






OKUYUCUYA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de -
ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al -
lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş -
ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne
ser mek çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise
zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her
ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da
ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye
ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir
şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her -
kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar
"bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir
ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın
doğ ru lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir
soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun
ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma -
la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na
kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -
ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -
rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var -
dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş -
lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni
ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya -
lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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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,

YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA
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Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le

okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca,

Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul -

gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı -

lı yor), Dhi vehi (Maldivlerde kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len

eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

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

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

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

mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi -

le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi -

çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se -

fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar

da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı -

mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

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

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

ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi

bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

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

sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir

hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

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

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

ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola -

cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik

eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run

Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu,

bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin -

den an layabilir ler. 

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

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

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

ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la

içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el -

den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok

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

Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in -

san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve

adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Fok lar ka la ba lık sü rü ler ha lin de ya şar lar. Na sıl olup da

bu ka la ba lık sü rü nün için de an ne fok yav ru su nu ta nır?

Di ğer pek çok can lı gi bi an ne fok da, do ğum dan son ra

yav ru su nu kok lar, do ku nur. Bu sa ye de yav ru su nun ko -

ku su nu ta nır ve onu baş ka yav ru lar la hiç ka rış tır maz.

Allah her canlıyı ihtiyacı olan özelliklerde yaratandır.

www.unludarwinistyalanlar.com
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Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan
başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde

olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak
dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş

ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey)
apaçık bir kitaptadır. (Enam Suresi, 59)
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Bü yü me hor mo nu vü cut ta han gi böl ge le rin ge niş le me si ge -

rek ti ği ni ade ta bi lir. Vü cut da der hal hor mo nu ta nı ya rak

ken di sin den bek le nen ha re ke ti ya par. Bü yü me hor mo nu

ke mi ğe ulaş tı ğın da ke mik he men ge niş le me ye baş lar. Kü -

çük bir be be ğin vü cu du nun za man la oran tı lı şe kil de bü yü -

me si de Al lah’ın bu hor mo nu ve si le et me si sa ye sin de dir.

www.yaratilismuzesi.com
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An ne ayı yu va nın ta va nı nı ki mi za man 75 cm'den baş la -

mak üze re 2 m'ye ka dar va ran bir ka lın lık ta in şa eder.

Araş tır ma cı lar yu va lar da ki ısı yı ölç müş ve hay li il ginç bir

du rum la kar şı laş mış tır. Dı şa rı da ki ısı -30 de re ce ye ka dar

dü şer ken, yu va için de ki ısı 2 ya da 3 de re ce nin al tı na hiç

düş me miş tir. Bü tün bun la rı ku tup ayı sı na öğ re ten her şe -

yi bi len üs tün güç sa hi bi Al lah'tır.
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Gök ler de ve yer de olan la rın tü mü Al lah'ı tes bih 
et miş tir. O, üs tün ve güç lü (aziz) olan dır, 

hü küm ve hik met sa hi bi dir.
Gök le rin ve ye rin mül kü O'nun dur. Di ril tir 

ve öl dü rür. O, her şe ye güç ye ti ren dir.
(Ha did Su re si, 1-2)
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İn san vü cu du na her gün çok sa yı da mik rop gi rer. Bu

mik rop lar sa vun ma sis te mi nin ilk aşa ma sın da et ki siz ha -

le ge ti ril me ye ça lı şı lır. An cak en gel le ne me yen ba zı mik -

rop lar ve ya ban cı mad de ler do la şım sis te mi ne gi re rek ya -

şam sal teh li ke oluş tu ra bi lir. Her in sa nın sa hip ol du ğu

sa vun ma sis te mi Al lah’ın rah me ti nin bir de li li dir.
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Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? 
Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? 

(Nahl Suresi, 17)

www.darwinnedenyanildi.com
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İn san bur nun da 1000 ci va rın da de ği şik ko ku re sep tö rü

var dır. Bu sa ye de 10.000'den faz la fark lı ko ku yu al gı la -

ya bi lir si niz. Ör ne ğin bir mu zu, el ma yı ya da bir por ta -

ka lı kok la dı ğı nız da o ko ku yu al gı la ma nı zı sağ la yan mo -

le kül ler ko ku re sep tör le riy le bir le şir ve mey ve le re ait

ko du oluş tu rur. Ha fı za nız da çok tan var olan bu kod,

kok la dı ğı nız şe yin han gi mey ve ol du ğu nu si ze tek rar

ha tır la tır. Al lah in san be de nin de ya rat tı ğı mü kem mel

sis tem ile bi ze ya rat ma sa na tı nı ta nı tır.

www.yenibilgiyenikonu.com
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Ev ren de ki uyu mu sağ la yan en dik kat çe ki ci ko nu lar dan

bi ri de si met ri dir. Do ğa da gör dü ğü müz her han gi bir şey;

ör ne ğin bir to hum, bir mey ve ya da her han gi bir yap rak

in ce le ne cek olur sa ya pı la rın da ki si met ri nin var lı ğı he -

men gö rü le cek tir. Ke le bek le rin her iki ka na dın da da ay -

nı renk to nu ve ay nı de sen var dır. Bir ka nat ta bu lu nan

de sen di ğer ka nat ta da ay nı yer de ola cak şe kil de mev cut -

tur. Can lı lar da ki ben zer siz dü zen li lik ve  muh te şem sa -

nat Al lah’ın üs tün ya rat ma sı dır. 

www.Kurandaadigecencanlilar.com



Uçan ba lık lar, kuy ruk yüz ge ci nin çok hız lı har eke tiy le

su dan dı şa rı ya fır la yan ve be lir li bir me sa fe sü zül dük -

ten son ra ye ni den ya vaş ya vaş su ya dü şen ba lık lar dır.

100 mil yon yıl dır en kü çük bir de ği şik li ğe da hi uğ ra ma -

yan bu ba lık lar, ev rim ci le rin can lı la rın kö ke ni ve ta ri hi

hak kın da ki tüm id di ala rı nı yer le bir et mek te dir ler. 
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Yaş: 95 milyon yıl

Bölge: Lübnan



Gü nü müz de sa de ce iki fa mil ya sı so yu nu de vam et ti ren

mer sin ba lık la rı hep mer sin ba lı ğı ola rak var ol muş lar -

dır. Baş ka bir can lı dan tü re me miş, baş ka bir can lı ya da

dö nüş me miş ler dir. Bu ger çe ğin te yi di olan fo sil bul gu -

la rı, di ğer tüm can lı lar gi bi mer sin ba lık la rı nın da ev rim

ge çir me dik le ri ni söy le mek te dir.

21

Mersin Balığı
Dönem:
Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yaş: 144 - 65
milyon yıl
Bölge: Çin
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Or ta bü yük lük te bir ağaç olan çit lem bik ler or ta la ma 10-

25 met re uzun lu ğun da dır lar. Bu lu nan tüm çit lem bik fo -

sil le ri, bu bit ki nin gü nü müz de ki ör nek le riy le bun dan

on mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış ör nek le ri nin ta ma men

bir bi ri nin ay nı ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Bu ay nı -

lık, ev rim id di ası nı yer le bir et mek te dir.

Çitlembik Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,

Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl

Bölge: Green River
Oluşumu, Wyoming, ABD
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Eğrelti Otu
Dönem: Paleozoik zaman,

Karbonifer dönemi
Yaş: 300 milyon yıl

Bölge: İngiltere

Fo sil ka yıt la rı di ğer can lı lar gi bi bit ki le rin de her han gi

bir ev rim sü re cin den geç me di ği ni is pat la mış tır. 300 mil -

yon yıl ön ce ya şa mış olan eğ rel ti ot la rı ge rek gö rü nüm ge -

rek se ya pı ola rak bu gün kü eğ rel ti ot la rı nın ta ma men ay -

nı sı dır. Bu ay nı lık, ev ri mi ge çer siz kıl mak ta, Ya ra tı lış'ın

bi lim sel ve açık bir ger çek ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır.



Ek lem ba cak lı lar fi lu mu na da hil olan at na lı yen geç le ri,

Che li ce ra ta (ke li ke ser li ler) alt fi lu mu na da hil dir ler ve

örüm cek ler ve ak rep fa mil ya la rı na da ha ya kın dır lar. Re -

sim de gö rü len 150 mil yon yıl ya şın da ki at na lı yen ge ci fo -

si li, Ya ra tı lış'ın açık bir ger çek ol du ğu nu, ev ri min hiç bir

za man ya şan ma dı ğı nı bir kez da ha te yit et mek te dir.
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At Nalı Yengeci
Dönem: Mezozoik zaman,
Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen,
Almanya



Vatoz 
Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Bundan 100 milyon yıl önce yaşayan vatoz balıklarının

sahip oldukları tüm özelliklere günümüzdeki vatoz

balıkları da sahiptir. Bunun anlamı ise, vatozların

aradan geçen 100 milyon yıla rağmen hiç değişmedik-

leri, yani evrim geçirmedikleridir.
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www.proteinolusumu.com



El de edi len sa yı sız fo sil ör ne ği her bir bit ki nin ken di si -

ne has özel lik ler le ya ra tıl dı ğı nı ve var ol du ğu müd det

bo yun ca her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dı ğı nı gös ter mek -

te dir. Bu ger çe ği gös te ren bul gu lar dan bi ri de re sim de

gö rü len 54 - 37 mil yon yıl lık dal la rıy la bir lik te ka raa ğaç

yap ra ğı fo si li dir.

26

Dallarıyla birlikte
Karaağaç yaprağı  
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek
Oluşumu, Kanada

www.darwinistpanik.com



Dar wi nist ler can lı la rın sü rek li ola rak de ğiş tik le ri ni, ya ni

ev rim ge çir dik le ri ni söy le mek te dir. Fo sil ler ise, can lı la -

rın var ol duk la rı ilk an dan iti ba ren hiç de ğiş me dik le ri ni

gös ter mek te dir. Bu nun an la mı ise açık tır: Can lı lar ev rim -

leş me miş, Yü ce Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış lar dır.

27

Eğrelti Otu
Dönem: Paleozoik
zaman, Karbonifer

dönemi
Yaş: 300 milyon yıl

Bölge: İngiltere

iii

www.unludarwinistyalanlar.com



Kam bur si nek ler mil yon lar ca yıl dır ay nı ya pı la rı nı ko ru -

mak ta dır lar. 45 mil yon yıl lık am ber de bu ger çe ğin ka nıt -

la rın dan dır. Eğer bir can lı 45 mil yon yıl dır en kü çük bir

de ği şik li ğe da hi uğ ra ma mış sa, o can lı nın ev rim ge çir di -

ğin den bah set me nin hiç bir im ka nı yok tur. Fo sil ler ev rim -

ci le rin ya lan söy le dik le ri nin en önem li gös ter ge si dir.

28

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



Fo sil le rin gös ter di ği gi bi, gü nü müz de ya şa yan bö cek

tür le ri nin hep si var ol duk la rı ilk an dan iti ba ren bu -

gün kü ku sur suz ya pı la rı na sa hip tir, aşa ma aşa ma ge -

liş me miş ve hiç bir za man de ği şi me uğ ra ma mış lar dır.

Bu ger çe ğin de lil le rin den bi ri de, re sim de gö rü len am -

ber için de ki 50 mil yon yıl lık bit ki pi re si dir.
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Bitki Piresi
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya



Pe lo ba ti da e (Ça mu ra da lan) fa mil ya sı na da hil olan bu kur ba -

ğa cin si nin bir kıs mı ar ka ayak la rıy la top ra ğı ka za rak top rak

içe ri sin de, bir kıs mı da su lu or tam lar da ya şar. Bu hay van lar

ani den or ta ya çık mış lar, ya ni ya ra tıl mış lar ve ilk or ta ya çık -

tık la rı an dan bu ya na hiç bir "ev ri me" ma ruz kal ma mış lar dır.

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Messel

Oluşumu, Almanya

www.guncelhaber.org
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En es ki kap lum ba ğa fo sil le ri yak la şık 200 mil yon yıl ön ce si -

ne ait tir ve o dö nem den bu ya na bu can lı lar da hiç bir de ği şim

ol ma mış tır. Re sim de gö rü len 37 - 23 mil yon yıl lık kap lum -

ba ğa fo si li de, mü kem mel de tay la rı ile gü nü müz kap lum ba -

ğa la rın dan fark lı ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Gü nü müz kap -
lum ba ğa la rı ve
mil yon lar ca yıl
ön ce ki kap lum -
ba ğa lar ara sın -
da hiç bir fark
yok tur.

Altta 37-23 mil yon 
yıl lık kaplumbağa fosili.

www.yaratilismuzesi.com
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Giriş

İ nsanların birçoğunu, kendileri farkında olmadıkları halde

etkisi altına almış batıl bir din vardır. Bu, kendini açıkça tanıt-

mayan, gizli bir dindir. Hiçbir yazılı kuralı yoktur. Adı bile kon-

mamıştır. Fakat insanların hareket ve tavırlarını, düşüncelerini

kontrolü altına alır. Pek çok kimse şuurunda dahi olmadan haya-

tı boyunca bu dinin kurallarını uygular, bu dinin emir ve yasakları-

na göre yaşar. Bu batıl din, Müslümanlık, Hıristiyanlık veya Musevi-

lik değildir. Bu batıl dine uyan kimseler sorulduğunda belki, "Ben

Müslümanım" ya da "Ben Hıristiyanım" diyebilirler. Bazı kişiler de

dinsiz hatta ateist de olabilirler. Fakat her biri, aslında bu gizli

dinin mensubudur.

Bu batıl din, baş lan gıç ta in san la rın önü ne bir bü tün ola rak ko -

nu lup ken di le ri ne tek lif edil mez. İn san lar bu di ni, dün ya ya gel dik -

le rin den iti ba ren al dık la rı uzun tel kin ler so nu cun da be nim ser ler.

Bu ne den le, ha re ket, dü şün ce, ta vır, hat ta mi mik le ri nin bi le bu

din den kay nak lan dı ğı nı far k et mez ler. 

Bu batıl din, ken di si ne bağ la nan la ra he def ola rak "adam ol -

ma"yı gös te rir. "Adam ol mak", bu di nin de ğer yar gı la rı nı be nim -

se mek, ku ral la rı nı, ya sak la rı nı ve dav ra nış bi çim le ri ni uy gu la mak,
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ka rak ter özel lik le ri ni üze rin de ta şı mak de mek tir. Top lum da ka bul

gör mek, ya dır gan ma mak, be lir li bir ye re ge le bil mek için adam ol -

mak şart tır. Bu din so nuç ola rak "adam ol ma"nın di ni dir. Biz de

bu di ne kı sa ca, "adam lık di ni" adı nı ve re ce ğiz. Adam lık di ni, in san -

la rı sa mi mi yet siz li ğe, yap ma cık ve zor la ma ta vır la ra iter. Bu batıl

di ne ta bi olan kim se ler, ço ğun luk la iç le rin den gel di ği gi bi ra hat ve

do ğal dav ra na maz lar. İçin de bu lun duk la rı or ta ma uy gun ol du ğu nu

dü şün dük le ri dav ra nış bi çim le ri ni, ko nuş ma ka lıp la rı nı, yüz ifa de -

le ri ni kul la nır, he men her du rum da rol ya par lar. Bu na kar şın, ken -

di le ri nin son de re ce do ğal ve nor mal bir ya şam sür dük le ri ni zan -

ne der ler.

Bu batıl sistem, sonuçta, kendine karşı bile samimi olamayan,

yapmacık, sahte bir kişiliğe sahip insan modelleri üretir. Her yön-

den sıkıntı ve azap verici olan böyle şeytani bir dinin toplumun

bütün kesimlerini etki altına almasının en önemli nedeni, az önce

belirttiğimiz gibi, adının konmamış oluşudur. Bu şeytani dinin

mensupları dinlerini yargılamayı, terk etmeyi ya da değiştirmeyi

akıllarının ucundan bile geçirmezler. Çünkü içinde bulundukları

sistemin bir din olduğundan habersizdirler. Tabi oldukları sistemi,

"hayatın gerçekleri, değişmez kuralları" olarak görmeyi de bir

erdem zannederler. . 

İnsan, içinde bulunduğu bu durumu terk etmedikçe, adamlık

dininden kopup ayrılmadıkça İslam'ı gerçek manasıyla kavrayamaz

ve yaşayamaz. Çünkü İslam'ın temel şartlarından biri samimiyet

ve doğallıktır. Bir insanın İslam'ı yaşaması ve dolayısıyla gerçek

mutluluk ve kurtuluşa ulaşması, ancak Allah'a, kendine ve diğer

insanlara karşı son derece samimi olmasıyla mümkün olabilir.

İman, ancak samimiyet zemini üzerine kurulur. Adamlık dininin
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etkisinden kurtulmak içinse, öncelikle bu şeytani dini teşhis ve

tarif etmek gerekir. Bu kitabın amacı da budur. İlerleyen bölüm-

lerde, adamlık dininin özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.  

Oku yu cu ya dü şen, bu batıl di nin özel lik le ri ni in ce ler ken ken -

di ni de tart ma sı ve göz den ge çir me si dir. Çün kü her ne ka dar

kim se üs tü ne alın mak is te me se de, adam lık di ni her ke sin üze rin -

de be lir li bir et ki ya rat mış ola bi lir. İn san ha ya tı nın her anı na mü -

da ha le eden bu ka ran lık din den kur tul mak için de, ön ce lik le dik -

kat ve sa mi mi yet ge rek mek te dir.
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Hak Di ne Kar şı Olan
Adam lık Di ni

Peygamber Efendimiz (sav), kendisine yöneltilen "din nedir?"

so ru su na kar şı lık ola rak  "git ti ği niz yol dur" ce va bı nı ver miş tir. Bu

ce vap, ko nu yu en hik met li bi çim de özet ler. Din, bir in sa nın ve

do la yı sıy la in san lar dan olu şan top lu mun tüm de ğer yar gı la rı nı, ah -

lak ku ral la rı nı, ya şam bi çim le ri ni içe rir. Ör ne ğin Yu suf Su re si'nin

76. aye tin de ki "din" ke li me si bu an lam da dır:

Böy le ce (Yu suf) kar de şi nin ka bın dan ön ce on la rın kap -

la rı nı (yok la ma ya) baş la dı, son ra onu kar de şi nin ka bın -

dan çı kar dı. İş te Biz Yu suf için böy le bir plan dü zen le -

dik. (Yok sa) Hü küm da rın di nin de kar de şi ni (ya nın da)

alı ko ya maz dı... (Yu suf Su re si, 76)

Ku ran'da in kar eden le rin de bir di nin men su bu ol duk la rı ger -

çe ği çe şit li ayet ler de ha ber ve ri lir. Ör ne ğin Fi ra vun, Hz. Mu sa

hak kın da kav mi ne şöy le de miş tir: 

... Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim de o (git sin) Rab bi ne

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

sin den ya da yer yü zün de fe sat çı kar ma sın dan kor ku yo -

rum. (Mü min Su re si, 26) 



Başka ayetlerde de kafirlerin, resullerin getirdiği hak dine

karşı eski batıl dinlerine bağlılık gösterdikleri şöyle anlatılır:

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

Ka fir ler de di ki: "Bu, ya lan söy le yen bir bü yü cü dür. İlah -

la rı bir tek ilah mı yap tı? Doğ ru su bu, şa şır tı cı bir şey."

On lar dan ön de ge len bir grup: "Yü rü yün, ilah la rı nı za

kar şı (bağ lı lık ta) ka rar lı olun; çün kü asıl is te nen bu dur"

di ye çe kip git ti. "Biz bu nu, di ğer din de işit me dik, bu, içi

boş bir uy dur ma dan baş ka sı de ğil dir." (Sad Su re si, 4-7)

Buraya kadar da anlaşılacağı gibi her insanın bir dini vardır.

Allah'ın dinine uymayanlar, hatta kendini ateist olarak tanıtanlar

bile, gerçekte "dinsiz" değildirler, sadece batıl bir dinin mensubu-

durlar. Bu dinlerin bir kısmı, günümüzde "din" olarak tanımlanmı-

yor olabilir. Ancak Kuran'da belirtildiği gibi hepsi de birer dindir-

ler. Örneğin Marksizm de bir anlamda batıl bir dindir, çünkü bu

ideoloji bir kısım insanların "gittikleri yol"dur. Marksistler,

Marx'ın ürettiği düşünce sistemini benimsemiş, onun düşünce

yöntemini kabul etmişlerdir. Dünyayı onun koyduğu kıstaslara

göre değerlendirirler. Nasıl var olduklarını ve ölümün ne olduğu-

nu da Marx'ın (ve Engels'in) bilim dışı mantıklarına dayanarak

açıklarlar. Kısacası Marksizm'e inanmışlardır ve hayatlarını da ona

göre yönlendirir, olayları ona göre değerlendirirler.  

Mark sizm sa de ce bir ör nek tir. Ona ben zer yüz ler ce fark lı din

(ya ni fel se fe, dü şün ce sis te mi vs.) sa yı la bi lir. Mark sizm'e ta ma men

zıt olan ide olo ji ler de bi rer din dir. Ta bii tüm bu din ler, "ba tıl" din -

ler dir ve te mel de in san la rı Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la

üre til miş ler dir. 

Burada vurgulanması gereken asıl önemli nokta şudur: Dünya
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üzerinde, ideolojisi, felsefesi, dünya görüşü ne olursa olsun ya da

isterse hiç olmasın, hak dinden uzaklaşmış kişilerin istisnasız tabi

oldukları tek bir ortak batıl din vardır. Bu din de girişte ifade etti-

ğimiz ve ana hatlarını belirttiğimiz "adamlık dini"dir. Ve şeytanın,

insanları hak dinden saptırma ve uzaklaştırma çabasında kullandı-

ğı en sinsi ve en etkili silahlarından biridir.



Adam Ol mak!

"Sen ön ce adam ol!"

"Adam gi bi in san ol san bun lar ba şı mı za gel mez di!"

Bu söz le ri ha ya tı mız bo yun ca kim bi lir kaç de fa duy mu şuz dur.

Özel lik le genç lik yıl la rın da, bü yük le ri mi ze pek de onay la ma dık la rı

bir şe yi söy le di ği miz de ya da on la rın is te me dik le ri bir şe yi yap tı -

ğı mız da... 

Bu sözü sarf eden insan için "adam olmak" herşeyin başında

gelir. "Adam olmak" tabiriyle kastedilen, toplum tarafından genel

kabul görmüş bir anlayışa, kültüre, tavra ve yaşama sahip olmak,

mak bul ola rak ta nı tı lan bel li ka lıp la rı üze rin de ta şı mak tır. Bu de -

ğer ler sis te mi, ka lıp la rı ve ku ral la rı ile top lu mun bü yük bir ço ğun -

lu ğun ca ka bul gör mek te ve uy gu lan mak ta dır. Bu ka lıp la rın ve ku -

ral la rın ne re den doğ duk la rı, ne de re ce doğ ru ol duk la rı ise ko lay

ko lay tar tış ma ya açıl maz, çar pık lık la rı yar gı lan maz. Zi ra, top lu -

mun bü yük ço ğun lu ğun ca be nim se nen bu ya pı yı sor gu la mak, kit -

le le re ters düş mek, ge niş bir ke si min tep ki le ri ne he def ol mak

teh li ke si ni de be ra be rin de ge ti rir.

39
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Doğ ru lu ğu na ke sin ola rak ina nıl mış bu ya pı, yal nız ca bel li top -

lum la ra has bir özel lik ola rak de ğer len di ril me me li dir. Bu sis tem

ge rek Do ğu'da ge rek se de Ba tı'da, her çe şit kül tü rün yer al dı ğı

or tam lar da ken di ne öz gü bir inanç ve ka bul ler sis te mi ola rak var -

lı ğı nı sür dür mek te, ya sak la ma la rı, yap tı rım la rı ve tav si ye le riy le

ade ta ken di ba şı na, müs ta kil bir din -adam ol ma nın di ni- ha lin de

uy gu lan mak ta dır: "Adam lık Di ni". 

"Adam ol mak", Müs lü man ol ma nın, Al lah'a inan ma nın, gü zel

ah lak lı ol ma nın, hat ta in san ol ma nın dı şın da apay rı bir kav ram dır.

Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği ta vır ve ah la kın bu din de ke sin lik le

ye ri yok tur. Za ten adam lık di ni, Ku ran ah la kı nın ger çek an lam da

ya şan ma dı ğı or tam lar da doğ mak ta ve ge liş mek te dir. Ge nel de

top lum da hay ran olu nan, öze ni len, üs tün gö rü len ki şi ler adam lık

di ni ni çok iyi öğ ren miş ve bu batıl sistemi bütün kurallarıyla uygu-

layan kişilerdir. 

Bu ra da Ku ran'da tav si ye edi len te mel ah lak pren sip le ri ni ve

adam lık di ni nin bun la ra ta ma men ters olan çü rük man tı ğı nı vur -

gu la mak ta ya rar var dır. Ku ran'da tüm in san la rın Al lah'a kar şı so -

rum lu ol du ğu bil di ri lir. Bu na gö re, in san yal nız ca Al lah'ı ra zı et -

mek le yü küm lü dür ve baş ka in san la rın tak di ri ya da be ğe ni si pe -

şin de koş ma ma lı dır. Ku ran ah la kı nı ya şa yan bir mü min; "Al lah,

ku lu na ye ter li de ğil mi? Se ni O'ndan baş ka la rıy la kor ku tu -

yor lar..." (Zü mer Su re si, 36), "... yol gös te ri ci ve yar dım cı

ola rak Rab bin ye ter." (Fur kan Su re si, 31) ayet le ri ne gö re dü şü -

nür ve ya şar. Tüm ha ya tı Rab bi mi z'i hoş nut ede bil me ama cı na yö -

ne lik tir. Di nin te me li bu dur. Kuran'da, Hz. İbrahim'den bugüne

uzanan hak dinin özelliğinin, tüm hayatın Allah'a adanması olduğu

haber verilir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

De ki: "Rab bim ger çek ten be ni doğ ru yo la ilet ti, dim dik



du ran bir di ne, İb ra him'in ha nif (mu vah hid) di ni ne. O,

müş rik ler den de ğil di." 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, 161-162)

İnsanın hayattaki temel amacının Allah'ın rızası olması, diğer

insanlarla olan ilişkilerini de kuşkusuz temelden değiştirir. Az

önce belirttiğimiz gibi kişinin diğer insanlara karşı müstakil bir

sorumluğu yoktur. Ama Allah, diğer insanlara nasıl davranılması

gerektiğini Kuran'da bildirmiştir ve Allah'a karşı duyulan sorum-

luluk, diğer insanlara karşı da en şefkatli, en merhametli, en ada-

letli, en doğru, en dürüst tutumun gösterilmesini sağlar. Ayetler-

de, müminlerin bu yöndeki bakış açısı şöyle tarif edilir:

Adak la rı nı ye ri ne ge ti rir ler ve şer ri (kö tü lü ğü) yay gın

olan bir gün den kor kar lar. 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 Rab bi -

miz' den kor ku yo ruz. (İn san Su re si, 7-10)

Ayetlerden de anlaşıldığı gibi, müminlerin diğer insanlardan

medet umma, onlardan karşılık bekleme gibi bir tavırları yoktur.

Bu, mümine çok güçlü ve sağlam bir karakter kazandırır. Mümin

her ortamda, herkesin karşısında doğru olanı, yani Allah'ın emir-

lerini yerine getirir. Ne kimseden takdir bekler ne de kimseden

çekinir. Yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu ister. Nitekim Allah

Kuran'da, müminleri "kınayıcının kınamasından korkma-

yanlar" (Maide Suresi, 54) olarak tanımlamaktadır. Bu ne den le,

mü mi nin olay lar ve in san lar kar şı sın da ka rak te ri ve tav rı hiç bir şe -
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kil de de ğiş mez. Ne ken di si ne ve ri len bir ma kam ya da mev ki den

do la yı şı ma rır, ne de için de bu lun du ğu zor du rum dan do la yı ümit -

siz li ğe ka pı lır. Ku ran'da mü min le rin bu is tik rar lı ka rak te rle ri ne sık

sık dik kat çe kil mek te, bü yük bir mülk ya da ik ti dar ele ge çir dik le -

rin de ki ta vır la rıy la, zor luk ve yok sul luk için de ki ta vır la rı nın ay nı

ol du ğu ayet ler den an la şıl mak ta dır. Çün kü mü min, ken di si ne isa -

bet eden her tür lü ni met (bu mülk, ik ti dar, ma kam vs. ola bi lir) ya

da sı kın tı nın (in san lar ta ra fın dan kı nan mak, sal dı rı ya uğ ra mak, sü -

rül mek, yok sul kal mak, hap se dil mek vs. ola bi lir) Al lah'tan gel di ği -

nin ve tüm bun la rın ken di si ni eğit mek ve de ne mek için ya ra tıl mış

bi rer "im ti han" ol du ğu nun bi lin cin de dir.

Bu na kar şı lık adam lık di ni, Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede me yen,

Al lah'ın hoş nut lu ğu ye ri ne in san la rın hoş nut lu ğu nu ara yan, ahi ret

ya şa mı ye ri ne dün ya dan me det uman in san la rın di ni dir. Bu şey ta -

ni din de, in san lar bir bir le ri ne kar şı so rum lu ol duk la rı nı dü şü nür -

ler. Di ğer in san la rı hoş nut et mek, di ğer in san la rın be ğe ni si ni ka -

zan mak, top lum da "sta tü" edin mek ha ya tın bel ki de en önem li

ama cı dır. 

Bundan dolayı da, mümin tavrının tam aksine, adamlık dininin

mensupları olaylar ve insanlara göre değişen bir tavır ve karakte-

re sahip olurlar. Bir başka deyişle, adamlık dini bir "ayar" dinidir.

Yerine, zamanına, kişisine, olayına göre tavır, bakış ve ses ayarla-

rı gerektirir. Samimiyet ve doğallık bu batıl dinde yeri olmayan

kavramlardır. Bu sapkın inanca göre toplumda her cinsin, yaşın,

olayın adamı içinde bulunduğu duruma, sahip olduğu "statü"ye

göre farklı tavırlar göstermelidir.  

Ka dın lar ken di le ri ne be lir len di ği gi bi dav ran ma lı, er kek ler ve

ço cuk lar da yi ne ken di le ri ne ve ri len rol le ri oy na mak zo run da dır -



lar. Eğer ki şi bir öğ ren ciy se, adam lık di ni ku ral la rı bir öğ ren ci nin

ne ler yap ma sı nı ge rek ti ri yor sa öy le dav ran ma lı dır. Bir me mur,

dok tor, öğ ret men ve iş çi için de ay nı ku ral lar ge çer li dir. Adam lık

di ni men sup la rı, top lum için de sa hip ol duk la rı sta tü yü ken di le ri ne

kim lik edi nir ve bu kim li ğin ge rek tir di ği gi bi dav ra nır lar. Oy sa mü -

mi nin ki şi li ği ni inan cı şe kil len di rir, az ön ce be lirt ti ği miz gi bi, top -

lu mun ken di si ne olan ba kış açı sı, için de bu lun du ğu sta tü, bu kim -

li ği hiç et ki le mez.

Adam lık di ni top lu mu için de ye ti şen in sa na, bu ah lak ve ki şi -

lik ya pı sı oto ma tik ola rak yer le şir ve bu batıl di nin ku ral la rı der -

hal uy gu lan ma ya baş lar. Top lum için de ge çer li ol ma nın, üs tün ol -

ma nın yol la rı bu ra lar dan, bu ta vır ve dav ra nış lar dan ge çer.

İlerleyen bölümlerde, adamlık dininin, ait oldukları çevreye,

yaş dönemlerine, sosyal ve kültürel durumlarına, cinsiyetlerine

göre insanlara öğretilen karakter, tavır ve konuşma biçimlerini,

ruh ve kişilik yapılarını, psikolojileri inceleyeceğiz. Bunların

Kuran'da tarif edilen ideal davranış biçimlerinden, kişilik ve ahlak

yapısından ne derece uzak olduğu, Kuran ayetleriyle karşılaştırma

yapıldığında açıkça görülmektedir. Bu şekilde, şeytanın batıl din-

lerinden biri olan "adamlık dini"nin, İslam'dan uzak bir insana,

hayatının her döneminde nasıl hükmettiği ortaya çıkmaktadır. 
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ADAMLIK DİNİNE GÖRE ADAM OLMAK
(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL 35'DEKİ 

(İZMİR) CANLI RÖPORTAJI, 18 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: Adamlık dini insanlar arasında vardır.

Mesela "o adam gibi adamdır" derler, bakarsın son derece yap-

macıktır hareketleri, konuşmaları, mimikleri, tavrı, bir tiyatro

sanatçısı gibi. İnsanı utandıracak tarzda son derece yapmacıktır,

konuşmaları yapmacıktır, üslubu yapmacıktır, yani samimiyetsiz-

dir. Bunlarla ilgili yüzlerce mimik, yüzlerce üslup vardır. Mesela

biri gelir, işte "yıllardan beri sizi bekliyorduk, siz nerelerde kaldı-

nız, sizi gidi sizi" böyle çok çok yapmacık üsluplar kullanılır. Hal-

buki insan çok candan özlediğini, çok sevdiğini söyleyebilir, yani

çok açık söyler. Oradaki yapmacıklığa ne gerek var? Bu işte

adamlık dinidir, ben bunu anlatıyorum.

Yapmacıklık insanı yorar. Tabiilik çok güzeldir, samimiyet çok

güzeldir, samimi sevmek çok güzeldir, samimi ifadeler çok güzel-

dir. Onun için Allah, "samimi olan kullarım kurtulur" diyor, şey-

tandan Allah’a sığınırım. Samimiyetin zevkiyle, yapmacıklığın itici-

liği arasında Müslümana tercih yap deseler, Kuran’da bir hüküm

bile olmasa insan hemen tabii olanı tercih eder. Çünkü doğal

insan çok çok güzeldir, doğal bir kadın nerededir, yapmacık bir

kadın nerededir değil mi, çok itici durur.



Adam lık Di nin de ki 
Or tak Psi ko lo ji ve 

Dav ra nış Bi çim le ri 

A dam lık di ni nin ya şam fel se fe si ve ku ral la rı, Ku ran ah la kı nın

ta ma men ter si olan batıl bir ina nış tan kay nak la nır. Bu şey-

tani ina nış ki şi nin tüm ya şan tı sı na ha kim olan, top lum da da do ğal

ve ge çer li gö rü len bir zih ni yet tir. Ku ran'ın pek çok ye rin de kö tü

ah lak mo de li ola rak ta rif edi len ta vır ve ha re ket ler, adam lık di ni -

ni ya şa yan lar ta ra fın dan ço ğu za man me zi yet ola rak ka bul edi lir.

Bu batıl din, ku ral cı lı ğın ha kim ol du ğu bir ha yat tar zı dır. Top -

lum, bü yük kıs mı ata la rın dan mi ras kal mış bir ta kım ku ral la ra sa hip -

tir. Bu ku ral la rı ise, "... Ger çek ten biz, ata la rı mı zı bir üm met

(din) üze rin de bul duk ve doğ ru su biz, on la rın iz le ri ne uy muş

kim se le riz." (Zuh ruf Su re si, 23) di yen in kar cı top lum la ra ben zer

şe kil de, ade ta İla hi bir hü küm gi bi ko run mak ta dır. 
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Bu ku ral la rın dı şı na ko lay ko lay çı kıl maz. Ye mek ye me ada -

bın dan, yat ma va kit le ri ne, sev gi ve say gı gös ter me şe kil le rin den,

ar ka daş se çi mi ne, mi sa fir ağır la ma ya ka dar, hep da ha ön ce den be -

lir len miş ku ral la ra gö re ya şa nır. Bu batıl di ni ter cih eden ve bu

batıl di nin ada mı ol ma yo lun da iler le yen her ki şi, top lu mun bü yük

ço ğun lu ğu ta ra fın dan ka bul gö ren or tak bir üs lu bu ve tav rı be nim -

se mek zo run da dır. Hat ta bu ta vır la rın us ta lık la ic ra edil me le ri bir

üs tün lük öl çü sü ola rak ka bul edi lir. Ter cih ler Al lah'ın rı za sı na gö -

re de ğil, adam lık di ni nin koy du ğu hak olmayan öl çü le re gö re ya -

pı lır. Bu çar pık an la yış, adam lık di ni ne ta bi olan lar da ge niş çap lı

ka rak ter ve dav ra nış bo zuk luk la rı na se bep ol muş tur. Aşa ğı da,

bun la rın en be lir gin olan la rı nı ana baş lık lar al tın da in ce le ye ce ğiz.

1- YAP MA CIK TA VIR VE HA RE KET LER

İs lam di nin de ki sa mi mi yet, do ğal lık ve iç ten lik ye ri ne adam lık

di nin de, sa mi mi yet ten ta ma men uzak, her  bi ri özel ola rak ayar la -

nan ve za man için de ki şi nin ka rak te ri nin bir par ça sı ha li ne ge len

su ni ta vır ve dav ra nış lar var dır. 

Adamlık dini mensubu, çarpık anlayışının sonucu olan bu yap-

macık hareket ve mimikleri, samimiyetsiz üslubu ile daha ilk

bakışta kendisini belli eder. Bu yapmacık tavır ve davranışların her

biri, mesaj vermek, ilgi çekmek, gösteriş yapmak, menfaat gözet-

mek vs. gibi belli amaçlara yönelik olarak sergilenir.

Me saj Ver me
Adam lık di nin de, duy gu la rın ço ğu za man ko nuş ma yo luy la de -

ğil de, ba kış ve ta vır lar la ifa de edil me si esas tır. Bu nun se be bi, ki -

şi nin his set ti ği bir çok duy gu yu açık ça bel li et me yi gu ru ru na ye di -

re me me si dir. Bu yüz den duy gu la rı nı ima yol lu ta vır ve dav ra nış -



lar la bel li eder. Ava mi li san da "trip at ma" şek lin de ifa de edi len bu

dav ra nış bo zuk luk la rı adam lık di ni in sa nı nın te mel ki şi lik ya pı sı nı

oluş tu rur. Kız ma, bo zul ma, kıs kan ma, özen me, hay ran lık gi bi his -

ler ki mi za man böy le do lay lı şe kil ler de dı şa vu ru lur.

Si nir le nin ce ka pı la rı çar pa rak ka pat ma, kız dı ğı nı bel li ede cek

ba kış lar at ma, hiç ce vap ver me den yo lu na de vam et me, si nir len -

di ği ni bel li et mek için ses to nu nu müm kün ol du ğun ca kı sık tu ta -

rak ko nuş ma adam lık di ni in sa nı nın dı şa vu rum ta vır la rın dan ba zı -

la rı dır. Ge nel de açık ve sa mi mi bir üs lup ye ri ne ima yol lu an la tım -

lar ter cih edi lir.

İs lam di nin de ki asa le tin ye ri ne adam lık di nin de, ta vır lar da ba -

sit lik ha kim dir. Ar ka daş lar ara sın da ki tar tış ma lar da kı zıp ba şı nı

çe vir me, su sup ko nuş ma ma, ka pı yı çar pa rak çık ma, bir den bi re ar -

ka sı nı dö nüp or tam dan ay rıl ma, su rat as ma ve bu nu bel li bir sü re

de vam et tir me gi bi ses siz pro tes to ha re ket le ri, gü lü ne cek şey le -

re ka sıt lı ola rak gül me me, so ru lan so ru la ra duy du ğu hal de ce vap

ver me me ya da ters ve ak si ce vap lar ve re rek kar şı ta ra fı bez dir -

me gi bi ba sit ve ba ya ğı ha re ket ler, bun lar dan bir ka çı dır.

Üs tün lük Gös te ri si ve Aşa ğı la ma
Adam lık di ni nin men sup la rı, gün için de sü rek li ola rak bir bir -

le ri ne kar şı üs tün lük el de et me ye ça lı şır, el le rin den gel di ğin ce

kar şı ta ra fı ez me ye uğ ra şır lar. Çün kü an cak kar şı ta ra fı ez dik le ri

tak dir de yük se le cek le ri ni dü şü nür ler.

Si nir li ve ak si gö rün me, çok meş gul ol du ğu ve kim se ye ta -

ham mül ede me di ği iz le ni mi ver me gi bi ta vır lar, ge nel lik le iş ye ri

sa hi bi ve ya üst ma kam da ki ki şi ler ta ra fın dan ken di alt la rın da ça lı -

şan la ra kar şı gös te ri lir. Kar şı ta ra fı adam ye ri ne koy ma dı ğı nı bel li

eden ta vır lar gös ter mek de adam lık di nin de mak bul sa yı lan dav -
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ra nış bi çim le rin den dir. Top lum için de ko nu şur ken yal nız ca bel li

ki şi le ri mu ha tap ala rak on la ra ba ka rak ko nuş mak, bel li ki şi le ri

ade ta o or tam da yok say mak adam lık di ni nin aşa ğı la ma ta vır la rın -

dan dır. Kar şı sın da ki ile il gi si ol du ğu nu bil di ği bir ko nu yu sırf onu

mu ha tap al mı yor gö rün mek için ona bak ma dan ya nın da ki le re an -

lat mak da sık sık ya pı lan ha re ket ler den dir.

Kar şı ta raf bir ko nu an la tır ken yü zü ne bak ma dan elin de ki iş -

le uğ raş ma ya de vam edip müm kün ol du ğun ca il gi siz miş gi bi dav -

ran mak, sor du ğu so ru ya duy du ğu hal de ce vap ver me mek adam -

lık di nin de bir şah si yet be lir ti si ola rak gö rü lür ve üs tün ola bil me -

nin, ba zı şey le ri "aş mış" gö rün me nin yol la rın dan bi ri ola rak ka bul

edi lir. İl gi siz gi bi gö rün mek, bir aşa ğı la ma yön te mi ola rak ha ya tın

her saf ha sın da bü yük bir iti na ile uy gu la nır. Ör ne ğin se lam ve ri len

ki şi ol mak çok önem li dir. Ön ce se lam ve re nin kar şı ta raf ol ma sı -

na özen gös te ri lir. Se la mı duy maz lık tan gel mek de kar şı ta ra fı kü -

çük dü şür me me to du ola rak kul la nı lır. Hal bu ki Ku ran'da bil di ri len

ah lak öl çü sü çok fark lı dır:

"Bir se lam la se lam lan dı ğı nız da, siz on dan da ha gü ze liy -

le se lam ve rin ya da ay nıy la kar şı lık ve rin..." (Ni sa Su re -

si, 86)

Bir ta kım yap ma cık ha re ket ve ta vır lar la di ğer in san la ra kar şı

üs tün gel me ye, ken di ek sik ve ku sur la rı nı ört me ye ça lış mak, an -

cak Al lah ve ahi ret inan cı na tam ola rak sa hip ol ma yan ki şi ler de

gö rü len bir zih ni yet bo zuk lu ğu dur. Al lah'ı ge re ği gi bi tak dir ede -

me yen adam lık di ni men sup la rı, yal nız ca Al lah'a gü ve nip da ya nan

ve Al lah'tan baş ka hiç bir şey den çe ki nip kork ma yan mü min le rin

ak si ne sü rek li bir kor ku, gü ven siz lik, te dir gin lik ve şah si yet bo -

zuk lu ğu içe ri sin de dir ler. Diğer insanlara karşı küçük düşmek,



altta kalmak, ezilmek, kaale alınmamak gibi endişeler bu kişilerin

gündelik hayatlarında önemli bir sorun teşkil eder. Bu yüzden,

kendi içlerinde buna karşı kendilerince bir savunma mekanizması

geliştirirler. Bu, onların en önemli zaaflarından birisidir. Genellik-

le de toplum içinde, bu zaaflarını kapatmak amacıyla "en iyi savun-

ma saldırıdır" gibi sapkın bir mantık içinde hareket ederler.

ADAMLIK DİNİNİ YAŞAYAN İNSANLARIN

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ''ENANİYET''
(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL 35'DEKİ (İZMİR)

CANLI RÖPORTAJI, 1 ŞUBAT 2009)

ADNAN OKTAR: Firavunlarda, Nemrutlarda da bu vardır

insanın bir enaniyeti vardır, ene denen birşey enaniyet. O bütün

vücudu kapladığında insan delirir. Şuuru artık kapanır. Şeytanlaşır,

Deccaller, Firavunlar ve Nemrutlarınn özelliği odur. Bazen insan-

larda da olur o. Yani o vücut artık kontrolünü kaybeder, delirir

adam, gurur, kibir ve kendini beğenmişlikten. Onu kontrol ede-

mezsin, ondan sonra şuuru adeta tam kapanıyor. ”Sırf ene kesi-

lir” diyor Said Nursi Hazretleri, yani "bütün vücut ene kesilir"

diyor. Enaniyetten deliriyor, kendini beğenmekten. Herşeyde

kendini beğenir, her fikrinin doğru olduğunu düşünür. Vardır

böyle tipler, bilmiyorum hiç rastladınız mı? Yani allamedir, herşe-

yi bilir, en iyi o bilir, en akıllı odur, en güzel konuşan odur, her-

şeyin en doğru teşhisini o koyar, haşa üstüne varlık tanımaz. Hal-

buki Allah diyor ki, şeytandan Allah’a sığınırım “Her bilenden

daha fazla bir bilen vardır.”. Ama ona göre o en iyi bilen o zaten.
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İl gi Çek mek
Top lu or tam lar da in san la rın il gi si ni çe ke bil mek, var lı ğı nı his -

set tir mek, ken di ni ka nıt la mak mak sa dıy la baş vu ru lan yap ma cık ta -

vır ve dav ra nış la rın en be lir gin le ri ni şöy le sı ra la ya bi li riz:

Bu lun du ğu or ta ma ay kı rı ta vır ve dav ra nış lar la fark lı gö rün -

me ye, ken di ne özel bir ha va ver me ye ça lış mak, ne şe li sa mi mi bir

or tam da cid di ve ağır ta kıl mak, az ko nuş mak ya da cid di, kon sant -

re olun ma sı ge re ken bir or tam da la uba li ha re ket ler yap mak...

Olay la ra nor mal den faz la tep ki ler ve re rek ve ya aşı rı tep ki siz dav -

ra na rak il gi çek me ye ça lış mak. İçin de fır tı na lar kop tu ğu hal de bir

ola yı son de re ce ol gun kar şı la mış gi bi dav ran mak. Ani ta vır de ği -

şik lik le ri gös ter mek, gü ler ken bir den an lam sız bir şe kil de cid di leş -

mek ve ya sa kin ken ani den taş kın ha re ket ler yap ma ya baş la mak,

ani kah ka ha lar at mak. Nor mal ko nu şur ken bir an da abar tı lı bir üs -

lu ba geç mek, ör ne ğin ses to nu nu yük selt mek ya da aşı rı kı sık bir

ses le ko nuş ma ya baş la mak. Bu ara da, yüz mi mik le rin de ve el kol

ha re ket le rin de de ay nı şe kil de abar tı lı bir ha va es tir mek. De ği şik

du ruş ve otu ruş trip le ri yap mak. Bu su ret le dik kat ve il gi yi üze rin -

de tut ma ya ça lış mak. Bi ri sin den il gi gö re ne ka dar ya kın lık gös ter -

me mek, da ha son ra il gi len mek, ken di si ne sa mi mi dav ra nan, ya kın -

lık gös te ren le re kar şı il gi siz dav ran mak, te pe den bak mak, ken di -

si ne yüz ver me yen, kü çüm se yen, il gi gös ter me yen le re ya ran ma -

ya, il gi si ni çek me ye ça lış mak...

Top lu or tam lar da il gi çek mek için baş vu ru lan yön tem ler den

ba zı la rı nı da şöy le sı ra la ya bi li riz: "Ken di ne meş gul ha va sı ver mek",

"has ta, ra hat sız ya da sı kın tı lı hal gö rün tü sü ver mek", "ka sıt lı ha ta

yap mak, olay çı kar mak", "gör me di ği bir  şe yi gör müş gi bi an lat -

mak"... Ken di siy le il gi le nil me di ği ve ya ka ale alın ma dı ğı or tam lar da

dik kat çek mek için ya da her kes ten da ha fark lı ve özel bir il gi gö -



re bil mek ama cıy la şah si yet gös te ri le ri yap mak da bu yön tem le rin -

den bi ri dir. Bu gös te ri le rin te me li rol yap ma ya da ya lı dır. Ba zı ör -

nek ler ver mek ge re kir se: 

Öyle olmadığı halde, şaşırmış, kızmış, sevinmiş, beğenmiş gibi

davranmak, bunları belli eden mimik ve hareketler yapmak. Kaş-

larını kaldırmak, kaşlarını çatmak, sert bakmak, imalı bakmak,

dudaklarını büzmek, gözlerini kısmak, vs... Protesto hareketleri

yapmak, örneğin, kendi de aynı fikirde olduğu halde bir konuda

kasten muhalefet etmek gibi... 

Bilinen bazı özelliklere sahip olduğu halde, bunlardan özellik-

le bahsetmeyip başkalarının konu açmasını beklemek, bu özellik-

lerinden bahsedilince de tevazu yapmak, bu şekilde, kimbilir

başka bahsetmediği, bilinmeyen ne üstünlükleri var, ama tevazu-

sundan söylemiyor izlenimi uyandırmak.

Men fa at Gö zet mek
Ger çek te his se dil me yen sa mi mi yet siz ha re ket ve dav ra nış lar -

da bu lun ma nın se bep le rin den bi ri in san lar dan el de edil me si umu -

lan çe şit li men fa at ler dir. Sev me di ği fa kat çı ka rı bu lun du ğu bi ri ne

sem pa tik gö rün me ye ça lış mak, onun dal ka vuk lu ğu nu yap mak, her

fır sat ta gö zü ne gir me ye, ken di ni be ğen dir me ye ça ba gös ter mek,

pat ro nu na, amir ve ya mü dü rü ne kar şı sah te bir sa da kat ve say gı

gös ter mek, şart lar de ğiş ti ğin de ise gö zü nü kırp ma dan ve fa sız lık

yap mak adam lık di ni men sup la rı na gö re ola ğan dav ra nış lar dan dır. 

