






O K U Y U C U Y A

• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nede-
ni, 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, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da
kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-
ne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilme-
si ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda
imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renme-
ye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiç-
bir 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 her-
kes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar
"bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin
bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lan-
lar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤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 aktar-
malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›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 güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu ki-
taplar›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 var-
d›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hofl-
land›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹ma-
ni ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit ola-
cakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara daya-
l› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu
veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.





Yazar ve Eserleri Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda

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

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹s-

tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n ya-

n› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve

Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok

önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

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

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isim-

lerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulul-

lah'›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›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendi-

ne rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel id-

dialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sus-

turacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-

mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir du-

as› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük

temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

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

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna

Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a

ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok

ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹span-

yolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arna-

vutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonez-

yaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çin-

ce, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor),

Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kul-



lan›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 derinleflmesine vesile ol-

maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,

kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmak-

tad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çü-

rütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi

biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sap-

k›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün

de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-

lard›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 kay-

naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de-

¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu

eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedef-

lenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini

görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› tefl-

vik 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› kurtarma-

da güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar›

yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›n-

dan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etki-

nin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yah-

ya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak

oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü oku-

yucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n

çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan

kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatleri-

nin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekle-

ri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek is-

tendi¤i zulüm, fesat ve kargafla 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 Külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur

ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola-

cakt›r.
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HARUN YAHYA

Yaln›zca Kuran'› 
rehber edinenler, bat›l olan

inançlardan tamamen uzaklafl›r, 
dünyada ve ahirette sonsuza dek
sürecek güzel bir yaflama sahip 

olmay› umut edebilirler.



ünümüzde insanlar›n büyük bir bölümü, dünya

üzerinde yaflanan kaostan, kargafladan, kavgalardan,

s›k›nt›lardan, insaniyetsizlikten, çekiflmelerden, sami-

miyetsizliklerden, bencilliklerden ve yalanc›l›ktan

uzaklaflman›n, huzur, güven ve bar›fl içinde bir hayat kurman›n yolla-

r›n› aramaktad›r. 

Bu amaçla bir aray›fl içine giren baz› kifliler özledikleri huzur ve

mutlulu¤u, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde bulabileceklerini zan-

nederler. Do¤u dinlerinin gizemli ve mistik havas›, meditasyon benze-

ri uygulamalar› ve bu dine mensup olan kiflilerin tav›rlar›ndaki, gi-

yimlerindeki, konuflmalar›ndaki ve ibadet flekillerindeki farkl›l›k bir-

çok insan›n bu dinlerden etkilenmelerine neden olmaktad›r. 

Ancak Hinduizm ve Budizm gibi dünyan›n bilinen en eski dinle-

ri olarak kabul edilen inançlar, her ne kadar baz› güzel ahlak mesajla-

r› içerseler de, hak din de¤ildirler. Muhtemelen zaman içinde yayg›n

olarak kabul edildikleri toplumlar›n gelenek ve görenekleri ile kar›fl-

m›fl ve baz› insanlar›n da kas›tl› olarak ekledikleri hurafeler ve yanl›fl

inançlarla bozularak günümüzdeki bat›l flekillerini alm›fllard›r. Bu ne-

denle bu dinlerin ak›l ve mant›kla çeliflen birçok

düflünce ve uygulamalar› bulunmaktad›r.

ADNAN OKTAR



‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

Son zamanlarda ülkemizde de gündeme gelen Karma inanc›, bu

bat›l dinlerin önemli bir özelli¤idir. Karma felsefesi, insanlar› baz›

olumlu ahlaki özelliklere özendirmektedir ancak bunun yan›nda bir-

çok sapk›n ve bat›l inanc› da içermektedir. Karma'n›n temelini olufltu-

ran bu bat›l inançlar›n insanlar için bir kurtulufl yolu olmas›, insanla-

ra mutlak bir huzur ve güven getirmesi ise kesinlikle mümkün de¤il-

dir. Tam aksine bu inançlar insan› daha karmafl›k bir ruh haline, çar-

p›k bir bak›fl aç›s›na ve yanl›fl uygulamalara yöneltmektedir. Elinizde-

ki kitapta bu yanl›fl uygulama ve fikirler ele al›nacakt›r.

Karma inanc›n›n yanl›fl yönlerine geçmeden önce flunu hat›rlat-

makta yarar vard›r: Dünya üzerinde gerçek mutlulu¤u ve huzuru bul-

man›n yolu, kainat›n tek hakimi olan Rabbimiz'in tüm insanlar için se-

çip be¤endi¤i ‹slam Dini ve ‹slam Dini'nin kayna¤› olan Kuran'd›r. Ku-

ran, Allah'›n bildirdi¤i gibi, insanlar› karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karta-
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bilecek ve insanlar›n kurtulufluna vesile olabilecek tek Kitap't›r: Allah

bu gerçe¤i Kuran ayetlerinde flöyle bildirmifltir:

Ey Kitap Ehli, Kitap'tan gizlemekte olduklar›n›z›n ço¤unu size

aç›klayan ve bir ço¤undan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan

Girifl
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Do¤u dinleri, ak›l ve mant›k d›fl› birçok

inanc› ve uygulamay› bar›nd›r›yor olmas›na

ra¤men, sahip oldu¤u gizemli ve mistik ha-

va nedeni ile insanlar›n ilgisini çekmektedir.



HARUN YAHYA
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Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan,
sak›nanlar için de bir hidayet ve ö¤üttür.

(Al-i ‹mran Suresi, 138)

Bu (Kur'an) insanlar için bir beyan,
sak›nanlar için de bir hidayet ve ö¤üttür.

(Al-i ‹mran Suresi, 138)



bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na uyanlar› bununla

kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar› Kendi izniyle karanl›klardan

nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi,

15-16)

Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap't›r ki, Rabbinin izniyle insanlar› karan-

l›klardan nura, O güçlü ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman

için sana indirdik. (‹brahim Suresi, 1)

Bu kitapta Karma felsefesinin Kuran ile mutab›k olan güzel ahla-

ka ait baz› özelliklerinin yan›nda, Kuran'a, insan akl›na ve vicdan›na

ayk›r› olan sapk›n yönleri aç›klanacakt›r. 

Ancak en baflta flunu hat›rlatmal›y›z ki; Karma inanc› hiçbir deli-

le dayanmayan, Allah'›n vahyetti¤i bir kutsal kitab› olmayan, yaln›zca

insanlar›n uydurdu¤u fikirlerden oluflan bir felsefedir. Böyle bir felse-

feyi bir ortaokul ö¤rencisi bile rahatl›kla meydana getirebilir. Hatta bu

ve benzeri çok say›da felsefe üretebilir. Üstelik böyle bir felsefeyi üret-

mek için bir bilgiye ve zamana da ihtiyaç yoktur; yar›m saat dahi böy-

le bir "dayanaks›z inançlar" bütününü oluflturmak için yeterlidir. Çün-

kü Karma felsefesinde herhangi bir ak›lc›l›k iddias› yoktur. Bu durum-

da delilden yoksun, üstelik mant›k d›fl› bir felsefeye uymak, onun ha-

yali kurallar›n› yaflama geçirmeye çal›flmak ne derece mant›kl›d›r? ‹fl-

te bu kitapta Karma ve benzeri inançlara uyman›n ve onlar do¤rultu-

sunda yaflaman›n mant›ks›zl›¤›, delilleriyle ele al›nacakt›r.

Girifl
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HARUN YAHYA

Karma,
kamuoyunda oluflturulan

mistik ve  gizemli hava nedeniyle
insanlar›n ilgisini çeken bat›l bir felsefedir.

Birçok yönüyle insan akl›na, vicdan›na
ve f›trat›na ayk›r›d›r. 



ADNAN OKTAR

arma inanc›, Hinduizm, Budizm ve

Caynizm gibi bat›l Do¤u dinlerinde çok

önemli bir yer tutmaktad›r. Sanskritçe bir kelime

olan Karma, "hareket, fiil" anlam›na gelmektedir.

Hint dinlerinde Karma kavram›, bir "sebep-sonuç kanunu" olarak bi-

linmektedir. Karma inanc›n› savunanlara göre, bir insan geçmiflte ne

yapm›flsa, gelecekte onu görecektir. ‹yiden iyi, kötüden kötü ç›kacak-

t›r. Dolay›s›yla insan›n bugünkü durumu da geçmiflinin bir sonucu-

dur. 

Karma inanc›nda geçmiflten kastedilen, o insan›n flu anki hayat›n-

dan önceki hayat›, gelecekten kastedilen ise ölümünden sonra baflla-

yaca¤› iddia edilen bir sonraki hayat›d›r. Çünkü Karma'n›n temelinde,

insan›n ölümden sonra dünyaya tekrar baflka bir bedenle geldi¤i ve bu

ölüp dirilmenin sürekli devam etti¤i anlam›na gelen reenkarnasyon

inanc› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla Karma'ya inanan biri, öldükten

sonra gerçekleflecek olan sözde yeni hayat›ndaki baflar›lar›n›n, mevki-

sinin veya hayat fleklinin bir önceki hayat›ndaki davran›fllar›na ve ah-

lak›na ba¤l› oldu¤una inan›r. Söz gelimi, bugün zengin veya baflar›l›

olan bir kiflinin, geçmifl hayat›nda iyi bir insan ol-

du¤u için, bu hayat›nda zenginlikle ödül-

lendirildi¤i düflünü-
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lür. Ayn› flekilde fakir, sakat ya da baflar›s›z olan bir kiflinin geçmifl ha-

yat›nda kötülükler yapt›¤› ve bunun karfl›l›¤›n› flimdiki hayat›nda bu

flekilde ald›¤› iddia edilir. Hatta bu bat›l iddiaya göre, insan yapt›¤› kö-

tülü¤e göre bir sonraki yaflam›nda bir bitki veya bir hayvan görünü-

münde de olabilmektedir. Reenkarnasyonun bat›l bir inan›fl oldu¤u,

kitab›n ilerleyen bölümlerinde detayl› olarak incelenecektir. 

‹lk bak›flta Karma inanc›n›n insanlara baz› güzel ahlak özellikleri

kazand›rabilece¤i düflünülebilir. Çünkü, bu inanca göre bir insan tek-

rar dünyaya geldi¤inde en iyi koflullarda yaflamak isteyecek, dolay›-

s›yla flu anki hayat›n›, bir sonraki dünya hayat›n› kazanmak için en

do¤ru flekilde yaflamaya gayret edecektir. Ancak, hem Karma, hem

Karma'n›n temelini oluflturan reenkarnasyon inanc›, hem de Karma

inanc›na sahip olan Hinduizm, Budizm gibi dinlerin içerdi¤i birçok

bat›l inan›fl, insan akl›na,

mant›¤›na, vicdan›na ve

f›trat›na ayk›r›d›r. Bu ne-

denle de söz konusu din-

lerin içerdi¤i kanun ve

uygulamalar›n insanlara

güzel ahlak, toplumlara

da gerçek anlamda hu-

zur, güven ve mutluluk

getirmesi mümkün de-

¤ildir. Bu inançlar›n yay-

g›n oldu¤u -hatta milli

din olarak kabul edildi-

¤i- ülkelerdeki yaflam

koflullar› ve adaletsizlik-

ler bunun en aç›k örnek-

lerindendir. 
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Karma felsefesi, her ne kadar insanlar› güzel

ahlakl› olmaya teflvik ediyor gibi görünse de,

bu felsefe temelde ahiret inanc› ve Kuran'da

tarif edilen birçok imani konu ile çeliflir.



Hinduizm ve Budizm gibi dinlere ait baz› söylemlerin insanlar›n

dikkatini çekmesinin en önemli nedenlerinden biri, dünyaca tan›nan ba-

z› sinema ve müzik sanatç›lar›n›n bu dinlere olan ilgileridir. Tibet'te Bu-

dist giysileri içinde resimler çektiren ya da meditasyonla huzur bulduk-

lar›n› aç›klayan kimi ünlü isimler, insanlar›n dikkatlerini bu dinlere çek-

mektedirler. Bunun yan› s›ra kamuoyunda oluflturulan mistik ve gizem-

li hava da insanlar›n bu dinlere ilgi duymalar›na neden olmaktad›r. 

Karma ‹nanc› Nedir?
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Karma inanc›na göre, ünlü ve zengin olan biri, geçmifl hayat›ndaki iyilikleri-

nin karfl›l›¤›n› bu flekilde alm›flt›r. Ancak Karma'ya inanan birçok insana göre,

bu adaleti sa¤layan bir Yarat›c› yoktur. Bu felsefenin savunucular›, Karma'n›n

kendi kendine iflleyen bir sistem oldu¤una inan›rlar.
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‹flte bu (Kur'an) uyar›l›p korkutulsunlar,
gerçekten O'nun yaln›zca bir tek ilah

oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri
iyice ö¤üt al›p düflünsünler diye bir

bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. 
(‹brahim Suresi, 52)

‹flte bu (Kur'an) uyar›l›p korkutulsunlar,
gerçekten O'nun yaln›zca bir tek ilah

oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri
iyice ö¤üt al›p düflünsünler diye bir

bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. 
(‹brahim Suresi, 52)



Ancak bu havadan etkilenerek Karma'y› yaflam felsefesi haline

getiren insanlar›n büyük ço¤unlu¤u da, gerçekte bu felsefeler üzerin-

de detayl› bir inceleme yapmaz, dikkatle düflünmezler. Bu kifliler ge-

nelde maneviyata e¤ilimli olduklar› için, bu felsefelerin güzel ahlakla

ilgili bölümleri daha çok dikkatlerini çeker. Bu nedenle de bu dinler-

deki birçok inanc›n çeliflkili, mant›ks›z, insan f›trat›na ve vicdan›na ay-

k›r› özelliklerini görmez, kimi zaman da görmezden gelirler. Oysa

içinde yaflad›¤› zorlu ve s›k›nt›l› hayattan kurtulmay› ve tüm insanla-

r›n mutluluk, huzur ve güven dolu bir hayat içinde yaflamalar›n› sa-

mimi olarak isteyen bir kifli, do¤ru yolu bulmak için bir çaba sarf et-

melidir. Bunun için etkisinde kald›¤› felsefeleri dikkatle araflt›rmal›,

buldu¤u yolun en do¤ru, en ak›lc› ve vicdana en uygun yol oldu¤una

içtenlikle karar vermelidir. 

Bu kitab›n yaz›l›fl amac› da, böyle bir aray›fl içinde olan insanlara

en do¤ru yolun; Karma gibi -her ne kadar olumlu mesajlar içerse de-

kayna¤›n› bat›l hurafelerle ve ak›l d›fl› uygulamalarla dolu Hint dinle-

rinden alan bir felsefeye uymak olmad›¤›n› göstermektir. ‹nsanlar›n,

hem dünyada, hem de ölümden sonraki sonsuz hayatlar›nda mutlu-

luk ve huzur içinde yaflayabilmelerinin tek yolu Allah'a iman etmele-

ri ve Kuran'da bildirilenlere uymalar›d›r. Kuran, Rabbimiz'in düflünen

insanlar için indirdi¤i hak kitab› ve insanlar› karanl›klardan ayd›nl›¤a

ç›karan yegane hidayet rehberidir. ‹nsanlar› kötülüklerden, bozguncu-

luktan, ac›mas›zl›ktan, zalimlikten, hoflgörüsüzlükten, ümitsizlikten,

karamsarl›ktan, mutsuzluktan ve her türlü çirkin davran›fltan uzak tu-

tacak olan, göklerin ve yerin Yarat›c›s› olan Allah'tan korka-

rak Kuran ahlak›n› yaflamakt›r.

Karma ‹nanc› Nedir?
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Karma inanc›nda, 
insanlar›n öldükten sonra 

baflka bir beden ile tekrar dünyaya 
geldiklerine, yani reenkarnasyona inan›l›r. 

Bu, hiçbir delile dayanmayan, 
tamamen bat›l bir inançt›r. 



arma felsefesinin bir sonucu olarak reen-

karnasyon, -yani bir insan›n öldükten sonra

baflka bir bedenle dünyaya tekrar geldi¤i- inanc›

Hint dinlerinde çok köklü olarak yerleflmifltir. Kar-

ma ve reenkarnasyon aras›ndaki iliflki Dinler Tarihi isimli kitapta flöy-

le aç›klanmaktad›r:

Karma doktrinine ba¤l› olarak tenasuh, yani ruhun bir bedenden

ötekine geçti¤i inanc› do¤du. Böylece ölümden sonra devaml› var ol-

ma, ruhun bedenden ayr› oldu¤u fikri geliflmifl oldu. Bu inan›fla gö-

re, ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak do¤ar. ‹nsan

yapt›klar›na göre hayvan, bitki, insan veya tanr› fleklinde do¤ar. (Bu-

na göre insan kendi kaderinin mimar›d›r.) Bu do¤ufl, bir sebep sonuç

iliflkisi içinde gerçekleflir. Manevi ve ahlaki karfl›l›k, yani yap›lanlar›n

sonucu ruhun tenasuhu ile mümkün olur. Sonraki hayatta mutlu ol-

mak, do¤ru harekete ba¤l›d›r. Her flah›s, ifllerinden sorumludur.

Ölümden korkmaya gerek yoktur. Devaml› yeniden do¤ufllarla in-

san, arzular›na ulafl›r, devaml› bir tatmin elde eder. O, tanr› Brah-

ma'da yaflar. Bu inan›fl›n Hintliyi kuvvetli bir iyimserli¤e ulaflt›rd›¤›

ileri sürülmektedir.1

Görüldü¤ü gibi, Karma'da ahiret inanc›

yoktur; bunun yerine sürekli ölüp,

ADNAN OKTAR
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tekrar dünya hayat›nda ayn› ruhla, fakat yeni bir bedenle dirilme

inanc› vard›r. Ancak bu, Allah'›n Kuran'da bildirdikleri ile çeliflen, ba-

t›l ve sapk›n bir inançt›r. 

Bu felsefede dikkat çeken bir baflka sapk›n inanç ise, insan›n bir

ilah olarak da do¤abilece¤ine inan›lmas›d›r. Bu, tarih boyunca inan›lan

en bat›l ve gerçek d›fl› iddiad›r. Böyle bir iddia aç›kça Allah'a flirk kofl-

mak anlam›na gelmektedir. Oysa aç›kt›r ki, hiçbir insan ilah olamaz;

tek bir ‹lah vard›r ve O, do¤urmam›fl ve do¤urulmam›flt›r. Tüm kaina-

t›n ve canl›lar›n sahibi, Yarat›c›s›, koruyucusu ve ilah› Allah't›r. O'nun

efli ve benzeri yoktur. Rabbimiz olan Allah, bu gerçe¤i Kuran'›n ‹hlas

Suresi'nde flöyle bildirir:

De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (herfley O'na muhtaçt›r, da-

imdir, hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r). O, do¤urmam›flt›r ve do¤u-

rulmam›flt›r. Ve hiçbir fley O'nun dengi de¤ildir. (‹hlas Suresi, 1-4)

Bunun d›fl›nda bir inanca sahip olanlar do¤ru yoldan sapm›fllar-

d›r ve dünyada da ölümden sonraki hayatta da zarardad›rlar. 
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Her nefis ölümü tad›c›d›r. K›yamet 
günü elbette ecirleriniz eksiksizce 

ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r 
ve cennete sokulursa, art›k o gerçekten

kurtulufla ermifltir... 
(Al-i ‹mran Suresi, 185)

Her nefis ölümü tad›c›d›r. K›yamet 
günü elbette ecirleriniz eksiksizce 

ödenecektir. Kim ateflten uzaklaflt›r›l›r 
ve cennete sokulursa, art›k o gerçekten

kurtulufla ermifltir... 
(Al-i ‹mran Suresi, 185)
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KKuran'da reenkarnasyon yoktur, 
ölüm ve dirilme bir keredir

Reenkarnasyon hiçbir ilahi kayna¤a dayanmayan bat›l bir inanç-

t›r. Ancak sadece Hint dinlerinde de¤il, dünyan›n her yerinde reenkar-

nasyona inanan, daha do¤rusu reenkarnasyonun do¤ru olmas›n› iste-

yen insanlar bulunmaktad›r. Bunun nedeni, dine inanmayan, ahiretin

varl›¤›n› inkar eden, ölümden sonra yok olmaktan veya sonsuza kadar

cehennemde kalmaktan korkan insanlar›n, reenkarnasyonu, bu kor-

kular›n› yenmek için bir ç›kar yol olarak görmeleridir. Çünkü reenkar-

nasyon inanc›n›n temelinde de ölümden korkmamak gerekti¤i ve in-

san›n yeniden do¤ufllarla arzular›na ulaflabilece¤i yönünde gerçek d›-

fl› bir telkin yatmaktad›r. 

Oysa Kuran'da ölümün ve diriliflin bir kez oldu¤u bildirilmekte-

dir. Her insan dünyada sadece tek bir hayat yaflar, bu hayat›ndan son-

ra ölür ve ölümünden sonra tekrar diriltilerek, dünyada tüm yap›p et-

Karma ‹nanc›na Göre Reenkarnasyon
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... Gerçekten Allah'la beraber baflka
ilahlar›n da bulundu¤una siz mi flahidlik
ediyorsunuz?" De ki: "Ben flehadet et-

mem." De ki: O, ancak bir tek olan ilaht›r
ve gerçekten ben, sizin flirk koflmakta

olduklar›n›zdan uza¤›m. (Enam Suresi, 19)

... Gerçekten Allah'la beraber baflka
ilahlar›n da bulundu¤una siz mi flahidlik
ediyorsunuz?" De ki: "Ben flehadet et-

mem." De ki: O, ancak bir tek olan ilaht›r
ve gerçekten ben, sizin flirk koflmakta

olduklar›n›zdan uza¤›m. (Enam Suresi, 19)
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tiklerine göre sonsuza kadar cennette veya cehennemde kalmay› hak

eder. Yani insan›n bir dünya hayat›, bir de sonsuza kadar yaflayaca¤›

ahiret hayat› vard›r. ‹nsanlar›n öldükten sonra dünya hayat›na geri

dönemeyecekleri Kuran'da çok aç›k olarak bildirilmektedir:

Y›k›ma u¤ratt›¤›m›z bir ülkeye (tekrar dünya hayat›) imkans›z

(haram)d›r; hiç flüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeye-

cekler. (Enbiya Suresi, 95)

Sonunda, onlardan birine ölüm geldi¤i zaman, der ki: "Rabbim,

beni geri çevirin. Ki, geride b›rakt›¤›m (dünya)da salih amellerde

bulunay›m." Asla, gerçekten bu, yaln›zca bir sözdür, bunu da ken-

disi söylemektedir. Onlar›n önlerinde, diriltilip kald›r›lacaklar›

güne kadar bir engel (berzah) vard›r. (Mü'minun Suresi, 99-100)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi, insanlar›n bir bölümü

ölüm ile karfl›lafl›nca, tekrar dirilme ümidi içinde olacaklard›r. Ancak,

24
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kendilerine bunun kesinlikle mümkün olmad›¤› o an aç›klanacakt›r.

Allah bir baflka ayetinde insanlar›n ölümü ve diriltilmesi ile ilgili flun-

lar› bildirir:

Nas›l oluyor da Allah'› inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi o di-

riltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na

döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

Yukar›daki ayette görüldü¤ü gibi, insan bafllang›çta ölüdür, yani

yarat›l›fl›n›n temeli bafllang›çta, toprak, su, çamur gibi cans›z madde-

lerden oluflmaktad›r. Daha sonra Allah bu cans›z y›¤›na "bir düzen

Karma ‹nanc›na Göre Reenkarnasyon
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Her insan mutlaka ölümü yaflayacakt›r. Ancak bu ölüm sadece bir kez olacak ve hiç

kimse öldükten sonra tekrar bu dünyaya geri gelmeyecektir. Bu, Allah'›n Kuran ile

bildirdi¤i kesin bir gerçektir. Önemli olan bir baflka gerçek ise fludur: Ölüm bir yok-

olufl de¤ildir. Ölüm, insanlar›n geçici ve çok k›sa süren dünya hayatlar›n›n sonu ve

sonu olmayan ahiret hayatlar›n›n ise bafllang›c›d›r. Ve her insan, dünya hayat›ndaki

tavr›na göre, ahiretteki sonsuz hayat›n› cennette veya cehennemde geçirecektir. 
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... Sonunda sizden birinize ölüm gelip
çatt›¤› zaman, elçilerimiz onun 'hayat›na

son verirler.' Onlar kusur etmezler. 
Sonra gerçek mevlalar› olan Allah'a

döndürülürler. Haberiniz olsun; 
hüküm yaln›zca O'nundur. Ve O,hesap

görenlerin en süratli olan›d›r.
(Enam Suresi, 61-62)

... Sonunda sizden birinize ölüm gelip
çatt›¤› zaman, elçilerimiz onun 'hayat›na

son verirler.' Onlar kusur etmezler. 
Sonra gerçek mevlalar› olan Allah'a

döndürülürler. Haberiniz olsun; 
hüküm yaln›zca O'nundur. Ve O,hesap

görenlerin en süratli olan›d›r.
(Enam Suresi, 61-62)



içinde flekil verip" diriltir. Bu diriliflten belli bir süre sonra insan, yafla-

m› sona erince tekrar öldürülür ve topra¤a geri döner, çürüyüp-ufala-

n›p toz haline gelir. Bu da insan›n ikinci defa ölü haline geçiflidir. Ge-

riye ise son kez diriltilmesi kalm›flt›r. Bu da ahiretteki dirilmesidir. Her

insan ahirette diriltilecek ve bir daha geri dönüflün mümkün olmad›-

¤›n› anlayarak, dünyada yapt›¤› herfleyin hesab›n› verecektir. 

Di¤er ayetlerde de insan›n dünyaya geldikten sonra tek bir ölüm-

den baflka ölüm tadmayaca¤› flöyle bildirilir:

Orda, ilk ölümün d›fl›nda baflka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) on-

lar› cehennem azab›ndan korumufltur. Senin Rabbinden, bir fazl

ve (lütuf) olarak. ‹flte büyük 'mutluluk ve kurtulufl' budur. (Duhan

Suresi, 56-57)

Yukar›daki ayetler, ölümün sadece bir kez oldu¤unun görülmesi

aç›s›ndan son derece aç›k ve kesindir. ‹nsanlar her ne kadar ölüm ve

ahiret korkular›n› yenmek ve kendilerini teselli etmek için reenkarnas-

yon gibi bat›l inançlar› kabul etmek isteseler de, gerçek olan, öldükten

sonra bir daha dünyaya gelmeyecekleridir. Her insan sadece bir kez

ölecektir ve bu ölümünden sonra, Allah'›n takdiri olarak sonsuza ka-

dar yaflayaca¤› ahiret hayat› bafllayacakt›r. Allah her insan› dünyada

yapt›¤› iyilik veya kötülüklere göre, cennetle ödüllendirecek veya ce-

hennemle cezaland›racakt›r. Allah, sonsuz adalet sahibi, sonsuz mer-

hametli ve flefkatli oland›r ve herkese yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› eksiksiz

olarak verendir. 

Ölümden veya cehenneme gitme ihtimalinden korkarak, bat›l

inançlarda teselli aramak ise, hiç flüphesiz insana çok büyük bir y›k›m

getirir. Ak›l ve vicdan sahibi bir insan, bu yönde bir korkusu varsa, ce-

hennem azab›ndan kurtulup cenneti umabilmek için samimi bir kalp-

le Allah'a yönelmeli ve insanlar için tek hidayet rehberi olan Kuran'a

uymal›d›r. 

Karma ‹nanc›na Göre Reenkarnasyon
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Karma inanc›n›n
kabul edildi¤i dinlerde 

ahirete iman yoktur. Bu, Karma
felsefesinin bir baflka bat›l yönüdür. 

Gerçekte ise, her insan ölümle birlikte, 
sonsuz ahiret hayat›n› yaflamaya 

bafllayacakt›r. 



ADNAN OKTAR

arma inanc›n›n yer ald›¤› dinlerde ahi-

ret inanc› yoktur. Önceki bölümlerde de an-

latt›¤›m›z gibi, bu gerçek d›fl› iddiaya göre bir in-

san her ölümünden sonra tekrar dünyaya gelir ve

bu dönüflüm sürekli devam eder. 

Hinduizm'e göre insan, her dünyaya geliflinde, bir önceki haya-

t›ndaki iyilik veya kötülüklerine göre farkl› bir kastta do¤ar. Bilindi¤i

gibi, Hindistan'da toplum içinde kast sistemi halen geçerlidir ve bir in-

san dünyada ne yaparsa yaps›n, kast› de¤iflmez. Köle olarak do¤an

mutlaka köle olarak ölür veya iflçi olarak do¤an iflçi olarak ölür. Her

insan›n hangi kastta do¤aca¤›n›n ise, bir önceki hayat›nda yapt›klar›

ile belirlendi¤ine inan›l›r. Örne¤in bu hayat›nda köle olarak yaflayan

bir insan, e¤er iyi davran›fllarda bulunursa, Karma iddias›na göre bir

sonraki hayat›nda bir üst kastta do¤acakt›r. 

Yine bu gerçek d›fl› iddiaya göre, her dünyaya geliflinde "iyi Kar-

mas› olan" bir insan, her seferinde bir üst kastta do¤ar ve son olarak

da en üst kastta yer alan bir rahip olarak dünyaya gelir. Rahip olarak

iyi ifller yapan insan›n ise bir daha dünyaya gelmeyece¤ine inan›l›r.

