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Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956

yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta -

mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa -

nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ -

re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko -

nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci -

le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in

kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok

önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam

55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki

pey gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run

ve  Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın

ka pa ğın da Re su lul lah (sav)'in müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem -

bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke -

rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de

ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı

tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni

ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem -

le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı

yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le -

me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa -

hi bi olan Re su lul lah (sav)'in müh rü, bu son sö zü söy le me

ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Yüce

Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu -

lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem -

le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz -

ler önü ne ser mek tir.

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

tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -

ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan -

ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,

Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar

dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le

okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al -

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

Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça,
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Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan -

ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı -

yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit -

le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et me si -

ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her

ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far -

kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez -

lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar -

tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu -

na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak -

lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya

Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır. Ya za -

rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol -

ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka -

zanç  he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ la yan,

hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir hiz met ol du -

ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da na

ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı

ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı

kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el -

de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama -

cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve sa-

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

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin

temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik -

ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların

kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün -

yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği

zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da

bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim -

de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç ka-

lınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan

Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21.

yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif

edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete,

güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak -

tır.
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Okuyucuya
● Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrıl-

masının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır.
Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok
insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla
bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani
görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi
okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu nedenle her
kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

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

● Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yet-
mişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım
sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır.
Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda an-
latılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememekte-
dirler.

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

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

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

● Bu eserlerde, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kaynaklara dayalı izahlara, mukad-
desata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren
ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlayamazsınız. 
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evgi, Allah'ın insanlara verdiği

en büyük nimetlerden biridir. Her

insan hayatı boyunca çok sevdiği,

güvendiği, yakın hissettiği kişilerle

birlikte olmak ister. Allah'ın verdiği nimetlerin birçoğu, asıl de-

ğerini, gerçek sevgilerin ve dostlukların yaşandığı ortamlarda bu-

lur. Örneğin, gördüğü güzel bir manzaradan zevk alan bir insan,

duyduğu heyecanı sevdiği biriyle paylaşmak ister. Aynı şekilde en

muhteşem ziyafet sofrası ya da en güzel, en şatafatlı ev bile, tek ba-

şınayken bir insana çok fazla çekici gelmeyebilir. Çünkü Allah in-

san fıtratını, sevmekten ve sevilmekten zevk alacak, dostluktan

ve yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmıştır. Kuran ahlakını

yaşayan insanlarla birarada olmak, onlarla dostluğu ve sev-

giyi yaşamak ise, iman eden bir insana birçok nimetten

çok daha fazla zevk verir. 

Bu nedenle Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu kul-

larına vadettiği cennet, gerçek sevginin,

dostluğun ve yakınlığın sonsuza ka-

dar büyük bir coşku ile yaşa-



nacağı olağanüstü güzellikte bir yerdir. Allah'ın Kuran'da cennet

hayatına dair verdiği haberlerde hep neşe, arkadaşlık, sevgi, mu-

habbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmektedir. Sevgi ve dostlu-

ğu engelleyecek herşey cennetteki insanlardan uzak tutulmuştur.

Örneğin Allah bir ayetinde cennete girecek olan müminlerin kal-

binden kinden ne varsa alındığını bildirmiştir. (Araf Suresi, 43)

Kıskançlık, düşmanlık, rekabet, öfke, darılma, alınma gibi sevgiyi

ve dostluğu engelleyen bütün kötü özellikler cennetin dışında ka-

lacaktır.  

Cennette yaşayacak olan Müslümanların önemli özelliklerin-

den biri, onların dünya hayatındayken de, tüm peygamberleri,

Allah'a iman eden, çaba gösteren her salih insanı ve geçmişte ya-

şamış bütün Müslümanları çok sevmeleridir. İman edenler

Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösteren tüm salih mü-
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minlere yakınlık duyar, onları kendilerine yakın birer dost ve ve-

li edinirler. Her koşulda ve kayıtsız şartsız onlarla birlikte ol-

maktan büyük zevk alırlar; bütün Müslümanlara vefa ile bağlı-

dırlar. Allah, müminlerin kalplerindeki imanlarından, Allah kor-

kularından kaynaklanan bu güzel sevgiye ve Rabbimiz'e olan iç-

ten bağlılıklarına karşılık, onları sevginin ve sadakatin en güzel

mekanı olan cennetle ödüllendirecektir. 

Müminlerin kalplerindeki sevginin asıl kaynağı ise Allah'a

olan derin sevgileridir. Müminler, Allah'ı çok severler ve hayat-

larının her anında Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için

ciddi bir çaba gösterirler. 

Allah, tüm insanları yoktan var etmiştir. İnsan bir hiçlikken

Allah'ın rahmeti sayesinde bir can sahibi olmuştur.

Kullarını bu dünyada barındıran, çeşit çeşit yiyecek-

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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ler, meyveler sunan, binbir türlü çiçekle, sevimli hayvanlarla

bize zevk verecek manzaralar yaratan, Güneş’ten suya, hava-

dan vitaminlere kadar ihtiyacımız olan herşeyi kusursuzca

var eden, uzayın boşluğunda binlerce kilometre hızla yol alan

Dünya’yı her an güvenlik içinde tutan, Rahman, Rahim ve

sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz'dir. Allah'ın üzerinde-

ki nimetlerini, O'nun herşeye güç yetiren ve tüm evrenin tek

hakimi olduğunu, herşeyi en güzel ve hayırlı şekliyle yarattı-

ğını düşünen her müminin Allah'a olan sevgisi daha da güç-

lenir. Allah'ı seven ve Allah'tan korkan bir insan, O'nun sınır-

larını büyük bir şevk ve istekle korur; Allah'ın her emrini ku-

sursuzca yerine getirmek için büyük bir titizlik gösterir,

Allah'ın hoşnutluğunu, sevgisini, rahmetini ve cennetini ka-

zanmak için hayatı boyunca bütün gücüyle çalışır. 
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Allah'ı çok seven, Allah'tan korkan, O'nun kendisinden

hoşnut olması için samimi bir gayret gösteren her mümin,

dünyaya güzellik kazandıran hayırlı insanlardandır. Allah'ı

seven insan, Allah'ın yarattıklarını da sever, onlara karşı şefkat

ve merhamet duyar, onları korumak, onlara hayır ve güzellik

getirmek ister. Dünyanın en hayırlı, en üstün ahlaklı insanla-

rından olan Allah'ın elçileri de, çevrelerindeki insanları sevgi-

ye ve yakınlığa davet etmişlerdir:

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına şu

şekilde müjde vermektedir. 

De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden

hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik kazanırsa, Biz

ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır,

şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)



İnsanların bir kısmı Kuran ahlakını bilmedikleri, Allah'ı gerekti-

ği gibi tanıyıp takdir edemedikleri için sevgiden ve dostluktan mah-

rum kalarak, can yakan, yarı azap içinde bir hayat sürmektedirler. Bu

insanlar arasında en görkemli görünen hayatı yaşayanlar bile, aslın-

da gerçek mutluluğu ve huzuru bulamamaktadırlar. İmanı yaşama-

yan bu insanlar için sevgisiz, dostsuz ve yalnız yaşanan bir hayatın

hiçbir anı zevkli ve güzel değildir. Allah, sevgisizliği iman etmeyen-

lere dünyada ve ahirette nankörlüklerinin ve iman etmemelerinin bir

karşılığı olarak vermektedir. Bu insanlar ne gerçek anlamda severler

ne de sevilirler. Allah'a ortak koşarak yaşadıkları sevgi ise gerçek sev-

gi değildir ve onlara daima karamsarlık, mutsuzluk ve acı getirir. 
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HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

1155

Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi yalnızlık ve dostsuzluk cehen-

neme ait bir özelliktir:

Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek

vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün, kendisine

hiçbir sıcak dost yoktur. (Hakka Suresi, 33-35)

Bu kitabın amacı inananlara, sonsuz rahmet sahibi olan

Rabbimiz'e, Allah'ın yarattıklarına ve müminlere olan sevginin öne-

mini hatırlatmak, Allah'ı inkar edenlere ait bir özellik olan sevgisiz-

liğin bir insan için ne kadar büyük bir bela ve azap olduğunu gös-

termektir. Her mümin bu duruma düşmekten kaçınmalı, cennet sev-

gisini dünyadayken yaşamaya başlamalı, tek dost ve Veli olan

Rabbimiz'e ve müminlere sevgi ve vefa ile bağlanmalıdır. 
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nsan kendisine küçük bir ikramda

bulunan ya da iyilik yapan bir kişiye

dahi, bu güzel tavrından duyduğu

memnuniyeti hemen göstermek ister.

Örneğin kendisini evinde ağırlayan, ik-

ramda bulunan birine minnet duyar; özel-

likle de ev sahibi ince düşünceli biriyse ve söylenmesine gerek

bırakmadan o kişinin her ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılı-

yorsa... Bunun gibi, ciddi rahatsızlıkları olan bir insan da, dok-

torunun tedavisiyle şifa bulduğunda ona nasıl teşekkür edece-

ğini bilemez. Yine bir insan karşıdan karşıya geçerken, kendisi-

ni bir arabanın çarpmasından kurtaran kişiye hayatını borçlu

olduğunu söyler, o kişiyi ödüllendirmek, ona olan minnet-

tarlığını göstermek için elinden gelen herşeyi yapar. 

Hasta ve muhtaç durumda olan bir insan, kendisi-

ne bakan, ihtiyaçlarını karşılayan kişiye, duyduğu

minnet nedeniyle çok iyi davranır, saygı ve

sevgi gösterir, yaptığı her iyilik için sü-

rekli teşekkür eder. O kişiyi kesin-

likle kırmak istemez.

1177



Her insan kendisine sürprizler

yapan, güzellikler sunan, iyilikte bulunan kimseleri

çok sever, onlara karşı saygıda ve ihtimam gösterme

konusunda bir kusur etmemeye gayret eder.

Ancak bazı insanların unuttuğu çok önemli bir ger-

çek vardır: Bir insanı sevindiren, onu ağırlayan, ona güzel

rızıklar, nimetler sunan, hoşuna giden bir manzarayı yara-

tan, her sabah uyandığında ona tekrar hayatını bahşeden,

onu tehlikelerden koruyan, hastalandığında ona şifa veren,

ilaçları vesile ederek ağrısını veya acısını dindiren canlı ve

cansız tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır. Bu nedenle in-

san sahip olduğu nimetler ve karşılaştığı güzellikler nede-

niyle, sevgisini, saygısını, minnet duygusunu, vefasını ve

şükranını Allah'a yöneltmelidir. Bir insana yardımı için te-

şekkür ederken, o kişiye bu yardımı ilham ederek rahmeti-

ni ulaştıranın Rabbimiz olduğu kesinlikle unutulmamalı-

dır. Allah bir ayette şu şekilde bildirmiştir:

Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, di-

riltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yar-

dımcınız yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

Kuran'da Hz. İbrahim'in Allah'a olan duasında

Rabbimiz'in insanlar üzerindeki bu rahmetini şöyle dile ge-

tirdiği bildirilmektedir:

"Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur;" bana ye-

diren ve içiren O'dur; hastalandığım zaman bana şifa

veren O'dur; beni öldürecek, sonra diriltecek olan da

O'dur, din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını um-

duğum da O'dur;" (Şuara Suresi, 78-82)
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AALLAH'I COŞKUYLA 
SEVMENİN NEŞESİ

ADNAN OKTAR: Allah’ın deli aşık

ruhuyla sevilmesi lazım. Coşkuyla, sa-

bah kalktığımızda hemen o aşkla sev-

diğimiz Allah aklımıza gelecek, O'nun

neşesi ve sevinciyle güne başlayacağız.

Böyle bir bayram neşesi, sevinci içerisinde, çünkü

sonsuz bir aklın, sonsuz bir gücün, sonsuz merhametin kont-

rolündeyiz ve O'nun kullarıyız. Bu olağanüstü sevindirici bir

şeydir, üstelik sürekli nimetlerini görüyoruz, her yerde görüyo-

ruz. Bir de bize sonsuz cennet hazırlamış güzel Allah'ımız.

Bunun sevinci tabi yürekleri kaplar ve bir an dahi unutmamamız

lazım, her an O’nun sevinci ve heyecanı içerisinde akşama kadar

bayram gibi çoşku içerisinde yaşamamız lazım, hatta rüyamızda

bile Allah sevinciyle yaşamamız lazım. Rüyamıza bile etki eder, eğer

o coşkuyu yaşarsak. (Tempo TV; 24 Aralık 2008)

ADNAN OKTAR: Şimdi, tabii ki biz cennete veya cehenneme gi-

deceğimizi bilmiyoruz, ama ben toprak olayım demek ne kadar kor-

kunç bir şey. Ben Allah’ı aşkla seveyim denir, cehennemde olayım yi-

ne aşkla severim, deli âşık olarak, Allah Allah diyerek cehennemde

gezerim. Niye yok olmayı isteyeyim? Yok olmak ne demek? Allah’la

ben bağlantımı keseyim anlamına geliyor. Allah’ı unutayım anlamına

gelir o. Deli aşık cehennemde de olsa, cennette de olsa Allah aşkıy-

la var gücüyle tekbir getirir, Allah’ı anar. Allah bırakılmaz.

Müslüman Allah aşkıyla yanar. Cehenneme de girer, ateşin içine de

girer. Allah hiç bir zaman için bırakılmaz. (Kocaeli TV; 23 Ocak 2009)
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İnsana sahip olduğu tüm güzellikleri
bağışlayan Allah'tır

Allah, her insana bir hiçken can vermiş ve dünyayı onun için en

güzel ve en uygun şekilde yaratmıştır. Örneğin, dünyanın her yerin-

de insanlar rahatlıkla nefes alıp verebilirler. Allah, rahmeti ile atmos-

ferdeki gazların oranını insanlar için en uygun oranda tespit etmiş ve

yaratmıştır. Birçok insan, havasız bir odada ne kadar zor nefes alıp ve-

rildiğini bilir. Havasızlık artıkça insanın duyduğu sı-

kıntı da artar. Biz, güçlükle nefes alıp verebildiği-
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miz bir dünyada da yaşıyor olabilirdik. Ancak içimize soluduğumuz

hava, Allah'ın rahmeti ve dilemesi ile hiçbir zaman bize sıkıntı ver-

mez, aksine bizi rahatlatır, hoşumuza gider.

Allah, yeryüzünün her köşesinde çeşit çeşit sebzeler, meyveler,

tahıllar ve bitkiler yaratmıştır. Eğer Allah dileseydi, dünyada tek bir

çeşit yiyecek olur ve bu yiyeceğin tadı da bize hiç zevk vermeyecek

şekilde olabilirdi. Ve biz yaşayabilmek için bu yiyeceği yemek zo-

runda kalabilirdik. Bu yiyecek dışında da yerden bir şey üretme im-

kanımız olamazdı. Ancak Allah, sonsuz merhameti ve şefkati ile, in-

sanlar için çeşit çeşit sebze ve meyve yaratmıştır. Üstelik bunların

her birinin tadı birbirinden farklı ve güzeldir. İnsan yaşamak için ye-

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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mek yemek zorundadır, ama Allah'ın rahmeti sayesinde, bir yandan

da tüm bunların lezzetinden büyük zevk almaktadır. 

Allah'ın yarattığı hayvanlarda da insanlar için çeşitli güzellikler

saklıdır. Örneğin at, deve, köpek gibi uysal hayvanlar insanlara yar-

dımcı olurken, kuş, kedi gibi evcil hayvanlar da kendilerini sevdiren

hoş özelliklere sahiptirler. Allah, küçücük bir muhabbet kuşunda

dahi insanın çok hoşuna gidecek birçok özellik yaratır. Boynundaki

minik bir delikten adeta insan sesi çıkartarak konuşabilen, mavinin,

sarının, yeşilin farklı tonlarıyla çok estetik bir görünüme sahip olan

ve sevilmekten hoşlanan bu küçük canlılar, Allah'ın insanlar için ya-

rattığı bir neşe ve keyif kaynağıdır. 
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Soluduğumuz havadan yeryüzüne inen yağmura, top-

rakta yetişen ürünlerden yer altı kaynaklarına, hoşumuza gi-

den hayvanlardan temel yaşam kaynağı olan suya kadar do-

ğadaki herşey en ufak bir çaba harcanmasına dahi gerek du-

yulmadan bize ulaşır. İnsanın hayatta kalabilmesi ve yaşamı-

nı sürdürebilmesi için evrende son derece detaylı işlemler

gerçekleşir, son derece hassas oranlar sürekli olarak korunur.  
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İnsan dışındaki canlılar, sahip oldukları özelliklerin farkına va-

ramazlar. Bir tavşan, ne kadar sevimli olduğunun farkında olmadan

yaşar. Kelebek, kanatlarındaki simetrinin, desenlerin ve uyumun

şuurunda değildir. Sahip olduğu renkler, desenler ve simetri bir ta-

vus kuşunu oldukça gösterişli kılar. Ama o, niçin var olduğunu da-

hi bilemeyen ve güzellikleri takdir edebilme yeteneği olmayan bir

canlıdır. Kuyruğundaki renkler ve desenlerle, dünyanın en güzel gö-

rüntülerinden birini sergileyen bu varlık, insanların Allah'a şükret-

meleri ve Allah'ın yaratış gücünü görebilmeleri için yaratılmış ni-

metlerden yalnızca biridir. 

Allah tüm bu canlılardaki güzel görünümleri

insanlara birer nimet olarak sunmaktadır. Bu ne-
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denle insanın canlılardaki estetiği, simetriyi ve renkleri görüp

Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edebilmesi ve tüm bu güzellikle-

rin Yaratıcısı olan Rabbimiz'e en güzel şekilde şükretmesi gerekir. 

Allah'ın yeryüzünde yarattığı güzellikler saymakla bitmeyecek

kadar çoktur. Örneğin bir gülün görünümünde kusursuz bir

estetik vardır. Yaprakları son derece özenli ve simetrik

bir dizilime sahiptir. Yaprakların üstü ise çok kaliteli

bir kumaş gibi kadifemsi bir yumuşaklıktadır.

Doğanın en güzel ve en canlı renklerinden meydana

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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gelmiştir. Çamurlu ve kapkara bir toprakta yetiştiği halde renklerin-

de bir bulanıklığa ya da kire rastlanmaz. Kokusu ise dünyanın en ile-

ri teknolojileri kullanılsa dahi taklit edilemeyecek özelliklere sahip-

tir. Kaliteli bir parfümün bile zamanla kokusu ağırlaşırken, gül dai-

ma aynı tazelikte kalan, insana zevk veren muhteşem bir koku verir.

Ancak gül de, bu özelliklerinin hiçbirinin farkında değildir. Diğer

bitkiler ve hayvanlar da gülün bu güzelliğinden zevk alacak şekilde

yaratılmamışlardır. Ama tüm bu özellikleriyle gül, insan için büyük

bir nimet olarak yaratılmıştır.

Yeryüzündeki her güzellik hem Rabbimiz'in bir nimeti hem de

O'nun sonsuz güzelliğinin bir yansımasıdır. Bu nedenle, vicdan sa-

hibi olan ve düşünen her insan, tüm bu güzelliklerin asıl sahibi olan

Allah'a, büyük bir coşku ve sevgi ile bağlanır. Allah, tüm yarattıkla-

rında insanlar için düşünüp öğüt alınacak deliller olduğunu bildir-

mektedir:

Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (fay-

danıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk

için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 13)

Buraya kadar sayılanlar, insanlara verilmiş olan nimetlerin sa-

dece çok az bir kısmıdır. Bunların  yanında hayatımızın devam et-

mesi için sayısız detayın birarada bulunması gerekir. Aslında yuka-

rıda verilen örneklerden birini bile düşünmek Allah'ın insanlara

olan merhametini anlamamız için yeterlidir. Allah'ın lütfu ile akla,

muhakeme ve yargı yeteneğine sahip olan insanın, bu yeteneklerini

Allah'ı tanımak ve dolayısıyla O'nu çok sevmek için kullanması ge-

rekir. Çünkü vicdanını kullanarak et-

rafında akıp giden mükemmel düze-

ni idrak edebilen insanlar için tüm

kainat, Allah'a olan sevgilerini artı-

racak sebeplerle doludur. Bunları
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detaylı olarak düşünen bir insan doğal olarak Allah'ı gereği gibi tak-

dir edip sevebilir. 

Nitekim Allah Kuran'ın birçok ayetinde, insanlara kendilerine

verilen nimetler üzerinde düşünmelerini bildirmiş ve bu nimetler-

den bazılarını insanlara hatırlatmıştır. Bu ayetlerden bazılarında

şöyle buyrulmaktadır:

"İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o, apaçık bir düş-

mandır. Ve hayvanları da yarattı; sizin için onlarda ısınma ve ya-

rarlar vardır ve onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sa-

bahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır.

Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehir-

lere onlar, ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin

Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için

atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmedi-

ğiniz neleri yaratmaktadır?.. Sizin için gökten su indiren O'dur;

içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmak-
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tasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve

meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebi-

len bir topluluk için ayetler vardır. Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve

Ay'ı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır

kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk

için ayetler vardır. Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renk-

lerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp dü-

şünen bir topluluk için ayetler vardır. Denizi de sizin emrinize

veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan

süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları)

yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bun-

lar) O'nun fazlından aramanız ve şükretme-

niz içindir. Sizi sarsıntıya uğratır diye yer-

de sarsılmaz dağlar bıraktı, ırmaklar ve

yollar da (kıldı). Umulur ki doğru yolu

bulursunuz... (Nahl Suresi, 4-15)

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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Yukarıdaki ayetlerde sayılan nimetler Rabbimiz'in insanlara

dünya hayatında verdiklerinin sadece çok az bir kısmıdır. Allah, bu

ayetlerin devamında "Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak

olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız.

Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." (Nahl Suresi, 18)

şeklinde  buyurur. İnsanın sadece burada sayılan nimetler üzerinde

düşünmesi bile, Allah'ın insanlar üzerindeki sonsuz ihsanını, şefkat

ve merhametini anlaması için yeterlidir. Bize can veren, yaşamamızı

sağlayan, bizi sevindiren, hoşumuza giden her varlığı ve olayı yara-

tan Allah'tır. Bu nedenle insan, her an Allah'a yönelmeli, sahip ol-

duğu herşey için Rabbimiz'e şükretmeli, O'na güçlü bir sevgi ile bağ-

lanmalıdır. 
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Çileye sabır Allah sevgisinin en
güzel tezahürlerinden biridir

Allah herşeyin sahibi olan ve herşeyi yaratandır. Kullarını çok

seven ve koruyan olan Allah, kulları için zaman zaman farklı ortam-

lar yaratabilir. Kimi zaman bolluk, zenginlik, ferahlık içinde yaşatır-

ken, kimi zaman da onları darlık, sıkıntı, hastalık ve çeşitli çilelerle

imtihan edebilir. Kuran'da haber verilen peygamber kıssalarında,

Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberlerin çok çeşitli imtihan-

lardan geçtikleri görülmektedir. Hz. Eyüp (as), Hz. Yusuf (as), Hz.

Musa (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Muhammed (sav) ve diğer tüm pey-

gamberler hayatları boyunca hem inkarcıların kurduğu tuzaklarla

hem kendi kavimleri içinden çıkan münafıklar ve fasıklarla mücade-

le etmişler, hem de hastalık, yokluk, yurtlarından çıkarılma gibi çe-

şitli zorluklarla denenmişlerdir. Başlarına gelen her olayda, "Allah

bize yeter, o ne güzel vekildir" diyen peygamberler, zorluk ve çile

anında gösterilmesi gereken tavrın en güzel örneği olmuşlardır.