Ayrıca yaranma zihniyetinden dolayı veya korktuğu, çekindiği

için doğru bildiğini söyleyememek, bunu da herkese hak verme,

demokratlık gibi teviller ile kapamaya çalışmak da yapılan hare-

ketlerdendir.
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Gös te riş Yap mak
Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün -

den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir

övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço -

ğal ma-tut ku su'dur. (Ha did Su re si, 20)

Yu ka rı da ki ayet te adam lık di ni nin önem li bir özel li ği olan

övün me ve gös te riş yap ma ko nu su nun in san lar ara sın da ne ka dar

yay gın ol du ğu na dik kat çe kil mek te dir. İs lam di nin de ha ya tın en

bü yük ama cı Al lah'ın rı za sı nı ka za na bil mek tir, an cak adam lık di -

nin de ha ya tın en bü yük ama cı in san la rın rı za sı nı ka za na bil mek tir.

Bu ne den le adam lık di nin de gös te riş yap mak ha ya ti önem ta şır.

Çev re si ta ra fın dan be ğe ni len, tak dir edi len, hay ran olu nan, öze ni -

len ve ya gıp ta edi len in san ol mak her şey den da ha önem li olur. Bu

batıl  din de in san lar çev re le ri için gi yi nir, ko nu şur, ev dö şer, mes -

lek se çer ve ya ki tap okur lar. Tüm yap tık la rın da en bü yük he def -

le ri yap tık la rı için in san la rın tak di ri ni top la ya bil mek tir. Ör ne ğin

ki tap çı ya gi dip bir ki tap se çer ken en me rak et tik le ri ko nu ya de ğil,

en çok sa tan ki ta ba ba kar lar. Han gi ki ta bı oku duk la rın da da ha

"ha va lı" ve gü nün mo da sı na da ha uy gun ola ca ğı nı dü şü nür ler.

Çün kü bu ra da ki tap oku ma nın ama cı gör gü, bil gi ve ya ki şi li ği ni ge -

liş tir mek de ğil, çev re si ne kar şı an la ta cak bir şey ler bu la bil mek tir. 

Bir çok in san ço cu ğu nu ye tiş ti rir ken onun sa bır lı, hoş gö rü lü,

iman lı, mer ha met li ve ya cö mert bir in san ol ma sı için uğ raş mak tan

zi ya de, yan lış da ol sa çev re si ta ra fın dan mak bul gö rü len özel lik le -

re sa hip ol ma sı için gay ret eder. Ör ne ğin en pres tij li oku la so ka -

bil mek için uğ ra şır lar, ye te ne ği ol ma dı ğı hal de pi ya no der si al dı -

rır lar, sırf ar ka daş la rı na gös te riş ya pa bil mek için ken di le ri ne an ne

ye ri ne "ma mi" vs. gi bi Türk çe'de kul la nıl ma yan ifa de ler le hi tap et -



me si ni is ter ler, ki bir li bir ço cuk ola rak ye tiş ti rme nin mak bul gö -

rü le ce ği ne ina nır lar. Çün kü adam lık di nin de ço cuk çok önem li bir

"gös te riş" ko nu su dur. Ço cu ğun iyi bir ko lej de oku ma sı, bir kaç ya -

ban cı dil bil me si, gü zel ol ma sı, iyi gi yin me si, ar ka daş la rı nın ara sın -

da po pü ler ol ma sı ve ya ye te nek li ol ma sı an ne ve ba ba nın çev re -

de ki iti ba rı açı sın dan çok önem li dir. Ni te kim adam lık di ni soh bet -

le rin de an ne ve ba ba lar ço cuk la rı nın ne ka dar te va zu lu, ne ka dar

şef kat li ve ya ne ka dar yu mu şak baş lı ol duk la rı nı de ğil, in san la rın

gıp ta ede cek le ri bu tip özel lik le ri ni an lat ma yı ter cih eder ler. Bu

ne den le de ço cuk la rı nın ah la kıy la de ğil, gö rün tü sü ile il gi le nir ler. 

Hava atma konularından bir diğeri "gösterişli ev" sahibi

olmaktır. İnsanlar ev seçerken kendi rahatlıklarından ziyade, çev-

relerinin bakış açısına önem verirler. Hangi muhitte ve kaç katlı

olmasının, nasıl bir manzara görmesinin, kaç metre kare olması-

nın kendilerini daha itibarlı yapacağına bakarlar. Evin içini de

tümüyle çevrelerinin bakış açısına göre döşerler. Başka bir renk-

ten hoşlansalar bile moda olan rengi seçerler, koltuklar son dere-

ce rahatsız olmasına rağmen sırf pahalı ve gösterişli diye satın alır-

lar, hiç beğenmedikleri bir döşeyiş şekline sadece ünlü bir mima-

ra yaptırdıklarını söyleyebilmek için katlanmak zorunda kalırlar.

Büyük vakitleri bu evin içinde geçtiği halde, sırf bu kadar para ver-

dikleri salon eskiyip de gösterişleri bozulmasın diye misafir gel-

mesi haricinde salona adımlarını bile atmazlar. Hatta bazı insanlar,

mobilyaların üzerlerini örtülerle veya naylonlarla kaplayıp kendi-

leri içeride küçük bir odada otururlar. Yani evin yarısını gösteri-

şe, diğer yarısını da yaşamaya ayırırlar.  

Övünmek insanlar için öylesine büyük bir tutkudur ki, en

yakın gördükleri kişilere bile mutlaka "gösteriş yapmak" isterler.

Bunu en iyi yapabilecekleri yerlerden birisi davetlerdir. Gelen

53

Harun Yahya (Adnan Oktar)



54

ADAMLIK DİNİ

kişileri görmek istedikleri için değil, sadece onlara "hava atabil-

mek" için büyük davetler verirler. Davetin her detayı bu amaca

uygun olarak hazırlanır. Yemekler bile lezzetlerine göre değil zen-

gin gösterme niteliklerine göre seçilirler. Burada amaç misafirle-

rin bu yemekten lezzet alması değil, bu yemeğe harcanan paraya

gıpta etmesidir. Böyle bir toplantıda herkes birbirinin kıyafetine,

ayakkabısına, çantasının markasına, mobilyalara, takılan mücev-

herlere veya kullanılan parfümlere bakar.

Da ve te ka tı lan la rın tüm ko nuş ma la rı bir çe şit "gös te riş ya rı -

şı"nı an dı rır. Ko nuş ma lar da her kes bir ko nu da ken di ni is pat et -

mek is ter. Ka dın lar yurt  dı şı se ya hat le rin den, git tik le ri bir ül ke nin

gü zel li ğin den, hiz met çi bul ma nın zor luk la rın dan, ter zi le rin den, al -

dık la rı mar ka kı ya fet ler den, ber ber le rin den, ku yum cu la ra si pa riş

et tik le ri mü cev her ler den bah se de rek ken di le ri ni is pat et me ye ve

di ğer ka dın la rı ez me ye ça lı şır lar. Er kek ler iş sa ha sın da ka zan dık -

la rı ba şa rı lar la, çev re le ri nin ge niş ol ma sıy la, eko no mi ve si ya si ko -

nu lar da ki yo rum la rı ya da san ki ko nu ya çok ha kim bir in san eda -

sıy la yap tık la rı öne ri ler le ön pla na çık ma ya ça lı şır lar. Do la yı sıy la

bu tip adam lık di ni soh bet le rin de sa mi mi yet, sı cak lık, dost luk

oluş ma sı im kan sız dır. Ni te kim bu tip da vet li ler top lan tı yı ter k et -

tik ten son ra mut la ka ge ri de ka lan la rın kri ti ği ni ya pa rak ge ce yi

nok ta lar lar. Ko nuş tuk la rı ki şi le rin sa mi mi yet siz li ğin den, gös te riş

yap ma ya ça lış tık la rın dan, ne ka dar sı kıl dık la rın dan, ev sa hip le ri nin

gör gü süz lü ğün den, evin de ko ras yo nu nun kö tü lü ğün den, ye mek -

le rin lez zet siz li ğin den bah se der ler. Böy le ce adam lık di ni nin ha kim

ol du ğu bu tip top lan tı la rı son de re ce bık kın, sı kıl mış ve can la rı

yan mış bir şe kil de ter k e der ler. 



Bil miş lik ve Uka la lık
Adam lık di ni için de ya şa yan bir in san Ku ran'da bil di ri len akıl

ve an la yış kes kin li ğin den ol duk ça uzak tır. Bu na rağ men bu ki şi ler

ken di akıl la rı nı çok be ğe nir ler ve di ğer in san lar dan ken di le ri ni

çok akıl lı zan ne der ler. Adam lık di ni in sa nı her ke se her ko nu da fi -

kir ve re cek bir ak la sa hip ol du ğu ka na atin de dir. Sağ dan sol dan

duy du ğu ya rım ya ma lak, ku lak tan dol ma bil gi le ri, ba şı na ge len

olay lar dan ken din ce çı kar dı ğı so nuç lar la sen tez le yip bü yük bir ha -

yat tec rü be si edin di ği ni sa nır. Her ke se her fır sat ta bu tec rü be yi

is pat la ma ya ça lı şır. Bu ra da akıl, ze ka, ah lak ve kül tür gi bi özel lik -

ler ikin ci de re ce de ka lır. En bü yük prim ya pan un sur lar dan bi ri

de, yaş fak tö rü dür. Bu söz de üs tün lük; "sen ge lir ken biz gi di yor -

duk", "ben se nin kü çük lü ğü nü bi li rim" gi bi ifa de ler le vur gu la nır.

Fi kir öne sür dü ğü, bil miş lik yap tı ğı her han gi bir ko nu da hak sız

ol du ğu an la şıl sa bi le, hak sız lı ğı nı ka bul len di ği çok na dir rast la nan bir

du rum dur. Ya nıl mak, ha ta yap mak, hak sız lı ğı nın or ta ya çık ma sı

adam lık di ni in sa nı nın hiç işi ne gel mez. Çün kü za ten asıl önem li

olan bir so nu ca va rıl ma sı, doğ ru la rın, ger çek le rin or ta ya çık ma sı

de ğil ço ğun luk la ken di komp leks le ri nin tat min bul ma sı dır.

Bu tür bir or tam da ye ti şen ço cuk lar da da, da ha kü çük yaş lar -

dan ben zer özel lik ler yer leş me ye baş lar. Ör ne ğin kül tür lü, en tel -

ek tü el, var lık lı, fa kat İs lam ahlakından uzak bir ya pı ya sa hip bir ai -

le nin ço cu ğu ço ğun luk la bil miş, uka la, in san la rı kü çük gö ren, ken -

di ni her ko nu da hak lı ve ye ter li sa nan bir ki şi lik edi nir. Kü çük lük -

ten "bü yü müş de kü çül müş" bir gö rü nü mü olan bu gibi ço cuklar,

İs la m ahlakı ile eği tilmedikleri tak dir de bu batıl ya pı yı ha ya tları nın

her dö ne min de üze rlerin de ta şırlar.
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ADAMLIK DİNİNİ YAŞAYAN İNSANLARIN
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 
''EGOİSTLİK VE BENCİLLİK''

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN BÜYÜKHABER

RÖPORTAJI, 12 ARALIK 2008)

AD NAN OK TAR: Materyalist Darwinist düşünce otoma-

tik olarak egoist ve bencil ruhu, yani bencillik felsefesini getirir.

"Ben kurtulayım kime ne olursa olsun", "bana dokunmayan yılan

bin yıl yaşasın" kafası gelişir. Egoistlik çok korkunç bir şeydir. Çok

rahatsız edici bir şeydir. Bencil toplumlar, bencil insanlar. Bencil

çalışma gurupları, egoistçe yaklaştıkları için hep kendi çıkarlarını

gözetirler. O zaman tabi kanun ve nizam tanımıyorlar. Hak hukuk

tanımazlar, güzellik, sevgi, şefkat, merhamet, saygı gibi duyguları

çok gereksiz görürler. O yüzden şu an dünyada görülen bu eko-

nomik kriz de bütün şiddetiyle bu zeminde gelişebiliyor. Halbuki

insanlar çok tevekküllü olsalar, Allah’a tevekkül etseler, herşeyde

bir hayır görseler, merhametli olsalar, komşusunu kendisinden

daha çok koruyup kollasalar, “komşusu açken tok olan bizden

değildir” sözünü, Peygamberimiz (sav)'in bu güzel sözünü güzel

bir ahlak kaidesi olarak ele alsalar bambaşka bir ortam olur.

Mesela sadaka verilmiyor, zekat aşağı yukarı çok zor, halbuki

Müslümanlar fakirleri koruyup kollarlar, insanlara iyilik yaparlar.

Özellikle borçları affederler, borçların affedilmesi çok önemlidir.

Ve korkup hırs yapıp bir şeyi bir yere biriktirmezler, altını, gümü-

şü, parayı biriktirmezler, onu Allah yolunda kullanırlar, çünkü

Allah’tan geleceğini umarlar. O yüzden şimdi bir kasılma oldu



bütün dünyada. Çünkü herkes parasını tutuyor, herkes altını

gümüşünü tutuyor, hiç kimse imalat yapmak istemiyor, herkes

korku ve tedirginlikle neticeyi bekliyor. Böyle olmaz. Bu bir kol-

laps, yani tam anlamıyla bir açmaz. Hastalık bu. 

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN ÇAY TV'DEKİ CANLI
RÖPORTAJI, 25 ŞUBAT 2009)

ADNAN OKTAR: ... Dinsiz yetiştirilen egoist bencil yetiş-

tirilen bir insan yaşlı bir insan gördü mü sokağa bakmaya başlıyor.

Mesela yolda gidiyorsa gözünü çeviriyor, mesela adam iki büklüm,

acı çekiyor. Ne var, aslan gibi delikanlısın, al ellerinden paketleri.

"Amca nereye kadar istiyorsan götüreyim" de, değil mi, saygı ve

sevgi göster, insan bundan mutlu olur. Allah ona o zaman güç

kuvvet verir, neşe verir, mutluluk verir. Kendini orada kurnaz

zannediyor, halbuki o zalimliğin egoistliğin acısıyla o an zaten

hemen karşılaşmış olur. Hemen onun tokadını yemiş olur.

57

Harun Yahya (Adnan Oktar)



58

ADAMLIK DİNİ

Den ge siz Dav ran mak
Adam lık di nin de in san la rın den ge siz yön le ri nin ol ma sı il gi çe -

ki ci ve mak bul gö rü lür. Bu ne den le bir çok in san as lın da son de -

re ce nor mal bir ki şi li ğe sa hip ol ma sı na rağ men özel lik le "den ge -

siz" ta vır lar da bu lu nur. Çün kü bu, çev re sin de ki in san lar ara sın da

iti bar el de et me si ne ve tak dir top la ma sı na se bep ola cak tır. Adam -

lık di ni nin bu çar pık zih ni ye ti ne de niy le dik kat çe ke bil mek için ca -

nı nı teh li ke ye atan lar da hi gö rü le bi lir. Özel lik le genç ler ar ka daş -

la rı na ha va at mak ve in san la rın hay ran lı ğı nı ka zan mak mak sa dıy la,

akıl sız ca ce sa ret gös te ri le ri yapılır. Ör ne ğin ara bay la sü rat ya par -

lar. Çok teh li ke li ola bi le cek bir vi raj da ön de ki ara ba yı sol la ma ya

kal kar lar. Özel lik le kar şı dan ge len ara cın üze ri ne sü rüp son an da

ke na ra çe ki lir ler. Hem ken di ha yat la rı nı hem de di ğer ki şi le rin ha -

ya tla rı nı hi çe sa ya rak ken di le ri ne "de li lik de re ce sin de ce sur,

ölüm den bi le kork mu yor" de dirt mek is ter ler. Hal bu ki bir in san

as lın da ölüm den kork ma dı ğın dan de ğil, adam lık di ni nin et ki si ne

ka pıl dı ğı için bu tip bir ta vır içi ne gi rer. An cak unu tul ma ma lı dır ki,

de li ce sü rat ya pa rak söz de bir ce sa ret gös te ri si ser gi le yen bir

genç tam o an da bir ka za ya par sa, yü zün de ki bü tün o çıl gın lık gi -

de rek ye ri ni çok cid di ve kor ku do lu bir ifa de ye bı ra ka cak tır. Yar -

dım is te me ye ve öl me mek için dua et me ye baş lar. O an da adam -

lık di ni tü müy le et ki si ni yi ti rir ve ye ri ni Al lah kor ku su alır. 

Den ge siz gö rün me nin baş ka bir yön te mi, kor ku lan, çe ki ni len

do la yı sıy la da tak dir edi len in san ola bil mek için, za man za man öf -

ke si ne ha kim ola mı yor muş tak li di yap mak tır. Bir konuya sinirlen-

diğinde yumruğunu sıkarak duvara vurmak, cama yumruk atarak

elini kanatmak, yüzünü elleriyle kapayarak bir süre sakinleşmeyi

beklemek, hemen içki içmeye başlamak adamlık dininin gereği

olarak yapılan belli başlı tavırlardandır. Hatta çoğu kişi "benim



pskopat bir yönüm vardır" ya da "karanlık bir yönüm vardır, ama

her zaman ortaya çıkmaz" gibi açıklamalarla kendisini yarı deli gibi

göstererek insanların arasında itibar kazanmaya çalışır. 

İnsanın hayatını tehlikeye atan birtakım sporlar da genelde bu

imajı verebilmek için yapılır. Çoğu kişi sakatlanmaktan, bedenen

zarar görmekten veya ölmekten korktuğu halde sırf çevresine

hava atabilmek için bu sporlara yönelir. Bu yönüyle adamlık dini

normal akla sahip olan insanları da anormal hareket etmeye ve

hasta bir kişilik geliştirmeye zorlamış olur. 

Be ce rik siz lik Tak li di
Adam lık di nin de, zen gin in san la rın be ce rik siz ol ma sı ge rek ti -

ği ne da ir bir yan lış inanç var dır. Bu inan cın man tı ğı şu dü şün ce ye

da ya nır: Zen gin olan in san lar yan la rın da fi zik sel ola rak güç sarf e -

de cek le ri iş le ri yap tı ra cak üc ret li ça lı şan lar bu lun du rur lar. Ör ne -

ğin ye mek le ri ni ken di le ri yap maz, aş çı tu tar lar. Ev le ri ni ken di le ri

te miz le mez, hiz met çi edi nir ler. 

Kı ya fet le ri sö kül dü ğün de ken di le ri dik mez ler, bir eş ya kı rıl dı -

ğın da onu yer den to par la mak için gay ret sarf et mez ler, bir ye re gi -

dil me si ge rek ti ğin de ad re si şo fö re ve rir, yo lu bul ma sı nı on dan

bek ler ler, alış ve ri şe ken di le ri çık maz eve ge tirt ti rir ler, ra hat sız lık -

la rın da eve özel dok tor ge tir tir, has ta ne pro se dür le ri nin ne ler ol du -

ğu nu bil mez ler. Ara ba bo zul sa, las tik pat la sa, her han gi bir eş ya ya za -

rar gel se bun la rı te la fi et me si için mut la ka yan la rın da ça lış tır dık la rı

ki şi yi gö rev len di rir ler. Tüm bun lar ser vet sa hi bi in san la ra mah sus

bir ha yat şek li dir. Bu ne den le baş ka la rı nın des te ğiy le ya şa ma ya alış -

mış olan bu in san lar, el be ce ri le ri ni ge liş tir me ge re ği duy maz lar. 

İş te bu zih ni yet, ken di si ni zen gin gi bi gös te rip ha va at mak is -

te yen bir çok in sa nın as lın da be ce rik li ol ma sı na rağ men "be ce rik -
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siz lik tak li di" yap ma sı na se bep olur. Bu ne den le özel lik le ka dın lar

ara sın da "el be ce ri si ge liş me miş, hiç bir şey den an la ma yan in san"

ha va sı ver mek ol duk ça yay gın dır. Ör ne ğin bir genç kı zın as lın da

bil di ği hal de ar ka daş la rı nın ya nın da "ben çay yap ma sı nı bil mem,

ben ye mek yap mak tan hiç an la mam, ha ya tım bo yun ca mut fa ğa gi -

rip bir şey yap tı ğı mı ha tır la mam, ben hiç iyi di kiş di ke mem, bu gü -

ne ka dar eli me iğ ne ip lik al ma dım" gi bi söz ler söy le me le ri nin al -

tın da ya tan dü şün ce bu dur. Bu şe kil de her işi ni baş ka sı na yap tır -

ma ola na ğı olan zen gin bir in san gö rü nü mü ver me ye ça lı şır lar.

Be ğen me mek
Bir in san bir eş ya yı ne den be ğen mez ve de ğer siz gö rür? Çün -

kü da ha iyi si ne sa hip tir. Ör ne ğin sa ray da otu ran bir in san bir

apart man da ire si ni be ğen me ye bi lir ve de ko ras yon şek li ni eleş ti re -

bi lir. An cak ge ce kon du da otu ran bir in san için gü zel bir apart man

da ire si bü yük bir sa ray hük mün de dir. Çün kü ken di si çok da ha

kö tü ko şul lar da ya şa mak ta dır. 

Bir in san di ğer bir in sa nın ak lı nı ne den be ğen mez? Çün kü

ken di si nin da ha akıl lı ol du ğu na ina nı yor dur. Bir in san di ğer bi ri nin

fik ri ni ne den be ğen mez? Çün kü ken di si nin da ha iyi fi kir le ri var dır.

Bir in san kar şı sın da ki nin yap tı ğı işi ne den be ğen mez? Çün kü ken -

di si da ha iyi ya pa bi le cek bir be ce ri ye sa hip ol du ğu nu dü şü nü yor -

dur. Do la yı sıy la bir şe yi be ğen me mek, ge nel lik le o şe yin da ha iyi -

si ne sa hip ol mak an la mı na ge lir. 

Bu ne den le çev re le ri ne her şe yin en mü kem me li ne sa hip in -

san ha va sı ver mek is te yen ler, gör dük le ri hiç bir şe yi be ğen mez ler.

Hat ta be ğen se ler bi le bu nu bel li et mez, bir ku sur bu la rak mut la -

ka eleş tir mek is ter ler. Ör ne ğin ar ka daş la rıy la bir lik te lüks bir res -

to ra na gi den bir ki şi, ha ya tı bo yun ca böy le lüks bir res to ra na git -



me miş ol sa bi le, yi ne de bu ra nın ye mek le rin de ve ya de ko ras yo -

nun da ya da gar son la rın ta vı rla rın da bir ku sur bul ma ya ça lı şır.

"Ben ce ye mek le ri pek iyi de ğil di, man za ra sı çok kö tüy dü, ne bi -

çim dö şen miş in san da ra lı yor" gi bi eleş ti ri ler ge ti re rek, bun dan

çok da ha iyi yer ler gör düm ha va sı ver me ye ça lı şır. 

Genç kızlar kendilerinden daha güzel bir kız gördüklerinde

mutlaka bu kişide bir kusur bularak kendi üstünlüklerini vurgula-

mak isterler. Örneğin saçlarının güzelliğine güvenen bir genç kız,

kendisinden daha güzel birini gördüğünde "saçları ne biçim, saç

modeli hiç yakışmamış veya saçları biraz seyrek galiba" gibi eleş-

tirilerle aslında kendisinin daha üstün olduğunu vurgulamaya çalı-

şır. Boyu uzun olan bir genç kız, kendisinden biraz daha kısa boylu

ama daha güzel birini gördüğünde hemen "boyu kısa" gibi sözler-

le bu kişiyi kendince küçük düşürmeye çalışır.  

Adam lık di ni nin bu ha ta lı an la yı şın dan do la yı bir ki şi nin ken di -

sin den da ha üs tün gör dü ğü, da ha akıl lı, da ha gü zel, da ha ye te nek li

bul du ğu bir in sa nın özel lik le ri ni övü cü şe kil de di le ge tir di ği ne

rast la ya maz sı nız. Ör ne ğin bir kö şe ya za rı nın ken di ya şı tı olan bir

baş ka ya za rı öv dü ğü nü, ken di sin den da ha akıl lı bul du ğu nu ve ya

tes pit le ri nin, üs lu bu nun ken di sin den da ha isa bet li ol du ğu nu açık -

la yan bir ya zı sı nı gör me niz pek müm kün ol maz. Bir sa nat çı nın

ken di se vi ye sin de gör dü ğü bir baş ka sa nat çı yı tak dir et me si, da ha

gü zel ve ye te nek li ol du ğu nu söy le me si çok na dir dir. An cak ge nel -

lik le bu in san la rın bir bir le ri ni kı ya sı ya eleş tir dik le ri ne rast la ya bi lir -

si niz. Örneğin bir psikolog diğerinin yöntemini beğenmez, bir

diyet uzmanı diğer diyet uzmanlarının izlediği yöntemi eleştirir,

bir televizyon sunucusu diğer sunuculara mutlaka bir kusur bulur.

Bunun nedeni kendi yeteneklerini, akıllarını veya konumlarını

üstün gösterme çabasıdır. 
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2- KO NUŞ MA BO ZUK LUK LA RI

Ko nuş ma, in san la rın fi kir, dü şün ce ve duy gu la rı nı, is tek ve ar -

zu la rı nı dış dün ya ya ak tar ma la rı na, bir bir le ri ara sın da ge niş çap lı

ile ti şim kur ma la rı na yar dım cı olur. Oy sa adam lık di nin de ko nuş -

ma, bu te mel amaç la rı nın dı şı na ta şa rak adam lık di ni in sa nı nın çar -

pık psi ko lo ji si nin bir dı şa vu rum ara cı ha li ne gel miş tir. Adam lık di -

ni in sa nı nın bü tün komp leks le ri, ki şi lik bo zuk luk la rı, psi ko lo jik

prob lem le ri, ruh sal sap ma la rı ko nuş ma sı sı ra sın da or ta ya dö kü lür.

Bü yük bir ço ğun luk ken di si ni dı şa rı ya kar şı ol du ğun dan fark lı ve

üs tün gös ter me sev da sın da dır. Bu gös te riş de, ta vır ve dav ra nış -

lar la ol du ğu gi bi bü yük öl çü de ko nuş ma yo luy la ger çek leş ti ri lir. Bu

bö lüm de adam lık di ni fert le ri nin ko nuş ma la rı nı, üs lup, içe rik, ta vır,

mi mik ve di ğer özel lik le ri açı sın dan ele ala ca ğız.

ADAMLIK DİNİNİ YAŞAYAN İNSANLARIN

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ''GÖRGÜSÜZLÜK VE

ÖZENTİ ANLAYIŞI''

(SA YIN AD NAN OK TAR'IN KRAL KA RA DE NİZ'DE Kİ

CAN LI RÖ POR TA JI, 6 MART 2009) 

ADNAN OKTAR: Bazen öyle tipler görüyorum ki haki-

katen görgüsüz ve cahil, ama kulağına küpe takmış, saçını da üç

numaraya vurmuş, tişört giymiş, kelimeleri böyle yaya yaya

konuşuyor, ilginç konuşma şekilleri geliştirmişler şimdi yeni. Bir

acayip. Kelimeleri sündürerek falan, işte kulağına walkman



midir nedir ondan takıyor, bir şeyler yapıyor. Ultra modern

görünümlü kendi kafasına göre, ama tam cahil ve görgüsüz.

Ben saçını kazıtmasına bir şey demiyorum, yahut kesmesine. O

hoşuna gidiyorsa yapsın. Tişört giymesine de, walkman takma-

sına da. Hoşuna gidiyorsa yapsın. Ama bununla çağdaş olduğu-

nu zannetmesi çok ilkel. Çünkü çağdaşlık sevgi dolu olmak,

merhametli, şefkatli olmak, itinalı, dikkatli olmak, lafını sözünü

bilmek, lafın nereye gideceğini bilmek, temizliğe dikkat etmek,

diğer insanları rahatsız etmemek, Yaratandan ötürü yaratıl-

mışları sevmek, çiçeklere, bitkilere, çocuklara, güzelliklere, her

şeye karşı bir hayranlık duymak, onları koruyup kollamak,

olayların girift taraflarını görmek budur çağdaşlık. 

Yap ma cık ve Sa mi mi yet siz Ko nuş ma lar
Adam lık di ni bir "ka lıp lar" di ni dir. İn san bu ka lıp la rı be nim se -

di ği ve uy gu la dı ğı müd det çe top lum için de be nim se nir ve rağ bet

gö rür. İn san iliş ki le rin de çok önem li bir yer tu tan ko nuş ma nın da

bu batıl din de ken di ne öz gü sa yı sız ka lıp la rı var dır. Adam lık di nin -

de ko nuş ma lar or tam ve du ru ma gö re bu ka lıp lar dan uy gun olan -

la rı nın se çi lip ar dı ar dı na ge ti ril me siy le olu şur. Ki şi nin sarf et ti ği

söz le ri ger çek ten his se dip his set me di ği hiç önem li de ğil dir.

Adam lık di ni in sa nı, his set tik le ri dı şa vur duk la rın dan fark lı ol du ğu

için -di ğer bir de yim le içi dı şı bir ol ma dı ğı için- bir an lam da "iki

yüz lü"lü ğün ta ri fi içi ne gi rer. Nor mal bir in san için iki yüz lü lük her

ne ka dar uta nı la cak bir du rum ol sa da adam lık di ni ni ya şa yan bir

ki şi uta nı la cak bir du ru ma düş tü ğü nün far kın da de ğil dir. 
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Ki şi adam lık di nin de, nef ret et ti ği hal de se vi yor gö rün me yi,

sev di ği hal de il gi siz gö rün me yi, umur sa ma dı ğı hal de say gı gös ter -

me yi, üzül me di ği hal de üzül müş gi bi, se vin me di ği hal de se vin miş

gi bi dav ran ma yı, için den gel me di ği hal de gü lüp kah ka ha at ma yı ya

da ağ la ma yı, hiç et ki len me di ği hal de çok şa şır mış gö rün me yi öğ -

re nir. Şart la rın ge rek tir di ği ne gö re de bu öğ ren dik le ri ni uy gu lar.

Kar şı sın da ki ler de ay nı ya pı ya sa hip ol duk la rı için yap ma cık lık

ve sa mi mi yet siz li ği ya dır ga maz, do ğal kar şı lar lar. Sı ra ken di le ri ne

gel di ğin de de ay nı sah te ve su ni ka rak ter ya pı sı nı ser gi le mek ten

ka çın maz lar. Sa mi mi yet siz ko nuş ma çe şit le rin den ba zı ör nek le ri

şöy le sı ra la ya bi li riz:

Olay la rı an la tır ken da ha faz la il gi çe ke bil mek için abar tı lı bir

üs lup kul lan mak. Ba sit bir  şe yi önem liy miş, önem li bir  şe yi de ba -

sit miş gi bi an lat mak. Ko nu şur ken, Türk çe kar şı lık la rı ol sa bi le, ya -

ban cı ke li me ler kul la na rak ya ban cı dil bil di ği ni bel li et mek...

Bil me di ği bir ko nu an la tı lır ken bel li et me yip bi li yor muş gi bi

dav ran mak, o ko nu hak kın da duy du ğu bir şe yi ek le yip san ki bü -

tün ko nu ya ha kim miş ha va sı ver mek. An la tı lan lar dan et ki len me -

di ği hal de yap ma cık abar tı lı tep ki ler ver mek ve his set me di ği hal -

de hay ret, be ğe ni, kı na ma, üzül me, onay la ma, des tek le me söz le ri

sarf et mek. Ör ne ğin as lın da şa şır ma dı ğı hal de, "pes doğ ru su", "ay

inan mı yo rum", "şok ol duk"... gi bi ifa de ler sarf et mek.

Bun la rın ço ğu sa mi mi ola rak his se dil di ği için söy len mez. As -

lın da kar şı ta raf da bu laf la rın yap ma cık lı ğın dan ha ber dar dır. An -

cak önem li olan bu ka lıp la rın yer li ye rin de us ta ca kul la nıl ma sı dır.

Ge ri si ne al dı rış edil mez. Sa mi mi yet siz lik ve iki yüz lü lük adam lık di -

nin de öy le do ğal bir hal al mış tır, öy le be nim sen miş tir ki, ka za ra

bir de re ce açık söz lü, içi dı şı bir, sa mi mi gö rü nen bi ri si ne rast lan -

sa onun bu özel li ğin den ola ğan dı şı bir olay mış gi bi bah se di lir.



Adam lık di ni nin ya şan dı ğı çev re ler de in san sa mi mi yet siz li ğin de

ba şa rı lı ol du ğu öl çü de top lum için de ba şa rı lı olur. Top lum da in -

san la rın hay ran lık du ya ca ğı mev ki le re ulaş mış pek çok in sa na dik -

kat edil di ğin de, bu ku ral la rı uy gu la ma da son de re ce us ta ol duk la -

rı gö rü le cek tir. Er kek ler de iş ha ya tın da, mes le ki ka ri yer de bir

yük sel me ara cı olan sa mi mi yet siz ko nuş ma lar ka dın lar da eş, dost,

ar ka daş lar ara sın da bir övün me ve si le si ola rak kul la nı lır. Ko ca nın

ma kam-mev ki si, zen gin li ği, ço cuk la rı nın okul du rum la rı, ta til de gi -

di len yer ler, sos yal iliş ki ler ve fa ali yet ler bi re  bin ka tı la rak an la tı -

lır. Yap ma cık ko nuş ma çe şit le ri ne ör nek ola rak aşa ğı da ki le ri de

sa ya bi li riz:

Karşı tarafın esprilerine, ayıp olmasın diye veya ondan çekindi-

ği ya da ona yaranmak için zoraki gülmek, içinden gelmediği halde

yapmacık kahkahalar atmak. Sinirlenince abartılı kibar bir üsluba

geçip sinirlendiğini ses tonuyla belli etmek de adamlık dininde sıkça

rastlanan tavır bozuklukları arasındadır.

ADAMLIK DİNİNİ YAŞAYAN İNSANLARIN
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ''YAPMACIKLIK''

(SA YIN AD NAN OK TAR'IN KAÇ KAR TV'DE Kİ

CAN LI RÖ POR TA JI, 12 Mart 2009)

ADNAN OKTAR: Adamlık dini toplumun birçok kesimin-

den kardeşimizin karşılaştığı bir gerçektir. Aşırı yapmacıklık, aşırı

yapmacık konuşmalar, yani doğal olmamak. Mesela birini görü-

yor, "Vay vay vay sen nerelerdeydin" diyor. Samimi olarak "ben
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seni çok özlemiştim. Allah kavuşturdu, elhamdülillah" dersin, can-

dan bir konuşma olur. Tekrar tekrar "inan çok mutlu oldum. İnan

çok sevindim." Yani yalan mı söylüyorsun da inandırmaya çalışı-

yorsun. Yemin ediyor mesela, "yemin ederim çok sevindim"

diyor. Üzülmen mi gerekiyor, tabi ki sevinirsin. Bu tip, böyle yap-

macık zorlama izahları kastediyorum. Toplumun birçok kesimin-

de insanları rahatsız eden, doğal olmayan konuşma üslubu bu. Bir

de tabi samimi konuşan insan vardır. Bu insanın içini rahatlatır.

Candan konuşuyordur, içinden gelerek konuşuyordur. Ama yap-

macık insanda, bir an önce şu konuşmayı kesse de bir bitse diye

insan düşünüyor. Tahammülü çok güç bir konuşma şeklidir. Bura-

dan da anlayabilir, yani içine sıkıntı veriyorsa bir adam bilsin ki

adamlık dinindedir o, ama içtenlikle ve rahatlıkla severek dinli-

yorsa onun konuşmalarını, varlığından huzurluysa o da adamlık

dinini yaşamıyordur inşaAllah.

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL 35'DEKİ

(İZMİR) CANLI RÖPORTAJI, 14 Şubat 2009)

ADNAN OKTAR: Böyle ilginç tipler olur ya, çok çok yap-

macık, akıl almaz samimiyetsiz bir tavra girer ve garip bir şov

yapar, onu andıran çok garip bir üslupla anlatıyorlar dini. Zaten

dikkatlice bakanlar, biraz hafızasını kontrol edenler hemen anlar-

lar. Böyle akılsızca, sanki din için konuşurken özel bir üsluba

gerek varmış gibi uhrevi bir üslupla, gözleri dalıyor, bir şeyler

yapıyor, arkada hafif bir müzik, böyle kaval sesi, ney sesi gibi.

Niçin bunlara gerek var? Din apaçık gerçeğin ta kendisidir. 

Gerçekten eğlenen insanın da yüzünde bir ifade olur. Hiç

mutlu değiller. Birbirlerine, hepsini tenzih ederim ama büyük bir



bölümü, bir şov sunuyorlar ve mutluluk şovu tarzında oluyor bu.

Çok eziyetli bir şey bu.

Boş ve Amaç sız Ko nuş ma lar
Adam lık di ni nin ko nuş ma la rın da ki en be lir gin özel lik ko nuş -

ma la rın boş ve amaç sız ol ma sı dır. Hal kın % 90'dan faz la bir ke si -

min de, "laf ol sun di ye, ko nuş mak ol sun di ye ko nuş mak" ade ta is -

tem siz bir dav ra nış ha li ne gel miş tir. So nu ca gö tür me ye cek, ka lıp -

laş mış bey lik ko nu lar bu boş ko nuş ma la rın te me li ni teş kil eder.

Bu tür ko nuş ma la rın ko nu içe ri ği çok ge niş tir. Halk ara sın da, ava -

mi li san la, "ge yik mu hab be ti" ola rak da ta nım la nan bu ko nuş ma lar

adam lık di ni in sa nı nın gün de lik ya şa mın da önem li bir yer iş gal

eder. Ko nuş ma la rın faz la de ğiş me yen kla sik açı lış la rı var dır:

"Dün ya nın hiç bir ye rin de yok...", "Av ru pa lı bu nu yap maz...", "24

sa at te..." di ye baş la yan ko nuş ma lar, "be ni ba şa ge ti re cek ler...",

"biz adam ol ma yız...", "on la rın hep si be nim ya nım da ye tiş ti..." şek -

lin de ki ko nuş ma lar uzar, ge niş ler, ko nu dan ko nu ya at la nır. Bi li nen

ve ya bi lin me yen her tür lü ko nu da fi kir be yan et me ye yö ne lik ko -

nuş ma lar da en çok rağ bet gö ren ler den dir. Hiç bir so nu ca bağ la -

na ma yan, bağ lan sa da hiç bir fay da ge tir me yen bu tip ko nuş ma lar

ge nel de kar şı ta ra fa fi kir, dü şün ce, yo rum sa hi bi ol du ğu nu his set -

tir me komp lek sin den kay nak la nır.

Çö züm süz ve Hik met siz Ko nuş ma lar
Adam lık di nin de ger çek ten ko nu şu lup hal le dil me si ge re ken

ko nu lar bi le kar ma şa ve çö züm süz lü ğe sü rük le nir. Çok kı sa sü re -
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de çö zü le bi le cek me se le ler sa at ler ce uza tı lır. Ko nuş ma lar kar şı -

lık lı id di alaş ma, inat laş ma ve ki şi lik gös te ri si ne dö nü şür. İş top lan -

tı la rı, ar ka daş top lan tı la rı, apart man top lan tı la rı hep bu tür gö rün -

tü le re sah ne olur. Hik met siz lik, ko nuş ma la rın her anı na iş ler. Ko -

nu la rı öz lü, hik met li, akıl cı bir bi çim de di le ge tir mek müm kün de -

ğil dir. Çün kü hik met an cak, Al lah'ın di le yip seç ti ği kul la rı na ver di -

ği bir üs tün lük tür. Bir Ku ran aye tin de şöy le buy ru lur:

Ki me di ler se hik me ti ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik -

met ve ri le ne bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl

sa hip le rin den baş ka sı öğüt alıp-dü şün mez. (Ba ka ra Su -

re si, 269)

Ku ran'da bil di ri len akıl ve hik me te sa hip ol ma yan adam lık di -

ni in sa nı, bir kaç cüm le de an la tı la bi le cek bir ko nu yu da ki ka lar ca

hat ta sa at ler ce an la ta maz. Ba zı du rum lar da da kı sa sü re de an la ta -

bi le ce ği ko nu yu özel lik le da ki ka lar ca uza tıp "ta dı nı çı kar tır". Te le -

viz yon lar da ki açık otu rum lar da çok kı sa sü re de çö zü le bi le cek

me se le le rin sa at ler ce tar tış ma sı ya pı lır, ama hiç bir so nu ca va rıl -

maz. Bu ko nu hak kın da Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

İn san lar dan öy le le ri var dır ki, bil gi siz ce Al lah'ın yo lun -

dan sap tır mak ve onu bir eğ len ce ko nu su edin mek için

sö zün 'boş ve amaç sız ola nı nı' sa tın alır lar. İş te on lar

için aşa ğı la tı cı bir azap var dır. (Lok man Su re si, 6)

Adam lık di nin de ki şi la fı uza tıp bir tür lü ko nu nun özü ne ine -

mez. Çok ko nuş tu ğu hal de bir şey an la ta maz. Ge rek siz gi riş ler,

an lam sız bağ lan tı lar la çok ba sit bir ko nu yu bi le için den çı kı la maz

bir ha le so kar. Ko nuş ma la rı nın ara sı na ken di ne dik kat çek me ye,

fi kir ve dü şün ce le ri ni önem li gös ter me ye ya da bil gi ve kül tü rü nü

is pat la ma ya yö ne lik ima lı söz ler kat ma ya ça lı şır. En ha ya ti ko nu -



lar da bi le ken di şah sı nın öne çık ma sı bi rin ci plan da, ko nu şu lan ko -

nu ikin ci plan da dır. "Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun,

'(eğ len ce tü rün den) tut ku lu bir oya la ma', bir süs, ken di ara -

nız da bir övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir

'ço ğal ma-tut ku su'dur..." (Ha did Su re si, 20) aye ti nde ha ber ve -

ri len özel lik ler adam lık di ni nin ko nuş ma la rın da da çok yo ğun ola -

rak ken di ni gös te rir. 

Bun la ra, hep bir ağız dan ko nuş mak, kar şı sın da ki nin sö zü nü

kes mek, ko nu yu ya rı da ke sip ken din ce önem li gör dü ğü baş ka bir

ko nu aç mak, yer li yer siz, bi lip bil me di ği her ko nu ya ka rış mak gi bi

ha re ket le ri de ek le ye bi li riz.

Dü şün ce siz Ko nuş ma lar
Adam lık di ni nin ko nuş ma la rın da dü şün ce siz lik sık sık ken di ni

gös te rir. An lat tı ğı ko nu ya da kul lan dı ğı üs lup kar şı ta ra fın il gi si ni

çek me di ği hal de bu nu far k e de me yip ay nı tem po da an lat ma ya de -

vam et mek, da ha ön ce an lat tı ğı şey le ri unu tup tek rar tek rar an -

lat mak, her ke sin bil di ği şey le ri çok ori ji nal bir ko nu an la tı yor eda -

sıy la an lat mak, bir ki şi nin vak ti yok ken la fa tut mak adam lık di ni ne

has dü şün ce siz li ğin en be lir gin ör nek le rin den dir. Bü tün bun la rın

ya nı  sı ra, ya pı lan yer siz ve kö tü esp ri ler ko nuş ma la rın da ha da hik -

met siz bir ha le gel me si ne se bep olur.

Pa ta vat sız lık, dü şün ce siz ko nuş ma şe kil le rin den bi ri dir. Yan lış

an la şıl ma ya mü sa it söz ler sarf et mek, la fın ucu nun ne re ye va ra ca -

ğı nı he sap la ya ma mak, ko nu şur ken çe şit li pot lar kır mak bu sı nı fa

gi rer. Ço ğu za man ka sıt lı bir aşa ğı la ma ya da alay et me ama cı ol -

ma dı ğı hal de bi linç siz ce sarf e di len söz ler le in san la rı ren ci de et -

mek adam lık di ni in sa nı na mah sus bir dav ra nış tır. Top lu or tam lar -

da, ora da bu lu nan kim se le rin çe şit li mad di ve ya fi zik sel ku sur, ek -
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sik lik ya da özür le ri ni dik ka te al ma dan, ge rek de ol ma dı ğı hal de,

bu ko nu la rı gün de me ge tir mek o ki şi ler için ta ciz edi ci ola bi lir.

Ör ne ğin saç la rı dö kük ya da bo yu kı sa ve ya mad di du ru mu kö tü

olan bir in sa nın ya nın da bu özel lik le riy le il gi li yer siz ko nu lar aç ma -

yı, kü çük dü şü rü cü esp ri ler yap ma yı adam lık di ni ne öz gü dü şün -

ce siz lik ler ara sın da sa ya bi li riz.

Saygıya Uygun Olmayan Alaycı Konuşmalar
Konu ne olursa olsun iddiacı ve tartışmacı bir üslup takınmak

adamlık dininin özelliklerindendir. Bunun yanı sıra ses tonunu

yükselterek baskın çıkmaya çalışmak özellikle karşı tarafa kendi

fikrini kabul ettirmenin bir gereği olarak kullanılır.

Kendisiyle aynı ortamda bulunan kişileri muhatap kabul etme-

yip, onlar hakkında, "bu", "şunlar" gibi terimler kullanmak, karşı-

sındakinin yüzüne bakmadan konuşmak, espriyle bozmak, laf sok-

mak da adamlık dininde karşı tarafı aşağılama metotlarındandır.

Duyduğu halde kendine ağır bir hava vermek için sorulan sorula-

ra cevap vermemek, duymazdan gelmek kullanılan başka bir yol-

dur. Bunların yanı sıra duyduğu bir şeyi kasten tekrarlatmak, anla-

dığı halde anlamazdan gelmek, karşı taraf bir şey anlatırken onu

kaale almadığını ve dinlemediğini belli edecek şekilde başkasıyla

farklı bir konu konuşmaya başlamak saygısız ve alaycı konuşmanın

diğer örneklerindendir. 

Karşısındakinin anlattığı konuyla ilgilenmediğini, küçümsediği-

ni belli eden alaycı ifadeler kullanmak "tabi tabi haklısın", "aynen

devam et" gibi... kelimeler kullanmak, ayrıca otoriter üslup takı-

narak "bakayım"lı konuşmak ("ver bakayım", "gel bakayım" gibi...)

bu konuyla ilgili diğer örneklerdir.



Te le fon Ko nuş ma la rı
Te le fon da ko nu şur ken, nor mal za man da kul lan dı ğı ses to nu

ve üs lup tan fark lı bir ses to nu ve üs lup kul lan mak yi ne adam lık di -

ni özel lik le rin den dir. "Alo" ke li me si ni bu lun du ğu yer de ki sta tü sü -

ne gö re, fark lı sa mi mi yet siz şe kil ler de te laf fuz et mek, ör ne ğin

pat ron ve mü dür ko nu mun day sa se si ni özel lik le ka lın ve tok bir

to na ge ti rip ağır ve ekst ra cid di bir üs lup la te le fo nu aç mak gi bi.

Adam lık di nin de te le fon la ko nu şur ken gö rü le bi len di ğer ha -

re ket ler de şöy le sı ra la na bi lir: Kar şı lık lı ko nuş ma lar da ra hat söy -

le ye me ye ce ği şey le ri te le fon da ce sa ret bu lup söy le mek, çı ka rı

olan bi ri sin den te le fon bek ler ken te le fo nun ba şın dan ay rıl ma dı ğı

hal de te le fon ça lın ca he men aç ma mak, uzun bir sü re çal dık tan

son ra ce vap ver mek...

Kar şı ta raf la ko nu şur ken et ra fın da ki le re kaş göz işa ret le riy le

me saj ver mek. Ken di ni ta nıt ma ve ve da laş ma sı ra sın da yap ma cık

sa mi mi yet ka lıp la rı kul lan mak, si nir len di ği ni bel li et mek için ahi ze -

yi vu ra rak ka pat mak, ko nu şur ken kar şı ta ra fa sa mi mi yet siz il ti fat -

lar ya pıp te le fo nu ka pat tık tan son ra kar şı ta raf hak kın da olum suz

ve ya alay cı ko nuş mak gi bi dav ra nış lar da adam lık di ni ne has ha re -

ket ler dir.

Ar ka dan Çe kiş tir me ve De di ko du
Ka lem Su re si'nin 10-13. ayet le rin de, adam lık di ni men sup la rı -

nın gös ter di ği ba sit ve aşa ğı ta vır lar bir bi ri ar dı na ta rif edi lir. Bu

ko nu ile il gi li ola rak bil di ri len ayet ler şöy le dir:

Şun la rın hiç bi ri ne ita at et me: Ye min edip du ran, aşa ğı -

lık. Ala bil di ği ne ayıp la yıp kö tü le yen, söz ge ti rip gö tü -

ren. Hay rı en gel le yip sür dü ren, sal dır gan, ola bil di ğin ce

71

Harun Yahya (Adnan Oktar)



72

ADAMLIK DİNİ

gü nah kar. Zor ba, say gı sız, son ra da ku la ğı ke sik. (Ka -

lem Su re si, 10-13)

Ayetlerin ilk başında söylenen "alabildiğine ayıplayıp kötü-

leme", adamlık dininde çok rastlanan bir tavırdır. Bu şeytani

dinin mensupları içinde, insanların yüzüne karşı iyi davranan,

sonra da arkasından çekiştiren insan modeli son derece yay-

gındır. Hiç kimse birbirinin eksik ve hatalı yönleriyle, düzelt-

mek kastıyla ilgilenmez. Zaten, başkalarının hatalarını düzelt-

mek de pek arzu edilmez. Kişinin herhangi bir hatası, ancak bir

alay ya da dedikodu konusu olarak gündeme gelir. 