Böyle bir insan›n "Hayat Çemberi"nin sona erdi¤i-

ne ve "Nirvana'ya ulaflt›¤›na" inan›l›r. 
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Bu bat›l inanca göre "Nirvana'ya ulaflmak", bir insan›n tüm dünye-

vi arzular›ndan s›yr›l›p, "Dünya Ruhu" olarak nitelendirilen Brahman'›n

ruhuna dönmesi, Brahman ile birleflmesi anlam›na gelmektedir. Hint

dinlerinde bir ruhun eriflebilece¤i en büyük mutlulu¤un bu oldu¤una

inan›l›r. Dolay›s›yla, bu yanl›fl inanca göre bir insan her dünyaya geliflin-

de iyilik yapsa dahi, bunun neticesinde bir ahiret hayat› ile karfl›laflmaz

ve Brahman'›n ruhuna dönerek, onun ruhu ile birleflir.2

Budizm'de ahiret inanc›n›n olmad›¤›n› Sanskrit ve Karfl›laflt›rma-

l› Filoloji Profesörü E. Washburn Hopkins, The Religions of India (Hin-

distan Dinleri) isimli kitab›nda flöyle aç›klamaktad›r:

Hat›rdan ç›kar›lmamas› gereken önemli bir husus fludur ki, Buda'n›n

kurmufl oldu¤u sistemin mant›¤›, onu, bu dünyada mutlu olmam›fl

kimselerin mutlu olabilece¤i baflka bir alemin varl›¤›n› kesin inkara

götürmüfltür. O, sadece öteki dünyay› inkar eden görüflünde ›srar et-

mekle kalmam›fl, bunun ötesinde ö¤rencilerini ve araflt›rmac›lar›n›,

kiflinin ölümden sonraki kaderini araflt›rmaktan ve bu konuda soru

sormaktan al›koymak için her yolu denemifltir. Buda Nirvana'ya

ulaflman›n varl›¤›n yokolufluna yol açt›¤›na inanm›fl ve hiçbir zaman

ölümsüz bir varl›k fikrini benimsememifltir. Onun ›srarla üzerinde

durdu¤u husus, herkesin Karma ve yeniden do¤ufl doktrinlerini tam

anlam›yla kabul ederek, mümkün oldu¤u kadar çabuk, içinde bu-

lundu¤u s›k›nt›l› do¤um-ölüm çemberinden bir an önce kurtulmaya

gayret göstermesidir. Bunun için de, uyan›k, ayd›n ve iyi bir mümin

olmak baflar›n›n temel flart›d›r.3

Baz› Budist kaynaklarda ise ölüm sonras› hayatla ilgili olarak flu

bilgilerin verildi¤i görülmektedir: 

Yeniden do¤um, ister cennette ister cehennemin muhtelif katmanla-

r›ndan birinde gerçekleflmifl olsun, söz konusu bu mekanlardaki var-

olufllar aynen yeryüzündekiler gibi geçicidir, ebedi de¤ildir. Ferdin

bu mekanlardaki kal›fl süresi, Hinduizm'de oldu¤u gibi, onun yeryü-

zünde iken yapt›¤› iyilik ve kötülü¤ün miktar›na ba¤l›d›r. Belirlenen
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sürenin tamamlanmas›ndan sonra yeniden yeryüzüne dönülecektir.

Cennet ve cehennem ve ferdin yeryüzündeki fiillerinin karfl›l›¤›n›

gördü¤ü geçici varolufl katmanlar›ndan baflka bir fley de¤ildir.4

Görüldü¤ü gibi, Karma'ya göre insanlar›n yapt›klar›n›n karfl›l›¤›-

n› buldu¤u bir tür cennet ve cehennem inanc› vard›r. Ancak, hak bir

dine ait olmad›¤› için bu inançta birçok çeliflki ve mant›ks›zl›k bulun-

maktad›r. Herfleyden önce, hak dinde bildirildi¤inin aksine, cennet ve

cehennemin sonsuz de¤il, geçici oldu¤u iddia edilir. 

En mant›ks›z yönü ise, tüm bu sistemin kendili¤inden iflledi¤ine

inan›lmas›d›r. Yani bu inançta ne dünya hayat›n› ne de cennet ve ce-

hennemi yaratan, insanlara yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› veren bir Yarat›c›-

n›n varl›¤› kabul edilmez. Bu, son derece mant›ks›z ve kabul edilmesi

imkans›z bir iddiad›r. Bir Yarat›c› güç, adaletle hükmeden, cenneti ve
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cehennemi yaratmaya güç yetiren yüce bir kudret olmadan, insanlar›n

cennet ve cehenneme gidecekleri iddias›, ak›l ve vicdanla kabul edile-

mez. 

Ayr›ca Karma felsefesinde bunlar iddia edilirken, cennet ve ce-

hennemin bir Yarat›c› olmadan nas›l olufltu¤una dair getirilebilen hiç-

bir aç›klama bulunmamaktad›r. Sadece bir gelenek ve hurafe olarak

böyle sapk›n bir inanç öne sürülmektedir. 

KKuran'da tarif edilen ahiret inanc›
Yukar›da da söz edildi¤i gibi, Karma felsefesini benimseyen din-

lerde ahiret inanc› ya hiç yoktur ya da ahiretten, geçici olarak bulunu-

lan bir mekan olarak bahsedilmektedir. Oysa, Allah Kuran'da insanla-

r›n k›sa bir süre dünyada yaflad›ktan sonra, sonsuza kadar "as›l yurt-

lar›" olan ahirette kalacaklar›n› bildirmektedir. Kuran'da tarif edildi¤i-

ne göre as›l geçici olan yer dünya hayat›d›r. Her insan ortalama 50-60

y›ll›k dünya hayat› boyunca tüm yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› cennette ve-

ya cehennemde alacakt›r. Bu gerçek Kuran'da flöyle bildirilir:

Bu dünya hayat›, yaln›zca bir oyun ve '(e¤lence türünden) tutkulu

bir oyalanmad›r'. Gerçekten ahiret yurdu ise, as›l hayat odur. Bir

bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)

Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan baflkas› de¤il-

dir. Korkup-sak›nmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha

hay›rl›d›r. Yine de ak›l erdirmeyecek misiniz? (Enam Suresi, 32)

Ahirete iman etmek, ‹slam Dini'nin en temel konular›ndan biridir.

Dolay›s›yla bir Müslüman›n, ahiretin varl›¤›n› inkar eden bir inanc›

do¤ru bulmas› veya bu inanc› kendisine rehber edinmesi mümkün de-

¤ildir. Bu bat›l inanc› kulaktan dolma bilgilerle, bir özenti nedeniyle ya

da bir moda gere¤i benimseyenlerin bu gerçe¤i mutlaka göz önünde

bulundurmalar› gerekmektedir. Çünkü Allah, ahireti yalanlayanlar›n

durumlar›n› Kuran'da flöyle bildirir:
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‹nsan, dünya hayat›nda birçok iflle meflgul olur. Okula gider, çal›fl›r, evlenir, ailesine bakar,

gezer, okur, yazar... Ancak tüm bu ifllere kendini kapt›rarak bir gün ölece¤ini unutan insan

zarara u¤rar. Çünkü insan›n yaflam› bu dünya hayat› ile s›n›rl› de¤ildir. Dünyadaki yaflam,

sonsuz ahiret hayat›n›n yan›nda göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen bir süredir. Önemli

olan insan›n yaflam›n›, ahirette huzurunda hesap verece¤i Allah'›n hoflnutlu¤unu arayarak

geçirmesidir. Karma ve benzeri bat›l inançlara kap›larak ahiretten yana gaflete kap›lan in-

san kendisini bir anda hesap gününde bulup büyük bir flaflk›nl›k ve piflmanl›k yaflayabilir.
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Ayetlerimizi ve ahirete kavuflmay› yalanlayanlar, onlar›n amelleri

bofla ç›km›flt›r. Onlar yapt›klar›ndan baflkas›yla m› cezaland›r›la-

caklard›? (Araf Suresi, 147)

Ayette de bildirildi¤i gibi, Allah'›n ayetlerini ve ahiretin varl›¤›n›

yalanlayan bir insan›n yapt›klar›n›n iyi bir karfl›l›¤› olmayacakt›r. Bun-

lar iyilik de olsa, e¤er Allah'›n r›zas›, rahmeti ve cennetini kazanmak

için yap›lmaz da, dünyaya tekrar gelece¤ine inanarak bir sonraki ha-

yat›nda daha iyi bir hayata sahip olmak gibi bat›l amaçlar için yap›l›r-

sa, -Allah'›n dilemesi d›fl›nda- Rabbimiz'in Kat›nda bir sevab› olmaya-

bilir. 

CCennet ve cehennem hayat› sonsuza kadar sürecektir 
Karma felsefesine inananlar›n savunduklar›n›n aksine, cennet ve

cehennem geçici mekanlar de¤ildir. Her ikisi de sonsuza kadar süre-

cektir. Ayr›ca cennete girenler cennetten ç›kmayacaklar› gibi, cehenne-

me girenlerin bir k›sm› da asla cehennemden ç›kamayacaklard›r. Sade-

ce Karma felsefesinde de¤il, halk aras›nda yayg›n olan birçok inançta

cehennemin geçici oldu¤una, insanlar›n azap görüp cezalar›n› çektik-

ten sonra cehennemden ç›kacaklar›na dair bat›l bir inanç bulunmakta-

d›r. Ancak bu kesinlikle do¤ru de¤ildir. Cehenneme giren insanlardan

bir k›sm›, yapt›klar›n›n bir karfl›l›¤› olarak cehennemde sonsuza kadar

kalacakt›r. Allah bu gerçe¤i insanlara flöyle bildirir:

Dediler ki: "Say›l› günlerin d›fl›nda, atefl asla bize de¤meyecektir."

De ki: "Allah Kat›ndan bir ahid mi ald›n›z? -ki Allah asla ahdin-

den dönmez- Yoksa Allah'a karfl› bilmedi¤iniz bir fleyi mi söylü-

yorsunuz?" Hay›r; kim bir kötülük ifller de günah› kendisini kufla-

t›rsa, (art›k) onlar, ateflin halk›d›rlar, orada süresiz kalacaklard›r.

‹man edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halk›d›rlar, orada

süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 80-82)



Ölümle yok olmaktan korkanlar, 
cehennemde sonsuza kadar yok olmay› isteyeceklerdir

‹nsanlar›n bir k›sm›n›n, reenkarnasyona inanmalar›n›n en önemli

nedenlerinden biri, daha önce de belirtildi¤i gibi, ölümle birlikte yok

olma korkular›d›r. Bu fikir, inançs›z veya zay›f imanl› insanlar› çok ür-

küttü¤ü için ya ölümü hiç düflünmek istemezler ya da reenkarnasyon

gibi bat›l düflüncelere inanarak, kendilerini teselli etmeye çal›fl›rlar. 

Oysa, ölümle birlikte insan yok olmaz. Yok olan sadece insan›n

bedenidir. Ruhu ise sonsuza kadar yaflayacakt›r. Ancak bu yeni hayat,

reenkarnasyon inanc›nda oldu¤u gibi, yeni bir dünya hayat› de¤il,

ahiret hayat›d›r. Her insan dünya hayat›nda yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n›

alacak; ya sonsuz nimetlerin oldu¤u, say›s›z güzelliklerle donat›lm›fl,

mutluluk ve huzurla dolu cennet hayat›yla ya da dayan›lmaz ›zd›rap

ve ac›larla dolu cehennem atefliyle karfl›l›k bulacakt›r. Yapt›klar›n›n

karfl›l›¤› sonsuz cehennem azab› olan inkarc›lar bu azapla karfl›laflma-

mak için ölümü ve yok olmay› binlerce kez dileyecekler, ancak bu

dünya hayatlar›ndaki inkarlar›n›n karfl›l›¤›n› en adil flekilde alacaklar-

d›r. Allah cehennem ehlinin durumlar›n› ayetlerde flu flekilde bildir-

mektedir:

Kimin de kitab› ard›ndan verilirse, o da, helak (yok olmay)› ça¤›-

racak, ç›lg›n alevli atefle girecek. Çünkü o, (dünyada) kendi yak›n-

lar› aras›nda sevinçliydi. Do¤rusu o, (Rabbine) bir daha dönmeye-

ce¤ini sanm›flt›. (‹nflikak Suresi, 10-14)

Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine at›ld›klar› za-

man, orada yokoluflu isteyip-ça¤›r›rlar. Bugün bir yokoluflu ça¤›r-

may›n, birçok (kere) yokoluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 13-

14)

Cehennem azab› o kadar fliddetli ve can yak›c› olacakt›r ki, dün-

yada ölümden ve yok olmaktan korkarak bat›l inançlara sar›lanlar,

Karma ‹nanc›na Göre Ahiret
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... O gün, cehennem de 
getirilmifltir. ‹nsan o gün düflünüp-
hat›rlar, ancak (bu) hat›rlamadan

ona ne fayda? Der ki: "Keflke 
hayat›m için, (önceden bir fleyler)
takdim edebilseydim." Art›k o gün
hiç kimse (Allah'›n) verece¤i azab

gibi azabland›ramaz. O'nun 
vuraca¤› ba¤› hiç kimse vuramaz.

(Fecr Suresi, 23-26)

... O gün, cehennem de 
getirilmifltir. ‹nsan o gün düflünüp-
hat›rlar, ancak (bu) hat›rlamadan

ona ne fayda? Der ki: "Keflke 
hayat›m için, (önceden bir fleyler)
takdim edebilseydim." Art›k o gün
hiç kimse (Allah'›n) verece¤i azab

gibi azabland›ramaz. O'nun 
vuraca¤› ba¤› hiç kimse vuramaz.

(Fecr Suresi, 23-26)



Allah'›n dininden yüz çevirenler, Allah'› ve ahireti inkar edenler, o çok

korktuklar› yokoluflu cehennem azab›na tercih edeceklerdir. 

Kuran'dan, ahiretin varl›¤›ndan ve cehennemdeki sonsuz azap ile,

cennetteki sonsuza kadar sürecek olan ola¤anüstü güzellikteki hayat-

tan haberdar olan her insan›n, bu gerçekler üzerinde samimiyetle ve

dikkatlice düflünmesi gerekir. Cehennem azab›n›n var oldu¤una biraz

olsun ihtimal veren bir insan›n, bu azab› düflünmekten kaçmas› ak›lc›

ve vicdanl› bir davran›fl de¤ildir. Üstelik böyle davranmak, insan›n

sonsuza kadar çok büyük piflmanl›klar yaflamas›na da neden olur. ‹n-

san›n önünde, cehennem ehlinden olmak gibi dehflet verici bir ihtimal

varken, bu düflünceyi akl›ndan ç›karmaya çal›flarak, kendince k›sac›k

dünya hayat›n›n "tad›n› kaç›rmamaya" çal›flmas› büyük bir ak›ls›zl›kt›r.

Aksine insan›n bu azaba müstahak olmamak için çok ciddi bir çaba içi-

ne girmesi, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i güzel ahlaka titizlikle uymas›,

dünyada kendisine verilen süreyi ahiret için en iyi flekilde de¤erlendir-

mesi gerekir. Çünkü insan, daha ölüm kendisine geldi¤i anda gerçekle-

ri tüm aç›kl›¤› ile görecektir. Ölüm korkusu ile gerçekleri düflünmekten

kaçan insanlar›n o andaki konuflmalar› Kuran'da flöyle haber verilmek-

tedir:

O, ölüm sarhofllu¤u, bir gerçek olarak gelip de, (insana) "‹flte bu,

senin yan çizip-kaçmakta oldu¤un fleydir" (denildi¤i zaman da).

Sur'a da üfürülmüfltür. ‹flte bu, tehdidin (gerçekleflti¤i) gündür.

(Art›k) Her bir nefis, yan›nda bir sürücü ve bir flahit ile gelmifltir.

"Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; iflte Biz de senin üzerin-

deki örtüyü aç›p-kald›rd›k. Art›k bugün görüfl-gücün keskindir."

Onun yak›n› olan (ve yan›ndan ayr›lmayan melek) dedi ki: "‹flte

bu, yan›mda haz›r durumda olan fley." Siz ikiniz (ey melekler), her

inatç› nankörü at›n cehennemin içine, hayra engel olan, sald›rgan

flüpheciyi, ki o, Allah'la beraber baflka bir ilah edinmiflti. Art›k iki-

niz, onu en fliddetli olan azab›n içine at›n. (Kaf Suresi, 19-26)

Karma ‹nanc›na Göre Ahiret
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Karma inanc›na
göre, dünya hayat› hiç

bitmez. Ölen bir insan, baflka bir
bedenle tekrar bu dünyaya geri döner.

Ancak bu do¤ru de¤ildir. Ölümle birlikte,
her insan›n dünya hayat› sona erer ve 

ahiret hayat› bafllar.
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aha önce de belirtildi¤i gibi Karma inanc›-

na göre bu dünya hayat›nda iyilik yapan bir

sonraki hayat›nda iyilikle, kötülük yapan ise kötü-

lükle karfl›l›k bulacakt›r. Dolay›s›yla Karma inan-

c›nda dünya hayat›, bir önceki hayat›n bir sonucu ve bir sonraki dün-

ya hayat›n›n nedenidir. ‹lk bak›flta, ölümden sonraki yeni hayata dair

bu beklentinin, Karma inanc›na sahip insanlar›n güzel davran›fllarda

bulunmalar›na sebep olaca¤› düflünülebilir. Yani Karma felsefesine

inanan insanlar›n, bir sonraki hayatlar›nda iyilikle ve güzellikle karfl›-

l›k bulmak için güzel davran›fllar göstermeye, kötülüklerden uzak

durmaya çal›flacaklar›na inan›labilir.

Ancak, samimi olarak güzel ahlakl› olmaya karar vermeyen bir

insan için, Karma inanc›n›n ciddi anlamda bir teflvik etkisi yoktur.

Karma'da insanlar bu hayat çemberinin say›s›z oldu¤una ve her ölüm-

den sonra mutlaka tekrar dirileceklerine inand›klar› için, önlerinde sa-

y›s›z flans oldu¤unu sanmaktad›rlar. Dolay›s›yla bir insan herhangi bir

kötülük yapmaya kalkt›¤›nda, "bir sonraki hayat›mda daha kötü bir

hayatla yaflasam bile, bunu sonraki hayat›mda telafi edebilirim" diye

düflünebilmektedir. Bu nedenle, böyle çürük temel-

ler üzerine kurulu bir anlay›fl insanlar› kötü-
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lüklerden al›koymaya yeterli olmamaktad›r. Çünkü dünya hayat›na

ba¤l›l›k insanlar›n büyük bir bölümünün önemli bir zaaf›d›r. Reenkar-

nasyon gibi bat›l bir fikre inanmalar›n›n en önemli sebebi de bu ba¤l›-

l›klar› ve dünya hayat›ndan hiçbir flekilde vazgeçememeleridir. ‹nsan-

lar›n davran›fllar›n› köklü bir flekilde düzelterek, güzel ahlak› yaflama-

lar› ise, ancak bu dünya hayat›n›n gerçek anlam›n› kavramalar›yla

mümkün olur. 

Dünya hayat›n›n gerçek yönünü bilen bir insan, kendisini ve tüm

evreni var eden, onu koruyan ve esirgeyen Rabbimiz'e kulluk için ya-

rat›ld›¤›n›, her yapt›¤›ndan, her konuflmas›ndan ve düflüncesinden

Allah'a karfl› sorumlu oldu¤unu ve ölümünden sonra O'na hesap ve-

rece¤ini bilir. ‹nsanlar›n Allah'a kulluk için yarat›ld›klar› Kuran ayet-

lerinde flöyle bildirilmektedir:

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk

edin ki sak›nas›n›z. (Bakara Suresi, 21) 
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"Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin
O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Do¤rusu

ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan
korkmaktay›m."
(Araf Suresi, 59)

"Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin
O'ndan baflka ilah›n›z yoktur. Do¤rusu

ben, sizin için büyük bir günün azab›ndan
korkmaktay›m."
(Araf Suresi, 59)
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‹flte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baflka ‹lah yoktur. Herfle-

yin Yarat›c›s›'d›r, öyleyse O'na kulluk edin. O, herfleyin üstünde

bir vekildir. (Enam Suresi, 102)

Allah'›n gücünü takdir edebilen, Allah'›n azapland›rmas›ndan

korku duyan müminler, yaln›zca Allah'a kulluk eder, O'nun emirleri-

ne kay›ts›z flarts›z uyar, kötülüklerden sak›narak Rabbimiz'i hoflnut

edecek davran›fllarda bulunurlar. Müminlerin Allah'tan korkup sak›n-

malar› ve bundan dolay› gördükleri güzel karfl›l›k Kuran ayetlerinde

flöyle bildirilmektedir:

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sak›n›n ve öyle bir günün aza-

b›ndan çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocu¤u için bir

karfl›l›k veremez ve (hiç) bir çocuk da babas› için bir fleyi verebile-

cek (durumda) de¤ildir. fiüphesiz Allah'›n va'di hakt›r. Art›k dün-

ya hayat› sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldat›c›(lar) da sizi Allah

ile aldatmas›n. (Lokman Suresi, 33)

Karma ‹manc›nda Dünya Hayat›

41

"Göklerin ve yerin gayb› Allah'›nd›r, 
bütün ifller O'na döndürülür; öyleyse 

O'na kulluk edin ve O'na 
tevekkül edin..." 
(Hud Suresi, 123)

"Göklerin ve yerin gayb› Allah'›nd›r, 
bütün ifller O'na döndürülür; öyleyse 

O'na kulluk edin ve O'na 
tevekkül edin..." 
(Hud Suresi, 123)
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De ki: "Size bundan daha hay›rl›s›n› bildireyim mi? Korkup sak›-

nanlar için Rablerinin Kat›nda, içinde temelli kalacaklar›, alt›ndan

›rmaklar akan cennetler, tertemiz efller ve Allah'›n r›zas› vard›r.

Allah, kullar› hakk›yla görendir." (Al-i ‹mran Suresi, 15)

Allah'tan korkup sak›nan müminler, hayatlar› boyunca Allah'a

olan kulluk görevlerini yerine getirmek, sonsuz ve ac› bir azaptan ko-

runmak için ibadetlerinde ve güzel ahlak göstermekte kararl› olurlar.

Nitekim Allah Kuran'›n birçok ayetinde, ibadetlerin, kullu¤un, güzel

amellerin ve ahlak›n sürekli olmas›n› teflvik etmifltir:

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sü-

rekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan baflkas›ndan m› kor-

kup-sak›n›yorsunuz? (Nahl Suresi, 52)

Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih

davran›fllar' ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›-

d›r, umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r. (Kehf Suresi, 46)
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Allah, hidayet bulanlara hidayeti art›r›r. Sürekli olan salih davra-

n›fllar, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha hay›rl›, var›lacak

sonuç bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r (Meryem Suresi, 76)

Ki onlar, namazlar›nda süreklidirler. (Mearic Suresi, 23)

Sonuç olarak bir insan›n gerçek anlamda üstün bir ahlaka sahip

olmas›n›n, ç›karlar› ile çat›flsa dahi güzel ahlaktan taviz vermemesinin

tek yolu, Allah'a karfl› güçlü bir sevgi ve ba¤l›l›¤› olmas›, O'ndan kor-

kup sak›nmas› ve O'na kullukta kararl› olmas›d›r. Aksi takdirde, her

insan›n kendine ait birtak›m güzel özellikleri olabilir; ancak bunlar ya

say›l›d›r, ya k›sa sürelidir veya baz› koflullara ba¤l›d›r. Karma felsefe-

Karma ‹manc›nda Dünya Hayat›
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‹man eden insan, dünyadaki her güzelli¤in geçici oldu¤unu bilir. Bundan üç-befl yüz-

y›l önce ihtiflam içinde yaflam›fl olan insanlar›n her birinin dünyadan ayr›ld›¤›n› ve o

ihtiflamdan geriye sadece ›p›ss›z harabeler kald›¤›n› akl›ndan ç›karmaz. Bunun sonu-

cunda da dünyadaki vaktini Allah'› hoflnut edecek davran›fllarda bulunarak geçirir.
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sinde de insanlara baz› güzel davran›fllar tavsiye edilmektedir. Ancak

bunlar›n sürekli olmas› mümkün de¤ildir, çünkü insan›n her flartta iyi-

lik yapmas› için Allah'a iman etmesi, yapt›¤› herfleyi O'nun r›zas› için

yapmas›, O'nu tan›y›p takdir etmesi ve O'ndan korkup sak›nmas› ge-

rekir. 

KKuran'da dünya hayat›n›n 
bir deneme yeri oldu¤u bildirilir

Kuran'da dünya hayat›n›n bir kere yaflanaca¤› ve bu hayat›n ama-

c›n›n insanlar›n sonsuz hayatlar› için denenmeleri oldu¤u bildirilmek-

tedir. Yani insanlar›n ölümü gördükten sonra bir daha dünyaya dö-

nüp, yapt›klar› hatalar› telafi etme imkanlar› yoktur. Allah, dünya ha-

yat›n›n amac›n›n ne oldu¤unu bir ayetinde flöyle bildirir: 

O, amel (davran›fl ve eylem) bak›m›ndan hanginizin daha iyi (ve

güzel) olaca¤›n› denemek için ölümü ve hayat› yaratt›. O, üstün ve

güçlü oland›r, çok ba¤›fllayand›r. (Mülk Suresi, 2)

Dünya hayat› her insan için, Allah'›n karfl›s›na ç›kard›¤› olaylarla

denendi¤i, güzel ahlak gösterip göstermeyece¤inin s›nand›¤› bir imti-

han yeridir. Allah Kuran'da insanlar›n "iman ettik demekle b›rak›l-

mayacaklar›n› ve mutlaka s›nanacaklar›n›" bildirmektedir. (Ankebut

Suresi, 2) 

Bir insan›n hayat› boyunca karfl›s›na ç›kan hiçbir olay tesadüfi de-

¤ildir. Hepsi Allah'tan bir deneme olarak yarat›lm›flt›r ve kaderinde en

küçük ayr›nt›s›na kadar yaz›lm›flt›r. Örne¤in bir insan›n zengin veya

ünlü olmas› o insan›n -Karma inanc›nda oldu¤u gibi- sözde geçmifl ha-

yat›nda yapt›¤› iyiliklerin bir karfl›l›¤› de¤ildir. Allah, o insan› zengin-

lik ve ün ile denemektedir. Önemli olan o kiflinin sahip olduklar›yla fl›-

mar›p fl›marmayaca¤›, nankörlerden mi yoksa flükredenlerden mi ola-

ca¤›d›r. Ayn› flekilde fakirlik ve zorluk içinde yaflayan bir insan›n da
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geçmifl hayat›ndaki kötülüklerinin karfl›l›¤›n› gördü¤ü yönündeki

inanç bat›ld›r. Allah bu insan› da zorluk ve s›k›nt› ile denemektedir. Bu

hayat›n yarat›lmas›n›n nedeni ise, bu kiflinin karfl›laflt›¤› zorluklar kar-

fl›s›nda Allah'a tevekkül ederek güzel bir ahlak gösterip göstermeyece-

¤inin belli olmas›d›r. 

Kendisine dünya hayat›nda verilen bütün nimetlerin Allah'tan bü-

yük bir lütuf oldu¤unu bilen, bunlar için flükreden ve sahip oldu¤u

herfleyi Kuran'da bildirilen s›n›rlar› koruyarak ve Allah'›n hoflnut ola-

ca¤› flekilde kullanan insan, ahirette güzel bir karfl›l›k almay› umabilir.

Ancak bu nimetleri sahiplenip, onlar›n Allah'›n bir lütfu oldu¤unu

unutan, bunlarla kibirlenerek fl›maran ve do¤ru yoldan saparak hara-

ma yönelen insanlar için ahirette kötü bir karfl›l›k vard›r. Çünkü her in-

san yapt›¤› kötülü¤ün veya iyili¤in karfl›l›¤›n› ahirette en adaletli flekil-

Karma ‹manc›nda Dünya Hayat›
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Dünya hayat› her insan için "göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen" k›sa bir imtihan

yeridir. Allah tüm insanlar›, dünya hayat›nda karfl›laflt›klar› olaylara verdikleri tep-

kiler ile denemektedir.
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de alacakt›r. Allah insan›n sahip

olduklar›n›n kendisi için sadece

bir deneme konusu oldu¤unu bir

ayetinde flöyle haber verir:

Bilin ki, mallar›n›z ve çocuk-

lar›n›z ancak bir fitnedir (de-

neme konusudur.) Allah ya-

n›nda ise büyük bir mükafaat

vard›r. (Enfal Suresi, 28)

Ayette de bildirildi¤i gibi in-

san zorluk ve s›k›nt›larla denene-

cektir. Bu s›k›nt›lar›n fliddeti ve

flekli ise tamamen Allah'›n takdiri-

ne ba¤l›d›r. Bu flekilde denenen

insanlar›n her koflul alt›nda

Allah'a tevekkül etmeleri, her zor-

lu¤un ve s›k›nt›n›n kendileri için

bir hay›r oldu¤unu düflünmeleri

ve sabrederek Allah'tan raz› olma-

lar› gerekmektedir. Bu konu Ku-

ran ayetlerinde flöyle bildirilmek-

tedir:

Andolsun, Biz sizi biraz kor-

ku, açl›k ve bir parça mallar-

dan, canlardan ve ürünlerden

eksiltmekle imtihan edece¤iz.

Sab›r gösterenleri müjdele.

Onlara bir musibet isabet etti-

¤inde, derler ki: "Biz Allah'a

ait (kullar)›z ve flüphesiz O'na

"... Dünya 
hayat›, ahirette 

(ki s›n›rs›z 
mutluluk yan›nda

geçici) bir 
meta'dan 

baflkas› de¤ildir."
(Rad Suresi, 26)

"... Dünya 
hayat›, ahirette 

(ki s›n›rs›z 
mutluluk yan›nda

geçici) bir 
meta'dan 

baflkas› de¤ildir."
(Rad Suresi, 26)
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dönücüleriz." Rablerinden ba-

¤›fllanma (salat) ve rahmet

bunlar›n üzerinedir ve hidaye-

te erenler de bunlard›r. (Baka-

ra Suresi, 155-157)

Andolsun, mallar›n›zla ve can-

lar›n›zla imtihan edileceksiniz

ve sizden önce kendilerine ki-

tap verilenlerden ve flirk kofl-

makta olanlardan elbette çok

eziyet verici (sözler) ifliteceksi-

niz. E¤er sabreder ve sak›n›r-

san›z (bu) emirlere olan azim-

dendir. (Al-i ‹mran Suresi, 186)

Dünya hayat› yaln›zca bir

oyun ve bir oyalanmadan bafl-

kas› de¤ildir. Korkup-sak›n-

makta olanlar için ahiret yur-

du gerçekten daha hay›rl›d›r.

Yine de ak›l erdirmeyecek mi-

siniz? (Enam Suresi, 32)

Dünya hayat›n›n gerçek yönü-

nü düflünerek görebilen ve bu ger-

çe¤e göre yaflayan insanlar ise,

ölümlerinden sonra sonsuza kadar

sürecek olan as›l hayatlar›n› büyük

bir mutluluk ve huzur içinde geçi-

receklerdir. Bu, Allah'›n iman

edenlere bir vaadidir. Ve sonsuz

rahmet, flefkat ve merhamet sahibi

olan Rabbimiz, hiçbir zaman va-

adinden dönmez. 
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"‹flte bunlar, 
ahireti verip 

dünya hayat›n› 
sat›n alanlard›r;
bundan dolay›

azaplar› 
hafifletilmez..."

(Bakara Suresi, 86)

"‹flte bunlar, 
ahireti verip 

dünya hayat›n› 
sat›n alanlard›r;
bundan dolay›

azaplar› 
hafifletilmez..."