Yaşadıkları her çile, her zorluk onların Allah'a olan sevgi ve bağlı-

lıklarını kat kat artırmış, imanlarını daha derinleştirmiştir. Allah'ın

kendilerini denemek için özel olarak yarattığı bir ortamla karşılaş-

manın neşesini ve sevincini yaşamışlardır.

Peygamberlerin yolunu izleyen, onların ahlakını ve hayatını

kendisine örnek alan salih müminler de benzeri çile ve imtihanlarla

karşılaşırlar. Böyle bir olayı yaşayan bir müminin herşeyden önce bu

durumu içten bir neşe, şevk ve heyecanla karşılaması gerekir. Bu

özel durumu, Rabbimiz’in kişinin Allah'a olan sevgisini ve yakınlı-

ğını, imani derinliğini ve teslimiyetini kendisinin görmesi, kendi

imanına kendisinin şahit olması için yarattığını bilerek coşku duy-

malıdır. Allah'a bağlılığını göstermesi için oluşan bu imkan onda se-

vinç meydana getirmeli ve bu sevinçle, en güzel ve asil şekilde tavır

göstermelidir. 
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ALLAH AŞKININ İSPATI

MUHABİR: Sayın Oktar, benim yine merak ettiğim bir konu

var ama öncesinde şu tespiti yapmakta fayda var, bu haftaki prog-

ramımıza Said Nursi Hazretleri’nin sohbeti ile başlamış olduk tabii

konu konuyu açıyor. Ortak bir payda var benim yakaladığım İslam’ı

temsil etmeye çalışan ya da dini anlatan birçok insan gerçekten bir-

çok sıkıntılarla yoğrulmuş, Peygamberimiz (sav)'den başlayan süre-

ci incelediğimizde bütün peygamberlerin çok sıkıntılı hayatları ol-

muş, Hz. Yusuf (as) kuyulardan çıkartılmış, Peygamberimiz (sav)’e

birçok zulümler yapılmaya çalışılmış, yine Bediüzzaman örneğinde

hapis hayatı, hücre hayatı söz konusu ortak bir nokta var. Aslında

yine bir Kuran ayetinde de “sizden öncekilerin başına gelen bela-

lar gelmeden cennete gidebileceğinizi mi sandınız” mealinde bir

ayet de bulunmakta. Şimdi buradaki sebepleri aslında sormak isti-

yorum yani biz hep şunu söylüyoruz sizin kitaplarınızda da bu var,

inanan bir kişi çok huzurlu bir hayat yaşar, olumlu bir hayat yaşar

diye bir ana fikir var. Peki İslam’ı üst düzey temsil eden âlim sevi-

yesinde hatta peygamber olan bu insanların yaşadıkları bu süreç na-

sıl yorumlanabilir? 
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ADNAN OKTAR: Bu âşık alametidir. Allah melekleri yaratı-

yor, fakat melekler Allah için gösterebilecekleri bir fedakârlık imkâ-

nına sahip değiller; mesela çile çekmeleri olmuyor, sabretmeleri ol-

muyor, cesaret göstermeleri olmuyor, mesela metanet göstermeleri-

ne gerek kalmıyor yani her şey onlara mecburi olarak verilmiş. Fakat

insan böyle değil. İnsan Allah’a aşkını ve sevgisini şiddetli göstert-

me gücüne sahip, mesela ne yaparsa yapsın Allah, ne zorluk mey-

dana getirirse getirsin eğer aşkında devamlıysa, o aşkı çok güzel ifa-

de eden bir durum olmuş oluyor, insanlarda da bu vardır. Mesela in-

san sevdiğinin kendisine sadık olmasını ister her halükarda, değil

mi, vefa göstermesini ister, zor bir durumda cesaret gösterip öne

atılmasını ister, hatta hayatı pahasına da olsa onu korumasını ister.

Bu bir güzelliktir. İşte Allah da böyle, Allah da bizim o güzelliği ya-

şamamızı istiyor. Allah için canımızı vermemiz, Allah için gazi ol-

mamız gerekirse, Allah için aç, susuz kalmamız, hapis yatmamız,

bunlar hep âşık alametleridir. Yani âşık bununla tatmin olur,

bununla doyar. Yani ruhu bununla ferahlamış, açılmış

oluyor. Çünkü sevgisini göstermek isti-

yor, insan ne yapsın, yapacağı tek şey en

zor anda bile sevgilisinden yana olma-

sıdır. En zor anda bile. Zaten sevgili-

nin kanunu budur. En zor anda bile

sevdiğini bırakmamak, her halükarda

ona sadık olmak ve ona sevgisinde

en ufak bir azalma olmaması bilakis

daha da artma olması. İşte Allah bize

bu imkanı vermiş oluyor dünyada. Biz

Allah’a aşkımızı ortaya koymada bunu

bir fırsat ve imkan olarak kullanmış oluyo-

ruz. (Tempo TV; 20 Ocak 2009)

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))



İnsanı yoktan var eden,
ve ona can veren Allah'tır

İnsan, nasıl yoktan var olduğunu,

nasıl can sahibi olduğunu ve anne rah-

mine düşüşünden bugününe kadar

nasıl ihtimamla korunduğunu dü-

şündüğünde, Allah'ın üzerindeki

rahmetini, sonsuz merhamet ve şef-

katini hemen görür. Allah Meryem

Suresi'nde insanları, yaratılışları üze-

rinde düşünmeye çağırmaktadır: 

"İnsan önceden, hiçbir şey de-

ğilken, gerçekten Bizim

onu yaratmış bulunduğu-

muzu (hiç) düşünmü-

yor mu?" (Meryem

Suresi, 67)
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Allah, her insanı, anne rahminde son derece korunaklı, sakat kal-

mayacağı, acı duymayacağı bir yere; ona hiçbir zarar gelmeyecek şe-

kilde yerleştirir. Dünyaya gelen her bir bebek için gereken herşey mil-

yarlarca yıl öncesinden hazırlanmıştır. Soluyacağı havadan, gerekli

besinlerini alacağı anne sütüne kadar herşey onun için hazır bekler.

Her insanın bedeni, ölene kadar, Allah'ın yarattığı kusursuz sis-

tem sayesinde korunur. Örneğin kalp, kişinin yaşam süresi boyunca

durmaksızın atar, ancak insan bunu sağlamak için hiçbir şey yap-

mak zorunda değildir. İnsan sadece kalbinin her saniye atması için

ona gereken emri verme görevini üstlenmiş olsaydı bile, hayatı çok

zorlaşırdı; uyuyamaz, yemek yiyemez, neredeyse bundan başka hiç-

bir iş yapamayacak hale gelirdi. Oysa Allah, yaşamının ilk günün-

den itibaren her insanın kalbine ölene dek çalışması emrini vermek-

tedir. Böylece kalp, insanın ömrü boyunca, bir an bile durmaksızın,

Allah'ın kontrolünde çalışmaya devam etmektedir. 

İnsanın kendisine ait olduğunu iddia ettiği bedeni üzerinde hiç-

bir hakimiyeti yoktur. İnsana, tüm hücrelerine varıncaya kadar ha-

kim olan yalnızca Yüce Rabbimiz'dir. Büyük bir hızla akan kanı, kal-

bin pompaladığı kan miktarını, kanın pıhtılaşma süresini, solunum,

sindirim, savunma, sinir sistemini ve burada saymadığımız pek çok

sistemi insan kendi başına kontrol ve idare edemez. 

İnsan herşeyiyle Allah'a muhtaçtır. Allah bu gerçeği bir ayetin-

de şöyle bildirir:

"Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiçbir

şeye ihtiyacı olmayan)dır. Hamid (övülmeye layık) olandır."

(Fatır Suresi, 15) 

Sabahları uyandığınızda, vücudunuzda yaşamınız için gerekli

olan her detayın eksiksiz olarak çalıştığına şahit olursunuz. Rahatlıkla

nefes alabilir, gözlerinizi açtığınızda hiçbir çaba harcamadan ve vakit

geçmesini beklemeden rengarenk bir dünya görürsünüz.

3377

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))



Sesleri her zaman aynı netlikte duyabilir, rahatlıkla koku alabi-

lir, yemek yiyebilirsiniz. Yediğiniz yemeklerdeki vitaminlerin vücu-

dunuzda nereye gidecekleri, sayısız mikrop ve virüsle vücudun na-

sıl savaşması gerektiği, bir eşyayı görmek için beyninizde görüntü-

nün nasıl oluşması gerektiği gibi detaylar üzerinde asla düşünmek

zorunda kalmazsınız. 

Hiç zorluk çekmeden bir gün, bir yıl hatta yıllarca önce neler

yaptığınızı hatırlayabilir, bütün bunları hafızanızda tutabilirsiniz.

En önemlisi bu kadar hassas dengeler üzerinde çalışan bir bedene

sahip olmanıza rağmen sağlıklı ve zinde olursunuz. Çünkü insan

her an Allah'ın kontrolünde olan bir sisteme bağımlıdır. İşte bu yüz-

den insan Rabbimiz'in kendisine bağışladığı bu eksiksiz sistemler ve

verdiği nimetler hakkında düşünmelidir. Allah Kuran'da insanın bu

üstün yaratılışını bizlere şöyle hatırlatmaktadır:

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-

yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim

verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni ter-

tib etti. (İnfitar Suresi 6-8)

Görüldüğü gibi insan sadece kendi bedenine bakarak dahi

Allah'a derin ve güçlü bir sevgiyle bağlanmak için çok sayıda delil

bulabilir. Üstelik sadece insan bedeninde değil, evrendeki her de-

tayda insanlara sunulmuş eşsiz nimetler vardır. Tüm bunlar, tek ve

gerçek dostumuz olan Allah'ın bizler için yarattığı ve muhafaza etti-

ği olağanüstü nimetlerdir. 

Bu detayları düşünen insan, kendisini yaratan, hayat veren ve ya-

şatan Allah'a her an muhtaç olduğunu, Allah dilemedikçe nefes dahi

alamayacağını görür; Allah'ın kendisi için en yakın dost ve veli oldu-

ğunu anlar. Allah bu gerçeği Ankebut Suresi'nde şöyle bildirmektedir:

Siz yerde ve gökte (Allah'ı) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'ın

dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur. (Ankebut

Suresi, 22) 
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Allah'ın yarattığı herşey en güzeli ve
en hayırlısıdır

Sonsuz adalet ve merhamet sahibi olan Rabbimiz'in yarattığı

her olay, verdiği her hüküm insanlar için en hayırlı ve en güzel

olandır. Olumsuz gibi görünen olaylarda bile Allah'ın yarattığı pek

çok hayır, güzellik ve hikmet vardır. Allah bu gerçeği ayetlerde şöy-

le bildirir:

"… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve

olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz

bilmezsiniz." (Bakara Suresi, 216)

"… Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nan-

kör." (İnsan Suresi, 3)

Bu gerçeği bilerek yaşayan müminler, karşılaştıkları her olay-

dan, duydukları her konuşmadan razı olurlar, her an Allah'a yöne-

lerek, yarattıkları için O'na şükrederler, Allah'ın kendileri için en ha-

yırlısını ve en güzelini yarattığını bi-

lerek Allah'ı sevgi ve övgüyle

zikrederler.  
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Allah insanlara güçlük yüklemez,
onlardan kolay olanı ister

Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan

Rabbimiz, kitapları ve elçileri aracılığıyla insanları en

güzele ve en kolay olana çağırmıştır. Allah'ın bizleri

çağırdığı din ahlakı çok kolaydır; ibadetler her insa-

nın güç yetireceği şekildedir. Allah güç yetiremeye-

cek olanlar için de birçok kolaylık bildirmiş, onlara

Rabbimiz'in rızasını kazanabilecekleri yolları gös-

termiştir. Allah dininin kolay olduğunu ayetlerinde

şöyle bildirmektedir:

"Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız." (A'la

Suresi, 8)

"… O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir

güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dinin-

de olduğu gibi..." (Hac Suresi, 78)

"Biz sana bu Kuran'ı güçlük çekmen için indir-

medik, içi titreyerek korku duyanlara, ancak

öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik)" (Taha

Suresi, 2-3)

Allah, bir başka ayetinde ise, insana güç

yetireceğinden fazlasını yüklemeyeceğini şöy-

le bildirmektedir:

Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başka-

sını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı

lehine, kazandırdıkları aleyhinedir.

"Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldık-

larımızdan dolayı bizi sorumlu tutma.
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Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin

gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine

güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi

affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim

Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bi-

ze yardım et." (Bakara Suresi, 286)

Allah'ın insanlar için yarattığı kolaylıklar

O'nun merhametinin, bağışlayıcılığının, şefkati-

nin bir tecellisidir. Allah kullarını kolay bir dinden

sorumlu tutmuştur ve dünyadaki bu kolay imtiha-

nın sonunda insanı eşsiz güzellikte, insanın hayal

bile edemeyeceği mükemmellikte nimetlerle do-

lu, sonsuz cennet hayatı ile müjdelemektedir: 

Rableri onlara Katından bir rahmeti, bir

hoşnutluğu ve onlar için, kendisinde sürek-

li bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.

Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah,

büyük mükafaat Katında olandır. (Tevbe

Suresi, 21-22)

Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, her tür-

lü eksiklikten münezzehtir. İnsanların ise Allah'a

ibadet etmeye ve güzel ahlak göstermeye ihtiyaç-

ları vardır. Dünyanın en zorba, en inançsız insa-

nı dahi, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.

Allah, canlı ve cansız bütün varlıkların tek haki-

mi ve tek sahibidir. Buna rağmen Allah insanla-

ra, güzel tavır gösterdiklerinde onları mükafat-

landıracağını bildirmektedir. Bu, Allah'ın üs-

tün bağışlayıcılığının ve rahmetinin delille-

rinden biridir. 

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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Allah'ın, insanları karanlıklardan nura çıkaran hak kitaplar in-

dirmesi ve onları doğru yola çağıran elçiler göndermiş olması da

Rabbimiz'in rahmetinin tecellilerindendir. Allah hak kitabı Kuran'ı,

insanlara doğruyu ve yanlışı bildiren bir nur kılmış, onunla insanla-

ra herşeyi açıklamıştır. Rabbimiz, insanları sorumlu kıldığı her türlü

ibadeti, inancı ve davranış şeklini apaçık ayetleriyle bizlere bildir-

miştir. 

Andolsun, Biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir toplu-

luğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayana-

rak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. (Araf Suresi, 52)

Allah Kuran'ı korumuş, tek bir harfinin dahi bozulmasına izin

vermemiştir. Allah bu gerçeği ayetlerinde şöyle bildirir:

Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucu-

ları da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9) 

Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kuran)

Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)'tan indirilmedir.

(Fussilet Suresi, 42)

Kıyamete kadar korunacak ve geçerli olan, kusursuz ve eksiksiz

bir yol göstericiye sahip olmak insanlar için büyük bir nimet ve ko-

laylıktır. Allah, Kuran'ın müminler için önemini bir ayetinde şöyle

bildirir:

… Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hi-

dayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)



Allah, ayrıca tarih boyunca in-

sanlara elçilerini de göndermiştir.

Allah'ın seçtiği elçiler, çok güvenilir,

takva sahibi, adaletli, güzel ahlaklı ve

çok hayırlı kimselerdir. Elçiler yalnızca

Allah'ın rızasını aramışlar, ölümü dahi gö-

ze alarak, insanları doğru olan yola çağırmak için

hayatları boyunca mücadele vermişlerdir. Allah'ın

elçilerinin bir başka özelliği de, çok şefkatli,

müminlere çok düşkün, onları koruyup kol-

layan, ince düşünen, fedakar kimseler ol-

malarıdır. Allah'ın tarih boyunca seçtiği

tüm elçilerin bu kadar güzel özelliklere sa-

hip olmaları, Rabbimiz'in müminlere bü-

yük bir lütfudur. 

Allah'ın insanlara herşeyi açıkça bil-

dirmiş olması, hak kitaplar ve güvenilir elçi-

lerle, onları kolay olan bir yola çağırması Allah'ın in-

sanlar üzerindeki rahmetinin ve koruyuculuğunun birer

tecellisidir. Allah, tarih boyunca insanlara kolay-

lık sağlamış, isteklerini onlara en güzel aracı-

larla iletmiş, çağrısına uyanların velisi ve ko-

ruyucusu olacağını vadetmiş ve tüm bunla-

rın ardından onları sonsuz güzellikteki cen-

netiyle müjdelemiştir. Rahman ve Rahim

olan Allah, dünyada da ahirette de insan-

lara rahmet eden, onları koruyan, nimet-

lendiren sonsuz şefkat sahibi olandır. Düşünen,

akıl ve vicdan sahibi her insan, kendisine verdiği tüm

bu nimetler için Allah'a en güzel şekilde şükreder ve

Rabbimiz'e içten bir sevgi ve teslimiyetle bağlanır. 
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ALLAH SEVGİSİYLE GİDİLEN 
HER YOL GÜZELDİR

SUNUCU: Ne güzel. O enerjiniz hakikaten

o zaman bile insanlara teselli vermiş. “Değerli

Hocam, öncelikle derin saygılarımı sunarım.

Hocam siz anlatımlarınızda samimiyetin önemi

üzerinde çok duruyorsunuz. Benim sizden na-

çizane ricam; acaba bu konuya örnekler verebi-

lir misiniz? Daha evvel bir örnek vermiştiniz ve

o örnek bana çok yol gösterici olmuştu.” Mete

Taşçı, Afyon’dan sormuş Hocam.

ADNAN OKTAR: Bakayım Mete’nin

mektubuna. Hoşuna gitmiş Mete’nin

maşaAllah, dikkatini çekmiş demek ki

maşaAllah. Samimiyetten örnek; mesela akıl

hastanesinden alalım örnek, konuşuyoruz.

Samimi ise bir Müslüman, onun Allah tarafın-

dan özel yaratılmış bir mizansen olduğunu bi-

lir, çünkü orada Allah bir sanat meydana geti-

riyor. Mesela akıl hastaları gösteriyor. Bağırıp

çağıran insanlar gösteriyor. Eski somyalar gös-

teriyor. Allah istese çok mükemmel bir görüntü

de gösterebilir ama o da ayrı bir sanattır. O ay-

rı bir detaydır, çünkü orada akıl hastasının

sesine karşı sabırlı olacaksın. Anormal ha-

reketlerine karşı sabırlı olacaksın. Oradaki

tatsız, kirli ortama karşı sabırlı olacaksın.

Yani bir nevi cehennem özelliği gibi özellik

gösteriyor. Hepsine karşı sabırlı olmanın anla-
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mı nedir? “Ya Rabbi” diyorsun “ben seni çok seviyorum”. “Her

ne olursa olsun sana olan aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bı-

rakmam. Daha şiddetli olsa yine bırakmam. Daha da şiddetli ol-

sa yine bırakmam", değil mi? "Canımı alsalar, malımı alsalar, vü-

cudumu parçalasalar yine bırakmam" diyorsun. Bu nedir? Deli

aşık demektir. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra

ne dünyanın anlamı vardır ne cennetin anlamı olur. Hiçbir

yerin anlamı kalmaz Allah esirgesin. Aşığın gittiği her yer

ona zevkli ve güzeldir. Yoksa cennete gider adam cennet

köşküdür, sıkıntıdan perişan olabilir Allah göstermesin. Bu

dünyadaki insanı götürüp koysa cennete, eğer bu kafa ile bu

mantıkla gitse bizim bildiğimiz klasik o hırsla, orada da anormal-

lik yapacaktır, orada da zulüm yapmaya kalkacaktır. Orada da in-

sanları tersleyecektir, acı verecektir. Cennet bir nevi cehenneme dö-

nüşür o zaman haşa, değil mi? İnsanlara azap verir. Allah aşkı ile

cennet çok güzel. Allah’a karşı tutkuyla çok güzel. Cenneti güzel-

leştiren odur. Yoksa yani evle, bina ile, etle, kemikle insan mut-

lu olmaz. Allah aşkı ile mutlu olur insan. O

yüzden insanlar bir türlü mutlu olamı-

yor. (Adıyaman ASU TV, 30 Kasım 2009)

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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Allah, günahlarından pişmanlık duyanların
tevbelerini kabul eder, onları bağışlar

Allah, sonsuz bağışlayıcı olandır. Kuran'ın bir ayetinde

Rabbimiz bu gerçeği bizlere "Eğer Allah, insanları zulümleri nede-

niyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlı-

lardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süre-

ye kadar ertelemektedir..." (Nahl Suresi, 61) sözleriyle bildirmekte-

dir.

Allah, şu anda siz bu kitabı okurken de, hem size hem de bütün

insanlara bir süre tanımaktadır. Gerçekten iman edenler için bu çok

hayırlı bir süredir. Allah'tan korkup sakınan her insan, en küçüğün-

den en büyüğüne kadar her günahı için Allah'a tevbe edip, O'nun

bağışlamasını dileyebilir, günahlarını telafi etmeyi umabilir. İnsan

tevbesinde samimi olduğu sürece Allah her günahı bağışlayandır.

Allah'ın sonsuz bağışlayıcılığı, Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

"Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve

Allah gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi

olmasaydı (ne yapardınız)?" (Nur Suresi, 10)

Allah, sonsuz bağışlayıcı olduğundan insan için her zaman bir

kurtuluş ümidi vardır. Tevbeleri kabul eden, fazl ve rahmet sahibi

olan Rabbimiz, insanlara olan merhametinden dolayı onlara hayat-

ları boyunca kurtuluş imkanı sağlamış, onlara tevbeleri kabul eden

olduğunu bildirmiştir. Allah'ın tüm bu nimetlerine ve rahmetine

rağmen, Allah'ı unutanlar, O'na muhtaç olduklarının farkında olma-

dan yaşayanlar, gerçekten gaflet içindedirler. Dünya hayatında

Rabbimiz'in rahmetini, sevgisini ve nimetlerini gereği gibi takdir

edememeleri, bu kimselerin ahirette cehennem azabıyla karşılık gör-

melerine neden olacaktır.

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))



Allah Kendi yolunda olanların 
koruyucusu ve yardımcısıdır

Allah'a gönülden yönelen, O'nun yolunda olan her insan

Rabbimiz'in kendisini koruduğuna, O'nun sıcak ve yakın takibine her

an şahit olur. Allah, samimi olarak yapılan, haramdan sakınılan ve

helale uygun olan her işte müminlerin yolunu açar; onlara kolaylık

verir. Allah, Kuran'ın birçok ayetinde müminlere mutlaka yardım

edeceğini, onları koruyacağını ve daima üstün konuma getireceğini

vadetmektedir. Allah bu ayetlerden birinde şöyle buyurmaktadır:

... İman edenlere yardım etmek ise, Bizim üzerimizde bir hak-

tır. (Rum Suresi, 47)

Allah'ın her an yardımıyla desteklediği müminlere dair en gü-

zel örneklerden biri Hz. Musa'nın hayatıdır. Hz. Musa, yaşadığı şe-

hirden uzaklaştıktan sonra, Allah'a "Rabbim, doğrusu bana indir-

diğin her hayra muhtacım." (Kasas Suresi, 24) diyerek dua et-

miştir. Allah onun duasını kabul etmiş ve onu bir topluluk-

la karşılaştırmıştır. Bu şekilde Hz. Musa, güvenilir insan-

ların yanında kalma ve çalışma imkanı bulmuştur. 