Adamlık dininde adeta bir eğlence ve oyalanma konusu

haline gelen dedikodunun, sosyal yaşamda önemli yeri vardır.

Toplumda bu kötü huyun eleştirilmesi ve reddedilmesi bekle-

nirken aksine çoğunlukla teşvik edildiği görülmektedir. Oysa

Kuran'da bu konuda verilen hüküm şudur:

Ey iman edenler zandan çokça kaçının; çünkü zannın

bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli

yönünü araştırmayın). Kiminizde kiminizin gıybetini

yapıp arkadan çekiştirmesin Sizden biriniz ölü kardeşi-

nin etini yemeyi sever mi?... (Hucurat Suresi, 12)



ADAMLIK DİNİNİ YAŞAYAN İNSANLARIN DAV-
RANIŞ BOZUKLUKLARI ''BOŞ KONUŞMA''

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KANAL 35'DEKİ
(İZMİR) CANLI RÖPORTAJI, 1 ŞUBAT 2009)

ADNAN OKTAR: Boş konuşma ne eziyettir ne zordur,

hele yapmacık bir insanın boş konuşmalarını dinlemek, öyle insan-

lara dikkat edin hep groge olur. Aklı başında bir insan adeta peri-

şan olur sıkıntıdan. En güzel şey oradan çıkıp gitmeleridir. Dedi-

kodu yapıldığında da dedikodusu yapılan insanı överseniz dediko-

du yapanın zevkini boğazına tıkarsınız çok iyi olur. Yani üç beş

tane övücü söz söylerseniz dedikodunun hiçbir anlamı kalmaz

onun için.

3- ALAY CI LIK

Sa mi mi yet siz li ğin ya nı  sı ra alay cı lık da adam lık di ni in san la rı nın

or tak dav ra nış bo zuk luk la rın dan dır. Ku ran'da açık ça ya sak la nan

alay cı lı ğın, ne de re ce çe ki nil me si ge re ken bir dav ra nış ol du ğu bir

ayet te şöy le bil di ril miş tir:

Ar ka dan çe kiş ti rip du ran ve kaş göz işa re tiy le alay eden

her ki şi nin vay ha li ne... (Hü me ze Su re si, 1)

Bu na kar şın adam lık di nin de, ki şi nin fır sat bul du ğun da hiç çe -

kin me den bir baş ka sıy la alay et me si ni ve onu kü çük dü şür me si ni

en gel le yen hiç bir ku ral yok tur. Tam ter si ne alay eden ki şi nin sa -
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fın da ol mak her kes için da ha ca zip bir du rum dur. Alay cı ve kü çük

dü şü rü cü ta vır la ra şu ör nek le ri ve re bi li riz:

Bir topluluk içinde samimi olduğu kişilerle kaş göz işareti

yaparak diğer bazı kişileri alaya almak, topluluk içinde insanları

aşağılamak kastıyla onların hatalarını, eksiklerini, kusurlarını gün-

deme getirmek ve bunları alay konusu yapmak, kişinin fiziksel

özellikleriyle alay etmek, karşı tarafın eksik ya da vasat özellikle-

rini, o şahsı bu özelliklerin zıt olanlarıyla överek alay konusu yap-

mak.

Ay rı ca şa ka ve esp ri ler le ve ya kö tü la kap lar ve sı fat lar tak mak

su re tiy le in san la rı kü çük dü şür mek, ba kış ve mi mik ler le in san la rı

kü çüm se mek ve aşa ğı la mak, kar şı sın da ki nin kü çük dü şü rü cü şe -

kil de tak li di ni yap mak, üs lup, ses to nu ve se çi len ke li me ler le kar -

şı ta ra fı ez me ye ça lı şa rak ken di üs tün lü ğü nü or ta ya koy mak, bi ri -

si bir  şey an la tır ken onun ek sik li ği ni ima ede rek baş ka sıy la gü lüş -

mek, du ya ma ya ca ğı bir şe kil de onun hak kın da fı sıl daş mak gi bi ha -

re ket ler adam lık di nin de sık sık gö rü lür. 

Bun la rın ya nı  sı ra or tam da ha ta ve ya sa kar lık ya pan bi ri siy le

top lu ola rak dal ga geç mek, eğ len ce ko nu su edin mek için saf lı ğı ya

da iyi ni ye tiy le ta nı nan bir ki şiy le özel lik le uğ ra şıp onun her ha re -

ke tin den, her sö zün den alay edi le cek bir  şey ler çı kar mak, sev me -

di ği, ez mek is te di ği bir kim se yi bil has sa ka la ba lık or tam la rı kol la -

ya rak kü çük dü şür mek de adam lık di ni nin özel lik le rin den dir. Oy -

sa alay cı lık, aşa ğı la ma, la kap tak ma gi bi dav ra nış lar Ku ran'da şid -

det le kı nan mış ve ya sak lan mış tır:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et -

me sin, bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar

da ka dın lar la (alay et me sin), bel ki ken di le rin den da ha

ha yır lı dır lar. Ken di ne fis le ri ni zi (ken di ken di ni zi) ya dır -



ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir bi ri ni zi 'ol ma dık-kö tü la -

kap lar la' ça ğır ma yın. İman dan son ra fa sık lık ne kö tü bir

isim dir. Kim tev be et mez se, iş te on lar, za lim olan la rın

ta ken di le ri dir. (Hu cu rat Su re si, 11)

4- UMUR SA MAZ LIK

Adamlık dininin en temel esaslarından biri umursamaz görü-

nümdür. Çünkü bu batıl dinde umursamazlık, sözde akıl, yetenek

ve şahsiyet üstünlüğünü vurgulama yöntemi olarak kullanılır. Çok

özel, önemli ve herkesten daha üstün bir şahsiyete sahip insan

izlenimi vermenin yolunun, "umursuzluk" olduğuna inanılır. Bu

nedenle özellikle gençler arasında umursuz tavırlar çok yaygındır.  

Bir li se nin en po pü ler kız la rı nı ve ya er kek le ri ni dü şü nün. Ge -

nel lik le bu ki şi ler de al çak gö nül lü, her ke se kar şı sev gi do lu, say gı lı

ve can dan bir ta vır gö re mez si niz. Çün kü gü zel ah la kın en önem li

özel lik le ri olan bu tip ta vır lar, ca hi li ye de kü çük dü şü rü cü bu lu nur.

Adam lık di ni nin men sup la rı ara sın da po pü ler ola bil mek için müm -

kün ol du ğun ca ki bir li ve umur suz ol mak ge re kir. Her ke se se lam

ver me mek, an cak se lam ve ri len in san ol mak bu an lam da çok

önem li dir. Sev gi gös te ren de ğil, an cak ken di si ne sev gi gös te ri len

ki şi ol mak da. Çev re sin de ki ler le il gi len mi yor muş gi bi gö rün mek,

bi ri si can dan bir ta vır gös ter di ğin de me sa fe li dav ran mak, sa de ce

ya kın bir kaç ar ka da şıy la sa mi mi olup bun la rın dı şın da her ke se

kar şı il gi siz dav ran mak da bu anor mal dav ra nış la ra ör nek tir.

Umur sa maz lı ğın bir de ikin ci bir yö nü var dır ki, "boş  ver me"

man tı ğı ola rak ken di si ni gös te ren bu yö nü, ca hi li ye top lu mu nun

he men he men ta ma mı na ha kim du rum da dır. Bu ruh ha lin de in -

san lar teh li ke yi fark et mez, fark et se ler bi le akıl sız ca umur sa maz -
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lar. Çün kü adam lık di ni teh li ke ye kar şı sa kin dav ran ma yı bir üs -

tün lük ola rak gös te rir. Bu ne den le ca hi li ye de umur sa maz lık tan

kay nak la nan ölüm ler, sa kat lan ma lar, has ta lan ma lar çok faz la olur.

Ör ne ğin kab lo su elekt rik ka ça ğı ya pa cak şe kil de yıp ran mış olan

bir elet ro nik ale ti ta mir et tir mek ye ri ne, "boş ver biz böy le şey -

ler den kork ma yız" di ye rek bu şek liy le kul lan mak bu umur suz lu -

ğun bir gös ter ge si dir. Ya da elek ti rik te si sa tı es ki miş ve her an

yan gın çık ma teh li ke si olan bir apart man da otu ran la rın, "boş ver

bu apart man sağ lam apart man dır bir şey ol maz" söz le riy le bu teh -

li ke yi gör mez den gel me le ri… Hat ta in san la rın bir ço ğu, "biz es ki

top ra ğız bi ze bir şey ol maz" man tı ğıy la yıl lar ca dok to ra git mez,

has ta lık la rı için her han gi bir te da vi gör me ye ge rek duy maz.

Adam lık di ni nin bu umur suz lu ğu ne de niy le, vü cu dun da ki kan se ri,

tü mör le ri, vi rüs le ri fark et me den yıl lar ca ya şa yan ve du rum far k

e dil di ğin de de ölü mün eşi ği ne gel miş in san lar çok faz la dır. 

Bu umur suz lu ğun ge tir di ği bir baş ka teh li ke ise çev re ye za rar

ver me ih ti ma li dir. Ör ne ğin ba zı ki şi ler 3-4 ya şın da ki ço cuk la rı nı

"hiç bir şey ol maz" zih ni ye tiy le ev de yal nız bı ra ka bil mek te dir ler.

Dön dü ğün de ço cu ğu nu so ba ya ya pış tı ğı ve ya ga zı aç tı ğı için ya ra lı

ya da ilaç iç ti ği ve ya cam dan düş tü ğü için ölü bu lan in san la ra çok

sık rast la nır. Bu tip ha ber ler her gün ga ze te say fa la rın da çı kar.

An cak adam lık di ni nin umur sa maz lı ğı bu nok ta da da ken di ni gös -

te rir. Bu ha ber le ri oku yan in san lar böy le bir ola yın ken di baş la rı -

na gel me ye ce ği ne inan dık la rı için ay nı tav ra de vam eder ler. 

Ca hi li ye ah la kın da "umur suz luk" o ka dar yay gın dır ki, in san lar

bir bir le rin den sü rek li ola rak "boş ver, al dır ma, hiç bir şey ol maz"

gi bi söz ler işi tir ler. Hat ta bu di nin sap kın an la yı şın dan do la yı in san -

lar, her han gi bir teh li ke kar şı sın da ted bir al ma ya ve ya ted bir alın -

ma sı nı tek lif et me ye uta nır lar. Çün kü kor kak lık la suç la nır lar. Ör -



ne ğin yan gın ter ti ba tı ol ma yan bü yük bir iş  ye rin de ça lı şan la rın, ge -

rek li teç hi zat la rın ge ti ril me si ni tek lif et me si ya da es ki miş olan

asan sör ter ti ba tı nın ye ni len me si ni is te me le ri ol duk ça zor dur. Çün -

kü böy le bir du rum da iş ye rin de ki di ğer in san lar bü yük bir ih ti mal -

le alay cı esp ri ler le bu ki şi ye kor kak mu ame le si ya pa cak lar dır. Hal -

bu ki sırf akıl sız ca bir "ken di ni is pat la ma" zih ni ye tiy le ya pı lan bu tip

umur suz luk la rın so nu ge nel lik le bu in san la rın za ra rı na ne ti ce le nir.

An cak bu ra da önem li bir nok ta ya dik kat çek mek te ya rar var -

dır. El bet te bir teh li ke kar şı sın da aşı rı pa nik ol mak, bir an da şu -

uru ka pa nır de re ce de deh şe te düş mek gi bi ta vır lar da doğ ru de -

ğil dir. Al lah in san la ra Ku ran'da te vek kül lü ol ma la rı nı ya ni zor du -

rum lar da, teh li ke an la rın da da Al lah'a gü ve nip da yan ma la rı nı em -

ret miş tir. Bu konudaki bazı ayetler şöyledir:

Mü min ler an cak o kim se ler dir ki, Al lah anıl dı ğı za man

yü rek le ri ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la -

rı nı art ı rır ve yal nız ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (En -

fal Su re si, 2)

De ki: "Al lah'ın bi zim için yaz dık la rı dı şın da, bi ze ke sin -

lik le hiç bir şey isa bet et mez. O bi zim Mev la mız dır. Ve

mü'min ler yal nız ca Al lah'a te vek kül et me li dir ler."

(Tev be Su re si, 51)

… Kim de Al lah'a te vek kül eder se, O, ona ye ter. El bet -

te Al lah, Ken di em ri ni ye ri ne ge ti rip-ger çek leş ti ren dir.

Al lah, her şey için bir öl çü kıl mış tır. (Ta lak Su re si, 3)

Ve (Hz. Ya kup) de di ki: "Ey ço cuk la rım, tek bir ka pı dan

gir me yin, ay rı ay rı ka pı lar dan gi rin. Ben si ze Al lah'tan

hiç bir şe yi sağ la ya mam (gi de re mem). Hü küm yal nız ca

Al lah'ın dır. Ben O'na te vek kül et tim. Te vek kül eden ler

de yal nız ca O'na te vek kül et me li dir ler." (Yu suf Su re si,

67)
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Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi Hz. Ya kup, ço cuk la rı na te -

vek kül lü ol ma yı öğüt le mek te, an cak ay nı za man da ya pa cak la rı iş -

te ted bir al ma yı da ha tır lat mak ta dır. İş te, sa lih bir Müs lü ma nın

gös ter me si ge re ken ta vır da bu dur. Ne adam lık di ni nin ge re ği

olan umur suz luk, ne de Al lah'ın çir kin ol du ğu nu bil dir di ği te vek -

kül süz lük doğ ru ta vır lar de ğil dir. İn san gör dü ğü her teh li ke ye kar -

şı ak lı nı kul la nıp ted bir al ma lı, ama ay nı za man da da Al lah'ın di le -

me si dı şın da hiç bir teh li ke nin önü ne ge çe me ye ce ği ni bi le rek Rab -

bi mi z'e tes lim olup te vek kül et me li dir.

5- ZA LİM LİK

Adamlık dini topluma son derece acımasız ve insaniyetsiz bir

sistem getirir. Bu nedenle halkın büyük bir çoğunluğu çevresine

karşı son derece düşüncesiz ve merhametsizdir. Dolayısıyla

insanların sadece bir gün içinde defalarca morali bozulur, kırılır,

kalbi sıkılır. Adamlık dininin zalimliği nedeniyle son derece gergin,

asabi, azap dolu bir hayat yaşarlar. Herkesin çok dışa dönük ve

neşeli bildiği insanların bile hemen hemen tamamı, akşam yatağı-

na yattığında saatlerce ağlayan, için için büyük bunalımlar yaşayan

insanlardır. Çünkü toplumun geneline adamlık dini tam hakim

durumdadır ve bu batıl dinin getirdiği her tavır ve her mimik

insanlar için -kendileri de aynılarını yapıyor olsa da- katlanması

çok güç bir eziyettir.

Örneğin maddi durumu iyi olmadığı için iş yerine her gün aynı

kıyafetle gitmek zorunda kalan bir insan düşünelim. Bu kişi için

her gün aynı kıyafeti giymek büyük bir sıkıntı konusudur. Çünkü

mutlaka çevresindeki insanlar bu konuyu kendi aralarında konu-

şur, bu durumdan dolayı ona değer vermez ve "bu kazak da



üstünde parçalanacak", "senin de başka kıyafetin yok galiba" gibi

düşüncesizce esprilerle alaycı bir tavır takınırlar. 

Bir iş yerinde, okulda, yazlıkta, kursta veya bir topluluğun

olduğu herhangi bir mekanda mutlaka insanların arkasından konu-

şan birilerinin olduğunu bilmek de çok sıkıntı vericidir. Çünkü

insanlar mutlaka kendi arkalarından konuşulanları bir vesileyle

duyar ve bundan dolayı kalplerinde büyük bir sıkıntı hissederler. 

Adamlık dininde insanlar çok ince yöntemlerle birbirlerinin

moralini bozabilirler. Örneğin yeni kıyafet giymiş birine, "güzel

kıyafet, ama sana pek olmamış, dünkü kıyafetin sana daha çok

yakışmıştı" demek, genellikle karşıdaki insanı aşağılamak için yapı-

lır. Çünkü adamlık dininde övgü, iltifat veya güzellik dile getirme

yoktur. Bu nedenle insanlar birbirlerinin güzel yönlerini övmez-

ler. Saçını değişik bir model yapmış birine çok beğendiği halde,

"bu da yakışmış, ama eski modelin sende daha güzel duruyor"

demek de, adamlık dininin iğneleyici üsluplarından biridir. Her

güzellikle bir kusur bulmak ve güzel olan yerine kusurlu olanı dile

getirmek adamlık dininin bir kuralıdır. Örneğin çok güzel bir insa-

nı, "güzel ama daha güzellerini de gördüm", "güzel, ama şurası

kusurlu", "güzel, ama gözleri yeşil olsaymış daha güzel olurmuş"

gibi ifadelerle övmekten kaçmak bu kuralın gereğidir. 

Başkalarının hatalarından, eksiklerinden veya kusurlarından

yola çıkarak eğlenmek de adamlık dininde uygulanan bir zalimlik

çeşididir. Örneğin bir insanın gözündeki bozukluğu, şaşı olmasını

espri konusu yapmak ve arkasından "sana mı bakıyor bana mı bir

türlü anlamıyorum", "göz göze gelemiyorum" diyerek kahkahalar-

la gülmek… Sakar bir insanın eline bir şey verirken "aman ha sıkı

tut" gibi espriler yapmak… Saçları dökülen birine sürekli olarak

piyasadaki yeni çıkan ilaçları sayarak gülmek, "yeni saç ekme yön-
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temleri geliştirmişler, sana da bir randevu alalım", "bugün bir iki

tel daha dökülmüş herhalde" gibi espriler yaparak kendince neşe-

lenmek… Boyu kısa birine "aşağıda havalar nasıl", "aşağıdan dünya

nasıl görünüyor" gibi cahilce sözler söylemek... Tüm bunlar

adamlık dininden kaynaklanan zulüm yöntemleridir. Ayrıca düşen

bir insana gülerek, onu mahçup etmek, kıyafeti sökük olan birini

eğlence konusu yapmak, dili sürçen birinin taklidini yapmak da bu

batıl dinin zalimliklerinden bazılarıdır. 

Bu tip du rum lar da esp ri ya pı lan ki şi de ge nel lik le ken di si ne

ya pı lan bu şa ka la ra adam lık di ni nin ta vır la rıy la ce vap ve rir. Ör ne -

ğin bo zul ma dı ğı nı dü şün sün ler di ye gü le rek kar şı lık ve rir. An cak

için de söy le nen le rin sı kın tı sı nı ve acı sı nı mut la ka his se der. Ve ya o

da kar şı ta ra fın bir ku su ru nu yü zü ne vu rur ve bu çir kin ta vır lar

kar şı lık lı ola rak sü rüp gi der.

6- KIZ DIR MA TAK TİK LE Rİ

İnsanları kızdırmaya çalışmak adamlık dininin bir diğer önem-

li özelliğidir. Halk arasında birçok insan çeşitli sebeplerle bu yön-

temi kullanır. Kimisi sevmediği bir insana rahatsızlık vermek,

kimisi de kendisine kötülük yapan birinden intikam almak istediği

için kızdırıcı davranır. Kimisi için ise kızdırmak adeta bir yaşam

şekli olmuştur. İnsanların zaaflarını ortaya çıkarmaktan ve öfke-

lenmelerini seyretmekten hoşlanır ve bu şekilde nefsini tatmin

eder. Annesine, babasına, öğretmenlerine, arkadaşlarına karşı her

tavrının altında kızdırıcı bir yön olur. Ancak adamlık dininin bu

özelliği, insanlar tarafından çok açık olarak uygulanmaz. Kızdır-

manın belirli yöntemleri vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır:



"Sa kin ta kıl mak"
Kar şı ta ra fı kız dır mak tan zevk alan in san lar bu yön te me çok

sık baş vu rur lar. İn san la rın önem ver di ği, he ye can duy du ğu, te laş -

lan dı ğı ko nu lar da nor ma lin dı şın da sa kin bir ta vır gös te re rek kar -

şı la rın da ki in sa nı ra hat sız eder ler. Özel lik le genç le rin an ne ve ba -

ba la rı na kar şı olan ta vır la rın da bu na sık ça rast la ya bi lir si niz. Ör ne -

ğin dı şa rı çık ma sı na izin ver me yen an ne sin den in ti kam al mak is te -

yen bir genç kız, onun bü tün so ru la rı na son de re ce la ka yt ve sa -

kin bir ses to nuy la ce vap ve rir. 

An ne si te laş için de kay bet ti ği bir şe yi ara dı ğın da ve kı zın dan

yar dım is te di ğin de sa kin bir şe kil de "gör me dim" di ye rek ka fa sı nı

çe vi rir ve ga ze te si ni oku ma ya de vam eder. An ne si te le fon da bir

şey not et mek için acil ka lem ka ğıt is te di ğin de, ya vaş ha re ket ler -

le ye rin den kal kıp ağır adım lar la ka le mi ve ka ğı dı alıp son de re ce

sa kin bir ta vır la bun la rı an ne si ne gö tü rür. An ne si sa mi mi ve ne şe li

bir şe kil de okul da ne ler yap tı ğı nı sor du ğun da sa de ce "hiç" di ye

ce vap ve rir. Can dan bir ta vır la gü nü nün na sıl geç ti ği ni sor du ğun -

da sa de ce "iyi" di ye rek yü rü me ye de vam eder. Çün kü tüm bu ta -

vır la rı nın kar şı ta ra fı kız dı ra ca ğı nı bi lir. 

Ace le si olan bir in sa na onun işi ne en gel ola cak ve hı zı nı ke se -

cek bir sa kin lik le dav ran mak da adam lık di nin de ki bir kız dır ma

yön te mi dir. Ör ne ğin işi ne geç ka lan bir in san tam ka pı dan çı kar -

ken yu ka rı da ki oda da çan ta sı nı unut tu ğu nu söy le di ğin de, son de -

re ce ağır adım lar la mer di ven le ri çı ka rak, çan ta yı alıp yi ne uy ku lu bir

sa kin lik için de ka pı ya ge tir mek, sırf kar şı ta ra fı kız dır mak için ya pı -

lan bir ey lem dir. Öğ ren ci si ne bü yük bir gay ret için de bir ko nu an -

lat ma ya ça lı şan bir öğ ret me ni il gi siz göz ler le din le yip en so nun da da

sa kin bir ses le "ben hiç bir şey an la ma dım" de mek, öğ ret me ni ni kız -

dı ra rak nef si ni tat min et mek is te yen ca hi li ye in sa nı nın tav rı dır. 
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"Sa kin ta kıl ma"nın bir baş ka şek li so ru lan so ru la ra bir tür lü

do yu ru cu ce vap ver me mek tir. Ör ne ğin "evin her  ye ri ni ara dım

ama ayak ka bı la rı mı bu la ma dım sen gör dün mü?" so ru su na sa de ce

"evet" di ye ce vap ver mek bir kız dır ma tak ti ği dir. Bu nun ar dın dan

"pe ki ne re de gör dün" so ru su na yal nız ca "oda da" ce va bı nı ver mek

ve ne han gi oda ol du ğu nu ne de ye ri ni ta rif et me mek kar şı ta ra -

fın bir sü rü so ru sor ma sı nı ge rek ti re cek tir. "Han gi oda da, oda nın

ne re sin de, han gi do lap ta, do la bın han gi ra fın da" gi bi so ru la rın so -

rul ma sı ge re ke cek tir. Böy le ce sa de ce tek bir cüm ley le hal le di le -

bi le cek bir ko nu, da ki ka lar ca uza ya rak ve kar şı ta ra fı zah me te so -

ka rak kız dı rı cı bir ha le bü rün müş ola cak tır. Bu ne den le so ru lan

so ru la ra tam ve açık la y ıcı ce vap ver me mek, adam lık di ni nin kız -

dır ma yön tem le rin den bi ri dir. 

Duy maz lık tan, gör mez lik ten, an la maz lık tan 
gel mek…
Ca hi li ye top lum la rın da bu yön te mi ge nel lik le kav ga lı ki şi ler

bir bir le rin den in ti kam al mak için kul la nır lar. Kav ga lı ol duk la rı in -

sa nı kız dı ra rak ra hat sız et mek, ona hu zur suz luk ver mek için uy -

gu lar lar. Böy le ce bir neb ze de ol sa in ti kam al dık la rı nı dü şü nür ler.

Ör ne ğin kav ga et tik le ri ki şi nin de bu lun du ğu bir top lu luk ta on dan

ya na ba ka rak ko nuş ma mak, san ki o or tam da öy le bir in san yok -

muş gi bi dav ran mak, her ke sin esp ri si ne gü ler ken onun ki ne gül -

me mek, her ke se se lam ve rir ken ona se lam ver me mek, her ke se

ve da eder ken ona et me mek, her ke sin ha tı rı nı so rar ken onun ya -

nın dan ge çip git mek, adam lık di ni kıs tas la rı na gö re "sa na de ğer

ver mi yo rum, bil gin ol sun" an la mı na ge lir. 

Bu yön tem kız dır ma yı ha yat şek li ha li ne ge tir miş in san lar ta ra -

fın dan da çok sık uy gu la nır. Ken di siy le ko nu şan bir in sa nın an lat -



tık la rı nı çok iyi duy du ğu hal de din le me miş gi bi yap mak, "par don

sen en son ne de miş tin", "bir şey mi söy le din" gi bi so ru lar la kar şı

ta ra fı pek umur sa ma dı ğı nı gös ter mek bu in san la rın uy gu la dı ğı bir

adam lık di ni tav rı dır. An la dı ğı bir ko nu yu sü rek li açık lat tır mak da

di ğer bir kız dır ma yön te mi dir. Ör ne ğin ken di si ne "bi raz ağır dav -

ra nı yor sun, hız lı ol san da ha ba şa rı lı olur sun" di yen bi ri nin ne söy -

le mek is te di ği ni çok iyi an la dı ğı hal de, "na sıl ağır ya ni" gi bi bir so -

ru sor mak kar şı ta ra fa iş çı kar mak ve onu bu söy le di ği ne piş man

et mek için ya pı lır. An ne sin den da ha dü zen li ol ma sı için uya rı alan

bir genç kı zın bu na ce va ben "na sıl da ha dü zen li ola bi li rim ki" gi bi

söz ler le kar şı lık ver me si de bu eleş ti ri ye kar şı ge liş ti ri len bir kız -

dır ma tak ti ği dir. Hal bu ki her in san hız lı ha re ket et me nin ve ya dü -

zen li ol ma nın ne de mek ol du ğu nu da ha ço cuk yaş lar da öğ re nir ve

bun lar son de re ce ko lay uy gu la na bi le cek ko nu lar dır. 

"Laf do kun dur mak"
Kız dır ma nın di ğer bir yön te mi "laf do kun dur ma" ta bi riy le bi -

li nen bir ta vır bo zuk lu ğu dur. Ör ne ğin ta nı dı ğı bi ri va sı ta sıy la şir -

ke te gir miş ve üst  dü zey yö ne ti ci li ğe yük sel til miş bir ele ma nın ol -

du ğu iş top lan tı sı sı ra sın da, "keş ke bi zim ar ka mız da güç lü ol say -

dı da, biz de kı sa yol dan yük sel sey dik" de mek bu na bir ör nek tir.

Ve ya is te me ye rek yap tı ğı bir ha ta yü zün den za ra ra se bep olan bi -

ri nin ya nın da "ba zı in san la rın ha ta la rı nın ce re me si ni biz çe ki yo ruz,

bil di ği niz gi bi" şek lin de söz ler sarf et mek yi ne "laf do kun dur mak"

mak sat lı dır. Bu ra da isim ver me mek, özel lik le "ba zı in san lar" di ye

be lirt mek yi ne adam lık di ni nin çir kin ku ral la rın dan dır.

Ar ka da şı nın sı nav lar da hep ken di sin den da ha iyi not al ma sı nı

kıs ka nan bir öğ ren ci nin bu ki şi nin ya nın da, "sa bah la ra ka dar ça lı -

şıp bel li et me yen ni ce ki şi ler var" de me si, laf do kun du ra rak kar şı

ta ra fı kız dır mak için ya pı lır. 
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Ba kış la kız dır mak
İn san lar ge nel lik le söz le an la ta ma dık la rı şey le ri ba kış la rı na

yan sı ta rak kar şı ta ra fa an lat ma yo lu nu se çer ler. Çün kü ba kış la ya -

pı lan bir ima hiç bir za man mad di ola rak is pat edi le mez ve in san -

lar ba kış la rın da ki an la mı ko lay lık la red de de bi lir ler. Ör ne ğin kar şı -

sın da ki ne kin le ba kan bir in san, "o an he ye can lan dım, ba kış la rım

on dan de ğiş miş tir, yok sa kin le hiç bir il gi si yok" de di ğin de bu nu

her kes ka bul et mek zo run da ka lır. Ya da ba kış la rın da alay cı lık

olan bi ri nin, "yoo ben se ni ga yet cid di din li yo rum, bir an ak lı ma

bir şey gel di de on dan ba kış la rım da gül me gör müş ola bi lir sin" de -

di ğin de bu na kim se iti raz ede mez. Çün kü ba kış ta ki alay cı lı ğın

mad di bir de li li yok tur. An cak in san ba kış la rıy la kar şı sın da ki ne,

her tür lü olum lu ve ya olum suz dü şün ce si ni bel li ede bi lir. Bu ne -

den le ca hi li ye top lum la rın da kız dır ma yön te mi ola rak sa de ce ba -

kış la rı nı kul la nan bir çok ki şi var dır.

Ör ne ğin in san lar ge nel lik le kav ga lı ol duk la rı bir ki şiy le ko nuş -

mak zo run da kal dık la rın da göz le ri ne son de re ce an lam sız ve do -

nuk bir ba kış yer leş ti rir ler. Bu ba kış, yi ne kar şı ta ra fı umur sa ma -

dı ğı nı an la tan ve bun dan do la yı da kar şı ta ra fı kız dı ran bir ba kış -

tır. Nef si ne ağır ge len ve gu ru ru nu kı ran bir ko nu an la tıl dı ğın da,

göz  ka pak la rı nı ya rı ya in di re rek, çok ağır bir şe kil de açıp ka pa ya -

rak ve ay nı an da da bom boş ba ka rak kar şı ta ra fı din le mek de

adam lık di ni nin bir par ça sı dır. 

Karşı tarafı küçük gördüğünü belli ederek kızdırmak için ise

gözlere alaycı bir bakış yerleştirilir. Bu yöntem, yüz gülmüyorken,

gözlerin gülmesi şeklindedir. Karşı tarafın ciddi bir konuşmasını

ciddi bir yüzle ancak gözlerinde gülümsemeyle seyreden biri, bu

tavırla "anlat ama söylediklerin bir kulağımdan giriyor bir kula-

ğımdan çıkıyor" demenin bir başka yöntemini uygulamış olur.



7- YE Nİ Fİ KİR LE RE VE ELEŞ Tİ Rİ YE 

KAR ŞI KA PA LI OL MAK

Adam lık di ni ni ya şa yan bir in san, ka rak ter ve ah lak ola rak ha -

ya tı bo yun ca hiç bir iler le me kay de de mez. Çün kü adam lık di ni

eleş ti ri ye ve ye ni fi kir le re ke sin bir ya sak koy muş tur. Bir in sa nın

ken di sin den bü yük, zen gin, kül tür lü, yük sek ma ka ma sa hip, gü zel

ve tec rü be li bir ki şi yi eleş ti re bil me si ve ya ona ye ni fi kir ler ge ti re -

bil me si ne re dey se im kan sız dır. Hat ta adam lık di nin de bu ko nu da

o ka dar sert ku ral lar var dır ki, 20-30 yıl lık ar ka daş lık lar tek bir

eleş ti ri ne de niy le bir da ha gö rüş me mek üze re bir an da so na ere -

bi lir.

Örneğin adamlık dinine göre bir insanın, tavrıyla, ahlakıyla,

karakteri veya mimikleri ile ilgili olarak karşısındaki kişinin fikrini

alması ve ona danışması son derece küçük düşürücüdür. Bu

nedenle genellikle cahiliye toplumunda kimsenin kendisiyle ilgili

konularda bir başka kişinin fikrini aldığını ve danıştığını göremez-

siniz. Örneğin "Karakterimde seni rahatsız eden bir yön var mı?

Gülüşlerimde, yüz mimiklerimde veya yürüyüşümde bir kusur

görüyor musun? Bana kişiliğimle ilgili verebileceğin bir tavsiye

var mı? Nasıl bir insan olsam daha rahat edersiniz ya da daha çok

sevilirim? Kıyafet zevkimi nasıl buluyorsun bana bu konuda vere-

bileceğin bir öneri var mı?.." gibi sorular duymak hemen hemen

mümkün değildir. Çünkü bir insanın kendisini geliştirmek için

çevresinden fikir alması adamlık dininin zihniyetine taban tabana

zıttır. Herkes kendisini "en iyi, en kültürlü, en görgülü, en akıllı"

kişi olarak kabul eder. Eksiklikleri ve kendisini geliştirmesi gere-

ken yönleri olduğunu bilse bile bunu çevresine belli etmek iste-

mez. 
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Adam lık di ni, fi kir da nış ma ma nın ya nı  sı ra eleş ti ri ye de tam

an la mıy la ka pa lı dır. Ör ne ğin ken di ala nın da uz man bir dok tor ve -

ya bir mü hen dis dü şü ne lim. Ken di le ri ne ge len bir ki şi eğer baş ka

bir uz ma nın fik ri nin ken di si nin kin den fark lı ol du ğu nu ifa de eder -

se, mut la ka "o za man git ona mu aye ne ol ve ya o za man git evi ni

ona yap tır" gi bi bir ce vap  ve rir ler. Ken di sa ha sın da uz man olan in -

san lar, ge nel lik le mes lek taş la rı nın fi kir le ri ni al mak is te mez ve

mut la ka ken di de dik le ri nin ya pıl ma sı nı is ter ler. 

Bu inan ca gö re bir in sa nın ken din den kü çük bi rin den, ör ne -

ğin ye ğe nin den eleş ti ri al ma sı im kan sız dır. He men he men hiç bir

genç, am ca sı na ya da tey ze si ne ka rak ter le riy le il gi li bir öne ri de

bu lu na maz. Söz  ge li mi bir ak ra ba sı nın da ha sa bır lı, da ha hoş gö rü -

lü ve ya da ha in ce dü şün ce li ol ma sı nı is te yen bir ço cuk, bu nu ken -

di si ne söy le di ğin de bü yük bir ih ti mal le ya alay cı, ya umur sa maz ya

da öf ke li bir ta vır la kar şı la şır. "Bu yaş ta sen den tav si ye ala cak de -

ği lim ya" zih ni ye tiy le ha re ket eden in san lar ken di le rin den kü çük

yaş ta bi ri nin ak lı na ih ti yaç la rı ol ma dı ğı nı dü şü nür ler. Hal bu ki gü -

zel ah lak lı iman lı bir genç, iman sız an cak yaş lan mış olan bir in san -

dan kat kat da ha akıl lı, vic dan lı ve ru hen ol gun ola bi lir. 

Nitekim Kuran'da bildirilen, Hz. İbrahim'in babasını doğru

yola çağırmak için söyledikleri bu konuya bir örnektir:

Ki tap'ta İb ra him'i de zik ret. Ger çek ten o, doğ ru yu-söy -

le yen bir Pey gam ber di. Ha ni ba ba sı na de miş ti: "Ba ba -

cı ğım, işit me yen, gör me yen ve se ni her han gi bir şey den

ba ğım sız laş tır ma yan şey le re ni ye ta pı yor sun? "Ba ba cı -

ğım, ger çek şu ki, ba na, sa na gel me yen bir ilim gel di.

Ar tık ba na ta bi ol, se ni düz gün bir yo la ulaş tı ra yım."

"Ba ba cı ğım, şey ta na kul luk et me, kuş ku suz şey tan, Rah -

man (olan Al lah)a baş kal dı ran dır." "Ba ba cı ğım, ger çek -



ten ben, sa na Rah man ta ra fın dan bir aza bın do ku na ca -

ğın dan kor ku yo rum, o za man şey ta nın ve li si olur sun."

(Ba ba sı) De miş ti ki: "İb ra him, sen be nim ilah la rım dan

yüz mü çe vi ri yor sun? Eğer (bu tu tu mu na) bir son ver me -

ye cek olur san, an dol sun, se ni ta şa tu ta rım; uzun bir sü re

ben den uzak laş, (bir yer le re) git." (İb ra him:) "Se lam

üze ri ne ol sun, se nin için Rab bim den ba ğış lan ma di le ye -

ce ğim, çün kü, O, ba na pek lü tuf kar dır" de di. (Mer yem

Su re si, 41-47)

Adam lık di nin de, ma kam ve kül tür de eleş ti ri al ma yı en gel ler.

Bir iş çi, ça lış tı ğı fab ri ka nın ge nel mü dü rü ne as la bir tav si ye de bu lu -

na maz. Ne iş le il gi li, ne o ki şi nin ka rak te riy le il gi li, ne de baş ka bir

ko nuy la il gi li. Ör ne ğin çev re sin de ki le re kar şı hoş gö rü süz ve bas kı -

cı olan bir ge nel mü dür, eğer iş çi le ri nin bi rin den bu ko nu da bir tav -

si ye ala cak olur sa bü yük bir ih ti mal le ya pa ca ğı ilk iş bu ki şi yi işin den

çı kar mak olur. Çün kü adam lık di ni ne gö re bu bü yük bir ha ka ret tir.

Oy sa bu son de re ce yan lış bir ba kış açı sı dır ve Ku ran ah la kı

ile hiç bir şe kil de bağ daş ma mak ta dır. Böy le bir eleş ti ri gel me si her

in san için çok bü yük bir ni met ve bü yük bir dost luk gös te ri si dir.

Ku ran'da in san la ra, bir bir le ri ne iyi li ği em ret me le ri ve kö tü lük ten

me net me le ri em re dil miş tir. Al lah'ın bu em ri ni ye ri ne ge ti ren bir

in sa na en gel ol mak, ken di si ne tav si ye edi len bir iyi li ğe yüz çe vir -

mek, el bet te son de re ce çir kin bir ta vır dır. 

8- Mİ SA Fİ RE BA KIŞ AÇI SI

Bir in sa nın ma ne vi de ğer le ri ni kay bet me siy le bir lik te bu boş -

lu ğun ye ri ni din siz lik sis te mi üze ri ne ku ru lu olan adam lık di ni dol -

du rur. İs lam ah la kı nın ol ma dı ğı yer de mut la ka adam lık di ni var dır.
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Adam lık di ni nin ol du ğu yer de ise in sa ni yet, in ce dü şün ce, fe da -

kar lık gi bi gü zel ah la ka uy gun dav ra nış lar yok tur.

Bu du ru mu adam lık di ni bi rey le ri nin mi sa fir li ğe ba kış açı sı nı

ör nek ve re rek açık la ya bi li riz. An cak adam lık di ni nin ba kış açı sın -

dan ön ce İs lam ah la kı nın mi sa fir lik ko nu sun da sun du ğu gü zel lik le -

ri an lat mak ta ya rar var dır.

Ku ran ah la kı nı ya şa yan bir ki şi nin evi ne mi sa fir ola rak git ti ği -

ni zi var sa ya lım. Si zi evin de ka bul eden ki şi, bu mi sa fir li ği ni zi bü yük

bir se vinç le kar şı la ya cak tır. Çün kü İs lam ah la kın da mi sa fir ağır la -

mak bir gü zel lik ola rak gö rü lür ve mi sa fir her za man el üs tün de

tu tu lur. Bu ne den le eve gir di ği niz an dan iti ba ren si zi ye ni ta nı yan

in san lar ol sa bi le son de re ce gü ler yüz le, ca na ya kın ve sı cak bir

il giy le kar şı la şır sı nız. Si zi mi sa fir eden ki şi nin im kan la rı kı sıt lı ol sa

bi le elin de ki tüm ola nak la rı si zin için se fer ber ede cek tir. Çün kü

Ku ran'da Al lah, mi sa fi re o da ha is te me den ih ti yaç la rı nın su nu la ca -

ğı bir ağır la ma ada bı öğ ret mek te dir. Ku ran'da bil di ri len Hz. İb ra -

him'in mi sa fir le ri ne yö ne lik tav rı, İs lam ah la kın da mi sa fi re na sıl bir

ba kış açı sı ol ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Ayet ler de şöy le

buy rul mak ta dır:

"Sa na İb ra him'in ağır la nan ko nuk la rı nın ha be ri gel di

mi? Ha ni, ya nı na gir dik le rin de: "Se lam" de miş ler di. O

da: "Se lam" de miş ti. "(Hak la rın da bil gim ol ma yan) Ya -

ban cı bir top lu luk." He men (on la ra) sez dir me den ai le -

si ne gi dip, çok geç me den se miz bir bu za ğı ile (ge ri) gel -

di. Der ken on la ra yak laş tı rıp (ik ram et ti); "Ye mez mi -

si niz?" de di. (Za ri yat Su re si, 24-27)

Ayetlerde görüldüğü gibi, Hz. İbrahim tanımadığı halde misa-

firlerine son derece ince düşünceli davranmış, onlara sezdirme-

den, onları mahcup etmeden ikramda bulunmuştur.



An cak adam lık di ni nin ha kim ol du ğu ki şi le rin tav rı böy le bir

du rum da son de re ce ben cil ve in sa ni yet siz olur. Eğer adam lık di -

ni nin et ki si al tın da olan bir ki şi nin evi ne mi sa fir li ğe gi der se niz, bu -

ra da yo ğun ola rak his se de ce ği niz duy gu "yük ol ma"dır. Çün kü ca -

hi li ye ah la kın da mi sa fir, ken di de yim le riy le faz la dan bir "bo ğaz'"

ola rak gö rü lür. Kar şı lık lı çı kar alış  ve ri şi olan in san lar, ara la rın da -

ki iliş ki nin bo zul ma ma sı için mec bu ren bir bir le ri ni bir sı ra ya ta bi

ola rak be lir li za man lar da ağır lar lar. Adam lık di ni ku ral la rı na gö re

bir ki şi di ğe ri nin evi ne git ti ğin de sı ra mut la ka di ğe ri ne ge lir. İki-üç

ke re üs t üs te bir ta raf di ğe ri ne mi sa fir ol maz. 

Bu ba kış açı sı ge re ği mi sa fi rin bir an ön ce evi ne dön me si bek -

le nir. Bir kaç sa at ten faz la bu ki şi ye ta ham mül edil mez. Eğer ye me -

ğe da vet edil me diy se önü ne ke sin lik le ye mek su nul maz. Ola bi le -

cek en az mas raf la mi sa fi ri evi ne yol la ma gö züy le ba kıl dı ğı için, en

ucuz ge le cek şe kil de dı şa rı dan alı nan bir kaç şey ik ram edi lir. Ev -

de ki ler ge nel lik le yi ye cek le rin iyi le ri ni ken di le ri ne ayı rıp kö tü le ri -

ni sun ma ve bu şe kil de kar el de et me te la şı na dü şer ler. Mi sa fi rin

bir ta bak tan faz la ye me si son de re ce iti ci gö rü lür ve eğer ken di -

li ğin den bi raz da ha yi ye cek is ter se ev sa hip le ri mut fak ta ar ka sın -

dan "am ma çok ye di, bir an ön ce git se de ra ha tı mı za bak sak" gi bi

kız gın lık ifa de le riy le mi sa fi rin ne ka dar gör gü süz ol du ğu nu ko nu -

şur lar. Mi sa fi rin ev de do laş ma sı da hiç hoş kar şı lan maz, ne ka dar

çok ka lır sa kal sın sa lon sı nır la rı nın dı şı na çık ma sı is ten mez. Sa lon -

dan dı şa rı çık tı ğın da ev de bir ra hat sız lık oluş tu ğu ona his set ti ri lir. 

Eğer mi sa fir uzak bir yer den gel miş se ve bir kaç ak şam kal ma -

sı ge re ki yor sa, o za man ev  sa hip le ri nin ta ham mü lü iyi ce aza lır. Bir

sü re son ra mi sa fi rin ye di ği her şey, yap tı ğı her ha re ket, kul lan dı ğı

her kı ya fet ra hat sız lık ver me ye baş lar. Ta ba ğın da ki zey tin çe kir -

dek le rin den iç ti ği ça yın sa yı sı na, kaç ta bak ye mek ye di ğin den kaç
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ke re ban yo yap tı ğı na ve ne ka dar su har ca dı ğı na ka dar her şe yi he -

sap lar lar. Her ha re ket le rin de mi sa fi rin ev de faz la lık ol du ğu nu ona

his set ti rir ler. Bu ne den le böy le bir ev de ra hat et mek im kan sız dır. 

An cak el bet te bu du ru mun bir de di ğer yö nü var dır. Ev de mi -

sa fir ola rak bu lu nan ki şi de adam lık di ni nin ku ral la rı çer çe ve sin de

ha re ket et mek te dir. O da mi sa fir ol du ğu ev de mak si mum fay da

el de et me ye ça lı şır ken, çev re sin de ki le re ra hat sız lık ve rip ver me -

di ği ni dü şün mez. O da baş ka yön ler den dü şün ce siz lik ya par.

So nuç ola rak adam lık di nin de in san lar her du rum da hem ken -

di le ri ne hem de çev re le rin de ki le re sı kın tı ve ren bir or tam oluş -

tu rur lar. Bu nun ne de ni ise sa hip ol duk la rı Ku ran'dan uzak, çir kin

ah lak tır. İs lam di ni nin bir in san da mey da na ge tir di ği sı cak lık la,

adam lık di ni nin ca hi li ye ah la kı ara sın da ki zıt lık, bu ör nek te ol du ğu

gi bi gün lük ha ya tın her ala nın da ken di si ni açık ça gös te rir. Adam -

lık di ni nin oluş tur du ğu in sa ni yet siz, dü şün ce siz, ben cil ce ta vır lar -

dan do la yı bir çok in san ra hat ya şa ya maz, içi sı kı lır, ya kın, gü ve ni -

lir ve çok sev di ği sı cak bir dost bu la maz. An cak bu na rağ men

adam lık di ni dün ya da mil yon lar ca in san ta ra fın dan bü yük bir ka -

rar lı lık la uy gu lan ma ya de vam eder. Ve bu şe kil de in san lar ken di

ken di le ri ni sı kın tı ya sok muş olur lar. Bu du rum Ku ran'da in san la -

ra şöy le açık lan mak ta dır:

Şüp he siz Al lah, in san la ra hiç bir şey le zul met mez. An -

cak in san lar, ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar. (Yu nus

Su re si, 44)

9- ADAM LIK Dİ NİN DE YAŞ LI LIK 
PSİ KO LO Jİ Sİ

Adamlık dininin her yaş kategorisi için belirlediği bir tavır



tarzı vardır. Bunun yazılı bir metni ve açıklaması yoktur. Ancak

insanlar, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bunu bilir ve

bütün detaylarıyla uygularlar. Örneğin 50 veya 60'lı yaşlara gel-

meye başladıklarında yaşam şekillerinin, konuşmalarının, kıyafet-

lerinin, ses tonlarının, üsluplarının adamlık dininin kurallarına

uygun şekilde değişmesi gerektiğine inanırlar. 

Bu değişikliğin ana prensibi dünya nimetlerinden el çekme,

şikayet ve karamsarlık üzerine kuruludur. Bu yaşlara gelen insan-

lar genellikle hayattan şikayet etmeye başlarlar. "Nasılsın?" soru-

suna bu yaşlarda verilen cevap genellikle "işte idare ediyoruz, ne

olsun bildiğin gibi" veya "ne yapalım, hastalıklarla uğraşıyoruz" gibi

olumsuz cevaplardır. Çünkü hayattan zevk almaya bir hakları

olmadığına ve bu yaştan sonra tüm nimetlerden uzaklaşmaları

gerektiğine dair batıl bir inançları vardır. 

Özellikle kadınlarda menopoz ve erkeklerde andropoz

dönemleri, adamlık dinine göre tavrın tümüyle değişmesi gereken

bir dönemdir. Bu döneme girmiş olan birçok insan tüm güzellik-

leri terk eder. Bedenlerine bakmayı bırakırlar. Hem görünümle-

rine önem vermez hem de temizliklerine dikkat etmezler. Koyu

renkler giymeye başlar, genellikle kahverengi, gri, siyah gibi renk-

leri tercih ederler. Bu bir nevi "yaşlılık yası"dır. 

Canlı, göz alıcı renklere örneğin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil,

pembe gibi renklere gerek olmadığını düşünürler. Halbuki bu son

derece anlamsız bir kuraldır. İnsanlar Allah'ın yarattığı renkleri

her yaşta kullanabilir ve bu nimetten her yaşta faydalanabilirler.

Bu yaşlarda bazı kişilerin tavırları ve üslupları da tümüyle değişir.

Bedenen bir güçsüzlükleri olmadığı halde birçok kişi bu yaşlara

geldiğinde ağır, yavaş hareket eden, cansız bir insan olması gerek-

tiğine inanır. Bu nedenle tepkileri donuklaşır, aslında çok hızlı
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konuşabilecekken özellikle ağır ağır, tane tane konuşmaya başlar.

Kısaca süratli bir şekilde anlatacağı bir konuyu ağır hareketlerle

uzun uzun anlatır. Bunu yaşlılığının bir gereği olarak görür. 

Gençken son derece hayat dolu olan bir insan yaşlılıkla bir-

likte aniden neşesini, ümidini, hareketliliğini, canlılığını kendi ira-

desiyle yok eder. Örneğin güzel bir manzaranın, güzel bir insanın,

güzel bir şarkının veya kendisine gösterilen güzel bir tavrın sevin-

cini ve heyecanını yaşamaz. Aksine bu tip anlarda sevinmek yeri-

ne hüzünlenir. 