(Bakara Suresi, 86)



Karma felsefesinde
kadere iman yoktur. Oysa,

her insan Allah'›n kendisi için
yaratt›¤› kadere tabidir ve kaderini

de¤ifltirmesi mümkün de¤ildir. 
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arma inanc›n›n kader hakk›ndaki anlay›fl›

da son derece sapk›nd›r. Karma'ya göre, bir in-

san›n kaderi kendi elindedir. Dinler Tarihi isimli ki-

tapta bu kader inanc› flöyle aç›klanmaktad›r:

... Karma, kiflinin iradesiyle yapt›¤› fleyi bunun sonucunu kapsar. Ya-

p›lanlar kifli için kaç›n›lmayacak bir sonuç getirir. Herkes böyle bir

karmay› miras al›r. Bunu di¤er karma takip eder. Bu determinizm

de¤ildir. Çünkü kendi karmas› içinde herkes iyi veya kötü ifl yap-

makta hürdür. Kiflinin kendi karmas› onu mecbur etmemektedir. Bu-

dist görüfle göre yeni karma için önemli olan davran›fl de¤il, iradedir.

Karma'n›n semerelerini fail ya bu hayatta ya yeni do¤umda, ya da

daha sonraki do¤umda görecektir.5

Yukar›daki aç›klamada da görüldü¤ü gibi, Karma felsefesinde ka-

dere iman yoktur. Her insan›n kendi kaderini kendisinin belirledi¤i gi-

bi gerçek d›fl› bir fikre inan›l›r. Karma'ya göre, örne¤in Hintli bir insa-

n›n içinde bulundu¤u kast ve hayat flekli tamamen kendisinin bir ön-

ceki hayat›ndaki tavr›na ba¤l›d›r. Yani bu insan flu an yaflad›¤› hayat-

taki kaderini bir önceki hayat›nda kendi eliyle belirlemifltir. 

Oysa gerçekte bir insan›n kaderini belirleyen, her

karfl›laflt›¤› olay› yaratan, bu olaylar› ve hayat›n›

daha o insan do¤madan önce be-

ADNAN OKTAR
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lirleyen Allah't›r. Hadid Suresi'nde insan›n bafl›na gelen herfleyin

Allah'›n takdiri oldu¤u ve biz daha o olay› görmeden önce yarat›ld›¤›

flöyle bildirilir:

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen her-

hangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir

kitapta (yaz›l›) olmas›n. fiüphesiz bu,

Allah'a göre pek kolayd›r. (Hadid Sure-

si, 22)

Her insan, do¤ar, büyür, yaflar ve ölür. Ve

ilk insandan günümüze kadar her insan›n

do¤du¤u andan itibaren yaflad›¤› ve yafla-

yaca¤› her olay kaderindedir. Kader,

Allah'›n ilmidir. Hepimizin kaderini belirle-

yen herfleyin Yarat›c›s›, sonsuz ilim ve kud-

ret sahibi olan Rabbimiz'dir. Bu yüzden sa-

mimi olarak iman eden insanlar›n gelecek-

ten veya geçmiflte yaflananlardan endifle

duymas› son derece gereksizdir. Allah salih

kullar› için herfleyi hay›rla yaratmaktad›r.
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KKuran'da tarif edilen kader konusu
Kader, Allah'›n geçmifl ve gelecek tüm olaylar› "tek bir an" içinde

yaratm›fl olmas›d›r. Bu da, Allah Kat›nda, evrenin yarat›l›fl an›ndan k›-

yamete kadar olan her olay›n yaflanm›fl ve bitmifl olmas› demektir. Bi-

zim için henüz yaflanmam›fl, "gelecek" olarak adland›rd›¤›m›z olaylar,

asl›nda Allah Kat›nda geçmiflimizle birlikte tek bir an içinde yaflanm›fl-

t›r. Çünkü Allah, zamandan münezzehtir, yani zamana ba¤l› de¤ildir.

Zamana ba¤l› olan insand›r. Dolay›s›yla, Allah Kat›nda tek bir anda

yaflan›p bitmifl olaylara bizim flahit olabilmemiz için, zaman geçmesi

gerekmektedir. Söz gelimi, bizim bu kitab› okumam›z için bir zaman

gerekir. Tek tek sayfalar›n› çevirmemiz için de bir zaman gerekir. An-

cak Allah, ezelden beri, daha bu kitap yaz›lmadan, hatta bu kitab› oku-

yanlar ya da okuyanlar›n atalar› dahi do¤madan önce, bu kitab›n her

sayfas›n› bilmektedir. Bu konu için flöyle bir örnek verebiliriz: Bir cad-

dede yürüyen bir insan›n caddenin di¤er ucuna ulaflmas› ve caddenin
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ucunu görebilmesi için zamana ihtiyac› vard›r. Ancak bu caddenin ve

caddede yürümeye bafllayan insan›n kufl bak›fl› çekilmifl resmine ba-

kan bir baflka insan, caddenin bafl›ndaki insan› da, caddenin sonunu

da ayn› anda ve tek bir sat›h üzerinde görebilir. Bunun için zamana ih-

tiyaç duymaz. 

Bu gerçe¤in kavranmas› son derece önemlidir. Çünkü bir insan her

Bir caddede yürüyen bu iki kifli, köfleyi döndüklerin-

de ne ile karfl›laflacaklar›n› bilemezler. Ancak köfleyi

döndükleri zaman bunu ö¤renebilirler. Caddeye kufl

bak›fl› bakan bir göz ise, bu insanlar daha köfleyi

dönmeden onlar›n görecekleri arabalar›, insanlar›,

ma¤azalar› görebilir. 
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ne kadar hayat› boyunca yapt›¤› herfleyi kendi istek ve iradesi ile ger-

çeklefltirebiliyormufl gibi hissetse de, gerçekte Allah'›n kendisi için önce-

den belirledi¤i kaderi izler. ‹nsan›n hayat› bir video kasete kaydedilmifl

bir film gibidir. Ancak insan›n bu filmi ileri alarak gelecektekileri görme

imkan› yoktur. Allah ise, bu filmin tamam›n› ayn› anda görür ve bilir.

Zaten bu filmi tüm detaylar›yla tespit etmifl ve yaratm›fl olan O'dur. Biz

nas›l bir cetvelin bafl›n›, ortas›n› ve sonunu bir kerede görebiliyorsak,

Allah bizim ba¤l› oldu¤umuz zaman› bafl›ndan sonuna kadar tek bir an

olarak sar›p kuflatm›flt›r. ‹nsanlar ise sadece zaman› gelince bu olaylar›

yaflay›p, Allah'›n onlar için yaratt›¤› kadere tan›k olurlar. 

Dünya üzerinde geçmiflte yaflam›fl ve gelecekte yaflayacak olan

insanlar›n her anlar›, her halleri, anne rahmindeki cenin hallerinden

ölümlerine, ilkokula kay›t olduklar› günden saçlar›nda ilk beyaz telin

olufltu¤u saate kadar, her anlar› Allah Kat›nda belirlenmifl, yaflanm›fl

ve görülmüfltür. Bu, dünya üzerindeki bütün insanlar›n kaderleri için

bu flekildedir. 

Geçmiflte ve gelecekte yaflanan herfleyin, gerçekte Allah Kat›nda

yaflanm›fl olarak sakl› ve haz›r olaylar olmalar› ise bize çok önemli bir

gerçe¤i gösterir: Her insan kay›ts›z ve flarts›z, istese de istemese de

Allah'›n kendisi için belirledi¤i kaderine teslim olmufltur. ‹nsan na-

s›l geçmiflini de¤ifltiremezse, gelece¤ini de de¤ifltiremez. Çünkü geç-

mifli gibi gelece¤i de yaflanm›flt›r; gelece¤indeki tüm olaylar, ne za-

man, nerede, ne yemek yiyece¤i, kiminle ne konuflaca¤›, ne kadar pa-

ra kazanaca¤›, hangi hastal›klara yakalanaca¤›, nihayetinde ne zaman,

nas›l, nerede ölece¤i hepsi bellidir ve bunlar› de¤ifltiremez. Çünkü

bunlar zaten Allah Kat›nda, Allah'›n haf›zas›nda yaflanm›fl olarak bu-

lunmaktad›r. Sadece bunlar›n bilgisi henüz kendi haf›zas›nda de¤ildir.

Bu durumda bir insan›n bafl›na gelen olaylara üzülmesi, bunlara

s›k›lmas›, endifle duymas›, korkmas› son derece gereksizdir ve ak›lc›

de¤ildir. Bu bir insan›n, seyretti¤i filmdeki olaylara üzülmesi, sanki



HARUN YAHYA

‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

54

olanlar› de¤ifltirebilecekmifl gibi filmdeki karakterler için kayg›lanma-

s›na benzer. 

Söz gelimi hayat›n›n dönüm noktas› olarak gördü¤ü bir görüflme-

ye giderken, yolda kaza geçiren ve bu görüflmeyi kaç›ran bir insan bir

anda büyük bir ümitsizli¤e düfler ve bafl›na gelenleri bir flanss›zl›k ola-

rak nitelendirir. Hatta "keflke evden bir dakika geç ç›ksayd›m da, bafl›-

ma bunlar gelmeseydi" der. Oysa bu insan o anda bofl yere yak›nmak-

tad›r. Çünkü o kiflinin o gün evden hangi saniyede ç›kaca¤›, hangi yol-

lardan, hangi araçlar› kullanarak buluflma yerine do¤ru gidece¤i, han-

gi araba ile ve hangi insan ile çarp›flaca¤›, daha o insan do¤madan ev-

vel Allah Kat›nda bellidir. Ve Allah her olay› oldu¤u gibi bu olay› da o

insan için en hay›rl›s› ile yaratm›flt›r. ‹nsan Allah'›n olaylarda diledi¤i

hay›r ve hikmetleri her zaman görüp anlayamayabilir veya bir zaman

sonra anlar. Ancak Allah'› tan›yarak O'nun sonsuz kudretini takdir

edebilen ve O'na teslim olan bir insan, bunlar›n her birinin büyük bir

hay›rla yarat›ld›¤›na emin olur. 

Bu noktada flu konuyu da belirtmek gerekir ki, yaflanan olaylar

Allah Kat›nda sadece bir bilgi olarak bulunmazlar. Bu olaylar›n hepsi,

yafland›¤› andaki canl›l›¤› ile, hatta bizim bilemeyece¤imiz kadar can-

l› ve net olarak Allah Kat›nda yarat›lm›fllard›r ve flu anda da yaflanma-

ya devam etmektedirler. Örne¤in Peygamberimiz (sav)'e ilk vahyin

geldi¤i an; Allah'›n Hz. Musa'ya çal›dan seslendi¤i an; Hz. ‹sa'n›n,

eliyle dokunarak bir hastay› iyilefltirdi¤i an; Hz. ‹brahim'in, kavminin

tapt›¤› putlar› k›rd›¤› an; Hz. Yunus'un, bal›¤›n karn›nda Allah'a dua

etti¤i an; Hz. Yusuf'un iftiraya u¤rad›¤› an; Hz. Eyüp'e fleytandan bir

s›k›nt› dokundu¤unda Allah'a dua etti¤i an; Hz. Lut'un melekleri a¤›r-

lad›¤› an ve geçmiflte yaflanm›fl bütün olaylar; Allah'›n Kat›nda flu an-

da, en canl› ve en net halleriyle yaflanmaktad›r. Allah'›n Kat›nda bu an-

lar›n hepsi sonsuza kadar yaflanmaya devam edecektir. 

Sonuç olarak, karfl›laflt›¤› bir olay› aksilik, terslik gibi gören, bun-



ADNAN OKTAR

55

dan dolay› sinirlenen, endiflelenen, üzülen insanlar kendi kendilerine

zulmetmektedirler. Çünkü onlar hiçbir zaman de¤ifltirmeye güç yeti-

remeyecekleri olaylar için kendilerini y›pratmakta, bunun için gerilim

yaflamaktad›rlar. Oysa kaderi izledi¤ini bilen bir insan bu ilmin getir-

di¤i rahatl›¤› ve huzuru yaflar. Çünkü kaderimizi yaratan Allah't›r ve

Allah herfleyi en hay›rl›, en güzel flekilde yarat›r. Allah'› tan›yan, O'nu

seven ve O'nun adaletine ve merhametine güvenen bir insan, sonsuz

ak›l sahibi Allah'›n yaratt›klar› ve diledikleri d›fl›nda kendisine hiçbir

fleyin isabet etmeyece¤ini bilmenin s›n›rs›z keyfini yaflar. Müminlerin,

Çok önemli gördü¤ü ifline geç kalan bir insan›n, bundan dolay› üzüntü ve s›k›nt›

duymas› son derece yersizdir. Çünkü yaflad›¤› her olay kaderindedir ve bunlar›n

hiçbirini de¤ifltirmeye güç yetiremez. 
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Allah Kat›ndan kendilerine sadece hay›r gelece¤ine iman ettikleri bir

ayette flöyle bildirilmifltir:

(Allah'tan) Sak›nanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Ha-

y›r" dediler. Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara gü-

zellik vard›r; ahiret yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sa-

hiplerinin yurdu ne güzeldir. (Nahl Suresi, 30)

Allah'tan kendilerine gelen herfleyin hay›r ol-

du¤una inanan insanlar›n dünya hayatlar›n›n so-

nunda ald›klar› mükafat ise bu ayetin devam›nda

flöyle bildirilmifltir:

Adn Cennetleri; ona girerler, onun alt›ndan

›rmaklar akar, içinde onlar›n her diledikleri

fley vard›r. ‹flte Allah, takva sahiplerini böy-

le ödüllendirir. Ki melekler, güzellikle can-

lar›n› ald›klar›nda: "Selam size" derler.

"Yapt›klar›n›za karfl›l›k olmak üzere cenne-

te girin." (Nahl Suresi, 31-32)

Hiç flüphesiz, Biz herfleyi kader ile yaratt›k.
(Kamer Suresi, 49)

Hiç flüphesiz, Biz herfleyi kader ile yaratt›k.
(Kamer Suresi, 49)



Tedbir takdiri de¤ifltirmez
‹nsanlar›n büyük bir bölümü, kader gerçe¤ini anlamazl›ktan ge-

lerek, "madem herfley kaderimizde, o zaman bizim bir fley yapmam›-

za gerek yok" diyerek, kendilerince kadere iman etmeyi imkans›z gös-

termeye çal›fl›rlar. Oysa bu çok s›¤ bir düflünce fleklidir. Asl›nda bu ki-

fliler bu sözleri de yine kaderlerinde oldu¤u için söylerler, ama bunun

da fark›na varmazlar. Allah her insan›n kaderini önceden belirlemifltir

ve Allah Kat›nda her insan›n hayat› yaflan›p bitmifltir. 

Ancak Allah dünya hayat›nda yaratt›¤› imtihan›n bir gere¤i ola-

rak, insana herfleyi kendi iradesi ile yap›yor hissini verir. Örne¤in ki-

tap yazan bir insan, gerçekte Allah Kat›nda yaz›lm›fl, bitmifl, okuyacak

kifliler taraf›ndan okunmufl bir kitab› yazar. Daha o insan neler yaza-

ca¤›n› akl›nda toparlarken, o kitab›n tüm sat›rlar›, paragraf bafllar›,

bafll›klar›, kapa¤›ndaki renkler ve resimler, kaç sayfa olaca¤›, noktala-

ma iflaretlerinin nerelere konaca¤› gibi herfley en ince detay›na kadar

Allah Kat›nda haz›r olarak bulunmaktad›r. Ancak insan bir kitab› ya-

zarken, Allah o insana kendisi yaz›yormufl, kelimeleri, cümleleri ken-

disi düflünüp buluyormufl hissini verir. Ama bir insan›n, "bu kitap za-

ten kaderde varsa yaz›lm›flt›r, benim bir fley yapmama gerek yok" di-

Karma ‹nanc›na ve Kuran'a Göre Kader Anlay›fl›

57

ADNAN OKTAR



‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

yerek vazgeçmesi son derece cahilce ve samimiyetsiz bir davran›fl

olur. Bu, kap›n›n çald›¤›n› duyan bir insan›n, "d›flar›daki insan›n kade-

rinde içeri girmek varsa, nas›lsa içeri girecektir" diyerek kalk›p kap›y›

açmamas› gibi bir cahillik örne¤idir. 

Do¤ru olan ise fludur: Allah her insan› olaylar› kendisi yap›yor-

mufl hissi ile yarat›r ve insan bu hisse uyarak her konuda elinden ge-

len çabay› gösterir. Örne¤in bir kitab›n yaz›lmas›na karar verdi¤inde,

o konuda araflt›rma yapar, dikkatle düflünür, yazd›klar›nda titizlik

gösterir, tekrar tekrar kontrol eder. Ama bu esnada kaderde haz›r olan

kitab› aflama aflama haz›rlamaktad›r ve her aflama da kaderde belli ve

haz›rd›r. Kap›n›n çald›¤›n› duydu¤unda da elindeki ifli b›rak›r ve kal-

k›p kap›y› açar. Ama bunlar›n hepsi kaderinde belirlenmifl olaylard›r.

Allah ayetlerinde insanlar›n yapt›klar› fiilleri yaratan›n ve o fiillerin

as›l sahibinin Kendisi oldu¤unu flöyle bildirir:

Onlar› siz öldürmediniz, ama onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman

sen atmad›n, ama Allah att›. Mü'minleri Kendinden güzel bir im-

tihanla imtihan etmek için (yapt›.) fiüphesiz Allah, iflitendir, bilen-

dir. (Enfal Suresi, 17)

Oysa sizi de, yapmakta olduklar›n›z› da Allah yaratm›flt›r. (Saffat

Suresi, 96)

E¤er bir insan Kuran'da anlat›lan bu gerçekleri anlamazdan gelip

-veya kasten kendince kaderi s›namak için- çalan kap›y› açmaz veya

yazmas› gereken kitab› yazmazsa, asl›nda yine kaderinde olan fleyi ya-

flamaktad›r. Ya da bu insan, "kaderimde varsa iyileflirim" diyerek has-

tal›¤› için gereken ilaçlar› almay›p, sa¤l›¤›na dikkat etmezse, böyle

ak›ls›z bir harekette bulunmak da o insan›n kaderindedir. Ayn› flekil-

de kader gerçe¤ini inkar eden bir insan da kaderinde oldu¤u için in-

kar etmektedir. 

O halde ak›l ve vicdan sahibi her insan, Allah'›n, imtihan›n bir ge-

re¤i olarak kendisine verdi¤i bu hisse uygun flekilde davranmal›, her

konuda elinden gelen çabay› göstermeli, ancak tüm çabas›n›n ve elde

58

HARUN YAHYA



etti¤i sonuçlar›n da Allah Kat›nda önceden yaflanm›fl, görülmüfl ve so-

nuçlanm›fl olaylar oldu¤unu bilmelidir. Allah, Kuran'da Hz. Yakup'un

o¤ullar›na tavsiyesini insanlara bu konuda örnek olarak vermifltir:

Ve dedi ki: "Ey çocuklar›m, tek bir kap›dan girmeyin, ayr› ayr› kap›-

lardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir fleyi sa¤layamam (gideremem).

Hüküm yaln›zca Allah'›nd›r. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül

edenler de yaln›zca O'na tevekkül etmelidirler." (Yusuf Suresi, 67)

Yukar›daki ayette görüldü¤ü gibi Hz. Yakup, o¤ullar›na güven-

likleri için bir tedbir almalar›n› ö¤ütlemekte, ancak hemen arkas›ndan

bu tedbirin Allah'›n diledi¤i olay›n gerçekleflmesini engellemeyece¤i-

ni hat›rlatmaktad›r. Asl›nda Hz. Yakup'un bu ö¤üdü, o¤ullar›n›n bu

ö¤üde uymalar› ve bunun sonucunda karfl›laflacaklar› olaylar›n tama-

m› da Allah Kat›nda önceden yaflanm›fl olaylard›r. Bir sonraki ayette

ise al›nan tedbirin Allah'›n takdirini de¤ifltirmedi¤i flöyle bildirilir: 

Babalar›n›n kendilerine emretti¤i yerden (M›s›r'a) girdiklerinde,

(bu,) -Yakub'un nefsindeki dile¤i aç›¤a ç›karmas› d›fl›nda- onlara

Allah'tan gelecek olan hiçbir fleyi (gidermeyi) sa¤lamad›. Gerçek-

ten o, kendisine ö¤retti¤imiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insan-

lar›n ço¤u bilmezler. (Yusuf Suresi, 68)

Ayette de bildirildi¤i gibi, insan Allah'tan gelecek hiçbir fleyi en-

gelleme gücüne sahip de¤ildir. Ancak ibadet olarak, Allah'›n hoflnut-

lu¤unu arayarak ald›¤› önlemleri Allah vesile eder ve o insan› en ha-

y›rl› sonuca ulaflt›r›r. 

Sonuç olarak Allah'a ve Allah'›n yaratt›¤› kadere teslim olmufl bir

insan ile bu gerçe¤i kavrayamayan bir insan aras›ndaki fark fludur:

Teslimiyetli olan insan, kendi yapt›¤› hissini yaflamas›na ra¤men, bun-

lar›n tümünü Allah'›n dilemesi ile yapt›¤›n›n bilincindedir. Di¤eri ise,

her yapt›¤›n› kendi akl› ve gücü ile yapt›¤›n› zannederek yan›l›r. Ger-

çekte ise Allah'›n bir ayetinde bildirdi¤i gibi, "Allah'›n emri, takdir

edilmifl bir kaderdir". (Ahzab Suresi, 38)

Karma ‹nanc›na ve Kuran'a Göre Kader Anlay›fl›
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‹nsanlar, karma
inanc›nda mutluluk ve huzur 

bulamazlar. Çünkü gerçek mutlulu¤un
ve kesintisiz huzurun kayna¤› yaln›zca 

Allah'a ve Allah'›n yaratt›¤› kadere
teslim olmakt›r. 
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aha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, insanla-

r›n Karma gibi felsefelere ilgi duymalar›n›n

nedenlerinden biri, yaflant›lar›ndaki s›k›nt›lar-

dan, huzursuzluklardan, mutsuzluklardan kurtul-

ma iste¤idir. Birçok insan bunun için kendince baz› yollar ve yöntem-

ler dener. Oysa gerçek mutlulu¤un ve huzurun tek kayna¤›; insan›n

kendisini yoktan var eden, kendisine hiçlikken bir can veren, say›s›z

nimetle r›z›kland›ran, sonsuz merhamet ve flefkat sahibi, iyili¤in kar-

fl›l›¤›n› iyilik olarak veren, koruyucu ve esirgeyici, herfleyi hay›r ve

adaletle yaratan Allah'a teslim olmas›, O'nun s›n›rlar›n› korumas› ve

hayat›n›n her an›nda O'nun r›zas›n› aramas›d›r. 

Allah, tüm evrendeki canl› ve cans›z her varl›¤›n tek Hakimi, tek

Yarat›c›s›'d›r ve tüm evrendeki tek Güç'tür. Tüm güçler, tüm ordular,

insanlar, gruplar Allah'a aittir ve kabul etseler de etmeseler de tamam›

Allah'a boyun e¤mifltir. Allah bir ayetinde bu gerçe¤i flöyle bildirir:

Peki onlar, Allah'›n dininden baflka bir din mi ar›yorlar? Oysa

göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim

olmufltur ve O'na döndürülmektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 83)

Tüm evrenin tek hakimi olan Allah'a teslim

olan, O'nu kendisine tek vekil ve tek dost
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edinen, O'na gönülden bir sevgi, itaat ve sayg› dolu bir korku ile bo-

yun e¤en her insan, tüm evrendeki yegane kurtulufl yolunu bulmufl-

tur. Çünkü Allah herfleyin üstünde güç sahibi oland›r. Rabbimiz'in yü-

celi¤i ve üstünlü¤ü bir ayette flöyle bildirilmifltir:

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyukla-

ma ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.

‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, ön-

lerindekini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n

d›fl›nda, O'nun ilminden hiçbirfleyi kavray›p-kuflatamazlar. O'nun

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n ko-

runmas› O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara

Suresi, 255)

Kuran'da Allah'›n büyüklü¤ünün ve yüceli¤inin anlat›ld›¤› bu

ayetten sonra insan›n Allah'a yöneldi¤inde "kopmas› olmayan bir kul-

ba" yap›flt›¤› flöyle bildirilir:

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤ruluk (rüfld) sap›k-

l›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p Allah'a ina-

n›rsa, o, sapasa¤lam bir kulba yap›flm›flt›r; bunun kopmas› yoktur.

Allah, iflitendir, bilendir. Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve

destekçisi)dir. Onlar› karanl›klardan nura ç›kar›r; inkar edenlerin

velileri ise ta¤ut'tur. Onlar› nurdan karanl›klara ç›kar›rlar. ‹flte on-

lar, ateflin halk›d›rlar, onda süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi,

256-257)

‹nsanlar›n büyük bir bölümü bu gerçe¤in fark›nda olmad›klar›

için kendilerine, gerçekte hiçbir fleye güç yetiremeyen, kendileri de aciz

olan varl›klar› veli ve dost edinirler, bu varl›klara dayan›p güvenirler.

Bu ise ömür boyu korku ve endifle içinde yaflamalar›na, kendilerini gü-

vende hissetmemelerine neden olur. 

Örne¤in, bir insan düflünelim. Bu insan hukuki bir problem yafla-

d›¤›nda kendisini savunmas› için bir avukat tutacakt›r. Avukat› tüm

hukuki konular› kendisinden çok iyi bildi¤i için ona güvenecek ve ve-
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Art›k iman edip salih amellerde 
bulunanlara gelince; Rableri onlar› 

Kendi rahmetine sokar.
‹flte apaç›k olan 'büyük mutluluk ve 

kurtulufl' budur.
(Casiye Suresi, 30)

Art›k iman edip salih amellerde 
bulunanlara gelince; Rableri onlar› 

Kendi rahmetine sokar.
‹flte apaç›k olan 'büyük mutluluk ve 

kurtulufl' budur.
(Casiye Suresi, 30)
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kaletini bu kifliye verecektir. Avukat›n›n niteliklerine güvendi¤i ve on-

dan emin oldu¤u sürece, davas› ile ilgili konularda içi rahat edecektir.

Oysa hukuki konularda bilgi sahibi olmad›¤› halde, bir avukata gü-

venmeyip, böyle bir sorumlulu¤u kendisi üstlenirse gereksiz yere bü-

yük bir s›k›nt› ve zorlukla karfl›laflacakt›r. Veya hasta bir insan, kendi-

sini doktoruna büyük bir iç rahatl›¤› ile emanet eder. Doktoru ne der-

se yapar, sözünü dinler. Doktorunun iflinde ehil oldu¤una güvendi¤i

sürece, kendisi için baflka bir ilaç veya tedavi aray›fl› içinde olmaz.

Bunlar bir insan›n, niteliklerinden dolay› baflka bir insana karfl› duy-

du¤u teslimiyet ve güven duygusunun birer örne¤idir. ‹nsan›n güven-

di¤i bir varl›¤a olan teslimiyeti büyük bir huzur, rahatl›k ve güven

kayna¤›d›r. Allah'a olan güven ve teslimiyet ise, buradaki örneklerle

k›yaslanmayacak kadar büyük ve önemlidir. 

Allah'a teslim olan bir insan, hayat› boyunca O'nun, karfl›s›na ç›-

kard›¤› her olaydan, her görüntüden, her konuflmadan raz› olur. Hiç-

bir olay karfl›s›nda "bu nereden ç›kt›?" demez, bafl›na gelen bir s›k›nt›-
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n›n ard›ndan, a¤z›ndan "keflke" kelimesi ç›kmaz. Çünkü bafl›na gelen

her olay›, güvenerek teslim oldu¤u, adaletinden, merhamet ve flefka-

tinden emin oldu¤u Rabbimiz'in yaratt›¤›n› bilir. Allah'a teslimiyet, in-

sanlar›n hidayetlerine vesile olan çok önemli bir konudur. Baz› Kuran

ayetlerinde teslimiyetin önemi flöyle aç›klan›r:

E¤er seninle çekiflip-tart›fl›rlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla bir-

likte, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmile-

re de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" E¤er teslim oldularsa, ger-

çekten hidayete ermifllerdir. Fakat yüz çevirdilerse, art›k sana dü-

flen yaln›zca tebli¤(etmek)dir. Allah, kullar› hakk›yla görendir.

(Al-i ‹mran Suresi, 20)

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a tes-

lim ederse, art›k gerçekten o kopmayan bir kulba yap›flm›flt›r. Bü-

tün ifllerin sonu Allah'a var›r. (Lokman Suresi, 22)

Allah'a teslim olmay›p kendi ak›llar›na güvenen ve kendilerini

Allah'tan ba¤›ms›z, müstakil varl›klar olarak görenler ise, hayatlar›

boyunca s›k›nt› ve azap içinde yaflarlar. Bir istekleri gerçekleflmedi¤in-

de hemen ümitsizli¤e kap›l›r ve mutsuz olurlar. Oysa Allah'›n herfleyi

kaderde en hay›rl›s› ile yaratt›¤›n› bilseler, kendilerinin bilmedi¤ini

Allah'›n bildi¤ini düflünseler, hiçbir olay onlarda üzüntü ve s›k›nt›

meydana getirmez. Örne¤in gidece¤i yere geç kalan veya hiç ulaflama-

yan bir insan, bunun s›k›nt›s›n› günlerce yaflar. Allah'a teslim olan bir

insan ise, "Demek ki gitmemekte bir hay›r varm›fl. Allah benim için en

hay›rl›s›n› dilemifltir" diyerek en küçük bir s›k›nt› hissetmez. Böyle in-

sanlar için dünyada da ahirette de hüzün ve korku olmayaca¤›n›

Allah ayetlerinde flöyle bildirir:

fiüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra do¤ru bir istika-

met tutturanlar (yok mu); art›k onlar için korku yoktur ve onlar

mahzun olmayacaklard›r. ‹flte onlar, cennet halk›d›r; yapt›klar›na

karfl›l›k olmak üzere, içinde ebedi olarak kalacaklard›r. (Ahkaf Su-

resi, 13-14)
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Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r; 
öyle ki, kötülükte bulunanlar›, yapt›klar› 
dolay›s›yla cezaland›r›r, güzel davran›flta

bulunanlar› da daha güzeliyle ödüllendirir. 
(Necm Suresi, 31)

Göklerde ve yerde olanlar Allah'›nd›r; 
öyle ki, kötülükte bulunanlar›, yapt›klar› 
dolay›s›yla cezaland›r›r, güzel davran›flta

bulunanlar› da daha güzeliyle ödüllendirir. 
(Necm Suresi, 31)
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Haberiniz olsun; Allah'›n velileri, onlar için korku yoktur, mahzun

da olmayacaklard›r. Onlar iman edenler ve (Allah'tan) sak›nanlar-

d›r. Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette onlar›nd›r. Allah'›n sözle-

ri için de¤ifliklik yoktur. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur.