Allah, Hz. Musa'ya peygamberlik verdikten sonra,

Hz. Musa'nın isteği üzerine onu kardeşi Hz. Harun ile des-

tekleyerek güçlendirmiştir. Firavun ve ordusunun Hz.

Musa ve Hz. Harun'un peşlerine düştükleri sıra-

da, Allah yine onlara yardım etmiştir.

Allah, denizi yararak, Hz. Musa ve ya-

nındakilere geçebilecekleri bir yol

açmış, Firavun ve ordusunu ise su-

da boğmuştur. Allah Hz. Musa ve

Hz. Harun'a olan yardımını Saffat

Suresi'nde şöyle bildirir: 
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Andolsun, Biz Musa'ya ve Harun'a lütufta bulunduk. Onları ve

kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. Onlara yardım ettik,

böylece üstün gelenler oldular. (Saffat Suresi, 114-116)

Allah, Hz. Nuh'a da yardım etmiş, kavmine gelecek bir tufan-

dan onu ve diğer inananları korumak için, Hz. Nuh'a bir gemi yap-

masını vahyetmiştir. Allah, Hz. İsa'yı ise, çarmıha gerilerek öldürül-

mek üzereyken, Kendi Katına yükselterek korumuştur. Allah, Hz.

Yusuf'u zindandan kurtarmış, ona mevki ve makam nasip etmiştir.

Rabbimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e de daima yardım

etmiş, onun üzerindeki yükü hafifletmiştir. Allah, Kuran ayetleriyle

Peygamberimiz (sav)'in velisi, koruyucusu ve yardımcısı olduğunu

müjdeleyerek müminlerin kalplerine huzur ve güven duygusu ver-

miştir. 

Allah'ın, iman edenlere olan yardımını müjdelediği ayetlerden

bazıları şöyledir:

De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak,

veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?"

Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yar-

dımcı bulamazlar. (Ahzab Suresi, 17)

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sö-

zümüz geçmiştir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım

ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üs-

tün gelecek olanlar onlardır. (Saffat Suresi, 171-173)

Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına İslam'a ve

Müslümanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve si-

zin ayaklarınızı sağlamlaştırır. (Muhammed Suresi, 7)

İnsan her anında Allah'a muhtaçtır. Hiçbir insanın, Allah'ın dı-

şında bir yardımcısı yoktur. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında

ona yardım ulaştırabilecek olan yalnızca Allah'tır. Allah, insanlara

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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rahmet olarak, dünya hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları gide-

rebilmeleri için pek çok nimet yaratmıştır. İnsanın bu nimetlerden

yararlanırken, bunları müstakil güç sahibi birer varlık olarak düşün-

mesi büyük bir hata olur. Çünkü gerçekte tüm bunları yaratan

Allah'tır ve her biri ancak Allah'ın dilemesiyle insanlar için birer ni-

mete ve rahmete dönüşmektedir. Sözgelimi  hastalığı için doktordan

yardım isteyen bir insana, gerçekte bu yardımı ulaştıracak olan yal-

nızca Allah'tır. Doktor ise ancak Allah'ın dilemesiyle insana şifa sağ-

layabilir. Aynı şekilde hakkını koruması için vekil olarak kendisine

bir avukat tutan kimsenin de asıl vekili ancak Allah'tır. Avukat an-

cak Allah'ın dilemesiyle bir insanın hakkını koruyabilir ya da onun

adına adaleti sağlayabilir. Gerçekte ise olayları en güzel şekilde so-

nuçlandıran ve insana nimetini ulaştıran yalnızca Allah'tır. 

Her işinde daima Allah'a yönelip dönen, yalnızca Rabbimiz'i

vekil edinen bir insanın tek dostu ve yardımcısı Allah'tır. Allah, mü-

minlere dilediği yollardan yardımını ulaştırır. Bu gerçeklerin farkın-

da olan bir insan, hiçbir zaman için insanlardan veya başka güçler-

den medet ummaz. Tüm yardımın Allah'tan geldiğini bilir, herşeyi

Allah'tan ister. Bir başarı kazandığında, üstün geldiğinde, yararına

bir işle karşılaştığında hemen Allah'a yönelip şükreder, yardımın-

dan dolayı Allah'a minnet duyar. Hayatı boyunca Allah'ın yardımı-

nı ve desteğini gördüğü ve tüm bu olayları yaratanın Allah olduğu-

nu bildiği için asıl olarak Rabbimiz'e minnet duyar ve O'na içten ve

coşkulu bir sevgiyle bağlanır. Allah, insanların gerçek dostunun ve

yardımcısının ancak Kendisi olduğunu Kuran'da şöyle hatırlatır:

... Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü

Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yok-

tur. (Bakara Suresi, 106-107)

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))



5544

AAllllaahh  SSeevvggiissii

Allah dualara icabet edendir
İnsanın kendisine ait müstakil hiçbir gücü yoktur. Hayatının

her anında, karşılaştığı her olayda Allah'ın gücüne, kendisine rah-

met edip, lütfunu ve nimetini bağışlamasına, koruyup kollamasına

muhtaçtır. Sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz, insanlara, tüm

dualarına ve her çağrılarına icabet edeceğini bildirerek onları yardı-

mıyla müjdelemiştir:

Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara)

pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap

veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve

Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olur-

lar. (Bakara Suresi, 186)

Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu

Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme

boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)
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Yeryüzündeki her-

şeyin tek hakimi ve her

insanın, her varlığın, mad-

di manevi herşeyin tek sahi-

bi olan Allah'ın, insanın her

isteğini duyması, aklından ge-

çen herşeyi bilmesi ve dualarına

icabet etmesi, insan için çok büyük

bir nimet ve rahmettir. 

İnsan, Allah'ın rızasına, helal ve

haram sınırına uyarak, hiçbir kısıtla-

ma olmaksızın Rabbimiz'den herşeyi is-

teyebilir. Allah, Kuran'da birçok peygambe-

rin duasına yer vermiş ve Kendisi'nin bu dua-

lara nasıl icabet ettiğini bildirmiştir:

Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu:

"Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen

merhametlilerin en merhametli olanısın."

Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o der-

di giderdik; ona Katımız'dan bir rahmet ve ibadet eden-

ler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir ka-

tını daha verdik. (Enbiya Suresi, 83-84)

Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki;

bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmış-

tı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka İlah

yoktur, Sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" di-

ye çağrıda bulunmuştu. 
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Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtar-

dık. İşte Biz, iman edenleri böyle kurtarırız. (Enbiya Suresi,

87-88)

Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Rabbim, beni

yalnız başıma bırakma, Sen mirasçıların en hayırlısısın."

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik,

eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda

yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin

saygı gösterirlerdi. (Enbiya Suresi, 89-90)

Andolsun, Nuh Bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet et-

miştik. Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Ve onun

soyunu, (dünyada) onları da baki kıldık. (Saffat Suresi, 75-77)
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HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

Allah Neml Suresi'nde, sadece peygamberlerin değil, sıkıntı ve

ihtiyaç içinde olan herkesin duasına icabet ettiğini bildirmektedir:

Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua ettiği za-

man icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün ha-

lifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az

öğüt-alıp düşünüyorsunuz. (Neml Suresi, 62)

Bir insanın, Allah'tan dilediği bir şeyin gerçekleştiğini görmesi,

onun için büyük bir sevinç kaynağıdır. Allah'ın her an yanında oldu-

ğunu, kendisini gördüğünü, işittiğini, her düşüncesinden haberdar ol-

duğunu bilmek, samimi olduğu sürece Allah'ın her işinde kendisine

yardım edeceğini, her isteğini kabul edeceğini ümit etmek, bir mümi-

nin Allah'a olan sevgisini, teslimiyetini ve gönülden bağlılığını artırır.
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HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

Allah sonsuz adalet sahibidir 
İnsan, hayatı boyunca birçok insanın adaletsiz tutumuna

şahit olabilir. Kimi ticaretinde, kimi şahitliğinde, kimi de bir

konu hakkında karar verirken adil davranmaz, kendi çıkarları-

nı korur veya adil davranmayı akıl edemez. Adalet, bir insanın

üstün ahlak sahibi, dürüst ve samimi olduğunun en önemli

göstergelerinden biridir. Toplumda çıkarlarının zedelenmesini

dahi göze alarak adil ve hakkaniyetli davranan insanlara karşı

sevgi ve saygı duyulur. Toplum içinde de bu yönleriyle bilinen

insanlar, farklı görüşten olsalar da saygı görürler, hatta kahra-

man ilan edilirler.

Allah ise sonsuz adalet sahibidir. Allah her hükmünü ada-

letle verir. Bütün insanlar, tarih boyunca Allah Katında hak et-

tikleri karşılığı almışlardır ve bundan sonra da eksiksiz olarak

alacaklardır. Her insan, Allah Katında yaptıklarının tam karşı-

lığını bulur. Allah, adaletinin ahiret gününde nasıl kusursuzca

tecelli edeceğini ayetlerinde şöyle bildirir:

Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık

kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuya-

caklar ve onlar, bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar'

bile haksızlığa uğratılmazlar. (İsra Suresi, 71)

De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi birarada toplaya-

cak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hük-

münü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (herşeyi

hakkıyla) bilendir. (Sebe Suresi, 26)

Allah'ın adaletinden emin olmak ise insanın Allah'a sınır-

sız bir sevgi ve güvenle teslim olmasına vesile olur. Böyle bir

insan hangi olayla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah'ın adaletinin

daima tecelli ettiğinden emin olur, Rabbimiz'in kendisi için ya-

rattığı her olayı sevinçle karşılar. 
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MÜMİN, ALLAH'IN İMTİHANINDAN 
SEVİNÇ DUYAR

MUHABİR: Tavsiyeniz ne olur, bu yolda ilerlemek isteyen için? 

ADNAN OKTAR: Çok samimi olmak, Allah’ı çok sevmek,

Allah’tan çok korkmak, çok güçlü bir imana sahip olmak,

Allah’ın imtihanından iftihar etmek, Allah imtihan ettiğinde

sevinç duymak, hep kolaylık aramamak, en zorların

arasındadır sevaplar, en çetin yerlerin içinde-

dir sevaplar. Müslüman çetin ortamlar-

dan, zorluklardan yılmayacak, bilakis

rahmet olarak görecek onu. Eğer ondan

kaçınırsa, imtihandan kaçınıyor demek-

tir. Aşık, Allah’a olan aşkını, zorluklar

içerisinde gösterir. Kolay içinde herkes

yapar. (CRT TV, Eylül 2008)
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a zı in san lar, di n ah la kı nı

ya şa mak ve Al lah'ın ra zı ola -

ca ğı bir in san ol mak için yal -

nız ca Allah sev gi si nin ye ter li ol -

du ğu nu zan ne der ler. An cak Al lah Ku ran'da, ra zı ol du ğu

tak va sa hi bi kul la rı nın, Al lah'ı çok sev me le ri nin ya nın da, Ken -

di si'n den güç le ri nin yet ti ği ka dar kor kup sa kın dık la rı nı bil dir -

mek te dir. Al lah'ı tüm sı fat la rıy la ta nı yan, O'nun bü yük lü ğü nü

ge re ği gi bi tak dir ede bi len, akıl ve vic dan sa hi bi her in san,

Al lah'tan gü cü yet ti ğin ce kor kup sa kı nır. Al lah, Ken di si'n den

kor kup sa kın an kul la rı na doğ ru ile yan lı şı bir bi rin den ayırt e de -

bil me ye te ne ği ve rir; Al lah'ın sı nır la rı na ek sik siz ola rak uy ma -

sı, da ima vic da nı na gö re ha re ket et me si için ona güç ka zan -

dı rır. Al lah, iman eden ler üze rin de ki bu ni me ti ni Ku ran'da

şöy le bil di rir:

Ey iman eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız,

si ze doğ ru yu yan lış tan ayı ran bir nur ve an la -

yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve

si zi ba ğış lar. Allah bü yük fazl sa hi -

bi dir. (En fal Su re si, 29)

6633
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Ör ne ğin, Al lah'tan kor kup sa kı nan bir ki şi as la ya lan söy le mez.

Çı kar la rı ze de len se de, ak sin de Al lah'ın rı za sı nı ka za na ma mak tan ve

O'nun ken di si ne ve re bi le ce ği kar şı lık tan kor kup sa kı nır ve dü rüst dav -

ra nır. Bir an lık bir gaf let so nu cun da yan lış bir şey söy le se bi le, he men

gü na hın dan do la yı Al lah'a tev be eder ve ha ta sı nı dü zel tir. Bu nun gi bi,

bir in sa nın, çok bü yük bir ih ti yaç için dey ken bi le, ha ram yol lar dan pa -

ra ka zan ma ya as la ya naş ma ma sı da, yi ne onun Al lah kor ku sun dan dır. 

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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Al lah kor ku su ol ma yan her in sa nın ken di ne gö re bir sı nı rı var -

dır; o sı nı ra ka dar dü rüst ve doğ ru ol sa bi le, bir yer den son ra nef -

si ne gö re ha re ket eder. Al lah'tan kor kup sa kı nan bir in san ise, ne

ka dar zor du rum da ka lır sa kal sın, hiç bir za man için Al lah'ın ra zı

ol ma ya ca ğı bir yo lu seç mez. Bir zor luk la kar şı laş tı ğın da Al lah'a

da ya nıp gü ve nir, ken di si ne bir çı kış yo lu gös ter me si için

Rabbimiz'e dua eder ve te vek kül eder. 

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

Al lah kul la rı nı se ven, on lar için gü zel lik di le yen, on la rı ba ğış la -

yan, mer ha met eden, on la ra yar dım eden ve kar şı lık sız ola rak lü tuf -

ta bu lu nan dır. Müş rik ler  ve in kar eden ler  ise Al lah'ın rah me tin den

uzak tu tul muş lar dır. Son suz ada let sa hi bi olan Rab bi miz, Ken di si' ne

sa mi mi bir kalp le iman eden sa lih kul la rı nı dün ya da ve ahi ret te rah -

me tiy le ödül len di re cek, in kar da di re ten kim se le re ise ce hen nem aza -

bıy la azap lan dı ra cak tır. 

Rabbimiz'in son suz gü cü nü ve ahi ret te ki son suz aza bı ge re ği

gi bi tak dir ede bi len bir in san, ha ya tı nın her anın da, yap tı ğı her iş te

Al lah'tan içi tit re ye rek kor kar. Bu kor ku sun dan do la yı Rabbimiz'in

ra zı ol ma ya ca ğı bir ta vır içe ri si ne gir mek ten ti tiz lik le ka çı nır. An cak

bir yan dan da, Al lah'a sa mi mi bir sev gi ve sa da kat le bağ lan mış ol -

ma sın dan do la yı, Al lah'ın, ha ta la rı nı ba ğış la yıp tev be le ri ni ka bul

ede ce ği ni, Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için gös ter di ği cid di ça ba ne -

de niy le ken di si ni cen net iy le mü ka fat lan dı ra ca ğı nı umar. Ku ran'da

iman eden le rin bu ah la kı şöy le bil di ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Rab le rin den gayb ile (O'nu gör me dik le ri hal de)

iç le ri tit re ye rek-kor kan la ra ge lin ce; on lar için bir mağ fi ret (ba -

ğış lan ma) ve bü yük bir ecir var dır. (Mülk Su re si, 12)

Ey iman eden ler, Al lah'tan na sıl kor kup-sa kın mak ge re ki yor sa

öy le ce kor kup-sa kı nın ve siz, an cak Müs lü man ol mak tan baş ka

(bir din ve tu tum üze rin de) öl me yin. (Al-i İm ran Su re si, 102)

Al lah'ı ger çek ten se ven her mü min, Al lah'ın aza bın dan,

Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ve sev gi si ni kay bet mek ten bü yük bir kor ku

du yar ve bu ne den le ha ya tı bo yun ca çok cid di ve sa mi mi bir ça ba

içe ri sin de olur. Al lah Ku ran'da bu ah la kı ya şa yan mü min le ri şöy le

müj de le mek te dir:

Kim de ahi re ti is ter ve bir mü min ola rak cid di bir ça ba gös te re -

rek ona ça lı şır sa, iş te böy le le ri nin ça ba sı şük re şa yan dır. (İs ra

Su re si, 19)
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ALLAH KORKUSU 
İMAN GÜZELLİĞİNİ GETİRİR

ADNAN OKTAR: Allah’tan korkmak demek, deli aşığın kor-

kusu yani Allah’ı gücendirmekten çekinmek, Allah’ın rızasından

mahrum kalmaktan korkmak. Aşık sevdiğini gücendirmekten çeki-

nir, onun sevgisinin yok olmasından çekinir, budur Allah korkusu.

Yoksa başka bir anlamı yoktur. Mesela cehenneme gider, ateşte ya-

nar tamam, ama asıl onu rahatsız eden aşkını ifade edememesidir

Allah’a. Yani aşığın ihtiyacını Allah aşığa böyle bildiriyor. Allah’tan

korkarsa insan Allah’ın emirlerine çok titiz oluyor, O’nu çok seviyor,

saygılı oluyor. Mesela egoist olmuyor, bencil olmuyor, şefkatli olu-

yor, koruyucu oluyor, nefsine düşkün olmuyor. Çıkarlarının peşin-

de olmaz, affedici olur, Allah’tan korkup affedici oluyor. Mesela af,

sevgiyi devam ettiren bir güçtür. Merhamet, sevgiyi devam ettiren

bir güçtür. Mesela koruyup kollarsın, yemesine içmesine dikkat
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edersin, sporuna dikkat edersin sevdiğinin Allah rızası için. İşte bu,

o Allah aşkının bir tecellisi olur. Yoksa Allah’tan korkmazsa şahıs

egoist, bencil olur, sırf kendini düşünür, affetmez, çıkarları çatıştı-

ğında sert davranabilir. Mesela kuşkucudur, fedakar değildir, cö-

mert olmaz, gerektiğinde Allah için canını ortaya koyamaz. Yani bir-

çok olumsuz negatif fiil üzerine yığılmış olur. Ama Allah korku-

sunda her türlü güzellik üzerine gelir, yani sevgiyi sağlayan, gü-

zelliği sağlayan her türlü güzellik Allah korkusunun üstüne tam

anlamıyla oturmuş olur. (Ekin TV, 2 Mart 2009)

ADNAN OKTAR: Allah aşkındaki bütün güzellikleri, detay-

ları hep Allah korkusu verir. Mesela sabırlı olmak Allah korku-

sundan kaynaklanır, fedakarlık, cesaret, sevecenlik, bütün güzel

huyların kökeninde hep Allah korkusu vardır ve aklın da köke-

ninde Allah korkusu vardır. Yani Allah’tan korktuğu için insanla-

rın akılları açılır yoksa akıl kapanır insanın, aklı dumura uğrar.

Allah korkusu aklı açar, Allah aşkını alevlendirir, göklere çıkartır

inşaAllah, sonsuza doğru açar Allah sevgisini, çok büyük bir nimet-

tir ve cennetin de şiddetli sevilmesine, Allah’ın şiddetle sevilmesine

vesile olur. Yani insan ne kadar Allah’tan korkuyorsa, o kadar şid-

detle Allah’ı sever o kadar âşık ruhu ruhuna dolar.

Allah’tan korkmadı mı, basireti kapanır, feraseti kapa-

nır, yardımseverliği, affediciliği, dengeli oluşu, her şe-

yi bozulmaya başlar Allah esirgesin, yahut tamamen

bozulur. (Kaçkar TV, 12 Mart 2009)
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man eden ler, Al lah'a olan

güç lü sev gi le ri ve sa mi mi bağ lı -

lık la rı ne de niy le, Al lah'ın ya rat tı -

ğı var lık la rı da çok se ver, bun la rın

her bi rin de Al lah'ın sı fat la rı nın te cel li le ri ni gö rür ler. Ku -

ran'ın "Si zin dos tu nuz (ve li niz), an cak Al lah, O'nun el -

çi si, rü ku' edi ci ler ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren

mü min ler dir." (Ma ide Su re si, 55) aye tiy le bil di ril di ği gi bi,

iman eden ler, Al lah'ın in san la ra doğ ru yo lu gös ter me le ri

için gön der di ği pey gam ber le re ve sa lih mü min le re kar şı da

de rin bir sev gi bes ler ler. Pey gam ber ler, Al lah'ın tüm in san -

lar için ör nek kıl dı ğı, de rin bir ima na sa hip olan, üs tün

ah lak lı kim se ler dir. Al lah'ın "An dol sun, si zin için,

Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü uman lar ve Al lah'ı çok ça

zik re den ler için Al lah'ın Re su lün de gü zel bir ör -

nek var dır." (Ah zab Su re si, 21) aye tiy le ha ber

ver di ği gi bi, Pey gam be ri miz Hz. Mu ham -

med (sav)'in ha ya tın da ve ah la kın da

iman eden ler için gü zel ör nek ler

ve hik met ler var dır.
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Pey gam be ri miz (sav)'in Al lah'a olan de rin bağ lı lı ğı, tak va sı, sab rı,

müş fik li ği, ak lı, ce sa re ti, te miz li ği, mer ha me ti, sa da ka ti, şev ki ve da -

ha bir çok gü zel özel li ği, tüm Müs lü man la ra ör nek ol muş tur.

Peygam ber Efen di miz (sav), Al lah'a ve pey gam be re kar şı du yu -

lan sev gi nin öne mi ni biz le re şöy le ha tır lat mış tır:

Re su lul lah (sav) bu yu ru yor ki: "Al lah-u Te ala'yı ve Re su lü ’nü her -

şe yin den çok sev me ye nin ima nı sağ lam de ğil dir." İman ne dir? di -

ye sor duk la rın da: "Al lah ve Re su lü, se nin için baş ka her şey den da -

ha se vim li ol mak tır." bu yur du. Yi ne bu yur du ki: "Kul, Al lah ve Re -

su lü ’nü, ço luk ço cu ğun dan, ma lın dan ve bü tün mah lu kat tan çok

sev me dik çe mü min ol maz."

Hz. Enes'in ri va ye ti ne gö re, Re su lul lah (sav) bu yur muş tur ki; "Üç

has let bir kim se de bu lun sa o kim se ima nın lez ze ti ni bu lur. Bi rin ci -

si, Al lah ve Re su lü o kim se ye her şey den da ha sev gi li ol mak. İkin -

ci si, baş ka sı na mu hab be ti nde de Al lah için sev mek. Üçün cü sü de

küf re dön me yi ate şe atı la cak mış gi bi ke rih gör mek tir." 1

Allah'ın tüm elçileri ve peygamberleri, Allah Katında seçkin kı-

lınmış, Rabbimiz'in rızasını kazanmış üstün ahlaklı insanlardır.

Allah, Kuran'da peygamberlerin güzel ahlaklarına dair örnekler ver-

miş ve onlardan övgüyle söz etmiştir. Peygamberimiz Hz.

Muhammed (sav), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. İbrahim (as), Hz.

Harun (as), Hz. Yahya (as), Hz. Yusuf (as), Hz. Yunus (as), Hz.