Adamlık dininin getirdiği batıl kurallara göre insanlar bu yaş-

lardan sonra ölümü beklemeye başlamalıdır. Bu nedenle 60'lı yaş-

lara gelmiş olan hemen hemen tüm insanların hayatını ölümü bek-

leyerek geçirdiğini görürsünüz. Bu yaştan sonra artık yapacak bir

şey kalmadığı inancı hakim olduğu için üretim tümüyle durur.

Elbette bu yaşlar ölümün insana çok yaklaştığı ve bu gerçeğin

unutulmaması gerektiği bir dönemdir. Ancak adamlık dinini yaşa-

yanlar burada da yanılgıya kapılarak, ahlaklarını güzelleştirerek,

Allah'tan çok korkarak ve O'nu çok severek ölüme hazırlık yap-

mazlar. Tam tersine onlarınki büyük bir akılsızlıkla ahireti de göz

ardı ederek, herşeyden kendini çekip "gün öldürmek" olarak tabir

edilen, sadece ölümü bekleyerek geçirilen boş bir yaşamdır. 

Gençken fikir üreten bir insan bu yeteneğini kullanmayı bıra-

kır, son derece zeki ve becerikli olan bir kişi sırf yaşı ilerlediği için

hiçbir şeyden anlamayan, zor duyan, zor düşünen, hiçbir şeyi

beceremeyen bir insan taklidi yapmaya başlar. Çoğu insan son

yirmi senesini pencerenin başında oturup dışarıyı seyrederek

veya bütün gün televizyondaki dizileri izleyerek, dünyaya ait

güzelliklerin tümünden elini çekerek geçirir. Bunun zararlarından

biri ise kendisini düşünmemeye, hareket etmemeye ve yetenek-



lerini kullanmamaya alıştıran bu insanların zihinsel faaliyetlerinin

giderek yavaşlaması ve erken bunama meydana gelmesidir. Elbet-

te böyle bir ahlakı ve yaşam tarzını benimseyen bir insanın ahi-

retteki kaybı çok daha büyük olacaktır.

Oy sa doğ ru olan, in sa nın fi zik sel ya pı sı el ver di ği, ger çek ten

bir ra hat sız lı ğı ol ma dı ğı sü re ce hem be de nen hem de zih nen ça -

lış ma sı, dün ya da ahi ret için ha yır iş le me ye de vam et me si dir. Al lah

bir aye tin de, "Şu hal de boş kal dı ğın za man, dur mak sı zın

(dua ve iba det le) yo rul ma ya-de vam et" (İn şi rah Su re si, 7)

şek lin de em ret mek te dir. Kuş ku suz Al lah'ın em ri her yaş ta ki in san

için ge çer li dir. 

10- ADAM LIK Dİ NİN DE İN SAN AYRI MI

Adamlık dininin en önemli özelliklerinden biri, insan değer-

lendirme şeklidir. Bu şeytani dinde insanlar asıl olarak zengin ve

fakir olarak ikiye ayrılırlar. Her iki gruba farklı bir bakış açısı ve

dolayısıyla da farklı bir davranış şekli hakimdir. Zengin ve fakir

insanlara karşı gösterilen tavır farklılığı, tüm mimiklerine, ses

tonuna ve hatta bakış şekline kadar dünyanın hemen hemen her

yerinde aynıdır. Bir Amerikalı da bu batıl dinin gereği olarak söz

konusu tavrı yerine getirir, bir Rus da, bir Fransız da…  

Özet ola rak bu ta vır fark lı lı ğı nı şu şe kil de mad de le ye bi li riz: 

1- Ken di le rin den da ha zen gin ve iti bar lı ki şi le re kar şı ge nel lik -

le ca hi li ye in san la rı in ce ve yu mu şak bir ses to nu kul la nır ve müm -

kün ol du ğun ca ki bar la şa rak ko nu şur lar. Fa kir bir in sa na kar şı ise

ses to nu do ğal la şır, ki şi nin ger çek se si ney se bu or ta ya çı kar. Ko -

nuş ma sert le şir, ka ba la şır, ki bar laş ma ih ti ya cı his se dil mez. An la tı -

la cak olan ko nu son de re ce net ve en kı sa şek liy le an la tı lır. Bir iş
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ye rin de ge nel mü dü re kul la nı lan ses to nu ve üs lup la iş  ye ri nin

çay cı sı na kul la nı lan üs lup ara sın da ki fark lı lık bu ko nu ya açık bir

ör nek tir. Ge nel mü dür den men fa at el de et me ih ti ma li ol du ğu için

ça lı şan lar ona de ğer ver dik le ri ni his set tir mek ama cıy la müm kün

ol du ğun ca ne za ket li, al çak  gö nül lü ve say gı lı bir ses to nu ve üs lup

kul la nır lar. An cak çay cı dan bir çı kar bek len ti le ri yok tur ve bu ne -

den le ko nu şur ken ona de ğer ver mez bir üs lu bu ter cih eder ler.

2- Zengin bir kişi geldiğinde hareketler aceleci ve itinalı olur.

Herşeyin istediği gibi olması, her arzusunun yerine getirilmesi,

hoşuna gitmeyecek bir durum oluşmaması için herkes telaşa

düşer. Fakir bir insan geldiğinde ise genellikle kimse onun varlığı-

nı umursamaz. Son derece sakin, yavaş ve ilgisiz hareket edilir.

Zengin olan biri içeri girdiğinde ayağa kalkılır, üst baş düzeltilir,

oturuşa çeki düzen verilir. Fakir olan birine karşı ise ayağa kalkıl-

maz, hatta ondan yana bakılmaz, oturuşta herhangi bir değişiklik

yapılmaz. 

3- Zen gi ne ge nel lik le "siz" di ye hi tap edi lir. Fa kir bir ki şiy le ise

di rek "sen" di ye ko nu şu lur. Ör ne ğin bir bak kal alış ve ri şe ge len

zen gin bir müş te ri yi mut la ka "ne ar zu et miş ti niz" gi bi say gı lı bir

cüm ley le kar şı lar. An cak eğer içe ri gi ren müş te ri nin fa kir ol du ğu -

nu an lar sa "Ne is te din" ve ya "ne bak tın" gi bi aşa ğı la yı cı bir ifa de

kul la nır.

4- Zen gi ne kar şı çok ti tiz bir say gı ha kim dir. Zen gin ki şi nin

ya şı kü çük ol sa bi le ona bir bü yü ğe gös te ri len say gı gös te ri lir.

Hat ta yaş ça kü çük olan in san la rın bi le eli öpü lür, kal kı lıp yer ve -

ri lir. Fa ki re ise yaş ça bü yük ol sa bi le ço cuk gi bi dav ra nı lır. "Ne ya -

pı yor sun ba ka lım", "Ne is te din, söy le ba ka lım" gi bi ço cuk la ra kul -

la nı lan ifa de ler le hi tap edi lir. 

Adam lık di ni nin in san ayı rı mı ve bu ba kış açı sı nın in san la rın



ta vır la rı na ne şe kil de yan sı dı ğı her han gi bir dük ka na gi ril di ğin de

bi le açık ça göz lem le ne bi lir. Bir bu ti ğin içi ne zen gin ve ta nı nan bir

müş te ri nin gir di ği ni var sa ya lım. Böy le bir müş te ri ka pı dan gi rer

gir mez bü tün dük kan ça lı şan la rı nın dik ka ti bu ki şi ye yö ne lir. He -

men gü ler  yüz le se lam la nır, ne ar zu et ti ği so ru lur. Gör mek is te -

dik le ri, bir ve ya bir kaç tez gah tar ta ra fın dan hız lı ha re ket ler le he -

men önü ne açı lır. O da ha bi ri ne bak ma dan he men bir di ğe ri ge -

ti ri lir. Tez gah tar la rın yü zün de sü rek li bir gü lüm se me ve ne za ket

olur. Eğer ya nın da ço cu ğu var sa sü rek li ço cu ğa il ti fat edi lir. Ne

ka dar se vim li ve gü zel bir ço cuk ol du ğu, ne ka dar ze ki ol du ğu

söy le nir. Ço cuk ya ra maz ve küs tah ol sa bi le her tav rı ne za ket le

kar şı la nır. Dük kan da bir şey kır sa hiç bir öne mi nin ol ma dı ğı de fa -

lar ca di le ge ti ri lir. 

Bir de ay nı ma ğa za ya fa kir bir müş te ri nin gir di ği ni var sa ya lım.

Eğer kı ya fet le rin den ve tav rın dan mad di gü cü ol ma yan bir in san

ol du ğu an la şı lı yor sa, bu ki şi nin ma ğa za ya gir me siy le kim se il gi len -

mez. O bi ri nin ya nı na gi dip bir so ru sor ma dık ça kim se ona yö nel -

mez. Bir şey gör mek is te di ğin de son de re ce il gi siz ve ağır ta vır lar -

la is te di ği önü ne çı ka rı lır. Tez gah tar ge nel lik le ken di li ğin den faz la -

dan bir şey gös ter me gi ri şi min de bu lun maz. Ay rı ca müş te ri nin is -

tek le ri ni ye ri ne ge ti rir ken yü zün de son de re ce la ka yt ve sı kın tı lı

bir ifa de olur. Bu ki şi nin bir an ön ce ma ğa za dan git me si ni is te di ği

için bir yan dan is tek le ri ni ye ri ne ge ti rir ken bir yan dan da özel lik le

dı şa rı yı sey re der ve ya dük kan da ki baş ka bir ki şiy le soh bet eder.

Müş te ri ye hiç de ğer ver me di ği ni, ya nın da ki ça lı şan ki şiy le soh be ti ni

hiç böl me ye rek bel li eder. Eğer bu ki şi nin ya nın da ço cu ğu var sa ve

ya ra maz sa, si nir li bir şe kil de ço cu ğu na sa hip çık ma sı nı tem bih ler. 

Bu ör nek adam lık di ni nin in san la ra ba kış açı sı nı or ta ya koy -

ma sı ba kı mın dan çok açık la yı cı dır. Çün kü bu ra da ki man tı ğı ve
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dav ra nış şek li ni, bir ban ka vez ne da rın da, bir gar son da, ter zi de,

bak kal da ve ya ayak ka bı cı da gör mek müm kün dür. Dün ya nın ne re -

si ne gi der se niz gi din, bu na ben zer ta vır la rın ço ğu nun din ah la kın -

dan uzak ya şa yan in san la ra ha kim ol du ğu nu gö rür sü nüz. 

Adam lık di nin de bir in sa na say gı, il gi ve ala ka gös ter mek için

o ki şi nin be lir li bir mad di gü ce sa hip ol ma sı şart tır. Ser vet mik ta -

rı art tık ça adam lık di ni ne men sup olan in san la rın o ki şi ye kar şı

duy du ğu hay ran lık da o de re ce ar tar. Ör ne ğin bir lo kan ta ya git ti -

ği niz de zen gin li ğiy le ta nı nan bir müş te ri ye kar şı bü yük bir ik ram

ve il gi ol du ğu nu gö rür sü nüz. Hat ta eğer ül ke nin sa yı lı zen gin le rin -

den bi riy se bü yük bir ih ti mal le pa ra alın maz. Onun bu lo kan ta ya

gel me si şe ref ola rak ka bul edi lir ve hiç bir şe kil de üc ret öde me si

ta lep edil mez. Hal bu ki fa kir bir müş te ri nin he sa bı öde ye cek ka dar

pa ra sı çık ma sa, bu bü yük bir olay olur. Pa ra sı çı kış ma dı ğı için

azar la nır, aşa ğı la nır ve ora dan ko vu lur. Ya ni zen gin olan dan pa ra

ta lep edil mez ken, fa kir ola nın bu he sa bı son ku ru şu na ka dar öde -

me si is te nir. 

Bu iki in san ara sın da ki tek fark zen gin lik tir. Bu ne den le bu ra -

da gös te ri len say gı ve il gi de as lın da zen gin olan ki şi nin ki şi li ği ne

ve ah la kı na de ğil, sa de ce pa ra sı na dır. İş te bu da, adam lık di ni nin

çir kin lik le rin den bi ri dir.

İs lam di nin de ise in san lar sa de ce ah lak la rı na gö re de ğer len di -

ri lir. Fa kir ama gü zel ah lak lı olan bir in san, zen gin ama Al lah'ın

emir le ri ne kar şı ge len bir in san dan kat kat da ha üs tün dür. Bu ne -

den le İs lam di nin de in san ay rı mı ke sin lik le yok tur. Zen gin li ğin, iti -

ba rın, gü cün de ğil gü zel ah la kın ge çer li ol du ğu bir an la yış var dır.

Al lah bir aye tin de şöy le bu yu rur:

Bizim Katımızda sizi (Bize) yaklaştıracak olan ne mal-

larınız, ne de evlatlarınızdır; ancak iman edip salih



amellerde bulunanlar başka. İşte onlar; onlar için yap-

tıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafat vardır ve

onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. (Sebe

Suresi, 37)

11- ADAM LIK Dİ NİN DE AR KA DAŞ 

SEÇ ME KRİ TER LE Rİ

İs lam di nin de dost se çer ken de tek öl çü o ki şi nin ah la kı dır.

Adam lık di nin de ise ar ka daş seç me öl çü sü yi ne çok fark lı dır. Her

kül tü rün ken di si ne has bir ta kım ku ral la rı var dır. Ör ne ğin "en tel"

çev re den olan bir ki şi ken di si ne ar ka daş se çer ken mut la ka ken di

kül tü rü ne uy gun bi ri ol ma sı na özen gös te rir. Bu nun için de ön ce

dış gö rü nü şü ne ba kar. Te miz, düz gün, ütü lü, kla sik gi yim li bi ri ye -

ri ne ser keş gi yim li, boy nu na fu lar bağ la yan, aya ğın da ka lın bü yük

bot lar olan, te miz li ği ne özen gös ter me miş, gü müş ta kı lı, ke çi sa -

kal lı ve ya mor oje li bi riy le ar ka daş lık kur ma yı ter cih eder. Çün kü

adam lık di nin de ge nel lik le bu gö rü nü mün yan sıt tı ğı be lir li bir kül -

tür var dır. Dün ya yı umur sa ma yan, ah la ki de ğer le re önem ver me -

yen, in san la ra de ğer ver me yen, kim se nin ken di si ne ka rı şa ma ya ca -

ğı nı ve kim se ye kar şı so rum lu ol ma dı ğı nı dü şü nen batıl bir ha yat

gö rü şü dür bu. 

Bir de dost luk öl çü sü nü kar şı sın da ki nin sa de ce mad di du ru -

mu na ba ka rak be lir le yen çev re ler var dır. Bu adam lık di ni çev re le -

rin de kar şı da ki ki şi nin ko nu şu la cak, fik ri alı na cak, ar ka daş lık ku ru -

la cak bir in san olup ol ma dı ğı nı an la mak için ön ce kı ya fet le ri ni fi -

yat la rı na gö re te ker te ker de ğer len dir mek ge re kir. Ce ke ti nin,

ayak ka bı la rı nın, çan ta sı nın, par fü mü nün, kol sa ati nin, göm le ği nin

hat ta ço rap la rı nın bi le mar ka sı son de re ce önem li dir. Kı ya fet ler -
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den son ra eğer gö rü le bi le cek bir yer dey se ara ba sı olup ol ma dı ğı -

nı öğ ren mek, eğer ara ba sı var sa mar ka sı nı öğ re ne bil mek önem li

olur. Bun lar ilk adım için ge re ken ko şul lar dır. İkin ci adım da ise bu

ki şi nin ai le siy le il gi li bil gi edin mek ge re kir. Ba ba sı nın mes le ği, han -

gi okul da oku du ğu, an ne si nin çev re si, git ti ği ber ber, ta til yap tık la -

rı ül ke ler, yaz lık ev le ri nin ne re de ol du ğu, han gi mu hit te otur duk -

la rı vs. gi bi özel lik ler ka lı cı bir dost luk ku rup kur ma mak için ka -

rar ver me aşa ma sın da ge re ken bil gi ler dir. Eğer kar şı da ki ki şi tüm

bu özel lik ler den ge çer not alır sa o za man bu ki şi nin ah la kı, ka rak -

te ri, inan cı ve ya dün ya gö rü şü her ne olur sa ol sun hiç fark et mez,

mut la ka ar ka daş olu na bi le cek in san ka te go ri si ne gi rer. 

Tüm bu va sıf la ra sa hip olan an cak hiç bir ko nu da kül tü rü ol ma -

yan, son de re ce in sa ni yet siz, ka ba, gör gü süz ve ya ah la kı son de re ce

iti ci olan in san lar var dır. Çev re le riy le alay eder, her ko nu da ön ce

ken di çı kar la rı nı ko rur lar. Gö nül al ma yı, özür di le me yi, ha ta ka bul

et me yi bil mez ler. Men fa at le riy le ça tış tı ğı du rum lar da ko lay lık la ya lan

söy ler, baş ka la rı nın so run la rıy la il gi len mez ler. Kim se nin ra ha tı, mut -

lu lu ğu ve ya sağ lı ğı adı na her han gi bir zor luk al tı na gir mez, fe da kar lık

yap ma yı bil mez ler. An cak yi ne de bu ki şi le rin çev re sin de çok ge niş

bir in san kit le si gö rür sü nüz. As lın da her ke sin, ah la kın da ki bo zuk luk -

la rı fark et ti ği hal de bu in sa na kar şı gös ter di ği il gi nin tek se be bi,

adam lık di ni ne ha kim olan çar pık öl çü ler dir. 

Bu ne den le ca hi li ye top lu mun da ge nel lik le fark lı sos yal sı nıf lar -

dan gel miş, mad di du rum la rı bi ri bi ri ne ben ze me yen in san lar dan olu -

şan bir ar ka daş gru bu gör me niz müm kün ol maz. Zen gin ler mut la ka

zen gin ler le, or ta hal li ler or ta hal li in san lar la, kül tür lü ler kül tür lü ler -

le, fa kir olan lar ise ken di le ri ne ben zer in san lar la dost luk ku rar lar.

Kuran ahlakına göre dostluk ve arkadaşlığın tek ölçüsü vardır

kişinin samimiyeti, güzel ahlakı, Allah sevgisi ve korkusu. Mümin-



ler arasında kimin mal varlığının ne kadar olduğunun, kimin hangi

okuldan mezun olduğunun, kimin hangi meslekte olduğunun,

kimin hangi semtte oturduğunun hiçbir anlamı ve önemi yoktur.

Çünkü müminlerin dostluğu, bu dünyevi değerlerin hiçbir önemi-

nin olmadığı, asıl yurt olan ahirete göre ayarlıdır. Bir müminin

diğer mümine olan sevgisinin ve şefkatinin asıl kaynağı ise, Allah'ın

o mümindeki tecellisi, coşkulu bir Allah sevgisi ve içli bir Allah

korkusudur. 

12- FIR SAT ÇI LIK VE ÇI KAR CI LIK

Ku ran'ı yol gös te ri ci ola rak ka bul eden bir in sa nın en be lir gin

özel lik le rin den bi ri, son de re ce fe da kar olu şu dur. Çün kü böy le

bir ki şi tüm mül kün Al lah'a ait ol du ğu nu ve O'nun rı za sı nı ara mak

için ken di si ne ema net ola rak ve ril di ği ni, do la yı sıy la Rab bi mi z'in

gös ter di ği şe kil de ha yır yo lun da har ca ma sı (in fak et me si) ge rek ti -

ği ni bi lir. Bu har ca ma, ya ni in fak, İs lam'ın en te mel iba det le rin den

bi ri dir. 

Mü min le rin, sa hip ol duk la rı mal la rı el le rin den gel di ği öl çü de

in fak et me le ri, ya ni Al lah'ın Ku ran'da say dı ğı kim se le re "... fa kir -

ler, düş kün ler, ze kat işin de gö rev li olan lar, kalp le ri ısın dı rı -

la cak lar, kö le ler, borç lu lar, Al lah yo lun da olan lar ve yol da

kal mış la ra" (Tev be Su re si, 60) ver me le ri ge re kir. Al lah'ın rı za sı

için ya pı la cak olan bu iba det, mü min ler için bü yük zevk, ne şe ve

hu zur kay na ğı dır. Ku ran'da fark lı ayet ler de bu iba de tin öne mi

vur gu la nır. 

Ba ka ra Su re si'nin 177. aye tin de asıl iyi li ğin "ma la olan sev gi -

si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da

kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le le re (öz gür lük le ri için) ve -

ren le rin tav rı" ol du ğu; İn san Su re si'nin 8. aye tin de mü min le rin
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"ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye ti me

ve esi re ye dir dik le ri" bil di ri lir. "Sev di ği niz şey ler den in fak

edin ce ye ka dar as la iyi li ğe ere mez si niz. Her ne in fak eder -

se niz, şüp he siz Al lah onu bi lir" (Al-i İm ran Su re si, 92) aye ti de,

ko nu nun öne mi ni açık la mak ta dır.

Mü min le rin oluş tur du ğu bir top lu mun da kuş ku suz en önem li

özel lik le rin den bi ri, Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma nın önem li yol la rın -

dan olan in fak ve fe da kar lı ğın uy gu lan ma sı dır. Top lu mun üye le ri,

ken di şah si men fa at le ri ni de ğil, mü min top lu mu nun ge nel men fa -

at le ri ni dü şü nür ve ona gö re dav ra nır lar. Ken di men fa at le ri ile bir

di ğer mü mi nin men fa ati ça tış tı ğın da ise, Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak

için, kar şı ta ra fın men fa ati ne uy gun dav ra nır lar. Ku ran'da, Me di -

ne'ye hic ret eden mü min ler ile Me di ne li mü min ler ara sın da ya şa -

nan üs tün ah lak ör nek le ri şöy le ta rif edi lir:

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)

Bu na kar şı lık, adam lık di ni ta ma men şah si men fa at le re da ya lı

bir top lum mo de li ku rar. Adam lık di nin de ye ti şen bir in san, ço -

cuk lu ğun dan iti ba ren çı kar cı ve ben cil bir ka rak te re sa hip ol ma sı

yö nün de teş vik edi lir. Ai le sin den, ar ka daş la rın dan, top lu mun ge -

ne lin den gör dü ğü ör nek in san mo de li çı kar cı, fır sat çı, her or tam -

da ken di şah si men fa at le ri ni gö ze tip ko ru yan in san mo de li dir. Bu

tel kin le za man için de "ge mi si ni kur ta ran kap tan" ol ma yı öğ re nir. 



Uya nık lık ve fır sat çı lık, "adam" ol ma sı ge re ken bir ki şi de ara -

nı lan özel lik ler den dir. Her or tam ve iş te ken di çı ka rı na mak si -

mum fay da sağ la ya bil mek, uya nık lık gös ter ge si dir. Bu na gö re in -

san, için de bu lun du ğu her or tam da ken di şah si men fa at le ri ni dü -

şün me li, "en çok fay da" pren si bi ile ha re ket et me li dir. Bi rey ler

ara sın da ki iliş ki yi de yi ne en çok fay da pren si bi şe kil len di rir. İş ye -

rin de pat ron ça lı şan lar dan, ça lı şan lar pat ron la rın dan el den gel di -

ğin ce ya rar lan ma ya ça lı şır lar. Alış  ve riş te müş te ri sa tı cı dan, sa tı cı

müş te ri den, ar ka daş lar bir bir le rin den en çok oran da fay da lan ma -

ya ça lı şır lar.

Adam lık di ni nin ya şan dı ğı top lum lar da sö mür me ola ğan kar -

şı la nır ve top lu mun ge nel ah la kı ha li ne gel miş tir. Her kes ken di

ola nak la rı da hi lin de ken din den bir ka de me alt ta ola nı so nu na ka -

dar sö mü re bil me ça ba sı için de dir. Top lum da bu tür fır sat la rı ka -

çır mak ise akıl sız lık, ava mi de yim le "ena yi lik" ola rak de ğer len di ri -

lir. "Dün ya ya bir ke re ge li nir" fel se fe si ne da ya lı bu zih ni yet ki şi ler -

de Al lah kor ku su nun bu lun ma ma sın dan kay nak la nır. Bu çı kar ya -

rı şı, in sa na ba sit bir ka rak ter ka zan dı rır. 

Tüm bun la rın ya nın da, adam lık di ni ne men sup ba zı in san la rın

da ki mi za man fe da kar lık gös ter dik le ri ne, fa kir le re, ih ti yaç için de

olan ki şi ler yar dım et tik le ri ne rast la mak müm kün dür. An cak bu -

ra da önem li bir nok ta var dır: Adam lık di ni nin söz ko nu su sözde

"fe da kar" men sup la rı, yap tık la rı har ca ma yı mü min le rin ki gi bi Al lah

rı za sı için ve iç le rin den ge le rek de ğil, in san la ra gös te riş ol sun di -

ye yap mak ta dır lar. Bir ayet te, bu ki şi le rin du ru mu şöy le bil di ri lir:

Ey iman eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp,

in san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden gi -

bi min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer siz kıl -

ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de top rak bu lu nan bir
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ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne sa ğa nak bir yağ mur

düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra kı ve rir. On lar ka zan dık la -

rın dan hiç bir şe ye güç ye ti re mez ler. Al lah, ka fir ler top -

lu lu ğu na hi da yet ver mez. (Ba ka ra Su re si, 264)

Bu tür kim se le ri, fa kir le re ya da kim se siz ço cuk la ra yar dım

için oluş tu rul muş ku ru luş la ra bü yük mik tar lar da ba ğış ya par ken

gö re bi lir si niz. Ama yap tık la rı bu ba ğış lar mut la ka med ya da yer

alır, yüz bin ler ce ki şi bu in san la rın "ha yır se ver li ği ne" şa hit olur.

Amaç la rı da za ten bu dur. Bu ki şi ler ger çek te son de re ce cim ri -

dir ler ve di ğer in san la ra en ufak bir yar dım da bi le bu lun maz lar.

Yap tık la rı gös te riş li ba ğış lar la ise ger çek te bir ti ca ret yap mış olur -

lar. Ver dik le ri pa ra ya kar şı lık top lum da iyi bir imaj sa tın al mak ta -

dır lar. Bu, hem ki bir le ri ni ok şar hem de da ha kar lı ya tı rım lar yap -

ma la rı için bir tür ser ma ye olur. Ku ran'da, söz ko nu su ki şi le rin

ger çek te cim ri ol duk la rı ve yap tık la rı in fa kın da gös te ri şe yö ne lik

ol du ğu şöy le ha ber ve ri lir:

On lar, cim ri lik te bu lu nur lar, in san la ra da cim ri li ği em -

re der (öne rir)ler. Al lah'ın faz lın dan ken di le ri ne ver di ği -

ni giz li tu tar lar. Biz o ka fir le re aşa ğı la tı cı bir azap ha zır -

la mı şız dır. Ve on lar, mal la rı nı in san la ra gös te riş ol sun

di ye in fak eder ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne de inan -

maz lar. Şey tan, ki me ar ka daş olur sa, ar tık ne kö tü bir

ar ka daş tır o. Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ina na rak Al lah'ın

ken di le ri ne ver di ği rı zık tan in fak et se ler di, aleyh le ri ne

mi olur du? Al lah, on la rı iyi bi len dir. (Ni sa Su re si, 37-39)

Cim ri li ğin in kar cı la rın vas fı ol du ğu bir ayette şöyle be lir ti lir:

Şim di, o yüz çe vi re ni gör dün mü? Azı cık ver di ve ge ri -

si ni ka ya gi bi sım sı kı elin de tut tu. (Necm Su re si, 33-34)



Ka lem Su re si'nde adam lık di nin de ki söz ko nu su cim ri ka rak -

te re sa hip olan bah çe sa hip le rin den söz edi lir. Ayet ler şöy le dir:

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

bi, bun la ra da be la ver dik. Ha ni on lar, sa bah vak ti (er -

ken den ve kim se ye ha ber ver me den) onu (bah çe yi)

mut la ka dev şi re cek le ri ne da ir and iç miş ler di. (Bu ko nu -

da) hiç bir is tis na yap mı yor lar dı. (Ka lem Su re si, 17-18)

Ni ha yet sa bah vak ti bir bir le ri ne ses len di ler: "Eğer ürü -

nü nü zü dev şi re cek se niz er ken ce kal kıp-çı kın." Der ken,

ara la rın da fı sıl da şa rak çı kıp-git ti ler: "Bu gün sa kın ora ya

hiç bir yok sul gi rip de kar şı nı za çık ma sın" (Ka lem Su re -

si, 21-24)

Ayet ler de ta rif edi len bah çe sa hip le ri, fa kir ler le kar şı laş ma -

dan iş le ri ne git me ye ça lış mak ta dır lar. Çün kü fa kir le re yar dım et -

mek is te me mek te dir ler, an cak bir fa kir le kar şı laş ma la rı du ru mun -

da, ona pa ra ver mek zo run da ka la cak lar dır. On la rı böy le dav ran -

ma ya zor la yan şey, in san la rın ken di le ri hak kın da olum suz dü şü ne -

cek le ri yö nün de ki en di şe le ri dir. Kı sa ca sı, son de re ce sa mi mi yet -

siz, ri ya kar ve ba sit bir ka rak te re sa hip tir ler. Bu, adam lık di ni nin

kla sik ka rak te rle rin den bi ri dir. 

Mü mi nin şah si ye ti ve asa le ti ise yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ara -

ma sın dan ve dün ya da bir iyi lik ve ha yır ya rı şı için de ol ma sın dan

kay nak la nır. Al lah'ı mem nun et mek için in san la rın mal ve mülk

edin me yo lun da gös ter dik le ri uya nık lık lar de ğil, yap tık la rı iş ler de

O'nun rı za sı nı ne ka dar gö zet tik le ri önem li dir. Al lah Ka tın da

mak bul olan uya nık lık ise İs lam'ın, mü min le rin men fa at le ri ni sü -

rek li gö zet me, mü min le rin re fah ve fe ra hı nı ar tır ma, Al lah'ın rı za -

sı nın her za man en ço ğu nu ara mak ta ta viz ver me me, nef si nin, he -

103

Harun Yahya (Adnan Oktar)



104

ADAMLIK DİNİ

va ve he ve si nin kö tü ar zu la rı na ka pıl ma ma, şey ta nın ve nef si nin

hi le ve ves ve se le ri ne al dan ma ma, ima nı nı ve ak lı nı git gi de da ha

faz la art tır ma, ah la kı nı da ha faz la gü zel leş tir me yo lun da gös te ri len

bir dik kat ve şu ur açık lı ğı dır. Bu şe kil de, Al lah'ın rı za sı nın en ço -

ğu nu ara yan mü min le rin de asil ve şah si yet li ka rak ter le ri gö rü -

nüm le ri ne de yan sır. Ku ran'da bu du rum şöy le ta rif edil mek te dir:

Mu ham med Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar

da ka fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met -

li dir ler. On la rı, rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö -

rür sün; on lar, Al lah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş -

nut luk ara yıp-is ter ler. Be lir ti le ri, sec de izin den yüz le rin -

de dir. İş te on la rın Tev rat'ta ki va sıf la rı bu dur: İn cil'de ki

va sıf la rı ise: San ki bir ekin; fi li zi ni çı kar mış, der ken onu

kuv vet len dir miş, der ken ka lın laş mış, son ra sap la rı üze -

rin de doğ ru lup-boy at mış (ki bu,) eki ci le rin ho şu na gi der.

(Bu ör nek) Onun la ka fir le ri öf ke len dir mek için dir. Al lah,

iç le rin den iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra bir

mağ fi ret ve bü yük bir ecir va'det miş tir. (Fe tih Su re si, 29)

Adam Bağ la ma Psi ko lo ji si
Adam lık di nin de ayak ta ka la bil mek, ha ya tı nı sür dü re bil mek

için dı şa rı kar şı ken di ni ol du ğun dan da ha fark lı gös ter mek, ne ka -

dar önem li ve ge rek liy se, kar şı ta ra fı ken di is te di ği şek le sok mak,

onu kont ro lü ve ha ki mi ye ti al tı na al mak, ken di is te di ği doğ rul tu -

da yön len dir mek de ay nı de re ce de önem li dir. Bu na kı sa ca "adam

bağ la mak" adı ve ri lir. Adam bağ la ma nın ken di ne gö re tek nik ve

tak tik le ri var dır ve adam lık di nin de öne geç me nin yol la rın dan bi -

ri de adam bağ la ma sa na tın da ki us ta lık tan ge çer. Adam bağ la ma,



adam lık di nin de o de re ce önem li bir ko nu dur ki, özel ola rak sırf

bu ko nu da akıl ve ren pek çok ki tap ya zıl mış tır. 

El bet te adam bağ la nır ken kul la nı lan en bü yük araç yi ne kar şı -

da ki nin adam lık di ni özel lik le rin den kay nak la nan za af la rı dır. Ki şi -

nin adam lık di ni ru hu na sa hip ol du ğu öl çü de onun za af la rı, do la -

yı sıy la bağ la na bil me ka pa si te si ar tar. 

Adam lık di ni in sa nı nın ki bir ve ena ni ye ti, gös te riş ve ha va at ma

mer a kı, övül me, tak dir edil me tut ku su, duy gu sal lı ğı, ken di ni ol du ğun -

dan fark lı gös te re bil me, ya ra na bil me ça ba sı tü rün den za af la rı, onun

us ta ca tek nik ler le is te ni len yön de kul la nı la bil me si ni ko lay laş tı rır.

"Bağ la na cak" ada mın ki şi için çı kar sağ la ya bi le cek her han gi bir

im ka na sa hip ol ma sı onu bağ la mak için ye ter li se bep tir. Bu, dev -

let da ire sin de ki bir me mur dan ev len mek için "gö ze kes ti ril miş"

bir ko ca ada yı na ka dar her çe şit in san ola bi lir. Her tür lü sos yal

alan da -iş, okul, ti ca ret, si ya set, sos yal ya şam, ev li lik...- bağ lan dı ğı

tak dir de işi ni gör me si ne, çı kar el de et me si ne, sos yal ve ya eko no -

mik ko nu mu nu güç len di rip ge liş tir me si ne yar dım cı ola bi le cek in -

san lar mev cut tur. Ye ter ki ki şi ye, ko nu ma ve şart la ra gö re ge re -

ken doğ ru bağ la ma ya pıl sın!

Bağ la ma nın de re ce le ri, bağ la ya nın us ta lı ğı, tec rü be si, ka bi li ye ti,

ça ba sı ve ka rar lı lı ğıy la doğ ru oran tı lı dır. Ay nı şe kil de bağ la na cak ada -

mın ze ka sı, uya nık lı ğı, komp leks le ri, bek len ti le ri ve za af la rı da onun

bağ la na bil me si ni ve bağ lan ma de re ce si ni et ki le yen un sur lar dır.

13- YAN CI LIK

Adam lık di ni nin or ta ya çı kar dı ğı çirkin in san ka rak ter le rin den

bi ri de yan cı ka rak te ri dir. Yan cı la rın en be lir gin özel li ği, as lın da zen -

gin ol ma dık la rı hal de zen gin gi bi ya şa ma la rı, sa tın ala cak güç le ri ol -
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ma dı ğı hal de pa ha lı kı ya fet ler giy me le ri, iyi ev ler de otur ma la rı, ai le -

le ri eko no mik ola rak zor du rum da ol du ğu hal de ken di le ri nin zen -

gin bir çev re de ya şa ma la rı dır. Yan cı lar bu ola nak la ra, ken di le ri ne

he def seç tik le ri bir in sa nın "sır tın dan ge çi ne rek" sa hip olur lar.

Ken di le ri ne dost edin dik le ri bu in sa nın pa ra sın dan, çev re sin den,

ola nak la rın dan, evin den, ara ba sın dan ve sa hip ol du ğu her tür lü

im kan dan fay da la na rak ha yat la rı nı sür dü rür ler. Bu nun kar şı lı ğın -

da ise yan cı lı ğı nı yap tık la rı in sa nın her tür lü ayak işi ni yap ma,

onu öv me, nef si ni tat min et me, ken di si ne olan gü ve ni ni sağ la ma

gi bi gö rev le ri var dır. 

Eğer çev re ni ze dik kat li ce ba kar sa nız top lum için de he men

her zen gin ve ya ün lü ki şi nin ya nın da bir ta ne yan cı ya rast la ma nız

müm kün dür. As lın da her iki si de ay nı tarz gi yin me le ri ne, ay nı üs -

lup la ko nuş ma la rı na rağ men han gi si nin yan cı, han gi si nin yan cı lık

ya pı lan ki şi ol du ğu nu he men ayırt ede bi lir si niz. Çün kü yan cı lar

ge nel lik le aşa ğı la nan, azar la nan, hiz met eden, kar şı ta ra fı sü rek li

öven, ko nuş ma la rı nı tas dik le yen, is tek le ri ye ri ne ge ti ren, il gi le -

nen, üs tü ne dü şen ki şi dir. Di ğe ri ise övü len, is tek le ri ye ri ne ge ti -

ri len, söz le ri tas dik edi len ve aşa ğı la yan ta raf tır. 

Yan cı nın en bü yük gö re vi ya nın da ki ni eğ len dir mek, ne şe len -

dir mek, ken di ne olan gü ve ni ni ayak ta tut mak tır. Ken di si ni çir kin

his set ti ği za man lar da onu gü zel ol du ğu na inan dır mak, mo ra li bo -

zuk ol du ğun da den ge si ni sağ la mak, esp ri yap tı ğın da gül mek, dert -

le ri ni din le mek, ona çö züm ler üret mek ve ya kim se nin say gı duy -

ma dı ğı bu in sa na say gı gös te re rek onu tat min et mek tir. 

Bu ne den le bu iki ki şi gü nün her sa ati ni be ra ber ge çi rir ler.

Her ye re be ra ber gi der, alış  ve ri şe be ra ber çı kar, ber be re, eğ len -

ce yer le ri ne bir lik te gi der, ev de be ra ber otu rur hat ta ge ce le ri be -



ra ber ka lır lar. Yan cı lar alış ve riş te ge nel lik le yan cı sı ol duk la rı ki şi -

nin kı ya fet le ri de ne me si ni bek ler, gi yin me si ne yar dım cı olur, çan -

ta sı nı tu tar, cep te le fo nun dan ara yan la rı onun adı na ce vap lan dı rır,

not la rı nı ile tir, kı ya fet le rin han gi si nin ya kış tı ğı nı söy ler ve is tek le -

ri nin tü mü nü ye ri ne ge ti rir ler. Kı ya fet le ri de ne yen ki şi de ken di -

si ne bir çok şey al dık tan son ra yan cı sı na da bir kaç par ça kı ya fet

ala rak ona yap tı ğı hiz met le rin kar şı lı ğı nı ve rir. Ge nel de ye me ğe,

ber be re ve ya bir eğ len ce mer ke zi ne gi dil di ğin de zen gin olan ta raf

mut la ka yan cı sı nın pa ra sı nı da öder. 

Yan cı la rın baş ka bir be lir gin özel li ği ken di ev le rin de de ğil, ge -

nel lik le yan cı lı ğı nı yap tık la rı ki şi le rin evin de kal ma la rı dır. Bu evin

im kan la rın dan is ti fa de eder, ar ka da şı nın gar dı ro bun da ki kı ya fet le ri

kul la nır, ye mek le ri ni bu ev de yer, bu evin hiz met kar la rı nı ken di si -

ne hiz met et ti rir. An cak bun la rı ya pa bil mek için ar ka da şı nın an ne

ba ba sı na sü rek li il ti fat eder, gö nül le ri ni alır, çok ca na ya kın dav ra -

nır. Ger çek ten de an ne ve ba ba ço cuk la rı nın ha tı rı ve yal nız kal -

ma ma sı için bu ki şi yi ev den bi ri gi bi gör me ye baş lar ve bu du ru mu

ka bul le ne rek ona bak ma ya baş lar lar. Bundan da rahatsızlık duy-

mazlar, çünkü yancının en yetenekli olduğu konulardan biri

insanları "bağlama" özelliğidir. Yancı, çıkarları için her tarza

bürünebilen bir kişidir. Halk arasındaki deyimle "herkesin nab-

zına göre şerbet vermeyi" ve sahtekarlığı iyi bilir. Kim nasıl bir

üsluptan hoşlanıyorsa hemen o üslubu kullanır. Kendisine ait bir

şahsiyeti yoktur. Bu çirkin ahlakı taşıyan kişiler genellikle haysi-

yetsiz ve onursuz oldukları için menfaatlerinin yönüne göre

hemen şahsiyet değiştirebilirler. 
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14- ADAM LIK Dİ NİN DE 
KAV GA CI TA VIR LAR
"Adam ol ma nın" ge rek le rin den bi ri de kav ga cı bir ka rak te re

sa hip ol mak tır. Çün kü kav ga da ye nen ta raf ol mak adam lık di nin -

de çok önem li bir iti bar me se le si ola rak ka bul edi lir. Adam lık di -

ni ne gö re ga lip ta raf ol mak ak lın, gü cün ve ya ka rak te rin üs tün lü -

ğü ne ala met tir. Ye ni len ta raf ol mak ise za yıf lık ala me ti dir. Bu ne -

den le in san lar her han gi fi zik sel bir kav ga ya da tar tış ma or ta mın -

da hak sız da ol sa lar mut la ka üs tün gel mek için el le rin den ge le ni

ya par lar. Kav ga nın bir di ğer öne mi ise şah si yet be lir ti si ola rak ka -

bul edil me si dir. Bir in san eğer ho şu na git me yen bir du rum da kar -

şı sın da ki ne ta vır ala bi li yor sa adam lık di ni ne gö re bu, onun güç lü

bir ka rak te re sa hip ol du ğu nu gös te rir. Do la yı sıy la di ni ya şa ma yan

in san lar ara sın da sık sık kav ga sah ne le ri ne rast la mak müm kün dür. 

İn san la rın kav ga ya en açık ol du ğu yer ler den bi ri tra fik tir. Do -

la yı sıy la adam lık di ni nin bin ler ce de ta yı nı gö re bil di ği miz yer ler den

bi ri de tra fik tir. Yol da sa de ce 10-15 da ki ka lık bir sü re için ara ba

kul lan sa nız bi le yüz ler ce adam lık di ni tav rı na rast la ya bi lir si niz. 

Ör ne ğin tra fik te in san lar ge nel lik le çev re le ri ni aşa ğı lar ve in -

san la ra de ğer ver me dik le ri ni gös ter mek için el le rin den ge le ni ya -

par lar. Bir bir le ri ne yol ver mez ler. Hat ta eğer ar ka la rın da kor na

ça lan ya da se lek tör ya kan olur sa bu nu onur me se le si ya par ve

alt ta kal ma mak için ace le le ri ol sa bi le özel lik le ağır ha re ket eder -

ler. Çev re le rin de ki her ara ba kul la na nı eleş ti rir, sık sık çev re le ri -

ne el le riy le işa ret ler ya pa rak ara ba nın için de ba ğı rır lar. Bir tak si -

ye, dol mu şa ve ya her han gi bi ri nin ara ba sı na bin di ği niz de sık lık la

"ne ya pı yor sun kar de şim kör mü sün, önü ne bak önü ne, bu ra dan

ge çe cek sin de bo yun mu uza ya cak, ne de me ye kor na ça lı yor sun

sa ğır mı yız, kim ver di sa na bu eh li ye ti, bi zim de ace le miz var sa -



de ce sen mi sin ace le si olan "gi bi söz ler işi tir ve bu söz le re uy gun

yüz mi mik le ri gö rür sü nüz.

Tra fik te en bü yük kav ga lar ve do la yı sıy la en şid det li adam lık

di ni tep ki le ri de ka za es na la rın da gö rü lür. Bir dö ne meç te bir bi ri -

ne çar pan iki ara ba ol du ğun da ge nel lik le her iki şo fö rün de su çu

bir bi ri ne at tı ğı nı gö rü rsü nüz. Tra fik po li si ola ya mü da ha le et me di -

ği sü re ce suç lu olan ta raf bü yük bir ih ti mal le ken di su çu nu ka bul

et mez. Ge nel lik le bu tip ka za lar da her iki ta raf da öf ke gös te ri le -

ri ne baş lar. Yük sek ses le ba ğı ra rak kar şı ta ra fı sin dir me ye ça lı şır

eğer bun da ba şa rı lı ola maz sa öf ke den de li ye dön müş ta vır lar ser -

gi le me ye baş lar. Bu nun kar şı ta ra fa kor ku ve re ce ği ni ve hak sız lı ğı -

nı ka bul ede ce ği ni dü şü nür. Eğer bu da ye ter li ol maz sa ga li bi ye ti ni

is pat ede bil mek için ka ba kuv ve te baş vu rur ve bu şe kil de ken din -

ce iti ba rı nı kur tar mak is ter. 

Ge nel lik le bu tip du rum lar da in san la rın ger çek ten ken di le ri -

ne en gel ola ma dık la rı için kav ga et tik le ri dü şü nü lür. Hal bu ki bu

tip ta vır la rın tü mü adam lık di ni nin ge re ği ola rak ve en in ce de ta -

yı na ka dar plan la na rak ya pı lır. Ka za ya pan ki şi le rin, ara ba la rın dan

iner ler ken kul la na cak la rı ses to nun dan mi mik le ri ne ve hat ta söy -

le ye cek le ri söz le re ka dar her şey ez ber le rin de dir. Ka za olur ol -

maz oto ma tik ola rak, ez ber le dik le ri bu ku ral la rı uy gu la ma ya baş -

lar lar. Böy le ce dün ya nın her ye rin de or tak olan bu mi mik ve ta -

vır la rı adam lık di ni nin bir ge re ği ola rak ye ri ne ge tir miş olur lar.

15- DE Lİ KAN LI RU HU

Adam lık di ni nin er kek le ri ara sın da yay gın olan or tak bir ki şi -

lik ya pı sı var dır: "De li kan lı lık". 

Er kek ler de er gen lik ça ğıy la baş la yan ve ge nel lik le or ta yaş sı -

nır la rı na ka dar de vam eden de li kan lı lık ru hu ki şi nin ta vır ve dav -
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ra nış la rı nı bü yük öl çü de et ki ler. Te mel vas fı nı "de li kan lı lık" ola rak

ta nım la yan bu kit le nin or tak ta vır ve dav ra nış bi çim le ri var dır. 

Ken di ne gö re çe şit li pren sip le ri olan bu ki şi lik ya pı sı nın ile ri

saf ha la rın da ola yın bir fel se fe ve ah lak sis te mi ha li ne gel di ği gö rü -

lür. Ken di ne gö re doğ ru la rı yan lış la rı ve er dem le ri olan bir de li -

kan lı karakteri var dır. Bu sis te me gö re ar ka da şı nın, kom şu nun,

ma hal le nin kız la rı na bak mak bü yük ah lak sız lık tır. Fa kat ta nı ma dı ğı

bi ri ne ya pıl dı ğın da bu ha re ket çap kın lık, de li kan lı lık tır. Ya kın la rı -

nın, ma hal le nin ka dın la rı na ve kız la rı na kar şı da gös ter me lik bir

ko ru ma ve kol la ma man tı ğı var dır. La fa ge lin ce, doğ ru luk, dü rüst -

lük ya da ken di ta nım la rıy la "har bi lik" de li kan lı lı ğın değişmez düs-

turudur, ama yolunu bulur, kalıbına uydurulursa her türlü sahte-

karlığı yapmak uyanıklık olarak takdir görür.  

Genelde kendini kanıtlama üzerine kurulu bu çirkin kültürde

gergin, asabi ve saldırgan bir ruh hakimdir. Bunalımlı ve psikopat

takılmak, ani çıkışlar, dengesiz hareketler yapmak, her an kavga ya

da gerilim çıkarmaya hazır olmak ne kadar delikanlı olunduğunun

bir göstergesidir. Dışarıya karşı daha caydırıcı bir görünüm vere-

bilmek, çekinilen birisi olabilmek için kendine aşırı dengesiz bir

görünüm vermek de sık başvurulan bir yöntemdir. 

Soh bet le ri ge nel lik le maç, kav ga ya da cin sel lik üze ri ne yo ğun -

la şır. Ku lak tan dol ma bil gi ler den, ga ze te ha ber le rin den edi ni len kı -

rık dö kük mal ze mey le, si ya si, eko no mik ya da sos yal ko nu lar da ko -

nuş mak, ken di de yim le riy le "ge yik mu hab be ti" yap mak mak bul dür. 

Kimseyi takmama, kafasına göre takılma, asilik gibi ferdi özel-

likler taşıyan "delikanlı" sosyal ve ideolojik dürtülerini ise "taraf-

tarlık" zihniyetiyle tamamlar. Fanatik bir taraftar psikolojisi vardır.

Taraftarlık, futbol takımı, arkadaş grubu, aynı mahallenin, aynı cad-

denin çocuğu olma, aynı işi yapma gibi çeşitli yapıların herhangi



birinde ya da hepsinde kendini gösterir. Taraftarlar arasında birbi-

rini koruma ve kollama da delikanlılık ahlakının bir parçasıdır.

Yaş ilerledikçe, kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyin-

de ulaştığı aşama ile orantılı olarak delikanlı karakterinden bir

uzaklaşma ve yeni şartların gerektirdiği farklı adamlık dini kişilik-

lerine doğru bir kayma görülür. Örneğin sosyal seviye olarak fazla

ilerleme kaydedememiş, alt kültür düzeyine mensup kişilerde, bil-

gisizliğin verdiği kompleks ve kimliksizliğin bir sonucu olarak deli-

kanlı karakterini tam bir kimlik olarak benimseme hali oluşur.