(Yunus Suresi, 62-64)

AAllah ‹yilik Yapanlar› Güzel Bir Hayatla Yaflat›r 
Allah'a ve O'nun takdir etti¤i kadere teslim olman›n insanlara ka-

zand›raca¤› huzur ve mutlulu¤un yan›nda, Allah, Kendisi'ne iman

edenleri ve güzel davran›fllarda bulunanlar› dünyada da güzel bir ha-

yatla yaflataca¤›n› vaad etmektedir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde

bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve on-

lar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)

… Bu dünyada güzel davran›fllarda bulunanlara güzellik vard›r;

ahiret yurdu ise daha hay›rl›d›r. Takva sahiplerinin yurdu ne gü-

zeldir. (Nahl Suresi, 30)

Bu hayat›n içinde birçok güzellikler bulunmaktad›r. Örne¤in gü-

zel bir hayat için insan›n güvenece¤i, birlikte gerçek sevgi ve yak›nl›-

¤› yaflayaca¤› dostlar›n›n olmas› gerekir. Allah, samimi olarak iman

eden kullar›n› yine kendileri gibi güvenilir, temiz, Allah'›n dostu olan

müminlerle destekler. Bu nedenle Müslüman hiçbir zaman yaln›z kal-

maz. Daima yan›nda çok sevdi¤i, sayg› duydu¤u, kendi nefsinden üs-

tün tuttu¤u, güvendi¤i mümin kardeflleri olur, ki bu Allah'›n bir Müs-

lümana verdi¤i en güzel nimetlerden biridir. 

Cahiliye insanlar›n›n, yani Kuran ahlak› d›fl›nda bir ahlak yafla-

yanlar›n, en büyük s›k›nt›lar›ndan biri ise, akl›na ve samimiyetine gü-

venebilecekleri, her koflulda kendilerine destek olacak, ç›kar için de¤il,

samimi duygularla dost olacak yak›n bir kimse bulamamalar›d›r. 
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Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte 
bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, 

art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 

olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte 
bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, 

art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 

olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte 
bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, 

art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 

olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte 
bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, 

art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 

olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte 
bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, 

art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 

olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)
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Onlardan öylesi de vard›r ki: "Rabbimiz,
bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 

iyilik (ver) ve bizi ateflin azab›ndan koru"
der. ‹flte bunlar›n kazand›klar›na karfl›l›k

nasibleri vard›r... (Bakara Suresi, 201-202)

Onlardan öylesi de vard›r ki: "Rabbimiz,
bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 

iyilik (ver) ve bizi ateflin azab›ndan koru"
der. ‹flte bunlar›n kazand›klar›na karfl›l›k

nasibleri vard›r... (Bakara Suresi, 201-202)
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Kuran ahlak›ndan uzak kiflilerin aras›ndaki dostluk iliflkilerinde

mutlaka ç›kara dayal› bir taraf bulunur. Kifli maddi veya manevi bir

güçlük içine girse, yan›nda kimseyi bulamayabilir. Ancak Müslüman-

lar›n dostlu¤unda bu asla olmaz. Müslümanlar, kendileri ihtiyaç için-

de olsalar dahi, di¤er Müslümanlar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na

öncelik verecek kadar üstün ahlak sahibidirler. Allah müminlerin bu

güzel ahlak›n› bir ayetinde flöyle bildirir:

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönül-

lerine) yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen

fleylerden dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendile-

rinde bir aç›kl›k (ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine ter-

cih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korun-

muflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

Bir mümin Allah'›n an›lmad›¤›, insanlar›n kadere isyan ettikleri,

bofl konuflmalar›n oldu¤u ortamlardan hofllanmaz. Bu nedenle Allah

müminleri birbirleri ile destekler. Onlar daima Allah'› anar, Allah'›n

yaratt›¤› güzelliklerden zevkle bahseder, nimetlerine flükrederler. Her

konufltuklar›nda bir hikmet, nefle, ak›l ve güzellik olur. Bu konuflma-

larda kimsenin içi s›k›lmaz, karamsarl›k, ümitsizlik, çözümsüzlük as-

la olmaz. Aksine hep müjde verici, dinleyenin içini ayd›nlatan, ufku-

nu geniflleten, s›n›rs›z düflünmesine vesile olan, ferahl›k veren konufl-

malar olur. Kimse kimseyi incitmez, i¤neleyici konuflmaz, k›skançl›k

yapmaz, alay etmez. Gerçek dostluk, nefle ve sevgi yaflan›r. 

Güzel bir hayat›n bir di¤er özelli¤i ise, temiz, sa¤l›kl›, rahat or-

tamlarda yaflamakt›r. Müslümanlar, daima en temiz, en sa¤l›kl› olan›

tercih ederler. Cahiliye insanlar›n›n bulunduklar› ortamlar ise genel

olarak kirli, da¤›n›k, iç karart›c›d›r. E¤lenmek için dahi izbe, karanl›k,

dumanl› yerleri tercih ederler. Oysa insan›n ruhu cennetteki temizlik-

ten ve güzellikten zevk alacak flekilde yarat›lm›flt›r. 

Allah müminlere dünyada refah ve bolluk da verir. Kuran'da bil-
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dirildi¤i gibi Hz. Muhammed (sav),

Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. ‹bra-

him kendilerine bolluk ve mülk veri-

len peygamberlerdendir. Örne¤in

Allah Hz. Muhammed (sav)'e "Bir

yoksul iken seni bulup zengin etme-

di mi?" (Duha Suresi, 8) diyerek, onu

zengin etti¤ini bildirmektedir. Allah

Hz. Yusuf'a M›s›r'›n hazinelerinin

idaresini vermifltir. Hz. Süleyman ise,

kimsenin eriflemedi¤i bir zenginli¤e

sahip olmak için Allah'a dua etmifltir

ve Allah duas›n› kabul etmifltir. 

Allah salih müminleri de Kendi

fazl› ile zengin edece¤ini bir ayetinde

flöyle bildirir:

… E¤er fakir iseler Allah, Kendi

fazl›ndan onlar› zengin eder.

Allah genifl (nimet sahibi)dir, bi-

lendir. (Nur Suresi, 32)

Allah müminleri bir lütufta bu-

lunarak zengin k›lar, ancak müminler,

hiçbir zaman dünya nimetlerinin pe-

flinde koflmazlar. Onlar›n tek istekleri

Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve son-

suz nimetlerle bezenmifl cennetine

kavuflmakt›r. Bu nedenle de Allah'›n

kendilerine verdi¤i nimetleri ve zen-

ginli¤i, yine Allah r›zas› için en hay›r-

l› flekilde harcarlar. Hem israf etmez,
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Allah onlar için,
süresiz 

kalacaklar›, 
alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler
haz›rlad›. ‹flte 

büyük 'kurtulufl
ve mutluluk'

budur. 
(Tevbe Suresi, 89)

Allah onlar için,
süresiz 

kalacaklar›, 
alt›ndan ›rmaklar
akan cennetler
haz›rlad›. ‹flte 

büyük 'kurtulufl
ve mutluluk'

budur. 
(Tevbe Suresi, 89)
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hem ihtiyac› olanlar› korur ve bu nimetlerden yararland›r›r, hem de

sahip olduklar› herfleyi Kuran ahlak›n›n yay›lmas› için en güzel flekil-

de kullan›rlar.

‹nkar edenler ise, iman edenlerin tam aksine, büyük bir s›k›nt› ve

azap içinde yaflarlar. Bu insanlar zengin olsalar veya dünyevi anlam-

da istedikleri herfleye sahip olsalar da, Allah onlar›n kalplerine s›k›nt›

vermektedir:

Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam'a açar;

kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl

gibi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte

böyle pislik çökertir. (Enam Suresi, 125)

Allah bir baflka ayetinde ise, Kendisi'ne uyanlar›n mutlu olacak-

lar›n› ve di¤erlerinin ise s›k›nt›l› bir hayat yaflayacaklar›n› flöyle bildi-

rir:

Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir

geçim vard›r ve Biz onu k›yamet günü kör olarak haflredece¤iz."

(Taha Suresi, 124)

Bir insan›n hem dünyada hem de ahirette güzel bir hayat yaflama-

s›n›n tek yolu Allah'› sevmesi, O'ndan korkup sak›nmas›, O'nu dost

edinmesi ve O'nun Kuran'da bildirdi¤i s›n›rlar› korumas›d›r. Karma

gibi Kuran'›n d›fl›ndaki bat›l inançlar, insanlar›n mutluluklar› ve güzel

bir hayat yaflamalar› için gerçek çözüm olamazlar. Allah insanlar› s›-

k›nt›dan kurtaran›n Kendisi oldu¤unu bildirmektedir:

De ki: "Ondan ve her türlü s›k›nt›dan sizi Allah kurtar-

maktad›r..." (Enam Suresi, 64)
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Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette 
onlar›nd›r. Allah'›n sözleri için 

de¤ifliklik yoktur. 
‹flte büyük 'kurtulufl ve 

mutluluk' budur.
(Yunus Suresi, 64)

Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette 
onlar›nd›r. Allah'›n sözleri için 

de¤ifliklik yoktur. 
‹flte büyük 'kurtulufl ve 

mutluluk' budur.
(Yunus Suresi, 64)



Karma, sadece bir
kavramd›r; adalet sa¤layacak

bir güç ve bilince sahip de¤ildir.
Gerçek adalet sahibi ise sonsuz flefkatli 

ve merhametli, üstün ve güçlü 
olan Yüce Allah't›r. 

HARUN YAHYA



int dinlerinde Karma felsefesinin bir

sebep-sonuç kanunu oldu¤una ve insanla-

ra yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› verenin bu kanun ol-

du¤una inan›l›r. Yani bu kanunu belirleyen ve uy-

gulayan bir Yarat›c› oldu¤u kabul edilmez. Karma kanununun kendi

kendine iflledi¤ine inan›l›r. Örne¤in hay›r kurumlar›na ba¤›flta bulu-

nan bir insan›n bu hareketinin sonucunun di¤er hayat›ndaki mutluluk

olaca¤› kabul edilir.6 Oysa kuflkusuz, bunu düzenleyen bir güç ve ira-

de olmadan böyle metafizik bir kanun var olamaz.

Karma felsefesinin insan akl›na en ayk›r› yönlerinden biri, "bir ah-

laki de¤erin kendili¤inden, bir kanun uygulay›c› olmadan iflledi¤ine"

inand›rmaya çal›flmas›d›r. Oysa insanlar›n kendi yapt›klar› kanunlar›

dahi uygulatan kurumlar ve merciler bulunmaktad›r. Örne¤in, bir h›r-

s›z›n alaca¤› ceza her ülkenin yasalar›na göre belirlenmifltir. Ancak bu

kanunlar hiçbir zaman kendili¤inden ifllemez, mutlaka bunlar› uygu-

latan merciler, kurumlar, yetkili kifliler vard›r. Söz gelimi bir insan h›r-

s›zl›k yapt›¤›nda o kanun do¤al olarak ifllemeye bafllayarak o h›rs›z›

do¤al olarak hapse koymaz. Bunun için polis, hakim, savc› ve mahke-

meler kanunlar› uygularlar. Hakimler kanunlara gö-

re adaletle hüküm verir ve suçlu kifli yapt›¤›-

na karfl›l›k gelen cezay› al›r. 
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O gün, herkes kendi nefsi ad›na 
mücadele eder ve herkese yapt›¤›n›n 
karfl›l›¤› eksiksiz ödenir. Onlar zulme

u¤rat›lmazlar. (Nahl Suresi, 111)

O gün, herkes kendi nefsi ad›na 
mücadele eder ve herkese yapt›¤›n›n 
karfl›l›¤› eksiksiz ödenir. Onlar zulme

u¤rat›lmazlar. (Nahl Suresi, 111)



Karma'n›n kendili¤inden iflleyen bir kanun oldu¤unu iddia et-

mek ise, bir ülkenin kanunlar›n›n kendi kendine, hiçbir uygulat›c›s› ol-

madan iflledi¤ini söylemekten çok daha mant›ks›zd›r. Düflünün ki, bu

mant›¤a göre, dünyada bugüne kadar yaflam›fl olan milyarlarca insan,

dünya hayat›nda her ne yap›yorsa bunun tam karfl›l›¤› olan bir hayat›

elde edecektir. Peki öyle ise, bir insan›n bu dünyadaki tav›rlar›n› kim

gözlemleyecek, onun iyi mi kötü mü oldu¤una kim karar verecek ve

buna göre onun bir sonraki hayat›n› flu anki hayat›na göre kim belirle-

yerek düzenleyecektir? E¤er bir insan›n gelecekteki hayat› bu hayat›-

na göre belirleniyorsa, bu hayat› belirleyen, tasarlayan, o insan için bir

kader tespit eden bir güç mutlaka var olmal›d›r. Ancak, Karma inan-

c›nda böyle bir güce inan›lmaz. Bu ak›l ve mant›k d›fl› inançta, "Karma

kanunu" denilen, ne oldu¤u belli olmayan bir kavram›n, tüm bunlar›

kendi kendine düzenledi¤ine inan›l›r. Üstelik, karar ve hüküm verme

gücü olmayan bu kavram›n, insanlara adaletle davrand›¤›, herkese

yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› tam olarak, eksiksiz, unutmadan ve yan›lmadan

verdi¤i düflünülür. Bunlar ak›l sahibi insanlar›n, biraz düflündüklerin-

de dahi mant›ks›zl›¤›n› hemen fark edebilecekleri, son derece bat›l id-

dialard›r. 

Di¤er yandan, Karma'ya inanan insanlar›n bir k›sm› da, daha ön-

ceki inançlar› do¤rultusunda, hayali "Karma kanunu"nun Allah'›n ira-

desi ile iflledi¤ine inan›rlar. Yani, bu düflünceye göre, bir insan›n bu

dünyadaki karmas›n›n iyi mi yoksa kötü mü oldu¤una Allah karar ve-

rir ve buna göre di¤er hayat›ndaki koflullar›n› haz›rlar. Ancak bu insan-

lar›n unuttu¤u önemli bir gerçek vard›r: Allah'›n insanlar için seçti¤i ve

Kuran arac›l›¤› ile bildirdi¤i hak dinde Karma inanc› yoktur. Bu kitap

boyunca da anlat›ld›¤› gibi, Karma, Kuran'da yer almayan, ‹slam inan-

c› ile çeliflen birçok özelli¤e sahip bat›l bir inan›flt›r. Dolay›s›yla Allah'›n

varl›¤›na inanan insanlar›n, bat›l inançlar›n, hurafelerin peflinden git-

memeleri, Kuran'a s›k› s›k›ya sar›lmalar› gerekir. 

Karma Adalet Sa¤layamaz, Gerçek Adalet Sahibi Olan Allah't›r
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‹‹yiliklerin karfl›l›¤›n› veren,
sonsuz adalet sahibi olan Allah't›r

Allah'›n varl›¤›na inanan, akl› ve vicdan› ile düflünen her insan,

adaleti sa¤layan›n, her insana dünya hayat› boyunca yapt›klar›n›n

karfl›l›¤›n› eksiksizce ödeyenin, Karma kanunu de¤il; herfleyi her an

gören, herkesin en gizlisini bilen, üstün ve güçlü, tüm evrenin hakimi

olan Allah oldu¤unu bilir. 

Allah, birçok ayetinde iyiliklerin ve kötülüklerin karfl›l›¤›n›, ek-

siksiz olarak verenin Kendisi oldu¤unu bildirmektedir:

Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on kat› vard›r, kim bir

kötülükle gelirse, onun mislinden baflkas›yla cezaland›r›lmaz ve

onlar haks›zl›¤a u¤rat›lmazlar. (Enam Suresi, 160)

Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanlar›n ecrini kaybetmez.

(Hud Suresi, 115)

… Gerçek flu ki, kim sak›n›r ve sabrederse, flüphesiz Allah, iyilik-

te bulunanlar›n karfl›l›¤›n› bofla ç›karmaz. (Yusuf Suresi, 90)

Allah her insan›n yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› hem dünyada hem de

ahirette en adil flekilde verir. Örne¤in Allah iyilere karfl› mücadele ede-

rek, onlara zorluk ç›karanlar›, dünyada da ahirette de cezaland›raca¤›-

n› bildirmektedir. Allah, sonsuz adaleti ile hem kötülük yapanlar› ce-

zaland›r›r hem de onlar›n iyilere kurduklar› tuzaklar› bozar, ifllerini

zorlaflt›r›r, onlara s›k›nt›l› ve zorlu bir hayat yaflat›r. ‹yilik yapanlar› ise

dünyada da korur, onlardan kötülükleri uzak tutar, zorluklar› onlar

için kolaylaflt›r›r, onlara güzel bir hayat vaat eder. Allah bu gerçe¤i Ku-

ran ayetlerinde flöyle bildirmektedir: 

Allah bar›fl yurduna ça¤›r›r ve kimi dilerse dosdo¤ru yola yönel-

tip-iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlas› vard›r. Onlar›n

yüzlerini ne bir karart› sarar, ne bir zillet, iflte onlar cennetin hal-

k›d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 25-26)

78

HARUN YAHYA



ADNAN OKTAR

Karma Adalet Sa¤layamaz, Gerçek Adalet Sahibi Olan Allah't›r

79

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde

bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve on-

lar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)

Fakat kim verir ve korkup-sak›n›rsa ve en güzel olan› do¤rularsa,

Biz de onu kolay olan için baflar›l› k›laca¤›z. Kim de cimrilik eder,

kendini müsta¤ni görürse ve en güzel olan› yalan sayarsa, Biz de

ona en zorlu olan› (azaba u¤ramas›n›) kolaylaflt›raca¤›z. (Leyl Su-

resi, 5-10)

‹yi ile kötünün dünya hayat› boyunca yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n›

tam olarak alacaklar› zaman ise hesap günüdür.

AAllah'›n sonsuz adaleti hesap gününde tecelli edecektir
Karma inanc›n›n iddias›na göre, her insan yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n›

bir sonraki hayat›nda al›r. Örne¤in, kötülük yapan bir insan bir sonra-

ki hayat›nda bir bitki olarak veya köle olarak do¤ar. ‹yilik yapan, yar-
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d›mda bulunanlar ise yeni hayatlar›nda zengin veya mevki sahibi in-

sanlar olurlar. Oysa daha önce de söz etti¤imiz gibi, bu, hem iyilikle-

rin ve kötülüklerin tam karfl›l›¤› de¤ildir, hem de insanlar dünyaya de-

falarca gelmezler. Sadece bir kez dünyaya gelinir ve dünya hayat›ndan

sonra sonsuza kadar sürecek olan ahiret hayat›, yani insan›n as›l haya-

t› vard›r. 

Her insan ölümünden sonra, hesap günü geldi¤inde tekrar diril-

tilecek ve dünya hayat›nda yapt›klar›ndan sorgulanacakt›r. Bu sorgu-

lama s›ras›nda ise, hayat› boyunca her yapt›¤›, her konufltu¤u ve her

düflündü¤ü tek tek önüne gelecek, eline verilen kitapta hiçbir fley ek-

sik b›rak›lmayacakt›r. Hatta iman etmeyenlerin o gün önlerine kitap-

lar› konuldu¤unda yaflayacaklar› flaflk›nl›k bir ayette flöyle bildirilir:

(Önlerine) Kitap konulmufltur; art›k suçlu-günahkarlar›n, onda

olanlardan dolay› dehfletle-korkuya kap›ld›klar›n› görürsün. Der-

ler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük b›rak-

may›p herfleyi say›p-döküyor?" Yap›p-ettiklerini (önlerinde) haz›r

bulmufllard›r. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. (Kehf Suresi, 49)

‹nsanlar›n tüm dünya hayat›ndan sorguland›klar› bu hesap gü-

nünde, hiçbir insan en küçük bir haks›zl›¤a dahi u¤rat›lmadan, yapt›k-

lar›n›n karfl›l›¤›n› görecektir. Allah, bunu bir ayetinde flöyle bildirir:

Biz ise, k›yamet gününe ait duyarl› teraziler koyar›z da art›k, hiç-

bir nefis hiçbir fleyle haks›zl›¤a u¤ramaz. Bir hardal tanesi bile ol-

sa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak Biz yeteriz. (En-

biya Suresi, 47)

‹‹yilik yapanlar cennet ile, kötülük yapanlar ise
cehennem ile karfl›l›k bulurlar

Ölümlerinden sonra diriltilen insanlar, Allah'›n adaleti ile sorgu-

land›ktan sonra, sonsuza kadar kalacaklar› as›l mekanlar›na, cennet
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O gün, kendi dilleri, elleri ve ayaklar› 
aleyhlerinde yapt›klar›na dair 

flahitlikte bulunacaklard›r. O gün, 
Allah hak ettikleri cezay› eksiksiz 
verecektir ve onlar da Allah'›n hiç 

flüphesiz hak oldu¤unu bileceklerdir. 
(Nur Suresi, 24-25)

O gün, kendi dilleri, elleri ve ayaklar› 
aleyhlerinde yapt›klar›na dair 

flahitlikte bulunacaklard›r. O gün, 
Allah hak ettikleri cezay› eksiksiz 
verecektir ve onlar da Allah'›n hiç 

flüphesiz hak oldu¤unu bileceklerdir. 
(Nur Suresi, 24-25)
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veya cehenneme sevk edileceklerdir. Her insan›n yapt›¤› ile karfl›l›k

bulabilmesi için cennet ve cehennem de derece derecedir:

Gerçek flu ki, kim Rabbine suçlu-günahkar olarak gelirse, hiç flüp-

he yok, onun için cehennem vard›r. Onun içinde ise, ne ölebilir, ne

dirilebilir. Kim O'na iman edip salih amellerde bulunarak O'na

gelirse, iflte onlar, onlar için de yüksek dereceler vard›r. ‹çlerinde

ebedi kalacaklar› alt›ndan ›rmaklar akan Adn Cennetleri de (onla-

r›nd›r). Ve iflte bu, ar›nm›fl olan›n karfl›l›¤›d›r." (Taha Suresi, 74-76)

‹flte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-

geçmifl ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmufl kimse-

lerdir. Gerçekten onlar, ziyana u¤rayanlard›r. Her biri için yapt›k-

lar›n›zdan dolay› dereceler vard›r; öyle ki amelleri kendilerine ek-

siksizce ödensin ve onlar zulme de u¤rat›lmazlar. ‹nkar edenler

atefle sunulacaklar› gün, (onlara flöyle denir:) "Siz dünya hayat›n›z-

da bütün 'güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, onlar-

la yaflay›p-zevk sürdünüz. ‹flte yeryüzünde haks›z yere büyüklen-

meniz (istikbar›n›z) ve fas›kl›kta bulunman›zdan dolay›, bugün

alçalt›c› bir azab ile cezaland›r›lacaks›n›z." (Ahkaf Suresi, 18-20)

Her insana, en küçük bir haks›zl›¤a u¤rat›lmadan tüm iflledikleri-

nin tam karfl›l›¤›n› vermek ancak Allah'a mahsus bir özelliktir.

Allah herfleyi gören ve bilen, ba¤›fllayan, merhamet eden, hiçbir fleyi

unutmayan, hiçbir zaman yan›lmayan ve adaletli oland›r. 

AAllah herfleyi bilen, gören ve iflitendir
Yeryüzünde olan herfley Allah'›n bilgisi dahilindedir. Buna, yere

düflen tek bir yapraktan, bir insan›n içinden geçirdi¤i düflüncelere ka-

dar herfley dahildir. Allah bir ayetinde flöyle bildirmektedir:

Gayb›n anahtarlar› O'nun Kat›ndad›r, O'ndan baflka hiç kimse

gayb› bilmez. Karada ve denizde olanlar›n tümünü O bilir, O, bil-

meksizin bir yaprak dahi düflmez; yerin karanl›klar›ndaki bir ta-



ne, yafl ve kuru d›flta olmamak üzere hepsi (ve herfley) apaç›k bir

kitaptad›r. (Enam Suresi, 59)

Örne¤in iki kifli aralar›nda gizli bir konuflma yapt›klar›nda bunun

sadece kendi aralar›nda kald›¤›n› zannederler. Oysa, o anda onlar›n

yan›nda Allah vard›r. Onlar›n gizli konuflmalar›n›, her türlü f›s›ldafl-

malar›n› Allah iflitmekte ve bilmektedir. Ancak, Allah'›n varl›¤›ndan

gafil olan insanlar, gizli konuflmalar s›ras›nda kötülükleri tasarlarken,

bunlar›n gizli kalaca¤›n› ve hiçbir zaman ö¤renilmeyece¤ini, dolay›-

s›yla bu kötülük planlar› yüzünden bir karfl›l›k görmeyeceklerini zan-

nederler. Oysa Allah onlar› her an görmekte ve iflitmektedir: 

Onlar bilmiyorlar m› ki, elbette Allah, onlar›n gizli tuttuklar›n› da,

f›s›ldaflt›klar›n› da biliyor. Gerçekten Allah, gayb›n bilgisine sa-

hip oland›r. (Tevbe Suresi, 78)

Herfleyi bilen ve gören Allah, hesap gününde insanlara yapt›kla-

r›n›n karfl›l›klar›n› verirken, onlar›n gizli kald›¤›n› sand›klar› davran›fl

ve düflüncelerini de ortaya ç›karacakt›r. Allah gizliden daha gizli olan-

lar› da bildi¤ini Kuran'da insanlara flöyle bildirmektedir:

Göklerde, yerde, bu ikisinin ara-

s›nda ve nemli topra¤›n alt›nda

olanlar›n tümü O'nundur. Sözü

aç›¤a vursan da, (gizlesen de bir-

dir). Çünkü flüphesiz O, gizliyi

de, gizlinin gizlisini de bilmekte-

dir. (Taha Suresi, 6-7)

Hesap gününde, Allah'tan hiçbir

fleyin gizli kalmayarak ortaya ç›kaca¤›

ve Allah'›n herkese adaletle karfl›l›¤›n›

verece¤i ise flöyle bildirilmektedir:

Dereceleri yükselten Arfl'›n sahibi

(Allah), 'toplanma ve buluflma'

Karma Adalet Sa¤layamaz, Gerçek Adalet Sahibi Olan Allah't›r

83

ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA

84

Kendinden öncekini do¤rulay›c› 
olarak sana Kitap'tan vahyetti¤imiz 

gerçe¤in ta kendisidir. fiüphesiz 
Allah, elbette haber aland›r, görendir. 

(Fat›r Suresi, 31)

Kendinden öncekini do¤rulay›c› 
olarak sana Kitap'tan vahyetti¤imiz 

gerçe¤in ta kendisidir. fiüphesiz 
Allah, elbette haber aland›r, görendir. 

(Fat›r Suresi, 31)



günü ile uyar›p-korkutmak için, Kendi emrinden olan ruhu kulla-

r›ndan diledi¤ine indirir. O gün, orta yere ç›karlar. Onlardan hiç-

bir fley Allah'a karfl› gizli kalmaz. (Allah sorar:) "Bugün mülk ki-

mindir? Bir olan, Kahhar olan Allah'›nd›r." Bugün her bir nefis,

kendi kazand›¤›yla karfl›l›k görür. Bugün zulüm yoktur. fiüphesiz

Allah, hesab› seri görendir. (Mümin Suresi, 15-17)

Adaletle hüküm verilebilmesi için o insan ve olaylar hakk›nda

görülen ve görülmeyen tüm detaylar›n bilinmesi gerekir. Örne¤in bir

insan›n o davran›fl› hangi niyetle yapt›¤›, kimsenin görmedi¤i yerler-

de ve zamanlarda ne düflündü¤ü ve ne yapt›¤› gibi herfley bilinmeli ve

ona göre karar verilmelidir. Herfleyi bilen, görülmeyeni gören sadece

Allah't›r. Bu nedenle insanlar aras›nda mutlak adaletle hükmedecek

olan yaln›zca Allah't›r. Allah'›n Habir, yani herfleyin iç yüzünden, giz-

li taraflar›ndan haberdar olan oldu¤u bir ayette flöyle bildirilir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yar›n için neyi takdim

etti¤ine baks›n. Allah'tan korkun. Hiç flüphesiz Allah, yapt›klar›-

n›zdan haberdard›r. (Haflr Suresi, 18)

Karma inanc› gibi, bir akla, fluura, güce sahip olmayan, sadece in-

sanlar taraf›ndan isimlendirilerek "uydurulan" hayali bir kanunun ise

"gizlinin gizlisini bilme", "gizli f›s›ldaflmalar› duyma" gibi sadece

Allah'a ait özelliklere sahip olmad›¤› aç›kt›r. Sadece insanlar›n uydura-

rak isimlendirdikleri bir kavram›n herhangi bir güç ve iradeye sahip ol-

mas› beklenemez. Aksini söylemek, son derece saçma ve mant›k d›fl›

bir iddiad›r. Bu, herhangi bir insan›n, kendi kendine bir kavram üretip,

sonra bu kavram›n insanlar aras›nda adalet da¤›taca¤›n›, bu kavram›n

dünyada savafllara son verece¤ini, bu kavram› her gün tekrar eden in-

sanlar›n bir gün zengin olaca¤›n› iddia etmesi ile ayn›d›r. Bunlar tama-

men bat›l inançlard›r ve hiçbir tutarl› yönü bulunmamaktad›r. Bir yer-

de adalet olmas› için, o adaleti sa¤layan bir irade olmas› gerekir. Kar-

ma ise, sadece bir kelime, bir felsefedir. Biraz düflünüldü¤ünde dahi,

Karma Adalet Sa¤layamaz, Gerçek Adalet Sahibi Olan Allah't›r
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Karma felsefesinin ne kadar

ak›l ve mant›k d›fl› bir inan›fl ol-

du¤u görülecektir. 

AAllah hiçbir fleyi 
unutmaz ve yan›lmaz

Allah insanlar aras›nda

adaletle hükmederken her ola-

y›, her konuflmay› de¤erlendirir

ve en do¤ru, en hay›rl› hükmü

verir. Zaten bunlar›n tamam›n›

yaratan Kendisi'dir. Ancak baz›

s›¤ görüfllü insanlar Allah'›n

herfleyi bildi¤ini ve h›fz etti¤ini

bir türlü kavrayamazlar. Bu in-

sanlara Kuran'da verilen örnek-

lerden biri Hz. Musa zaman›n-

da yaflayan Firavun'dur. Hz.

Musa, Allah'›n her insana do¤-

ru yolu gösterdi¤ini söyledi¤in-

de Firavun büyük bir cahillik

örne¤i sergileyerek, ilk nesille-

rin durumunun ne olaca¤›n›

sormufltur: 

Dedi ki: "Bizim Rabbimiz,

herfleye yarat›l›fl›n› veren,

sonra do¤ru yolunu göste-

rendir." (Firavun) Dedi ki:

"‹lk ça¤lardaki nesillerin
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Allah hak ile 
hükmeder. Oysa

O'nu b›rak›p 
tapt›klar› 

hiçbir fleye 
hükmedemezler. 
fiüphesiz Allah, 

iflitendir, görendir.
(Mümin Suresi, 20) 

Allah hak ile 
hükmeder. Oysa

O'nu b›rak›p 
tapt›klar› 

hiçbir fleye 
hükmedemezler. 
fiüphesiz Allah, 

iflitendir, görendir.
(Mümin Suresi, 20) 
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durumu nedir öyleyse?"