Yakup (as), Hz. İsmail (as), Hz. Süleyman (as), Hz. Davud (as) ve di-

ğer tüm peygamberler ve elçiler, Allah'a olan samimi imanları, say-

gı dolu korkuları, takvaları ve güzel ahlaklarıyla insanlara örnek ol-

muşlardır. Kuran'ı rehber edinerek elçileri bu üstün özellikleriyle ta-

nıyan tüm müminler, onların ahlakına ulaşabilmek, onlar gibi

Allah'ın dostluğunu kazanabilmek ve cennette onlarla birlikte ola-

bilmek için hayırlarda yarışır ve ciddi bir çaba gösterirler.

Müminlerin peygamberlere karşı duydukları bu derin sevgi, onların

sevgi anlayışlarını da ortaya koymaktadır. İman edenlerin bir baş-



kasına duydukları sevgi, tümüyle o kişinin imanından, güzel ahla-

kından ve takvasından kaynaklanmaktadır. Bir insanın bu özellikle-

rini bilmek, o kişiyle hiç görüşülmese dahi, ona karşı derin ve coş-

kulu bir sevgi duyulmasına neden olur.  

İman eden ler hiç gör me miş, ta nı şma mış ve yan la rın da bu lun -

ma mış ol sa lar da, Al lah'ın el çi le ri ne kar şı böy le iç li bir sev gi, say gı ve

bağ lı lık his si du yar lar. Al lah'ın, on la rı tüm ina nan la ra bir rah met ola -

rak gön der miş ve pek çok Ku ran aye tin de on lar dan sev gi ve öv güy -

le bah set miş ol ma sı, iman eden le rin el çi le re olan sev gi le ri nin coş ku -

su nu da ha da ar tı rır. İman eden ler, pey gam ber ler den ve el çi ler den

her za man say gı, sev gi ve öv güy le bah se der, on la rı da ima ken di le rin -

den ön de ve üs tün tu tar lar. Her fır sat ta, on la rın Al lah'a olan tes li mi -

yet le ri ni, ya kın lık la rı nı, sev gi le ri ni, gü zel ah lak özel lik le ri ni tüm in -

san la ra an la tır ve on la rı da el çi le rin yo lu na uy ma ya ça ğı rır lar.

Allah Kuran'da iman edenlerin elçilere olan bu sevgilerine dik-

kat çekmiş ve Peygamberimiz (sav)'in, müminler için, kendi nefisle-

rinden daha önde olduğunu bildirmiştir:

Pey gam ber, mü min ler için ken di ne fis le rin den da ha ev la dır...

(Ah zap Su re si, 6)

Al lah Ku ran'ın pek çok aye tin de pey gam ber le rin gü zel ah la kı -

na ve üs tün özel lik le ri ne yer ver miş tir. Pey gam ber le rin sev gi ve öv -

gü ile se lam lan dı ğı bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Son ra ge len ler ara sın da ona (ha yır lı ve şe ref li bir isim) bı rak tık.

İb ra him'e se lam ol sun. Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len -

di ri riz. Şüp he siz o, Bi zim mü min olan kul la rı mız dan dır. Biz

ona, sa lih ler den bir pey gam ber ola rak İs hak'ı da müj de le dik.

Ona ve İs hak'a be re ket ler ver dik. İki si nin so yun dan, ih san da

bu lu nan (muh sin olan) da var, açık ça ken di nef si ne zul me den

de. (Saf fat Su re si, 108-113)

Son ra ge len ler ara sın da da iki si ne (ha yır lı ve şe ref li bir isim)

bı rak tık. Mu sa'ya ve Ha run'a se lam ol sun. Şüp he siz Biz, ih san -

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

7733



AAllllaahh  SSeevvggiissii

7744



75

Harun Yahya (Adnan Oktar)



7766

da bu lu nan la rı böy le ödül len di ri riz. Şüp he siz

iki si, Bi zim mü min olan kul la rı mız dan dı rlar.

(Saf fat Su re si, 119-122)

Ger çek ten İl yas da, gön de ril miş (pey gam -

ber)ler den di... (Saffat Suresi, 123)

Son ra ge len ler ara sın da ona (ha yır lı ve şe ref li

bir isim) bı rak tık. İl yas'a se lam ol sun. Şüp he -

siz Biz, ih san da bu lu nan la rı böy le ödül len di -

ri riz. Şüp he siz o, Bi zim mü min olan kul la rı -

mız dan dı. (Saf fat Su re si, 129-132)

Ve ona İs hak'ı ve Ya kub'u ar ma ğan et tik, hep -

si ni hi da ye te eriş tir dik; bun dan ön ce de Nuh'u

ve onun so yun dan Da vud'u, Sü ley man'ı, Ey -

yub'u, Yu suf'u, Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye -

te ulaş tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te

böy le ödül len di ri riz. 

Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı

da (hi da ye te eriş tir dik.) On la rın hep si

sa lih ler den dir. 

İs ma il'i, El ya sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da

(hi da ye te eriş tir dik). On la rın hep si ni

alem le re üs tün kıl dık. 

Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve

kar deş le rin den, ki mi ni (bun la ra

kat tık); on la rı da seç tik ve dos doğ ru

yo la yö nel tip-ilet tik. (Enam Su re si, 84-87)
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Al lah Ku ran'da pey gam ber le ri mi zi şöy le se lam la mak ta dır:

Gön de ril miş (pey gam ber)le re se lam ol sun. Ve alem le rin Rab bi

olan Al lah'a hamd ol sun. (Saf fat Su re si, 181-182)

Pey gam ber ler, Al lah'ın en sev di ği, Ken di si' ne en ya kın dost kıl -

dı ğı, en sa lih mü min ler den dir. Al lah'ın en sev dik le ri, mü min le rin de

en sev dik le ri dir. Do la yı sıy la mü min ler de pey gam ber le ri mi ze olan

sev gi le ri ni, on la rı Al lah'ın Ku ran'da se lam la dı ğı gi bi, sev giy le öve -

rek ve ana rak gös ter me li, on la rın yo lu na ve ah la kla rı na tam ola rak

uy mak için ça lış ma lı dır lar. 

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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Al lah'ı se ven, Al lah'ın dos tu olan
mü min le ri de se ver

Al lah'ın sev dik le ri, mü min le rin de sev di ği dir; Al lah'a dost olan,

mü min le re de dost tur; Al lah kim den ra zı ise, mü min ler de on dan ra -

zı dır; Al lah'ı se ven, Al lah'ın sev di ği kul la rı nı da se ver. Al lah yo lun -

da olan sa lih mü min ler, Al lah'ın en sev di ği kul la rı ndan dır lar. Bu ne -

den le mü min ler bir bir le ri ni çok se ver -

ler ve bir bir le ri ne çok düş kün -

dür ler. Ku ran'ın bir çok aye tin -

de mü min le rin bir bir le ri ne

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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olan sev gi le rin den, bağ lı lı kla rın dan, mer ha me tle rin den ve düş kün -

lük le rin den bah se dil mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Sen de sa bah ak şam O'nun rı za sı nı is te ye rek Rab le ri ne dua

eden ler le bir lik te sab ret. Dün ya ha ya tı nın (al da tı cı) sü sü nü is -

te ye rek göz le ri ni on lar dan kay dır ma. Kal bi ni Bi zi zik ret mek -

ten gaf le te dü şür dü ğü müz, ken di 'is tek ve tut ku la -

rı na (he va sı na)' uyan ve işin de aşı rı lı ğa gi de ne

ita at et me. (Kehf Su re si, 28)

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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Şüp he siz Al lah, Ken di yo lun da, san ki bir bir le ri ne ke net len miş

bir bi na gi bi saf bağ la ya rak çar pı şan la rı se ver. (Saf Su re si, 4)

Al lah'ın ipi ne he pi niz sım sı kı sa rı lın. Da ğı lıp ay rıl ma yın. Ve

Al lah'ın si zin üze niz de ki ni me ti ni ha tır la yın. Ha ni siz düş -

man lar idi niz. O, kalp le ri ni zin ara sı nı uz laş tı rıp-ısın dır dı ve

siz O'nun ni me tiy le kar deş ler ola rak sa bah la dı nız. Yi -

ne siz, tam ateş çu ku ru nun kı yı sın day ken, ora -

dan si zi kur tar dı. Umu lur ki hi da -

ye te erer si niz di ye, Al lah, si ze

ayet le ri ni böy le açık lar.

(Al-i İm ran Su re si, 103)

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))
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ik dam İb nu Mâ di ke -

rib (ra dı yal lâ hu anh)

şöy le an la tı yor: 

"Re su lul lah (aley his sa lâ tu

ves se lâm) bu yur du lar ki: "Bi ri niz kar de şi nin ah la kı nı (Al lah

için) se vi yor sa bu nu ken di si ne söy le sin." 2

Atâ el-Ho ra sâ nî an la tı yor: "Re su lul lah (aley his sa lâ tu ves se -

lâm) bu yur du lar ki: "Mu sâ fa ha edin ki, kalb ler de ki kin git sin,

he di ye le şin ki bir bi ri ni ze sev gi doğ sun ve ara da ki düş man lık

bit sin." 3

"He di ye le şin, bir bi ri ni zi se vin, "Bir bi ri ni ze yi ye cek he di ye

edin. Bu, rız kı nız da ge niş lik ha sıl eder." 4

"Al lah Ka tın da en se vim li niz dost luk ku ran ve ken di siy le

dost luk ku ru lan la rı nız dır. Al lah nez din de en se vim si zi niz

de ko vu cu luk ta ge zen ler, ar ka daş lar ara sı nı açan lar -

dır." 5

"iki kar deş (iki ar ka daş) iki el gi bi dir, bi ri

öte ki ni yı kar." 6

8877



"Bir bi ri ni ze sırt çe vir me yi niz. Bir bi ri ni ze kin tut ma yı nız. Bir bi ri ni -

zi kıs kan ma yı nız. Bir bi ri niz le dost lu ğu nu zu kes me yi niz. Ey

Al lah'ın kul la rı kar deş olu nuz." 7

"Si ze ver mek te ol du ğu ni met le rin den ötü rü Al lah'ı se vin, be ni de

Al lah be ni sev di ği için se vi niz."  8

"Al lah için mü te va zi ola nı Al lah yü cel tir. Bö bür le ne ni Al lah al çal -

tır. Al lah'ı çok ana nı Al lah se ver." 9
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ün ya ha ya tın da ki tek

amaç la rı Al lah'ın rı za sı nı,

rah me ti ni ve cen ne ti ni ka -

zan mak olan ve Al lah'a gö nül -

den tes lim olan mü min ler tüm

ha yat la rı nı Al lah için ya şar lar. Ku ran'ın "De ki: "Şüp he siz be nim

na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü müm alem le rin Rab bi olan

Al lah'ın dır." (Enam Su re si, 162) aye tiy le bil di ril di ği gi bi, yap tık la rı

her iş te, gös ter dik le ri her ta vır da Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma yı he def -

ler ler. Sa hip ol duk la rı her şe yi Al lah'ın rı za sı nı ve hoş nut lu ğu nu ka -

zan ma ya ada yan mü min le rin sev gi le ri de yi ne an cak Al lah için dir.

Al lah'ı tüm sı fat la rıy la ta nı yan, O'nun gü cü ne ve bü yük lü ğü ne

her an şa hit olan, Rabbimiz'in rah me ti ni, sev gi si ni ve şef ka ti ni

tüm ya şa mı bo yun ca her an his se den bir mü mi nin Al lah sev -

gi si, hiç bir sev giy le kı yas lan ma ya cak ka dar güç lü dür.

Allah Ba ka ra Su re si'nde mü min le rin Ken di si'ne olan

güç lü sev gi le ri ile, müş rik le rin çar pık sev gi  an la -

yış la rı ara sın da ki far kı şöy le bil dir mek te dir:

İn san lar için de, Al lah'tan baş -

ka sı nı 'eş ve or tak' tu -
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tan lar var dır ki, on lar (bun la rı), Al lah'ı se ver

gi bi se ver ler. İman eden le rin ise Al lah'a olan

sev gi le ri da ha güç lü dür... (Ba ka ra Su re si, 165)

Ayet te bil di ril di ği gi bi, in san la rın bir kıs -

mı Al lah'a or tak ko şmak ta ve di ğer var lık la rı

Al lah'ı se ver ce si ne sev mek te dir ler (Al lah'ı ten -

zih ede riz). Mü min ler ise, hiç bir in sa nın, mad -

de nin ya da can lı nın ger çek te ken di ne ait bir gü -

cü ya da gü zel li ği ol ma dı ğı nı bi lir ler. Bun la rın

hep si ni, sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir lik te

yok tan ya ra ta n an cak Al lah'tır. Hiç bir can lı ken di

gü zel li ği ni ta sar la yıp mey da na ge ti re mez. Bir in sa -

nın yü zün de ki gü zel li ği ya da bir hay va nın sa hip ol -

du ğu se vim li li ği bel li bir ömür le ya ra tan ve ece lle ri

gel di ğin de hep si ni yok ede cek olan Al lah'tır; her gü -

zel lik yal nız ca Al lah'ın ha ki mi ye tin de dir. İş te bu ne -

den le mü min, kar şı laş tı ğı tüm gü zel lik le ri, in san la rı,

hay van la rı, do ğa yı Al lah'ın ya rat tı ğı nı bi le rek se ver. Do -

la yı sıy la asıl sev gi si, tüm bu gü zel lik le ri ona ve ren ve her -

şe yin sa hi bi olan Al lah'a yö ne lik tir. 

Pey gam ber Efen di miz (sav) de mü min le re, bir bir le ri ne duy -

duk la rı sev gi nin Al lah rı za sı için ol ma sı  ge rek ti ği ni ha tır lat mış tır:

Hz. Ebû Zerr (ra dı yal lâ hu anh) an la tı yor: "Re su lul lah (aley his sa lâ -

tu ves se lâm)  bu yur du lar ki: "Amel le rin en fa zi let li si Al lah için sev -

mek, Al lah için buğ zet mek tir." 10

"İman bağ la rı nın en sağ la mı Al lah için dost luk, Al lah için düş -

man lık, Al lah için sev gi, Al lah için nef ret tir."11
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Al lah'a or tak ko şan bi ri ise, bir in sa nın gü zel li ği ni över ken,

bu gü zel li ğin o ki şi ye ait ol du ğu nu sa nır. Bu, bir re sim ser gi si -

ni ge zen ve be ğen di ği bir tab lo nun gü zel li ği nin o tab lo ya ait

ol du ğu nu sa na rak, o tab lo yu öven in sa nın du ru mu na ben -

zer. Oy sa, asıl övül me si ge re ken tab lo yu ya pan res sam dır.

Do la yı sıy la, bir in san be ğen di ği bir gü zel lik le kar şı laş tı ğın -

da, ho şu na gi den bir ses duy du ğun da, bir yi ye cek ten

AAllllaahh  SSeevvggiissii
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zevk al dı ğın da, he men bu gü zel lik le ri ya ra tan Rabbimiz'i dü şün me li;

sev gi si ni, hoş nut lu ğu nu ve şük rü nü O'na yö nelt me li dir. Al lah'a şirk

koş ma dan iman eden le r, sa hip ol duk la rı her şe yi Al lah'a borç lu ol duk -

la rı nı bil dik le ri için Al lah'a çok güç lü bir sev gi yle bağ lı dır lar.

Al lah, Ku ran'da Hz. İb ra him'in müş rik olan kav mi ne şöy le ses -

len di ği ni bil di rir:

(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı bı ra kıp dün ya ha ya -

tın da ara nız da bir sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di niz.

Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni zi in kar edip-ta nı ma ya cak

ve ki mi niz ki mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma ye ri niz

ateş tir ve hiç bir yar dım cı nız yok tur." (An ke but Su re si, 25)

Ayet te bil di ril di ği gi bi, Al lah'a or tak ko şan la rın dün ya ha ya tın -

da bir bir le ri ne duy duk la rı bağ lı lık, ahi ret te bü yük bir nef re te dö nü -

şür. Bu nun se be bi, Al lah'ı unu ta rak bir bir le ri ni ha yat la rı nın en bü -

yük ama cı ha li ne ge tir me le ri dir. Al lah bu nun kar şı lı ğın da, bu in san -

la rın şirk için de ki sev gi ve bağ lı lık la rı nı, ahi ret te son su za ka dar sü -

re cek bir kin ve nef re te çe vir mek te dir.

Ku ran'da, dün ya ha ya tı na ait me ta la rı ya da in san la rın sev gi si -

ni ka zan ma yı, Al lah'ın hoş nut lu ğun dan da ha ön ce lik li gö ren  in san -

lar şöy le uya rıl mak ta dır: 

De ki: "Eğer ba ba la rı nız, ço cuk la rı nız, kar deş le ri niz, eş le ri niz,

aşi re ti niz, ka zan dı ğı nız mal lar, az kar ge ti re ce ğin den kork tu ğu -

nuz ti ca ret ve ho şu nu za gi den ev ler, siz le re Al lah'tan, O'nun

Re sû lü'nden ve O'nun yo lun da ça ba har ca mak tan da ha se vim li

ise, ar tık Al lah'ın em ri ge lin ce ye ka dar bek le ye du run. Al lah,

fa sık lar top lu lu ğu na hi da yet ver mez. (Tev be Su re si, 24)

İman eden le r, dün ya ha ya tı nın tüm bu süs le ri nin Al lah'a ait ol -

du ğu nu bi lir ve bun la rı an cak Al lah'ın te cel li le ri ola rak se ver ler. Ör -

ne ğin, mü min ler de Al lah'ın be ğen di ği gü zel ah lak te cel li et ti ği için

en faz la sev gi, ya kın lık ve dost lu ğu mü min le re kar şı du yar lar. Bu

sev gi, soy, ırk gi bi ya kın lık la ra ya da her han gi bir çı ka ra da ya lı de -
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ğil dir. Pa ra nın, ma ka mın, kül tü rün ya da mad di de ğer le rin de hiç bir

öne mi yok tur. Al lah, mü min ler ara sın da ki bu sev gi yi Ku ran'da şöy -

le bil dir mek te dir:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö -

nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden (mü min)le ri se ver ler ve

on la ra ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su)

duy maz lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş -

le ri ni) öz ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben -

cil tut ku la rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu -

lan lar dır. (Haşr Su re si, 9)

Ayet te bil di ril di ği gi bi, mü min ler, iman eden her ke si öz kar deş -

le ri gi bi ka bul eder ler. Bir baş ka mü mi nin iyi li ği ni, ra ha tı nı sağ la -

mak için hiç bir fe da kar lık tan ka çın maz lar. Mü min le rin bu sev gi an -

la yı şı ise an cak ima nın ve Ku ran ah la kı nın ya şan ma sı ile ka za nı la bil -

mek te dir.

Pey gam ber Efen di miz (sav) sev gi nin öne mi ni ve ger çek sev gi yi

ya şa yan mü min le rin üs tün lük le ri ni bir ha dis in de şöy le be lirt miş tir:

Hz. Ömer (ra dı yal lâ hu anh) an la tı yor: "Re su lul lah (aley his sa lâ tu

ves se lâm)  bu yur du lar ki: "Al lah'ın kul la rı ara sın da bir grup var ki,

on lar ne pey gam ber ler dir ne de şe hid ler dir. Üs te lik kı ya met gü nü

Al lah in din de ki ma kam la rı nın yü ce li ği se be biy le pey gam ber ler de,

şe hid ler de on la ra gıp ta eder ler. "Ora da bu lu nan lar sor du: "Ey

Al lah'ın Re su lü! On lar kim, bi ze ha ber ver!" "On lar ara la rın da ne

kan ba ğı ne de bir bir le ri ne ba ğış la dık la rı bir mal ol ma dı ğı hal de,

Al lah'ın adı na bir bir le ri ni se ven ler dir. Al lah'a ye min ede rim, on la -

rın yüz le ri mut la ka nur dur. On lar bir nur üze re dir ler. Halk kor kar -

ken, on lar kork maz lar. İn san lar üzü lür ken, on lar üzül mez ler. 12

Sev gi gi bi bü yük bir ni me ti mü min le re bah şe den ise Rab bi miz

olan Al lah'tır. Al lah Hz. Yah ya (as)'a Ken di Katın dan bir sev gi du -

yar lı lı ğı ver di ği ni şöy le bil di rmek te dir:

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

110011



(Ço cu ğun do ğup bü yü me sin den son ra ona de dik ki:) "Ey Yah -

ya, Ki ta bı kuv vet le tut." Da ha ço cuk iken ona hik met ver dik.

Ka tı mız' dan ona bir sev gi du yar lı lı ğı ve te miz lik (de ver dik). O,

çok tak va sa hi bi bi riy di. (Mer yem Su re si, 12-13)

Bir baş ka ayet te ise Al lah, iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la -

ra Ken di Katın dan bir sev gi bah şe de ce ği ni ha ber ver miş tir:
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İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, Rah man (olan

Al lah), on lar için bir sev gi kı la cak tır. (Mer yem Su re si, 96)

Bu ra da çok önem li bir ko nu nun da ha üze rin de dur mak ge re kir.

Al lah'ın rı za sı na gö re se ven bir in san, en gü zel ah lak lı, Al lah'a en

bağ lı, en tak va olan kim se yi her kes ten çok se ver. Bu ne den le Pey -

gam be ri miz (sav) bü tün mü min ler için en sev gi li, en ya kın dost tur. 

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))



KURAN AHLAKINI 
YAŞAMAYAN İNSANLARIN

SAHTE AŞKLARI 

ADNAN OKTAR: “Allah’ın be-

nim için takdir ettiği mükemmel kaderi

yaşadığımı daha çok düşünüyorum.

Böylece içim her zaman rahat oluyor.”

Doğru. “Hocam hiç beklemediğimiz

olağanüstü bir olay olsa ve bunun so-

nuçları bize zahiren zarar veriyor gibi

gözükse, burada da yine kadere teslim

tavrımızı nasıl koruyabiliriz?” Zaten

bunun güzelliği, tadı oradadır. Bir yö-

nüyle yani. Hepsi boydan boya güzel-

dir ama burada daha bir güzelleşmiş

demektir. Mesela Resulullah (sav)’in

zamanında, ayet var Kuran’da, iki taraf-

tan sıkıştırıyorlar. Mesela bir bu taraf-

tan bir o taraftan. Düşmanın arasında

kalıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki –haşa-

Allah hakkında zanlarda bulunuyor, bi-

rincisi bir kere Allah -haşa- var mı yok

mu diye, sıkıştığında. İşte imtihan bu-

dur. Görüyor musunuz Cenab-ı
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Allah’ın imtihanını. Daha önce iman ediyor. Ama sıkıştığında Allah

hakkında zanlarda bulunuyor. Kimi de diyor Allah’ın Resulü hak-

kında zanlarda bulunuyor diyor. Yani, bizi aldattı mı acaba –haşa-,

bize yalan mı söyledi acaba gibi zanlarda bulunuyorlar. Bir kısım

müminler de ne diyorlar –şeytandan Allah’a sığınırım- Allah’ın ve

Resulu’nun bize vaadettiğidir bu diyorlar ve imanları artıyor. İşte

makbul olan budur. İşte elmasla kömür orada ayrılıyor. Demek ki

insan ateşle imtihan olur. Altını da alırsın, ham altını, ateşin içine

koyuyorsun, gümüş de öyledir. O ecarif (kötü, pis) kısmı ateşte üst

tarafa çıkar, o köpük ve berbat olan kısım. Onu bir atarsın.