İşiyle, mesleğiyle, zenginliğiyle, kültürü ve zekasıyla toplum içinde

sivrilemeyeceğini, ön plana çıkamayacağını, hava atamayacağını

anlayan kişiler de çoğunlukla delikanlılığa dört elle sarılma ihtiya-

cı hisseder. Hayatının sonuna kadar da bu ruhu taşır. İçinde yaşa-

dığı toplumun büyük kesimi de bu durumda olduğu için delikanlı

karakteri çoğunluğun ortak ve geçerli karakter yapısını oluşturur,

yadırganmaz, aksine kabul ve destek görür. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, delikanlı karakterinin

özelliği olarak gösterilen cesaret, korumacılık, dürüstlük elbette

güzel özelliklerdir. Ama burada üzerinde durulan delikanlı karak-

terinde tüm bu güzel özelliklerin özünün değil göstermelik bir kaç

örneğin yaşanması ve bunların güzel ahlak özelliği olarak sahiple-

nip, Allah rızası için yaşanılmamasıdır.

16- YAN LIŞ SAY GI AN LA YI ŞI

Adamlık dininin sahip olduğu yanlış saygı anlayışına geçmeden

önce, Kuran'da bildirilen saygı anlayışına bakmak gerekir.

Kuran'da bildirildiğine gibi, bir mümin, öncelikle Allah'a karşı

büyük bir saygı içindedir.  
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Al-i İm ran Su re si'nin, 199. aye tin de, "... Al lah'a de rin say gı

gös te ren ler ola rak ina nan lar"dan söz edi lir. En bi ya Su re si'nin,

90. aye tin de ise Pey gam ber ler den söz edi lir ken, "... ger çek ten

on lar ha yır lar da ya rı şır lar dı, uma rak ve kor ka rak Bi ze dua

eder ler di. Bi ze de rin say gı gös te rir ler di" de nir. Mü mi nun Su -

re si'nde de yi ne mü min ler için "Rab le ri ne olan haş yet le rin den

do la yı say gıy la kor kan lar" (Mü mi nun Su re si, 57) ifa de si kul la nı -

lır. Say gı, baş ka ayet ler de de Al lah'a du yu lan iç li kor ku nun (haş -

yet) bir par ça sı ola rak kul la nıl mak ta dır.

Dolayısıyla müminin sahip olduğu saygı hissinin kaynağı,

Allah'a duyduğu saygıdır. Diğer insanlara göstereceği saygı da, bu

asıl saygının bir yansımasıdır. Mümin, Allah'a saygı duyduğu için,

O'na itaat eden, O'nun rızasını kazanmaya çalışan diğer insanlara,

yani tüm müminlere de saygı duyar. Saygıya layık olmayanlara,

yani Allah'a isyan eden, O'nun rızasına aykırı hareket eden, Allah'ı

tanımayan inkarcılara ise kalben saygı duymaz. Bu insanlara da

nezaketle ve güzel sözle davranır, ancak içten bir saygı duyması

mümkün olmaz. 

An cak el bet te, adam lık di nin de ki say gı an la yı şı Ku ran'da ta rif

edi len bu ger çek say gı kav ra mın dan ta ma men uzak tır. Mü min ler -

de ki say gı, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, te me li Al lah'a olan say -

gı dan kay nak la nan iç ten ve sa mi mi bir duy gu dur. Adam lık di nin de

ise, yü zey sel, bel li ka lıp la ra otur tul muş, ta ma men şe kil ci ve kar şı -

lık lı çı kar iliş ki le ri ne da ya nan ri ya kar dav ra nış bi çim le ri ola rak

ken di si ni gös te rir. 

Adam lık di ni ne gö re "say gı" gös ter mek, ye ri ne gö re na zik

dav ran mak ve çe şit li or tam la ra gö re ku ral laş tı rıl mış söz ve ha re -

ket ka lıp la rı nı su ni bir tarz da uy gu la mak tır. Say gı, ki şi nin top lum -

da bir yer edin me si ne yar dım cı olan, or ta mı na ve ki şi si ne gö re



şek li, sü re si de ği şen ve kat la nıl ma sı ge rek ti ği ne ina nı lan bir ta vır

fark lı lı ğı ola rak ka bul edi lir.

Adam lık di ni nin ya şam fel se fe si iki yüz lü lü ğe ve sah te kar lı ğa

da ya lı ol du ğu için, say gı da zor la ve is ten me den gös te ri lir. Ki şi,

say gı gös ter mek zo run da ol du ğu an la ra ta ham mül eder. Say gı, ka -

rak te rin bir par ça sı de ğil dir. Bu yüz den adam lık di nin de ki şi nin en

ra hat et ti ği or tam lar hiç kim se ye say gı gös ter mek zo run da ol ma -

dı ğı ve ger çek ka rak te ri ni ra hat lık la gös te re bil di ği or tam lar dır. Bu

tür or tam lar da ki şi nin üs lu bu nun bo zuk lu ğu, ah lak an la yı şı nın çar -

pık lı ğı, ki şi ler hak kın da ki ger çek dü şün ce le ri ve ger çek tav rı or ta -

ya çı kar.

Say gı an la yı şı me kan la ra ve or ta ma gö re de ği şim gös ter di ği gi -

bi ya şa gö re de de ği şir. Adam lık di nin de ki şi nin ken di ne gü ven di -

ği ni, hiç kim se yi önem se me di ği ni, do la yı sıy la kim se ye kar şı bir

kor ku su ol ma dı ğı nı ya ni şah si ye ti nin tam ge liş miş ol du ğu nu is pat

et me si, "ra hat lık" adı al tın da son de re ce ba sit ve say gı sız dav ran -

ma sıy la olur. "Ra hat" ola rak al gı la nan or tam la rın ken di ne has dav -

ra nış ve ko nuş ma tarz la rı var dır. Hiç ta nı ma dı ğı bi ri nin evin de

buz do la bı nı aç ma, ar ka da şı na git ti ğin de oda sı nı ka rış tır ma, do la bı -

nı açıp kı ya fet le ri ni giy me, ayak la rı nı müm kün ol du ğun ca yük se ğe

uza ta rak, ya tar va zi yet te otur ma, sa mi mi yet adı al tın da sü rek li

den siz lik yap ma, ya kın me sa fe den ba ğı ra rak yük sek ses le ko nuş -

ma, kü für lü ko nuş ma, bü tün es pri le ri ne cin sel li ği kat ma bu çir kin

özel lik le rin en be lir gin le ri dir. 

Bu ra ya ka dar gö rül dü ğü gi bi, adam lık di ni, Ku ran ve si le siy le

in sa na ve ri len ah la ki pren sip le rin he men hep si ne ters bir ah lak

mo de li içer mek te dir. Bu, kuş ku suz Al lah'a he sap ve ri le ce ği nin

unu tul du ğu ve in san la rın bü yük bir gaf let için de dün ya ha ya tı nın

ge çi ci sü sü ne ka pıl dı ğı bir top lum da or ta ya çı kar. Bu top lum, Ku -
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ran'da ki de yim le bir "ca hi li ye" top lu mu dur, ta ma men ca hil dir ler,

çün kü bu top lu luk Al lah'ın var lı ğın dan ve ahi ret ten ha ber siz gi bi

ya şa mak ta dır.

Bu top lu mun in san la rı için dün ya ha ya tı tek kıs tas tır. Oy sa

dün ya ha ya tı in sa na al da nış tan baş ka bir şey ver mez:

Bi lin ki, dün ya ha ya tı an cak bir oyun, "(eğ len ce tü rün -

den) tut ku lu bir oya la ma", bir süs, ken di ara nız da bir

övün me (sü re si ve ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir "ço -

ğal ma-tut ku su"dur. Bir yağ mur ör ne ği gi bi; onun bi tir -

di ği ekin eki ci le rin (ve ya ka fir le rin) ho şu na git miş tir,

son ra ku ru yu ve rir, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş,

son ra o, bir çer-çöp olu ver miş tir. Ahi ret te ise şid det li

bir azap; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş nut luk (rı za)

var dır. Dün ya ha ya tı, al da nış olan bir me ta dan baş ka

bir şey de ğil dir. (Ha did Su re si, 20) 

Allah'ı unutmuş olan toplum, kısa sürede dünya hayatını tek

kıstas alan cahiliye kültürünü üretir. Bu kültürün içinde, atalardan

miras kalan batıl inançlar, çıkar ilişkilerine dayalı sayısız kural yer

almaktadır. Adamlık dini, söz konusu cahiliye kültürünün adıdır. 

Bu top lum için de do ğan in san ise, söz ko nu su kül tü rü uzun

bir eği tim sü re ci için de be nim se ye cek tir. Bi linç ka zan ma ya baş la -

dı ğı an dan iti ba ren, ön ce ai le si, son ra da ya kın çev re si ta ra fın dan

adam lık di ni nin kül tü rü ile yoğ ru lur. Git tik çe ken di şah si men fa -

at le ri için di ğer in san la rı kul lan ma yı, "ge mi si ni kur ta ran kap tan"

ol ma yı, mal, ma kam ve mev ki hır sı nı öğ re nir. Ca hi li ye top lu mu in -

san la rı, ona "adam" ol mak için ne ler yap ma sı ge rek ti ği ni bi rer bi -

rer aşı lar.



Adam lık Di nin de 
"Li se li" Psi ko lo ji si

A dam lık di ni in sa nın yal nız ca gün de lik dav ra nış la rı nı de ğil,

tüm ha ya tı nı ve ba kış açı sı nı da be lir ler: Kim ler ar ka daş

ola rak se çi lir, in san ayı rı mı na sıl ya pı lır, in sa nın doğ ru la rı ve yan -

lış la rı ne ler ol ma lı dır gi bi... Li se dö ne mi, in san ya şa mın da, adam lık

di ni nin te mel le ri nin atıl dı ğı en kri tik dö nem ler den bi ri si dir. Genç

kit le ler de, adam lık di ni nin ön  gör dü ğü kav ram lar, psi ko lo ji ler,

dav ra nış bi çim le ri, tep ki ler ve ah lak an la yı şı bu dö nem de şe kil le -

nir. 

Adamlık dininin en belirgin özelliklerinden biri olan makam

ve mevki hırsı -ki Kuran'da dünya hayatı için "kendi aranızda bir

övünmedir..." (Hadid Suresi, 20) diye bildirilmiştir- ilk olarak

lise döneminde güçlü bir biçimde ortaya çıkar. Bu dönemde

öğrenciler arasında bir rekabet ortamı oluşur. Derste ve not

almada rekabeti öğrenen kişi bunu ileriki hayatında karşısına çıka-

cak konularda da uygulamaya başlayacaktır. Rakip olunan konu-

115



116

ADAMLIK DİNİ

larda birbirini ezmek son derece normal karşılanır, ancak aynı

kişilerle ortak menfaatler söz konusu olduğunda birbirini kolla-

mak da aynı şekilde doğaldır. Örneğin okul dışındaki ortama karşı

ortak bir birlik ruhu oluşur, fakat sınıflar arasında veya sınıftaki

gruplar arasında amansız bir rekabet yaşanır.

Adam lık di ni nin, in san la rı men fa at le re gö re sı nıf lan dır ma alış -

kan lı ğı da li se dö ne min de be li rir. Li se ler de en çok gö ze çar pan

man za ra, or tak men fa at grup la rı dır. Bun lar ge nel de ay nı ge lir se -

vi ye si ne men sup ai le ço cuk la rı nın ve ya ay nı sos yo-kül tü rel çev re -

ler den ge len öğ ren ci le rin ve ya ça lış kan olan la rın ya da ava mi de -

yim le "fır la ma" olan la rın bi ra ra ya gel me siy le olu şan grup lar dır. Sı -

nı fın ta ma mıy la an cak di ğer sı nıf la ra ve ya ho ca la ra kar şı bir leş mek

ge rek ti ği za man bi ra ra ya ge li nir.

Adam lık di nin de mak bul olan ta vır lar, Ku ran'da gös te ri len gü -

zel ah lak ör nek le ri (te va zu, dü rüst lük, Al lah'a tes li mi yet gi bi) de -

ğil, fır sat çı lık, "bi ti rim lik", ki bir gi bi ah lak bo zuk luk lar ıdır. Bu çar -

pık man tık da ilk ola rak li se dö ne min de ge li şir. Li se ler de, ge nel de

po pü ler olan, tak dir gö ren ki şi, zen gin li ği, gü zel li ği ya da "fır la ma -

lı ğı"yla po pü ler olur. Bu ki şi le rin yü rü yüş le ri, gi yi m tarz la rı, ko -

nuş ma üs lup la rı, el ha re ket le ri bü tün okul da mo da olur ve tak lit

edi lir. Her dö nem de li se le rin ken di ne has yü rü yüş, gü lüş, kı ya fet

stil le ri var dır. Umur sa maz bir ha va, küs tah ve et ra fı önem se me -

yen bir yüz ifa de si, tek omuz da çan ta, sal la na rak ağır ve umur suz

bir yü rü yüş kla sik stil dir. Yük sek ses le kah ka ha at ma ve kü für lü

ko nuş ma da bir ka rak ter gös ter ge si sa nı lır ve ka bul gö rür. Ar ka -

daş grup la rın da ko nu şu lan ko nu lar da ge nel de bel li dir. Kız lar be -

ğen dik le ri ki şi ler den, gi yim den ve mak yaj dan bah se der ken, er -

kek ler ara sın da, kız lar, kı ya fet, maç, ho ca lar ve ders ler ko nu şu lan

ko nu la rı oluş tu rur. 



İn san la rı ka rak ter ve ah lak la rı na gö re de ğil, mad di zen gin lik -

le ri ile de ğer len dir me sap lan tı sı, ilk ör nek le ri li se dö ne min de or -

ta ya çı kan bir adam lık di ni has ta lı ğı dır. Li se ler de zen gin gö rün mek

son de re ce önem li dir. Bu nun için özel ola rak ça ba har ca nır. 

Ge nel de her ke sin ün lü mar ka lar dan gi yin di ği bir gru ba, va sat

gi yim li bi ri pek ya na şa maz. Ya da ge nel de ya kı şık lı lık la rı ve ya gü -

zel lik le riy le ün lü bir gru bun içi ne çir kin bi ri ka tı la maz. Gru ba ka -

tı la bil mek için gü zel ya da zen gin ol mak şart tır. Gü zel ve zen gin

olan la rın ge nel de na zı çe ki lir, şı ma rık ta vır la rı na göz yu mu lur.

Çün kü on lar gru bun pres tij ve övünç kay nak la rı dır. Oku la ser vis -

le git mek bi le bir ya şa ka dar zen gin lik be lir ti si ola rak ka bul edi lir.

Zen gin gö zü ke bil mek için okul kı ya fe tle ri ne el den gel di ğin ce ek -

le me ler ya pı lır. Kız lar ka li te li, pa ha lı to ka lar ta ka rak zen gin lik le ri -

ni vur gu la ma ya ça lı şır lar. Kız-er kek he men her kes te mar ka me ra -

kı var dır. For ma nın üs tü ne gi yi len mar ka ka zak lar, ço rap lar, kra -

vat la ra ya pı lan ek le me ler zen gin ol du ğu nu is pat et me ça ba sın dan

kay nak la nır. Bu ne den le o dö nem de ai le nin li se de ki ço cu ğu nu en

çok se vin di re ce ği olay ona mar ka bir kı ya fet sa tın al ma sı dır. Mad -

di du ru mu iyi ol ma yan lar da, zar zor pa ra bi rik ti rip sa tın al dık la rı

bir kaç mar ka giy siy le ken di le ri ni ka bul et tir me ya rı şı na gi rer ler.

Çün kü en önem li de ğer yar gı sı, pa ra ve onun gös ter ge le ri dir. Et -

raf tan tak dir gör me nin, "po pü ler" ol ma nın yo lu, pa ra dan geç mek -

te dir.

Kö tü ah lak özel lik le ri gü zel gö rül me ye baş la nır ken, iyi özel -

lik ler de kö tü len me ye baş la nır. Te va zu, ka len der lik, dü rüst lük gi -

bi ta vır lar iti ci gel me ye baş lar. Ça lış kan lı ğa da sa de ce okul içi iliş -

ki de önem ve ri lir. Okul da not al ma, ders ça lış tır ma gi bi se bep ler

ba zı ça lış kan ama asos yal tip ler le ar ka daş ol ma za ru re ti ge ti rir.

Ar ka daş se çi min de ken di si ni en çok eğ len di re cek ki şi yi bul mak
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önem li dir. Bi rin ci plan da ah la ki ya pı sı na ba kıl maz. Ön ce lik le ken -

di ni eğ len dir me si, "esp ri ler" yap ma sı önem li dir. Bu yüz den ar ka -

daş lık lar hep ge çi ci olur, sağ lam te mel le re da yan maz. Ger çek ka -

rak ter ler otur ma ya baş la dı ğı za man her kes bir bi rin den kop ma ya

baş lar. Çün kü yaş bü yü dük çe gül dür me den, eğ len dir me den zi ya -

de da ha güç lü men fa at ler ge rek li ol ma ya baş lar. 

Her ke sin bir "en iyi ar ka da şı" mut la ka var dır. Ona er kek ve -

ya kız ar ka da şıy la ara sın da ge çen le ri an la tır, ar ka da şı nın bu ko nu

hak kın da bil di ği bil gi le rin mik ta rı onun la sa mi mi yet de re ce si ni

gös te rir, onun la sır la rı nı pay la şır. Her kes hak kın da ki dü şün ce le ri -

ni bir tek ona an la tır ve on dan da ken di si ne an lat ma sı nı bek ler.

Bu bir sır dost lu ğu dur. Hiç kim se nin bil me di ği yön le ri ni bir bir le -

ri nin bil me si her iki ta raf a da de ği şik bir haz ve rir. Et ra fı kıs kan dı -

rıp bir şey ler bi li yor muş ha va sı oluş tur mak için sa mi mi ar ka daş -

lar bir bir le riy le fı sıl da şır lar, ka la ba lık or tam lar da göz gö ze ge lip

gü lü şür ler. 

Ar ka da şın gü zel ah lak lı ol ma sı, mü min ol ma sı, ima nı, dü rüst -

lü ğü ak la bi le gel mez. Çün kü bu tip ko nu la rın öne mi, li se dö ne -

min de ge nel ola rak kav ran maz. Din dar olan la ca hil ce alay edi lir.

Bu yüz den kim se ko lay ko lay inanç la rı hak kın da ko nuş maz.  

Kar şıt cins ler ara sın da ki iliş ki ler, bir bi rin den is ti fa de et me ye

da ya lı dır. Er kek ler, sa mi mi ol ma ba ha ne siy le sü rek li, kız la ra el şa -

ka la rı ya par lar. Ken di ar ka daş çev re le ri için de en iti bar ka zan dı -

ra cak kız la gö rül mek is ter ler. Kız lar için de sı nı fın en zen gi ni, en

ya kı şık lı sı ile "çık mak", ar ka daş la rı için de ay rı bir övünç kay na ğı

ola cak tır. Kız lar la er kek le rin oluş tur du ğu gru bun için de eş de ğiş -

tir me ler de olur. Bir bir le rin den sı kıl dık la rı za man ay rı lıp di ğe ri nin

es ki ar ka da şıy la "çık ma ya" baş lar lar. Ay rıl dı ğı nın ar ka sın dan da

ço ğun luk la ko nu şur lar.



Her kes pa zar te si sa bah la rı oku la git ti ğin de an la ta cak bir şey -

le ri ola bil me si için haf ta so nun da gez mek zo run da dır. Eğer o haf -

ta so nu bir ye re git me miş se haf ta ba şı onun ezik li ği ni his set me -

mek için ka fa sın da se nar yo lar üre tir ve bu nu ger çek miş gi bi an la -

tır. Kız lar da, er kek ler de ge nel üs lup ola rak "laf do kun dur ma" ve

siv ri dil li ol ma yı be nim ser ler. Bu, di ğer in san la rın ka ba ol ma sı na

kar şı bir ne vi sa vun ma tar zın da ki şi ye yer le şir ve nor mal üs lup ha -

li ni alır. Okul lar da ge nel de grup psi ko lo ji si ha kim ol du ğu için as -

lın da çok sa kin ve ra hat bir ruh ha li ne sa hip olan ki şi, oku la gi din -

ce bir den bi re için de ol du ğu gru bun ruh ha li ne bü rü nür. Hiç yap -

ma ya ca ğı şey le ri yap ma ya, hiç söy le me ye ce ği söz le ri söy le me ye

baş lar. Bir ki şi nin yap tı ğı ha ta lı ve çir kin bir ta vır grup için de hoş

kar şı la nır. Tek ba şı na yap ma ya ce sa ret ede me ye ce ği şey le ri top -

lu iken yap ma yı gö ze alır. Ara ba sıy la sü rat ya par, ge re kir se gru -

bun da tak dir top la mak için ha ya tı nı bi le teh li ke ye atar. Öğ ret -

men le ri ne ka fa tu tar, kız la ra laf atar, böy le ce grup için de ayak ta

kal ma ya ça lı şır.

Adamlık dininin en önemli vasıflarından biri olan insanların

rızasını arama da, yine lise yıllarında asıl olarak öğrenilir. Öğ ren -

ci ler de ken di ni is pat et me ça ba sı yay gın dır. Öğ ren ci ler, sü rek li

ola rak, ho ca la rı na, ar ka daş la rı na, ai le le ri ne, ken di le ri ni be ğen dir -

me ye ça lı şır lar. Bun la rın hep si ni ay rı ay rı hoş nut et me le ri ge rek -

ti ği için çok çe şit li ka rak ter le re bü rü nür ler. Bu ne den le ol duk ça

çar pık bir şah si yet ge li şir, adam lık di ni nin ki şi ye ve or ta ma gö re

ka rak ter de ğiş tir me özel li ği bu dö nem de ka za nı lır. Ki şi nin ka rak -

te ri ni be lir le me de ken di ira de si de ğil çev re si nin on dan bek le di ği

ya pı ge çer li dir. Her kes ve her  yer den ay rı bir ta lep gel di ği için; iti -

dal siz, is tik rar sız bir ah lak ge liş ti rir. Bu, kuş ku suz yal nız ca Al lah'a

kul luk eden, yal nız ca O'nun rı za sı nı ara yan, yal nız ca O'nu hoş nut
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et me ye ça lı şan ve bu ne den le de son de re ce sağ lam ve is tik rar lı

bir ka rak te re sa hip olan mü min ah la kı nın tam zıt tı dır. Ku ran'da,

mü min ler ile in kar cı lar ara sın da ki bu fark şöy le ifa de edi lir: 

Al lah bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da uyum suz ve ge -

çim siz olan, sa hip le ri de çok or tak lı olan bir adam ile

yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu iki si nin

du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın

ço ğu bil mi yor lar. (Zü mer Su re si, 29)

Öğ ren ci le rin ken di ara la rın da ki fark lı tip le me le re adam lık di -

ni nin çe şit li ver si yon la rın da rast la nı lır. Bun la rı, yi ne öğ ren ci le rin

ken di ara la rın da tak tık la rı şu isim ler al tın da ge nel le ye bi li riz: 

"Fır la ma" Tip: Bun la rın en bü yük özel lik le ri her şe ye kar şı

umur suz ve ce sur "ta kıl ma la rı"dır. Her ko nuş ma, olay ve or tam da

ay kı rı ol ma la rıy la ta nı nır lar. Ho ca la ra ka fa tu tar, sü rek li her kes le

alay eder, ken di le ri ne aşı rı gü ve nir, sü rek li esp ri ya par lar. Bu tip -

ler, as lın da ge nel de duy gu sal ve ezik olur lar, bu ezik lik le ri ni siv ri

ve uç ha re ket ler le ka pat ma ya ça lı şır lar. Dı şa rı ya duy gu sal lık la rı nı

as la bel li et mez ler, ka ba ko nuş ma lar ya par ve duy gu suz gi bi gö rün -

me ye ça lı şır lar. Sı nı fın ken di le rin den bek le di ği tav rı gös ter me le ri

ge rek ti ği için as la kork tuk la rı nı ve üzül dük le ri ni bel li et mez ler. Ge -

nel de par ti le re, da vet le re bu tip ler mut la ka da vet edi lir ler, çün kü

bun lar her ke sin gül me si ni, eğ len me si ni sağ la yan tip ler dir. 

"Bu na lım" Tip: Sü rek li sı kın tı lı, hiç bir or ta ma uyum sağ la -

ya ma yan, ka ram sar tip ler dir. Sü rek li ola rak her şey den şi ka yet

eden bir ya pı la rı var dır. Hiç bir şe yi be ğen mez ve her ke se bir ku -

sur bu lur lar. İç le ri ne ka pa lı ve dü şün ce le ri ni açı ğa vur ma yan bu

ki şi le rin ge nel de ar ka daş çev re le ri pek yok tur. Eğ len di ri ci bir

yön le ri de ol ma dı ğı için bu tip le re rağ bet ol maz.



"Uka la" Tip: Bun lar ge nel de ai le le ri zen gin olan tip ler dir.

Her yer de ve her du rum da zen gin lik le riy le ön pla na çık mak is ter -

ler. Kav ga lar da, sı nıf geç me du rum la rın da, ko nuş ma lar da ai le le ri -

ni öne sü re rek işin için den sıy rıl ma yo lu nu be nim ser ler. Şah si yet -

le ri ni ai le le ri nin ser ve tin de ara yan tip ler dir. 

"İnek" Tip: Ken di le ri ni çe şit li fi zik sel ek sik lik le rin den ötü rü

ar ka daş la rın dan aşa ğı gö rür ler. Bu açık la rı nı ka pat mak için özel -

lik le bil gi le ri ni gös te re rek ve ders le ri ne ağır lık ve re rek siv ril me ye

ça lı şır lar. Ba zen özel ko nu lar üze rin de uz man la şa rak dik kat çek -

me ye ça lı şır lar. Mo to sik let ler, si ne ma, elekt ro nik, bil gi sa yar, ko -

lek si yon cu luk, vs. gi bi. Her or tam da bu ko nu lar hak kın da ko nu

aç mak ve bil gi le ri ni gös te re bil mek için fır sat kol lar lar. 

Li se dö ne mi, bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız in san tip le me le rin -

den olu şan ve adam lık di ni nin de ğer yar gı la rı nın zi hin le re iş len di -

ği bir dö nem dir. Gül dü ren, zen gin, be ra ber ken gös te riş ya pı la bi -

len ki şi ol mak gi bi et ken ler bu dö ne min ana de ğer yar gı la rı dır.

Genç in san, di ğer in san la rı ah la ki özel lik le ri (ör ne ğin dü rüst lü ğü,

sa mi mi ye ti, fe da kar lı ğı, iç ten li ği ve en önem li si ima nı) ile de ğil,

ken di si ne sağ la ya bi le ce ği çı kar la ra gö re de ğer len dir me yi bu ra da

öğ re nir. Yaş bü yü dük çe de li se de ki gül dür me, eğ len dir me, be ra -

ber gös te riş yap ma gi bi çı kar lar dan da ha da güç lü çı kar lar dev re -

ye gir me ye baş lar.

Nedenini bilmedikleri kurallara körü körüne uyma alışkanlığı

kazanan kişilerin, akıl ve vicdan mekanizmaları da geri plana itilir

ve bu özelliklerin gelişebileceği en verimli dönemde bunlar körel-

meye terk edilirler.  
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Adam lık Di nin de 
"Flört" Psi ko lo ji si

L i se dö ne min de baş la yan ya da bu dö nem den bir sü re son ra

dev re ye gi ren bir di ğer adam lık di ni kül tü rü ise flört psi ko -

lo ji si dir. Flört dö ne mi, çı kar cı ve ben cil bir bi çim de ye tiş ti ri len

genç ka dın ve er kek le rin çar pık bir ka dın-er kek iliş ki si kur ma ya

baş la dık la rı ve bir son ra ki aşa ma olan çar pık ev li lik an la yı şı na ha -

zır lan dık la rı dö nem dir. 

Bir kı za ken di siy le flört et me si ni ya da yay gın de yim le "çık ma -

sı nı" tek lif eden bir er kek ha re ket tar zı, ko nuş ma üs lu bu, sı kın tı -

la rı, kap ris le ri, ge zi len yer le ri ve ya kın laş ma tar zıy la, tü müy le be -

lir len miş bir pa ket prog ra mı kar şı ta ra fa tek lif edi yor de mek tir.

Bu prog ra mın, kar şı lık lı gü ven siz li ğe da ya lı, uy gu lan dı ğın da her iki

ta ra fı da kü çük dü şü re cek, şah si yet le ri ni kay bet ti re cek bir ya pı sı

var dır. Bu iliş ki mo de li, yıl lar dır in san lar ara sın da te mel ka ide le ri -

ni ko ru ya rak, sa de ce za ma nın şart la rı na gö re gi di len yer ve kı ya -

fet ler, üs lup ve ta vır lar fark lı laş tı rı la rak uy gu la nır. 



Flört dö ne mi ya şa nır ken iki ta ra fın da için de bu lun du ğu ruh

ha li, ka fa ya pı sı, olay la ra ba kış açı sı ay nı dır. Za ten böy le bir dö ne -

min ya şa na bil me si için ilk şart bu dö ne min ge rek tir di ği ruh ha li

için de ol mak tır. Nor mal bir ruh ha li için de bu sis te min ge rek tir -

di ği ta vır la rı ta kın mak im kan sız dır. Bu özel psi ko lo ji, iki ta ra fın da

sa de ce duy gu la rı nın ha kim ol du ğu, ak lın ve ah la ki de ğer yar gı la rı -

nın ge çer li ol ma dı ğı bir or tam da ya şa na bi lir. 

Be ra ber li ğin baş la yıp baş la ma ma sı na ka rar ve ri lir ken en bü -

yük pay, et ra fa bu be ra ber lik le ne ka dar gös te riş ya pı la bi le ce ği dir.

Be ra ber olu nan ki şi se vil me se bi le, et ra fa ra hat ra hat gös te ri le cek

bi ri nin bu lun ma sı, gi di len bir ye re yal nız gi dil me me si önem li dir.

Çık tı ğı bi ri nin ol ma ma sı ise o ki şi için utanç ve ri ci dir. Her iki ta -

raf da kar şı ta ra fı ken di si ne bağ la mak için ken di şah si yet le ri ni kul -

lan maz, dü rüst ol maz lar. İkin ci bir ki şi li ğe bü rü nüp onun la ha re -

ket eder ler. 

Bir bir le riy le be ra ber ol mak is te yen iki ki şi nin ta nış ma, kar şı -

laş ma, ko nuş ma ya ve bu luş ma ya baş la ma şe kil le ri hep ay nı tarz da

ger çek le şir:

Kız (ve ya er kek) be ğen di ği ki şiy le ta nış mak için be lir li or tam -

lar da bu lun ma ya baş lar. Ön ce bir da vet te, okul da ya da yaz lık yer -

de bir ki şi yi be lir ler. Ona gö zü ke cek şe kil de et ra fın da do laş ma ya,

dik kat çe ki ci kah ka ha lar at ma ya baş lar, gru bu na gir me ye ve ar ka -

daş la rıy la ta nış ma ya ça lı şır. Bun la rı ya par ken özel lik le be ğen di ği

kı za (ve ya er ke ğe) kar şı il gi si ni his set tir me me si şart tır ama, ger -

çek te bü tün dik ka ti onun üze rin de dir.

Ta nış ma ger çek leş tik ten son ra ilk ba kı lan özel lik le ri fi zik sel

gö rü nüm ve zen gin lik tir. Ara ba sı nın mar ka sı, otur du ğu mu hit, git -

ti ği yaz lık yer, oku du ğu okul, ba ba sı nın işi, kı ya fet le ri nin mar ka sı,

tak tı ğı ta kı lar, aşa ğı yu ka rı ilk ta nış ma da onun hak kın da il gi le nip il -
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gi len me me açı sın dan bir fi kir ve rir. Bü tün bun lar ka fa da bir de ğer -

len dir me ye ta bi tu tu lur ve kar-za rar he sa bı ya pı la rak kar şı ta raf la

çı kıp çık ma ma ka ra rı ve ri lir. 

Ta nış ma fas lın dan son ra sı ra te le fon nu ma ra la rı nın alın ma sı

ve bir ye re da vet et me ye ge lir. Da vet ede nin ön ce er kek ol ma sı

önem li dir. Gi di len yer ler de pa ra yı er kek öde mek zo run da dır. Er -

te si gün kız, gün bo yun ca te le fo n gel me si ni bek ler ve ge nel de ev -

den çık maz. Er kek ise özel lik le çok il gi li gö rün me mek için he men

ara maz, geç va kit ler de arar. Te le fon la ko nu şur ken ço ğu film ler -

den gö rül müş olan il ginç ha re ket ler ya pı lır, trip ler atı lır (ör ne ğin

ahi ze nin kor do nu ele do la nır) ve et raf ta ki her tür lü şey le ala ka

ke si lir. Kı zın, is te me se de, bi raz ağır dav ran ma sı ge re kir. Bir bir le -

rin den be lir li sü re ay rı kal dık la rın da her iki ta raf ta da ro man tik ta -

vır lar or ta ya ko nur. Duy gu lu bul duk la rı şar kı lar da uzak la ra da lar

ve ağ lar, ken di le ri ni ya pay bir bu na lım içi ne so kar lar. 

Gö rüş me ye baş lan dık tan son ra bü tün zevk le rin ye ni bir ayar -

la ma sı ya pı lır. Kar şı ta ra fın zev ki ne gö re gi yin me, mü zik din le me,

an la ma dı ğı şey ler den an lı yor muş gi bi gö rün me, kar şı lık lı ya ran ma,

kı sa ca bir sah te kar lık sü re ci baş lar. Adam lık di nin de ki te mel psi -

ko lo ji olan "bir bi ri nin rı za sı nı gö zet me" du ru mu en üst dü zey ler -

de ya şa nır. Ola yın cid di ye ti art tık ça kar şı lık lı he di ye ler alın ma ya

baş la nır ve za man la alı nan he di ye le rin de ğer le ri ar tar. Bu ara da

alı nan he di ye ler ai le le re, ar ka daş la ra gös te ri le rek ha va atı lır. Ken -

di si nin bu he di ye le re la yık ola cak ka dar be ğe nil di ği be lir ti lir. İki ta -

raf da bir bir le ri nin ai le le ri ve çev re le ri hak kın da bil gi edin me ye

ça lı şır. Ai le si eğer zen gin se bir an ön ce kar şı ta ra fa evi ni gös ter -

mek is ter. Ai le si zen gin de ğil se, evin den uzak tut ma ya ça lı şa rak

bir ya lan çar kı nın içi ne gi rer. Sa hip ol ma dı ğı şey le ri sa hip miş gi bi,

git me di ği yer le ri git miş gi bi an lat ma ya baş lar. Kar şı ta ra fın ken di -



si ne bu na gö re de ğer ve re ce ği ni bil di ği için bu nu bü yük bir us ta -

lık la yap ma ya ça lı şır. Çev re si ni ka la ba lık gös ter me de bir zen gin -

lik ala me ti dir. Ta nı ma dı ğı in san la rı ta nı yor muş gi bi an la tır. Ko nu -

şu lan ko nu lar hep bel li dir. 

Adam lık di nin de, her ko nu da ol du ğu gi bi ka dın-er kek iliş ki le -

rin de de Al lah'ın rı za sı nı ara mak, Al lah'ın koy du ğu öl çü le ri gö zet -

mek yö nün de bir ça ba har can maz. Din dar ve Al lah'tan kor kar bi -

lin mek bu ca hil ve çir kin man tık ta mak bul de ğil dir. Ko nu, "her ke -

sin inan cı ken di ne" tü rün den an lam sız ifa de ler kul la nı la rak ka pa tı -

lır. 

"Çık ma" ola yı, ar ka daş çev re si ne ha va ata bil mek açı sın dan da

ol duk ça önem li dir. Bir er kek ne ka dar faz la ki şiy le bir lik te gö rül -

müş se o ka dar "ha va lı" olur. Ay rı ca, er ke ğin gü zel bir kız la çık ma -

sı da ar ka daş la rı nın gıp ta ve hay ran lı ğı nı ka zan mak ama cı ta şır.

Kız lar da ge nel lik le gös te riş li bi r a ra ba ya sa hip olan er kek ler le

çık ma yı ter cih eder ler. Çün kü okul çı kı şın da ar ka daş la rı nın ara ba -

yı gör me le ri, ken di le ri için bir iti bar kay na ğı ola cak tır. Be ra ber ol -

du ğu ki şi nin evi nin gü zel ol ma sı da ar ka daş la rı nın bu nu gö rüp tak -

dir et me si açı sın dan önem li dir. 

Be ra ber lik ler sev gi ve say gı ya da ya lı de ğil dir. İliş ki, sü rek li boş

va kit ge çir me, gez me, ye mek ye me, çev re ye ha va at ma ve kar şı -

lık lı fay da lan ma ya da ya lı ol du ğu için za man la iler le yen iliş ki de ar -

tık kav ga lar ve bık kın lık be lir ti le ri gö rül me ye baş lar. Kız lar ge nel -

de her kav ga da ağ lar, er kek ler de önem se mez ve duy gu suz gö -

rün me ye ça lı şır lar. Bir bir le ri ni sa hip len me le ri, bir bir le ri ne sü rek li

bas kı yap ma la rı ve ara la rın da ki gü ven siz lik or ta mı bir sü re son ra

sı kın tı ya dö nüş me ye baş lar. 

Ara la rın da ve fa ve sa da kat gi bi kav ram lar bu lun maz. İki ta raf

da kar şı sın da ki nin ken di sin den da ha gü zel ya da ya kı şık lı, da ha
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zen gin ve po pü ler bi ri ni bul du ğun da, ilk fır sat ta ken di si ni ter k e -

de ce ği ni bi lir ve sü rek li bu nun te dir gin li ği ni ya şar. Za ten her fır -

sat ta bu ko nu di le ge ti ri lip bir teh dit un su ru ola rak kul la nı lır. Kar -

şı lık lı say gı da bir sü re son ra kay bol ma ya baş lar. Bir bir le ri ni göz -

le rin de bü yüt tük le ri, bir bir le ri nin so nuç ta aciz bi rer in san ol duk -

la rı nı za man la far k et tik le ri için, kar şı ta ra fın en ufak bir aciz li ğin -

de bi le on dan so ğur ve ona olan sev gi le ri ni yi ti rir ler. Kar şı ta ra -

fın uy ku dan ye ni kalk mış ha li, ter le me si, yü zün de si vil ce çık ma sı,

has ta lan ma sı, ona kar şı sev gi si nin azal ma sı na se bep olur. 

Top lu or tam lar da sık sık bir bir le ri ni aşa ğı lar lar. Özel lik le "ap -

tal" ko nu mu na düş me mek için ar ka daş la rı nın ya nın day ken onu

be ğen me di ği ni ifa de eden, ku sur la rı nı or ta ya çı ka ran ko nuş ma lar

ve gü lüş me ler sık sık ya pı lır. 

Tüm bun la ra rağ men da ha iyi bi ri ni bu la ma ma kor ku su iliş ki -

yi de vam et ti rir. Ara da ki kav ga ve ay rıl ma la ra rağ men ye ni bi ri ni

bu la ma yın ca bir bir le ri ne dö ner ler. İyi-kö tü çık tı ğı bi ri si nin bu lun -

ma sı, et raf ta tek ba şı na bi lin mek ten da ha iyi dir.

Ayrılma durumlarında ilk kimin bırakacağı da çok önemlidir.

Sırf ilk bırakanın kendisi olması için bile ayrılanlar çok olur. Arada

kavga çıkarmak ve kapris yapmak ise "kolay biri olmama" açısın-

dan çok önemlidir. Ayrılmanın ardından eğer barışma söz konu-

suysa alacağı hediye önemli olur. Çünkü alacağı hediyenin maddi

değeri kendisini ne kadar sevdiğini gösterecektir. Flört dönemi

kızın da erkeğin de şahsiyetlerinin, ahlak değerlerinin, kendilerine

saygılarının yavaş yavaş kaybolmaya başladığı bir dönemdir. Büyük

ölçüde gösteriş, maddiyat, cinsellik, karamsarlık ve samimiyetsiz-

lik üzerine kurulu böyle bir dönemin herşeyi yeni öğrenip yetiş-

meye başlayan bir insanın üzerinde ileriki hayatını da etkileyen



yıkıcı ve kalıcı etkileri olur. 

Tüm bu say dık la rı mız, adam lık di nin de "flört" ya da "çık ma"

ola rak bi li nen iliş ki mo de li nin ger çek te ne den li boş, ne den li sı -

kın tı ve ri ci ol du ğu nu gös ter mek te dir. Oy sa, dı şa rı dan ba kan pek

çok in san için, flört dün ya nın en zevk li, en gü zel şe yi gi bi gö zü kür.

Bu imaj, özel lik le ko nuy la il gi li film ler sa ye sin de oluş muş tur. Bin -

ler ce si çev ril miş olan bu film ler de flört, iki in sa nı da son de re ce

mut lu eden, ha ya tı toz pem be ye dö nüş tü ren, in sa na ha ya tı nın en

gü zel an la rı nı ya şa tan bir iliş ki ola rak gös te ri lir. Fa kat bu süs lü

tab lo, ger çek ler le hiç bir za man uyuş maz. Çün kü adam lık di nin de,

di ğer tüm iliş ki ler gi bi ka dın er kek iliş ki si de sa mi mi yet siz ve çı -

kar cı bir man tık la yü rü tül mek te dir. Her iki ta raf da ki bir le ri, "ha -

va at ma" me rak la rı, sa mi mi yet siz lik le ri, gü ven siz lik le ri ne de niy le

sı kın tı ve ri ci, bu nal tı cı bir ruh ha li ne gi rer.

Bu, ger çek te son de re ce boş olan dün ya ha ya tı nın in sa na süs -

lü gös te ril miş ol ma sı nın bir so nu cu dur. Ku ran'da, dün ya ha ya tı nın

süs lü gös te ril di ği sık sık vur gu la nır. İn san la rı sap tır mak için kı ya -

me te ka dar ça ba la ya cak olan şey ta nın da baş lı ca özel li ği, in sa na

dün ya yı süs lü gös ter me si dir. Şey ta nın ko nuy la il gi li va adi şöy le dir:

(Şey tan) De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı -

lık, an dol sun, ben de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal -

dır ma yı ve dün ya tut ku la rı nı) süs le yip-çe ki ci gös te re ce -

ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka kış kır tıp-sap tı ra ca -

ğım." (Hicr Su re si, 39)

Eğer in san ak lı nı kul lan maz sa şey ta nın tel ki ni nin et ki si al tı na

gi rer ve dün ya da ki boş, ge çi ci ve sı kın tı ve ren şey le rin dış yü zün -

de ki al da tı cı sü se al da nır. Bu, flört ya da "çık ma" iliş ki si için de ge -

çer li dir. Genç ka dın ya da er kek, film ler de gör dü ğü, et raf tan öğ -
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ren di ği duy gu sal at mos fe re gi rer ve flört et mek le dün ya nın en

mut lu in sa nı ola ca ğı nı sa nır. Oy sa kı sa sü re son ra or ta da hiç de

san dı ğı gi bi mü kem mel bir iliş ki ol ma dı ğı nı an la ya cak tır. An cak bu

bi le onu dü şün me ye yö nelt mez, ar tık es ki sev gi li sin den sı kıl dı ğı nı

ve ye ni bi ri si ni bul ma sı ge rek ti ği ni dü şü nür. Ya da ev li li ği gö zün -

de bü yük bir he def ola rak be lir ler ve asıl gü zel gün le rin ev le nin ce

baş la ya ca ğı nı sa nır. İş te bu nok ta da kı sır bir dön gü içi ne gir miş tir

ve ak lı nı kul lan ma dı ğı için de öle ne ka dar bu nun için de ka la cak tır.

Ar tık o, Ku ran'da ki "İn kar eden le re dün ya ha ya tı çe ki ci kı lın -

dı (süs len di)..." (Ba ka ra Su re si, 212) aye ti nin kap sa mı na gir miş

ve "Kö tü ola rak iş le dik le ri ken di si ne çe ki ci-süs lü kı lı nıp da

onu gü zel gö ren"ler den ol muş tur. (Fa tır Su re si, 8) Bir di ğer

ayet te ise, söz ko nu su ki şi le rin du rum la rı şöy le bil di ri lir: "Ahi re -

te inan ma yan la ra ge lin ce; Biz on la ra ken di yap tık la rı nı süs -

le mi şiz, böy le ce on lar, kör lük için de şaş kın ca do la şır lar".

(Neml Su re si, 4)

Dün ya nın sü sü al da tı cı dır, çün kü ger çek ve ka lı cı de ğil dir.

Dün ya da ki ni met ler, an cak ahi ret te ki ni met le rin ek sik bir ör ne ği,

bir nu mu ne si hük mün de ya ra tıl mış lar dır. Ve bu ni met ler den ger -

çek bir zevk al mak, an cak on la rı Al lah'ın ve rdi ği nin ve ahi re tin ek -

sik bir ör ne ği ola rak ya ra tıl dı ğı nın an la şıl ma sı ile müm kün olur.

Dün ya da hu zur ve ra hat lık el de et me nin tek yo lu da yi ne Al lah'a

yö nel mek tir. Çün kü ayet te de bil di ril di ği gi bi "... kalp ler yal nız -

ca Al lah'ın zik riy le mut ma in olur." (Rad Su re si, 28)

Adam lık di ni men sup la rı, bu nu kav ra ya ma dık la rı, Al lah'ı unu -

tup, dün ya nın ge çi ci sü sü nü ger çek, sağ lam ve ebe di san dık la rı için

sap mak ta ve sı kın tı çek mek te dir ler. Bir ayet te, in kar eden le rin

dün ya ha ya tı na al da nı şı şöy le ta rif edi lir:



İnkâr edenler ise; onların amelleri dümdüz bir arazide-

ki seraba benzer; susayan onu bir su sanır. Nihayet ona

ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur.

Onun hesabını tam olarak verir. Allah, hesabı çok seri

görendir. (Nur Suresi, 39)

Bu ra ya ka dar da in ce le di ği miz gi bi, adam lık di ni nin kıs tas la rı

için de ya şa nan ve Al lah rı za sın dan uzak olan bir ka dın-er kek iliş -

ki si nin umut, ha yal ve bek len ti ler açı sın dan uzak tan süs lü, gü zel

gö rü len bir se rap tan far kı yok tur. An cak işin ger çe ğiy le kar şı la şıl -

dı ğı za man bu bek len ti ve ha yal le rin boş, de ğer siz, sı kın tı ve ge ri -

lim ler le do lu ol du ğu an la şı lır. Çün kü ta rif edi len mo del de, in san -

lar fıt rat la rı na ay kı rı bir şe kil de ya şa mak ta dır lar. Ger çek te in san

Ku ran'da bil di ri len gü zel ah lak tan ve bu ah la kın ken di si ne gös te -

ril me sin den hoş nut olur. Ak si bir ta vır, söz ve ha re ket bu fıt ra ta

ay kı rı ol du ğu için her in sa nı sı kar, ra hat sız eder. Ör ne ğin Ku -

ran'da bil di ri len sev gi de, mer ha met, gü ven ve hoş gö rü bu lun mak -

ta dır. Adam lık di nin de ha kim olan sev gi de ise, kıs kanç lık, mer ha -

met siz lik ve ge nel lik le say gı sız lık da bu lun mak ta dır. 

Bu sis tem, öze nil me si ge re ken de ğil, ak si ne ka çı nıl ma sı ge re -

ken bir sev gi an la yı şı dır. Al lah'ın in san la rı ya rat tı ğı fıt rat üze ri ne

ha re ket et mek, mer ha met gös ter mek ve sev gi bes le mek doğ ru

ola nı dır.
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ADAMLIK DİNİNDE FLÖRT PSİKOLOJİSİ

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KRAL KARADENİZ

TV'DEKİ CANLI RÖPORTAJI, 30 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: Romantiklik olayının kendisi komik

zaten. Bir insanın tiyatro sanatçısı gibi poz yapması, oyun oyna-

ması, gerçek yüzünü gizleyip, tamamen yapmacık mimikler ve yüz

ifadesiyle, üslupla ve konuşmayla, bir tiyatro sahnesinde bir oyun

sergiler gibi yaşaması, hem komik hem çok zorlu hem de bir

azaptır. Böyle bir insanla konuşmak da çok zordur. Ki ben insan-

ların bayağı bir kısmının yapmacık olduğunu görüyorum. Yani akıl-

lı bir insan yapmacıklıktan şiddetle kaçınır, yapmacık bir insanı

seyretmek, onunla konuşmak çok rahatsız edici bir şeydir. Mese-

la kadınlarda da bazen erkeklere karşı öyle tavırlar oluyor, erkek-

lerde de kadınlara karşı yapmacık tavırlar oluyor. Koskoca deli-

kanlı kadın gibi ağlıyor, anormal hareketler yapıyor, duygusal

konuşmalar yapıyor, bu kadını çok kızdırır, çok rahatsız eder.

Kadının da yapmacıklığı, sevmediği halde seviyor görünmesi,

bazen öyle zengin birisini gördüğünde, eli yüzü de düzgünse, ara-

bası da varsa, birden çarpıldığını, hayatta ilk defa böyle bir şeyle

karşılaştığını, daha önce böyle bir şeyi hiç hissetmediğini söyleye-

rek o garibimi kandırarak bir süre sonra tam istediği çizgiye kadar

getirebiliyor… Yani işin doğrusu dünyanın büyük bir bölümünde

dev bir tiyatro sergileniyor. Bu tiyatronun birçok oyuncusu var.