Dedi ki: "Bunun bilgisi

Rabbimin Kat›nda bir ki-

taptad›r. Benim Rabbim fla-

fl›rmaz ve unutmaz." (Taha

Suresi, 50-52)

Allah'›n "flafl›rmayan ve

unutmayan" olmas›, Allah'›n

sonsuz adaleti ile birlikte tecelli

eden özelliklerindendir. Örne-

¤in insan aciz ve unutkan bir

varl›k oldu¤u için bir dostunun

yapt›¤› iyili¤i veya kötülü¤ü

unutabilir. Ya da olaylar›n de-

taylar›n› yanl›fl veya eksik ha-

t›rlayabilir. Bu ise, onun adalet-

le düflünmesini, do¤ru karar

vermesini ço¤u zaman olum-

suz yönde etkiler. Oysa Allah,

Haf›z'd›r. Yani, "yap›lan iflleri

bütün ayr›nt›lar›na var›ncaya

kadar tutan"d›r. Örne¤in bir in-

san›n ilkokula bafllad›¤› günkü

her hali, her konuflmas›, yürü-

yüflü, tavr› Allah Kat›nda tüm

canl›l›¤› ile, o günkü halinin t›-

pat›p ayn›s› ile haz›r ve canl›

olarak bulunmaktad›r. Veya

Hz. ‹brahim döneminde yafla-

m›fl bir çiftçinin tarlas›na ilk
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Allah, hepsini 
diriltece¤i gün, 

onlara neler 
yapt›klar›n› haber 
verecektir. Allah, 

onlar› (yapt›klar›yla
bir bir) saym›flt›r; 

onlar ise onu 
unutmufllard›r. 

Allah, herfleye flahid
oland›r. 

(Mücadele Suresi, 6)

Allah, hepsini 
diriltece¤i gün, 

onlara neler 
yapt›klar›n› haber 
verecektir. Allah, 

onlar› (yapt›klar›yla
bir bir) saym›flt›r; 

onlar ise onu 
unutmufllard›r. 

Allah, herfleye flahid
oland›r. 

(Mücadele Suresi, 6)
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ekin ekti¤i günkü hali de Allah'›n haf›zas›ndad›r. Hesap gününde de

tüm bu detaylar, ayn› yafland›klar› ilk günkü gibi canl›, fiilen yaflan›-

yor olarak haz›r bulunacakt›r.

K›sacas› Allah hiçbir fleyi unutmaz ve herfley, her an Rabbimiz'in

haf›zas›nda yaflan›r. Bu nedenle her insan›n dünya hayat›nda tüm ya-

p›p ettiklerinin karfl›l›¤›n› eksiksiz olarak verir. Karma gibi hayali bir

kavram›n insanlara adalet da¤›tmas›n› beklemek ise ak›l ve mant›k d›-

fl›, bat›l bir inançtan baflka bir fley de¤ildir. 

AAllah çok merhametli ve ba¤›fllay›c›d›r
Kuran'›n birçok ayetinde Allah'›n merhametli, flefkatli ve kullar›-

na karfl› affedici oldu¤u bildirilir:

Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle ak›p gi-

den gemileri, sizin yarar›n›za verdi. Ve izni olmad›kça, gö¤ü yerin

üstüne düflmekten al›koyar. fiüphesiz Allah, insanlara karfl› flef-

katlidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi, 65)

fiüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merha-

met sahibidir. (fiuara Suresi, 9)

Kim kötülük ifller veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan ba¤›fllan-

ma dilerse Allah'› ba¤›fllay›c› ve merhamet edici olarak bulur. (Ni-

sa Suresi, 110)

Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, tevbe ettikleri ve davran›flla-

r›n› düzelttikleri takdirde kullar›n›n günahlar›n› ba¤›fllar. Onlar›n kö-

tülüklerini iyiliklere çevirir ve dünya hayat› boyunca onlara kendileri-

ni düzeltmeleri için f›rsat tan›r. Allah bir ayetinde, e¤er insanlar› gü-

nahlar›ndan dolay› hemen cezaland›rsa, yeryüzünde tek bir canl› da-

hi kalmayaca¤›n› bildirmektedir. Ancak Allah kullar›na verdi¤i sürey-

le onlar› denemekte ve r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmalar›

için onlar›n önüne say›s›z f›rsat ç›karmaktad›r. Bir ayette, Allah'›n in-

sanlara bunun için süre tan›d›¤› flöyle bildirilir:
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E¤er Allah, insanlar› zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsay-

d›, onun üstünde (yeryüzünde) canl›lardan hiçbir fley b›rakmazd›;

ancak onlar› ad› konulmufl bir süreye kadar ertelemektedir. Onla-

r›n ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne al›nabilir-

ler. (Nahl Suresi, 61)

Allah'a iman eden, Allah'›n sonsuz adalet ve merhamet sahibi ol-

du¤unu bilerek O'na teslim olan her insan, ahirette, en küçük bir hak-

s›zl›¤a dahi u¤rat›lmadan bu dünyada yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› tam

olarak alaca¤›n› bilmenin huzur ve güveni ile yaflar. 

Kendilerine yol gösterici olarak Karma inanc› gibi hak olan din

d›fl›nda kanunlar, kurallar, efsaneler seçenler ise çok büyük bir yan›lg›

içindedirler. Kendileri yarat›lm›fl, hiçbir fleyi yaratmaya güç yetireme-

yen, aciz varl›klar›n veya insanlar›n, isim vererek uydurduklar› haya-

li kanunlar›n kendilerine ne dünyada ne de ahirette bir fayda sa¤laya-

mayaca¤›ndan gaflettedirler. Bu kavramlar›n sahte birer ilah oldu¤u-

nu ve insanlar aras›nda adalet da¤›tmaya, insanlar› tekrar dirilterek

onlar›n yaflamlar›n› belirlemeye güçleri olmad›¤›n› gözard› etmekte-

dirler. Bu kifliler bilmelidirler ki, insanlar›n tek Yarat›c›s›, hüküm ve

hikmet sahibi olan Allah't›r. Allah bir ayetinde flöyle bildirir:

Allah'tan baflka bir hakem mi ar›yay›m? Oysa O, size Kitab› aç›k-

lanm›fl olarak indirmifltir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun

gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedir-

ler. fiu halde, sak›n kuflkuya kap›lanlardan olma. (Enam Suresi, 114)

Karma Adalet Sa¤layamaz, Gerçek Adalet Sahibi Olan Allah't›r
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Kuran, tüm insanl›k 
için tek rehber, yol 

göstericimizdir. Ve vahyedildi¤i
günden  bu yana hiçbir de¤iflikli¤e 

u¤ramam›flt›r. 
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aha önce de belirtildi¤i gibi insanlar›n bü-

yük bir bölümü, gerçekte dinin özellikleri

olan sevgi, bar›fl, huzur, dostluk, merhamet, flef-

kat gibi özellikleri hak dinin d›fl›ndaki yollarda, ör-

ne¤in Karma gibi felsefelerde ararlar. Oysa, bunlar bat›l ve sapk›n ina-

n›fllardan kaynaklanan felsefelerdir. ‹nsan›n f›trat›n›, nas›l mutlu ve hu-

zurlu olaca¤›n› bilen ise onu yaratan Allah't›r. Dolay›s›yla insan için en

do¤ru ve en güzel yol, Allah'›n kendisine gösterdi¤i yoldur. Allah, kul-

lar› için seçti¤i hak yolu ve dini ise son vahyi olan Kuran'da bildirmifl-

tir. Allah Kuran için "Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için

yol gösterici olan bir Kitapt›r." (Bakara Suresi, 2) diye bildirmektedir. 

Allah, Kendisi'ni tan›tmak, insanlar›, dünya hayat›n› ve ölümü ya-

ratma amac›n› bildirmek, ahiretin, k›yamet gününün ve hesap günü-

nün varl›¤›n› haber vermek ve insanlara hoflnut olaca¤› güzel ahlak›

aç›klamak gibi daha birçok hikmet ile Kuran'› Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed'e vahyetmifltir. Allah, Kuran'dan önce de birçok peygambere

vahyini bildirmifltir. Ancak bu ilahi kitaplar zaman içinde k›smen tah-

rif edilmifllerdir. Kuran ise son ilahi kitapt›r ve Allah'›n vaadine uygun

olarak hiçbir bozulmaya u¤ramam›flt›r. Kuran'›n bo-

zulmadan korunaca¤›n› Allah bir ayetinde flöy-

le bildirmektedir:
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De ki: "fiahidlik bak›m›ndan hangi fley 
daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle
sizin aran›zda flahiddir. Sizi -ve kime

ulafl›rsa- kendisiyle uyarmam için bana flu
Kur'an vahyedildi. (Enam Suresi, 19)

De ki: "fiahidlik bak›m›ndan hangi fley 
daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle
sizin aran›zda flahiddir. Sizi -ve kime

ulafl›rsa- kendisiyle uyarmam için bana flu
Kur'an vahyedildi". (Enam Suresi, 19)



Hiç flüphesiz, zikri (Kuran'›) Biz indirdik Biz; onun koruyucular›

da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)

‹man edenler Kuran'›n Allah Kat›ndan oldu¤una ve insanlar için

tek yol gösterici oldu¤una kesin bir bilgi ile iman ederler. Bunun pek

çok delili vard›r. Örne¤in Kuran'daki eflsiz üslup ve sahip oldu¤u üs-

tün hikmet, onun Allah Kat›ndan oldu¤unun çok aç›k bir delilidir. Bu-

nun yan› s›ra Kuran pek çok mucize içermektedir. Örne¤in Kuran'›n

indirildi¤i dönemde, yani günümüzden 1400 y›l önce bilinmesi müm-

kün olmayan, henüz geçti¤imiz yüzy›lda bulunmufl olan baz› bilimsel

gerçekler Kuran'da bildirilmektedir. (Detayl› bilgi için bkz. Ek Bölüm

1: Kuran Mucizeleri)

Kuran'da bilimsel baz› gerçeklerin yan› s›ra gelecekten haberler

de verilmifltir. Ve bu haberlerin tarih içinde yaflanmalar› ile Kuran'a ait

birçok mucize daha gerçekleflmifltir. (Detayl› bilgi için bkz. Ek Bölüm

1: Kuran Mucizeleri)

Kuran'›n en önemli özelliklerinden bir di¤eri ise içinde hiçbir çe-

liflki bulunmamas›d›r. Tarih boyunca dine düflman olan kifliler Kuran'a

art niyetli bir bak›fl aç›s› ile yaklaflm›fllar, kendi s›¤ mant›k örgüleri ile

bir çeliflki bulabilmek için büyük çaba harcam›fllard›r. Oysa Allah'›n

sözü olan Kuran'da tek bir çeliflki dahi bulunmamaktad›r. Allah Ku-

ran'›n bu özelli¤ini bir ayetinde flöyle bildirir:

Onlar hala Kur'an'› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah'tan bafl-

kas›n›n Kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde birçok ayk›r›l›klar (çe-

liflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›. (Nisa Suresi, 82)

KKuran do¤ruyu yanl›fltan ay›rt eden bir rehberdir
Yeryüzünde birçok fikir, felsefe ve inan›fl vard›r. Bunlar›n pek ço-

¤u hem birçok bat›l ve tehlikeli inanç, düflünce ve uygulamaya hem de

k›smen güzel özelliklere sahiptir. Örne¤in Karma inanc› gerçekte bir-

Allah'›n En Son ve Hiç De¤iflmeyen Vahyi: Kuran
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‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

çok sapk›n ve bat›l inanc› içinde bar›nd›rmaktad›r. Bir yandan da in-

sanlar›n güzel ahlak içinde yaflamalar›n› teflvik edecek baz› özelliklere

sahiptir. Ancak, neyin gerçekten iyi ve neyin gerçekten kötü oldu¤unu

ay›rt etmenin tek yolu, Allah'›n tüm insanl›¤a tek rehber olarak gön-

derdi¤i Kuran'a bakmakt›r. Örne¤in bu kitap boyunca Karma inanc›-

n›n baz› özellikleri anlat›lm›fl ve bu özelliklerin neden do¤ru veya yan-

l›fl oldu¤u aç›klanm›flt›r. Bu aç›klamalar yap›l›rken ise, tek ölçü ve bafl-

vuru kayna¤› Kuran ayetleri olmufltur. Örne¤in Karma'daki reenkar-

nasyon inanc› elefltirilirken, Kuran ayetleri rehber olarak al›nm›flt›r.

Çünkü Allah'›n kitab› d›fl›ndaki kaynaklar insan düflüncesinin ürünle-

ridir ve mutlak do¤ru olmalar› mümkün de¤ildir. Tek mutlak do¤ru

Allah'›n kitab›d›r. Onun d›fl›nda kaynaklara dayanarak bir hayat ku-

ranlar yan›lg›ya düflmekten kendilerini uzak tutamazlar.

Allah Kuran'›n do¤ruyu yanl›fltan ay›rt eden (Furkan) özelli¤i için

bir ayette flöyle buyurmaktad›r:

Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler.

Do¤ruyu yanl›fltan ay›ran (Furkan)› da indirdi. Gerçek flu ki,

Allah'›n ayetlerini inkar edenler için fliddetli bir azab vard›r. Allah

güçlüdür, intikam al›c›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 4)

Kuran insanlar› kurtulufla götüren, onlar› ölümden sonraki son-

suz hayatlar› için uyaran, do¤ru yolu gösteren, Allah'›n r›zas›n›, rah-

metini ve cennetini kazanmak isteyenler için rehber olan tek kitapt›r.

Ve Kuran'da tebli¤ edilen ‹slam dini, Allah'›n insanlar için seçti¤i tek

dindir. Allah bir ayetinde bu gerçe¤i flöyle bildirmektedir:

Kim ‹slam'dan baflka bir din ararsa asla ondan kabul edil-

mez. O, ahirette de kayba u¤rayanlardand›r.

(Al-i ‹mran Suresi, 85)
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De ki: "Bize yarar› ve zarar› olmayan 
Allah'tan baflka fleylere mi tapal›m? Allah

bizi hidayete erdirdikten sonra, 
fleytanlar›n ayartarak yerde flaflk›nca 

b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da: 
"Do¤ru yola, bize gel" diye kendisini 

ça¤›rd›¤› kimse gibi 
topuklar›m›z üzerinde gerisin geri mi 
döndürülelim?" De ki: "Hiç flüphesiz 

Allah'›n yolu, as›l yoldur. Ve biz 
alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim 

etmekle emrolunduk." (Enam Suresi, 71)

De ki: "Bize yarar› ve zarar› olmayan 
Allah'tan baflka fleylere mi tapal›m? Allah

bizi hidayete erdirdikten sonra, 
fleytanlar›n ayartarak yerde flaflk›nca 

b›rakt›klar›, arkadafllar›n›n da: 
"Do¤ru yola, bize gel" diye kendisini 

ça¤›rd›¤› kimse gibi 
topuklar›m›z üzerinde gerisin geri mi 
döndürülelim?" De ki: "Hiç flüphesiz 

Allah'›n yolu, as›l yoldur. Ve biz 
alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim 

etmekle emrolunduk." (Enam Suresi, 71)



..."Kitap bize de
indirilseydi, elbette 

onlardan daha çok do¤ru 
yolda olurduk" dememeniz (için) iflte

size Rabbinizden apaç›k bir belge, bir hidayet 
ve bir rahmet gelmifltir. 

(Enam Suresi, 157)
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arma gibi inançlarda veya birçok do¤u

dininde, hak dinlerden kalan baz› özellikler ol-

du¤u aç›kt›r. Ancak bu dinler zaman içinde gelenek

ve göreneklerin, atalar›ndan kalma bat›l inançlar›n

kar›flt›r›lmas› ile hurafelerle dolu inançlara dönüfltürülmüfllerdir. Bir

yandan insanlar› güzel ahlaka ve bar›fla ça¤›r›rlarken, bir yandan da

ineklere tap›lmas›, ine¤e selam verilmesi, farelerin, maymunlar›n kutsal

say›lmas› gibi birçok ak›ld›fl› inanc› da bar›nd›rmaktad›rlar.

Bu nedenle, bar›fl, sevgi, dostluk, huzur gibi güzel ahlak özellik-

lerini yaflamak, bunlar›n insanlar aras›nda yay›lmas›n› sa¤lamak iste-

yen ve bu iste¤inde samimi olan herkesin, Allah'a ve Allah'›n indirdi-

¤i ve insanlar için yol gösterici olarak seçti¤i Kuran'a yönelmesi gere-

kir. ‹nsanlar›n s›k›nt› duyduklar›, düzeltmek istedikleri herfleyin tek

çözümü Kuran'da bulunmaktad›r. Allah her insan› Kendi seçti¤i dine

uydu¤u takdirde mutlu ve huzurlu olacak flekilde yaratm›flt›r:

Öyleyse sen yüzünü Allah'› birleyen (bir hanif) olarak dine,

Allah'›n o f›trat›na çevir; ki insanlar› bunun üzerine yaratm›flt›r.

Allah'›n yarat›fl› için hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte dimdik

ayakta duran din (budur). Ancak insanlar›n ço¤u

bilmezler. (Rum Suresi, 30)
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... fiüphesiz, senin Rabbin,
güçlü ve üstün oland›r,

esirgeyendir. Gerçekten o (Kur'an), 
alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. 

(fiuara Suresi, 191-192)
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ndirildi¤i günden k›yamete dek, insanl›-

¤›n yegane yol göstericisi olan Kuran'›n eflsiz

üslubu ve içerdi¤i üstün hikmet, onun Allah'›n sö-

zü oldu¤unun kesin bir delilidir. Bu özelliklerinin yan› s›ra, Kuran'›n,

Allah Kat›ndan indirildi¤ini gösteren pek çok mucizevi özelli¤i de vard›r.

Bu özelliklerden biri, ancak 20. yüzy›l teknolojisiyle eriflti¤imiz baz› bilim-

sel gerçeklerin 1400 y›l önce Kuran'da bildirilmifl olmas›d›r. 

Bu bölümde Kuran'da yer alan bilimsel mucizelerden baz›lar› an-

lat›lmaktad›r. (Ayr›nt›l› Bilgi için Bkz. Harun Yahya, Kuran Mucizeleri)

1- Evrenin Varoluflu
Günümüzde  evrenin bir bafllang›c› oldu¤u, yok iken bir anda büyük

bir patlamayla var oldu¤u modern fizik taraf›ndan pek çok deney, gözlem

ve hesapla ispatlanm›fl durumdad›r. Ayr›ca, evrenin, materyalistlerin id-

dia ettikleri gibi sabit ve dura¤an olmad›¤›, tam tersine sürekli bir hareket

ve de¤iflim içinde oldu¤u, geniflledi¤i de saptanm›flt›r. Bugün bu gerçek-

ler bütün bilim dünyas› taraf›ndan kabul edilmektedir. Kuran-› Kerim'de

evrenin yarat›l›fl› flöyle aç›klan›r:

O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. (Enam Suresi, 101)

Kuran'da verilen bu bilgi, ça¤dafl bilimin bulgular›yla tam bir uyum

içindedir. Bugün astrofizi¤in ulaflt›¤› sonuç, tüm evre-

nin bir s›f›r an›nda büyük bir patlamayla var ol-

du¤udur. "Büyük Patlama", oriji-
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nal ad›yla "Big Bang" teorisi, tüm evrenin yaklafl›k 15 milyar y›l önce tek

bir noktan›n patlamas›yla yokluktan meydana geldi¤ini kan›tlam›flt›r. Big

Bang'den önce madde diye bir fley yoktur. Maddenin, enerjinin, hatta za-

man›n dahi bulunmad›¤›, tamamen metafizik olarak tan›mlanabilecek bir

yokluk ortam›nda madde, enerji ve zaman yarat›lm›flt›r. Modern fizi¤in

ortaya koydu¤u bu büyük gerçek, Kuran'da bize 1400 y›l önceden haber

verilmektedir.

2- Evrenin Genifllemesi
Astronomi biliminin henüz geliflmemifl oldu¤u bir dönemde, 14 as›r

önce indirilen Kuran-› Kerim'de evrenin geniflledi¤inden flöyle

bahsedilir:

Biz gö¤ü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve flüphesiz

Biz (onu) geniflleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Yukar›daki ayette geçen "sema (gök)" kelimesi

Kuran'›n pek çok yerinde uzay ve evren anla-

m›nda kullan›l›r. Nitekim burada da bu an-

lamda kullan›lm›flt›r ve evrenin geniflle-

yici oldu¤u bildirilmifltir. Türkçeye

"fiüphesiz Biz geniflleticiyiz (ge-

niflleteniz/geniflletmekte ola-

n›z)" olarak çevrilen Arapça

"inna le musiune" ifadesindeki

"musi'une" kelimesi, "geniflletmek"

anlam›na gelen "evsea" fiilinden türe-

mifltir. "Le" ön-eki de takip etti¤i isim ya

da s›fata vurgu ekleyerek "çok fazla" anlam›

katmaktad›r. Dolay›s›yla bu ifade "Biz gö¤ü veya

evreni çok fazla geniflletiyoruz" anlam› tafl›maktad›r.

Bilimin bugün varm›fl oldu¤u sonuç da Kuran'da bize

bildirilenle ayn›d›r.

‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹
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Yüzy›l›m›z›n bafllar›na dek bilim dünyas›nda hakim olan tek görüfl,

"evrenin dura¤an bir yap›ya sahip oldu¤u ve sonsuzdan beri süregeldi¤i"

fleklindeydi. Ancak, günümüz teknolojisi sayesinde gerçeklefltirilen arafl-

t›rma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir bafllang›c› oldu¤unu ve sürek-

li olarak "geniflledi¤ini" ortaya koydu.

Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikal› evren bilimci Georges

Lemaitre, bu yüzy›l›n bafllar›nda evrenin sürekli hareket halinde oldu-

¤unu ve geniflledi¤ini teorik olarak hesaplad›lar. 

Bu gerçek, 1929 y›l›nda gözlemsel olarak da ispatland›. Amerikal›

astronom Edwin Hubble kulland›¤› dev teleskopla gökyüzünü incelerken

y›ld›zlar›n ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaflt›klar›n›

keflfetti. Herfleyin sürekli olarak birbirinden uzaklaflt›¤› bir evren ise, sü-

rekli "geniflleyen" bir evren anlam›na gelmekteydi. Evrenin genifllemekte

oldu¤u, ilerleyen y›llardaki gözlemlerle de kesinlik kazand›.

Ancak bu gerçek, henüz hiçbir insan taraf›ndan bilinmezken, Ku-

ran'da as›rlar önce aç›klanm›flt›. Çünkü Kuran, tüm evrenin Yarat›c›s› ve

hakimi olan Allah'›n sözüdür.

3- "Göklerle Yer"in Birbirinden Ayr›lmas›
Göklerin yarat›l›fl› konusundan bahsedilen bir baflka ayet ise flöyledir:

O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, bir-

biriyle bitiflik iken, Biz onlar› ay›rd›k ve her canl› fleyi sudan ya-

ratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30)

Ayetin "birbiriyle bitiflik" olarak tercüme edilen "ratk" kelimesi,

Arapça sözlüklerde "birbiriyle iç içe, ayr›lmaz durumda, kaynaflm›fl" an-

lamlar›na gelir. Yani tam bir bütün oluflturan iki maddeyi tan›mlamak için

bu kelime kullan›l›r. Ayette geçen "ay›rd›k" ifadesi ise Arapça "fatk" fiili-

dir ki, bu fiil bitiflik durumdaki bir nesneyi yar›p, parçalay›p d›flar› ç›kma-

s› anlam›na gelir. Örne¤in tohumun filizlenerek topraktan d›flar› ç›kmas›

Arapçada bu fiille ifade edilir.

fiimdi ayete tekrar bakal›m. Ayette göklerle yerin birbiriyle bitiflik,
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yani "ratk" durumunda oldu¤u bir durumdan bahsediliyor. Ard›ndan bu

ikisi "fatk" fiili ile ayr›l›yorlar. Yani biri di¤erini yararak d›flar› ç›k›yor.

Gerçekten de Big Bang'in ilk an›n› düflündü¤ümüzde, evrenin tüm mad-

desinin tek bir noktada topland›¤›n› görürüz. Di¤er bir deyiflle herfley,

hatta henüz yarat›lmam›fl olan "gökler ve yer" bile bu noktan›n içinde, bir-

biriyle iç içe, ayr›lmaz durumdad›rlar. Ard›ndan bu nokta fliddetli bir pat-

lamayla yar›l›p ayr›lmaktad›r.

4- Yörüngeler ve Dönen Evren
Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuflkusuz

gök cisimlerinin belirli yörüngeler izliyor olmas›d›r. Y›ld›zlar, gezegenler

ve uydular hem kendi etraflar›nda, hem de ba¤l› bulunduklar› sistemle

birlikte dönmekte, evren t›pk› bir fabrikan›n difllileri gibi ince bir düzen

içinde çal›flmaktad›r. 

Evrenin görebildi¤imiz k›sm›nda 100 milyardan fazla galaksi mev-

cuttur ve küçük galaksilerde yaklafl›k bir milyar, büyük galaksilerde ise

bir trilyondan fazla y›ld›z bulunur.16 Bu y›ld›zlar›n pek ço¤unun geze-

genleri, bu gezegenlerin de uydular› vard›r. Tüm bu gök cisimleri çok in-

ce hesaplarla saptanm›fl yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca y›ld›r her bi-

ri kendi yörüngesinde di¤erleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde

ak›p gitmektedir. Bunlar›n d›fl›nda pek çok kuyruklu y›ld›z da kendisi

için tespit edilmifl olan yörüngede yüzüp gider. 

Evrendeki yörüngeler sadece baz› gök cisimlerine ait de¤ildir. Günefl

Sistemimiz hatta di¤er galaksiler, baflka merkezler etraf›nda büyük bir ha-

reketlilik gösterirler. Dünya ve onunla birlikte Günefl Sistemi her y›l, bir

önceki yerinden 500 milyon km uzakta bulunur. Gök cisimlerinin yörün-

gelerinden en ufak bir sapman›n bile sistemi altüst edecek kadar önemli

sonuçlar do¤urabilece¤i hesaplanm›flt›r. Örne¤in Dünya yörüngesinde,

normalden fazla veya eksik 3 mm'lik bir sapman›n yol açabilecekleri, bir

kaynakta flöyle tarif edilmektedir:

Dünya, Günefl çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki, her 18
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milde do¤ru bir çizgiden ancak 2,8 mm ayr›l›r. Dünya'n›n çizdi¤i bu

yörünge k›l pay› flaflmaz; çünkü yörüngeden 3 mm'lik bir sapma bile

büyük felaketler do¤ururdu: Sapma 2,8 yerine 2,5 mm olsayd›, yörün-

ge çok genifl olurdu ve hepimiz donard›k; sapma 3,1 mm olsayd›, he-

pimiz kavrularak ölürdük. (Bilim ve Teknik, Temmuz 1983)

Gök cisimlerinin bir baflka özelli¤i de, yörüngelerinin d›fl›nda bir de

kendi etraflar›nda dönmeleridir. Kuran'da "Dönüfllü olan gö¤e andol-

sun." (Tar›k Suresi, 11) ayeti ise tam da bu gerçe¤e iflaret eder. Elbette, Ku-

ran'›n indirildi¤i dönemde insanl›k, günümüzdeki gibi uzay› milyonlarca

kilometre uzaklara dek gözlemleyecek teleskoplara, geliflmifl gözlem tek-

nolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip de¤ildi. Dolay›-

s›yla uzay›n, ayette bildirildi¤i gibi, "özen içinde yollar ve yörüngelerle

donat›lm›fl" (Zariyat Suresi, 7) oldu¤unu, o dönemde bilimsel olarak tes-

pit edebilmek imkans›zd›. Ancak o ça¤da indirilmifl olan Kuran-› Ke-

rim'de bu gerçek bizlere aç›kça haber verilmifltir; çünkü Kuran, Allah'›n

sözüdür.

5- Dünya'n›n Yuvarlakl›¤›
Gökleri ve yeri hak olarak yaratt›. Geceyi gündüzün üstüne sar›p-ör-

tüyor, gündüzü de gecenin üstüne sar›p örtüyor... (Zümer Suresi, 5)

Kuran'›n evreni tan›tan ayetlerinde kullan›lan ifadeler oldukça dik-

kat çekicidir. Üstteki ayette "sar›p örter" olarak tercüme edilen Arapça ke-

lime "yukevviru"dur. Bu kelimenin Türkçe karfl›l›¤›, "yuvarlak bir fleyin

üzerine bir cisim sarmak"t›r. (Örne¤in Arapça sözlüklerde "bafla sar›k sar-

ma" gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullan›l›r.) 

Ayette, gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sar›p-örtmeleri

(tekvir etmeleri) konusunda verilen bilgi, ayn› zamanda Dünya'n›n biçimi

konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak Dünya'n›n yuvar-

lak olmas› durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleflebilir. Yani 7. yüz-

y›lda indirilen Kuran'da Dünya'n›n yuvarlak oldu¤una iflaret edilmifltir.

Unutmamak gerekir ki, o dönemdeki astronomi anlay›fl› Dünya'y›

ADNAN OKTAR



‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

104

daha farkl› alg›l›yordu. O dönemde Dünya'n›n düz bir sat›h oldu¤u dü-

flünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve aç›klamalar da buna göre yap›l›-

yordu. Kuran ayetleri ise bize henüz bu yüzy›lda ö¤rendi¤imiz bilgileri

1400 y›l öncesinden vermektedir. Kuran Allah'›n sözü oldu¤u için evreni

tarif ederken olabilecek en do¤ru kelimeler kullan›lm›flt›r.

6- Korunmufl Tavan
Kuran'da Allah, gökyüzünün bir özelli¤ine flöyle dikkat çeker:

Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k; onlar ise bunun ayetlerin-

den yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)

Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelli¤i, 20. yüzy›ldaki bilimsel

araflt›rmalarla kan›tlanm›flt›r.

Yerküremizi çepeçevre kuflatan atmosfer, canl›l›¤›n devam› için son

derece hayati ifllevleri yerine getirir. Dünya'ya do¤ru yaklaflan irili ufakl›

pek çok gök tafl›n› eriterek yok eder ve bunlar›n yeryüzüne düflerek can-

l›lara büyük zararlar vermesini engeller. 

Atmosfer, bunun yan› s›ra, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl› olan

›fl›nlar› da filtre eder. ‹flin ilginç olan yan›, atmosferin sadece zarars›z

orandaki ›fl›nlar›, yani görünür ›fl›k, k›z›l ötesi ›fl›nlar ve radyo dalgalar›n›

geçirmesidir. Bunlar›n tümü yaflam için gerekli ›fl›nlard›r. Örne¤in atmos-

fer taraf›ndan belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ›fl›nlar›,

bitkilerin fotosentez yapmalar› ve dolay›s›yla tüm canl›lar›n hayatta kal-

malar› aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Günefl taraf›ndan yay›lan fliddetli ult-

raviyole ›fl›nlar›n›n büyük bölümü, atmosferin ozon tabakas›nda süzülür

ve Dünya yüzeyine yaflam için gerekli olan az bir k›sm› ulafl›r. 