Tertemiz altın kalır altında. İşte Allah insanları böyle, ateşle imti-

han eder, zorla imtihan eder. Kaliteli,

aklı başında, yiğit, dürüst, samimi

insanlar asla etkilenmezler, sü-

rekli Allah’a sadakatlerini de-

vam ettirirler. Allah’a sürekli

hüsnü zan edilir. Allah’a bir

kere inanılır. Bir kere dost olu-

nur. Bir kere aşkla, delicesine

sevilir ve bir daha sonsuza ka-

dar bırakılmaz. Her ne olursa,

olsun.  Kolun kopar, ayağın ko-

par, öbür ayağın kopar, gözünü

çıkarırlar, burnunu koparırlar hala

aşkla “Allah” dersin. İman budur.

Allah sevgisi budur. Bunun dışındakiler



iman olmaz. İnşaAllah. Seviyorsa tam

bağlıdır. Mesela bunu insan hayatında

da görüyoruz. Mesela diyorlar ki ölü-

yorum, bayılıyorum diyor evleniyor-

lar. İşte aşk bu diyorlar, bayıldım...

Adam diyor ki ben iflas ettim diyor.

Aman, olay tamamen tersine dönüyor.

Bir anda aşkı köşke dönüşüyor. Haydi

bana müsaade diyor. Bir başkasının

gösterdiği mesela köşk, möşk varsa o

tarafa doğru gidiyor. Bakın işte bu bir

vicdansızlıktır. İnsan sevdiğini, ölü-

müne bırakmaz, ölümüne. Asla.

Mesela benim sevdiğim birisi olacak

da, ben onu bırakacağım? Asla. En

şiddetli zor olsa bile bırakılmaz, en
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şiddetli. Yeri göğü inletirsin Allah diye yine bırakmazsın. İnşaAllah.

Aksi kalleşliktir, vefasızlıktır. Değil onu, mesela kadıncağız, kızcağı-

zı makyajsız görüyor bitiyor adam için. Yani o kadar basit. Mesela

grip, nezle oluyor onun bitap, bitkin halini görüyor o da bitiyor, ye-

tiyor. Mesela doğum yapıyor, doğum onu çökertiyor, değişiyor do-

ğumdan dolayı. Doğumdan sonra boşanmalar çok fazladır dikkat

ederseniz. Yetiyor tabi, mesela bakın boşanmalara dikkat edin hep

doğum sonrasıdır veya kaza sonrası. Mesela yüzüne birşey oluyor.

Kardeşim nasıl vicdan bu, insan bırakır mı? O senin parçan. Allah

sana onu emanet vermiş. Değil mi? Sonsuza kadar bırakılmaz. Zaten

cennette en güzel şekliyle senin yanına gelecek. Zaten bir insan kaç

yıl güzel kalabilir, bir kadın. Zaten yaşlanacak o. Yaşlılığın güzelliği

gelecek yani o anlamda kadınsı vasfı gidecek, değil mi o insani gü-

zelliği gelecek. Ve o haliyle onu seveceksin. Aksi zulümdür. O da

Allah’ın bir kulu. Yani sana 24 saat böyle çivi gibi dümdüz nasıl dur-

sun o çocuk. İnsan o yani. Affetmiyorlar öyle birşeyi. İşte bu vefa-
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sızlıktır. Allah aşkıyla seven onu her halükarda sever. Çünkü de-

rin bir sevgidir Allah aşkı. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir

sevgi vardır. Her ne olursa olsun. Mesela eli yüzü yanar daha da

şefkatle seversin. Kolu kopar daha şefkatle seversin. Dikkat edin

mesela yaralanmalarda sakatlanmalarda falan mutlaka boşuyor-

lar. Bu nasıl vicdandır, insan nasıl kıyar buna? Mesela bir yolda in-

san rastlasa, 20 yılını vermişsin, 10 yılını vermişsin, insanın içi par-

çalanır. Olacak iş mi? Tahayyül dahi edemiyorum yani. Çok korkunç

birşey. İşte bu ancak Allah sevgisi, Allah korkusu ve derin imanla

oluşabilecek birşeydir... Tutkuda aşkta böyle şey olmaz. Deli aşık

bunları düşünmez. Şunun bunun hesabını yapmaz. Sadece Allah’ın

tecellisi olarak aşkla sever ve asla da bırakmaz, asla. Ölümüne bıra-

kılmaz. Anlatıyorlar mesela bakıyorum, keşke bilseler aşkı. Keşke

tutkuyu bilse. Ama üslubundan anlıyorum bilmediğini. Yani yazı-

nın içeriğinden anlaşılıyor. Çünkü Allah’tan hiç bahsetmiyor.

Allah’tan bahsetmeden nasıl aşkı yaşıyorsun sen, tutkuyu yaşıyor-

sun. İşte mesela görüyor, adamın altında Jaguar araba var. Aşağı

iniyor böyle Clark Gable gibi. Cebi dolar dolu falan. Diyor işte

gönlünde fırtınalar koptuğunu, perişan olduğunu, bir anda işte şe-

hir akımına kapılmış gibi çarpıldığını falan söylü-

yor. Sonra adam bir trafik kazası yapıyor, araba

bir gidiyor, eli yüzü bir yaralanıyor adamın.

Aşkı adamın, köşkü anında yerle

bir, uçuyor. Yani çünkü sahte aşk

o. Allah aşkında, Allah tutkusunda

bu daha da coşar. Mesela insanın

eşinin sakatlandığını düşün yani kolu

kopsa... İnsan kat kat, onu deli gibi

sever. Çünkü acıma da devreye gir-

miş oluyor. Şefkat hakim olmuş

oluyor. (Çay TV, 1 Ekim 2009)
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Ger çek sev gi Ku ran ah la kı ile
bir lik te ya şa nır

Al lah'a gö nül den bağ la nan ve Al lah'ı çok se ven bir in san,

O'nun ya rat tı ğı tüm gü zel lik le re kar şı kal bin de bir sev gi his se der;

bir çi çek, ke le bek, kuş, ke di ya da gü zel bir man za ra böy le bir ki şi -

nin için de bü yük bir he ye can uyan dı rır. Ay nı şe kil de gü zel huy lu,

gü zel yüz lü bir in san da kalp te sa mi mi bir hay ran lık oluş tu rur.

Çün kü in sa nın tüm bu gör dük le ri Al lah'ın te cel li le ri dir. Al lah'a du -

yu lan coş ku lu sev gi, O'nun son suz gü zel li ği nin, sa na tı nın, ak lı nın

ve gü cü nün te cel li et ti ği her şe ye kar şı in san ruh un da do ğal bir sev -

gi ve mu hab bet mey da na ge ti rir. Bu ne den le Al lah'a gö nül den bağ -

la nan in san lar, ger çek sev gi yi ya şa ya bi len ye ga ne ki şi ler dir. 

Ku ran ah la kı ise ger çek sev gi nin te me li ni oluş tu rur. Bir in sa nı ah -

la kıy la, ki şi li ğiy le ve sa hip ol du ğu tüm özel lik le riy le de rin bir sev giy -

le sev mek, an cak ki şi nin Ku ran'a uy ma sıy la müm kün ola bi lir. Çün kü

Ku ran'a uyan bir in sa n, Al lah'ın be ğen di ği ah la kı ya şa mak la, pek çok

se vi le cek gü zel özel li k ka zan mış olur. Al lah'ın "... Sü rek li olan sa lih

dav ra nış lar, Rab bi nin Katın da se vap ba kı mın dan da ha ha yır lı, va rı la -

cak so nuç ba kı mın dan da da ha ha yır lı dır." (Mer yem Su re si, 76) hük -

mü nü bi le rek tüm bu gü zel ah lak özel lik le rin de bir ömür bo yun ca sa -

bır ve ka rar lı lık gös te rir; ve fa, sa da kat, say gı, sev gi, al çak gö nül lü lük,

fe da kar lık, dü rüst lük, hoş gö rü, ba ğış la yı cı lık, mer ha met, yu mu şak

huy lu luk, ce sa ret, ka rar lı lık gi bi özel lik le r an cak Al lah kor ku su nun ve

Ku ran ah la kı nın ya şan ma sıy la sü rek li lik ka za na bi lir. Bu sü rek li lik,

mü mi nin sev gi de de bir ömür bo yun ca sa bır ve ka rar lı lık gös ter me si -

ni sağ lar. Sev gi nin te me li iman, Al lah kor ku su ve Ku ran ah la kı na da -

yan dı ğı ve Al lah rı za sı için sev di ği için mü mi nin sev gi si çok güç lü ve

de rin dir. İman eden ler le ya şa dı ğı dost lu ğun, ahi ret te son su za dek sü -

re ce ği ni bil me si de sev gi yi güç lü ve da imi kı lan bir baş ka ne den dir.



Ku ran'a uyan bir in sa nın ya şa dı ğı bu üs tün ah lak onu hem

Al lah Ka tın da hem de mü min le rin gö zün de çok de ğer li bir var lık

ha li ne ge ti rir. Ku ran'a uyan, tak va sa hi bi bir mü min her şey den ön -

ce Al lah'ın sev gi si ni ve rı za sı nı ka za na ca ğı nı umar. Al lah sev di ği

ku lu nu, di ğer mü min le re de sev di rir, ona Ken di Katın dan bir nur,

gü zel lik ve rir ve in san la rın kalp le ri nin ısın ma sı nı sağ la ya cak özel -

lik ler ka zan dı rır.
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SABIR, ALLAH SEVGİSİNİN 
TECELLİLERİNDEN BİRİDİR

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, genelde insanlar dinin açıkla-

malarını normal ahlaki açıklamalar olarak sade bir konu olarak zan-

nediyorlar ve çok üstünde durmadıkları bazı yönleri oluyor.

Halbuki dinin içinde birçok sır vardır. Mesela bunlardan bir tanesi

de sabırdır. Sabır sayesinde insanlar tahmin edemeyecekleri dere-

cede konforlu ve güzel yaşarlar. Gerçek sevginin önündeki engel-

leri sabır tamamen kaldırır. Eğer sabır olmasa insan çok hassas bir

varlıktır, yani 15 dakika içerisinde dostluğu bitirir, yarım saat bile

sürmez, bir konuşmasına aklı takılır, bir ilgisizliğine aklı takılabilir,

herhangi bir konudaki cevap şekline aklı takılabilir. Onu bitirmek

için o yeterli olur ki daha da vahim oluyor onlar için tabii teşhisler,

yani akla hayale gelmedik teşhis koyabiliyorlar. Makul bir şeyi çok

ters anlayabilir veyahut hakikaten ters bir tavır koyabilir karşıdaki
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şahıs ama bir kereliğine yapacaktır veya iki kere yapacaktır ama ger-

çekten sevgiye açık bir insandır, onu bir kalemde insan kaybedebilir.

Bu sebeple de insanlar arasında sevgi bağını muntazam devam et-

tirme imkanı hemen hemen hiç yok gibidir, çok çok nadir insanda

görülür yani dünyada büyük bölümü insanların bu dertle muzda-

riptir. Sorsanız işte -dün de söylemiştim- bir arkadaşım var der, iki

arkadaşım var der o kadar. Gerçek sevginin oluşması için bir kere

keskin dikkat gerekir çünkü insan çok akıllı olmazsa, çok keskin dik-

kate sahip olmazsa, insanı da iyi tanıyamazsa karşısındaki insanı,

onunla farkında olmadan sürekli çatışır ve farkına varmadan ona iti-

ci olacak tavırları yapmaya başlar. Mesela cahillik insanda çok olum-

suz etki yapar ama aklı başında bir insan cahillikten kaçınır ve ken-

dini eğitir, bilgisini artırır. Ama insanlar cahilliği önemli görmüyor-

lar. Halbuki cahillik insana çok olumsuz etki yapar, mesela akılsızlık

çok olumsuz etki yapar ama insan seviyorsa cahilliğini eğitilebilece-

ğini bilir. Mühim olan sevmeye karar vermektir. Eğitirsen bir süre

sonra onun cehaleti gidebilir, akılsızın da akılsızlığı gidebilir bir sü-

re sonra çünkü zeki olduktan sonra Kuran’a uyan bir insan bir süre

sonra çok akıllı olur. Onu sabırla eğitmek, Allah’ı sevdirecek şekilde

onun yönlenmesini sağlamak lazım. Yani kendisini sevdirmeye ça-

lışmak çok tehlikelidir; o sonunda mutlaka gider yani boş gelen boş

gider, bu böyledir. Allah’ı sevdiren kendini sevdirmiş olur yani ger-

çek sevginin kaynağına insanları yöneltmek lazım, yani

beni sev, beni sevle olmaz. Allah’ı sev olacak,

Allah’ı sevdiğini de o Allah’ın tecellisi olarak

karşısındaki insanı sevecektir. (Kayseri

TV, 22 Kasım 2009)
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Ku ran ah la kı nı 
ya şa ma yan in san la rın yan lış

sev gi an la yı şı

Ku ran ah la kın dan uzak bir ya şam sü ren

in san lar, pek çok ko nu da ol du ğu gi bi, sev gi

ko nu sun da da çar pık bir an la yı şa sa hip tir ler.

Bu kim se ler her ne ka dar ken di ara la rın da sev gi -

yi ve say gı yı ya şa dık la rı nı dü şün se ler de, ge nel -

de bun lar yan lış te mel ler üze ri ne ku ru lmuş olan

iliş ki ler dir. 

Aşa ğı da Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan in san la rın

ba zı la rı nın sev gi le ri ni da yan dır dık la rı de ğer ler in ce -

len mek te dir. 

Ka dın ile er kek ara sın da ki 
şir ke da ya lı sev gi

Şir ke da ya lı sev gi nin ör nek le ri, ka dın ile er kek

ara sın da ki iliş ki ler de sık lık la gö rü lür. Ba zı kim se ler

Al lah'a duy ma la rı ge re ken sev gi yi ve bağ lı lı ğı, hiç bir

şe ye güç ye ti re me yen aciz var lık la ra yö nel tir ler. Ki mi

za man, bir in sa nı ha yat la rı nın asıl ama cı ha li ne ge ti -

rir, her an her yer de onun is mi ni anar, onu yü cel tir ve

onun sev gi si ni ka zan ma ya ça lı şır lar. Sa bah kalk tık la -

rı an dan iti ba ren, gün bo yun ca sü rek li ola rak o ki şi yi

dü şün ür ler. Ya da o ki mse yi dü şü nüp, sa ba ha ka dar

uy ku suz ka la bi lir ler.  Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak ye ri -

ne, sa de ce onu hoş nut et me yi he def ler, hat ta ki mi za -

man, o ki şi yi ra zı et mek için Al lah'ın rı za sı na uy gun
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ol ma yan iş ler ya pa bi lir ler. Onun için her tür lü fe da kar lı ğı gö ze alır,

ama Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için ça ba har ca maz lar. Bu ki şi ler

ade ta bir bir le ri ni "ilah" edin miş ler dir. Ni te kim sev gi yi an la tan ba zı

şi ir ler de, ya zı lar da ya da ro man tizm üze ri ne ya pı lan ko nuş ma lar da

"tap mak-ta pın mak" fi ili çok sık kul la nıl mak ta dır. İş te bu tür yanlış

bir sev gi an la yı şı nı nın te me li Al lah'a şirk koş mak üze ri ne dir. Al lah

bir aye tin de, ca hi li ye inan cı na sa hip olan in san la rın ya şa dı ğı bu şirk

sev gi si ne dik kat çek miş, Al lah'a du yu lan ger çek sev gi nin bu nun çok

üs tün de bir gü ce sa hip ol du ğu nu ve çok da ha kuv vet li bir bağ lı lık

ile ya şa na ca ğı nı bil dir miş tir:

... ata la rı nı zı an dı ğı nız gi bi, hat ta on dan da kuv vet li bir an ma

ile Al lah'ı anın... (Ba ka ra Su re si, 200)

Al lah sev gi si, tüm sev gi le rin üze rin de dir. Al lah sev gi si ne ter -

cih edi len, kalp ten Al lah sev gi si ni çı ka rıp da onun ye ri ne ko nu lan

bir sev gi, in sa nın Al lah'a şirk koş ma sı na ne den olur ve bu da, in sa -

nı ce hen ne me sü rük le ye bi lir. An cak in san la rın bir kıs mı böy le bir

teh li ke nin far kın da de ğil ler dir. 

Bir in sa nın baş ka in san la rı sev me si, on la ra düş kün ol ma sı, ai le -

si ni, ya kın la rı nı sev gi ile ko ru ma sı el bet te  çok gü zel bir ah lak tır. Da -

ha ön ce de be lir til di ği gi bi, sev gi du ya bil mek, sev gi ve ya kın lı ğı ya -

şa ya bil mek Al lah'ın in san la ra ver di ği çok gü zel bir ni met tir. An cak

bu sev gi, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya şan dı ğın da in sa na dün ya da ve

ahi ret te mut lu luk ge ti rir. Al lah'tan üs tün tu tu lan sev gi ler, in sa na

dün ya da da ahi ret te de acı ve azap ge ti rir. Al lah dün ya da bir bir le ri -

ni şirk ko şan  in san la rın ahi ret te ce hen nem aza bın dan kur tul abil mek

için bir bir le ri ni fid ye ola rak ve rmek is te dik le ri ni şöy le bil di rir: 

On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün

aza bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is -

ter; Ken di eşi ni ve kar de şi ni ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de; Yer -

yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü (ver se de); son ra bir kur tul sa.

(Me aric Su re si, 11-14)
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SAMİMİ SEVGİ ALLAH'IN
MÜMİNLERE HAS BİR NİMETİDİR

ADNAN OKTAR: Tabi en doğrusunu Allah bilir

ama mesela dünyada eğer insanın ruhu böyle çamur-

laşmışsa ve pişmişse yani nasırlaşmışsa hiçbir şeyden

zevk almaz hale gelir. Mesela, bir güzellik, bir çiçeğin

güzelliği, bir meyvenin güzelliği, bir kadının güzelliği

onun için teknik güzelliğe dönüşür artık, yani tutku-

nun derinliği ruhtaki şiddetli haz ortadan kalkar. Bu

da çok çok büyük bir beladır, samimi sevgiyle, sevgi-

nin arasında çok büyük bir fark vardır. Filmlerde gö-

rüyoruz böyle sevgi taklitleri yapıyorlar. İşte falanca

falancaya aşık oldu diyor ama ertesi gün sille tokat

kavgayla ayrılıyorlar. Bunların hepsi sevgi taklidi,

bunların hiçbirisi sevgi değil, bunlar hep çıkara dayalı,

oyuna dayalı, taklide dayalı, romantizm taklitli oyun-

lar, gerçek sevgide derinlik, tutku, Allah aşkı vardır.

Ve Allah’ın tecellisi olarak onu gördüğü için, ruhun-

da tarifi mümkün olmayan çok şiddetli bir haz du-
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yar. Ve kişinin gücüyle orantılı olarak, iman ve akıl gücüyle oran-

tılı olarak, bu bazen dayanılmaz dereceye gelebilir yani çok çok

şiddetli ruhunu, çok şiddetli sarsan bir zevke dönüşebilir. Biz bu-

na tutku diyoruz. Bunu insanların yaşaması çok çok büyük bir ni-

mettir. Bu ancak, Allah korkusu, Allah sevgisi ile ve samimiyet ve

derinlikle elde edilir. Bu olmadığında işte dünyada o sevgisini, tut-

kusunu, güzelliğini kaybedenlerden Kuran bu şekilde bahsediyor.

(Ekin TV; 26 Ocak 2009)

Çı ka ra da ya lı dost luk lar

Bir çok in san ka bul et mek is te me se de, ba zı iliş ki ler de, in san la rın

bi lin çal tla rın da bir çı kar bek len ti si olur. Ki mi in san lar, ken di le ri ne

ba zı çı kar lar sağ la ya bi le cek le ri ni um du kla rı bir in san la kar şı laş tık la -

rın da his set ti kle ri he ye ca nı, "sev gi" ola rak al gı lar lar. Hal bu ki kal ple -

rin de his set ti kle ri he ye can, bu in sa nın ken di si ne de ğil, onun sa hip ol -

duk la rı na kar şı duy du kla rı "tut ku lu bir he ves tir".  Ni te kim bir çok in -

sa nın kar şı sın da ki ki şi ye olan sev gi si, bu in sa nın sa hip ol du ğu mül -

ke ve ser ve tin de re ce si ne bağ lı ola rak de ği şir. Zen gin lik  in san nef sin -

de he ye can mey da na ge tir di ği için, en faz la he ye can en zen gin olan

ki şi ye kar şı du yu lur. An cak yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi, bu his sev -

gi de ğil dir; sa de ce dün ya ma lı na kar şı du yu lan bir tut ku dur. Zen gin

olan bir ki şi nin ah la ki özel lik le ri bu ba kış açı sı na sa hip olan in san lar

için önem ta şı maz. Do la yı sıy la si nir li, ka ba, ben cil, akıl sız, mer ha met -

siz, çı kar cı, sa mi mi yet siz, dü şün ce siz ol sa bi le, sa de ce zen gin ya da

şöh ret li ol ma sı bu ki şi ye il gi gös te ril me si için ye ter li olur.

Ba zı kim se ler ise, ken di le ri ni eğ len di ren in san lar la bir lik te ol -

mak is ter ler ve "be nim le ar ka daş ola cak ki şi nin be ni gül dü re bil me si

ge re kir" gi bi açık la ma lar  ya pa rak bu nu iti raf eder ler. Do la yı sıy la bu

ya kın lık da sev gi ye da ya lı de ğil dir; sa de ce bir men fa at bek len ti sin -
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den iba ret tir. İn sa nın, nef si gül mek is te di ği için ken di si ni gül dü re -

cek bi riy le bir lik te ol mak tan zevk al ma sı, onu sev di ği an la mı na gel -

mez. Fa kat bir çok ki şi çı ka r el de et mek ten duy du ğu bu ra hat la ma yı

sev giy le ka rış tı rır ve bu in sa nı çok sev di ği ni id dia eder. 

Ba zı ki şi ler de, gü zel in san lar la be ra ber gö rün me nin ken di le ri -

ne iti bar ka zan dı ra ca ğı na ina nır lar. Bu ne den le ar ka daş ol mak için

gü zel in san la rı se çer ler; öl çü le ri kar şı la rın da ki ki şi nin bo yu, gö zü -

nün ve sa çı nın ren gi, bu run ya pı sı gi bi fi zik sel özel lik le ri olur. Gü -

zel lik ol duk tan son ra, o in san için, bu ki şi nin ak lı nın, vic da nı nın ve -

ya in sa ni özel lik le ri nin hiç bir öne mi yok tur. An cak bu ko nu la rı

önem se me me si ni, kar şı sın da ki ki şi ye duy du ğu söz de sev gi ye bağ -

lar. Hal bu ki bu sev gi, bu in san lar için, "bu ki şi nin gü zel li ği nin ba na

ka zan dır dı ğı iti ba rı se vi yo rum" an la mı ta şı mak ta dır. Gü zel lik git ti -

ğin de ge ri ye ka lan ru h ise, bu ki şi açı sın dan hiç bir önem ta şı maz.

Kar şı sın da ki ki şi gü zel ol du ğu için, onun mer ha met siz li ği ni, in ce

dü şün ce li ol ma ma sı nı ya da in san la ra kar şı alay cı ol ma sı nı gör mez -

lik ten ge lir. 