Karşılıklı birçok oyun oynuyorlar. Bu doğru değil. İşte ahir

zamanda, Hz. Mehdi (as) devrinde bu tiyatronun perdesi  kapa-

nacak ve  insanlar artık gerçek insan olacaklar, gerçek sevgiyle

yaklaşacaklar, gerçek aklı ortaya çıkaracaklar, gerçek yüzlerini



gösterecekler. Artık maskeler kalkacak. İnsanların büyük bölümü

maskeyle geziyor. Bu maskeler kalkacak. Maskelerden dolayı da

insanlar mutlu değil. Ben dışarı çıktığımda insanların birçoğunun

yüzünü güler göremiyorum, mutlu göremiyorum. Çünkü mas-

keyle karşılaşıyorum. Gerçek insan,  insanın hoşuna gider. Ger-

çek yüz, insanın hoşuna gider. Maske insanı çok rahatsız eder.

Yapmacıklık insanı çok rahatsız eder.

Yani bir gerçek çiçek vardır, mesela gerçek bir menekşe var-

dır, bir de plastik menekşe vardır, satılır, plastikten yapılmış.

Şimdi sahtelerini insanlar kullanıyorlar bayağı bir yerde. Yani o

menekşenin taklidini yapmaya çalışıyor, aşkın taklidini yapmaya

çalışıyor, aşık tarzında bir tiyatro sanatçısı gibi birşeyler yapmaya

çalışıyor, ama karşısındaki insan bunu hemen anlıyor, yani niçin

seviyorsun dediğinde arabası için, evi için ve tipi için diyor. Orada

zaten aşk diye birşey kalmadığı açık, belli, çünkü adamın tipi gitti-

ğinde, tipine birşey olduğunda ondan nefret edeceği ve hemen

kaçacağı belli. Parasının gitmesi durumunda da ondan kaçacağı

belli, arabasının gitmesi durumunda da ondan kaçacağı belli. O

zaman bu oyuna ne gerek var? Ama işte bazı zavallı insanları böyle

kandırıyorlar, o da inanıyor hakikaten.
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Adam lık Di nin de 
"Ev li lik" Psi ko lo ji si

A dam lık di nin de ev li lik dö ne mi, genç kız ve er ke ğin be lir li

bir ya şa gel me siy le baş lar. Ar tık an ne ve ba ba ço cuk la rı nın

"mü rüv ve ti ni" gör mek ve yıl lar dır ver dik le ri emek le rin kar şı lı ğı nı

ya vaş ya vaş al mak is te mek te dir ler. Ge nel de adam lık di ni nin ev li -

lik le ri, flört ten fark lı ola rak, do ğal ta nış ma lar la ol maz. Be lir li ya şa

gel miş er kek ve kız la rın mut la ka ev len me si ge rek ti ği dü şü nül dü ğü

için, bu nu sağ la ya bil mek için bir çok yön tem de ne nir. Eğer ki şi ler

bu nu ba şa ra mı yor lar sa bu du rum da iş ai le le ri ne, ak ra ba la rı na ve

dost la rı na düş tü ğü dü şü nü lür. Bir ön ce ki bö lüm de bah set ti ği miz

flört dö ne mi ev li li ğe gi den bir adım ola rak gö rü lür. Fa kat bu ki şi -

ler ta ra fın dan iyi de ğer len di ril me diy se, ev li lik için su ni kar şı laş tır -

ma lar ve ta nış ma lar ayar la nır. Bu kar şı laş tır ma la rın da her yer de

bi li nen ve ta nı nan us ta la rı var dır. Çevrede gençleri biraraya getir-

mesiyle ünlü, genelde yaşları ilerlemiş bu kişiler, vakitlerini uygun

kültürde, uygun zenginlikte, uygun güzellikte ve uygun muhitte



oturan gençleri aramakla geçirirler. Hemen her ailenin böyle bir

büyüğü ya da tanıdığı olur. 

Böy le ce ev li lik dö ne mi nin ta nış ma fas lı baş la mış olur. Ta nış -

ma ayar lan dık tan son ra iki ta raf da bir bir le ri ni ai le le ri nin on la ra

öğ ret ti ği süz geç ler den ge çir me ye baş lar. Ni ha yet ai le si nin kü çük -

lük ten be ri onun için har ca dı ğı za man ve im ka nın kar şı lı ğı nı on la -

ra ver me za ma nı gel miş tir. İyi bir ev li lik hem çev re si hem ken di -

si hem de ai le si için ge rek li ve şart tır. Ta nış ma dan son ra eğer her

iki ta raf da bir bir le ri nin otur du ğu mu hi ti, sos yal sta tü sü nü, kı ya -

fe ti nin mar ka sı nı ya da ara ba sı nı bir bir le ri ne uy gun gör müş se, ta -

nış ma dan son ra bir ye mek ve bu luş ma ayar la nır. Bu bu luş ma için

kı ya fet be ğen me sü re si ol duk ça uzun dur. İki ta raf da sü rek li bu

bu luş ma da ne gi ye ce ği ni dü şü nür. Hat ta bu dü şün me ola yı na ai le -

ler ve ar ka daş lar da ka tı lır lar ve gi yi le cek kı ya fet el bir li ği ile ayar -

la nır. 

İki ta ra fın ev li li ğe ik na ol ma sı için o ka dar uzun bir za ma na ge -

rek ol maz. Ka dın, er ke ğin ken di si ni ge çin di re ce ği ne ka na ati ge lir -

se ev le nir. Er ke ğin de ka dı nın ken di si ni iş ve ya sos yal çev re sin de

iyi tem sil ede ce ği ne, ya nın da iyi gö rün tü ve re ce ği ne ik na ol ma sı

ge re kir. Ni şan ka rar laş tı rı lır. Ni şan, "çık ma"nın top lum ta ra fın dan

onay lan mış ha li dir. 

Sa mi mi yet siz lik, ilk baş tan iti ba ren ola yın en be lir gin vas fı dır.

Er kek al dı ğı çi çek ler le, he di ye ler le kı sıt lı büt çe si ni zor lar, kı za ve

ai le si ne gös te riş ya pa rak ken di si ni zen gin ve cö mert gös ter me ye

ça lı şır. Çün kü kız la ev len me si, hak kın da zen gin li ği ile il gi li edi ni le -

cek ima ja bağ lı dır. Bu dö nem de har ca ma yap mak tan çe ki nil mez,

çün kü ya pı la cak olan har ca ma ile ri de iki ta ra fa da ev, pa ra, kı ya fet,

pres tij vs. ola rak faz la sıy la ge ri dö ne cek tir. Ai le çok kı sa za man da

da mat ada yı hak kın da bir tür ka mu oyu araş tır ma sı baş la tır. Her ke -
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sin da mat hak kın da ki gö rü şle ri alı nır. Asıl amaç "Na sıl, et raf tan be -

ğe ni len bir aday mı?" so ru su na ce vap bul mak tır. Da mat ada yı nın

ge lir se vi ye si, ma lı-mül kü hak kın da bil gi edi ni le rek et ra fa an la tı lır.

Eğer mad di du ru mu iyi ise dış gö rü nü şü ve ah la kı o ka dar önem

ta şı maz.

Bun dan son ra ai le ler gö rüş me ye baş lar. Bu gö rüş me, bir tür

alış  ve riş gö rüş me si dir. Kı zın ai le si, kız la rı nın kar şı lı ğın da ne ala ca -

ğı nı he sap lar. Bu di rekt ola rak pa ra ol ma sa bi le pres tij, ün, şöh -

ret, ev, mo bil ya gi bi bir kar şı lık tır.

Karar verildikten sonra düğün için para biriktirilmeye başla-

nır. Kıza hediyeler alınır. Nişanı kız tarafı yapar. Karşılığında yüklü

bir düğün bekler. Hangi tarafın bu iş için ne kadar para harcaya-

cağı önceden belirlenmiştir. Tam bir masraf paylaşması yapılır.

Düğündeki içeceklere kadar hangi tarafın neyi karşılayacağı belli-

dir. Ailenin maddi durumu harcamaları karşılamaya yetecek kadar

olmasa bile aile borçlanarak ya da bir şeyler satarak bunu muhak-

kak üstlenir. Karşı tarafa mahcup duruma düşmemek, parasız

görünmemek bu kritik dönemde çok önemlidir. 

Her iki tarafın da yakın çevreleri, bedavadan yiyip-içip eğlen-

mek için düğünün yapılmasını dört gözle beklerler. Fakat, bir yan-

dan da gelin ve damada takı takmaları, hediye almaları gerektiği

için bunun sıkıntısını yaşarlar. "En ucuza nasıl hediye ayarlarız?"

problemi başlar. Gelinle damadın babalarından menfaati olanlar

iyi takı takar, iyi aile dostu gibi davranırlar.

Adam lık di ni nin ev li lik le il gi li tö ren le ri ne ba kıl dı ğın da, dün ya ha -

ya tı nın al da tı cı sü sü olan gös te riş me ra kı ve in san la rın rı za sı nı ara -

ma has ta lı ğı en üst dü zey de göz lem le ne bi lir. Ai le le rin ni şan, dü ğün

gi bi şa ta fat lı tö ren ler dü zen le me le rin de ki ana amaç, in san la ra gös -

te riş yap mak tır. Ör ne ğin çe yiz açıl ma gün le ri bü tün kom şu lar eve



ça ğı rı lır. Eş ya lar her ke se gös te ri le rek eşe, dos ta, kom şu ya gös te riş

ya pı lır. Da vet li ler ise ge nel lik le çok be ğen dik le ri ne da ir abar tı lı tep -

ki ler ve rir ler. An cak ço ğu za man ken di ev le ri ne dön dük le rin de ka -

dar kö tü, işe ya ra maz şey ler alın dı ğı hak kın da yo rum lar ya par lar.

Dü ğün Psi ko lo ji si

Adam lık di nin de in san la rın ya şam la rın da çok önem ver dik le ri

be lir li dö nüm nok ta la rı var dır, bun lar dan bir ta ne si de dü ğün ler -

dir. Dü ğün özel lik le ba yan lar için o ka dar önem li dir ki, o gün gel -

di ği za man her şe yin de ği şe ce ği ni, tüm ha yal le ri nin ger çek le şe ce ği -

ni dü şü nür ler. Fa kat bir çok ki şi için dü ğün gü nü ha yat la rı nın en sı -

kın tı lı ve en ge ri lim li ge çen gü nü dür. Çün kü ço ğun da ya şa nan ger -

gin lik ve te vek kül süz lük ne de niy le dü ğün ler de ne re dey se bü yük

bir ka bus ya şa nır. Bu nun ne den le rin den ba zı la rı aşa ğı da ki gi bi dir.

Dü ğün de ge lin, da mat ve ai le le ri bel li çı kar he sap la rı için de

iken, da vet li le rin de ken di le ri ne öz gü ay rı çı kar he sap la rı var dır. Ni -

şan lar ve dü ğün ler da vet li ai le le rin ço cuk la rı na iyi aday bul ma la rı

için ide al yer ler dir. Bu ne den le kız la rı nı ya da er kek ço cuk la rı nı

müm kün ol du ğun ca pa ha lı kı ya fet ler giy di rip be ra ber le rin de gö tü -

rür ler.

Dü ğün de duy gu sal ko nuş ma lar ya pı lır. Ba zı la rı yer li yer siz, se -

bep siz ağ lar. Ni ye ağ la dı ğı nı ken di si de bil mez. Ai le nin en ya kın la -

rı ve bü yük le ri en çok ağ lar lar. Ara da, "elim de bü yü dü" de me yi

de ih mal et mez ler. Ge li nin sa bah tan iti ba ren kı ya fet ve saç ha zır -

lı ğı baş lar. O gü nün ber ber mas raf la rı ol duk ça faz la dır. Her kes o

gün ne şe li ve cö mert tir. Kız ta ra fı ber be rin çı rak la rı na o gü ne ka -

dar hiç ver me di ği bah şiş le ri ve rir, aris tok rat ve zen gin gö zük me -

ye ça lı şır. O gün her kes pro fes yo nel bir or ga ni za tör gi bi dav ra nır.

135

Harun Yahya (Adnan Oktar)



136

ADAMLIK DİNİ

Et ra fa emir ler yağ dı rır, pa ra sa çar. An ne, ge rek li ge rek siz her şe -

ye ve her ke se pa ra ve rir; ba ba bun dan do la yı kav ga çı ka rır. Bu za -

man zar fın da sık sık bir kö şe ye çe ki lip ağ la yan lar olur. 

Da ha son ra sı ra re sim çek tir me ye ge lir. Fo toğ raf çı nın önün -

de ki üs tün de bu lut re sim le ri olan kır mı zı, ma vi, be yaz renk li bez -

den fon la rın önün de ge lin bir san dal ye ye otur tu lur. Da mat ge li nin

ya nın da poz ve rir. Sa mi mi yet siz ol du ğu açık ça bel li olan re sim ler

çek ti ri lir. Bu re sim ler da ha son ra bir ömür bo yu et ra fa gös te ri le -

cek tir. Za ten çe kil me amaç la rı bu dur. Ge li nin na sıl bir dü ğün ya -

pıp ne çe şit bir ge lin lik le ev len di ği ni, da ma dın genç ken na sıl "fi ya -

ka lı" ol du ğu nu ile ri de her ke sin gör me si ge re kir. 

Ni ka ha gi der ken ara ba nın et ra fı arı ko va nı gi bi do lar. Ara ba -

nın ar ka ca mın da pas ta alt lık la rı ya pı şık tır, üs tün de yal dız kap lı

kar ton harf ler bu lu nur. Bun lar ge lin le da ma dın baş harf le ri dir.

Ara ba nın pla ka sın da "ev le ni yo ruz", "ev len dik" ya da "mut lu yuz"

gi bi ka lıp laş mış ya zı lar var dır. Ço ğu ara ba nın önün de plas tik bir

be bek otur tu lur. Bu, da ha son ra do ğa cak olan be be ğin sim ge si dir.

Ai le ler ge lin le da ma dın ne re de ne ya pa cak la rı nı, kim le re ne ce vap

ve re cek le ri ni, ne re de gü lüm se yip, ne re de ağ la ya cak la rı ön ce den

ka rar laş tır mış tır.

Dü ğü ne ge len da vet li ler de kü çük çı kar he sap la rı ya par lar.

Ya kın da kı zı nı ni şan la ya cak ya da ev len di re cek olan var sa, iyi ta kı

ta kar ki ile ri de ken di kı zı na da pa ha lı şey ler ta kıl sın. Ta kı la rı en

çok gö rü ne cek şe kil de, dü ğün sa lo nu nun or ta sı na ka dar ge le rek

her ke se gös te re gös te re ta kar lar. Da vet li le rin hep si ge ce nin yıl -

dı zı ol ma yı is ter ler. Kı ya fet ler ona gö re ayar la nır. Ta raf lar ta kı

tak ma me ra si mi ni özel lik le vi de o ka me ra ile kay de der ler. Amaç

ki min ne tak tı ğı nı tes pit et mek tir. Da vet li ler den bi ri ne ta kı tak ma

du ru mu ol du ğun da onun kiy le denk ola nı tak mak esas ga ye dir.



Da ha iyi si ni tak mak "ena yi lik", da ha kö tü sü nü tak mak ise fa kir lik

be lir ti si ola rak ka bul edi lir. Her kes üs tü ne dü şe ni yap mış tır. Mi -

sa fir ler be da va ye mek ye mek ten mut lu dur lar. Ai le ler de hem ha -

va at mış hem de iyi bir alış ve riş yap mış ol ma nın mut lu lu ğu nu ya -

şar lar. Ge lin ve da mat ise ol duk ça yor gun ve ra hat sız dır. Bü tün

ma sa lar ge zi lip el öp me, to ka laş ma me ra sim le ri ya pı lır. Her ke sin

gö zü üst le rin de dir. Özel lik le dik kat li dav ran mak zo run da dır lar. 

Tas vir et ti ği miz tür den bir dü ğün de ki in san la rın he men hep -

si nin ak lın da ben zer şey ler var dır: Di ğer in san la ra gös te riş, mad -

di he sap lar ve dik kat le ye ri ne ge ti ril me si ge re ken sa mi mi yet ten

uzak ta vır lar. Bu na kar şın, bu in san la rın he men he men hiç bi ri nin

ak lın da Al lah yok tur. Hiç bi ri, içi ne dal dık la rı uğ ra şı dan sil ki nip

Al lah'ı dü şün me yi, O'nu tes bih et me yi, Rab bi miz'e hamd et me yi

dü şün mez. Ha re ket le ri nin Al lah'ın rı za sı na uy gun olup ol ma dı ğı

ko nu sun da da bir kı yas için de de ğil dir ler. Ge rek siz ye re har ca dık -

la rı pa ra nın is raf hük mü ne gi re bi le ce ği nin far kın da de ğil dir ler. 

Ön ce ki pa rag raf lar da say dık la rı mız, adam lık di ni top lu mu

için de kül tü rel, sos yal ve mad di açı lar dan stan dart dü ze ye sa hip

bir ço ğun lu ğun ev li lik sı ra sın da gös ter dik le ri kla sik tu tum ve dav -

ra nış la rın, sa hip ol duk la rı psi ko lo ji le rin bir tas vi ri dir. Ta bi ki bun -

dan da ha fark lı psi ko lo ji de ve or tam da ev le nen ki şi ler de ol muş -

tur. Top lu mun çe şit li ke sim le ri nin ev li lik ko nu sun da ge rek ta nış -

ma, ge rek ev li li ğe ha zır lık, ge rek se tö ren ler açı sın dan bir bi rin den

ol duk ça fark lı tarz la rı ola bi lir. Ki mi si gö rü cü usu lüy le, ai le ler ya da

ara cı lar va sı ta sıy la ta nı şır ken, ki mi si oku du ğu üni ver si te de ve ya

ça lış tı ğı iş  ye rin de ya da ar ka daş çev re sin de ev le ne ce ği ki şiy le ta -

nı şır. Ki mi si nin dü ğü nü sı ra dan bir dü ğün sa lo nun da, ki mi si nin ki

beş yıl dız lı otel de çok da ha gös te riş li ve ih ti şam lı olur. Ki mi si da -

ha kla sik, ge le nek ve gö re nek le re uy gun bir stil iz ler, ki mi si da ha
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mo dern, Av ru pai bir tar zı be nim ser, ki mi le ri de fark lı ve or iji nal

bir  şey ler yap ma ya ça lı şa rak dik kat çek me ye, il gi top la ma ya ça lı -

şır. An cak fark lı olan yal nız ca me kan lar, de kor lar ya da çift le rin

bir bir le riy le ta nış ma şe kil le ri dir. Önem li olan nok ta, adam lık di ni

top lu mu nun her ke si min de ev li li ğin son de re ce çar pık bir man tık

için de uy gu la nı yor ol ma sı dır. Ev li lik, bir bi ri ni se ven ve sa yan iki in -

sa nın ni kah ba ğı ile bağ lan ma sı de ğil, için de yüz ler ce ca hi li ye ade -

ti nin ve ga rip ayin le rin yer al dı ğı, gös te ri şe, çı kar he sap la rı na da -

ya nan, sa mi mi yet siz ve ri ya kar ta vır lar la be zen miş bir ga rip mü es -

se se ha li ni al mış tır.

Kül tü rel ve top lum sal sta tü le ri ne olur sa ol sun her ke sim den

adam lık di ni men sup la rı nın, gös te ri şiy le, ha va at ma sıy la, bek len ti

ve men fa at le riy le ev li lik ola yı na yö ne lik te mel man tık ve yak la şım -

la rı, psi ko lo ji le ri aşa ğı yu ka rı bir bir le riy le ay nı dır: Ya ni, "Bi lin ki,

dün ya ha ya tı an cak bir oyun, '(eğ len ce tü rün den) tut ku lu

bir oya la ma', bir süs, ken di ara nız da bir övün me (sü re si ve

ko nu su), mal ve ço cuk lar da bir 'ço ğal ma-tut ku su'dur..."

(Ha did Su re si, 20) aye tin de bil di ri len ba kış açı sı nı ta şır ve har fi yen

uy gu lar lar. Za ten adam lık di nin de Al lah'ın rı za sı nın en ço ğu nu gö -

zet mek, Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru mak, O'nun be lir le di ği şe kil de bir

ya şam sür dür mek gi bi kav ram lar yer al ma dı ğı na gö re, ge ri ye ka -

lan ye ga ne yol da ne fis, he va, he ves, tut ku ve ih ti ras la rın yo lu ol -

muş olur. Şe kil ler, yön tem ler de ğiş se de, zih ni yet hep ay nı ka lır. 

Ev li lik Son ra sı

Önceki sayfalarda konu edindiğimiz çarpık zihniyet evlendik-

ten sonra da devam eder. İlk günün sabahı birbirlerini yataktan

kalktıkları halleriyle gören kadın ve erkek, ilk pişmanlık duygula-

rını tadarlar. Çoğunlukla, daha önceden birbirlerini o durumda



görmedikleri için birbirlerine itici gelmeye başlarlar. Aynı evin

içinde yaşamaya başlayınca birbirlerinin daha önce bilmedikleri

değişik alışkanlıklarına ve kişilik yapılarındaki anormalliklere şahit

olmaya başlarlar.  Daha önce gözlerinde büyüttükleri bu insan

zamanla değerini kaybetmeye başlar ve bu durum kısa sürede

aralarında soğukluk oluşmasına sebep olur. İçten içe besledikleri

bu olumsuz duygular zaman içinde artarak devam eder. Aradaki

sevgi anlayışı yüzeysel olduğundan, bir süre sonra sevgi zannedi-

len duyguların zorunlu bir alışkanlık haline dönüştüğünü görürler. 

İlk ay lar ayıp ol ma sın di ye bir bir le ri ne bu his le ri ni far k et tir -

me yen ve iyi ge çin me ye ça lı şan ka rı-ko ca, za man geç tik çe say gı la -

rı nı yi tir me ye, ka ba, kı rı cı, ta ham mül süz ve dü şün ce siz ol ma ya,

bir bir le rin den so ğu duk la rı nı bel li eden ta vır lar gös ter me ye baş -

lar lar. Fa kat bu nu et ra fa sez dir me me ye ça lı şır lar. An cak çev re le -

ri za ten bu çar pık lı ğın far kın da dır ve bu sü reç do ğal bir olay ola -

rak ka bul le ni lir. Ev li li ğin ilk gün le ri ne "ba la yı" den me si bu nun il -

ginç bir gös ter ge si dir; bel li ki kı sa bir sü re son ra ba la yı bi te cek,

bık kın lık, sı kın tı, hat ta kav ga do lu ay lar ve yıl lar baş la ya cak tır.

Ev li li ğin iler le me siy le bir lik te ço cuk lar, ge çim der di gi bi ge nel

so run lar ve bun la rın do ğur du ğu psi ko lo jik or tam ev de ki ha kim ya -

pı yı be lir ler. Ev sa kin le ri ara sın da sü rek li ger gin ve si nir li iliş ki ler ya -

şa nır. Pa ra, sü rek li ko nu şu lan ko nu dur. Ka rı ko ca ara sın da sa hip len -

me, kıs kanç lık gi bi ko nu lar bit mez tü ken mez bir ge ri li me ve kav ga -

la ra se bep olur. Er ke ğin hep işin den bah set me si, ka rı sı nın ko nuş tuk -

la rı nı din le me me si, sü rek li te le viz yon sey ret me si, ka rı sı na ve ço cuk -

la rı na kar şı il gi siz ve asa bi ol ma sı evin do ğal or ta mı nı oluş tu rur. 

Ev de ge nel de da ğı nık lık ha kim dir. Ay rı ca te miz li ğe de dik kat

edil mez. Bu yüz den dı şa rı dan bi ri nin nor mal za man da evin ha li ni

gör me si is ten mez. Ev de ki mo bil ya lar, ta kım lar, ma sa ör tü le ri, vs.
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gi bi eş ya lar, ev sa kin le ri nin ra ha tın dan çok dı şa rı da ki in sa nın tak -

dir et me si ne yö ne lik ola rak ayar la nır. Mi sa fir ler için özel bir oda

ay rı lır. Bu oda da ev sa kin le ri pek otur maz lar; ora sı evin gös te riş

kıs mı dır. Evin en pa ha lı ve iyi eş ya la rı ora da mi sa fir le re ser gi le nir.

Ta bi ki bir in sa nın mi sa fir le ri için özel or tam ha zır la ma sı ve on la -

rın ra ha tı nı gö zet me si bir gü zel ah lak özel li ği dir. An cak da ha ön ce

de be lirt ti ği miz gi bi, adam lık di ni ni ya şa yan in san lar da mi sa fi re özel

oda ha zır lan ma sı nın ama cı o ki şi nin ra ha tı nın ve key fi nin dü şü nül -

me si de ğil, ge re ği gi bi ha va atı la bi le cek bir im kan sağ lan ma sı dır. 

Ço cuk lar ise ev dı şın da en bü yük gös te riş un su ru dur. Za ten

ilk baş tan iti ba ren ço cu ğa yö ne lik ba kış açı sın da bü yük bir çar pık -

lık var dır. An ne ve ba ba ço cu ğu sa hip le nir, ona ha yat ve ren ken -

di le riy miş gi bi dü şü nür ve dav ra nır lar. Her şe yi ya ra ta nın Al lah ol -

du ğu ve her şe yin ger çek sa hi bi nin O ol du ğu dü şü nül mez. Ço cu -

ğu sa hip le nen an ne-ba ba, bir sü re son ra da onu kul la na rak et ra fa

gös te riş yap ma ya, ava mi de yim le "ha va at ma ya" baş lar lar. Ço cu -

ğun ze ki ya da gü zel olu şu nu sık sık gün de me ge ti rir ve bu nun la

övü nür ler, san ki ço cuk ta ki gü zel li k ya da ze ka  ken di le rin den kay -

nak la nı yor muş gi bi dav ra nır lar. Hat ta ço cu ğun her han gi bir gü zel

yö nü hak kın da "ba na çek miş de on dan öy le ol muş" gi bi yo rum lar

ya pa rak ken di le ri ne pay çı ka rır lar. Za man iler le dik çe ço cuk la gös -

te riş yap ma nın bo yu tu ge niş ler. Oku du ğu okul lar, ar ka daş çev re -

si, gez di ği yer ler bir övünç ve si le si ola rak eşe dos ta an la tı lır.

Adam lık di ni ai le le rin de, ço cuk la gös te riş yap ma nın ya nı  sı ra, ço -

cu ğu ha ya tın ga ye si ve an la mı ha li ne ge tir me alış kan lı ğı da çok yay -

gın dır. Ki mi an ne-ba ba lar ço cuk la rı nı ya şam la rı nın tek ama cı ola -

rak gö rür, tüm ha yat la rı nı ona iyi bir ge le cek ha zır la ma ya ada dık -

la rı nı söy ler ler. Oy sa tüm in san la rın ha yat la rı nın tek ama cı Al lah'a

kul luk et mek ol ma lı dır. Ha yat an cak Al lah'a ada nır. Bir in sa nın ço -



cu ğu na bak ma sı da, an cak Al lah rı za sı için ya pı la cak bir iba det tir. 

Ka dın la rın tüm ha ya tı, ev li lik he de fi ne gö re ayar lan mış tır.

Genç kız lık tan iti ba ren bu he def, ha ya tın en önem li ama cı ola rak

ka bul edi lir. Kız la rın ki lo la rı, kı ya fet le ri, tah sil le ri, zevk le ri, çev re -

le ri hep iyi ve ka zanç lı bir ev li li ğe gö re ayar la nır. Genç kız la rın

önem li bir bö lü mü, üni ver si te ye "ko ca bul mak" için gi der ler.

Çün kü ko ca, özel lik le de zen gin bir ko ca, ha ya tın ga ran ti si ola rak

gö rül mek te dir. Genç ka dın, ha ya lin de, ken di si ni ge çin di re cek, ko -

ru ya cak, gö ze te cek bir ko ca mo de li oluş tu rur ve tüm genç kız lık

dö ne mi ni onu bul mak için ge çi rir. Oy sa Ku ran'da bi ze bil di ril di ği -

ne gö re, in sa na rı zık ve ren, ko ru yup-kol la yan, ken di sin den yar -

dım umul ma ya la yık olan, an cak ve an cak Al lah'tır. 

Bu man tık için de ev li lik, iki in sa nın bir bi ri ne olan sev gi si ni ifa -

de et me nin meş ru bir ara cı ol mak tan çı kar ve sık sık ifa de edil di -

ği gi bi bir "mü es se se"ye dö nü şür. Ev li lik dö ne min de de bu "ti ca -

ri" söz leş me yi ba şa rıy la ta mam la mış ol ma nın he ye can ve mut lu lu -

ğu ya şa na cak tır. An cak çok kı sa bir sü re son ra or ta ya çı kan sev -

gi siz lik, say gı sız lık ve dav ra nış bo zuk luk la rı in san lar da, bir yer ler -

de yan lış yap tık la rı his si ni or ta ya çı kar ta cak tır. Ne var ki, Al lah'a

yö ne lip Ku ran ah la kıy la dav ra nıl ma dı ğı müd det çe, bu ra dan ge ri ye

dö nüş ge nel de yok tur. Ol sa bi le, bu bir çö züm ge tir me ye cek tir.

Çün kü ev li lik ten ge ri ye dö nüş de, ay nen ev li lik gi bi, adam lık di ni -

nin ge rek le ri uy gu la na rak ye ri ne ge ti ri le cek, bun dan son ra ki ha -

yat da adam lık di ni nin ge rek le ri ne uy gun ola rak sür dü rü le cek tir.  

Eğer bir hata aranacaksa bunu, tek tek olaylarda değil, bütün

bu olayların temelinde yer alan ve tüm bu çarpık sistemin üze-

rinde yükseldiği ve insanları her durumda mutsuzluğa, hüsrana ve

kayba sürükleyen batıl felsefede yani, "adamlık dini"nin kendisin-

de aramak gereklidir.
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ADAMLIK DİNİNDE EVLİLİK PSİKOLOJİSİ

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAÇKAR TV'DEKİ

CANLI RÖPORTAJI (29 Ocak 2009))

AD NAN OK TAR: Mesela kadın evleneceği vakit aradığı

kıstaslar oluyor. Önce parası, birinci derecede parası. Sonra tah-

sili, sonra iyi bir mevkide olması, arabası, yazlığının olması gibi,

yani kat kat gelişen özellikleri arıyorlar. Şimdi bunu aradığında, o

zaman Allah’ın ona verdiği tutkuyu kullanamaz insan. O zaman da

o evin ona hiç bir faydası olmaz. Ev sadece ona han gibi bomboş

bir yer gibi gelir. Hiçbir etkisi olmaz. Arabası da sadece onu bir

yerden bir yere götüren teneke yığını, bir metal yığını gibi olur.

Bunlar Allah sevgisi ve Allah tutkusuyla bir anlam kazanacak şey-

lerdir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz (sav) diyor, malı için evle-

nen malından mahrum olur, güzelliği için evlenen güzelliğinden

mahrum olur diyor. Bir gün grip nezle olur, güzelliği bir anda

gider, tiksinebilir, insan hiç ummadığı şeyden bile tiksinir. Mesela

onun bir aciz halini görür iğrenir ve bir daha ondan kurtulamaz.

… Para o tip insanlarda bilakis bunalım meydana getirir,

çünkü parayı muhafaza etmek için daha fazla tedbir alması lazım-

dır. Mesela çeklerim ödenmedi diyor, onun için canı yanıyor,

parayı bankaya koyuyor ya banka da iflas ederse ne yapacağız

diyor, yastığın altına koyuyor yine olmuyor, küpe koyuyor ya

küpü bulurlarsa diyor. Yani çok canını yakar, çok huzursuz olur.

Ancak      Allah aşkıyla insan huzur bulabilir, tevekküllü ve rahat

olabilir. Yani para arttıkça şahısların birçoğunda huzursuzluk ve

acı da artar. Bunu dışarıda da, dış alemde de görüyoruz birçok

vakalar vardır, tek tek örnekler vermek istemiyorum, ama insan-

lar bunu etraflarında çokça görürler.



Adam lık Di nin de 
"Ka dın lık" Psi ko lo ji si

A dam lık di ni nin top lu ma aşı la dı ğı en önem li tel kin ler den bi -

ri  de, in san la ra ka dın ve ya er kek ol ma la rı na gö re, yi ne bu

di nin sap ta dı ğı bir ta kım fark lı ve garip ki şi lik ve ruh ya pı la rı nı be -

nim set me si dir. Oy sa mü min ler ara sın da ka rak ter cin si ye te gö re

de ğiş me z. Tek ve or tak olan ide al mü min ru hu var dır. Adam lık di -

nin de ise, ki şi nin ka rak te ri ka dın ya da er kek ol ma sı na gö re su ni

bir yön len dir me ve top lum sal tel kin le de ği şir.

Ka dın lar, adam lık di ni top lu mu ta ra fın dan üre ti len güç lü bir

tel ki nin so nu cu ola rak ol duk ça za yıf bir ka rak ter ve be ce rik siz bir

ta vır ka zan mış lar dır. Ce sa ret, akıl, ka rar lı lık, çe vik lik, ze ka, be ce -

ri, sı kın tı ve zor luk la ra kar şı da ya nık lı lık gi bi va sıf lar adam lık di ni -

nin ka dı na tah sis et ti ği rol de ye ri ol ma yan, ol sa bi le her za man si -

lik ve ek sik ka lan özel lik ler den dir. Bü tün bu özel lik le rin er kek te

bu lun ma sı ge rek ti ği ne da ir hem er kek ler de hem de ka dın lar da ön

yar gı lı bir ka bul len me var dır. Kıs kanç lık, kap ris, şi ka yet, aciz lik,
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duy gu sal lık gi bi un sur lar ise hep ka dın lı ğın gös ter ge le ri ola rak ta -

nım lan mış tır.

Adam lık di ni, ka dın ru hu nu ka dın la ra aciz lik, akıl sız lık, ca hil lik,

saf lık ve be ce rik siz lik ola rak ya şa tır. Ka dın bu di nin çar pık ku ral -

la rı doğ rul tu sun da bu gö rü nü mün içi ne gir me ve bu ru hu ya şa ma

zo run lu lu ğu nu is ter is te mez ka bul eder. Ken di si ne ta yin edi len bu

ruh ha li on da bü tün ta vır ve dav ra nış la rıy la fark lı bir ki şi lik mey -

da na ge ti rir. Bu ruh sal ve psi ko lo jik za af la rın, ek sik lik le rin onun

ka dın ol ma sı nın bir ge re ği ol du ğu ve bu nun do ğal ol du ğu ya nıl gı sı

bi linç al tı na iş len miş tir. Top lu mun ken di si ne biç ti ği akıl sız lık, ce -

ha let, be ce rik siz lik ro lü nü be nim se yen ka dın, za man la ger çek ten

akıl sız, be ce rik siz ve ca hil bir ha le ge lir.

Bu ba tıl di nin sap ta dı ğı an la yı şa gö re ka dı nın ön pla na çık ma -

sı ge re ken yön le ri, an cak onu "di şi" ya pan özel lik le ri dir. Ak lın ve

ah lak gü zel li ği nin ye ri ne yüz ve vü cut gü zel li ği, alım lı ol ma sı, ba kı -

mı, duy gu sal lı ğı gi bi... Ken di le ri nin top lu mun en kül tür lü, en çağ -

daş ke si mi ne ait ol du ğu nu sa nan lar bi le bu ku ra la ria yet eder ler. 

Bu çir kin man tık lar üze ri ne adam lık di ni nin ken di ne öz gü çar -

pık gör gü ve ah lak ku ral la rı da bi na edi lir.

Adam lık di ni nin ka dın lar için be lir le di ği özel lik le rin ba şın da

"dü şün me mek" ge lir. Bu ne den le bu batıl inan cı be nim se miş bir

ka dın ge nel lik le zih ni ni hiç bir ko nu da ça lış tır ma ge re ği duy maz.

Baş ka la rı nın dü şün ce le rin den is ti fa de ede rek ya şar. Hiç bir ko nu ya

çö züm ge tir mez, önü ne su nu lan çö züm le ri uy gu lar. Ör ne ğin eğer

ai le si eko no mik ola rak zor du ru ma düş müş se çö zü mü ko ca sı na bı -

ra kır. Ken di si ise han gi işin ken di le ri ne da ha fay da lı ola ca ğı, ge çim -

le ri ni sağ la ya bil mek için na sıl bir yol iz le me le ri ge rek ti ği gi bi ko nu -

lar da hiç bir al ter na tif ge tir mez. Sa de ce eşi ni eve pa ra ge tir me mek -

le suç la ya rak, ken di si ni bu ko nu nun ta ma men dı şın da gö rür. 



Adam lık di nin de ki ka dın ka rak te ri nin bir di ğer özel li ği de "ge -

liş me ye ve iler le me ye ka pa lı ol ma sı"dır. Bu ne den le bir çok ka dın

kül tür, gör gü, ye te nek, tec rü be bi ri ki mi ni ar tır mak için ça ba sarf et -

me ye ge rek duy maz. Do la yı sıy la da ge nel lik le bi lim sel ge liş me le ri,

tek no lo ji yi, eko no mi yi, si ya se ti ta kip et mez. Tek il gi li ala nı fi zik sel

gö rü nü mü ve ya sa de ce ken di mes le ği ile il gi li ko nu lar dan iba ret ka -

lır.

Hatta adamlık dininde inanç bile kadına hazır olarak sunulur.

Evleneceği kişinin inancı ne yöndeyse kendisini ona göre şekil-

lendirir. Eğer evleneceği kişi dindar biriyse dinle ilgilenmeye baş-

lar, eğer evleneceği kişi iman etmiyorsa veya Allah'ın emirleri

konusunda gevşek davranıyorsa, kadın da vicdanen Allah'ın var-

lığını bilse bile eşi gibi yaşamaya başlar. Evleneceği kişinin mantık

örgüsünü, hayata bakış açısını, zevklerini, dünya görüşünü, değer

yargılarını hazır model olarak tümüyle benimser ve buna göre

yaşamına devam eder. Bu nedenle adamlık dinini yaşayan çoğu

kadının kendisine ait bir "doğru-yanlış" anlayışı olmaz. Ya eşinin-

kileri, ya erkek arkadaşlarını ya da anne babasının değer yargıla-

rını benimseyerek kendisine bir yol belirler.

Bu şeytani dini yaşayan kadınların hayatlarını sürdürebilme-

leri için mutlaka desteğe ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Nite-

kim çoğunlukla çevrelerindeki zayıf, çaresiz kalmış insanları

koruyan, onların hakkını savunan ve onlar adına mücadele eden

bir kişilik göstermezler. Kimseyi korumaz ama kendisi korunur,

kimseyle ilgilenmez, ancak onunla ilgilenilir, kimse adına müca-

dele etmez ancak onun rahatı adına mücadele edenler olur. 

Kor kak lık da bu ba tıl di nin ka dın ka rak te ri nin bir par ça sı dır.

Bir çok ka dın as lın da hiç kork ma dı ğı du rum lar da bi le sırf kor ku

do lu bir tep ki ver me si ge rek ti ği ne inan dı ğı için çığ lık atar, abar tı lı
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ha re ket ler le yü zü nü ka par ve ya he ye can lan mış gi bi gö rü nür. Ör -

ne ğin kor ku fil mi ne gi den bir ka dın, film den hiç et ki len me di ği hal -

de çok kork muş gi bi ya pa bi lir. Ger çek te kor ku la cak bir yö nü ol -

ma yan, bir ço cu ğun bi le ce sa ret le kar şı la ya bi le ce ği olay lar kar şı -

sın da çığ lık lar ata bi lir, ani ve siv ri tep ki ler ve re bi lir. Çün kü ca hi li -

ye top lu mun da kor ku nun ka dı na ya kış tı ğı ve ya ka dın ol ma nın bir

ge re ği ol du ğu inan cı var dır. Hal bu ki Al lah'tan baş ka kor ku la cak

hiç bir var lık ya da olay yok tur. Bu ger çe ğin far kı na var mak ve (fi -

zik sel ref leks le rin dı şın da) kal ben uy gu la mak tüm in san la rın üze -

rin de bir so rum lu luk tur. 

Ca hi li ye top lu mu nun ka dın için be lir le di ği bu ka rak te rin bir

di ğer özel li ği, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ye te nek siz lik tir. Bir -

çok ka dın kü çük lük ten iti ba ren ye te nek siz ol du ğu inan cıy la ye tiş -

ti ri lir. Bu ne den le de el be ce ri si za yıf olur ve hiç bir şe kil de bu ko -

nu da ken di si ni ge liş tir me ge re ği duy maz. Ör ne ğin adam lık di nin -

de, bir ka dı nın bo zu lan bir elekt ro nik ale tin na sıl ta mir edi le ce ği -

ni öğ re ne me me si ve ya kar ma şık bir ale tin na sıl ça lış tı rı la ca ğı nı an -

la ya ma ma sı son de re ce do ğal gö rü lür. Ya da pat la yan bir las ti ği

de ğiş ti re me me si, el be ce re si ge rek ti ren bir çok iş te ba şa rı lı ola -

ma ma sı da ma kul kar şı la nır. Hal bu ki bu tü müy le adam lık di ni nin

ka dın lar üze ri ne ya kış tır dı ğı ya pay bir özel lik tir. Bir çok ka dın as -

lın da son de re ce be ce rik li ve pra tik ola bi le cek ken sa de ce bu tel -

kin le ken di si ni ye te nek siz ol du ğu na inan dır dı ğı için bu tip iş le ri

be ce re mez. Ta bii ki fi zi ki gü cü nü aşan iş le ri yap ma ma sı do ğal dır

ama bu nun dı şın da ka lan lar tü müy le al dı ğı tel ki nin bir ne ti ce si dir. 

Adam lık di ni nin ka dı na ba kış açı sı son de re ce kü çük dü şü rü -

cü dür. Çün kü adam lık di nin de ka dın kü çük lük ten iti ba ren "iyi ye -

mek yap ma yı öğ ren mez sen, da ğı nık olur san oku maz san kim sey le

ev le ne mez sin, gö rü nü mü ne dik kat ede cek sin ki ev de kal ma ya sın"



gi bi tel kin ler le bü yü tü lür. Ai le ler kız la rı nı özel okul la ra gön de rir -

ken, gör gü öğ re tir ken, ki tap oku ma sı nı, bir mü zik ale ti çal ma sı nı

ve ya sa nat la il gi len me si ni tav si ye eder ken tek dü şün dük le ri, iyi bir

ev li lik yap ma sı dır. Bu ne den le kü çük lük ten iti ba ren ken di si ni bu

göz le gör me ye alış mış bir genç kız bü yü dü ğün de de mut la ka tüm

özel lik le ri nin mad di ola rak kar şı lan ma sı nı is ter. Bu ne den le pa ra

her za man bu tip ka dın lar için bi rin ci de re ce den önem li olur. Sa -

hip ol duk la rı özel lik le ri mad di ola rak kar şı la ya ma ya cak bi ri siy le

as la bir lik te ol mak is te mez ler. Böy le bir bir lik te lik te ken di ta bir -

le riy le "har can dık la rı nı" dü şü nür ler. Bu ne den le eğer adam lık di -

ni ni ya şa yan bir ka dı nın eşi ye ter li ma aş ala mı yor sa bu mut la ka bir

kav ga ko nu su olur. Ken di si ne iyi ba ka ma dı ğı, is te se baş ka bi riy le

de bir lik te ola bi le cek ken onun la ev len di ği, böy le bi riy le ev le ne rek

göz gö re gö re ha ya tı nı mah vet ti ği gi bi söz ler le de ğe ri nin iyi ve ri -

le me di ği ni ifa de eder. Bu ne den le adam lık di ni ev li lik le rin de "pa -

ra" ko nu su mut la ka bir prob lem dir. 

Ku ran'da ca hi li ye ka dın ka rak te ri nin "ent ri ka cı ve plan cı" ol -

du ğun dan da bir çok ayet te bah se dil mek te dir. Hz. Yu suf'u ent ri -

ka la rıy la hap se at tı ran ka dı nın yap tık la rı üze ri ne in di ri len bir ayet -

te din ah la kın dan uzak ya şa yan ka dın la rın bu yö nü ne şöy le dik kat

çek il mek te dir: 

Onun göm le ği nin ar ka dan çe ki lip-yır tıl dı ğı nı gör dü ğü

za man (ko ca sı): "Doğ ru su, bu si zin dü ze ni niz den (bi -

ri)dir. Ger çek ten si zin dü ze ni niz bü yük tür" de di." (Yu -

suf Su re si, 28)

Top lum için de de bi li nen ta bi riy le "ka dın ent ri ka sı", kar şı da ki

in sa nı al dat ma ya ve iki yüz lü lü ğe da ya lı dır. An cak adam lık di ni, ka -

dın ent ri ka sı nı meş ru ha le ge ti ren bir mo del oluş tur muş tur. Ör -

ne ğin er ke ği yu mu şat mak için ka dı nın ken di si ne saf, ma sum bir
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gö rü nüm ver me ye ça lış ma sı ya da yap tır mak is te di ği bir şey ol du -

ğun da göz le ri do la rak ağ la ma ya baş la ma sı… Kıs kan dı ğı bir ka dın

hak kın da alt tan al ta kö tü pro pa gan da yap ma sı, övü yor muş gi bi ya -

pıp as lın da yer me si gi bi… Kar şı ta ra fın üze ri ne düş me si ve do la -

yı sıy la ken di si ni de ğer li gös ter mek için so ğuk ve il gi siz bir ta vır

içi ne gir me si, ken di si is te me di ği hal de ara nı yor muş ve ya il gi le ni li -

yor muş gi bi gö rün me ye ça lış ma sı, özel lik le te le fon la ara ma ma sı,

hal ha tır sor ma ma sı, ne şe li ve ko nuş kan ol ma ma sı gi bi tak tik ler

de adam lık di ni nin ka dın ent ri ka la rı dır. Bir genç kı zın er kek ar ka -

da şı nı kıs kan dır mak için di ğer er kek ar ka daş la rıy la da ha sık gö rüş -

me ye baş la ma sı, çev re sin de ki er kek le re kar şı da ha il gi li bir ta vır

içi ne gir me si, hiç il gi len me di ği bir in san la il gi le ni yor muş ha va sı

ver me si, ço cuk luk tan öğ ren di ği bu "ka dın ent ri ka la rı nın" bir par -

ça sı dır. 

Adamlık dininin kadın karakteri temelde sinsilik üzerine kuru-

ludur. Bu nedenle bu inanç içinde yetiştirilmiş bir kadın, dışarıya

gözü yaşlı, masum, yumuşak bir insan görünümü verirken içte

çok zalim bir yapı barındırabilir. Örneğin maddi olarak güç

durumda olan eşinden tatil parası alabilmek için gözyaşlarına

boğulabilir. Veya pahalı bir kıyafet alabilmek için kapris yapabilir,

kavga çıkartabilir. Dıştan çok hassas bir insan gibi görünürken,

aslında zor durumda olan bir insana sırf kendi çıkarı ve rahatı için

bir kat daha yük yükleyerek son derece zalim bir tavır gösterir. 

Adamlık dininde kadınların birbirleriyle işbirliği yaparak koca-

larını nasıl idare edebileceklerine yönelik planlar kurmalarına da

çok sık rastlayabilirsiniz. Halbuki bu tümüyle şeytanın yönlendiril-

mesiyle yapılan bir tavır bozukluğudur. Birbirlerinden aldıkları

taktiklerle eşlerini belirli konularda idare etmeye yönelik bir poli-

tika belirlerler. Bu konuda birbirlerine tavsiyelerde bulunurlar.



Örneğin "akşam en sevdiği yemeği hazırla, güler yüzlü ol, sevdiği

bir programı seyrederken alacağın kıyafetin parasını söyle", "önce

bir çay ikram et, sigarasını yak, havadan sudan sohbet et, sinirle-

ri yatıştıktan sonra konuyu açarsın" gibi tavsiyeler kadınların

kocalarının gıyabında belirlediği taktiklerdir. Veya "kıskandırmak

istiyorsan süslenip sokağa çık ve geç gel", "üzerine düşmesini isti-

yorsan fazla yüz verme", "ne kadar ilgili davranırsan o kadar

çabuk soğur, unutma" gibi samimiyetsiz tavsiyeler kadınların bir-

birlerine öğrettiği entrikalar arasındadır. 

Hal bu ki adam lık di ni, in san la rı fi zik sel özel lik le ri ne, fark lı lık la rı -

na gö re ay rı ruh ya pı la rı ve psi ko lo ji ler ta şı ma ya iter ken, Ku ran'da

ta rif edi len din, bu nun tam ter si ne, in san la rı cin si yet far kı gö zet -

mek si zin tek ve mü kem mel bir ruh ha li ne, ide al bir ki şi lik ya pı sı na,

üs tün bir ah lak an la yı şı na yö nel tir. Ka dın la ra ay rı, er kek le re ay rı

ola rak ön gö rü len fark lı ah la ki ve psi ko lo jik mo del ler Al lah'ın di nin -

de yer al maz. Ku ran'da iman eden er kek ler ve iman eden ka dın la -

rın -adam lık di ni nin tam ter si ne- tek, or tak ve ide al olan mü min ah -

la kı na ve ka rak te ri ne sa hip ol duk la rı nı bil di ri lir:

Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,

mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah'a)

itaat eden erkekler ve gönülden (Allah'a) itaat eden

kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sab-

reden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla

(Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) kor-

kan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren

kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar,

ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadın-

lar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça)

zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlan-
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ma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)

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 su -

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)

Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi, el bet te ki ka dın lar la er kek ler

ara sın da, fi zik sel fark lı lık lar dan do ğan bir ta kım top lum sal iş  bö lü -

mü, so rum lu luk pay la şı mı gi bi dü zen le me ler ola bi lir. An cak bu

dü zen le me ler den kas tet ti ği miz her ke sin an la dı ğı gi bi -ve as lın da

ta ma men adam lık di ni nin bir tel ki nin den iba ret olan- ka dı nın ye -

mek ya pıp ça ma şır, bu la şık yı ka ma sı, vs. tü rün den bey lik ay rım lar

de ğil dir. Zi ra İs lam'ın bu ko nu lar da ka dı na yük le di ği özel bir so -

rum lu luk yok tur. Al lah ka dın la er kek ara sın da bir ay rım ol ma dı ğı -

na şöy le dik kat çek miş tir:

Ni te kim Rab le ri on la ra (du ala rı nı ka bul ede rek) ce vap

ver di: "Şüp he siz Ben, er kek ol sun, ka dın ol sun, siz den

bir iş te bu lu na nın işi ni bo şa çı kar mam. Si zin ki mi niz ki -

mi niz den dir. İş te, hic ret eden le rin, yurt la rın dan sü rü -

lüp-çı ka rı lan la rın ve yo lum da iş ken ce gö ren le rin, çar pı -

şıp öl dü rü len le rin, mut la ka kö tü lük le ri ni ör te ce ğim ve

on la rı, alt la rın dan ır mak lar akan cen net le re so ka ca ğım.