Atmosferin koruyucu özelli¤i bunlarla da kalmaz. Dünya, uzay›n or-

talama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u¤undan yine atmosfer sayesin-

de korunur.

Dünya'y› zararl› etkilerden koruyan, yaln›zca atmosfer de¤ildir. At-

mosferin yan› s›ra "Van Allen Kuflaklar›" denilen ve Dünya'n›n manyetik

alan›ndan kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararl› ›fl›nlara
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karfl› bir kalkan görevi görür. Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlardan sürekli olarak

yay›lan bu ›fl›nlar, insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle Günefl'te

s›k s›k meydana gelen ve "parlama" ad› verilen enerji patlamalar›, Van Al-

len Kuflaklar› olmasa, Dünya'daki tüm yaflam› yok edebilecek güçtedir.

Van Allen Kuflaklar›'n›n yaflam›m›z aç›s›ndan önemini Dr. Hugh

Ross flöyle anlatmaktad›r:

Dünya, Günefl Sistemi'ndeki gezegenler aras›nda en yüksek yo¤unlu-

¤a sahiptir. Bu genifl nikel-demir çekirde¤i büyük bir manyetik alan-

dan sorumludur. Bu manyetik alan Van Allen radyasyon koruyucu ta-

bakas›n› meydana getirir. Bu tabaka yeryüzünü radyasyon bombard›-

man›ndan korur. E¤er bu koruyucu tabaka olmasayd› Dünya'da hayat

mümkün olmazd›. Manyetik alan› olan ve kayal›k bölgelerden oluflan

di¤er tek gezegen Merkür'dür. Fakat bu manyetik alan›n gücü Dün-

ya'n›nkinden 100 kat daha azd›r. Van-Allen radyasyon koruyucu taba-

kas› Dünya'ya özeldir. 7

Geçti¤imiz y›llarda tespit edilen bir parlamada aç›¤a ç›kan enerjinin,

Hiroflima'ya at›lan›n benzeri 100 milyar atom bombas›na efl de¤er oldu¤u

hesaplanm›flt›r. Parlamadan 58 saat sonra pusulalar›n ibrelerinde afl›r› ha-

Dünya'n›n manyetik alan›n›n oluflturdu¤u manyetosfer tabakas›, yeryüzünü gök tafllar›ndan, zararl›

kozmik ›fl›n ve parçac›klardan koruyan bir kalkan gibidir. Yukar›daki resimde Van Allen Kuflaklar›

ad› da verilen bu manyetosfer tabakas› görülmektedir. Dünya'n›n on binlerce kilometre uza¤›ndaki

bu kuflaklar, yeryüzündeki canl›lar› uzaydan gelebilecek öldürücü enerjiden korumaktad›r
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reketler gözlenmifl, Dünya atmosferinin 250 km üstünde s›cakl›k s›çrama

yap›p 2500° C'ye yükselmifltir. K›sacas›, Dünya'n›n üzerinde, kendisini sa-

r›p kuflatan ve d›fl tehlikelere karfl› koruyan mükemmel bir sistem ifller. ‹fl-

te Dünya gö¤ünün bu koruyucu kalkan özelli¤ini Allah yüzy›llar öncesin-

den Kuran'da bizlere bildirmifltir. 

7- Geri Döndüren Gök
Kuran-› Kerim'de, Tar›k Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri

döndürücü" özelli¤inden bahsedilir:

Dönüfllü olan gö¤e andolsun. (Tar›k Suresi, 11)

Kuran meallerinde "dönüfllü" olarak tercüme edilen "rec'i" kelimesi,

"geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlam›na gelmektedir.

Bilindi¤i gibi Dünya'y› çevreleyen atmosfer pek çok katmandan olu-

flur. Her katman›n, canl›l›¤›n yarar›na yönelik önemli bir görevi vard›r. ‹n-

celendi¤i zaman her tabakan›n kendisine ulaflan madde ya da ›fl›nlar› uza-

ya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Burada atmosfer katmanlar›n›n geri döndürme özelli¤ini birkaç örnekle

inceleyelim.

Örne¤in 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer tabakas›, yeryüzünden

yükselen su buhar›n›n yo¤unlaflarak ya¤›fl olarak yere geri dönmesini sa¤lar.

25 km yükseklikteki Ozonosfer uzaydan gelen radyasyon ve zararl› ultra-

viyole ›fl›nlar›n› yans›tarak yeryüzüne ulaflamadan uzaya geri dönmele-

rini sa¤lar. ‹yonosfer tabakas› da yeryüzünden yay›nlanan radyo dalgala-

r›n› bir uydu gibi yeryüzünün farkl› bölgelerine geri yans›tarak, telsiz ko-

nuflmalar›n›n, radyo ve televizyon yay›nlar›n›n uzak mesafelerden izlene-

bilmesini sa¤lar. Manyetosfer tabakas› ise, Günefl'ten ve di¤er y›ld›zlar-

dan yay›lan zararl› radyoaktif parçac›klar›, yeryüzüne ulaflmadan uzaya

geri döndürür.

Gökyüzü tabakalar›n›n henüz yak›n bir geçmiflte keflfedilen bu özel-

li¤inin yüzy›llar öncesinden Kuran'da belirtilmesi, onun Allah'›n sözü ol-

du¤unu bir kez daha tasdik etmektedir.
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8- Atmosferin Katmanlar›
Kuran ayetlerinde evren hakk›nda verilen bilgilerden biri de, gökyü-

zünün yedi kat olarak düzenlendi¤idir:

Sizin için yerde olanlar›n tümünü yaratan O'dur. Sonra gö¤e istiva

edip de onlar› yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herfleyi bi-

lendir. (Bakara Suresi, 29)

Sonra, duman halinde olan gö¤e yöneldi; Böylece onlar› iki gün

içinde yedi gök olarak tamamlad› ve her bir gö¤e emrini vahyetti...

(Fussilet Suresi, 11-12)

Kuran'da pek çok ayette kullan›lan gök kelimesi tüm evreni ifade et-

mek için kullan›ld›¤› gibi, Dünya gö¤ünü ifade etmek için de kullan›l›r.

Kelimenin bu anlam› al›nd›¤›nda, Dünya gö¤ünün, bir baflka deyiflle at-

mosferin, 7 katmandan olufltu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim bu-

gün Dünya atmosferinin üst üste dizilmifl farkl› katmanlardan meydana

geldi¤i bilinmektedir.8 Kimyasal içerik veya hava s›cakl›¤› ölçü al›narak

yap›lan tan›mlamalarda, Dünya'n›n atmosferi 7 katman olarak belirlen-

mifltir.9 Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullan›lan ve

"Limited Fine Mesh Model" (LFMII) olarak adland›r›lan atmosfer modeli-

ne göre de atmosfer 7 katmand›r.  Modern jeolojik tan›mlamalara göre at-

mosferin 7 katman› flu flekilde s›ralanmaktad›r:

1- Troposfer

2- Stratosfer

3- Mezosfer

4- Termosfer

5- Ekzosfer

6- ‹yonosfer

7- Manyetosfer

Bu konuyla ilgili bir di¤er mucizevi yön ise Fussilet Suresi'nin 12.

ayetinde geçen "Her bir gö¤e emrini vahyetti" ifadesinde yer almaktad›r.

Yani ayette Allah'›n her tabakay› belli bir görevle görevlendirdi¤i belirtil-

mektedir. ‹lerleyen bölümlerde daha detayl› inceleyece¤imiz gibi, yukar›-
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da sayd›¤›m›z tabakalar›n her birinin insanlar›n ve yeryüzündeki tüm

canl›lar›n yarar› aç›s›ndan çok hayati görevleri vard›r. Ya¤murlar›n olufl-

mas›ndan zararl› ›fl›nlar›n engellenmesine, radyo dalgalar›n›n yans›t›lma-

s›ndan göktafllar›n›n zarars›z hale getirilmesine kadar her tabakan›n ken-

dine özgü bir ifllevi bulunmaktad›r. Afla¤›daki ayetler ise bize atmosferin

7 katman›n›n görünümü ile ilgili bilgi vermektedir:

"Görmüyor musunuz; Allah, yedi gö¤ü birbirleriyle bir uyum

(mutabakat) içinde yaratm›flt›r?" (Nuh Suresi, 15)

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yarat-

m›fl oland›r... (Mülk Suresi, 3)

Bu ayetlerde Türkçeye "uyum" olarak çevrilen Arapça "tibakan" keli-

mesi, ayn› zamanda "tabaka, bir fleyin uygun olan kapa¤› ve örtüsü" an-

lamlar›na da gelir ki, üst kat›n alt kata uygunlu¤unu vurgular. Kelimenin

ço¤ul kullan›m›nda ise "tabaka tabaka" anlam› kazanmaktad›r. Ayette ta-

rif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuflkusuz atmosferi en mükemmel

flekilde ifade eden aç›klamalard›r. 20. yüzy›l teknolojisi olmadan tespit

edilmesi hiçbir flekilde mümkün olmayan bu bilgilerin, 1400 y›l önce in-

dirilmifl olan Kuran-› Kerim'de aç›kça bildirilmesi ise elbette ki çok büyük

bir mucizedir.

9- Da¤lar›n Görevi
Kuran'da da¤lar›n önemli bir jeolojik ifllevine dikkat çekilmektedir:

Yeryüzünde, onlar› sarsmas›n diye, sabit da¤lar yaratt›k... (Enbiya

Suresi, 31)

Dikkat edilirse ayette, da¤lar›n yeryüzündeki sars›nt›lar› önleyici bir

özelli¤inin oldu¤u haber verilmektedir. Kuran'›n indirildi¤i dönemde hiç-

bir insan taraf›ndan bilinmeyen bu gerçek, günümüzde modern jeolojinin

bulgular› sonucunda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu bulgulara göre, da¤lar, yer-

yüzü kabu¤unu oluflturan çok büyük tabakalar›n hareketleri ve çarp›flma-

lar› sonucunda meydana gelir. ‹ki tabaka çarp›flt›¤› zaman daha dayan›k-

l› olan› ötekinin alt›na girer. Üstte kalan tabaka k›vr›larak yükselir ve da¤-
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lar› meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yer alt›nda ilerleyerek afla¤›ya

do¤ru derin bir uzant› meydana getirir. Yani da¤lar›n yeryüzünde gördü-

¤ümüz kütleleri kadar, yer alt›na do¤ru ilerleyen derin bir uzant›lar› da-

ha vard›r. Bilimsel bir kaynakta da¤lar›n bu yap›s› flöyle tarif edilir:

K›talar›n daha kal›n oldu¤u da¤l›k bölgelerde yer kabu¤u mantoya

derinlemesine saplan›r. 10

Bir ayette, da¤lar›n bu ifllevine, "kaz›k" benzetmesi yap›larak flöyle

iflaret edilir:

Biz, yeryüzünü bir döflek k›lmad›k m›? Da¤lar› da birer kaz›k?

(Nebe Suresi, 6-7)

Bu özellikleri sayesinde da¤lar, yeryüzü tabakalar›n›n birleflim nok-

talar›nda yer üstüne ve yer alt›na do¤ru uzanarak bu tabakalar› birbirine

perçinler. Bu flekilde, yer kabu¤unu sabitleyerek kendi tabakalar› aras›n-

da kaymas›n› engeller. K›sacas› da¤lar›, tahtalar› birarada tutan çivilere

benzetebiliriz.  Da¤lar›n bu sabitleyici özelli¤i bilimsel literatürde "izosta-

si" terimiyle tan›mlan›r. ‹zostasi'nin kelime anlam› flöyledir:

‹zostasi: ... Jeolojide, da¤lar›n Dünya yüzeyinin alt›nda oluflturdukla-

r› yer çekimsel kuvvet sayesinde yerkabu¤unun genel dengesinin sa¤-

lanmas›.11

Görüldü¤ü gibi, modern jeolojik ve sismik araflt›rmalar sonucunda

keflfedilen da¤lar›n çok hayati bir ifllevi, yüzy›llar önce indirilmifl olan

Kuran-› Kerim'de Allah'›n yaratmas›ndaki üstün hikmete bir örnek olarak

verilmifltir. Bir baflka ayette flöyle buyrulur:

... Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt›...

(Lokman Suresi, 10) 

10- Da¤lar›n Hareket Etmesi
Bir ayette da¤lar›n göründükleri gibi sabit olmad›klar›, sürekli hare-

ket halinde bulunduklar› flöyle bildirilmektedir:

Da¤lar› görürsün de, donmufl san›rs›n; oysa onlar bulutlar›n sü-
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rüklenmesi gibi sürüklenirler... (Neml Suresi, 88)

Da¤lar›n bu hareketi, üzerinde bulunduklar› yer kabu¤unun hareke-

tinden kaynaklan›r. Yer kabu¤u kendisinden daha yo¤un olan manto ta-

bakas› üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. ‹lk olarak 20. yüzy›-

l›n bafllar›nda Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adam›, yeryüzünde-

ki k›talar›n Dünya'n›n ilk dönemlerinde birarada bulunduklar›n›, daha

sonra farkl› yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayr›l›p uzaklaflt›klar›n›

öne sürmüfltü. Ancak jeologlar, Wegener'in hakl› oldu¤unu onun ölümün-

den 50 y›l sonra yani 1980'li y›llarda anlayabildiler. Wegener'in, 1915 y›-

l›nda yay›nlad›¤› bir makalede belirtmifl oldu¤u gibi yeryüzündeki kara

parçalar› yaklafl›k 500 milyon y›l önce birbirlerine ba¤l›lard› ve Pangaea is-

mi verilen bu büyük kara parças› Güney Kutbu'nda bulunuyordu. Yakla-

fl›k 180 milyon y›l önce Pangaea ikiye ayr›ld›. Farkl› yönlere sürüklenen

bu iki dev k›tadan birincisi Afrika, Avustralya, Antarktika ve Hindistan'›
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kapsayan Gondwana idi. ‹kincisi ise, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindis-

tan's›z Asya'dan oluflan Laurasia idi. Bu bölünmeyi izleyen yaklafl›k 150

milyon y›l içindeki çeflitli zamanlarda Gondwana ve Laurasia daha küçük

parçalara ayr›ld›lar. ‹flte Pangaea'n›n parçalanmas›yla ortaya ç›kan bu k›-

talar sürekli olarak kara ve deniz aras›ndaki da¤›l›m› de¤ifltirerek, y›lda

birkaç santimetrelik h›zlarla Dünya yüzeyinde sürüklenmektedir. 20.

yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan jeolojik araflt›rmalar sonucunda keflfedilen

yer kabu¤unun bu hareketi bilimsel kaynaklarda flöyle aç›klanmaktad›r: 

Yer kabu¤u ve üst mantodan oluflan 100 km kal›nl›¤›ndaki Dünya yü-

zeyi "tabaka" ad› verilen parçalardan oluflmufltur. Dünya yüzeyini

oluflturan alt› büyük tabaka ve say›s›z küçük tabaka vard›r. "Tabaka

tektoni¤i" ad› verilen teoriye göre bu tabakalar k›talar› ve okyanus ta-

ban›n› da beraberinde tafl›yarak Dünya üzerinde hareket ederler... K›-

tasal hareketin y›lda 1 ile 5 cm civar›nda oldu¤u hesaplanm›flt›r. Taba-

kalar bu flekilde hareket ettikçe Dünya co¤rafyas›nda de¤ifliklikler

meydana gelir. Örne¤in, Atlantik Okyanusu her sene biraz daha ge-

nifllemektedir. 12

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da fludur: Allah da¤la-

r›n hareketini ayette "sürüklenme" olarak bildirmifltir. Nitekim bilim

adamlar›n›n bugün bu hareket için kulland›klar› ‹ngilizce terim de "Con-

tinental Drift" yani "K›tasal Sürüklenme"dir. 13 Bilimin çok yeni keflfetti¤i

bu bilimsel gerçe¤in, Kuran'da bildirilmifl olmas› kuflkusuz Kuran'›n mu-

cizelerinden biridir. 

11- Petrolün Oluflumu
Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yaratt›, 'bir düzen içinde bi-

çim verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi, 'yemyeflil-otla¤›' ç›kar-

d›. Ard›ndan onu kuru, kara bir duruma soktu. (A'la Suresi, 1-5)

Bilindi¤i gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanlar›n çürüdükten

sonraki kal›nt›lar›ndan oluflur. Bu kal›nt›lar deniz yata¤›nda milyonlarca

y›l boyunca çürüdükten sonra, geriye yaln›zca ya¤l› maddeler kal›r. Ça-

mur ve büyük kaya katmanlar› alt›nda kalan ya¤l› maddeler de petrol ve
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gaza dönüflür. Yerkabu¤undaki hareketlenmeler bazen denizlerin kara

parçalar› haline gelmesine ve petrol içeren kayalar›n binlerce metre deri-

ne gömülmesine yol açar. Oluflan petrol de bazen kaya tabakalar›ndaki

gözeneklerden s›zarak kilometrelerce derinden yüzeye ç›kar ve burada

buharlaflarak (gaz haline dönüflerek) geriye zift birikintisi b›rak›r.  

Ala Suresi'nin ilk dört ayetinde dikkat çeken üç husus petrolün olu-

flum aflamalar›yla son derece parelellik içindedir. Öncelikle otlak, k›r, ça-

y›r anlamlar›na gelen "elmer'a" ifadesi ile petrolün oluflumundaki organik

kökenli maddelere iflaret olmas› son derece muhtemeldir. Ayette ikinci

dikkat çekici kelime ise siyaha çalan yeflil, yeflile çalan siyah, karams›, es-

mer, isli renkleri tarif etmek için kullan›lan "ahva" kelimesidir. Bu kelime

de yer alt›nda biriken bitki at›klar›n›n zaman içinde siyaha dönüflmesi

olarak düflünülebilir. Çünkü bu kelimeler üçüncü bir kelime ile -"gusa-

en"le- desteklenmektedir. Kimi meallerde çer-çöp, süprüntü olarak çevri-

len "gusaen" kelimesi, sel suyunun otlar›, çöpleri birbirine katarak sürük-

leyip getirdi¤i ve derelerin etraf›na f›rlatt›¤› ot, çöp, yaprak ve köpük gi-

bi kar›fl›m anlam›na da gelmektedir. Bu kelime, içerdi¤i "kusma, istifra¤

etme" anlam›ndan ötürü kimi kaynaklarda "sel kusu¤u" olarak tercüme

edilmekte ve topra¤›n petrolü kusmas› olarak tarif edilmektedir. Nitekim

petrolün oluflumu, ortaya ç›k›fl flekli, köpüklü görünümü, rengi göz

ününde bulunduruldu¤unda, ayetlerde kullan›lan kelimelerin ne kadar

hikmetli oldu¤u daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi ayetteki bitkinin kara ve ak›flkan bir s›v›ya dönüfl-

mesi petrolün oluflumu ile son derece benzerdir. Petrolün oluflumu hak-

k›nda bilgi sahibi olunmad›¤› bir dönemde, böylesine uzun y›llar› kapsa-

yan bir oluflumun tarif edilmesi, kuflkusuz Kuran'›n Allah'›n vahyi oldu-

¤unun bir baflka delilidir.

12- Yarat›l›fltaki Çiftler
Yerin bitirmekte olduklar›ndan, kendi nefislerinden ve daha bil-

medikleri nice fleylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yüce-

dir. (Yasin Suresi, 36)
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Erkeklik diflilik, "çift" kavram›n›n bir karfl›l›¤› olmakla birlikte, ayette

bahsedilen "bilmedikleri nice fleylerden" ifadesi daha genifl bir anlam içer-

mektedir. Nitekim günümüzde ayetin iflaret etti¤i anlamlardan biri ile kar-

fl›laflmaktay›z. Maddenin çiftler halinde yarat›ld›¤›n› ortaya koyan ‹ngiliz

bilim adam› Paul Dirac, 1933 y›l›nda Nobel Fizik Ödülü'nü kazanm›flt›r.

"Parité" ad› verilen bu bulufl, maddenin anti-madde denilen bir çifti oldu-

¤unu ortaya koymufltur. Anti-madde, maddenin tersi özellikler tafl›r. Ör-

ne¤in maddenin tersine anti-maddenin elektronlar› art›, protonlar› da eksi

yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta flöyle ifade edilmektedir:

... Her parçac›¤›n z›t yükte bir antiparçac›¤› vard›r. Karars›zl›k iliflkisi

bize bu çiftlerin varoluflu ve yokoluflunun her yerde ve her zaman ay-

n› anda olufltu¤unu göstermektedir. 14

Yarat›l›fltaki çiftlere bir di¤er örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitki-

lerde cinsiyet ayr›m› oldu¤unu ancak 100 sene evvel keflfedebilmifllerdir.

Halbuki bitkilerin çiftler halinde yarat›ld›¤› Kuran'da 1400 sene önce afla-

¤›daki ayetlerle aç›kça bildirilmifltir:

O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›flt›r, bunu görmektesiniz.

Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve

orada her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böy-

lelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (Lokman Su-

resi, 10)

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beflik k›ld›, onda sizin için

yollar döfledi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bit-

kiden çiftler ç›kard›k." (Taha Suresi, 53)

13- Zaman›n Göreceli¤i
Zaman›n göreceli¤i konusu bugün ispatlanm›fl bilimsel bir gerçektir.

Ancak bu gerçek, yüzy›l›n bafllar›nda Einstein'›n görecelik kuram› ile orta-

ya ç›km›flt›r. O döneme dek insanlar zaman›n göreceli bir kavram oldu¤u-

nu, ortama göre de¤iflkenlik gösterebilece¤ini bilmiyorlard›. Ama büyük bi-

lim adam› Albert Einstein, görecelik kuram› ile bu gerçe¤i aç›k olarak ispat-

lad›. Zaman›n, kütleye ve h›za ba¤›ml› bir kavram oldu¤unu ortaya koydu.
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‹nsanl›k tarihi boyunca hiç kimse bu konuyu aç›kça dile getirmemiflti.Tek

bir istisnayla; Kuran'da, zaman›n izafi oldu¤unu gösteren bilgiler verili-

yordu! Bu konuyla ilgili baz› ayetleri flöyle s›ralayabiliriz: 

Onlar senden, azab›n çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah,

va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin

Kat›nda bir gün, sizin saymakta olduklar›n›zdan bin y›l gibidir.

(Hac Suresi, 47)

Gökten yere her ifli O evirip düzene koyar. Sonra (ifller,) sizin say-

makta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O'na yükselir. (Sec-

de Suresi, 5)

Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin y›l olan bir günde

ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 4)

610 y›l›nda indirilmeye bafllanan Kuran'da böylesine aç›k bir flekilde

zaman›n göreceli¤inden bahsediliyor olmas›, onun ‹lahi bir kitap oldu¤u-

nun bir baflka delilidir. 

14- Ya¤murdaki Ölçü
Kuran'da ya¤mur hakk›nda verilen bilgilerden biri, ya¤murun belli

bir ölçü ile indirildi¤idir. Zuhruf Suresi'nde flöyle buyrulur:

Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir mem-

leketi 'diriltti (ve her yan›na hayat) yayd›'; siz de böyle (kabirleri-

nizden diriltilip) ç›kar›lacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 11)

Ya¤murdaki bu ölçü de, ça¤›m›zdaki araflt›rmalarla tespit edilmifltir.

Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlafl-

maktad›r. Bir y›lda bu miktar 505 trilyon tona ulafl›r. Bu, ayn› zamanda bir

y›lda Dünya'ya ya¤an ya¤mur miktar›d›r. Yani su, sürekli bir denge için-

de, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktad›r. Yeryüzündeki hayat›n devam›

da, bu su döngüsü sayesinde sa¤lan›r. ‹nsan sahip oldu¤u tüm teknolojik

imkanlar› kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçeklefltiremez.

E¤er bu miktarda en küçük bir de¤ifliklik bile olsa, k›sa bir zaman sonra

büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya ç›kacak ve bu da hayat›n sonunu
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getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; ya¤mur, Kuran'da bildirildi-

¤i gibi, yeryüzüne her sene ayn› miktarda inmeye devam eder. 

Ya¤murdaki ölçü sadece miktar›nda de¤il, ayn› zamanda ya¤mur

damlalar›n›n düflüfl h›z›nda da söz konusudur. Ya¤mur damlas› ne kadar

büyük olursa olsun, yeryüzüne düflme h›zlar› belli bir limitin üzerine ç›k-

maz. Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lenard, çal›flmalar› sonucunda

ya¤mur damlalar›n›n çaplar› geniflledikçe, düflme h›zlar›n›n artt›¤›n› tes-

pit etmifltir. Ancak düflme h›z›ndaki bu art›fl, ya¤mur damlas›n›n çap› 4.5

mm olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük ya¤mur damlalar›nda

ise, düflme h›zlar› saniyede 8 m'yi geçmemektedir. (http://www.island-

net.com/~see/weather/history/lenard.htm) Bunun sebebi damlalar›n düfler-

ken ald›klar› flekildir. Ya¤mur damlalar›n›n bu özel flekli, atmosferin sür-

tünme etkisini art›r›r ve damlalar›n belli bir h›z limitini aflmalar›n› önler.

Görüldü¤ü gibi Kuran'da, ya¤murun indirilifli ile ilgili, 1400 sene önce bi-

linmesi mümkün olmayan hassas bir ayara dikkat çekilmektedir. 

15- Ya¤murun Oluflumu
Ya¤murun nas›l olufltu¤u uzun süre insanlar için bir s›rd›. Ancak hava

radarlar›n›n keflfedilmesinden sonra, ya¤murun hangi evrelerden geçerek

olufltu¤u kesinlik kazand›. Buna göre, ya¤mur üç evreden geçerek oluflur:

Önce rüzgar yoluyla ya¤murun "hammaddesi" havalan›r. Ard›ndan bulut-
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lar meydana gelir ve en son olarak da ya¤mur damlac›klar› ortaya ç›kar.

Kuran'da ya¤murun oluflumu ile ilgili bildirilenler ise, tam da bu süreçler-

den söz etmektedir. Bir ayette bu oluflum hakk›nda flöyle bir bilgi verilir:

Allah, rüzgarlar› gönderir, böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l

dilerse gökte yay›p-da¤›t›r ve onu parça parça k›lar; nihayet onun

aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› görürsün. Sonunda kendi kul-

lar›ndan diledi¤ine verince, hemen sevince kap›l›verirler. (Rum

Suresi, 48)

fiimdi ayette ifade edilen üç evreyi teknik olarak inceleyelim.

1. EVRE: "Allah rüzgarlar› gönderir..."

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluflan say›s›z hava kabarc›¤› sürek-

li ortaya ç›kmakta ve su zerreleri sürekli olarak gökyüzüne f›rlamaktad›r.

Tuzca zengin olan bu zerreler daha sonra rüzgarlarla tafl›n›r ve atmosfer-

de yukar›lara do¤ru yol al›r. Aerosol ad› verilen bu küçük parçac›klar "su

tuza¤›" ad› verilen bir mekanizmayla yine denizlerden yükselen su buha-

r›n› kendi çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut damlala-

r›n› oluflturur. 

2. EVRE: "... böylece bir bulut kald›r›r da onu nas›l dilerse gökte

yay›p da¤›t›r ve onu parça parça k›lar..."

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerrelerinin etraf›nda yo¤unla-

flan su buhar› sayesinde bulutlar oluflur. Bunlar›n içindeki su damlac›kla-

r› çok küçük olduklar›ndan (0.01 ile 0.02 mm çap›nda) havada as›l› kal›r

ve gö¤e yay›l›r. Böylece gök bulutlarla kaplan›r.

3. EVRE: "... nihayet onun aras›ndan ya¤murun ak›p ç›kt›¤›n› gö-

rürsün."

Tuz kristallerinin ve toz zerreciklerinin etraf›nda biraraya gelen su

parçac›klar› iyice yo¤unlaflarak ya¤mur damlalar›n› oluflturur. Böylece

havadan daha a¤›r bir konuma gelen damlalar buluttan ayr›larak ya¤mur

biçiminde yere düflmeye bafllar. Görüldü¤ü gibi ya¤murun oluflumunda-

ki her aflama, Kuran ayetlerinde bildirilmektedir. Üstelik bu aflamalar

do¤ru s›ralama ile aç›klanm›flt›r. Dünyadaki birçok do¤al olayda oldu¤u

gibi, bunda da Allah en do¤ru aç›klamay› yapmakta, üstelik bu aç›klama-
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y› keflfediliflinden as›rlar önce Kuran'la insanlara duyurmaktad›r. Ya¤mu-

run oluflumu ile ilgili olarak baflka bir ayette flu bilgiler verilmektedir:

Görmedin mi ki, Allah bulutlar› sürmekte, sonra aralar›n› birlefl-

tirmekte, sonra da onlar› üst üste y›¤maktad›r; böylece, ya¤murun

bunlar›n aras›ndan ak›p-ç›kt›¤›n› görürsün. Gökten içinde dolu

bulunan da¤lar (gibi bulutlar) indiriverir, onu diledi¤ine isabet et-

tirir de, diledi¤inden onu çevirir; flimfle¤inin par›lt›s› neredeyse

gözleri kamaflt›r›p götürüverecektir. (Nur Suresi, 43)

Bulut tipleri üzerinde araflt›rma yapan bilim adamlar› ya¤murun

oluflumu ile ilgili flafl›rt›c› sonuçlarla karfl›laflm›fllard›r. Ya¤mur bulutlar›

belirli bir sistem ve aflamalar dahilinde oluflmakta ve flekillenmektedir.

Ya¤mur bulutlar›ndan biri olan cumulonimbus türü bulutlar›n oluflum

aflamalar› bilimsel olarak flöyledir: 

1. AfiAMA, Sürülme: Bulutlar rüzgarlar taraf›ndan bulunduklar›

yerden itilir yani sürülür.

2. AfiAMA, Birleflme: Rüzgar taraf›ndan itilen bu küçük boyuttaki

bulutlar (cumulus) sürüklendikleri yerde birleflip yeni büyük bulutlar›

oluflturur. 15

3. AfiAMA, Y›¤›lma: Küçük bulutlar birlefltikten sonra büyük bulu-

tun içindeki yukar› do¤ru çekifl kuvveti artar. Bulutun merkezindeki yu-

kar› çekifl kuvveti kenarlardaki çekiflten daha güçlüdür. Bu yukar› çekifl-

ler bulutun gövdesinin dikey olarak büyümesine neden olur. Böylece bu-

lutlar yukar›ya do¤ru geniflleyerek üst üste y›¤›lm›fl olur. Bu, dikey ola-

rak büyümüfl bulutun gövdesinin atmosferin daha serin yerlerine do¤ru

uzamas›na sebep olur. ‹flte bu noktada atmosferin serin bölgelerinde bu-

lutta su ve dolu damlalar› büyümeye bafllar. Bu aflamalar›n sonucunda,

su ve dolu damlalar› -yukar› çekifl gücünün onlar› destekleyemeyece¤i

kadar- a¤›rlaflt›klar› zaman da bulutlardan ya¤mur, dolu vs. fleklinde

düflmeye bafllar. 16

Unutmamak gerekir ki meteorologlar bulut oluflumu, yap›s› ve

fonksiyonu ile ilgili detaylar› geliflmifl ekipmanlar (uçak, uydu, bilgisayar

vs.) kullanarak yak›n zamanda ö¤renmifllerdir. Görülen odur ki, Allah bu
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ayetlerinde de bize 1400 sene öncesinde bilinmesi mümkün olmayan bir

bilgi vermifltir.