Ba zı in san la rın en önem li gör dü kle ri çı kar lar dan bi ri ise, ken di

ifa de le riy le "ha yat ga ran ti si" el de et mek tir. Bir çok in sa nın, ge le ce ği -

ni ga ran ti al tı na ala ma mak, yal nız ya şa mak zo run da kal mak, eko no -

mik açı dan muh taç du ru ma düş mek, has ta lan dı ğın da ken di si ne ba -

ka cak bi ri ni bu la ma mak gi bi en di şe le ri var dır. Ki mi le ri, bu en di şe le -

ri ni yen me nin en bi li nen ve en sağ lam yo lu ola rak ev li li ği gö rür ler.

Bu ne den le, bu özel lik le re sa hip ol du ğu nu dü şün dük le ri ki şi ye bağ -

la nır  ve onu hiç kay bet mek is te mez ler. Bu "ge le cek kor ku su" üze ri -

ne ku ru lu bir lik te li ği ise, ço ğu za man ger çek sev gi zan ne der ler. 

Ha yat la rı bo yun ca, bu ki şi nin hoş lan ma dık la rı bir çok yö nü ne,

sa de ce bu en di şe le ri yü zün den ta ham mül et mek du ru mun da ka lır lar.

Kom şu la rı ya da ar ka daş la rı ile dert le şir, içe ri sin de bu lun duk la rı du -

rum dan ya kı nır lar ama, so rul du ğun da sa de ce men fa at bek len ti siy le

bağ lan dık la rı eş le ri ni çok sev dik le ri ni söy ler ler. Oy sa, Ku ran ah la kı na
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uy gun ola rak ya şa nan ger çek sev gi de hiç bir şe kil de bir kar şı lık bek -

len ti si ol maz. İn san, kar şı sın da ki ni hiç bir çı kar bek le me den, o ki şi de

Al lah'ın te cel li le ri ni gör dü ğü için, bü yük bir fe da kar lık ve coş ku ile se -

ver. Onun gı ya bın da hiç bir za man için olum suz ko nuş ma lar yap maz.

Sa mi mi sev gi sin den do la yı, an cak onu öven, ko ru yan ko nuş ma lar ya -

par. Ona kar şı hiç bir za man için zor aki bir ta ham mül için de ol maz,

aciz lik le ri ya da ek sik lik le riy le kar şı laş sa bi le, ona kar şı şef kat ve mer -

ha met du yar; ek sik le ri ni ses siz ce, his set tir me den ka pat ma ya ça lı şır;

her an onu ra hat et tir mek is ter, her is te di ği ni zevk le ve şevk le ye ri ne

ge ti rir. Sa mi mi sev gi si ni, dost lu ğu nu ve ya kın lı ğı nı en gü zel şe kil de

ifa de eder.

Kı sa sü re li, ge çi ci sev gi ler

Ku ran'a da ya lı ol ma yan sev gi ler, kı sa sü re de bi ter. Söz ge li mi,

ta raf lar dan bi ri kar şı sın da kin den um du ğu çı kar la rı el de ede me ye -

ce ği ni gör dü ğün de, ön ce sin de duy du ğu he ye can he men bık kın lı ğa

dö nü şür. Ay nı şe kil de bir aciz li ği ni gör dü ğün de ya da bir has ta lı ğı -

na şa hit ol du ğun da, o ki şi onun için ar tık kat la nıl ma sı ge re ken bir

in san olu ve rir. Özel lik le de, bu ki şi nin gö rü nü mün de bir bo zul ma

olur sa; ör ne ğin bir ka za so nu cun da yü zün de iz ler ka lır sa, bu, o in -

san için sev gi nin so nu de mek tir. Ço ğu in san çev re sin de ki in san lar -

da ve ya ba sın da çı kan ha ber ler de rast la mış  ola bi lir; çok iyi yü rü yen

bir ev li lik gi bi gös te ri len iliş ki le rin bit me se bep le ri ge nel lik le has ta -

lık, aciz lik ve ya if las tır. Eşi çok gü zel ve ya zen gin da hi ol sa, onun

has ta lık sı ra sın da ki aciz lik le ri ni gör dü ğü için ara la rın da ki sev gi nin

bit ti ği ni söy le yen ve bu ne den le bir bir le rin den ay rı lan pek çok çift

var dır. Ay nı şe kil de zen gin ve var lık lı gün le rin dey ken çok iyi an laş -

tık la rı nı dü şü nen ba zı in san lar, mal var lık la rı nı yi tir me le riy le bir -

lik te ken di le ri ne gös te ri len sev gi ve ya kın lı ğın da bir an da so na er -

di ği ni gö rür ler. 
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Hal bu ki ger çek sev gi gün geç tik çe ar tar, as la azal maz. Kar şı sın -

da ki ki şi ye ah la kı için de ğer ve ren bir in san, bu ah la kın in ce lik le ri ni

gör dük çe ona olan sev gi si gi de rek ar tar. Bu in sa nın bir ka za so nu cu

sa kat kal ma sı, bü tün ser ve ti ni yi tir me si, be de ni ni ya ra la rın kap la -

ma sı ve ya bu na ben zer bir zor lu ğun içi ne gir me si sev gi yi hiç bir şe -

kil de et ki le mez. Hat ta bu zor luk lar, kar şı ta ra fın te va zu su nu, ol gun -

lu ğu nu ar tı ra bi le ce ği ve o ki şi yi da ha gü zel ah lak lı bir in san ya pa ca -

ğı için, sev gi si da ha da güç le ne bi lir. Bu tür olay la rın sev gi yi et ki le -

me me se be bi, ger çek sev gi nin, ki şi nin ya şa dı ğı Ku ran ah la kı na da -

ya lı ol ma sı dır. Bir in sa nın Al lah'tan içi tit re ye rek kor kup sa kın ma sı,

her an O'nun rı za sı nı ara ma sı ve Ku ran ah la kı nı en gü zel şe kil de ya -

şa ma sı, sev gi yi oluş tu ran asıl se bep ler dir. Bu ne den le Ku ran ah la kı -

nı ya şa yan in san lar ara sın da ki sev gi, bu tür olay lar dan hiç bir şe kil -

de olum suz ola rak et ki len mez, hat ta da ha da güç le ne rek ar tar. 

DÜNYADAKİ SEVGİ BOŞLUĞU 
DİNSİZLİĞİN NETİCESİDİR

ADNAN OKTAR: Onun için insanlarda şu an

bir sevgi boşluğu var dünyada. Bütün dünya-

da. Ben yabancı kanalları seyrediyorum

bütün bu mankenler, artistler şunlar bun-

lar. Hepsini ben yakından takip ederim, hayat-

larına bakarım az veya çok. Hiçbirinin ama hiçbi-

rinin gerçek sevgiyi yaşamadığını görüyorum.

Mesela o kadınların gözündeki boşluk, o anlamsızlık.

Mesela diyor ki çok mutlular karşı karşıya gelmişler, kadın

cam gibi bakıyor. Öyle olur mu o zaman, öyle olsa? Ve en basit

şeylerden kavga ediyorlar. En basit şeylerden ayrılmaya çalışıyor-

lar. Fakat en vahimi, evlenmeden önce yapılan anlaşma. Eğer diyor,
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boşanırsan diyor, bana şunları şunları şunları ödeyeceksin, şunları

şunları yapacaksın diyor. Kardeşim boşandıktan sonra... eğer böyle

bir ihtimal varsa, zaten boşanacağına hiç evlenmesen? İnsan sevdi-

ğinden bir daha boşanır mı? Sonsuza kadar birlikte olmaya

niyet etmişsin. O Allah’ın tecellisi. İnsan bırakır mı sevdiğini?

Ancak -Allah vermesin- dinini, imanını terk eder yani çok bü-

yük ahlaksızlık yapar ve kontrol edemiyorsundur bırakırsın

yani başka çare kalmamıştır, bırakırsın. Allah vermesin.

Onun dışında insan eşini asla bırakamaz. Allah’ın tecellisi o.

Bütün dünyaya Allah ceza verdi. Yani yüzde doksanına diyo-

rum, bakın en az hatta yüzde doksan dokuzuna

böyle bir ceza verdi Allah bu dünyada.

İnsanlardan sevgiyi aldı Allah. Yani ev-

lenenler hep mantık evliliği yapıyorlar.

Tutkuya dayalı, aşka dayalı, Allah aşkına

dayalı evlilik yapamıyorlar. 

SUNUCU: Cezanın sebebi nedir?

ADNAN OKTAR:

Allah’ı unuttular,

HHaarruunn  YYaahhyyaa  ((AAddnnaann  OOkkttaarr))

112233



Darwinizm’e girdiler, materyalizme girdiler. Kardeşim şimdi evlen-

diği kadını bir maymun türü olarak görüyor yani maymundan ev-

rimleşmiş bir hayvan ve yok olup gidecek bir hayvan olarak görü-

yor. Başında biraz saç bulunan, tüy bulunan işte eli ayağı olan bir

maymun gibi görüyor. O da onu karşısındakini maymun gibi görü-

yor. Yani daha gelişmiş, daha değişik bir maymun türü olarak görü-

yor. İki maymun bir evde yaşıyor olarak düşünüyorlar. Yani nasıl

mağaralarda maymunlar daha önce yaşıyorsa, biz de evde yaşıyoruz

diyor biraz daha gelişmişiyiz diyor. Şimdi bu durumda aşk, tutku,

derinlik olur mu? Yani mümkün mü? Kafası beyni boşalıyor ada-

mın. Ve bakıyorum ben, aslan gibi delikanlı, çok mekanikler. Kızlara

bakıyorum, bayanlara bakıyorum, çok mekanikler. Mesela manken-

ler, ben bakıyorum görüyorum. Yani gözlerinde en ufak bir derinlik

pırıltısı, bir tutku pırıltısı görülmüyor. Hadi evlenelim diyorlar, ne-

dir mesleğin diyor. Haa şu diyor, çok güzel diyor. Araban var mı

diyor, var diyor. Birdenbire içinde bir aşk hissettiğini söylüyor

ona karşı tarif edilemeyecek bir aşk meydana geldiğini söylüyor.

Malın gücü arttıkça aşkın derinliği de artıyor. Artık delice bir tut-

kuya dönüştü benimkisi diyor. Adam, çok özür dilerim iflas ettim

diyor. Üç gün sonra diyor ki, bir şey oldu, ayrılsak mı acaba diyor.

İşte böyle gelen böyle gider. Malla gelen malla gider. Etle gelen et-

le gider. 

SUNUCU: Bunlar materyalizmin etkileri. 

ADNAN OKTAR: Tabi ki. Tabi ki. Mesela tipine göre evleni-

yor. Başka tipi daha düzgün birini buluyor. Bitti. Parası için evle-

niyor daha zengin biri ona biraz göz kırpıyor, onu bırakıyor ona

gidiyor. Mesleği için diyor, mesela adam bir mühendisse, baş mü-

hendis oluyor daha gelişmişi oluyor, tamam ona gidiyor. Neye gö-

re geliyorsa, ona göre de gidiyor. Onun için gerçek sevgi oluşamı-

yor, gerçek tutku oluşamıyor. Dünyaya Allah aslında büyük bir afat

verdi, büyük bir bela verdi. Yani sevgi olmadan zaten dünyanın bir
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anlamı yok. O zaman sürünme kalıyor geriye daha. Yani yemek yi-

yecek,    televizyon seyredecek, yatacak, kalkacak, banyoya girecek,

yine yemek yiyecek, yine yatacak, yine kalkacak, banyoya gidecek,

işine gidecek. İşyerleri adeta onun için bir hapishane gibi oluyor.

Küçük bir beton yığını mesela büro denen yer, altı var üstü var sağı

solu var beton. Önüne de bir bilgisayar koyuyorlar. Sabahın sekizin-

den akşamın bilmem kaçına kadar tıkır tıkır çalışıyor. Sonra eve geli-

yor başka bir betonun içine daha giriyor, apartman dairesinin içine

giriyor. Orada da yemeğini yiyor, bulaşığı yıkıyor, çamaşırı yıkıyor,

adamla kavga ediyor kadın, sonra uyuyorlar, sabah oluyor yine ye-

meklerini yiyorlar yine o beton yığınının içine giriyor yine tıkır tıkır

tıkır sayıyor. Bu otuz yıl falan devam ediyor. Sonra emekli oluyor.

Emekli olduktan sonra da tek beton yığınının içine giriyor. Bu hayat

mı bu? Yani bunun için mi geldik biz dünyaya? Bunun adına sürün-

me derler.

SUNUCU: Şu an bütün dünyada söz konusu olan durum bu

ama..

ADNAN OKTAR: Yani sürünmenin diğer adıdır bu. Böyle ha-

yat olmaz. Aşkla yaşanır, tutkuyla yaşanır yani delice tutkuyla.

Ama öyle bir şey oldu mu şu kadarcık bir yer, delice bir  tutku varsa

yani şiddetli zevklidir, her şey zevkli olur. Mesela kurbağaya bakar-

sın canın gider böyle şefkat duyarsın hatta mesela karıncayı görürsün

onu derin bir sevgiyle Allah’ın tecellisi olarak seyredersin. Çünkü o

küçücük patileriyle gidiyor, gidiyor, gidiyor bir bakıyorsun kendini

temizliyor kafasını gözünü temizliyor. Sen nereden öğrendin o küçü-

cük canınla o temizlenmeyi? Ve vernikli gibi parlıyor pırıl pırıl.

Patisinin ucunda şu kadarcık patisinin ucunda bütün vücudunun

özellikleri ve ondan sonraki neslin bütün özellikleri kodlu. Amber

içinde karınca var yüz milyon yıllık yahut yüz yirmi milyon yıllık,

donmuş kalmış hayvan içinde aynısının tıpkısı hiç değişmemiş. Ama

ona Allah aşkıyla bakarsak güzel olur. (Tempo TV; 21 Eylül 2009)
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in ah la kı nı ya şa ma yan in -

san la rın ger çek an lam da

sev me le ri ve se vil me le ri im -

kan sız dır. Ger çek sev gi nin kar -

şı lık lı ola rak ya şan ma sı için, o in sa nın her şey den ön ce Al lah'ı

de rin bir sev giy le sev me si ve Allah'ın sev gi si ni ka za na bi le ce ği bir

ah lak gös ter me si ge re kir. Allah, sev di ği kul la rı nın kal bi ne bir sev -

gi ve rir ve di ğer in san la rın kal bi nde de on la ra kar şı bir sev gi kı lar.

Unu tul ma ma lı dır ki, sev gi nin asıl kay na ğı ve asıl sa hi bi yal nız ca

Al lah'tır. Sev gi gi bi çok bü yük ve kıy met li bir ni me ti ya şa ya bil mek

için, in sa nın ön ce lik le ah la kı ile bu ni me te la yık ol ma sı ve Al lah'tan

ken di si ne bu ni me ti ver me si ni is te me si ge re kir. Kö tü bir ah la ka

sa hip olan ya da di n ah la kı nı ya şa ma yıp ca hi li ye ha ya tı na öze -

nen bir in san, dün ya da da ahi ret te de bu yüz den mut suz ola -

bi lir, yal nız ve dost suz ka la bi lir. 

Sev gi nin Al lah Katın dan ve ri len bir ni met ol du ğu nu

Al lah Ku ran'ın bir çok aye tin de bil dir miş tir:

Ka tı mız' dan ona (Hz. Yah ya'ya) bir sev gi

du yar lı lı ğı ve te miz lik (de ver dik). O,

çok tak va sa hi bi bi riy di. (Mer -

yem Su re si, 13)



İman eden ler ve sa lih amel ler de bu lu nan lar ise, Rah man (olan

Al lah), on lar için bir sev gi kı la cak tır. (Mer yem Su re si, 96)

On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz -

den eş ler ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı

da, O'nun ayet le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir

ka vim için ger çek ten ayet ler var dır. (Rum Su re si, 21)

Al lah'ın ger çek sev gi yi la yık gör dü ğü in san la rın özel lik le rin den

ba zı la rı şöy le dir:

Fe da kar ol mak

Al lah'a ve ahi re te inan ma yan ki mi in san lar, dün ya ha ya tı nı bir

mü ca de le ye ri ola rak al gı lar lar; bu in san la rın batıl gö rü şü ne gö re,

her in san ha yat ta ka la bil mek için sa vaş ve rme li ve bu sa vaş ta güç lü

olan lar güç süz olan la rı eze rek ha yat la rı na de vam et me li dir ler. Tü -

müy le sap kın bir inan cın ürü nü olan bu gö rüş, in san la rın gü zel ah -

lak tan ta ma men uzak laş ma la rı na ve sa de ce ken di çı kar la rı nı ko ru -

ma ya da ya lı kö tü bir ah lak an la yı şı ge liş tir me le ri ne ne den olur. Bu

ba kış açı sı nın ha kim ol du ğu bir top lum da, zor du ru ma düş me yi gö -

ze ala rak güç sü ze yar dım et mek, bir baş ka sı için fe da kar lık ta bu lun -

mak ve ya bir baş ka sı nın sağ lı ğı nı, mut lu lu ğu nu, ra ha tı nı ken din den

ön de tut mak gi bi gü zel ah lak özel lik le ri, ge rek siz me zi yet ler ola rak

gö rü lür. Do la yı sıy la, her han gi bir kar şı lık el de et me di ği sü re ce hiç

kim se bir bi ri için fe da kar lık ta bu lun maz.

Din ah la kı nın ya şan ma dı ğı top lum lar da, in san lar ara sın da bu

ba kış açı sı na sık lık la rast la na bi lir. Böy le bir an la yı şa sa hip olan in san -

la rın ise, bir bir le ri ne ger çek an lam da bir sev gi duy ma la rı pek müm -

kün ol maz. Çün kü in san, ken di ra ha tı nı her kes ten da ha ön de tu tan

ben cil bir ki şi ye kar şı kal bin de ger çek ve sa mi mi bir sev gi du ya maz.

Kar şı sın da ki in san da tek bir ko nu da bi le ben cil li ğe rast la ma sı,
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ru hun da ona kar şı duy du ğu sev gi yi olum suz yön de et ki ler. Ör ne ğin

bir in sa nın sa de ce ken di ra ha tı nı dü şün me si, gü zel bir ye me ği, ra hat

bir ya ta ğı ken di si için sak la yıp, çev re sin de ki ki şi le ri dü şün me me si

bi le o ki şi ye kar şı du yu la n sev gi yi ze de ler. Ca hi li ye top lu mun da in -

san lar bir bir le ri nin bu tarz kö tü özel lik le ri ne sık sık şa hit olur lar ve

bu da bi lin çalt la rın da o ki şi ye kar şı olum suz bir ba kış açı sı oluş ma sı -

na ne den olur. 

Ca hi li ye  ah la kı nı ya şa yan ki mi in san lar, en ya kın dost la rı na bi le,

fe da kar lık ta bu lun ma la rı nı ge rek ti re cek her han gi bir iş tek lif ede mez -

ler. Söz ge li mi, ço cu ğu has ta la nan bi ri, iş ar ka daş la rı ndan ken di si nin

ye ri ne iş le ri ni ta kip et me le ri ni is te ye mez. An ne ve ya ba ba ya yar dım

et mek bi le ki mi za man ço cuk la rı ara sın da so run ola bi lir; hat ta bu yüz -

den ara la rın da küs kün lük ler ya şa nır. Oy sa so rul du ğun da her kes an -

ne ba ba sı nı çok sev di ği ni söy ler. Ama, fe da kar lık ge re kin ce, eğer cid -

di bir çı kar la rı yok sa, ki mi in san lar bun dan bi le ka çı nır lar. Oy sa ger -

çek ten se ven in san sev di ği için her tür lü fe da kar lı ğı ya par ve bun dan

do la yı hiç bir za man ya kın maz, bık kın lık duy maz. 

Mü min le rin bir bir le ri ne olan sev gi ve düş kün lük le ri nin en be -

lir gin özel lik le rin den bi ri, bir bir le ri için se ve se ve fe da kar lık ta bu -

lun ma la rı, bir bir le ri nin ih ti yaç la rı nı ken di ne fis le rin den üs tün tut -

ma la rı dır. Al lah'ın Ku ran'da bu ko nu da ver di ği ör nek ler den bi ri,

Mek ke'den Me di ne'ye hic ret eden mü min le ri ağır la yan Me di ne li

mü min ler dir. 

Ku ran'da mü min le rin bu gü zel ah lak la rı şöy le bil di ril miş tir:

Ken di le rin den ön ce o yur du (Me di ne'yi) ha zır la yıp ima nı (gö -

nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra

ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz -

lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz

ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la -

rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır.

(Haşr Su re si, 9)
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Ayet te hem Mek ke li  hem de Me di ne li mü min le rin gü zel ah lak -

la rın dan söz edil mek te dir. Mek ke li mü min ler, mal la rı nı, ak ra ba la rı -

nı, eş ya la rı nı, ev le ri ni, bağ la rı nı bah çe le ri ni, iş le ri ni ge ri de bı ra ka -

rak, Al lah'ın di ni ni ya şa ya bil mek için yurt la rın dan çık mış, Me di -

ne'ye hic ret et miş ler dir. Al lah'ın rı za sı nı ka za na bil mek için sa hip ol -

duk la rı her şey i  ge ri de bı rak ma yı gö ze al mış lar dır. Bu, çok üs tün bir

ah la kın gös ter ge si dir ve on la rın, ken di le ri ne Al lah'ı ve kil edin miş

gü ve ni lir in san lar ol duk la rı nın bir ifa de si dir. Bu gü zel ah lak la rı, di -

ğer mü min le rin on la ra de rin bir sev gi, say gı ve mer ha met duy ma la -

rı na ne den ol muş tur. 

Ni te kim, Me di ne li mü min ler bu gü ve ni lir ve sa dık mü min kar -

deş le ri ni en gü zel şe kil de kar şı la mış  ve en gü zel şe kil de ağır la mış -

lar dır. Ken di ih ti yaç la rı nı hiç he sa ba kat mak sı zın mü min kar deş le ri -

ne ik ram et miş ler, en gü zel yi ye cek le ri ni ve gi ye cek le ri ni on lar için

ayır mış lar, on la ra en ra hat ede cek le ri ba rı nak la rı sağ la mış lar dır. Bu

fe da kar lık la rı  ise, Al lah'a ve mü min le re olan güç lü ve sa mi mi sev gi -

le ri nden kay nak lan mak ta dır. Bu gü zel ah lak la rı, on la ra kar şı da sev -

gi du yul ma sı na ne den ol mak ta dır. Al lah on la rı Ku ran'da sev gi ve

öv güy le an mış, 1400 se ne dir Ku ran'ı oku yan her Müs lü ma nın kal -

bin de on la r için bir sev gi ve say gı kıl mış tır. 