(Bu,) Al lah Ka tın dan bir kar şı lık (se vap)tır. (O) Al lah,

kar şı lı ğın (se va bın) en gü ze li O'nun Ka tın da dır." (Al-i

İm ran Su re si, 195)

So nuç ola rak er kek ve ka dı nın her tür lü işi, ken di ara la rın da

an la şa rak or ga ni ze et me le ri en akıl cı çö züm ola cak tır. 



Bu nun dı şın da, ka dın la rın ağır iş ler de, on la rın fi zik sel güç ve

ka pa si te le ri ni aşan iş kol la rın da ça lış ma la rı özel bir zo run lu luk ol -

ma dık ça ta bii ki uy gun de ğil dir. An cak bu nu ka dın la rın aciz, yar dı -

ma muh taç, ek sik var lık lar ol du ğu şek lin de yo rum la ya rak, on la rın

bu tür bir ruh ha li ne bü rün me le ri ni tel kin et mek, ta ma men Ku -

ran dı şı bir zih ni ye tin ürü nü dür. Bu da adam lık di ni nin zih ni ye ti -

dir ve fi zik sel yön den da ha na rin ya ra tıl mış olan ka dı nın ka rak te -

ri nin de za yıf ol ma sı ge rek ti ği ne yö ne lik do lay lı ya da do lay sız pek

çok tel ki ni için de ba rın dı rır. Oy sa ka dın ve er kek ara sın da fi zi ki

ya pı la rın dan kay nak la nan kas gü cü fark lı lı ğı nın dı şın da baş ka bir

fark yok tur. Ka dın da er kek de Al lah Ka tın da ay nı so rum lu lu ğa sa -

hip tir ve sor gu ya çe ki le cek tir.

Adam lık di ni nin ka dın la ra sun du ğu bu "aciz lik mo de li", son de -

re ce nor mal, sağ lık lı, akıl cı ve tu tar lı ha re ket ede bi le cek bir ka dı nı

za val lı ko nu mu na dü şü rür. Bu aciz lik ya vaş ya vaş ka rak te re iş ler.

Bu ne den le adam lık di ni ka dı nı, mü min ka dın la ra öz gü asil,

şah si yet li ve akıl lı ta vır ve gö rü nüm den son de re ce uzak tır. Bu di -

nin şe kil len dir di ği ka dın ka rak te ri, Ku ran'da, mü min ka dın ve mü -

min er ke ğin ka çın ma sı ge re ken, şah si yet bo zuk lu ğu ve anor mal lik

ola rak ta nı tı lan he men he men bü tün ta vır la rı için de ba rın dı rır.

KO KO NA KA RAK TE Rİ

Oku du ğu nuz ki tap lar da, dost soh bet le rin de ve ya okul da "ko -

ko na" ta bi ri ni mut la ka duy muş su nuz dur. Be lir li bir in san mo de li -

ni ta rif et mek için kul la nı lan bu ifa de, as lın da adam lık di ni nin

önem li ka rak ter çe şit le rin den bi ri dir. Bü tün özel lik le ri din ah la kı -

na ters ol ma sı na rağ men, halk ara sın da çok yay gın ka bul gör müş

ve hat ta ki mi çev re ler ce say gın ka bul edil miş tir. Bu ka bu lün se be -
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bi bel ki de bu ka rak te rin bü tün olum suz yön le ri nin, akıl cı ve man -

tık lı bir şe kil de, Ku ran ah la kı ile kı yas la na rak ta rif edil me miş ve in -

san la rın göz le ri önü ne se ril me miş ol ma sı dır. An cak bu bö lüm de

oku ya cak la rı nız la söz  ko nu su ka rak te rin bü tün çir kin lik le ri ne şa -

hit ola cak ve kar şı nı za çı kan din ah la kın dan uzak bir çok in sa nın bu

ka rak te ri bü tün ku ral la rıy la uy gu la dı ğı nı gö re cek si niz. 

Ko ko na ka rak te ri yap ma cık lık üze ri ne 
ku ru lu dur 
Ko ko na ka rak te ri nin en önem li özel lik le rin den bi ri, bu ka rak -

te ri ta şı yan ki şi nin hiç bir za man ger çek ruh ha li ni, ki şi li ği ni kul lan -

ma ma sı dır. Tüm ha ya tı yap ma cık lık üze ri ne ku ru lu dur. Hiç bir za -

man olay la ra kar şı sa mi mi, do ğal ve için den gel di ği gi bi tep ki ver -

mez. Sev gi si ni için den gel di ği gi bi gös ter mez, kal bin den ge çen le ri

ol du ğu gi bi söy le mez, ger çek ruh ha li ni bel li ede cek şe kil de bak -

maz ve ya ko nuş maz. 

Yap ma cık lık, ko ko na ka rak te ri ni ta şı yan in san la rın ana özel -

lik le rin den dir. Bu yap ma cık lı ğın ge tir di ği sah te kar bir ruh ha li için -

de olur lar. Ör ne ğin ko ko na ka rak te ri gös te ren bir in san, hiç

umur sa ma dı ğı bir olay kar şı sın da çok üzül müş gö rü nü mü ne bü rü -

ne bi lir. İçin de hiç bir şey his set me me si ne rağ men ca hi li ye kıs tas la -

rı nın bir ge re ği ola rak "vah vah", "ah ca nım, son ra ne ol du", "gö -

rü yor mu sun sen şu işi" gi bi ifa de ler le din le di ği ola yın ken di si açı -

sın dan ne ka dar üzün tü ve ri ci ol du ğu nu an lat ma ya ça lı şa bi lir. An -

cak bu tep ki yi ve rir ken sa de ce söy le di ği söz ler de ğil, ses to nu, ba -

kış la rı, yüz ifa de si, el ha re ket le ri hat ta otu ruş şek li bi le yap ma cık -

tır. 40 yıl bo yun ca be ra ber ol du ğu ve bü tün öm rü nü be ra ber ge -

çir di ği en ya kın ar ka da şı na da hi ha ya tı bo yun ca bir ke re bi le ger -



çek yü zü nü gös ter me miş, ger çek se siy le ko nuş ma mış ve ya ger çek

ki şi li ği ni yan sıt ma mış ola bi lir.

Ko ko na ka rak te ri ta şı yan ki şi, hiç bir za man hiç bir in sa na kar -

şı ger çek sev gi duy maz ve gös ter mez. Çün kü bu ka rak ter de yap -

ma cık lı ğın ya nı  sı ra ben cil lik ha kim dir. Bu ka rak te re sa hip bir in -

sa nın ha yat ta en çok sev di ği ki şi ken di si dir. Her kes ten çok ken di -

si ni be ğe nir. Her kes ten da ha akıl lı ve kül tür lü ol du ğu nu dü şü nür.

Ha yat ta ken di sin den da ha çok de ğer ver di ği kim se yok tur. Ço -

cuk la rı, ko ca sı ve ya an ne ve ba ba sı da da hil ol mak üze re… Bu ne -

den le kim se yi için den ge le rek, iç li ve sa mi mi bir sev giy le se ve mez.

Do la yı sıy la sev gi gös te ri le ri de çok yap ma cık tır. Ör ne ğin hiç bir

za man kar şı sın da ki ki şi ye için den gel di ği gi bi sa rı la maz, il ti fat ede -

mez, onun gü zel yön le ri ni gö rüp di le ge ti re mez. İl ti fat la rı her za -

man gös te ri şe da ya lı dır ve sah te dir. Bu ka rak ter de ki in san lar ge -

nel lik le sa de ce kar şı sın da ki ki şi nin gü zel bir kı ya fe ti ni över, ne re -

den al dı ğı nı ve ya ka ça al dı ğı nı so rar. Ya da saç mo de li ni be ğe nir,

ne re de yap tır dı ğı nı öğ ren me ye ça lı şır. Bir mü cev her dik ka ti ni çe -

ker, bu na il ti fat eder. An cak hiç bir za man kar şı sın da ki nin ah la kı -

na ve ya gö rü nü mü ne yö ne lik gü zel özel lik le ri öv mez. Ör ne ğin te -

va zu yu, mer ha me ti, sab rı, vic da nı, Al lah kor ku su nu, ce sa re ti, cö -

mert li ği di le ge tir mez. İn san la rın fi zik sel gü zel lik le ri ni de ön p la na

çı kar mak is te mez. Bu ne den le sev gi gös ter me yi ve gö nül al ma yı

bil mez.

Bu ka rak te ri ya şa yan ki şi nin her za man iki yü zü, iki ses to nu,

iki ki şi li ği var dır. Bun lar dan bi ri ken di si ne ait olan di ğe ri ise dı şa -

rı ya gös ter di ği dir. Ör ne ğin hiç bir za man kal bin den ge çen le ri kar -

şı sın da ki ne anın da söy le ye cek bir dü rüst lü ğe sa hip de ğil dir. Bir in -

sa nı sev me se bi le, ona kar şı yap ma cık sev gi gös te ri le rin de bu lu -
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na bi lir. Ca hil bul du ğu bir in sa na, sah te kar ca, ne ka dar kül tür lü ol -

du ğu nu an la ta bi lir, hiç be ğen me di ği bir kı ya fe te öv gü ler yağ dı ra bi -

lir. Bu ne den le ko ko na ka rak te ri gös te ren in san la rın sö zü ne ge -

nel lik le gü ven du yul maz. Fik ri ne da nı şıl maz çün kü mut la ka ger çek

fik ri ni giz le ye ce ği ve or ta ma en uy gun bul du ğu sö zü söy le ye ce ği

dü şü nü lür. Böy le bir ka rak ter de ki ki şi nin ne şe si de do ğal ve sa mi -

mi de ğil dir. Ger çek ten ke yif al dı ğı, ru hen zevk al dı ğı ve ya se vin di -

ği için de ğil, gül me si ge rek ti ği ni dü şün dü ğü için gü ler. Kal bin de sı -

kın tı ve azap ya şar ken yü zün de gü lüm se me olur. Hiç zevk al ma -

dı ğı in san la rın ya nın da, çok sı kıl dı ğı or tam lar da bi le -eğer çı ka rı

bu nu ge rek ti ri yor sa- ne şe li gö rü nü mün den ta viz ver mez. Gu ru -

ru na ağır ge len bir du rum da, aşa ğı lan dı ğı nı his set ti ği bir an da ve -

ya in san la rın ken di si ne de ğer ver me di ği or tam lar da da hi su ni kah -

ka ha lar ata bi lir. 

ADAMLIK DİNİNDE KOKONA KARAKTERİ
(SAYIN ADNAN OKTAR'IN  TEMPO TV RÖPORTA-

JI, 31 MART 2009)

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda sokaklarda da görüyor-

sunuz böyle kokoş, dinsiz, saldırgan, eprimiş etli kadınlar türedi.

Ağzından nefret saçılan, gözlerinden nefret saçılan, saldırgan, küs-

tah her şeyde bir kötülük arayan, fitne arayan, içindeki sevgi

kurumuş, muhabbet kurumuş, yok olmuş insanlar. Böyle kirli

oksit sarı insanlar... Yani bunların genel özelliği dinsiz, ateist olma-



ları, cahil oldukları halde dine, İslam’a, Kuran’a karşı nefret ve

kinle yaklaşmaları. Kendi aralarında da birbirlerine düşman olma-

ları. Çok dedikoducu, kindar ve pis olmaları. Bu insanlar Kuran’da

kirli görülen, kötü görülen kadın güruhudur. Böyle nefret dolu,

halk arasında kokoş tabir edilen, saldırgan yaşlı horozlara benze-

yen, sinirli etleri, kirli tırnaklarıyla falan adeta cadıyı andıran tip-

ler oluyor. Bunlar gece gündüz fitne peşinde olurlar. Nerede bir

iyilik varsa onu bozmaya çalışırlar ve deli enerjisi oluyor bu insan-

larda. En ağır hastalığa yakalansa bile gece gündüz İslam’a saldırır,

Müslümanlara saldırır. Nerede iyi bir şey varsa gelip onları boz-

maya çalışır. Yani böyle cadı tıynetli, fitneci kadın tipi. İşte bun-

lardan Allah’a sığınılıyor. Bunların, düğümlere üfürmesi odur, yani

bunların yaptıkları büyü denen şey kötü sözün tekrarıdır aynı

zamanda. Kötü sözleri çok tekrar eder bunlar. Kötülük peşinde

koşarlar ve kötülüğün yayılması için gayret ederler. Ahir zamanın

büyücüleridir bunlar.

(SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAÇKAR TV'DEKİ

CANLI RÖPORTAJI, 22 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: Genellikle öyle bilinir, ama bazı insanlar

var hakikaten öyle. Mesela tırnağı dört kat oje oluyor, saçını yap-

tırıyor bir hafta on gün saçı o şekilde geziyor. Mesela fanilasını

değiştirmiyor, haftalarca duruyor, ama çok şık giyindiği kanaatin-

de, çok çok güzel giyindiği kanaatinde oluyor. Mesela küpeleri

paslanmış artık onlar kulağında enfeksiyon meydana getiriyor,

onlarla böyle gurur ve kibirle salınarak gidiyor, zannediyorum

onlara diyorlar kokana diye.
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(SAYIN ADNAN OKTAR'IN AKS RÖPORTAJI, 14

NISAN 2009)

ADNAN OKTAR: Mesela, kadınlarda da ben görüyorum,

normalde, 50 yaşında 60 yaşında kadınlar çok hoş ve güzel olur-

lar, imanlı kadın. Ama bakıyorum kokana ahlaklı tipler türedi son

zamanlarda. Tiksinti verici, saldırgan. İguana’ya benziyorlar. İnsan

ürküyor. Bakışlarından ürküyor, nefret dolu. Ne konuşsa ya dedi-

kodu ya fitne ya iftira ya saldırganlık. Kardeşim hiç mi ruhunda

sevgiden bir ışık yok? Bir çiçeği sev, insana karşı bir muhabbet

duy. Bir kediye karşı, bir insana karşı şefkat duy. Dostun, ahbabın

olsun. Herkesten nefret ediyor. Çocuğuyla kavgalı, kocasıyla kav-

galı, annesine babasına saldırıyor. Komşularına karşı saldırgan.

Böyle insanlar türedi, bu da çok kötü tabi.

Ko ko na ka rak te ri ni ya şa yan in san lar 
te miz li ğe önem ver mez ler
Bu in san lar dış tan ba kıl dı ğın da ol duk ça ba kım lı gö rü nür ler.

Çün kü gös te riş ko ko na ka rak te rin de çok önem li bir ye re sa hip -

tir. An cak her ko nu da ol du ğu gi bi te miz lik ko nu sun da da sa de ce

gös te ri şe yö ne lik bir an la yış ha kim ol du ğu için bu in san lar, kim se -

nin gör me di ği yer de son de re ce se fil bir ha yat ya şar lar. Bu ka rak -

te re sa hip bir in san için te miz lik sa de ce dı şa rı da ki in san la rın tak -

di ri ni ka zan mak için ya pı lan kül fet li bir iş tir. Do la yı sıy la bu zih ni -

ye te gö re, kim se ol ma dı ğın da te miz ol ma nın ge rek çe si de or ta -

dan kalk mış olur. 



Ör ne ğin ko ko na ka rak te ri ta şı yan ki şi le rin ev le rin de ge nel lik -

le sa de ce mi sa fir le rin otur du ğu oda nın te miz li ği ne dik kat edi lir.

An cak bu oda nın da sa de ce gö rü nen yer le ri ni te miz ler ler. Kol -

tuk la ra ilk ba kıl dı ğın da son de re ce te miz gö rü nür an cak kol tuk la -

rın ar ka kı sım la rı nın ya da alt  kısımla rı nın bü yük bir ih ti mal le ay -

lar dır si lin me miş ol du ğu nu, her  ye ri toz kap la dı ğı nı gö re bi lir si niz.

Ka lo ri fer ka pak la rı te miz dir an cak bu ka pak la rı çı kar dı ğı nız da or -

ta ya çı kan man za ra son de re ce il kel dir. Bu ka rak ter de ki ki şi le rin

ev le rin de bel ki de yıl lar dır do ku nul ma mış yer ler var dır. Es ki eş -

ya la rın dur du ğu do lap lar, ha lı la rın alt la rı, ban yo la rın du var la rı gi bi

de tay da ka lan yer ler ço ğun luk la mik rop ba rın dı ran kir li bö lüm ler -

dir. 

An cak her şey den önem li si bu in san la rın ki şi sel te miz lik le ri ko -

nu sun da gös ter dik le ri umur sa maz lık tır. Ko ko na ka rak te rin de ki ki -

şi nin en be lir gin yön le rin den bi ri kir li ve gün ler ce yı kan ma mış be -

de ni üze ri ne yo ğun par füm sı ka rak ki ri ni ört me ye ça lış ma sı dır. Dı -

şa rı dan ba kıl dı ğın da gü zel ve pa ha lı par füm ko ku la rıy la do la şan bu

in san lar ço ğun luk la gün ler ce su yü zü gör me miş olur lar. Ber be re

git tik ten son ra bir da ha pa ra ver me mek ve saç la rı nın bo zul ma sı nı

en gel le mek ama cıy la çok uzun za man yı ka ma dan saç la rı nı mu ha fa -

za eder ler. Bir ye re gi der ken sa de ce gö rü nür yer le ri ni te miz ler

an cak el bi se nin al tın da ka lan yer le rin ba kı mı na as la önem ver mez -

ler. Bu ne den le ge nel lik le sü rek li bak te ri ve mik rop lar dan kay nak -

la nan en fek si yon la ra ya ka la nır an cak ço ğun luk la bu nun bi le far kı na

var ma dan yıl lar ca bu has ta lık lar la bir lik te ya şar lar. İk ram et tik le ri

ye mek le rin te miz li ği ne önem ver mez, yap tık la rı ye mek le ri ge nel -

lik le iyi yı kan ma mış seb ze ler, es ki den kal ma yağ lar, ba yat la rıy la ta -

ze le ri ka rış tı rıl mış mal ze me ler le ucu za mal et me ye ça lı şa rak ya -
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par lar. Çı kar la rı için kar şı ta ra fın sağ lı ğı nı teh li ke ye at mak tan hiç -

bir şe kil de çe kin mez ler. Hat ta te miz li ğe önem ver me den yap tık la -

rı bu ye mek le rin in san la rın sağ lı ğı na za rar ve re bi le ce ği ni bi le akıl -

la rı na ge tir mez ler. Çün kü ko ko na ka rak te rin de ki ki şi ar tık bir

müd det son ra pis ya şa ma ya alı şır ve bu nu do ğal ha yat ola rak ka -

bul eder.

Tüm bun lar ko ko na ka rak te ri nin din siz lik sis te mi üze ri ne ku -

ru lu ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Bu ne den le vic dan kul lan maz

ve mec bur kal ma dık la rı sü re ce Al lah'ın em ret ti ği gi bi te miz, fe da -

kar ve ya in ce dü şün ce li ol maz lar. 

Dine karşı sapkın bakış açıları
Kokona karakterinde din, Kuran'da tarif edilen şeklinden çok

farklı olarak algılanır. Bu karakterdeki birçok kişinin sapkın bakış

açısına göre dini inanç, kişinin Allah'a olan bağlılığından değil, top-

luma kabul edilme arzusundan kaynaklanır. Diğer bir deyişle

belirli bir ölçüde dindar olmak, toplumun genel bir kaidesi olarak

yerine getirilmesi gereken bir yaşam kuralıdır bu sapkın mantığa

sahip olan insanlar için. Bu nedenle kokona karakterli kişi, din-

darlığı da kendi düşük aklınca bir gösteriş unsuru olarak kullanır.

Bazı zamanlarda Allah'ı zikreder, Allah'a inandığını, Kuran'ı kabul

ettiğini söyler ancak dinin gerektirdiği güzel ahlakı ve yaşam şek-

lini benimsemez. Allah böyle insanların varlığını, Kuran'da Maun

Suresi ile bildirmiştir. Ayetlerde Allah şöyle buyurmaktadır:

Di ni ya lan la ya nı gör dün mü? İş te ye ti mi itip-ka kan;

Yok su lu do yur ma yı teş vik et me yen odur. İş te (şu) na -

maz kı lan la rın vay ha li ne, Ki on lar, na maz la rın da ya nıl -

gı da dır lar, On lar gös te riş yap mak ta dır lar. Ve 'ufa cık bir



yar dı mı (ve ya ze ka tı) da en gel le mek te dir ler. (Ma un Su -

re si, 1-7)

Bu ka rak te rin ken di si ne has, Ku ran'dan ta ma men uzak, sap -

kın bir din an la yı şı var dır. Bu ka rak ter de ki in san lar, din dar ol duk -

la rı nı söy le se ler de ha ram lar ve he lal ler ko nu sun da son de re ce

gev şek tir. Al lah'tan ge re ği gi bi, iç le ri tit re ye rek kork maz lar. Bu

ne den le, di nin ken di le rin ce ko lay olan hü küm le ri ni uy gu la yıp,

ken di le ri ne zor ge len ve ya çı kar la rı na uy gun düş me yen hü küm le -

ri ni gör mez den ge lir ler. Ör ne ğin na ma zın bir vak ti ni kı lar an cak

gü nün di ğer bö lüm le rin de eğer bir par ti ye da vet li ler se ve ya uy ku -

la rı var sa ya da alış ve ri şe çık ma la rı ge re ki yor sa ko lay lık la ye ni bir

hü küm çı ka ra rak, "hep si ni kıl mak ge rek mi yor bir va kit kıl mak ye -

ter li" di ye bi lir ler. El bet te bu, son de re ce sap kın, Ku ran'a da sün -

ne te de uy gun ol ma yan bir ba kış açı sı dır. Ya da "be nim ni ye tim

önem li ne yap tı ğım de ğil" gi bi yan lış bir ka ra ra va ra bi lir ler. Oy sa

Al lah Ku ran'da bu nun doğ ru ol ma dı ğı nı da biz le re bil dir miş tir.

Bu sap kın ba kış açı sın da, din sa de ce be lir li gün ler de, be lir li

ki şi le rin ya nın da ve ya be lir li olay lar es na sın da gün de me ge lir. Ör -

ne ğin ce na ze tö ren le ri ve ya mev lüt ler ko ko na ka rak ter li in san la -

rın di ni gün de me ge tir dik le ri yer ve olay lar dır. Çün kü bu tip du -

rum lar, on lar için sah te din dar lık la rı nı gös te re cek le ri fır sat lar dır.

Ölen bi ri nin ar ka sın dan du a oku mak ve ya onun ahi re tiy le il gi li

ko nu aç mak çev re le ri ne di ne ver dik le ri öne mi gös ter mek açı sın -

dan önem li dir. El bet te tüm bun lar sa mi mi ni yet le ya pı lır sa gü zel

dav ra nış lar dır, an cak ko ko na ka rak te rin de ki in san la rın far kı, ölen

ki şi nin ahi re tiy le il gi li ko nu şur ken ya da onun ar ka sın dan du a

eder ken Al lah'ı unut muş, ölü mü ve ahi re ti ken di le rin den uzak

gö re rek ve sa de ce çev re de ki in san la ra gös te riş yap ma amaç lı ol -

ma sı dır. 
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Nitekim kokona karakterinin felsefesini yaşayanların birçoğu

bu tip durumlarda başına ince bir tülbent takar, siyah ağırlıklı ola-

rak şık ve pahalı kıyafetler giyerek cenazeye gider. Cenaze sahip-

lerinin gördüğü yerlerde yüze hüzünlü ve acıklı bir ifade verilerek

başsağlığı dilekleri iletilir. Ölen kişinin ecelinin geldiğinden, geride

kalanların sağ salim yaşamasından bahsedilir. Ancak tüm bunlar

yapılırken Allah'a karşı acizliğini hisseden, ölümün kendisi için de

çok yakın olabileceğini bilen ve hesap vermekten korkan bir insa-

nın ruh hali yaşanmaz. Aksine o anda cenaze töreni, şekli ve kural-

ları farklı olan bir toplantı gibi algılanır. Şıklık yarışı, dedikodular

burada da devam eder. Kim gelmiş, kim ne giymiş, kim ne marka

başörtüsü takmış, kimin gözlüğü ne markaymış gibi konular akılda

olur. 

Ko ko na ka rak te ri nin ruh ha liy le di nin ge tir di ği ruh ha li bir bi -

ri ne ta ban ta ba na zıt tır. Ko ko na lar, Al lah'ı sık sık anı yor gi bi gö -

rü ne bi lir ler. Özel lik le ka za, has ta lık ve ya ken di le ri için önem li

gör dük le ri olay lar anın da. An cak Al lah'ın her ye ri sa rıp ku şat tı ğı -

nı, ken di le ri ne her an ha kim ol du ğu nu, ka de re ta bi ol duk la rı nı,

he sap ve re cek le ri ni, di nin ken di le ri ne so rum lu luk yük le di ği ni,

Al lah'ın aza bı nı, ada le ti ni, gü cü nü ço ğun luk la hiç dü şün mez ler.

Bel ki de ha yat la rı bo yun ca bu ko nu la rı de rin le me si ne hiç dü şün -

me miş ler dir. Ge nel lik le Ku ran'da em re di len ah la kı bil mez ler, bil -

se ler de hiç uy gu la maz lar. 

Ko ko na ka rak te ri nin bu sap kın yö nü nü or ta ya çı kar mak as lın -

da çok ko lay dır. On lar dan sa de ce Al lah rı za sı için bir fe da kar lık

yap ma la rı is ten se, bu çar pık zih ni yet le ri bü yük bir ih ti mal le bü tün

açık lı ğıy la or ta ya çı ka cak tır. Çün kü ko ko na lar Al lah'ı ra zı et mek

için en ufak bir zor lu ğa bi le gir mek is te mez ler. Ya şam şe kil le rin -



den, lüks le rin den, çev re le rin den fe ra gat et me yi gö ze ala maz lar.

Ör ne ğin eğer di nin bir hük mü nü ye ri ne ge ti rir ken çev re le rin den

tep ki ala cak la rı nı dü şü nür ler se, in san la rı Al lah'ın rı za sı na ter cih

eder ler. Özel lik le din adı na zen gin lik le rin den, eğ len ce le rin den,

gez me le rin den, kı ya fet şe kil le rin den ve ya alış kan lık la rın dan hiç bir

za man ta viz ver mez ler. Oy sa bu tu tum la rı, ken di le ri ni de ğiş ti rip

tev be et me dik le ri müd det çe, sa de ce dün ya da de ğil, ahi ret te de

ken di le ri ne bü yük bir ka yıp ola rak dö ne cek tir. Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan mak için dün ya ha ya tın day ken en kü çük bir çi le den da hi ka çı -

nan bir in san, ahi ret te bü yük bir piş man lık ya şa ya cak tır. 

Ger çek din ah la kı, in sa nın tüm ya şa mı na ve ah la kı na et ki et -

me li dir. Al lah'a ina nan bir in san ha ya tı nın tü mü nü, Al lah'ın rı za sı -

na uy gun ola rak onun di ni ne ta bi ola rak ve Ku ran ah la kı nı uy gu -

la ya rak ya şar. Al lah'ın di ni ni, dün ye vi çı kar la rı na uy gun olup ol ma -

ma sı na gö re as la de ğer len dir mez. De ğer len dir di ğin de, o za man

bu ger çek din dar lık ol maz. Bu ne den le ko ko na ka rak te ri nin di ne

sap kın ba kış açı sı, İs lam'ın ru hun dan ve man tı ğın dan çok uzak tır.

Oy sa  Al lah ayet le rin de di nin yal nız ca Al lah'a ha lis kı lın ma sı ge -

rek ti ği ni şöy le bu yur mak ta dır:

Şüp he siz, sa na bu Ki ta bı hak ile in dir dik; öy ley se sen de

di ni yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a iba det et. Ha be -

rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın dır.

O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz, bun -

la ra bi zi Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba det

edi yo ruz." El bet te Al lah, ken di ara la rın da hak kın da ih -

ti laf et tik le ri şey ler den hü küm ve re cek tir. Ger çek ten

Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi da ye te er dir mez.

(Zü mer Su re si, 2-3)
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De ki: "Ben di ni mi yal nız ca O'na ha lis kı la rak Al lah'a

iba det ede rim. Siz, O'nun dı şın da di le dik le ri ni ze iba det

edin." De ki: "Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met

gü nü hem ken di le ri ni, hem ya kın la rı nı hüs ra na uğ ra tan -

lar dır. Ha be ri niz ol sun; bu apa çık olan hüs ra nın ken di -

si dir." (Zü mer Su re si, 14-15)

Öy ley se, di ni yal nız ca O'na ha lis kı lan lar ola rak Al lah'a

dua (kul luk) edin; ka fir ler hoş gör me se de. (Mü min su -

re si, 14)

En zor an lar da bi le ko ko na ka rak te ri ni 
terk et mez ler 
Ko ko na ka rak te ri nin di ğer bir özel li ği, bu ka rak te rin, ki şi nin

bü tün ha ya tı na ha kim ol ma sı dır. Bu ha ki mi yet o ka dar kuv vet li dir

ki, ko ko na lar en zor an lar da bi le ken di ku ral la rın dan ta viz ver mez -

ler. Yu ka rı da ki bö lüm de an la tı lan ce na ze ko nu su bu du ru ma bir

ör nek tir. Çün kü bu in san lar en ya kın ar ka daş la rı nın ölüm le rin de,

hat ta ken di eş le ri nin ve ya ço cuk la rı nın ölü mün de bi le Ku ran ah la -

kıy la ta ban ta ba na zıt olan ka rak ter le ri ni ter k et me ye ya naş maz lar. 

Bu çirkin ka rak te re sa hip olan in san lar dü şün me ye te nek le ri -

ni hiç kul lan ma dık la rı için Al lah'ın bü yük lü ğü nü ve kud re ti ni tam

an la mıy la an la ya maz lar, bu ne den le de Al lah'tan kork maz lar. Do -

la yı sıy la he men he men hiç bir olay on la rı de rin den et ki le mez, sa -

mi mi, iç ten dav ran ma ya ve te va zu ya yö nelt mez. Ya kın bir ar ka -

daş la rı nın çok teh li ke li bir has ta lı ğa ya ka lan ma sı, ço cuk la rı nın sa -

kat lan ma sı, eş le ri nin ölüm teh li ke si ge çir me si ve bu nun gi bi olay -

lar ruh la rın da de rin bir et ki mey da na ge tir mez. Bu in san la rın du -

ru mun dan as la ib ret al maz lar. Ken di le ri nin de bir gün böy le bir



olay la kar şı kar şı ya ge le cek le ri ni dü şü nüp ah lak la rı nı gü zel leş tir -

me ye, ha ta la rı nı dü zelt me ye ya naş maz lar.

Ko ko na ka rak te ri nin da ya na ma dı ğı ve te mel den çök tü ğü sa -

de ce tek bir olay var dır; ken di ölüm le ri. Ko ko na la rın ha yat ta en

çok kork tuk la rı şey öl mek tir. Ölü mün ken di le ri ne ger çek ten yak -

laş tı ğı nı his set tik le rin de cid di bir kor ku ya ka pı lır lar. Bu çir kin ka -

rak ter le ri ni an cak o za man ter k e der ve sa mi mi yüz le ri ni or ta ya

çı ka rır lar. Ör ne ğin bir dep rem anın da du yu lan pa nik ko ko na ka -

rak te ri nin terk edil me si ne se bep ola bi lir. Böy le bir an da bu ka rak -

te ri ya şa yan bir in sa nın yüz ifa de si, ses to nu, ta vır la rı ve Al lah'ı

zik re diş şek li bir den bi re de ği şir. Aciz li ği ni bi len, te va zu lu, kor ku

do lu, sa mi mi ve iç ten bir şe kil alır. An cak dep rem so na er di ği an -

da bu et ki bir den yok olur ve ko ko na ka rak te ri ay nen ge ri dö ner.

Çün kü bu ra da ka rak te rin bir an lık da ol sa de ğiş me si ni sağ la yan

güç, Al lah kor ku su de ğil, ölüm kor ku su dur. Ölüm teh li ke si geç ti -

ği an da, bu ka rak ter de bü tün çir kin li ğiy le tek rar or ta ya çı kar.

Ko ko na ka rak te ri ağır lık, be ce rik siz lik ve 
ca hil lik mey da na ge ti rir
Ko ko na lar ge nel lik le eli hiç bir işe yat kın ol ma yan, hiç bir ko -

nu da be ce ri gös te re me yen, ca hil in san lar olur lar. Çün kü bu ka -

rak te rin in sa na sun du ğu dün ya son de re ce kü çük tür. Ha ya tın sa -

de ce be lir li alan la rıy la il gi le nir, bu nun dı şın da ki hiç bir ko nu da bil -

gi sa hi bi ol maz lar.

Ko ko na la rın il gi alan la rı kı ya fet ler, mak yaj mal ze me le ri, par -

füm mar ka la rı, çev re le rin de ki in san la rın özel ha yat la rı, de ko ras -

yon mo del le ri, se ya hat prog ram la rı, ber ber ad res le ri gi bi ko nu -

lar dır. Bun la rın dı şın da on la rı de rin le me si ne il gi len di ren pek bir
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ko nu ol maz. Ör ne ğin Do ğu Tür kis tan'da Müs lü man la ra ya pı lan iş -

ken ce ler, Fi lis tin'de ya şa nan zu lüm, Irak'ta her gün kat le di len maz -

lum lar, Af ri ka'da aç lık tan ölen in san lar, dün ya da din siz li ğin ya yıl -

ma sı, Ku ran ah la kı nın terk edil me si ya da genç ler ara sın da ki ah la -

ki de je ne ras yon ko ko na la rın hiç bir şe kil de il gi len me di ği ko nu lar -

dır. Çün kü on lar sa de ce ken di so run la rı na kar şı du yar lı olan in -

san lar dır. Baş ka la rı nın so run la rı, en ya kın ar ka daş la rı bi le ol sa on -

la rı hiç il gi len dir mez. An cak ken di çı kar la rı na da do ku nan bir yön

var sa ko nuy la il gi le ne bi lir ler.

Örneğin kendileri veya ailelerinden biri hastalanmadığı süre-

ce hasta olan insanlara yakınlık duymazlar. Kendileri fakir kalma-

dıktan sonra fakir insanların durumunu asla düşünmezler. Kendi-

leri aç kalmadığı sürece aç insanların halinden anlamazlar. Koko-

naların bir konuda duyarlılık gösterebilmesi için öncelikle o olayı

kendilerinin yaşaması gerekir. Kendilerine dokunmayan ve rahat-

sızlık vermeyen hiçbir sorun onlar için önemli değildir. Bir soru-

na çözüm aramaları, bu sorunu yaşayan insanların kurtuluşu için

gayret etmeleri ve ellerindeki imkanları bu sorunun çözümü için

seferber etmeleri, ancak bu durumun onlara da zarar vermesine

bağlıdır. Nitekim eğer savaş veya açlık olan bir ülkede yaşıyorlar-

sa ve bu durumdan kendileri de etkileniyorlarsa buradaki sorun

için bir çözüm arayabilirler. Ancak aynı karakteri yaşamaya

devam ettikleri müddetçe akılcı ve mantıklı bir çözüm geliştirme-

leri de mümkün olmaz. Eğer az önce bahsettiğimiz ülkelerden

uzak bir yerde lüks içinde yaşıyorlarsa, oralardaki insanların duru-

mu onları uzaktan yakından ilgilendirmez. Bu anlamda kokona

karakteri son derece acımasız ve zalim bir karakterdir.  

Ay rı ca ko ko na ka rak te ri nin in sa na sun du ğu kül tür de sa de ce



gös te ri şe da ya lı ol du ğun dan, bu in san lar son de re ce ca hil ve bil gi -

siz dir. Ki tap oku ma ya, akıl ça lış tır ma ya, dü şün me ye hiç va kit ayır -

maz lar. Bü tün va kit le ri ni ve ze ka la rı nı in san la ra ya pa cak la rı gös te ri -

şe ayı rır lar. Bu ne den le ko ko na la rın en be lir gin özel lik le ri akıl ge -

rek ti ren ko nu lar da fi kir üre te me me le ri, çev re le ri ne fay da sağ la ya -

ma ma la rı ve bu lun duk la rı or ta ma bir gü zel lik ka zan dı ra ma ma la rı dır.

Hatta kokona karakterindeki insanlar genellikle acil anlarda

aklı başında insanlara ayak bağı olur ve sorun teşkil ederler. Teh-

likeli bir durumda tedbir alınması gerektiğinde hiçbir faydaları

olmadığı gibi akılsız ve beceriksiz oldukları için onların da koru-

nup kollanmasına vakit ayırmak gerekir. Örneğin bir kaza anında

hemen doktor çağırmak veya çevreye toplanan insanlara müda-

hale etmek yerine, ağlayarak, bağırarak ve şuursuz hareketler

yaparak olayı daha da karmaşık hale getirirler. Bunun gibi ani

olaylarda akıl kullanıp, çözüm getiremezler. Sadece orada bulu-

nan insanlara zorluk çıkartırlar. Bu nedenle kokona karakteri

insanın kendisine zarar vermesinin yanı sıra çoğu zaman bu kişiyi

çevresine karşı da zararlı bir insan haline getirir. 

Ko ko na la rın ha ya ta da ir bir he def le ri, ide al le ri, güzel bir

amaç la rı ol ma dı ğı için ay nı za man da ha yat la rı na bü yük bir ağır lık

da ha kim dir. Ge nel lik le eğ len ce ye, ber be re, spo ra, alış  ve ri şe ve -

ya bir ar ka daş zi ya re ti ne ye tiş mek dı şın da hiç bir ace le iş le ri ol -

maz. Ace le le ri sa de ce ken di le riy le il gi li ko nu lar da dır. Baş ka in san -

la rın iyi li ği, sağ lı ğı, gü ven li ği için ace le et mez ler. Za man on lar için

kıy met li de ğil dir, vak ti ra hat ra hat har car lar. Gün le ri, ay la rı hat ta

yıl la rı, hiç bir fay da lı iş yap ma dan sa de ce ken di le riy le ve ken di çev -

re le riy le il gi le ne rek ge çi re bi lir ler. Bu ne den le son de re ce ağır ha -

re ket eder, her ko nu yu uzun uzun ko nu şur, en ufak bir ko nu ya
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bi le sa at ler ce çö züm ge ti re mez ler. Ör ne ğin ev le rin de ki her han gi

bir de ko ras yon de ği şik li ği ne haf ta lar ca, hat ta ay lar ca ka rar ve re -

mez ler. Han gi kı ya fe ti gi ye cek le ri ne, saç la rı nı han gi mo del de ya -

pa cak la rı na, han gi kol ye yi ta ka cak la rı na, han gi ayak ka bı yı ala cak la -

rı na ve bu nun gi bi ko nu la ra gün le ri ni, ay la rı nı ayı rır lar. 

Ko ko na ka rak te ri nin ha ya ta ge tir di ği bu ağır lık, bu in san la rın

zi hin sel fa ali yet le ri ne de ay nı şe kil de yan sır. Akıl la rı son de re ce

dur gun olur. Doğ ruy la yan lı şı ko lay ayırt ede mez, hik met li ko nu -

şa maz ve akıl kul la na rak kim se nin ah la kı na, ki şi li ği ne, ya şam şek li -

ne olum lu bir kat kı sağ la ya maz lar.

Ko ko na ka rak te ri nin ba sit li ği
Bu ka rak te re sa hip olan in san la rın en bü yük id di ala rın dan bi -

ri "asa let"tir. Asil li ğin gö rü nüm, ta vır ve bir ta kım gör gü ku ral la rı -

nı uy gu la mak tan iba ret ol du ğu nu dü şü nen bu in san lar, ken di le ri ni

çev re le ri ne kar şı son de re ce asil ki şi ler ola rak ta nı tır lar. Zen gin -

li ğin in san la ra do ğal bir asa let ka zan dır dı ğı nı ve en azın dan ye mek

ye mek le, otu rup kal mak ve ya gi yin mek le il gi li ba zı ulus la ra ra sı ku -

ral la rı öğ re ne rek bu asa le ti el de ede bi le cek le ri ni dü şü nür ler. 

Hal bu ki ko ko na la rın ne za ket li gö rü nü mle ri nin al tın da ge nel -

lik le son de re ce za lim, ba sit ve asa let ten uzak bir ka rak ter ya tar.

Çı kar la rıy la ça tı şan bir olay ol du ğu an lar da ser gi le dik le ri ta vır lar

ve ya de ğer ver me dik le ri in san la ra kar şı gös ter dik le ri ta vır lar bu

du ru mu açık ça or ta ya koy mak ta dır. Ör ne ğin çev re si ta ra fın dan

son de re ce ne za ket li bi li nen bir ko ko na, bir ma ğa za da çan ta sı nı

kay bet ti ğin de son de re ce ba sit ta vır lar gös ter me ye baş lar. Tez -

gah tar la ra ba ğı rır, olur ol maz ki şi le ri hır sız lık la suç lar. He men

çan ta sı nın bu lun ma sı nı yok sa ora da ki her ke si mah ke me ye ve re -

ce ği ni söy ler. Son de re ce ba sit bir ko nuş ma şek li ve ses to nuy la,



laf tan an la maz şe kil de olay la il gi si ol ma yan in san la ra ba ğı rır. O an -

da asa let ve gör gü tü müy le yok olur. Çı kar la rı na za rar ge le ce ği ni

dü şün dü ğü için he men ger çek yü zü or ta ya çı kar. 

Mer ha met, asa let, gör gü gi bi ko nu la rın ko ko na ka rak te rin de

sa de ce tak li de da ya lı ol du ğu nu an la ya bil mek için ve ri le bi le cek çok

faz la ör nek var dır. Ör ne ğin bir ko ko na, ken di si ne zi ya re te ge len

ya kın bir ar ka da şı nın ço cu ğu na kar şı son de re ce sev gi do lu dur.

Onu ku ca ğı na alır, se ver, mer ha met gös te rir çok ne za ket li bir şe -

kil de ço cu ğun düş me me si ya da za rar gör me me si için iti na eder.

An cak evi ne fa kir bir ai le nin ço cu ğu gel di ğin de tav rı çok fark lı

olur. Onun sa lon da ki kol tuk la ra otur ma sı nı, iyi ta bak lar dan ye -

mek ye me si ni, evin için de do laş ma sı nı is te mez. Bu ço cu ğa do kun -

mak ve ya onu sev mek is te mez. Mer ha met gös ter mez hat ta ters

ve ak si dav ra nır. 

Bu ka rak te re sa hip olan in san lar ya şam tarz la rın da her han gi

bir de ği şik lik mey da na gel me si ne ta ham mül ede mez ler, bu ne den -

le ko lay öf ke le nir ler. Ör ne ğin son de re ce şık gi yin miş ve da vet

edil di ği par ti ye ye tiş me ye ça lı şan bir ko ko na dü şü ne lim. Çev re -

sin de ki ler le son de re ce ki bar ko nu şan ve ki bar ha re ket eden bu

ki şi eğer da vet edil di ği ye rin oto par kın da yer bu la maz sa ani den

tav rı de ği şir. Ara ba yı uzak bir ye re park edip yü rü me si ge rek ti ği -

ni an la yın ca oto park gö rev li si ni suç la ma ya baş lar. Bu ki şi yi aşa ğı -

la ya rak is te di ği ni el de et me ye ça lı şır. Is rar la rı bir fay da ge tir mez -

se he men ka ba la şır, ses to nu, ko nuş ma tar zı de ği şir. Kü çü cük bir

çı kar için tüm bu ba sit lik le re ta mah eder. Çün kü ko ko na ka rak -

te ri nin asil li ği sa de ce gö rü nü me da ya lı dır. 

Ger çek asa let, iman dan kay nak la nır ve ruh ta ya şa nır. An cak

Al lah'a iman eden, her şe yin kar şı lı ğı nı Al lah'tan bek le yen, Ku ran

ah la kı nın ge re ği olan ruh gü zel li ği ni ya şa ya bi len bir in san ger çek
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asa let ve iz ze te sa hip ola bi lir. Böy le bir in san, şart la ra ve ki şi le re

gö re de ğiş me yen, çı kar pe şin de koş ma yan, hay si yet li, te va zu lu,

şe ref li ve asil bir tav ra sa hip olur. Al lah Ku ran'da ger çek iz zet ve

onu run Al lah'a ve Al lah'ın ta raf tar la rı na ait ol du ğu nu bil di rir:

Der ler ki, "An dol sun, Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak,

gü cü ve onu ru çok olan, düş kün ve za yıf ola nı el bet te

ora dan sü rüp-çı ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç, onur ve üs -

tün lük) Al lah'ın, O'nun Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir.

An cak mü na fık lar bil mi yor lar. (Mü na fi kun Su re si, 8)

On lar, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri dost lar (ve li ler) edi -

nir ler. 'Kuv vet ve onu ru (iz ze ti)' on la rın ya nın da mı arı -

yor lar? Şüp he siz, 'bü tün kuv vet ve onur,' Al lah'ın dır.

(Ni sa Su re si, 139)



Adam lık Di nin de 
"İş" Psi ko lo ji si

K i ta bın gi ri şin de, bir Müs lü ma nın tek önem li kim li ği nin Müs -

lü man lı ğı ol du ğu nu ve ken di si ni bir baş ka dün ye vi kıs ta sa

gö re ta nım la ya ma ya ca ğı nı söy le miş tik. "Müs lü man", Al lah'ın iman

eden le re ver di ği bir isim dir (Hac Su re si, 78) ve bir in san için bu

is mi ta şı mak bü yük bir şe ref tir. Bu yüz den Müs lü man lı ğı nın bi lin -

cin de olan bir in san, baş ka bir ta kım kim lik le ri yük le ne rek şah si yet

bul ma ya ça lış maz. Bu na te nez zül bi le et mez. Di ğer dün ye vi kıs tas -

lar, ör ne ğin bir in sa nın so yu, aşi re ti, sos yal sta tü sü, di li, ren gi,

çev re si, vs. Allah Katında ve iman edenlerin gözünde önem taşı-

maz. Bir ayette bu konu şöyle açıklanmaktadır:

Ey in san lar, ger çek ten, Biz si zi bir er kek ve bir di şi den

ya rat tık ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk lar ve ka -

bi le ler (şek lin de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah Ka tın da si zin

en üs tün (ke rim) ola nı nız, (ırk ya da soy ca de ğil) tak va -
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ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz Al lah, bi len dir, ha ber

alan dır. (Hu cu rat Su re si, 13)

Bu nun bi lin cin de olan bir mü min, için de bu lun du ğu bir ta kım

dün ye vi şart la ra gö re ta vır ve ka rak ter de ğiş tir mez. Ör ne ğin çok

bü yük bir mad di zen gin lik el de et ti ğin de şı mar maz ya da fa kir kal -

dı ğın da ezik bir ruh ha li ne gir mez. Ku ran'da bu nun la il gi li ör nek -

ler ve ril mek te, Hz. Sü ley man'ın bü yük bir mad di gü ce ulaş ma sı na

rağ men te va zu su nu ve Al lah'a olan tes li mi ye ti ni ko ru du ğu an la tıl -

mak ta dır. Bu na kar şın, Müs lü man lar dan fark lı ola rak, ba sit ve za -

yıf ka rak te re sa hip olan ki şi ler her or tam ve şar ta gö re de ği şir ler. 

Ken di si ne mülk ve ril di di ye şı ma ran Ka run ya da en ufak bir

ak sak lık kar şı sın da pa nik olup umut suz lu ğa ka pı lan di ğer in kar cı -

lar, "İn sa na bir ni met ver di ği miz de sırt çe vi rir ve yan çi zer;

ona bir şer do kun du ğu za man da umut suz lu ğa ka pı lır" (İs ra

Su re si, 83) aye tin de ta rif edi len olum suz tav rın ör nek le ri dir.

İn kar eden le rin ka rak te ri ne iş le miş olan bu şah si yet siz lik,

adam lık di nin de bir şah si yet bul ma ça ba sı ola rak or ta ya çı kar.

Çün kü adam lık di ni, "adam ol ma", ya ni top lum da sta tü el de et me

di ni dir. Adam lık di ni nin men sup la rı da, Müs lü man lık gi bi ger çek

ve is tik rar lı bir şah si ye te, de ğiş mez bir kim li ğe sa hip ol ma dık la rı

için, ken di le ri ne fark lı dün ye vi kim lik le ri şah si yet ola rak be lir ler -

ler.

Bu kim lik le rin en be lir gin le ri, mes lek ler dir. Adam lık di ni men -

sup la rı, sa hip ol duk la rı mes lek le re gö re şah si yet bu lur ve o mes -

lek le re uy gun ka rak ter ler ge liş ti rir ler. El bet te Müs lü man lar da

mes lek sa hi bi ki şi ler dir, fa kat Al lah'a sa mi mi bir şe kil de iman eden

bu ki şi le rin ka rak ter le ri ni iş yer le ri, sta tü le ri gi bi hu sus lar be lir le -

mez. Müs lü man lar o mes le ğin ge tir di ği özel bir ruh ha li ne gir mez -

ler, her za man ki iti dal li ta vır la rın dan ödün ver mez ler.