16- Afl›lay›c› Rüzgarlar
Kuran'›n bir ayetinde rüzgarlar›n "afl›lama" özelli¤ine ve bunun so-

nucunda ya¤murun olufltu¤una dikkat çekilir:

Ve afl›lay›c›lar olarak rüzgarlar›

gönderdik, böylece gökten su in-

dirdik de sizleri sulad›k... (Hicr

Suresi, 22)

Ayette, ya¤mur oluflumunda-

ki ilk aflaman›n rüzgarlar oldu¤u-

na dikkat çekilmektedir. Oysa bu

yüzy›l›n bafllar›na kadar, rüzgarla

ya¤murun ya¤mas› aras›ndaki tek

iliflki rüzgar›n bulutlar› sürükleme-

si olarak biliniyordu. Modern me-

teorolojik bulgular ise rüzgarlar›n

ya¤murun oluflumunda "afl›lay›c›"

rol oynad›klar›n› gösterdi. Rüzgar-

lar›n bu afl›lama özelli¤i flöyle ger-

çekleflir: 

Okyanuslar›n ve denizlerin

yüzeyinde, köpüklenme nedeniyle her an say›s›z hava kabarc›¤› oluflmak-

tad›r. Bu kabarc›klar patlad›klar› anda, milimetrenin 100'de biri çap›nda-

ki binlerce parçac›¤› havaya f›rlat›r. "Aerosol" ad› verilen bu parçac›klar,

rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla kar›flarak atmosferin üst

katmanlar›na tafl›n›r. Rüzgarlar›n bu flekilde yükseklere tafl›d›¤› parçac›k-

lar, burada su buhar› ile temas eder. Su buhar› da bu parçac›klar›n etraf›-

na toplanarak yo¤unlafl›r ve su damlac›klar›na dönüflür. Bu su damlac›k-

lar› önce biraraya gelerek bulutlar› oluflturur, bir süre sonra da ya¤mur

olarak yeryüzüne iner.



Görüldü¤ü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su buhar›n›

denizlerden tafl›d›klar› parçac›klarla "afl›lamakta" ve böylece ya¤mur bu-

lutlar›n›n oluflumunu sa¤lamaktad›r. E¤er rüzgarlar›n bu özelli¤i olmasa,

yüksek atmosferdeki su damlac›klar› hiçbir zaman oluflamayacak ve ya¤-

mur diye bir fley de olmayacakt›. Burada önemli olan nokta ise, rüzgarla-

r›n ya¤mur oluflumundaki bu kritik görevinin as›rlar önce Kuran ayetin-

de bildirilmifl olmas›d›r. Hem de insanlar›n do¤a olaylar› hakk›nda he-

men hiçbir fley bilmedikleri bir devirde... 

17- Denizlerin Birbirine Kar›flmamas›
Denizlerin, araflt›rmac›lar taraf›ndan çok yak›n bir geçmiflte tespit

edilen bir özelli¤i, Kuran'›n Rahman Suresi'nde flöyle bildirilir:

Birbirleriyle kavuflmak üzere iki denizi sal›verdi. ‹kisi aras›nda

bir engel (berzah) vard›r; birbirlerinin s›n›r›n› geçmezler. (Rah-

man Suresi, 19-20)

Birbirine aç›lan fakat sular› kesinlikle birbiriyle kar›flmayan denizle-

rin ayette bildirilen bu özelli¤i, okyanus bilimciler taraf›ndan çok yak›n

bir zaman önce keflfedilmifltir. "Yüzey gerilimi" ad› verilen fiziksel bir

kuvvet nedeniyle, komflu denizlerin sular›n›n kar›flmad›¤› ortaya ç›km›fl-

t›r. Denizlerin farkl› yo¤unluklar›ndan kaynaklanan yüzey gerilimi, ade-

ta bir duvar gibi sular›n›n birbirine kar›flmas›n› engeller. 17

Elbette ki insanlar›n, fizikten, yüzey geriliminden, okyanus bilimin-

den haberdar olmad›klar› bir devirde bu gerçe¤in Kuran'da bildirilmifl ol-

mas› son derece dikkat çekici bir durumdur.

18- Denizlerdeki Karanl›k ve ‹ç Dalgalar
Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanl›klara

benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga,

onun da üstünde bir bulut vard›r. Bir k›sm› bir k›sm› üzerinde

olan karanl›klar; elini ç›kard›¤›nda onu bile neredeyse göremeye-
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cek. Allah kime nur vermemiflse, art›k onun için nur yoktur. (Nur

Suresi, 40)

Derin denizlerdeki genel ortam Oceans (Okyanuslar) adl› kitapta flu

flekilde tan›mlanmaktad›r:

Bugün biliyoruz ki, derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanl›k,

yaklafl›k olarak 200 m ve daha derin yerlerde olur. Bu derinlikte, he-

men hemen hiç ›fl›k yoktur. 1000 m'nin alt›ndaki derinliklerde ise art›k

hiçbir flekilde ›fl›¤a rastlamak mümkün de¤ildir. 18

Günümüzde bir denizin genel co¤rafi yap›s›, içinde yaflayan canl›la-

r›n özellikleri, tuzluluk oran› gibi bilgilerin yan› s›ra içerdi¤i su miktar›,

yüzölçümü ve derinli¤i gibi bilgileri de edinmek mümkündür. Günümüz

teknolojisi kullan›larak üretilmifl olan denizalt› gibi araçlar ve çeflitli özel

aletler bu bilgilere ulaflmakta kullan›lan en önemli arac›d›rlar.

Bir insan›n yard›m almadan okyanuslar›n 200 m civar›ndaki karan-

l›k derinliklerinde yaflamas› da kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu nedenle

bilim adamlar› denizler hakk›ndaki detayl› bilgileri çok yak›n zamanlar-

da keflfetmifllerdir. Oysa Nur Suresi'ndeki ayette geçen "engin denizlerin

karanl›k" oldu¤u ifadesi bundan 1400 sene önce haber verilmifltir. Hiçbir

teknolojinin dolay›s›yla insanlar›n denizlerin derinliklerine dalacak araç-

lar›n›n olmad›¤› bir dönemde böyle bir bilginin verilmifl olmas› elbette

Kuran mucizelerinden biridir.

Bununla birlikte Nur Suresi'nin 40. ayetinde belirtilen "…engin bir

denizdeki karanl›klara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üs-

tünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vard›r…" ifadesi de Ku-

ran'daki baflka bir bilimsel mucizeye iflaret etmektedir: 

Bilim adamlar› yak›n zamanda "farkl› yo¤unluktaki katmanlar aras›n-

da yo¤unluk ara yüzlerinde meydana gelen iç dalgalar"›n oldu¤unu

bulmufllard›r. ‹ç dalgalar deniz ve okyanuslar›n derinliklerini kaplar

çünkü derin denizlerin, üzerlerindeki sudan daha fazla yo¤unluklar›

vard›r. ‹ç dalgalar yüzey dalgalar› gibi davran›r. Yüzey dalgalar› gibi

onlar da k›r›labilir. ‹ç dalgalar, insan gözüyle görülemez ancak belirli
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bir bölgedeki s›cakl›k ve tuzluluk de¤ifliklikleri incelendi¤inde bu dal-

galar fark edilebilir. 19

Ayetteki ifadelerle yukar›daki anlat›m birbirleriyle tamamen paralel-

dir. Yap›lan araflt›rmalar olmadan bir insan ancak denizin yüzeyinde bu-

lunan dalgalar›n varl›¤›n› bilebilir. Bunlar›n d›fl›nda denizin içinde mey-

dana gelen dalgalanmalardan haberdar olmas› ise mümkün de¤ildir.

Ama Nur Suresi'nde Allah denizlerin derinliklerindeki ikinci bir dalga

flekline dikkat çekmifltir. Elbette bilim adamlar›n›n yak›n zamanlarda kefl-

fettikleri bu gerçek de, Kuran'›n Allah'›n sözü oldu¤unu bir kez daha göz-

ler önüne sermektedir.

19- Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge
Hay›r; e¤er o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun,

onu perçeminden tutup sürükleyece¤iz; O yalanc›, günahkar olan

aln›ndan. (Alak Suresi, 15-16)

Yukar›daki ayetlerde geçen "yalanc›, günahkar olan al›n" tan›mlama-

s› son derece dikkat çekicidir. Çünkü son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, ka-

fatas›n›n ön al›n bölgesinde, beynin baz› faaliyetleri yöneten bölümünün

bulundu¤unu göstermifltir. 1400 y›l önce Kuran'da dikkat çekilen bu böl-

ge ve görevi hakk›ndaki bilgilere günümüz bilim adamlar› ancak son 60

y›l içinde aç›klama getirilebilmifllerdir. Kafatas›n›n içine, bafl›n ön k›sm›-

na bak›ld›¤›nda beynin ön al›n bölgesi görülecektir. Bu bölgenin fonksi-

yonlar› hakk›nda fizyoloji dal›nda yap›lan araflt›rmalar neticesinde elde

edilen bilgiler Essentials of Anatomy and Physiology isimli kitapta flu flekil-

de geçmektedir:

Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüflü ve bafllat›lmas› al›n

loblar›n›n ön k›sm› olan ön al›n bölgesinde (cerebrum) gerçekleflir. Bu-

ras› ça¤›r›fl›m (birlik) korteksinin bir bölgesidir…20

Kitapta bu bölge ile ilgili ayr›ca flu ifadeler yer almaktad›r: 

Hareketle olan ilgisiyle beraber, ön al›n bölgesinin ayn› zamanda sal-
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d›rganl›¤›n da fonksiyonel merkezi oldu¤u düflünülmektedir…21

Bu aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi, beynin ön al›n bölgesi, planla-

ma, motivasyon ve iyi veya kötü hareketlerin bafllat›lmas›, yalan veya

do¤runun söylenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir. 

Görüldü¤ü gibi Alak Suresi'nde geçen "yalanc› günahkar olan al›n"

ifadesi ile yukar›daki tan›mlama büyük bir paralellik göstermektedir. Bi-

lim adamlar›n›n son altm›fl y›l içinde keflfettikleri bu gibi bilimsel gerçek-

ler Allah Kuran'da as›rlarca öncesinden insanlara haber vermifltir. 

20- ‹nsan›n Do¤umu
Kuran'da insanlar iman etmeleri için ça¤›r›l›rlarken oldukça farkl›

konulardan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi zaman yeryüzü-

nü, bazen hayvanlar› ve bitkileri insana delil gösterir. Yine birçok ayette

insan›n bizzat kendi yarat›l›fl›na dönüp bakmas› ö¤ütlenir. ‹nsan›n nas›l

yeryüzüne geldi¤i, hangi aflamalardan geçti¤i ve temel maddesinin ne ol-

du¤u s›k s›k hat›rlat›l›r. Örne¤in bir ayette flöyle denir:

Sizleri Biz yaratt›k, yine de tasdik etmeyecek misiniz? fiimdi (ra-

himlere) dökmekte oldu¤unuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler

mi yarat›yorsunuz, yoksa Yarat›c› Biz miyiz? (Vak›a Suresi, 57-59)

‹nsan›n yarat›l›fl›ndaki mucizevi özellikler daha pek çok ayette vur-

gulan›r. Ancak bu vurgular aras›nda öyle bilgiler vard›r ki, bunlar 7. yüz-

y›lda yaflayan insanlar›n asla bilemeyece¤i detaylard›r. 

21- Meniden Bir Damla
Cinsel birleflme s›ras›nda erkekten bir kerede ortalama 250 milyon

sperm at›l›r. Spermler yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zor-

lu bir yolculuk geçirirler. Bu yolculukta 250 milyon spermin ancak bin ka-

dar› yumurtaya ulaflmay› baflar›r. Befl dakika sonra sona erecek yar›fl›n so-

nunda yar›m tuz tanesi büyüklü¤ündeki yumurta, spermlerden yaln›zca

birini kabul edecektir. Yani insan›n özü, meninin tamam› de¤il, ondan kü-



çük bir parçad›r. Kuran'da bu gerçek flöyle aç›klanm›flt›r:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor? Ken-

disi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi? (K›yamet Suresi,

36-37)

Dikkat edilirse Kuran'da, insan›n meninin tamam›ndan de¤il, onun

içinden al›nan küçük bir parçadan yap›ld›¤› haber verilmektedir. Bu ifa-

dedeki özel vurgunun, ancak modern bilim taraf›ndan keflfedilen bir ger-

çe¤i aç›klamas› ise, ifadenin ‹lahi kaynakl› bir bilgi oldu¤unun delilidir.

22- Menideki Kar›fl›m
Meni olarak adland›r›lan ve spermleri tafl›yan besleyici s›v›, sadece

spermlerden oluflmaz. Aksine meni, birbirinden farkl› s›v›lar›n kar›fl›m›n-

dan oluflur. Meni diye adland›r›lan s›v›n›n detayl› analizi yap›l›rsa bu s›-

v›n›n; sitrik asit, prostoglodinler, flavinler, askorbik asit, ergotionein, fruk-

toz, fosforilkolin, kolestrol, fosfolipidler, fibrinolizin, çinko, asit fosfataz,

fosfaz, hiyolurinadaz ve spermler gibi birçok ayr› bileflenden oluflmakta-

d›r.  Bu s›v›lar›n, spermin gerek duydu¤u enerjiyi karfl›layacak olan fleke-

ri bulundurmak, baz özelli¤iyle ana rahminin giriflindeki asitleri nötrali-

ze etmek, spermin hareket edece¤i kaygan ortam› sa¤lamak gibi görevle-

ri vard›r. Ne ilginçtir ki, Kuran'da meniden söz edilirken, modern bilimin

ortaya ç›kard›¤› bu gerçe¤e de iflaret edilmekte ve meni "karmakar›fl›k" bir

s›v› olarak tarif edilmektedir:

fiüphesiz Biz insan›, karmafl›k olan bir damla sudan yaratt›k. Onu

deniyoruz. Bundan dolay› onu ifliten ve gören yapt›k. (‹nsan Sure-

si, 2)

Bir baflka ayette ise yine meninin kar›fl›m oldu¤una iflaret edilir, in-

san›n ise bu kar›fl›m›n "özünden" yarat›ld›¤› vurgulan›r:

O, yaratt›¤› herfleyi en güzel yapan ve insan› yaratmaya bir çamur-

dan bafllayand›r. Sonra onun soyunu bir özden, basbaya¤› bir su-

dan yapm›flt›r. (Secde Suresi, 7-8)
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Burada "öz" diye çevrilen Arapça "sulala" kelimesi, öz ya da bir fle-

yin en iyi k›sm› demektir. Hangi flekilde al›n›rsa al›ns›n "bir bütünün bir

k›sm›" anlam›na gelir. Bu durum, Kuran'›n, insan›n yarat›l›fl›n› en ince de-

tay›na kadar bilen Allah'›n sözü oldu¤unu aç›kça göstermektedir. 

23- Bebe¤in Cinsiyeti
Yak›n bir zamana kadar, insanlar, bebe¤in cinsiyetinin anne hücrele-

ri taraf›ndan belirlendi¤ini san›yorlard›. Ya da en az›ndan, anne ve baba-

dan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak

Kuran'da bu konuda farkl› bir bilgi verilmifl ve erkeklik ve diflili¤in, "ra-

hime dökülen meniden" yarat›ld›¤› bildirilmifltir:

Do¤rusu, çiftleri; erkek ve difliyi, yaratan O'dur. Bir damla sudan

(döl yata¤›na) meni döküldü¤ü zaman. (Necm Suresi, 45-46)

Kuran'da verilen bu bilginin do¤rulu¤u, genetik ve mikrobiyoloji bi-

limlerinin geliflmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatland›. Cinsiyetin

tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri taraf›ndan belirlendi¤i, kad›n›n

ise bu iflte hiçbir rolünün olmad›¤› anlafl›ld›.

Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlard›r. ‹nsan yap›s›n›

belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlan-

d›r›l›r. Bu iki kromozom erkekte XY, kad›nda ise XX olarak tan›mlan›r. Bu-

nun sebebi söz konusu kromozomlar›n bu harflere benzemesidir. Y kro-

mozomu erkeklik, X kromozomu ise kad›nl›k genlerini tafl›r.

Bir insan›n oluflmas›, erkek ve kad›nda çiftler halinde yer alan bu

kromozomlar›n birer tanesinin birleflmesi ile bafllar. Kad›nda yumurtlama

s›ras›nda ikiye ayr›lan efley hücresinin her iki parças› da X kromozomu

tafl›r. Oysa erkekte ikiye ayr›lan efley hücresi, X ve Y kromozomlar› içeren

iki farkl› sperm meydana getirir. Kad›nda bulunan X kromozomu, e¤er

erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleflirse do¤acak bebek k›z

olacakt›r. E¤er Y kromozomu içeren spermle birleflirse, bu kez do¤acak

çocuk erkek olur. Yani do¤acak çocu¤un cinsiyeti, erkekteki kromozom-

lardan hangisinin kad›n›n yumurtas›yla birleflece¤ine ba¤l›d›r. 
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Kuflkusuz genetik bilimi ortaya ç›k›ncaya dek, yani 20. yüzy›la kadar

bunlar›n hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde, do¤acak çocu¤un

cinsiyetinin kad›n bedeni taraf›ndan belirlendi¤i inanc› yayg›nd›. Hatta

bu nedenle k›z çocuk do¤uran kad›nlar k›nan›rd›. 

Oysa Kuran'da, insanlara genlerin keflfinden 13 yüzy›l önce bu bat›l

inan›fl› reddeden bir bilgi verilmifl, cinsiyetin kökeninin kad›n de¤il, er-

kekten gelen meni oldu¤u bildirilmifltir.

24- Rahime As›l›p Tutunan "Alak"
Kuran'›n insan›n oluflumu hakk›nda verdi¤i bilgileri incelemeye de-

vam etti¤imizde, yine çok önemli baz› bilimsel mucizelerle karfl›lafl›r›z.

Erkekten gelen sperm ve kad›ndaki yumurta birleflti¤inde, do¤acak

bebe¤in ilk özü de oluflmufl olur. Biyolojide "zigot"

olarak tan›mlanan bu tek hücre, hiç zaman yitirme-

den bölünerek ço¤alacak ve giderek küçük bir "et

parças›" haline gelecektir. Ancak zigot bu büyümesi-

ni bofllukta gerçeklefltirmez. Rahim duvar›na as›l›p

tutunur. Sahip oldu¤u uzant›lar sayesinde topra¤a

yerleflen kökler gibi, buraya yap›fl›r. Bu ba¤ sayesin-

de de, geliflimi için ihtiyaç duydu¤u maddeleri an-

nenin vücudundan emebilir.22 ‹flte burada çok

önemli bir Kuran mucizesi ortaya ç›kmaktad›r. Allah

Kuran'da, anne rahmine tutunarak geliflmeye baflla-

yan zigottan söz ederken, "alak" kelimesini kullan-

maktad›r:

Yaratan Rabbin ad›yla oku. O, insan› bir "alak"tan yaratt›. Oku,

Rabbin en büyük kerem sahibidir. (Alak Suresi, 1-3)

"Alak" kelimesinin Arapça'daki anlam› ise, "bir yere as›l›p tutunan

fley" demektir. Hatta kelime as›l olarak deriye yap›flarak oradan kan emen

sülükler için kullan›l›r. Kuflkusuz, anne karn›nda geliflmekte olan zigotu

bu özelli¤iyle tarif eden bir kelime kullan›lmas›, Kuran'a alemlerin Rabbi

olan Allah'›n indirdi¤ini bir kez daha ispatlamaktad›r.
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25- Kemiklerin Kasla Sar›lmas›
Kuran ayetlerinde haber verilen bir di¤er önemli bilgi ise, insan›n an-

ne rahmindeki oluflum aflamalar›d›r. Ayetlerde, anne karn›nda önce ke-

miklerin olufltu¤u, daha sonra ise kaslar›n ortaya ç›karak bu kemikleri

sard›¤› haber verilmektedir:

Sonra o su damlas›n› bir alak (hücre toplulu¤u) olarak yaratt›k; ar-

d›ndan o alak'› bir çi¤nem et parças› olarak yaratt›k; daha sonra o

çi¤nem et parças›n› kemik olarak yaratt›k; böylece kemiklere de et

giydirdik; sonra bir baflka yarat›flla onu infla ettik. Yarat›c›lar›n en

güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Müminun Suresi, 14)

Anne karn›ndaki geliflimi inceleyen bilim dal› embriyolojidir. Ve emb-

riyoloji alan›nda, yak›n zamana kadar kemiklerle kaslar›n birlikte ortaya

ç›karak gelifltikleri san›lm›flt›r. Bu yüzden baz› kimseler uzun bir süre bu

ayetlerin bilime ters düfltü¤ünü iddia etmifltir. Ancak geliflen teknoloji sa-

yesinde yap›lan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kuran'da bildirilenle-

rin eksiksiz bir flekilde do¤ru oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu mikrosko-

bik incelemeler göstermektedir ki, anne karn›nda, tam ayetlerde tarif edil-

di¤i gibi bir geliflme gerçekleflir. Önce embriyodaki k›k›rdak doku kemik-

leflir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etraf›ndaki dokudan seçile-

rek biraraya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum, "Developing Human"
yani "Geliflen ‹nsan" adl› bilimsel bir yay›nda flöyle tarif edilmektedir:

6. haftada k›k›rdaklaflman›n devam› olarak ilk kemikleflme köprücük

kemi¤inde ortaya ç›kar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemik-

leflme bafllam›flt›r. Kemikler oluflmaya devam ederken kas hücreleri

kemi¤i çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler.

Kas dokusu bu flekilde kemi¤in etraf›nda ön ve arka kas gruplar›na

ayr›fl›r. 23

26- Bebe¤in Rahimdeki Üç Evresi
Kuran'da insan›n anne karn›nda üç aflamal› bir yarat›l›flla yarat›ld›¤›

bildirilmektedir:



ADNAN OKTAR

... Sizi annelerinizin kar›nlar›nda,

üç karanl›k içinde, bir yarat›l›fltan

sonra (bir baflka) yarat›l›fla (dönüfl-

türüp) yaratmaktad›r. ‹flte Rabbiniz

olan Allah budur, mülk O'nundur.

O'ndan baflka ilah yoktur. Buna

ra¤men nas›l çevriliyorsunuz? (Zü-

mer Suresi, 6)

Yukar›daki ayette Türkçeye "üç ka-

ranl›k içinde", "üç katl› karanl›k içinde"

olarak çevrilen Arapça "fi zulumatin sela-

sin" ifadesi embriyonun geliflimi s›ras›n-

da bulundu¤u üç karanl›k bölgeye iflaret

etmektedir. Bu bölgeler s›ras›yla:

a) Bat›n duvar› karanl›¤›

b) Rahim duvar› karanl›¤›

c) Amniyon zar› karanl›¤›d›r.

Bat›n duvar› üç tabakadan oluflur:

D›fl kas plakalar›, iç kas plakalar›, çapraz

kaslar. Benzer bir flekilde rahim duvar› da

üç katmandan oluflur: Epimetrium, miyo-

metrium ve endometrium. Ayn› flekilde

embriyoyu saran kese de üç katmandan

oluflur: Amniyon (rahimde fetusu saran en

iç zar- amnion), koryon (orta amniyon za-

r›- chorion) ve desidüa (d›fl amniyon zar›-

decidua).

Ayr›ca ayette, insan›n anne karn›nda,

birinden di¤erine farkl›laflan üç ayr› evre-

de meydana geldi¤ine iflaret edilmektedir.

Gerçekten de bugün modern biyoloji, be-

be¤in anne karn›ndaki embriyolojik gelifli-
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minin üç farkl› devrede gerçekleflti¤ini de ortaya koymufltur. Bugün t›p fa-

kültelerinde ders kitab› olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplar›nda bu

konu en temel bilgiler aras›nda yer al›r. Örne¤in, embriyoloji hakk›nda te-

mel baflvuru kitaplar›ndan biri olan "Basic Human Embryology" isimli kay-

nakta bu gerçek flöyle ifade edilmektedir:

Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluflur; preembriyonik (ilk 2.5 hafta),

embriyonik (8. haftan›n sonuna kadar) ve fetal. (8. haftadan do¤uma

kadar.) 24

Bu evreler bebe¤in farkl› geliflim aflamalar›n› içerir. Bu üç geliflim saf-

has›n›n belli bafll› özellikleri k›saca flöyledir:

- Preembriyonik evre:

Bu ilk evrede zigot bölünerek ço¤al›r, bir hücre kitlesi haline geldik-

ten sonra kendini rahim duvar›na gömer. Hücreler ço¤almaya devam

ederken 3 tabaka halinde organize olurlar. 

- Embriyonik evre:

‹kinci evre toplam 5,5 hafta sürer ve bu süre boyunca canl› "embri-

yo" olarak adland›r›l›r. Bu evrede hücre tabakalar›ndan bedenin temel or-

gan ve sistemleri ortaya ç›kar. 

- Fetal evre:

Bu döneme girildi¤inde, embriyo art›k "fetus" olarak adland›r›l›r. Bu

dönem gebeli¤in 8. haftas›ndan itibaren bafllar ve do¤uma kadar sürer.

Bir önceki dönemden ay›rt edici özelli¤i fetusun yüzü, elleri ve ayaklar›y-

la belirgin, insan d›fl görünümüne sahip bir canl› olmas›d›r. Dönemin ba-

fl›nda 3 cm boyunda olmas›na ra¤men tüm organlar› ortaya ç›km›flt›r. Bu

dönem 30 hafta kadar sürer ve geliflme do¤um haftas›na kadar devam ed-

er.  Anne rahmindeki geliflim ile ilgili bu bilgiler, ancak modern teknolo-

jik aletlerle yap›lan gözlemler sayesinde elde edilmifltir. Ancak görüldü-

¤ü gibi bu bilgilere de, di¤er pek çok bilimsel gerçek gibi, mucizevi bir bi-

çimde Kuran ayetlerinde dikkat çekilmifltir. ‹nsanl›¤›n t›bbi konularda

hiçbir detayl› bilgiye sahip olmad›¤› bir dönemde, Kuran'da bu derece ay-

r›nt›l› ve do¤ru bilgiler verilmifl olmas›, elbette Kuran'›n Allah'›n sözü ol-

du¤unun aç›k bir delilidir.



27- Parmak ‹zi
Kuran'da, insanlar› ölümden sonra dirilt-

menin Allah için çok kolay oldu¤u anlat›l›rken,

insanlar›n özellikle parmak uçlar›na dikkat çe-

kilir: 

Evet; onun parmak uçlar›n› dahi derleyip-

(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

(K›yamet Suresi, 4)

Ayette parmak uçlar›n›n vurgulanmas›, son derece

hikmetlidir. Çünkü tüm insanlar›n parmak izi tamamen kendilerine özel-

dir. fiu an Dünya üzerinde yaflayan her insan›n parmak izi birbirinden

farkl›d›r. Dahas›, ayn› DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi

farkl› parmak izine sahiptirler. 25

‹flte bu nedenle parmak izi herkese özel çok önemli bir "kimlik kart›"

say›lmakta ve tüm dünyada bu amaçla kullan›lmaktad›r. Ancak önemli

olan, parmak izinin özelli¤inin ancak 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru keflfe-

dilmifl olmas›d›r. Ondan önce, insanlar parmak izini hiçbir özelli¤i ve an-

lam› olmayan çizgiler olarak görmüfltür. Fakat Kuran'da, o dönemde kim-

senin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin

ancak ça¤›m›zda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.

28- Bizans'›n Galibiyeti
Kuran'›n mucizevi yönlerinden biri de, ayetlerinde, gelecekte ger-

çekleflecek olan baz› olaylar›n önceden haber verilmifl olmas›d›r. Bu ha-

berlerden biri Rum Suresi'nin hemen bafl›ndaki ayetlerde yer al›r. Bu ayet-

lerde Bizans ‹mparatorlu¤u'nun bir yenilgiye u¤rad›¤› ama çok k›sa bir

zaman sonra tekrar galip gelece¤i bildirilmifltir: 

Elif, Lam, Mim. Rum (ordular›) yenilgiye u¤rad›. "Dünyan›n en al-

çak yerinde". Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç

ile dokuz y›l içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'›nd›r. Ve

Ek Bölüm 1: Kuran Mucizeleri
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o gün mü'minler sevineceklerdir. (Rum Suresi, 1-4)

Bu ayetler, Hristiyan olan Bizansl›lar›n, putperest bir toplum olan

Persler karfl›s›nda çok a¤›r bir yenilgiye u¤ramas›ndan yaklafl›k 7 sene

sonra, MS 620 civar›nda indirilmiflti. Ve ayetlerde Bizans'›n çok yak›nda

galip gelece¤i haber veriliyordu. Oysa o s›rada Bizans o kadar büyük ka-

y›plara u¤ram›flt› ki, de¤il tekrar galip gelmesi, ayakta kalmas› bile im-

kans›z görülüyordu. Yaln›z Persler de¤il, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar

da Bizans devletine karfl› büyük tehdit oluflturmaktayd›. Avarlar ‹stanbul

önlerine kadar gelmifllerdi. Bizans Kral› Heraklius, ordunun masraflar›n›

karfl›layabilmek için kiliselerdeki alt›n ve gümüfl süs eflyalar›n›n eritilip

paraya çevrilmesini emretmiflti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan

heykeller bile para yap›m› için eritilmeye bafllanm›flt›. Pek çok vali Kral

Heraklius'a isyan etmifl, ‹mparatorluk parçalanma noktas›na gelmiflti.

Önceden Bizans topra¤› olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, M›-

s›r ve Ermenistan, putperest Perslerin iflgali alt›na girmiflti. 26

K›sacas›, herkes Bizans'›n yok olmas›n› bekliyordu. Ama tam bu dö-

nemde, Rum Suresi'nin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'›n dokuz y›l geç-

meden yeniden galip gelece¤i haber verildi. Bu galibiyet öylesine imkans›z

gözüküyordu ki, Arap müflrikleri Kuran'da haber verilen bu zaferin, asla

gerçekleflmeyece¤ini düflünüyorlard›. Fakat Kuran'›n tüm haberleri gibi bu

da hiç kuflkusuz gerçekti. Rum Suresi'nin ilk ayetlerinin indirilmesinden

yaklafl›k 7 y›l sonra, MS 627 y›l›n›n Aral›k ay›nda, Bizans ve Pers ‹mpara-

torluklar› aras›nda Ninova harabeleri yak›n›nda büyük bir savafl daha ol-

du. Ve bu kez Bizans ordusu, Persleri yenilgiye u¤ratt›. Birkaç ay sonra da

Persler iflgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaflma imzalamak zo-

runda kald›lar.27

Böylece Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i "Rum'un zaferi", mucizevi bir

flekilde gerçek oldu. 