Mü min le rin fe da kar lık la rı nın bir baş ka ör ne ği ni Al lah Ku -

ran'da şu ayet le ri ile bil di rir:

Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -

ti me ve esi re ye di rir ler. Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı za sı)

için ye di ri yo ruz; siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir te şek -

kür. Çün kü biz, asık su rat lı, zor lu bir gün ne de niy le

Rabbimiz'den kor ku yo ruz. (İn san Su re si, 8-10)

Ken di si ih ti yaç için de ol du ğu hal de, yok su la ye me ği ni ik ram

eden bir kim se ye kar şı in san la rın kal bin de do ğal ola rak bir sev gi ve

say gı his si olu şur. Bu du ru mu şöy le bir ör nek le açık la ya lım; çok yor -

gun ve aç ol du ğu nu zu, ve ya nı nız da si zin le ay nı du rum da olan iki
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ki şi da ha ol du ğu nu dü şü ne lim. Önü nüz de ise sa de ce tek bir ki şi ye ye -

te cek ka dar ye mek ve sa de ce tek ki şi nin ya ta ca ğı bir ya tak ol sun. Ya -

nı nız da ki ki şi ler den bi ri si ze ih ti ya cı nız olup ol ma dı ğı nı bi le sor ma -

dan bü yük bir hırs la ye me ği ken di si ye me ğe baş la sın ve ya ta ğa ken -

di si yat mak için ıs rar et sin. Di ğe ri ise aç ol du ğu hal de önün de ki ye me -

ği si ze ik ram et mek is te sin ve ya tak ta si zin yat ma nız için ıs rar et sin.

Böy le bir du rum kar şı sın da, ben cil dav ra nan ki şi ye kar şı içi niz de do -

ğal ola rak bir so ğuk luk, fe da kar ola na kar şı da sev gi oluş tu ğu nu fark

eder si niz. Al lah in san ru hu nu gü zel ah -

lak tan hoş la na cak, böy le in san la ra

kar şı sev gi ve mu hab bet du ya cak

şe kil de ya rat mış tır. 
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SEVGİNİN GÜCÜ İMANIN DERİNLİĞİYLE
DOĞRU ORANTILIDIR

ADNAN OKTAR: Bir Müslüman kadının her şeyden önce

Allah’tan çok korkması gerekir. Allah’ı çok sevmesi, Allah’a deli âşık

şeklinde bağlanması lazım. Kuran’ın hükümlerine, Kuran ahlakına

çok titiz ve iffetli olması lazım. Böyle bir kadında Allah özel bir nur,

özel bir etkileyicilik, tutkuya açıklık meydana getirir. Yani onun ru-

hunda bir kadın gücü vardır, bu ortaya çıkar. Kadın etiyle kemiğiy-

le kadın olmaz. Yani o bir et yığını gibi olur, başka bir şey olmaz.

Ama güzel ahlakıyla, derinliğiyle, takvasıyla, Allah’a olan yakınlı-

ğıyla eğer derinleşirse, Allah onun ruhundaki kadını ortaya çıkarır.

O aklı başında, dindar, aynı kendisine has özellikleri taşıyan, yine

Allah’tan korkan bir mümin erkekle karşılaştığın-

da, Allah o mümin erkeği özel olarak ondan çok

etkilenecek şekilde yaratmıştır. Çünkü mümin

erkekte de ona karşı etkileyecek özel erkek ruhu

ortaya çıkar. Ve Allah ondan olağanüstü etkilen-

mesini sağlar. Yoksa erkek de etle, kemikle erkek

olmaz. Yani dev bir et kitlesi olur o, koskocaman

bir et kitlesi olur, başka bir şey olmaz. Kasapta da

biliyorsunuz koskoca et kitleleri var. İnsan gü-
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zel ahlakıyla, derinliğiyle, Allah aşkıyla, Allah’a olan tutkusuyla

insan olur. Böyle bir durumda Allah bunun sırrını da açıklamıştır.

Mümin erkekler mümin kadınlara, mümin kadınlar mümin er-

keklere diyor. Onların ruhundaki gerçek tutkuyu birbirleriyle

karşılaştırır Allah. O zaman kadın ve erkek hayret edecekleri bir

etkilenme gücüne girerler. Yani tarif edilemeyen bir 6. hissin içine

girerler. Sadece müminler bunu tanırlar. Bilmezler mesela dini,

Allah’ı tanımayan bir insana bunu anlatsan da hiç bir şekilde bunu

anlamaz. Ama bütün insanlarda bu içgüdü olarak vardır. O yüzden

filmlerde hep aşktan bahsederler, tutkudan bahsederler ama hemen

hemen çok büyük bir bölümü yahut bayağı bir kısmı bunu hiç anla-

maz. Sadece çıkartmaya çalışır. Yani ona beyninde gizli bir hayran-

lık vardır ama bulamaz, onun ne olduğunu bir türlü bulamaz.

Mesela kadın evleneceği vakit aradığı kıstaslar oluyor. Önce parası,

birinci derecede parası. Sonra tahsili, sonra iyi bir mevkide olması,

arabası, yazlığının olması gibi yani kat kat kat gelişen özellikleri arı-

yorlar. Şimdi bunu aradığında o zaman Allah’ın ona verdiği tutku-

yu kullanamaz insan. O zaman da o evin ona hiç bir faydası olmaz.

Mesela ev sadece ona han gibi bomboş bir yer gibi gelir. Yani hiçbir

etkisi olmaz. Arabası da sadece onu bir yerden bir yere götüren bir

teneke yığını, bir metal yığını gibi olur. Bunlar Allah sevgisi ve Allah

tutkusuyla bir anlam kazanacak şeylerdir. Dolayısıyla Peygamber

Efendimiz (sav) malı için evlenen malından mahrum olur diyor, gü-

zelliği için evlenen güzelliğinden mahrum olur diyor. Çünkü güzel-

lik mesela bir gün grip nezle olur güzelliği bir anda tiksinebilir, in-

san hiç ummadığı şeyden bile tiksinir, mesela onun bir aciz halini

görür, bir acizliğini görür iğrenir ve bir daha ondan ömür boyu kur-

tulamaz. İnsan zayıf bir varlıktır. Ama Allah aşkıyla sevdiğinde,

Allah’ın tecellisini sevdiği için Allah'ta sonsuz büyük güç olduğu

için ve sonsuz güzellik olduğu için o sonsuz güzelliğe sonsuz mü-
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kemmelliğe karşı hayranlığın bir tecellisi olarak insana baktığı için

asla yıkılmayan bir sevgiye sahip olur ve gittikçe gelişen derinleşen

bir tutkuya sahip olur. Bununla insan mutlu olabilir ve bununla çok

şiddetli etkilenir. Onun dışında ev de çok itici gelir o zaman, araba

da, adamın yahut kadının güzelliği de evlenen kişiye itici gelir bun-

dan kurtulamaz yani bu Allah’ın koyduğu bir kanundur. Sadece de-

rin seven insanların özelliğidir bu. O da Allah’ın aşkıyla insanı se-

verse bu ortaya çıkar başka türlü olmaz. Para o tip insanlarda bilakis

bunalım meydana getirir çünkü parayı muhafaza etmek için daha

fazla tedbir alması lazım. Mesela çeklerim ödenmedi diyor, onun

için canı yanıyor, parayı bankaya koyuyor ya banka da iflas ederse

ne yapacağız diyor, yastığın altına koyuyor yine olmuyor, kü-

pe koyuyor ya küpü bulursalar diyor. Yani çok canını ya-

kar, çok huzursuz olur. Ancak Allah aşkıyla insan

huzur bulabilir, tevekküllü ve rahat olabilir.

Yani para arttıkça şahısların birçoğunda huzur-

suzluk ve acı da artar. (Kaçkar TV; 29 Ocak 2009)
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Af fe di ci ol mak

Ca hi li ye ah la kı nı ya şa yan ki mi in san lar, bir bir le ri ne kar şı ko -

lay lık la kız gın lık du ya bi lir, he men kin le ne bi lir ler. Ken di le ri ne kü -

çük bir za rar ve ren bi ri ne kar şı da hi he men nef ret duy ma ya baş la ya -

bi lir ler. Çok kü çük ne den ler den do la yı dost lu ğu nu bi ti ren, 'en ya kı -

nım' de di ği dos tu na bir an da düş man ke si len bir çok in san var dır.

Bu nun ne de ni, Ku ran ah la kı ya şan ma dı ğın da, in san la rın af fe di ci lik

gi bi, sa bır, sev gi ve üs tün bir ah lak ge rek ti ren özel lik ler den uzak bir

ya şam sür me le ri dir. 

Oy sa mü min ler çok sa bır lı ve af fe di ci dir ler. Kü çük ha ta lar dan

ya da in sa ni ku sur lar dan do la yı kar şı la rın da ki ki şi ye kız gın lık du -

yup bir an da on lar la olan iliş ki le ri ni bi tir mez ler. Ona her de fa sın da

bir fır sat da ha ve rir, doğ ru ola nı ha tır la tır ve dav ra nış la rı nı dü zelt -

me si için yar dım cı olur lar. Sev dik le ri dost la rı nın ek -

sik le ri ni or ta ya çı ka rıp on la ra kız gın lık ve kin

duy mak ye ri ne, on la rın ha ta la rı nı, ek sik le ri ni

te la fi et me ye ça lı şır, Ku ran ile öğüt ve re rek

on la ra des tek olur lar. Ger çek sev gi de, dost lar

ara sın da bü yük bir an la yış ve hoş gö rü ha kim

olur. Her so run sev gi ve an la yış la, hu zur için de

çö zü lür. 

Al lah Ku ran'da in san la ra af fe di ci ol ma la rı ge rek -

ti ği ni şöy le öğüt le mek te dir:

Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar, ya kın la ra, yok sul la ra ve

Al lah yo lun da hic ret eden le re ver mek te ek silt me yap ma -

sın lar, af fet sin ler ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ba ğış la -

ma sı nı sev mez mi si niz? Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge -

yen dir. (Nur Su re si, 22)
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... İç le rin den bi ra zı dı şın da, on lar dan sü rek li iha net gö rür du -

rur sun. Yi ne de on la rı af fet, al dı rış et me. Şüp he siz Al lah, iyi lik

ya pan la rı se ver. (Ma ide Su re si, 13)

Al lah'ın mü min le ri yü küm lü kıl dı ğı Ku ran ah la kın da af fe di ci li -

ğin sı nı rı yok tur. Ni te kim yu ka rı da ki ayet te mü min le re, sü rek li iha -

net gör dük le ri ki şi le ri da hi af fet me le ri em re di lir. Bu inan ca sa hip

olan bir ki şi, bir in sa nın ha ta sı yü zün den bü yük za rar la ra uğ ra sa bi -

le, bu in sa nı ko lay lık la af fe de bi lir. Ar ka sın dan olum suz ko nu şan,

ken di si ne kö tü lük yap ma ya ça lı şan ve ya mad di za ra ra gir me si ne se -

bep olan bir in sa nı af fe de rek, ah la kıy la onun için gü zel bir ör nek ola -

bi lir, onu ken di si için ya kın bir dos ta dö nüş tü re bi lir. Ni te kim önem -

li bir ha ta yap tık tan son ra af fe dil di ği ni gör mek, mü mi nin ru hun da
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ken di si ni af fe den ki şi ye kar şı bü yük bir mu hab bet ve bağ lı lık mey -

da na ge ti rir. Al lah af fe di ci li ğin ger çek sev gi nin oluş ma sı için ge re -

ken özel lik ler den bi ri ol du ğu nu Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

İyi lik le kö tü lük eşit ol maz. Sen, en gü zel olan bir tarz da (kö tü -

lü ğü) uzak laş tır; o za man, (gö rür sün ki) se nin le onun ara sın da

düş man lık bu lu nan kim se, san ki sı cak bir dost(un) olu ver miş -

tir. (Fus si let Su re si, 34)

Al çak gö nül lü ol mak

Ger çek sev gi nin oluş ma sı için ön ce lik le sev gi nin önün de ki ben -

cil lik, çı kar cı lık, sa mi mi yet siz lik gi bi en gel le rin kal dı rıl ma sı ge rek -

mek te dir. Ki bir, sev gi nin oluş ma sı nı en gel le yen en önem li se bep ler -

den bi ri dir. Te va zu ise sev gi nin en önem li şart la rın dan dır. Çün kü te -

va zu sa hi bi ol ma yan ve ken di si ni di ğer in san lar dan üs tün gö ren bi -

ri nin, ha yat ta en de ğer ver di ği var lık ken di nef si olur. Di ğer in san la -

rı ken din den da ha de ğer siz, da ha aşa ğı gö rür. En akıl lı, en vic dan lı,

en say gın in sa nın ken di si ol du ğu na ina nır, bir an lam da nef si ni ilah -

laş tı rmış olur. Do la yı sıy la, bu ba kış açı sı na sa hip olan bir in sa nın,

ken di sin den da ha de ğer siz gör dü ğü bir ki şi ye bağ lan ma sı, onun için

fe da kar lık ta bu lun ma sı, onun nef si ni ken di sin den ön de tut ma sı, di -

ğer bir de yiş le kal bin de ona kar şı ger çek bir sev gi oluş ma sı pek

müm kün ol maz. Bu ne den le sev gi ve ki bir bir bi ri ne ta ma mıy le zıt iki

özel lik tir. Ki bir li bir in san ne baş ka la rı ta ra fın dan se vi le bi lir, ne de

ken di si in san la ra kar şı de rin bir sev gi du ya bi lir. 
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Ki bir li in san la rın sev gi siz bir ha yat ya şa ma la rı nın bir çok se be bi

var dır. Ki bir li in san lar, ne fis le rin de ki ken di le ri ni yü celt me is te ğin -

den do la yı ge nel lik le alay cı bir ka rak ter ser gi ler ler. Çev re le rin de ki

in san la rın ku sur la rı nı di le ge tir dik le rin de, ken di üs tün lük le ri ni da -

ha iyi vur gu la ya bi le cek le ri ni dü şü nür ler. Sü rek li alay eden ve ko -

nuş ma la rıy la çev re sin de ki le ri kü çük dü şür me ye ça lı şan bi ri ne kar şı

ise, hiç kim se kal bin de sa mi mi bir sev gi du ya maz. 

Te va zu lu in san lar ise, bu kim se le rin ak si ne çok se vi lir ler. Te va -

zu lu in sa nın kar şı sın da ki ki şi ye de ğer ver di ği his se di lir, bu ne den le

bu ah la kı gös te ren kim se le rin ya nın da her kes ra hat eder. Böy le bir

in san, ken di si ne ve ri len tav si ye le ri can ku la ğıy la din ler, hiç bir ko nu -

da "en iyi yi ben bi li rim" id di asın da ol maz, gu rur yap ma dan he men

en gü zel olan tav rı gös te rir. Doğ ru ya kar şı di ren mez, yan lı şa kar şı

öf key le yak laş maz. İn san la rın so run la rı na kar şı du yar lı dav ra nır ve

in ce dü şün ce li olur. Hiç bir ko nu da bir üs tün lük id di ası ol ma dı ğı

için, "ön ce o sev gi gös ter sin, ön ce o se lam ver sin, ön ce o be nim le ko -

nuş sun" gi bi ki bir den kay nak la nan he sap lar içi ne gir mez. Kar şı sın -

da ki in san ka tı ve ki bir li ol sa bi le, al çak gö nül lü dav ra nır. Her ke sin

fik ri ne önem ve rir, her ke sin se la mı na en gü ze liy le ce vap ve rir, her -

ke se kar şı sev gi ve say gı do lu olur. Kı sa ca sı Ku ran ah la kı nın ge tir di -

ği te va zu, çok uyum lu, her fik re açık, hiç bir ko nu da ki bir yap ma yan,

her za man kar şı sın da ki in san la rı ono re eden, on la ra ih ti mam gös te -

ren ve de ğer ve ren bir in san mo de li oluş tu rur. Bu ne den le te va zu lu

in san lar çok se vi len in san lar dır.

Al lah mü min le rin bu gü zel özel li ği ni Ku ran'da şöy le bil di rir:

O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de al çak gö nül -

lü ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le riy le mu ha tap ol duk la rı

za man "Se lam" der ler. (Fur kan Su re si, 63)

Al lah bir baş ka aye tin de de, al çak gö nül lü olan  kul la rı nı son su z

cen net ha ya tıy la müj de ler:
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... İş te si zin İla hı nız bir tek İlah tır, ar tık yal nız ca O'na tes lim

olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj de ver." (Hac Su re si, 34)

Al lah Al-i İm ran Su re si'nde, in san la rın, te va zu lu ve yu mu şak

huy lu ol ma sı ne de niy le Pey gam be ri mi z (sav)'in çev re sin de top lan -

dı kla rı nı be lirt mek te dir: 

Al lah'tan bir rah met do la yı sıy la, on la ra yu mu şak dav ran dın.

Eğer ka ba, ka tı yü rek li ol say dın on lar çev ren den da ğı lır gi der -

ler di. Öy ley se on la rı ba ğış la, on lar için ba ğış lan ma di le ve iş

ko nu sun da on lar la mü şa ve re et. Eğer az me der sen ar tık Al lah'a

te vek kül et. Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver. (Al-i İm -

ran Su re si, 159)
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Dü rüst lük

Al lah'tan kor kup sa kın ma yan ba zı in san lar çok ko lay ya lan

söy le ye bi lir ler. Bir in sa nın ya lan söy le di ği nin an la şıl ma sı ise, eğer o

ki şi bu nu dü rüst çe iti raf edip tav rı nı dü zelt me miş se, ona kar şı sev -

gi du yul ma sı nı en gel ler. Çün kü ya lan söy le yen bir in san, han gi sö -

zü nün doğ ru han gi sö zü nün yan lış ol du ğu nun bi li ne me me sin den

do la yı gü ve nil mez dir. İn san gü ven duy ma dı ğı bi ri ne kar şı sev gi de

du ya maz. 

Mü min ler ise, bü yük bir kay ba uğ ra ya cak ya  da mad di-ma ne vi

za rar la kar şı la şa cak ol sa lar da hi hiç bir za man için ya la na te nez zül

et mez ler. On lar, her za man her ko nu da dü rüst ve gü ve ni lir bir ah lak

gös te ren in san lar dır. Hiç bir za man doğ ru la rı giz le mez, men fa at le ri -

ni kol la ma adı na doğ ru la rı çar pıt maz, ye ri ne ge ti re me ye cek le ri söz -

ler ver mez ler. Ay rı ca İs lam ah la kı nı ya şa yan bir in san için ya la nın

bü yü ğü kü çü ğü de ol maz. Bu ne den le mü min ler, hiç bir za man için

kar şı ta ra fa iyi gö rün mek, iti ba rı nı ko ru mak, gös te riş yap mak, mad -

di ka zanç sağ la mak ya da her han gi bir şe kil de

za rar ver mek gi bi amaç lar için de as la ya -

lan söy le me ye ya naş maz lar. 
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Bu gü zel ah lak özel li ği, ru hu sev gi ye yö nel ten ve si le ler den bi ri -

dir. Çün kü in sa nın ru hun da dü rüst ve doğ ru gör dü ğü in san la ra kar -

şı he men bir sev gi olu şur. Pey gam ber Efen di miz (sav) soh bet le rin de

mü min le rin bir bir le ri ne olan sev gi si nin öne mi ni be lirt miş ve bu sev -

gi nin oluş ma sı için gü ve ni lir li ğin yay gın laş ma sı nı bu yur muş lar dır:

Ebû Hü rey re (ra dı yal lâ hu anh) an la tı yor: "Re su lul lah (aley his sa lâ -

tu ves se lâm) bu yur du lar ki: "Nef sim yed-i kud re tin de olan zâ ta

ye min ede rim ki, imân et me dik çe cen ne te gi re mez si niz, bir bi ri ni -

zi sev me dik çe imân et miş ol maz sı nız! Yap tı ğı nız tak dir de bir bi ri -

ni zi se ve ce ği niz şe yi ha ber ve re yim mi? Ara nız da se la mı yay gın -

laş tı rın!"13

Sa bır lı ol mak

Ku ran'ın "... Ne fis ler ise 'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır

(el ve riş li) kı lın mış tır..." (Ni sa Su re si, 128) aye ti, her in sa nın nef sin -

de bir ta kım olum suz özel lik ler ola bi le ce ği ni ha tır lat mak ta dır. İn san,

Al lah'ın ken di si için tak dir et ti ği ömür sü re ci içe ri sin de, nef si ni sa -

hip ol du ğu bu olum suz özel lik ler den arın dır mak la ve cen net

ah la kın da ki mü kem mel li ğe ulaş mak için ça ba har ca mak la
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so rum lu dur. An cak bu na rağ men in san, ha ya tı nın so nu na ka dar, ya -

şa dı ğı her an ha ta yap ma ya da açık bir var lık tır.

Ger çek sev gi ve dost lu ğun ya şa na bil me si için, ki şi le rin in sa nın

bu du ru mu nu unut ma ma la rı ge rek mek te dir. Bir kim se, sev di ği in sa -

na kar şı çok sa bır lı ve af fe di ci ol ma lı, dos tu nu n ku sur la rı na kar şı sa -

bır ve an la yış gös ter me li, onun ek sik le ri ni te la fi et me ye ça lış ma lı dır.

Çün kü sev mek ve se vil mek, sa bır lı ol ma yı, öz ve ri de bu lun ma yı ge -

rek ti ren özel lik ler dir. Ha ta lar kar şı sın da gös te ri le cek olan sa bır, ki şi -

ler ara sın da sev gi ve hoş gö rü nün ge liş me si ni sağ lar. Mü min ler, te -

mel de bir bir le ri ne gü ven dik le ri, Müs lü man ol duk la rı ve bir bir le ri ne

say gı duy duk la rı için, bir bir le ri nin ha ta la rı nı hoş gö rü ve af fe di ci lik -

le kar şı lar lar. Müs lü man kar deş le ri nin, sa de ce ha ta la rı nı te la fi ede -

bil mek, Ku ran ah la kı nı en gü zel şe kil de ya şa ya bil mek için gös ter -

dik le ri sa mi mi ça ba bi le, tek ba şı na on la ra kar şı sev gi  duy ma la rı için

ye ter li dir. Bu ne den le, kar deş le ri nin yan lış bir sö züy le ya da tav rıy -

la kar şı laş sa lar bi le, ona kar şı sa bır gös te rir, en gü zel dav ra nış la kar -

şı lık ve rir ler. 

Pey gam ber Efen di miz (sav) de, mü min le re, kar deş le ri nin ku -

sur la rı nı ört me le ri ni, on la ra des tek ol ma la rı nı bu yu rur:
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Kim bir Müs lü ma nın ayı bı nı ör ter se, Al lah da onun dün ya ve ahi -

ret te ayı bı nı ör ter. Kim de mu si be te uğ ra yan bir kim se nin mu si be -

ti ni ber ta raf eder se Al lah da kı ya met ta onun mu si bet le rin den bi ri -

ni de fe der. Kim de kar de şi nin ha ce ti ni gö rür se Al lah da onun ha -

ce ti ni gö rür.14

Al lah'ı se ven ve da ima Al lah'tan ra zı olan bir in sa nın sab rı, ca -

hi li ye top lum la rın da ki ki mi in san la rın sa bır an la yış la rın dan çok

fark lı dır. Bu gi bi in san lar, eğer kar şı la rın da ki ki şi den bir çı kar  umu -

yor lar sa ve ya top lu mun tep ki sin den çe ki ni yor lar sa, ba zı du rum la ra

"ta ham mül" ede bi lir ler. "Ta ham mül eden" ki şi ken di ni su rat as ma -

ya, söy len me ye, ak si lik çı kar ma ya hak  sa hi bi ola rak gö rür. "Bu ka -

dar zor lu ğa kat la nı yo rum, bu nun kar şı lı ğın da is te di ği mi yap mak

hak kım" gi bi bir dü şün ce ye ka pı lır lar. Ör ne ğin has ta bir ar ka da şı na

bak mak zo run da ka lan bir in san, eğer Ku ran ah la kı nı ya şa mı yor sa,

bir yer den son ra mut la ka bu du rum dan sı kıl ma ya, öf ke len me ye ve
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şi ka yet et me ye baş lar. Ge ce le ri uy ku suz kal dı ğı nı, yor gun düş tü ğü -

nü, işi nin çok zor ol du ğu nu ya da kim se nin ken di si gi bi böy le bir

zor lu ğa kat la na ma ya ca ğı nı söy ler. Bu du rum dan duy du ğu sı kın tı ve

için de ya şa dı ğı öf ke açık ça his se di lir. Has ta olan ar ka da şı nı min net

al tın da bı ra ka cak ko nuş ma lar ya pa rak, ona ken di si ne borç lu ol du -

ğu nu ha tır la tır. 

Sa bır lı bir in san ise, sev di ği ki şi nin her tür lü is te ği ne, ih ti ya cı -

na şevk le kar şı lık ve rir ve ona elin den gel di ğin ce yar dım cı olur.

Yap tık la rın dan do la yı kar şı sın da ki ki şi yi as la min net al tın da bı rak -

maz. Sa bır, Al lah'ın Ku ran'da mü min le re tav si ye et ti ği gü zel bir ah -

lak özel li ği dir:

Ey iman eden ler, sab re din ve sa bır da ya rı şın, (sı nır lar da) nö bet -

le şin. Al lah'tan kor kun. Umu lur ki kur tu lur su nuz. (Al-i İm ran

Su re si, 200) 
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Sa dık ol mak

Bir in sa na kar şı sev gi du yul ma sı na ne den olan ah lak özel lik le rin -

den bi ri de "sa da kat"tir. Al lah Ku ran'da mü min le ri sa da kat le rin den

do la yı mü ka fat lan dı ra ca ğı nı bil di rir. Bu ne den le Rabbimiz'in be ğen di -

ği bu ah lak özel li ği ni mü min ler hiç ko şul suz ola rak uy gu lar lar. Mü -

min le rin bu özel li ği ni Al lah bir aye tin de şöy le açık la mak ta dır:

Çün kü Al lah, (sö zü ne bağ lı ka lıp doğ ru olan) sa dık la rı sa da kat -

le rin den do la yı mü ka fa t lan dı ra cak, mü na fık la rı da di ler se azab -

lan dı ra cak ve ya tev be (na sib edip tev be)le ri ni ka bul ede cek tir.

Şüp he siz Al lah, çok ba ğış la yan dır, çok esir ge yen dir. (Ah zab Su -

re si, 24)

Mü min ler en zor ko şul lar da da hi Al lah'a ve iman eden le re olan

sa da ka t le rin den as la ta viz ver mez ler. Al lah Ku ran'da Hz. Musa (as) 'a

ta bi olan genç le ri ör nek ve re rek mü min le rin bu özel li ği ne dik kat çek -

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

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

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

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

öl çü yü ta şı ran lar dan dı. Mu sa de di ki: "Ey kav mim, eğer siz

Allah'a iman edip Müs lü man ol muş sa nız ar tık yal nız ca O'na te -

vek kül edin." (Yu nus Su re si, 83-84)

İman eden ler ve el çi ler, ta rih bo yun ca öl dü rül me, zen gin lik ve

iti ba rın el den alın ma sı, if ti ra ya uğ ra ma gi bi teh dit ler al tın da ya şa -

mış lar dır. Ha yat la rı bo yun ca bir bi rle rin den ay rıl ma yan Müs lü man -

lar, Al lah'a olan sev gi le ri, kor ku la rı ve bağ lı lık la rı ne de niy le, tüm bu

teh li ke le ri gö ze al mış ve bun lar dan yıl ma mış lar dır. Al lah'a olan bu

ka yıt sız-şart sız sa da kat le ri, mü min le rin bir bir le ri ne kar şı coş ku lu

bir sev gi duy ma la rı için ye ter li bir se bep tir. Al lah Ku ran'da mü min -

le rin bu özel lik le ri ni şöy le ha ber ver mek te dir:

Mü min olan lar, an cak o kim se ler dir ki, on lar, Al lah'a ve Re su lü -

ne iman et ti ler, son ra hiç bir kuş ku ya ka pıl ma dan Al lah yo lun da

mal la rıy la ve can la rıy la cehd et ti ler (ça ba har ca dı lar). İş te on lar,

sa dık (doğ ru) olan la rın ta ken di le ri dir. (Hu cu rat Su re si, 15)

Mer ha met sa hi bi ol mak

Mer ha met sev gi nin bir par ça sı dır. Bu ne den le ger çek sev gi nin

ya şa na bil me si için mer ha me tin de tam ola rak an la şıl ma sı ge rek mek -

te dir. Pey gam be ri mi z (sav)'in mer ha me ti, bu ko nu da tüm Müs lü -

man lar için çok gü zel bir ör nek oluş tur mak ta dır. Al lah Ku ran'da Hz.

Mu ham med (sav)'in bu üs tün ah la kın dan şöy le bah set mek te dir:

An dol sun si ze, içi niz den sı kın tı ya düş me niz O'nun gü cü ne gi -

den, si ze pek düş kün, mü min le re şef kat li ve esir ge yi ci olan bir

el çi gel miş tir. (Tev be Su re si, 128)
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Mer ha met li bir in san çev re sin de ki ki şi le rin sı kın tı için de ya şa -

ma sı nı is te mez; ken di ha ya tı, sağ lı ğı, ra ha tı ne ka dar önem liy se çev -

re sin de ki in san la rın ki de en az o ka dar önem li ve hat ta ken di ha ya -

tın dan da ha ön de olur. Bu ne den le mer ha met li bir in sa nın en önem -

li özel lik le rin den bi ri, çev re sin de ki ki şi le rin so run la rı na kar şı du -

yar sız kal ma ma sı ve on la rın so run la rı nın çö zü mü için gay ret gös -

ter me si dir. 

Pey gam ber Efen di miz (sav), mü min le re, tüm in san la ra kar şı

mer ha met li ol ma la rı nı şöy le bu yur muş tur:

"Mer ha met li ol ma dık ça imân et miş ol ma ya cak sı nız." "Ey Al lah'ın

Re su lü de di ler, he pi miz mer ha met li yiz." "Ha yır de di, bun dan

mak sad eh li ni ze olan mer ha me ti niz de ğil, bi la kis hal ka, umu ma

olan mer ha me ti niz dir." 15

İn san ger çek ten sev di ği bi ri nin
ahi re ti ni dü şü nür

İn sa nın asıl ha ya tı, ölü mü ile bir lik te baş la yan ahi ret ha ya tı dır.

Dün ya her in sa nın ge çi ci ola rak ve sa de ce de nen mek için bu lun du -

ğu bir yer dir. Bu ger çe ğin şu urun da olan mü min ler, bir bir le ri ne

olan sev gi le ri ni, asıl ola rak bir bir le ri ni ahi ret te ki son suz ha yat la rı na

ha zır la ya rak gös te rir ler. Ken di le ri Al lah'ın rı za sı na, rah me ti ne ve

cen ne ti ne ne ka dar çok ka vuş mak is ti yor lar sa, çok sev dik le ri mü -

min kar deş le ri nin de ay nı ni met le re ve gü zel lik le re ka vuş ma la rı nı

is ter ler. Ak sin de, in sa nın son su za dek, bir da ha kur tu luş im ka nı ol -

mak sı zın ce hen nem aza bıy la kar şı lık gö re ce ği ni bil me le ri, iman

eden le rin bu ko nu da bü yük bir şevk ve ka rar lı lık içe ri sin de ha re ket

et me le ri ni sağ lar. Bir bir le rin de gör dük le ri ha ta lı ya da ku sur lu yön -

le ri hiç va kit ge çir mek si zin he men te la fi et me ye ve bir bir le ri ni
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Al lah'ın en faz la sıy la ra zı ola ca ğı ah la ka ulaş tır ma ya ça lı şır lar. Bir -

bir le ri ni da ima iyi ve gü zel ola na da vet eder, kö tü lük ler den sa kın -

dır ma ya gay ret eder ler. On la rın bu ko nu da ki şevk ve azim le ri, bir -

bir le ri ne olan ger çek sev gi le ri nin de en açık gös ter ge le rin den bi ri -

dir. Al lah Ku ran'da, iman eden le rin bir bir le ri nin ahi ret le ri ne yö ne -

lik bu güç lü sev gi an la yış la rı nı şöy le ha ber ver mek te dir:

Mü min er kek ler ve mü min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir -

ler. İyi li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru

kı lar lar, ze ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş -

te Al lah'ın ken di le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz,

Al lah, üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be

Su re si, 71)

Gerçek sevgide her zaman karşı tarafın
huzuru ve rahatı üstün tutulur

İnsanların birçoğu için hayatlarının en önemli konusu, kendi

nefislerinin rahatıdır. Ancak gerçek sevgide insan kendi nefsini unu-

tur ve sevdiği insanın rahatı ve huzuru ön plana geçer. Onu rahat et-

tirmek için elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Her zaman, sev-

diği kişinin isteklerini, kendi isteklerine tercih eder. Örneğin birlikte

yaptıkları bir iş nedeniyle kendisinin övülmesindense sevdiği insa-

nın övülmesi onun için daha önemli olur. Kendi haklı çıkmaktansa

sevdiği kişinin haklılığından daha çok zevk alır. Eğer emek gerekti-

ren bir işin yapılması gerekiyorsa, sevdiği kişinin yorulması yerine

kendisi yorulmayı tercih eder. Asla karşı tarafı utandıracak, küçük

düşürecek, kıracak bir tavır içine girmez. Bunun sebebi ise Allah'ın

rızasını, sevgisini ve cennetini kazanma isteğidir. Bir insan ancak

Allah'ın rızasını kazanmak için karşısındaki kişiyi bu kadar fedaka-

rane ve samimi bir anlayışla sevebilir. 
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ev gi üze ri ne böy le bir ki tap

yaz ma mı zın ve bu ko nu ya

özel lik le dik kat çek me mi zin en

önem li ne den le rin den bi ri, cen net

ah la kın da sev gi nin çok bü yük bir öne me sa hip ol ma sı dır. Ahi -

ret te Al lah'ın iman eden kul la rı için ha zır la dı ğı son suz cen net

yur du na ka vuş mak is te yen ve ora da pey gam ber ler, sa lih ler ve

doğ ru lar la bir lik te son su za ka dar ya şa mak is te yen bir in sa nın;

dün ya day ken sev me yi mut la ka öğ ren me si ve se vi le cek özel lik le re

sa hip ol ma sı ge re kir. Çün kü cen ne tin en bü yük gü zel lik le rin den

bi ri, bir bi ri ni çok se ven, gü zel ah lak lı in san la rın son su za ka dar

sü re cek olan dost luk la rı dır. 

Cen net te son su za ka dar sev gi ve dost luk için de ya şa ya bil -

me nin yo lu ise Al lah'ı çok sev mek ve Al lah'ın çok sev di ği bir

in san ol mak tır. Al lah'ın sev dik le ri ise, Al lah'ın Ku ran'da

bil dir di ği ne gö re, mut ta ki ler (Tev be Su re si, 4), arı -

nan lar (Tev be Su re si, 108), adil olan lar (Hu cu rat

Su re si, 9), iyi lik ya pan lar (Ba ka ra Su re si,

195), te miz le nen ler (Ba ka ra Su re -

si, 222), tev be eden -
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ler (Ba ka ra Su re si, 222), sab re den ler (Al-i İm ran Su re si, 146),

sa kı nan lar (Al-i İm ran Su re si, 76) ve tev vek kül eden ler dir

(Al-i İm ran Su re si, 159).

Peygamber Efendimiz (sav)'in sevgi için ettiği dua,

Allah'a ve müminlere karşı duyulan sevginin önemini anla-

mamız açısından bizlere güzel bir örnek oluşturmaktadır:

Resulullah (sav) bir kere dua ederken şöyle buyurdu: "Ya

Rabbi! Bana Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni

Senin sevgine yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle ve

Kendi sevgini bana hararetten, susuzluktan yananların,

soğuk suya kavuşmasını istemelerinden sevgili kıl." 16
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arwinizm, yani evrim

teorisi, Yaratılış gerçeğini

reddetmek amacıyla ortaya

atılmış, ancak başarılı olama-

mış bilim dışı bir safsatadan

başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız maddelerden tesadü-

fen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle

ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyo-

na yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya

çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü

altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara daya-

lıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememek-

tedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en

büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır

bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getiril-
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mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist

iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek

çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyo-

loji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda

bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökeni-

ni Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

Allah Sevgisi

Darwin döneminde hücrenin kompleks yapısı hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 
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Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a

kadar uzanan pagan bir öğreti olmakla

birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda

ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyasının

gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında yayınla-

nan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin

bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçe-

ğine kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in

yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve zaman

içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor du;

ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me" idi. Hat ta

Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö lüm de iti raf

et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan

aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor -

du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in

umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız

bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -

rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu

yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab -

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Charles Darwin
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Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hüc-

reden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da mil-

yonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür

bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulu-

namadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlar-

dan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak

gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüf-

lerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre,

cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış

olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir

iddiadır.

Allah Sevgisi

Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün ger ler, so lu can lar,

de ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi komp leks omur -

ga sız tür le ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan bu tür le rin hep si nin bir an da

or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de bu mu ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma -

sı" ola rak anı lır.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir

ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan

"spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen

bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu

dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan

oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de -

ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş

ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği -

ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin -

de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık -

la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den

olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü

Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin

ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da

var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız

mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di -

ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş -

tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

Evolution and The Origin of Life, New York:

Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te -

ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di ren -

di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si -

nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça,

ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Louis Pasteur
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20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at -

tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği -

ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na -

cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re -

nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı

oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New

York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü -

zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz -

la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no -

asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin

ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko -

şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar -

da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on

Evolution of Early Atmosphere and

Life", Bulletin of the American

Meteorological Society, c. 63, Kasım

1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten

son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı -

ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current Status

of the Prebiotic Synthesis of Small

Molecules, 1986, s. 7.)

Allah Sevgisi

Rus biyolog Alexander Oparin
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Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego

Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth

der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka -

bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar -

şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth,

Şubat 1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açma-

za girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri

canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip

olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürün-

lerden daha   komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş labo-

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yu ka rı da tem si li res mi gö rü len

ve il kel dün ya ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ğın ken di li ğin den olu şa bi le ce -

ği ni dü şün me le ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lışma lar la bu id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça -

lış mış lar dır. An cak bi lim sel bul gu lar kar şı sın da yi ne ye nil gi ye uğra mış lar dır. Çün -

kü 1970'li yıl lar da el de edi len so nuç lar, il kel dün ya ola rak ni te len dirilen dönem deki

at mos ferin yaşamın oluş ması için hiç bir şekil de uy gun ol madığını kanıt lamış tır.
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ratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir

hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıkla-

maya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden

çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinle-

rin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali mate-

matiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu

gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için

yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için

proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi

için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,

eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var

olması gerekmektedir.

Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA

mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği

bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900

cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama

Allah Sevgisi
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bu en zim le rin sen te zi de an cak

DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk -

la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da

var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -

su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden

ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim

1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi -

ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy -

la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm -

kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim

1994, s. 78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim

teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrim teorisini geçersiz kılan ger-

çeklerden bir tanesi, canlılığın ina-

nılmaz derecedeki kompleks yapı-

sıdır. Canlı hücrelerinin çekirde-

ğinde yer alan DNA molekülü,

bunun bir örneğidir. DNA, dört

ayrı molekülün farklı diziliminden

oluşan bir tür bilgi bankasıdır. Bu

bilgi bankasında canlıyla ilgili

bütün fiziksel özelliklerin şifreleri

yer alır. İnsan DNA'sı kağıda

döküldüğünde, ortaya yaklaşık 900

ciltlik bir ansiklopedi çıkacağı

hesaplanmaktadır. Elbette böylesi-

ne olağanüstü bir bilgi, tesadüf

kavramını kesin biçimde geçersiz

kılmaktadır.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın

is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo -

luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca -

de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı

dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len

bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır.

Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet -

te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne,

ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö -

ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se -

lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles

Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard

University Press, 1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak

ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo -

log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel

de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu

özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a

gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı -

nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Allah Sevgisi
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Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li -

na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganathan, Origins?,

Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le -

re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon

"tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal -

mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı -

na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen -

le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun -

da olu şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz

olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-
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Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks

organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir

süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz

bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştir-

mezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,

mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni

gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey -

da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da
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za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na

ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük

ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi

ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep -

rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım

ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin

of Species: A Facsimile of the First

Edition, Harvard University Press,

1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar -

lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren mu tas -

yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas -

yon la rın za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl -

dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas -

yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik

olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir

şey ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı"

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de,

ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan 

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir

diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.
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Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız

"ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı

sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini

taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar

ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de,

sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış

olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını

verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların

sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş
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fo sil ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir me dik le ri -
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al dat maca ol duğunu gös ter mek tedir.
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çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı -

nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir.

(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemiş-

se, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün

doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve

yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryü-

zünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bula-

mıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılar-

la dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın -

da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na

rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü -

tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün -

de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös -

ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim -

ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz -

de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger -

çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü -

zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the

Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association,

c. 87, 1976, s. 133.)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar.

Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin

ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü -

nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur -

suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma -

sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da

ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel

bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl

ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi -

çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni",

Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 mil-

yon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Allah Sevgisi
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Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar

ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir.

Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve

ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze -

rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so -

yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir

ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place

of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c.

258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni

in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar,

Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı -

la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur -

lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev -

rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20.

yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo

sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J.

Rennie, "Darwin's Current Bulldog:

Ernst Mayr", Scientific American,

Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus >

Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho -

mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken,

bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki -
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nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve -

rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la -

rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he -

cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec -

tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le -

rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık -

la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co.,

1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge

University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok

mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve

Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar -

dır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası -

nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa -

le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na

kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in -

sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık -

tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy -
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le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te -

dir ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta -

kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa -

gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su,

hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun

yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş -

tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord

Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su

can lı lar dan in sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na

var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi

dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su -

na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya

ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos -

yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan

kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si

al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man,

yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak

var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın

fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne

ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le

ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı -

la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly

Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger

Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir -

ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum -

la ma la rın dan iba ret tir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter -

se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço -

cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir.

Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya

ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir

şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne -

lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment -

le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş -

lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko -

nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı,

ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For -

mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment -

ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan

an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le -

ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami -

no asit, is te dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te -

dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz -

lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim

adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa

ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le -

rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne

ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap -

sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan -

la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le -

ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı,
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hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri,

üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve

bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil

bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si -

ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra -

maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art

ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di

hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz -

lar. Mad de, an cak Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü -

şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko -

nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı -

sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola -

rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri -

ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len

kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den

son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den

son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin

bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka -

ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka -

ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün -

ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek -

no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne -
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ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba -

şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li -

te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir

gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en

ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis

bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril -

mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu -

nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek -

si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz

üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö -

zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir

te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo -

yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta -

raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man

gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da

da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz -

ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda -

nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya

gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür -

sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar

na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet

te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa -

dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir.

Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la -

ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta -

rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne
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gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy -

ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se

de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol -

sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al -

gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler -

si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da

has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin

bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka -

yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik

sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu

tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın

oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü -

zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si

kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la -

ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma -

dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo -
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ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la -

ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı -

la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san

ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An -

cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir

ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya

ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de -

tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir

yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses,

ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la -

rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc -

re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du -

ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve -

re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur.

Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç

duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk -

li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor -

kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar -

la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın

kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka -

niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge -

rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da,

el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra

atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li

gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim

te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar

te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış -

mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin -

den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler,

ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa -

ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se -

mek te dir ler. 

Bütün hayatımızı

beynimizin içinde

yaşarız.

Gördüğümüz

insanlar, bindiği-

miz araba, içinde

çalıştığımız iş yeri,

çevremizdeki her-

şey beynimizde

oluşur. Gerçekte

ise beynimizde, ne

renkler, ne sesler,

ne de görüntüler

vardır. Beyinde

bulunabilecek tek

şey elektrik sin-

yalleridir.
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Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden

ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric -

hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le

iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya -

list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve

ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız

ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma

yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak

doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne

izin ve re me yiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World",

The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, madde-

den başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız,

bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı

türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böcek-

lerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi

içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız

maddenin içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla

hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince

Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı

kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp

şekillendiren Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji -

nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her

in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran

ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an -

la ya cak tır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi

bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların,

bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağı-

na inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adam-

ları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teori-

si için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kul-

lanmak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu dere-

ce aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanı-

mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekle-

ri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,

Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasın-

dan, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz.

Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları

buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır.

Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri gör-

mekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı
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mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük

azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır

bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar

hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil

olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü -

yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü -

yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve -

ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la -

ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi -

lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız

atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon,

di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni,

can lı lık için uy gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni -

ni ve sa yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di -

ği ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as)

ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa

(as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di

"bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı

söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce

on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı

ayet şöy le dir:
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(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz le -

ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü -

yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları

"aldatmacalar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların

hepsini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.

Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildi-

rildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşıl-

ması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir

büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü

bozulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60

yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha

sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın

gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,

ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den

bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -

lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret -

le kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of

Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san -
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lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si

dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta -

nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya -

nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat -

ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı -

nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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1- Sa hih-i Bu ha ri, s. 53, ha dis 15

2- Kü tüb-i Sit te, 10. cilt, s. 135; Ebû Dâ vud, Edeb 122, (5124); Tir mi zî, Zühd 54, (2393)

3- Mu vat ta, Hüs nü'l-Hulk 16, (2, 908)

4- Kü tüb-i Sit te, cilt 16, s. 239

5- İh ya'u Ulum'id-Din Huc ce tü'l-İs lam, İmam Ga za li, cilt. 2, s. 365

6- İh ya'u Ulum'id-Din Huc ce tü'l-İs lam, İmam Ga za li, cilt. 2, s. 394

7- Müs lim İh ya'u Ulum'id-Din Huc ce tü'l-İs lam, İmam Ga za li, cilt. 2, s. 407

8- Tir mi zi İh ya'u Ulum'id-Din Huc ce tü'l-İs lam, İmam Ga za li, cilt. 4, s. 594

9- İbn Ma ce İh ya'u Ulum'id-Din Huc ce tü'l-İs lam, İmam Ga za li, cilt. 4, s. 655

10- Kü tüb-i Sit te, 10. cilt, s.140; Ebû Dâ vud, Sün net 3, 4599

11- Kü tüb-i Sit te, 10. cilt, s. 141

12- Kü tüb-i Sit te, 3345

13- Müs lim, İmân 93, (54); Ebû Dâ vud, Edeb 142, (5193); Tir mi zî, İs ti'zân 1, (2589)

14- Hz. Müs li me İb ni Mu hal led r.a, Ra muz El-Eha dis, s. 423.8

15- Kü tüb-i sit te, cilt 10, s.134

16- İmam Ga za li, Kim ya-yı Sa adet, s. 594 ((2) VI/253) ((5) VI/253)

Notlar

... Sen yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den 
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, 
hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)