Bu ayetlerde yer alan bir baflka mucize de, o dönemde kimsenin tes-

pit etmesinin mümkün olmad›¤› co¤rafi bir gerçe¤in haber verilmesidir.

Rum Suresi'nin 3. ayetinde, Rumlar›n "Dünyan›n en alçak yerinde"

yenildikleri belirtilir. Arapças› "Edna el ard" olan bu ifade, baz› meallerde



"yak›n bir yer" olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme, orijinal ifade-

nin tam karfl›l›¤› de¤il, mecazi bir yorumudur. "Edna" kelimesi Arapça'da

"alçak" demek olan "deni" kelimesinden türemifltir ve "en alçak" anlam›na

gelir. "Ard" ise yeryüzü demektir. Dolay›s›yla "Edna el ard" ifadesi de

"Yeryüzünün en alçak yeri" manas›na gelmektedir.

Ne ilginçtir ki, Bizans ‹mparatorlu¤u ile Persler aras›ndaki savafl, yer-

yüzünün gerçekten en alçak noktas›nda gerçekleflmifltir. Söz konusu sava-

fl›n yeri, Suriye, Filistin ve flimdiki Ürdün topraklar›n›n kesiflti¤i bölgede

yer alan Lut Gölü havzas›d›r. Ve bilindi¤i gibi deniz seviyesinden 395 met-

re afla¤›da olan Lut Gölü çevresi, yeryüzünün "en alçak" bölgesidir. 

Yani Rumlar, tam ayette belirtildi¤i gibi, "yeryüzünün en alçak ye-

ri"nde yenilmifllerdir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Lut Gölü'nün rak›m›n›n, yal-

n›zca modern ça¤daki ölçümlerle tespit edilmifl olmas›d›r. Daha önce hiç

kimsenin Lut Gölü'nün Dünya'n›n en alçak bölgesi oldu¤unu bilmesi

mümkün de¤ildir. Ama bu bölge Kuran'da "Yeryüzünün en alçak yeri"

olarak tan›mlanm›flt›r. Bu, Kuran'›n ‹lahi bir söz oldu¤unun bir baflka de-

lilini oluflturmaktad›r.

29- Kuran'da Geçen 'Haman' Kelimesinin
Eski M›s›r Yaz›tlar›ndaki Karfl›l›¤›

Kuran'da Eski M›s›r hakk›nda verilen bilgilerin baz›lar› yak›n zama-

na kadar gizli kalm›fl tarihsel bilgileri aç›¤a ç›karmaktad›r. Bu bilgiler, Ku-

ran'daki her kelimenin belirli bir hikmete göre kullan›ld›¤›n› da bize gös-

termektedir. 

Kuran'da Firavun'la birlikte ad› geçen kiflilerden birisi "Haman"d›r.

Haman, Kuran'›n 6 ayr› ayetinde, Firavun'un en yak›n adamlar›ndan biri

olarak zikredilir. Buna karfl›l›k Tevrat'ta Hz. Musa'n›n hayat›n› anlatan bö-

lümde, Haman'›n ad› hiç geçmez. Fakat Haman ismi Eski Ahit'in sonraki

bölümlerinde, Hz. Musa'dan yaklafl›k 1100 sene sonra yaflam›fl ve Yahudi-

lere zulmetmifl bir Babil kral›n›n yard›mc›s› olarak geçmektedir.

Ek Bölüm 1: Kuran Mucizeleri
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Kuran hakk›nda ak›l d›fl› yorumlarda bulunan baz› gayrimüslimlerin

iddialar›n›n dayanaks›z oldu¤u bir M›s›r hiyeroglifinin bundan yaklafl›k

200 y›l önce çözülüp, eski M›s›r yaz›tlar›nda "Haman" isminin bulunma-

s›yla ortaya ç›kt›. O zamana kadar Eski M›s›r dilinde yaz›lm›fl kitabeler ve

yaz›lar okunam›yordu. Eski M›s›r dili hiyeroglifti ve ça¤lar boyunca bu dil

varl›¤›n› sürdürdü. Fakat MS 2. ve MS 3. yüzy›lda Hristiyanl›¤›n yay›lmas›

ve kültürel etkisiyle M›s›r, dinini oldu¤u gibi dilini de unuttu, yaz›larda hi-

yeroglif kullan›m› azald› ve sona erdi. Hiyeroglif yaz›s›n›n kullan›ld›¤› bili-

nen en son tarih MS 394 y›l›na ait bir kitabedir. Bundan sonra bu dil unu-

tuldu ve bu dilde yaz›lm›fl yaz›lar› okuyabilen ve anlayabilen kimse kalma-

d›. Ta ki bundan yaklafl›k iki yüzy›l öncesine dek…

Eski M›s›r hiyeroglifi 1799 y›l›nda, Rosetta Stone ad› verilen ve MÖ 196

tarihine ait bir kitabenin bulunmas›yla çözüldü. Bu tabletin özelli¤i üç

farkl› yaz›yla yaz›lm›fl olmas›yd›: Hiyeroglif, demotik (hiyeroglifin el yaz›-

s› flekli) ve Yunanca. Yunanca metinin de yard›m›yla tabletteki eski M›s›r

yaz›s› çözülmeye çal›fl›ld›. Tabletin tüm çözümü, Jean-Françoise Champol-

lion adl› bir Frans›z taraf›ndan tamamland›. Böylece unutulan bir dil ve bu

dilin anlatt›¤› tarih ayd›nlanm›fl oldu. Bu sayede eski M›s›r uygarl›¤›, on-

lar›n dinleri ve sosyal yaflant›lar› hakk›nda birçok fley ö¤renildi. 

Hiyeroglifin çözümüyle konumuzu da ilgilendiren çok önemli bir

bilgiye daha eriflilmifl oldu: "Haman" ismi gerçekten de M›s›r yaz›tlar›nda

geçiyordu. Viyana'daki Hof Müzesi'nde bulunan bir an›t üzerinde bu

isimden söz ediliyordu. Ayn› yaz›tta Haman'›n Firavun'a olan yak›nl›¤›

da vurgulan›yordu.28 Tüm yaz›tlara dayan›larak haz›rlanan "Yeni Krall›k-

taki Kifliler" sözlü¤ünde ise, Haman'dan "Tafl ocaklar›nda çal›flanlar›n

bafl›" olarak bahsediliyordu.29

Ortaya ç›kan sonuç önemli bir gerçe¤i ifade ediyordu. Haman, Ku-

ran'a karfl› ç›kanlar›n iddias›n›n aksine, aynen Kuran'da geçti¤i gibi Hz.

Musa zaman›nda M›s›r'da yaflayan bir kifliydi ve Kuran'da bahsedildi¤i

gibi o, Firavun'a yak›n ve inflaat iflleriyle ilgili bir kifliydi. 

Nitekim Kuran'da, Firavun'un kule yapma iflini Haman'dan isteme-

sini aktaran ayet de bu arkeolojik bulguyla tam bir mutabakat içindedir.
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Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden baflka ilah ol-

du¤unu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir atefl yak da,

bana yüksekçe bir kule infla et, belki Musa'n›n ilah›na ç›kar›m

çünkü gerçekten ben onu yalanc›lardan (biri) san›yorum." (Kasas

Suresi, 38)

Sonuçta, Eski M›s›r yaz›tlar›nda Haman'›n ad›n›n bulunmas› Kuran

aleyhinde birtak›m zorlama iddialar getirenlerin bir iddias›n› daha bofla

ç›karmakla kalmay›p, Kuran'›n gerçekten Allah Kat›ndan oldu¤unu bir

kez daha ortaya koydu. Zira Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in ya-

flad›¤› devirde ulafl›lmas› ve çözülmesi mümkün olmayan bir tarihi bilgi

mucizevi flekilde bizlere aktar›lm›flt›.

30- Kuran'da Say› Tekrarlar›
Kuran'›n flimdiye dek inceledi¤imiz mucizevi özelliklerinin d›fl›nda

bir de "matematiksel mucize"si vard›r. Bu mucizeye bir örnek, Kuran'da-

ki baz› kelime tekrarlar›n›n verdi¤i ortak say›d›r. Birbiriyle ilgili baz› ke-

limeler flafl›rt›c› bir biçimde ayn› say›da tekrarlan›rlar. Afla¤›da, bu tür ke-

limeler ve Kuran içindeki tekrarlan›fl say›lar› verilmifltir.

● "Yedi Gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yarat›l›fl› (halku semavat)"

ifadesi de 7 kere tekrarlan›r.

● "Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, ço¤ul yani "günler

(eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlan›r. "Ay" kelimesinin tek-

rar say›s› ise 12'dir.

● "H›yanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tekrar sa-

y›s› da 16'd›r.

● "Bitki" ve "a¤aç" kelimelerinin tekrar say›s› ayn›: 26

● "Ceza" kelimesi 117 kere yer al›rken, Kuran'›n temel prensiplerden

olan "affetmek" ifadesi bu say›n›n tam 2 kat› kadar yani 234 kere tekrar-
lan›yor.

● "De" kelimelerini sayd›¤›m›zda ç›kan sonuç 332. "Dediler" kelime-

sini sayd›¤›m›zda da ayn› rakam› görüyoruz. 

● "Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlan›fl say›lar› da ay-

n›: 115

Ek Bölüm 1: Kuran Mucizeleri
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● "fieytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelimesinin tekrar say›-

s› da 88.

● "‹man" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25 kere tek-

rarlan›r, "küfür" kelimesi de.

● "Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlan›rken, "bereket" kelimesinin tek-

rarlan›fl say›s› da 32.

● "Rahmet" kelimesi 79, "Do¤ru yola ileten (elhuda)" kelimesi de 79

kere tekrarlan›r.

● Abd (kul), abid (kulluk eden kifli) ve ibadet kelimeleri ise toplam

152 (8 x 19) kere geçmektedir.

● "Yaz-s›cak" kelimeleri ile "k›fl-so¤uk" kelimelerinin geçifl say›lar›

da ayn›: 5

● "fiarap (h›mr)" ve "sarhoflluk (sekere)" kelimeleri de ayn› say›da

tekrarlan›r: 6

31- Kuran'da Ebced Hesab›
Arapça alfabedeki her harfin say›sal bir de¤eri vard›r. Yani Arapçada

her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeflitli hesapla-

malar yap›l›r. ‹flte bu iflleme "ebced hesab›" ya da "hisab-› cümel" denir. 30

Ebced alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi

özelli¤inden faydalanan Müslümanlar, bunu çeflitli sahalarda kullanm›fl-

lard›r. Cifr ilmi de bu yöntemlerden birisidir. 

Cifr; gelecekte muhtemel olacak ifllerden haber veren ilmin ad›d›r.

Buna göre sembolik flekiller ve harflerin ebced say› karfl›l›klar› üzerinde

yap›lan yorumlar, bu sahayla meflgul olanlar›n baflvurduklar› yollardan

biridir. Ebced ile cifr aras›nda en önemli fark: Ebced gerçekleflmifl olan›n,

cifr ise gerçekleflmesi muhtemel olan›n ilmidir. 31

Bu hesap yöntemi, çok eski tarihlere kadar uzanan ve daha henüz

Kuran indirilmeden önce kullan›m› çok yayg›n olan bir yaz›m fleklidir.

Arap tarihinde geçen tüm olaylar, harflere rakam de¤eri verilerek yaz›l›r

ve böylece her olay›n tarihi de kayda geçilmifl olurdu. Bu tarihler, her kul-
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lan›lan harfin özel rakam de¤erlerinin toplanmas›yla elde ediliyordu.

‹flte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran'da geçen baz› ayetler in-

celendi¤inde, bu ayetlerin anlamlar›na uygun olarak birtak›m tarihlere

denk geldi¤ini görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olaylar›n, ebced he-

saplar›yla elde edilen tarihlerde gerçekleflti¤ini gördü¤ümüzde ise, söz

konusu ayetlerde olaya iliflkin gizli bir iflaret bulundu¤unu anlar›z. (Do¤-

rusunu en iyi Allah bilir.)

● 1969 Y›l›nda Ay'a Ç›k›lmas›na Kuran'da ‹flaret Edilmektedir.

Saat (k›yamet vakti) yak›nlaflt› ve Ay yar›ld›. (Kamer Suresi, 1)

Yukar›daki ayette "yar›ld›" anlam›na gelen "inflakka" kelimesi kulla-

n›lm›flt›r. Bu kelime "topra¤›n yar›lmas›, kaz›lmas›, kabartma, topra¤› sür-

me..." anlamlar›nda da kullan›lan "flakka" fiilinden türetilmifltir. 

Biz flüphesiz, suyu ak›tt›kça ak›tt›k. Sonra yeri yard›kça yard›k.

Böylece onda taneler bitirdik. Üzümler, yoncalar. Zeytinler, hur-

malar. Boylar› birbiriyle yar›flan ve iç içe girmifl a¤açl› bahçeler.

Meyveler ve otlakl›klar. (Abese Suresi, 25 - 31)

Görüldü¤ü gibi bu ayette "fiakka" kelimesi "ikiye yar›lma, ayr›lma"

manas›nda de¤il, "Topra¤›n yar›l›p, çeflitli ekinlerin bitmesi" manas›nda

kullan›lm›flt›r. "fiakka" kelimesi bu flekilde de¤erlendirildi¤inde (Kamer

Suresi, 1. ayetinde geçen) "Ay'›n yar›lmas›" anlam› yan›nda, ayn› zaman-

da 1969 y›l›nda Ay'a ç›kma olay›nda Ay topra¤› üzerinde yap›lan faaliyet-

ler de anlafl›l›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) 

Nitekim bu konuda çok önemli bir iflaret daha vard›r. Kamer Sure-

si'nde geçen bu ayetin baz› kelimelerinin ebcedi bizlere 1969 rakam›n›

vermektedir. Bu hesaplama yönteminde vurgulanmas› gereken önemli

bir nokta da, yap›lan hesaplamalarda çok büyük ya da çok ilgisiz say›la-

r›n ç›kma olas›l›¤›d›r. ‹lgili say›n›n elde edilme ihtimali son derece zay›f

olmas›na ra¤men, böylesine net bir rakam›n hesaplanmas› oldukça dikkat

çekicidir.

... Saat ve Ay yar›ld›...

H‹CR‹: 1390 M‹LAD‹: 1969

Ek Bölüm 1: Kuran Mucizeleri
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(Yak›nlaflt› kelimesi Arapçada sonda oldu¤u için say›ma dahil edil-

memektedir)

1969'da Amerikal› astronotlar Ay üzerinde incelemeler yapm›fl, Ay'›n

topra¤› çeflitli aletlerle kaz›lm›fl, yar›lm›fl ve örnek al›narak Dünya'ya ge-

tirilmifltir. Ancak flunu da belirtmeliyiz: Elbette Ay'›n yar›lmas› olay›,

Allah'›n Peygamberimiz (sav)'e verdi¤i mucizelerden biridir. Bir hadiste

bu mucize flöyle bildirilmifltir:

... Said ibn Ebi Arube, Katade'den; o da Enes ibn Malik (R)'den tahdis

etti: Mekke ahalisi Resulullah'tan kendilerine bir ayet (bir mucize)

göstermesini istediler. O da onlara Ay'› iki bölük gösterdi, hatta Mek-

keliler H›ra Da¤›'n› o iki bölük aras›nda gördüler. (Sahih-i Buhari ve

Tercemesi, c. 8, no. 88)

Yukar›da anlat›lan mucize, ayette haber verilen Ay'›n yar›lmas› ola-

y›d›r. Ancak Kuran her ça¤a bakan bir kitap oldu¤u için, bu ayetle günü-

müzde Ay'›n keflfi konusuna da dikkat çekildi¤i düflünülebilir. (En do¤ru-

sunu Allah bilir)

32- Kuran'da 19 Mucizesi
Kuran'›n matematiksel mucizesinin bir baflka yönü ise 19 say›s›n›n,

ayetlerin içine flifresel bir biçimde yerlefltirilmifl olmas›d›r. Kuran'da

"Onun üzerinde ondokuz vard›r." (Müddessir Suresi, 30) ayeti , Kuran'›n

baz› yerlerinde flifrelenmifltir. Bunun örneklerini flöyle sayabiliriz:

● Besmele 19 harftir.

● Kuran 114 (19x6) sureden oluflur.

● ‹lk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir. 

● Kuran'›n ilk vayhedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu

ayetlerin toplam kelime say›s› 19'dur.

Görüldü¤ü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluflmaktad›r. Arada

geçen " " harftir, kelime de¤ildir. " " harfleri de ayn› flekilde say›ma

dahil edilmemifltir.
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● Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15)

harf içerir. 

● Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluflur.

Ayr›ca bu surenin Allah'›n yard›m›ndan söz eden ilk ayeti de 19 harftir.

● Kuran'da 114 (19x6) besmele bulunur. Bu da 19'un 6 kat›d›r. 

● Kuran'›n en bafl›ndan itibaren 19 ayete sahip ilk suresi ‹nfitar Su-

resi'dir. Bu surenin di¤er bir özelli¤i son kelimesinin Allah olmas›d›r. Bu

ayn› zamanda Rabbimiz'in "Allah" olarak zikredilen, Kuran'daki sondan

19. ismidir.

● Kaf harfi ile bafllayan 50. surede 57 (19x3) adet kaf harfi vard›r. Ba-

fl›nda kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet kaf harfi bulunur.

50. surenin 45 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak sonuç 95 (19x5)'tir. 42. sure-

nin 53 ayeti vard›r. Bunlar› toplarsak 42+53 yine 95 (19x5)'tir.

● Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullan›lan Mecid kelimesi-

nin ebced de¤eri 57 (19x3)'dir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, sure içinde-

ki kaf harflerinin toplam› da 57'dir. 

● Kaf Suresi'ndeki kaf harflerinin geçti¤i ayetlerin numaras›n› topla-

d›¤›m›zda 19'un 42 kat› olan 798 say›s›n› elde ederiz. 42 say›s› ise bafllan-

g›ç harfleri aras›nda kaf olan di¤er bir surenin numaras›d›r. 

● Nun harfi sadece 68. surenin bafl›nda bulunur. Bu suredeki nun

harflerinin toplam say›s› 133 (19x7)'tür. 

Bu konudaki di¤er tespitler ise flöyledir: Tüm Kuran'da;

● Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

● Rab (tamlama ile kullan›lmayanlar) kelimesi 152 (8x19) kere,

● Abd (kul), Abid (kulluk eden kifli) ve ‹badet kelimeleri ise toplam

152 (8x19) kere geçmektedir.

Afla¤›da örnek olarak verilen Allah'›n isimlerinden baz›lar›n›n say›-

sal ebced de¤eri de 19'un katlar›d›r.

● Vahid (Tek) 19 (19 x 1) 

● Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)

Ek Bölüm 1: Kuran Mucizeleri
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Allah'›n üzerinizdeki

nimetini an›n. Gökten ve
yerden sizi r›z›kland›ran Allah'›n

d›fl›nda bir baflka yarat›c› var m›? O'ndan
baflka ilah yoktur. Öyleyse nas›l olur da 

çevriliyorsunuz? (Fat›r Suresi, 3)
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl

gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl,

ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu-

¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen

bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan

da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›n-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, ta-

rafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve ya-

p›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünya-

s›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤u-

nu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile geti-

rilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini

görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamaktad›r-

lar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok ça-

l›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve al-

maya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤›
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büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

DDarwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda

yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›-

k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman

içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti-

¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlen-

direce¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k

belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin

temel iddialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›n-

daki yenilgisi, üç temel bafll›kta in-

celenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde

ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla

aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim

mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefl-

tirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren

hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
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3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

AAfl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Ya-

ni teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre

ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›

bir iddiad›r.

""Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

Ek Bölüm 2: Evrim Yan›lg›s›
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Kambriyen kayal›klar›nda bulunan fosiller,
salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucan-
lar, denizanalar›, deniz y›ld›zlar›, yüzücü ka-
buklular, deniz zambaklar› gibi kompleks
omurgas›z türlerine aittir. ‹lginç olan, birbi-
rinden çok farkl› olan bu türlerin hepsinin
bir anda ortaya ç›kmalar›d›r. Bu yüzden je-
olojik literatürde bu mucizevi olay, "Kambri-
yen Patlamas›" olarak an›l›r.



bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakteri-

lerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Fran-

s›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak

çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› so-

nucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias›

art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 32

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› or-

taya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli-

¤i daha da aç›k hale geldi. 

220. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." 33

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin

yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin ge-

çerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-
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dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 34

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 35

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Ha-

yat yeryüzünde nas›l bafllad›? 36

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen
ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece-
¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›fl-
m›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü
1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki at-
mosferin yaflam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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HHayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r.

‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 37

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-
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rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

EEvrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n is-

minden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

Do¤al seleksiyona göre, güçlü olan ve yaflad›¤› çevreye uyum sa¤layabilen canl›lar
hayatta kal›rlar, di¤erleri ise yok olurlar. Evrimciler ise do¤al seleksiyonun canl›lar›
evrimlefltirdi¤ini, yeni türler meydana getirdi¤ini öne sürerler. Oysa do¤al seleksi-
yonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiay› do¤rulayan tek bir delil de bulunma-
maktad›r.
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ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden

oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, ge-

yikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir can-

l› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekaniz-

mas› hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤il-

dir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤i-

fliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon

hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kal-

m›flt›. 38

LLamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l olu-

flabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bi-

lim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a da-

yanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Dar-

win'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog

Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki

nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›-

yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n

yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden

nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, ör-

ne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek

bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zaman-

la balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. 39

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›l-
Mendel'in keflfetti¤i Kal›t›m

Kanunlar› ile Darwinizm büyük

bir darbe alm›flt›r. 
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da geliflen genetik bilimiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özel-

liklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece

do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekaniz-

ma olarak kalm›fl oluyordu.

NNeo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fay-

dal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meyda-

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonla-

r›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten

yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek

rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatin-

de meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir.

Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacak-

t›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 40

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren
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mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan ge-

netik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›-

n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

FFosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olma-

l›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu

canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n ka-

n›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 41

DDarwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,

eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz. 42

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gös-

teren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrim-

leflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n

tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyo-

log Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek ye-

gane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel

ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er

böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar.

Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o hal-

de sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir. 43



Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in san-

d›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

n›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan mo-

dern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5

milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar›

aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle haya-

li olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1— Australopithecus

2— Homo habilis

3— Homo erectus

4— Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymu-

nu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte

soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuc-

kerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki

anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kap-

saml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait

olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir. 44

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki ol-

du¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli sa-

vunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 45

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

Ek Bölüm 2: Evrim Yan›lg›s›

151

ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA

‹SLAM VE KARMA FELSEFES‹

152

piens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgele-

rinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 46

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r. 47

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›-

m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤e-

rinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriy-

le karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme

trendi göstermemektedirler. 48

K›sacas›, medyada ya da ders kitapla-

r›nda yer alan hayali birtak›m "yar› may-

mun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle,

yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tu-

tulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryo-

su, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir ma-

saldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar ince-

Evrimciler, fosiller üzerinde
yapt›klar› yorumlar› genelde
ideolojik beklentileri do¤rul-
tusunda yaparlar. Bu nedenle
vard›klar› sonuçlar ço¤un-
lukla güvenilir de¤ildir. 



leyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan

‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zucker-

man, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür. 49

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

DDarwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-
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tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-

sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n ön-

de gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var

olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne

yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Züra-

falar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunus-

lar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, el-

malar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il bu-

rada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bi-

le elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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GGöz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n

asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

Hiçbir evrimci, yüksek teknoloji ürünü
televizyondan daha kusursuz bir görün-
tü sa¤layan gözün, nas›l olufltu¤u soru-
suna cevap verememektedir. 
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lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-

yon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›r-

malar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-

flinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 



ADNAN OKTAR

Ek Bölüm 2: Evrim Yan›lg›s›

157

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t ci-

hazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistem-

leri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u net-

lik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vard›r.

BBeynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-
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nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 
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Manzaray› seyreden bir insan, gözleriyle, gözünün önündeki manzaray› seyretti-
¤ini zanneder. Oysa onun gördü¤ü manzara, beyninin arkas›ndaki görme merke-
zinde oluflmaktad›r. Bu manzaray› izleyen ve bu manzaradan zevk alan, protein
ve ya¤dan oluflan beynin kendisi olamayaca¤›na göre, kimdir?
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Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMateryalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
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formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teori-

sinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim ta-

rih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bilimin

gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde

tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" ola-

rak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden as-

la vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materyalist

felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek

yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin,

"önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama

getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine,

materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materya-

list bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurgulu-

yoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klama-

n›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 50

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›lan

bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir

varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, haya-

t› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›k-

lar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n

ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla,

çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte

ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi de-

yimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savun-

maya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise,

flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip
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olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en ku-

sursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

EEvrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etki-

si alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve

medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›l-

mas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir vari-

lin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n ka-

r›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin,

üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Si-

natra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saçma iddi-

aya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu

nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu

derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›ma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›la-

r›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Gü-

nefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz.

Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha

vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da

iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›-

n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildir-

mektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürle-

mifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r.

(Bakara Suresi, 6-7)
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… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanla-

r›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozul-

mamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur.

Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›k-

s›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir

yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya

gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz

bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü özelli¤e sahip

olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar›

meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kim-

selerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun

aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak

dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insan-

lar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle kar-

fl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder.

Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini

büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la - Hz.

Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir. An-

cak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu
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büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verin-

ce) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p

yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduk-

lar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller ola-

rak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu

kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz konusu

insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilim-

sellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya

hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam an-

lam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düflecek-

lerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felse-

feci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim te-

orisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gele-

ce¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

ca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipo-

tezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. 51

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "te-

sadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tari-

hinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r.

Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üze-

rinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok

insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.

... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka 
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, 

herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 
(Bakara Suresi, 32)

... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka 
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, 

herfleyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 
(Bakara Suresi, 32)

ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA

164

1- Prof. Dr. Günay Tümer, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük,
Dinler Tarihi, Ocak Yay›nlar›, Ankara 1993, s.91-92
2- Büyük Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi, 1964, ‹stanbul,
s. 52 
3- Edward Washburn Hopkins, The Religions of India, Bos-
ton, 1995, s. 319 
4- Dr. Ali ‹hsan Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›-
n›n Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi, s.130-131 
5- Prof. Dr. Günay Tümer, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük,
Dinler Tarihi, Ocak Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 163
6- http://hellfire.dusers.drexel.edu/~buddha/Budd-
hism/Concepts/Karma.htm
7- http://www.godandscience.org/apologetics/de-
signss.html, Taken from Big Bang Refined by Fire by Dr.
Hugh Ross, 1998. Reasons To Believe, Pasadena, CA.
8- http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/atmosphere-
andclimate/atmslayers.html; Michael Pidwirny,
Atmospheric Layers, 1996.
9- http://www.tpub.com/weather3/4-27.htm
10- Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; Ge-
neral Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachu-
setts, 1985, s. 305
11- Webster's New Twentieth Century Dictionary, 2. edition
"Isostasy", New York, s. 975
12- Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; Ge-
neral Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachu-
setts, 1985, s. 305
13- National Geographic Society, Powers of Nature, Was-
hington D.C., 1978, s.12-13
14- http://www.2think.org/nothingness.html, Henning
Genz – Nothingness: The Science of Empty Space, s. 205
15- Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser,
and Hans A. Panofsky, 1981, The Atmosphere, 3. edition,
Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, s.
268-269; Millers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Ele-
ments of Meteorology, 2. edition, Columbus, Charles E.
Merrill Publishing Company, s. 141
16- Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser;
and Hans A. Panofsky, 1981, The Atmosphere, s. 269; Mil-
lers, Albert; and Jack C. Thompson, 1975, Elements of Me-
teorology, s. 141-142
17- Davis, Richard A., Jr. 1972, Principles of Oceanography,
Don Mills, Ontario, Addison-Wesley Publishing, s. 92-93
18- Elder, Danny; and John Pernetta, 1991, Oceans, Lon-
don, Mitchell Beazley Publishers, s. 27
19- Gross, M. Grant; 1993, Oceanography, a View of Earth, 6.
edition, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., s. 205
20- Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate,
1996, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. edition, St. Lo-
uis, Mosby-Year Book Inc., s. 211; Noback, Charles R.; N.
L. Strominger; and R. J. Demarest, 1991, The Human Ner-
vous System, Introduction and Review, 4. edition, Phila-
delphia, Lea & Febiger , s. 410-411
21- Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate,
1996, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. edition, St. Lo-
uis, Mosby-Year Book Inc., s. 211
22- Moore, Keith L., E. Marshall Johnson, T. V. N. Persa-
ud, Gerald C. Goeringer, Abdul-Majeed A. Zindani, and
Mustafa A. Ahmed, 1992, Human Development as Described
in the Qur'an and Sunnah, Makkah, Commission on Scien-
tific Signs of the Qur'an and Sunnah, s. 36
23- Moore, Developing Human, 6. edition,1998.

24- Williams P., Basic Human Embryology, 3. edition, 1984,
s. 64.
25- http://www.ridgesandfurrows.homestead.com/fin-
gerprint.html
26- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and
Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299.
27- Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and
Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299.
28- Walter Wreszinski, Ägyptische Inschriften aus dem K.K.
Hof Museum in Wien, 1906, J C Hinrichs' sche Buchhandlung
29- (Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Ver-
zeichnis der Namen, Verlag Von J.J. Augustin in Glücks-
tadt, Band I,1935, Band II, 1952)
30- ‹smail Yak›t, Türk-‹slam Kültüründe Ebced Hesab› Ve Ta-
rih Düflürme, s. 36
31- ‹smail Yak›t, Türk-‹slam Kültüründe Ebced Hesab› Ve Ta-
rih Düflürme, s.56
32- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The
Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2
33- Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York,
Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196
34- "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere
and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c.
63, Kas›m 1982, s. 1328-1330
35- Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Sta-
tus of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7
36- Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40
37- Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific
American, c. 271, Ekim 1994, s. 78
38- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189
39- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184
40- (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Ban-
ner Of Truth Trust, 1988.
41- Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179
42- Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proce-
edings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s.
133
43- Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pant-
heon Books, 1983. s. 197
44- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard,
"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Gro-
unds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389
45- J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Sci-
entific American, Aral›k 1992
46- Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso,
Physical Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott
Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,
Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272
47- Time, Kas›m 1996
48- S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30
49- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 19
50- Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The
New York Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28
51- Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand
Rapids: Eerdmans, 1980, s.43

DD‹PNOTLAR