Adam lık di nin de her kes, yap tı ğı iş, sa hip ol du ğu mes lek ka dar

de ğer li dir. Ka zan dı ğı pa ra ka dar iti bar lı dır. Bu ne den le bir ki şiy le

ta nış tık tan son ra ilk on da ki ka için de ko nu dö nüp do la şıp ya onun

ya da ba ba sı nın işi ne ge lir. Çün kü bu nun öğ re nil me si kar şı ta ra fa

de ğer biç me açı sın dan çok önem li dir. Bir ki şi yi adam ye ri ne ko -

yup koy ma ma nın öl çü sü, ka ri ye ri ve ya işin de ki ka zan cı ya da mev -

ki si nin yük sek li ği dir. De ği şik mes lek grup la rın dan in san lar bi ra ra -

ya gel di ğin de, ge nel de her kes ken di mes le ği ni en iyi, en ge çer li

mes lek ola rak lan se et me ye, di ğer le ri nin ise da ha az önem li ol du -

ğu nu ima et me ye ça lı şır. 

Adam lık di nin de her mes le ğin ken di ne öz gü fark lı psi ko lo ji le -

ri var dır. Eğer bu mes lek yük sek öğ re nim ge rek ti ren bir mes lek -

se bu mes le ğe ait ruh ha li ve psi ko lo ji ki şi ye üni ver si te ye gir di ğin -

den iti ba ren, ge rek ho ca la rı ge rek se kı dem li öğ ren ci ler ta ra fın dan

aşı lan ma ya baş la nır.

Ör ne ğin dok tor lar, tıp fa kül te si ne gir me le rin den iti ba ren,

her ke sin ha yat la rı nın ve sağ lık la rı nın ken di le ri ne bağ lı ol du ğu ve

yap tık la rı nın en kut sal iş ol du ğu tel kin le riy le yoğ ru lur ve bu psi -

ko lo ji yi ömür le ri nin so nu na dek ta şır lar. El bet te bir dok to run

has ta bir kim se yi iyi leş tir mek ve ya ha ya ti teh li ke si olan bir kim se -

yi kur tar mak için gös ter di ği gay ret gü zel ve tak dir edi le cek bir

dav ra nış tır. An cak adam lık di ni ni ya şa yan in san lar da, has ta yı iyi -

leş ti re nin ken di leri ol du ğu gi bi sap kın bir dü şün ce  vardır. Oy sa şi -

fa yı ve ren Yüce Al lah'tır. Dok tor, ilaç, te da vi ise sa de ce bi rer ve -

si le dir. Di ğer yan dan ec za cı lar da ben ze ri bir psi ko lo ji ye gi rer ler.

Hu kuk fa kül te si ni bi ti ren ler ken di le ri ni ada le tin te mel di rek le ri,

in san la rın en akıl lı la rı, en uya nık la rı, mu ha ke me ka bi li yet le ri en

güç lü, olay la rı en doğ ru al gı la yıp çö ze bi len kim se ler ola rak gö rür -

ler. Mü hen dis ler se gün lük ha yat ta kar şı laş tı ğı mız her şe yin ken di
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mes lek le ri nin bir ürü nü ya da ese ri ol du ğu te zi ne da ya na rak ken -

di yer le ri nin çok müs tes na ol du ğu ka na atin de dir ler.  

Ti ca ret ve ser best mes lek ler le uğ ra şan lar da ken di le ri ni sos -

yal ve eko no mik ha ya tın bel ke mi ği ve yer le ri dol du ru la maz kim -

se ler ola rak gö rür ler. Bun lar dan her  bi ri ken di mes le ği ol ma say -

dı in san la rın na sıl güç du rum da ka la ca ğı nı, hat ta ya şam la rı nı bi le

sür dü re me ye cek le ri ni, ken di le ri nin ne ka dar önem li in san lar ol -

duk la rı nı her fır sat ta gün de me ge ti rir ler. 

Bu in san lar şah si yet ve ka rak ter le ri ni, mes lek le ri nin tel kin et -

ti ği bu ye ri dol du rul maz lık, sözde kut sal lık, müs tes na lık, fark lı lık

duy gu su nun ge tir di ği ki bir, gu rur, ena ni yet, ken di ni be ğen miş lik

gi bi psi ko lo jik sap lan tı lar üze ri ne ku rar lar. Bu ne den le adam lık di -

ni in sa nı ken di mes le ği hak kın da son de re ce has sas tır. Mes le ği ne

kar şı söy le nen her sö zü ken di si ne kar şı söy len miş ola rak gö rür

ve mes le ği ni ade ta na mu su gi bi sa vu nur.

Yük sek tah sil ge rek tir me yen, da ha çok fi zi ki özel lik le re ve ya

tec rü be ye ya da ba ba dan gör me bil gi ve be ce ri ye da ya lı iş le rin de

adam lık di nin de ken di le ri ne ait fark lı psi ko lo ji le ri var dır. Bu iş le -

re gir me nin de, gir dik ten son ra sı nın da, bun la ra ait atöl ye, dük -

kan, ma ğa za, bu tik, bü ro gi bi iş yer le ri nin de hep si nin, adam lık di -

ni ta ra fın dan be lir len miş ken di le ri ne öz gü fark lı fark lı psi ko lo ji le ri

ve de ğer yar gı la rı var dır. Bu tür iş ler de ça lı şan la rın ki bir, gu rur ve

ena ni yet le ri nin dı şa rı vu rum tarz la rı di ğer le ri ne gö re da ha çok

ezik lik, aşa ğı lık komp lek si, kap ris, hır çın lık, asa bi yet, ba sit lik, uka -

la lık ve ben ze ri şe kil ler de ger çek le şir. 

Adam lık di ni nin iş ah la kı da ha iş ara ma ya baş lar ken ken di ni

gös te rir. İş ara nır ken en önem li hat ta tek kıs tas, o işin ka zan dı ra -

ca ğı pa ra dır. Ne ye, han gi inan ca, dü şün ce ye ya da ki şi ye hiz met

ve ril di ği, ya pı la cak işin fay da ve za rar la rı hiç he sa ba ka tıl maz. 



Adam lık di nin de, ka dın la rın ge nel ola rak ter cih et tik le ri mes -

lek ler den bi ri sek re ter lik tir. İş  yer le rin de ge nel de pat ron lar er -

kek tir ve sek re ter lik le re özel lik le ka dın ele man arar lar. Bu ra da

ço ğu kez ka dın sı lı ğın önem li bir ro lü var dır. Aday lar iş be ce ri si,

bil gi si, tec rü be si ya da ze ka sı nı sun mak tan çok dış gö rü nü şüy le

kar şı ta ra fı et ki le me ye ça lı şır.

Pat ron lar ge nel de iş ye rin de ve ya özel ha ya tın da ken di si ne

sü rek li şa hit olan ele man la rı özel bir ti tiz lik gös te re rek se çer ler.

Bu ne den le, ka dın ol sun er kek ol sun, sek re ter, pat ro nun duy maz-

gör mez ele ma nı dır. Dı şa rı ya ge rek ti ğin de ya lan söy le ye bi le cek bir

ka rak te re sa hip ol ma lı ama pat ro nu na as la ya lan söy le me me li, sa -

da ka tin en faz la sı nı gös ter me li dir. Nor mal ha yat ta, ya pı lan bir

sah te kar lı ğa şa hit olup sus mak ve ya ona or tak ol mak hoş kar şı -

lan maz. An cak ay nı olay iş sı nır la rı için de ol du ğun da, adam lık di ni

bu nu iş ah la kı nın bir par ça sı ola rak sa yar. Sek re ter li ğin bu yö nü,

bu mes le ğin ca hi li ye top lu mun da ki ah la ki ge re ği dir. Kim se ta ra fın -

dan ya dır gan maz. 

Pat ro nun iş çev re si ne, hat ta ba zen ai le si ne kar şı olan giz li ka -

pak lı iş le ri ni gör mez lik ten gel me siy le pat ro nun gö zü ne gi rip gü -

ve ni ni ka za nır. Dı şa rı da ki bü tün ki şi le re kar şı pat ro nuy la or tak

bir ta vır ve men fa at bir li ği için de dir. Sek re ter ler ay rı ca, dı şa rı ya

kar şı pat ron la rıy la gös te riş ya par lar. Pat ro nun iş se ya ha ti ne git -

me si, dış gö rüş me le ri, ka zan dı ğı pa ra sı onun için hep bi rer gös -

te riş un su ru dur.

Pa zar la ma cı lık, sa tış ele man lı ğı ya da fu ar hos tes li ği gi bi iş ler

de sek re ter lik gi bi gö rün tü ye da ya lı iş ler den dir. Pat ron lar, aday -

la rı bir top lan tı oda sın da sor gu ya çe ker. Yan la rın da adi ve ba sit

es pri ler ya pıp tep ki le ri ni kon trol eder ler. Bu es pri ler den ve ta vır -

lar dan hoş lan ma dı ğı na da ir tep ki ver me me si o ki şi için kendile-
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rince ar tı pu an dır. Bu gi bi, çok çe şit li ki şiy le mu ha tap olu nan iş -

ler de ki şi nin hiç bir söz ve dav ra nış kar şı sın da renk ver me me si, ta -

ciz ol ma ma sı, bu ko nu da umur sa maz ol ma sı, hat ta bun dan hoş -

lan dı ğı nı be lir ten ta vır lar ser gi le me si ara nı lan şart lar ara sın da dır.

İş bi ti ri ci es naf ka rak te ri bu na son de re ce uy gun dur. Bu da sa tış

ele man lı ğı nın iş ah la kı ge re ği dir. Piş kin lik, vur dum duy maz lık, şah -

si yet siz lik gi bi ba sit ka rak ter özel lik le ri adam lık di ni nin iş ah la kı -

nın bi rer par ça sı dır. Mü min ler de ise bu ah la kın ak si ne va kar, iz -

zet, onur, asa let gi bi üs tün ah lak va sıf la rı bu lu nur. 

Adam lık di nin de iş ye rin de gös te ril me si ge re ken ta vır la rın ça -

tı sı nı "hırs" duy gu su oluş tu rur. Pa ra ka zan ma hır sı, li der ol ma hır -

sı, şöh ret hır sı top lum da tak dir le kar şı la nır. Bu ne den le iş yer le -

rin de bü yük öl çü de ma ter ya list bir ha va ha kim dir. Bü tün ha re ket

ve tu tum lar, bü tün ko nuş ma lar pa ra ve mev ki el de et me ye yö ne -

lik tir. Ça lı şan la rın gö rev le ri, yer le ri bel li dir. Her kes ken di mev ki -

si nin ka lı bı na gi rer. "Çok meş gul ha va la rı", si nir li ha re ket ler, ger -

gin bir yüz, ace le ci lik ge nel ta vır ola rak ça lı şan la rın bir ço ğu na ha -

kim dir. 

Adam lık di nin de pat ron, iş  ye ri nin sa hi bi, ma aş la rı ve ren ve -

ya yön len di ren ki şi ol ma nın ver di ği ra hat lık la is te di ği gi bi ko nu şur,

is te di ği tav rı ko yar, ba ğı ra bi lir, ha ka ret ede bi lir, kar şı sın da ki in sa -

nı kü çük dü şü re bi lir. Na sıl ol sa pa ra yı öde yen ken di si dir. Ken di -

si nin al tın da olan la ra baş ka la rı na gös ter di ği say gı yı gös ter mek zo -

run da de ğil dir. Bu na rağ men ken di ne kar şı aşı rı bir say gı bek ler.

Em rin de ki le rin yap tı ğı her şe yi si ne ye çek me si la zım dır. Pat ron-

ça lı şan iliş ki sin de bir tür kö le man tı ğı var dır. Pat ron, ma aşı nı öde -

di ği kim se ye kar şı ta vır ser best li ği, hi tap et me ve kul lan ma öz gür -

lü ğü ne sa hip ol du ğu nu dü şü nür. 

Ofis te ki ola ğan ko nuş ma lar da bi le iş ke li me le ri kul la nı lır. İn gi -



liz ce nin ken di mes le ğiy le il gi li olan te rim ve ke li me le ri yer li yer -

siz, kar şı sın da ki an la ma sa bi le "ha va at ma" un su ru ola rak sü rek li

kul la nı lır. Te le fon tu tuş tarz la rı var dır. Ça lı şan lar ara sın da bir bi ri -

nin işi ni be ğen me me, sü rek li dü zel tip "bil miş lik" yap ma yay gın dır.

Ofis içi yo ğun bir de di ko du ha kim dir. Es ki ça lı şan lar bir bir le ri nin

her tür lü sah te kar lı ğı nı bi lir ler, ama ken di yap tık la rı nın da or ta ya

çık ma sın dan kork tuk la rı için bun la rı açı ğa vur mak tan ka çı nır lar.

Yeni gelene herkes yüklenir, "bilmişlik" ve acemi muamelesi

yapılır, bu kişinin sürekli hatası aranır. On beş günlük olan, bir

günlük olana tahakküm etmeye çalışır. Eski olanlar yeni olana

sürekli gerekli gereksiz konularda akıl verip, her konuda üstünlük

hissettirmeye çalışırlar. Kimi zaman iş yerinin bölümleri arasında

çekişmeler görülür. "Şu işi hallettim" havası yaratılarak "iş bitirici"

bir görünüm verilmeye çalışılır. 

Dükkan, mağaza, butik gibi iş yerlerinde hakim olan psikoloji

de çok farklı değildir. Tezgahtarlar genelde hiçbiri kendilerine ait

olmadığı halde, bütün malların, dükkanın sahibi havasına girerler.

Bu, herkesin alan, kendisinin ise satan konumda olmasının verdi-

ği ruh halinden kaynaklanır. Çalışan kişi, orada sadece tezgahtar

olarak bulunmanın ezikliğini yaşar. Eğer "müşteri"nin maddi duru-

munun iyi olmadığına kanaati gelirse, ilgisiz ve soğuk bir sesle

eşyaları fırlatır gibi gösterir, sürekli sinirli bir hava sergiler. İlk

planda nazik olmaya çalışır ama müşterinin satmak istediği şeyi

almayacağını ya da alamayacağını hissederse hemen kabalaşır,

yüzüne bakmamaya yanındaki arkadaşlarıyla konuşmaya, dışarıyı

seyretmeye başlar. Ters cevaplar verir. Müşteriye onun vaktini

alıyormuş havası verir. Genel olarak bu tip iş yerlerinde vakit, boş

ve amaçsız diyaloglarla, vitrin camlarından dışarıyı, dükkan ayna-

larında kendini seyretmekle geçer.
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Res mi da ire ler de ise çok da ha ka lıp laş mış bir ruh ha li var dır.

Bu tür yer ler de ki si nir li ve ger gin ha va ar tık her kes ta ra fın dan ka -

bul le nil miş tir. Ça lı şan la rın önem li bir bö lü mü, ezik lik le ka rı şık bir

ki bir ta şır lar. Söz le ri nin geç ti ği tek yer, yap tık la rı işin sa ha sı dır. Bu

ne den le işi düş tü ğü için ora ya ge len in san la ra kar şı sert ve hat ta

ta hak küm lü bir üs lup kul la nır lar. Yan la rın da sü rek li do lup bo şa lan

çay bar dak la rı, yo ğun bir si ga ra du ma nı, ça lı şan la rın ara la rın da ko -

nuş tuk la rı ge çim sı kın tı sı, ai le vi me se le ler, pa zar, çar şı soh bet le -

riy le bir lik te bez gin bir şe kil de ya pı lan iş ler, bu ra la rın alı şıl mış

man za ra la rın dan dır. 

Ça lı şan lar da yap tık la rı işe ta ham mül ede me dik le ri ni sü rek li

bel li ede cek bir ses to nu ve asa bi yet mev cut tur. İşi ni yap tı ra cak

olan ki şi sü rek li alt tan al mak ve işi ni ya pa cak olan ki şi yi ida re et -

mek du ru mun da dır. Faz la so ru so rul ma sı işi ya pan ki şi nin ca nı nı

sı ka bi lir. So ru lan so ru dan son ra ise muh te me len ce vap gel mez,

so ru lan so ru lar ters bir ba kış la sus tu ru lur. Hat ta her an azar işi -

til me si müm kün dür. 

An cak res mi da ire ler de ki tüm bu sa yı lan ters, asa bi, uka la

me mur tip le me si, o da ire ye ge len fa kir, ca hil, ezik ya da en azın -

dan sa de bir gö rü nü mü olan in san la ra kar şı or ta ya çı kar. Bu na

kar şın, adam lık di ni ne men sup me mur lar, zen gin, iyi gi yim li, yük -

sek bir mev ki sa hi bi ol du ğu bel li olan ki şi le re kar şı as la bu tür ta -

vır lar ser gi le ye mez ler. Ak si ne, bu ki şi le re kar şı son de re ce say gı lı

dav ra nır lar. Bu ise, ço ğun luk la ger çek bir say gı de ğil dir. Aşa ğı lık

komp lek sin den, ba sit lik ten, şah si yet siz lik ten kay nak la nan ba sit bir

say gı dır. Söz ko nu su zen gin ki şi le re say gı gös te ren me mur bü yük

ola sı lık la on lar dan bir çı kar da el de ede me ye cek tir. Ama önem li

bir de ğer yar gı sı ol du ğu için, zen gin ki şi ye kar şı is ter is te mez bir

say gı du yar. Bu say gı, as lın da kıs kanç lık la ka rı şık bir tür hay ran lık



ola rak ta nım la na bi lir. Adam lık di ni nin ba sit ve çı kar cı ka rak te ri,

bu ra da çok açık bir bi çim de or ta ya çı kar. 

Tüm bu olay lar ve dav ra nış lar adam lık di ni men sup la rı na nor -

mal, sı ra dan şey ler gi bi gö rü nür. Bu, ba lı ğın su yun far kın da ol ma -

yı şı na ben zer. Ba lık su yun far kın da de ğil dir çün kü tüm ha ya tı su -

yun için de ge çer. Adam lık di ni men sup la rı da için de bu lun duk la rı

ruh ha li nin, ta vır la rı nın ne den li akıl sız ca, ne den li ba sit ve ne den li

boş ol du ğu nun far kın da de ğil dir ler. Ken di le ri ni Al lah'ın ya rat tı ğı -

nın, bu dün ya da ge çi ci bir sü re im ti han edil mek ama cıy la bu lun -

duk la rı nın ve so nuç ta Rab bi mi z'e dö nüp he sap ve re cek le ri nin ge -

re ği gi bi bi lin cin de de de ğil dir ler. Bun la rı dü şü ne cek le ri, Al lah'a

şük re dip O'nun rı za sı nı ara ya cak la rı yer de, bü tün gün le ri ni, bü tün

ha yat la rı nı ba sit çe kiş me ler le, ba sit çı kar he sap la rıy la har car lar.

Yıl lar ca kü çük bir ofis te ça lı şır, ma aş la rı nı ar tır ma ya, yük sel me ye

uğ ra şır, baş ka la rı hak kın da de di ko du üre tir, kıs kanç lık kriz le ri ne

gi rer, stres için de ya şar, rol ya par lar. An cak Al lah'ın rı za sı nı göz

ar dı et tik le ri ve ahi re ti unut tuk la rı için tüm bu yap tık la rı boş ve

an lam sız dır. "İn san la rı sor gu la ma (za ma nı) yak laş tı, ken di le -

ri ise gaf let için de yüz çe vi ri yor lar" (En bi ya Su re si, 1) aye tin -

de bil di ril di ği gi bi, tam bir "gaf let" için de dir ler ve Ku ran'da bu ki -

şi ler, "Ki on lar, 'dal dık la rı saç ma bir uğ ra şı' için de oy na yan-

oya la nan lar dır" (Tur Su re si, 12) şek lin de ta nım la nır.

Adam lık di nin de işi dü şe ni, pa ra sız ola nı, çir kin ola nı, alt mev -

ki de ola nı ez mek ge nel bir pren sip tir. Müş te riy le di rekt mu ha tap

olu nan iş yer le rin de müş te ri nin tip ve kı ya fe ti ne gö re ta vır ayar -

la ma sı ya pı lır. Müş te ri nin zen gin gö rü nü mü var sa na zik dav ra nı lır

ve il gi gös te ri lir, ak si hal de üst ten ba kan, umur sa maz ve baş tan

sa vı cı bir ta vır gös te ri lir. Dük kan lar da, ma ğa za lar da, bu tik ler de

ge nel ta vır bu na gö re ayar la nır. 
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Her mes le ğin ken di ne gö re bir ada bı ve ku ra lı var dır. An cak

or ta da ki ma lın pi ya sa de ğe ri, müş te ri nin zen gin li ği ya da işin ge -

çer li li ği ne gö re bu de ğer le ri es ne yip gev şe ye bi lir ya da de ğiş ti ri le -

bi lir. Ya kış ma yan bir giy si nin ya kış tı ğı na inan dır ma, ka li te si dü şük

bir ürü nü ka li te li di ye pa zar la ma, pa ha lı olan bir şe yin ucuz ol du -

ğu na inan dır ma adam lık di ni ta bi riy le "pro fes yo nel lik" ge rek ti rir.

Za ten bu di nin men sup la rı na gö re iş ah la kı de ni len şey de bu dur.

İş ah la kı ola rak ad lan dı rıl ma sı Ku ran ah la kın dan fark lı ol ma sı se -

be biy le dir. Bu ah lak, su çun giz li ya pıl ma sı nı tas dik eder. Adam lık

di ni nin sap kın öl çü le ri ne gö re; 

- Açık ça hır sız lık yap mak adam lık di ni ne ay kı rı dır, fa kat işi kı -

lı fı na uy du ra rak meş ru gö rü nüm al tın da ken di ne hak sız men fa at

sağ la mak adam lık di ni nin ku ra lı dır.

- Açıkça rüşvet almak yasaktır, ama hediye adı altında rüşvet

almak serbesttir.

- Adam öl dür mek bü yük suç tur, bi ri si ölür ken ba şı nı be la ya

sok ma mak için kı lı nı kı pır dat ma mak akıl lı ca bir ha re ket tir.

- Bir ki şi nin yü zü ne kar şı ha ka ret et mek, söv mek ayıp tır, ar -

ka sın dan çe kiş tir mek, de di ko du yap mak nor mal dir. 

- Din siz ol mak kö tü dür, ama "faz la" din dar ol mak da mak bul

de ğil dir.

Ayrıca adamlık dini kendi mantığı içinde sapkın bir İslam anla-

yışı da üretmiştir. Bu sapkın anlayışa göre kişinin, Kuran'dan fark-

lı olarak kendi zamanı ve ortamına uygun, işine gelen belirli iba-

detleri yerine getirmesi makbul sayılır. Fakat Allah'ın tarif ettiği

hayatı tam olarak yaşaması, İslam'ın bütün kurallarına uyması aşı-

rılık olarak görülür ve doğru kabul edilmez.



Adam lık Di nin deki Yanlış 
İs lam An la yı şı

B u gün dün ya nın bir çok ül ke sin de "din" kav ra mı son de re ce

yan lış an la şıl mak ta dır. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği din ah la kı

ile top lu mun al gı la dı ğı din ah la kı ara sın da bü yük bir fark var dır.

Bu nun en açık gös ter ge si, bir in san dan söz edi lir ken onun di -

ni nin ya nı  sı ra, dün ya gö rü şün den, ide olo ji sin den, ha yat fel se fe sin -

den ya da ya şam tar zın dan da söz edi le bil me si dir. Bu çarpık man -

tı ğa gö re, bir in san her han gi bir di ne men sup, ör ne ğin Müs lü man

ola bi lir, an cak bu nun ya nın da, Müs lü man lık dı şın da bir ha yat fel -

se fe si, dün ya gö rü şü vs. be nim se me sin de hiç bir çe liş ki yok tur.

Müs lü man lık, onun "inanç"la rıy la il gi li dir, ama bu nun ya nın da bir

de "ha ya tın ger çek le ri" var dır. 

Bu ba tıl zih ni ye te sa hip adam lık di ni men sup la rı nın çok bü yük

bir bö lü mü, hak di ni açık ça in kar et mez ler. Ak si ne iyi bi rer Müs -

lü man ol duk la rı id di asın da dır lar. Bu na kar şın, İs lam'ın ba zı hü -

küm le ri ni ken di dü şük akıl la rın ca be ğen mez ler. Bun la rın de ğiş me -
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si ge rek ti ği dü şün ce sin de dir ler. El bet te bu çok sap kın ve çar pık

bir id dia dır. Ku ran'da bil di ri len din son hak din dir, ek sik siz ve ku -

sur suz dur. Bu gibi kişilerin ka bul et tik le ri dini yön le r ise, çı kar la -

rı na ters düş me yen kı sım lar dır. Tüm bun la rı ya par ken iyi bi rer

Müs lü man ol duk la rı id di ası nı da sür dü rür ler. Oy sa bu yap tık la rı,

Ku ran'da bil di ri len ta rif le re gö re sa mi mi iman özel lik le ri de ğil dir.

Ve bir an lam da in kar et mek tir. Bu du rum la rı Ku ran'da, "ayet le -

rin bir kıs mı nı ka bul edip bir kıs mı nı in kar eden ler"in ko nu -

mu ör nek ve ri le rek an la tıl mak ta dır. (Ba ka ra Su re si, 85)  

Bu ra da adam lık di ni men sup la rı nın ne den İs lam'ı kıs men ka -

bul et tik le ri nin ve ne den bu nun in kar cı la rın bir özel li ği ol du ğu nu

iyi tes pit et mek ge re kir. Bir in sa nın İs lam'ı ka bul edip ya şa ma sı nın

ger çek ne de ni, yal nız ca Al lah'ı Rab ka bul et me si ve O'na tes lim

ol ma sı dır. Eğer İs lam bun dan da ha fark lı bir ne den le be nim se nir

ve ya şa nır sa, bu ger çek bir iman ol maz. Ku ran'da bah si ge çen bir

in san top lu lu ğu olan mü na fık lar bu nun en iyi ör ne ği dir. On lar da

İs lam'ı be nim ser gi bi gö rü nür ler ve tıp kı Müs lü man la rın ya şa dık la -

rı gi bi ya şar lar, ama amaç la rı Al lah rı za sı nı ka zan mak de ğil, kendi

akıllarınca in san la ra gös te riş yap mak tır. İs lam'ı ka bul ede rek da ha

iyi bir sta tü el de ede cek le ri ni, ba zı çı kar la ra ula şa cak la rı nı he sap -

lar lar. Ku ran'da bu in san lar şöy le ta nım la nır:

İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Al lah'a ve ahi ret gü -

nü ne iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil ler dir. (Söz -

de) Al lah'ı ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar, yal -

nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil ler."

(Ba ka ra Su re si, 8-9)

Mü na fık lar, İs lam'ın Al lah rı za sı dı şın da ki bir amaç tan do la yı

be nim sen me si nin hiç bir de ğe ri ol ma dı ğı nın ör ne ği dir ler. Za ten



bun lar, İs lam'ın tüm hü küm le ri ni uy gu la maz, fe da kar lık ge rek ti ren

iba det ler den ka çar lar. 

Adam lık di ni men sup la rı da ben zer bir du rum için de dir ler.

Çün kü on lar da İs lam'ı, Al lah'a iman et tik le rin den ve O'nun rı za -

sı nı ara dık la rın dan do la yı ka bul et miş de ğil ler dir. On la rın İs lam'ı

ka bul ne den le ri, in kar cı la rın te mel özel lik le rin den bi ri olan "ata la -

ra uy ma" man tı ğı dır. On lar ata la rı nı yol gös te ri ci ola rak be nim se -

miş ler dir. Ger çek din le ri de ata la rın dan kal ma ba tıl ku ral la rı dır.

İs lam'ı, bu ku ral la rın bir par ça sı say dık la rı için ka bul et mek te dir -

ler. Bu nun la bir lik te, ata la rın dan mi ras ka lan pek çok İs lam dı şı

öğe yi be nim se me le ri ve İs lam'ın da yal nız ca çı kar la rıy la ça tış ma -

yan yön le ri ni ka bul et me le ri, sa mi mi bir ima na sa hip ol ma dık la rı -

nı gös te rir. İs lam'ı, men su bu ol duk la rı nı söy le dik le ri ulu sun kül tü -

rel, tö re sel bir par ça sı sa yar lar. 

İs lam'ı ata la rın dan ge len ku ral la rın bir par ça sı ola rak gör dük -

le ri için İs lam'ın te me li olan Al lah kor ku su na sa hip de ğil dir ler.

Kul lan dık la rı di ni te rim ler, ço ğu za man Ku ran'da bildirilen ler le

ay nı dır. Al lah'ın varlığından, iman dan, cen net ve ce hen nemin var-

lığından, oruç tu tul ma sı, 5 va kit na maz kı lın ma sı ge rek ti ğin den

bah se der ler. Ama bun la ra, Al lah kor ku su nun ge tir di ği du yar lı bir

vic dan la yak laş ma dık la rı için, hiç bir şe kil de et ki len mez ler. Ku -

ran'da mü min ler ta rif edi lir ken, on la rın Al lah'ın zik ri ne ve ayet le -

ri ne kar şı son de re ce has sas ol duk la rı şöy le bil di ri lir: 

Mü min ler an cak o kim se ler dir ki, Al lah anıl dı ğı za man

yü rek le ri ür pe rir. O'nun ayet le ri okun du ğun da iman la -

rı nı art tı rır ve yal nız ca Rab le ri ne te vek kül eder ler. (En -

fal Su re si, 2) 

Bu na kar şın, adam lık di ni men sup la rı, Al lah'ın zik rin den et ki -
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len mez, ya ni O'na kar şı bir haş yet (say gı do lu bir kor ku) duy maz -

lar. Al lah'ı ve ahi re ti yal nız ca söz le tas dik eder ler, bu na kar şı lık

kalp le ri bom boş tur. Ku ran ah la kı nı ya şa maz lar. Ku ran'da, bu

özel lik ler fark lı ayet ler de şöy le vur gu la nır:

De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Yer yü zü ve onun

için de olan lar ki min dir?" "Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki:

"Yi ne de öğüt alıp-dü şün me ye cek mi si niz?" De ki: "Ye -

di gö ğün Rab bi ve bü yük Arş'ın Rab bi kim dir?"

"Al lah'ın dır" di ye cek ler. De ki: "Yi ne de sa kın ma ya cak

mı sı nız?" De ki: "Eğer bi li yor sa nız (söy le yin:) Her şe yin

me le ku tu (mülk ve yö ne ti mi) ki min elin de dir? Ki O, ko -

ru yup kol lu yor ken ken di si ko run mu yor." "Al lah'ın dır"

di ye cek ler. De ki: "Öy ley se na sıl olu yor da böy le bü yü -

le ni yor su nuz?" Ha yır, Biz on la ra hak kı ge tir dik, an cak

on lar ger çek ten ya lan cı dır lar. (Mü mi nun Su re si, 84-90)

An dol sun on la ra: "Gök ten su in di rip de ölü mün den

son ra yer yü zü nü di ril ten kim dir?" di ye so ra cak olur san,

şüp he siz: "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır."

Ha yır, on la rın ço ğu ak let mi yor lar. (An ke but Su re si, 63)

Adam lık di ni men sup la rı nın Al lah'ın var lı ğın dan et ki len me me -

le ri nin, Al lah'ın em ri ne ay kı rı ya şa ma yı ra hat lık la sür dü re bil me le -

ri nin ne de ni, tas dik et tik le ri ger çe ğin an la mı nı kav ra ya cak ak la sa -

hip ol ma yış la rı dır. Bu gibi kişiler Al lah'ın gü cü nü ve kud re ti ni de

ge re ği gi bi dü şü nüp tak dir ede mez ler. Ken di le ri şu ur lu bir bi çim -

de dü şün müş ve, "On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar -

ken Al lah'ı zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu -

sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) 'Rab bi miz, Sen bu nu bo -

şu na ya rat ma dın. Sen pek Yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan

ko ru' (Al-i İm ran Su re si, 191) aye tin de ta rif edi len mü min tav rı -



nı gös ter miş de ğil dir ler. Ku ran'da, bu ki şi le rin böy le bir dü şün me

im ka nın dan yok sun ol duk la rı, çün kü akıl sa hi bi ol ma dık la rı şöy le

ha ber ve ri lir: 

Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la -

nır mı sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler;

ha yır, on lar yol ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır -

lar. (Fur kan Su re si, 44)

Adam lık di nin men sup la rı nın bü yük ço ğun lu ğu nun du ala rı da

Ku ran'da mü min le rin et ti ği dua lar dan bi raz da ha fark lı dır: Al lah

kor ku la rı nın art ma sı, iba det le ri nin ve iman la rı nın de vam lı ol ma sı

ye ri ne; yal nız ca sı kın tı için de ki iş le ri nin açıl ma sı, da ha iyi bir ara ba

ala bil me le ri, ya da sev dik le ri kız la ve ya er kek le ev le ne bil me le ri için

iç ten bir şe kil de Al lah'a yal va rır lar. Sı kın tı için de ol duk la rı, ör ne ğin

cid di bir has ta lı ğa ya ka lan dık la rı ya da bü yük bir zor luk la kar şı kar -

şı ya ol duk la rı za man da Al lah'a du a eder ler, an cak bu sı kın tı dan

kur tul duk la rı za man Al lah'ı unu tur ve ye ni den O'na or tak lar ko -

şar lar. On la rın bu ruh ha li Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Ni met ola rak si ze ula şan ne var sa, Al lah'tan dır, son ra

si ze bir za rar do kun du ğun da (yi ne) an cak O'na yal var -

mak ta sı nız. Son ra siz den za ra rı kal dır dı ğın da, siz den

bir grup (he men) Rab le ri ne şirk ko şar; ken di le ri ne ver -

dik le ri mi ze kar şı nan kör lük et mek için. Öy ley se ya rar -

la nın, ile ri de bi le cek si niz. (Nahl Su re si, 53-55)

Mü min le rin du ala rı ise Al lah'ın rı za sı nı, rah meti ni ve cen ne ti -

ni ka zana bil mek için dir. Al lah'ın ima ni de rin lik ver me si için, yal va -

ra yal va ra ve için için du a eden mü min ler, Al lah'ın du ala ra ica bet

eden ol du ğu nu bi le rek, dua yı Al lah'a ya kın laş mak için gü zel bir yol

ola rak gö rür ler.
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Adam lık di ni men sup la rı için se iba de tin gö rü nür şe kil de ya pıl -

ma sı önem ta şır. Bu ne den le na maz la rı nı ken di baş la rı na ol duk la -

rı za man kıl ma dık la rı hal de in san la rın ara sın da kıl ma la rı ge rek ti -

ğin de ti tiz lik gös te rir ler. Al lah'tan kork tuk la rı ve O'nun rah me ti -

ni umut et tik le ri için na maz kıl ma la rı ge re kir ken, in san la rın rı za -

sı nı ara dık la rı için na maz kı lar lar. Al lah Ku ran'da gös te riş için iba -

det ya pan ki şi ler le il gi li ola rak şöy le bu yur mak ta dır:

İş te (şu) na maz kı lan la rın vay ha li ne, ki on lar, na maz la -

rın da ya nıl gı da dır lar, on lar gös te riş yap mak ta dır lar.

(Ma un Su re si, 4-6)

Gö rül dü ğü gi bi, adam lık di ni nin en il ginç yö nü, Ku ran'ın ve İs -

lam'ın as lın dan ve ru hun dan tü müy le ay rı bir inanç sis te mi ol ma -

sı na rağ men, men sup la rı nın ço ğun lu ğu nun ken di le ri ni inanç lı zan -

net me le ri dir. Çün kü adam lık di ni -Ku ran'dan ay rı ola rak- bir in -

sa nın na sıl bir din an la yı şı na sa hip ola ca ğı nı ve ne yi uy gu la ya ca ğı -

nı, na sıl bir Al lah inan cı ola ca ğı nı, ah lak an la yı şı nın na sıl ol ma sı ge -

rek ti ği ni bü tün ay rın tı la rıy la be lir le miş tir. Bu sapkın di nin, inanç

ve iba det le ri de ha ki ki mü min le rin inanç ve iba det le rin den ta ma -

men fark lı dır. Hat ta bir çok yön den tam te zat tır. 

Ki şi ye Müs lü man ol du ğu nu zan net ti rip, ger çek te İs lam'dan ta -

ma men uzak bir di ni be nim se tip ya şat ma sı, adam lık di ni nin en

önem li hi le le rin den dir. Adam lık di ni nin ku ral la rı nı, inanç la rı nı ve

ah la kı nı be nim se yen ki şi, ger çek di ni nin adam lık di ni ol du ğu nun

far kın da bi le ol maz. O, yal nız ca şey ta nın, ken di za af ve tut ku la rı -

na gö re süs le yip önü ne sun du ğu ba tıl bir di ni ya şa mak ta dır, an cak

bu nun şu u run da de ğil dir.

Bu ba tıl din de, ge re ği gi bi Al lah kor ku su duy ma yan fa kat

Al lah'ın var lı ğı nı ka bul eden, bu nu da ken di şart la rı na gö re yapan

sap kın bir ba kış açı sı var dır. Al lah'ın "Ya ra tan" sı fa tı ka bul edi lir,



ama ya rat tık la rı nın üs tün de ki son suz Kud re ti ve Gü cü göz ar dı

edi lir. Ka za anın da in sa nı kur ta ra cak ya da ümit siz bir has ta lı ğı iyi -

leş ti re cek olan Al lah'tır; ölüm anı nı da Al lah'ın be lir le di ği ka bul

edi lir. Fa kat, bu nun dı şın da, gün lük ha yat ta, bor sa da, tek no lo ji de,

bi lim sel araş tır ma la rda, ti ca ret te, po li ti ka da her şe yin Al lah'ın tak -

di riy le ol du ğu ka bul edil mez. Bu sap kın inanç ta, bu ra lar da in sa nın

gü cü, ak lı ve mü da ha le si nin ge çer li ol du ğu na ina nı lır. Al lah,

-Rab bi miz'i her tür lü ek sik lik ten ten zih ede riz- es ki il kel di ni ina -

nış lar da ol du ğu gi bi yal nız ca bir ta kım do ğal olay la rı ya ra tan bir

ilah ola rak ka bul edi lir. Bu çar pık zih ni ye te gö re rüz ga rı es ti ren,

fır tı na yı ko par tan, dep re mi ya ra tan O'dur, fa kat uça ğı, uzay ge mi -

si ni, nük le er san tra li ya pan sı nır sız in san de ha sı dır! Hiç şüp he siz

bu, son de re ce sap kın ve Ku ran'a uy gun ol ma yan bir ba kış açı sı -

dır. Ev ren de ki her de tay, bir in sa nın ya şa mın da ki her an, NA -

SA'nın yap tı ğı bir araş tır ma dan CERN'de ya pı lan bir de ne ye ka -

dar her şey, ye ni keş fe di len bir bil gi, ye ni bir bu luş kı sa ca her an

ve her de tay Al lah'ın di le me siy le, Üs tün Ak lıy la ve tak di riy le mey -

da na ge lir.

Bu sap kın inanç sis te mi ne gö re ise Al lah'ın in sa nı gör dü ğü

yer ler de bel li dir. Na maz, oruç gi bi iba det ler de ya da du a edil di -

ğin de Al lah'ın hu zu run da olun du ğu dü şü nü lür, ama bu nun dı şın da

Yüce Rabbimiz Al lah'ın duy ma dı ğı, gör me di ği an lar ol du ğu gi bi

son de re ce sap kın ve ger çek dı şı bir inanç ha kim dir. Bu yüz den

ya pı lan sah te kar lık la rın, de di ko du la rın, giz li ka pak lı iş le rin

Al lah'tan giz le ne bi le ce ği gi bi ba tıl bir dü şün ce var dır. Ku ran'da, bu

ba tıl dü şün ce nin ge çer siz li ği şöy le ha ber ve ri lir:

Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten

bil mek te ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın -

da giz li top lan tı lar dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki -
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şi den dör dün cü le ri mut la ka O'dur; be şin al tın cı sı da

mut la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok ol sun, her ne re de

ol sa lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir. Son ra yap -

tık la rı nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir.

Şüp he siz Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü ca de le Su re si, 7)

Gay bın anah tar la rı O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç

kim se gay bı bil mez. Ka ra da ve de niz de olan la rın tü mü -

nü O bi lir, O, bil mek si zin bir yap rak da hi düş mez; ye rin

ka ran lık la rın da ki bir ta ne, yaş ve ku ru dış ta ol ma mak

üze re hep si (ve her şey) apa çık bir ki tap ta dır. (Enam

Su re si, 59)

O, gay bı da, mü şa he de edi le ni de bi len dir. Pek bü yük -

tür, Yü ce dir. Siz den sö zü sak lı tu tan da, onu açı ğa vu -

ran da, ge ce le yin giz le nen de ve gün dü zün or tak lık ta

ge zen de (O'nun Ka tın da bil me ba kı mın dan) bir dir.

(Rad Su re si, 9-10)

Bir baş ka ayet te, adam lık di ni men sup la rı nın için de bu lun duk -

la rı bu ya nıl gı şöy le an la tı lır:

Yok sa on lar, ger çek ten Bi zim, sır tut tuk la rı nı ve ara la -

rın da ki fı sıl daş ma la rı nı işit me di ği mi zi mi sa nı yor lar?

Ha yır, (işi ti yo ruz) ve on la rın yan la rın da ki el çi le ri miz de

(her şe yi) ya zı yor lar. (Zuh ruf Su re si, 80)

Adam lık di ni men sup la rı Al lah'tan ge re ği gi bi kork ma dık la rı

için, din ah la kı nın ge re ği olan kav ram la rı da ken di çı kar la rı na uy -

gun bir şe kil de çar pıt ma ya kal kı şır lar. Ör ne ğin Müs lü man lı ğın an -

la mı nı de ğiş tir me ye ça lı şır lar. Ku ran'da ta ri fi ya pı lan Müs lü man

kav ra mı nın ye ri ne, çar pık bir Müs lü man kav ra mı üre tir ler. Oy sa



bu bey hu de bir ça ba dır, bu kim se le rin or ta ya at tı ğı ve ya inan dı ğı

id dia lar her ne olur sa ol sun, hem dün ya da hem de ahi ret te ge çer -

siz dir. Ör ne ğin "Ben de fır sat bu lur sam ara da sı ra da na maz la rı mı

kı la rım, kim se ye bir kö tü lü ğüm do kun maz, ka til de ği lim, hır sız

de ği lim, oku yo rum, iyi bir işim var, ba şa rı lı yım, ne den ben ce hen -

ne me gi de yim ki!" gi bi İs lam di nin de ye ri ol ma yan açık la ma lar sık

sık bu di nin men sup la rı ta ra fın dan kul la nı lır. Müs lü man lı ğın "baş -

ka in san la ra kö tü lük yap ma mak"tan iba ret ol du ğu nu sa nan ve

hak di nin te me li nin Al lah'a ka yıt sız şart sız ita at ol du ğu nu an la ya -

ma yan bu ki şi ler, ken di ken di le ri ni kan dı rır lar. Al lah'ın di ni ni, di -

len ci le re az mik tar da pa ra ver mek ya da kom şu suy la iyi ge çin -

mek ten iba ret ol du ğu nu dü şü nen ve Ku ran'ın yüz ler ce hük mü nü

göz ar dı et me ye ça lı şan bu ki şi ler, ki mi za man yap tık la rı bu sa mi -

mi yet siz li ğe söz de man tık sal açık la ma lar da ge tir me ye ça lı şır lar.

Ku ran'ın ba zı hü küm le ri ko nu sun da, “için de bu lun duk la rı yüz yıl -

da ha ya tın tem po su nun yük sek ol du ğu nu ve bu ne den le na ma za

va kit bu lu na ma dı ğı nı” ya da bu za ma nın in san la rı nın fark lı ol du -

ğu nu ve ken di ni ko ru mak için mec bu ren dü rüst lük ten, te va zu -

dan, mer ha met ten ta viz ve ril me si ge rek ti ği” gi bi çar pık man tık -

lar la iba det ler den kaç ma ya ça lı şır lar. Ku ran ayet le ri ne kar şı ken -

di le rin ce bir ta kım te vil ler öne sür me ye kal kan bu ki şi ler, aşa ğı -

da ki aye tin hük mü için de dir ler:

De ki: "Siz Al lah'a di ni ni zi mi öğ re te cek si niz? Oy sa

Al lah, gök ler de ve yer de olan la rı bi lir. Al lah, her şe yi bi -

len dir." (Hu cu rat Su re si, 16)

Adam lık di ni men sup la rı, ger çek bir ahi ret inan cı na da sa hip

de ğil dir ler. Ahi re ti, di nin bir çok hük mün de ol du ğu gi bi, dil ucuy -

la ka bul eder ler, oy sa ger çek te ona iman et mez ler. An cak Ku -
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ran'da, bu çar pık man tık ta olan la rın ko num la rı ve ibret verici son -

la rı şu şe kil de ta rif edil mek te dir:

İn san, ha yır is te mek ten bık kın lık duy maz; fa kat ona bir

şer do kun du mu, ar tık o, ye'se dü şen bir umut suz dur.

Oy sa ona do ku nan bir za rar dan son ra ta ra fı mız dan bir

rah met tat tır sak, mut la ka: "Bu be nim (hak kım)dır. Ve

ben kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum; eğer

Rab bi me dön dü rül sem bi le, mu hak kak O'nun Ka tın da

be nim için da ha gü zel ola nı var dır" der. Ama an dol sun

Biz, o ka fir le re yap tık la rı nı ha ber ve re ce ğiz ve an dol sun

on la ra, en ka ba bir azap tan tat tı ra ca ğız. (Fus si let Su re si,

49-50)

Adam lık di ni için de bir grup da var dır ki, bir ta kım ku lak tan

dol ma bil gi ler le gü nah la rı nın ce za sı nı bir sü re ce hen nem de çek -

tik ten son ra cen ne te gi re cek le ri dü şün ce siy le bu dün ya da her

tür lü ha ram ve gü na hı iş le me yi ken di le ri ne meş ru gö rür ler. Ce -

hen nem de bir sü re "sı kın tı" çek tik ten son ra cen ne te gir me yi ken -

di dü şük akıl la rın ca ga ran ti sa nır lar. Oy sa bu ba tıl bir inanç tır ve

in sa nın ken di ken di ni al dat ma sı nın bir di ğer ör ne ği dir. Ku ran'da,

bu ko nu dan şöy le söz edi lir:

Bu on la rın: "Ateş bi ze sa yı lı gün ler dı şın da ke sin lik le

do kun ma ya cak" de me le rin den dir. On la rın bu if ti ra la rı

din le ri ko nu sun da ken di le ri ni ya nıl gı ya dü şür müş tür.

Ar tık on la rı ken di sin de şüp he ol ma yan bir gün top la dı -

ğı mız da ve her bir nef se -ken di le ri hak sız lı ğa uğ ra tıl -

mak sı zın- ka zan dı ğı tam ola rak öden di ğin de ne ola cak?

(Al-i İm ran Su re si, 24-25) 

Yi ne bir baş ka ayet te de ay nı ba tıl inanç tan söz edi lir:



De di ler ki: "Sa yı lı gün le rin dı şın da, ateş as la bi ze değ -

me ye cek tir." De ki: "Al lah Ka tın dan bir ahid mi al dı -

nız? -Ki Al lah as la ah din den dön mez- Yok sa Al lah'a

kar şı bil me di ği niz bir şe yi mi söy lü yor su nuz?". (Ba ka ra

Su re si, 80)

Hal bu ki du rum san dık la rı gi bi de ğil dir. Bir son ra ki ayet te, ahi -

ret te ki du rum şöy le ha ber ve ri lir:

Ha yır; kim bir kö tü lük iş ler de gü na hı ken di si ni ku şa tır -

sa, (ar tık) on lar, ate şin hal kı dır lar, ora da sü re siz ka la -

cak lar dır. (Ba ka ra Su re si, 81)

Böyle olmakla beraber Allah’tan bir rahmet olarak Peygam-

ber Efendimiz (sav)’nin şöyle bir hadisi de vardır:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı

iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “Kim

(bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti oku-

sun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa Sure-

si, 40) (Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)) 

Adam lık di ni men sup la rı nın ve ge nel ola rak da tüm in kar cı la -

rın ce hen nem aza bı ko nu sun da ken di dü şük akıl la rın ca bu den li

çir kin bir ce sa ret gös ter me le ri, ger çek te Al lah'a ve ahi re te olan

iman la rı nın za yıf ol ma sın dan ve ya hiç ol ma ma sın dan kay nak lan -

mak ta dır. Bu na kar şın mü min ler bu ko nu da son de re ce has sas ve

her za man ümit ve kor ku için de olur lar. Al lah'ın aza bın dan kor -

kup sa kı nır, Al lah'ın ra zı ol ma ma sı ih ti ma lin den şid det le kor kar -

lar. Yüce Rabbimiz Al lah'a sü rek li ola rak gü nah la rı nın ba ğış lan ma -

sı, kalp le ri nin kay ma ma sı için du a eder ler. Ku ran'da ör ne ği ve ri -

len, "Rab bi miz, bi zi hi da ye te er dir dik ten son ra kalp le ri mi zi

kay dır ma..." (Al-i İm ran Su re si, 8) gi bi dua lar bu nun ör ne ği dir.

189

Harun Yahya (Adnan Oktar)



190

ADAMLIK DİNİ

Pey gam ber olan Hz. Yu suf da "Müs lü man ola rak be nim ha ya -

tı ma son ver ve be ni sa lih le rin ara sı na kat." (Yu suf Su re si,

101) di ye du a et mek te dir. 

Kı sa ca sı, mü min ler ke sin lik le ken di le ri ni mü kem mel, ha ta sız,

ek sik siz in san lar ola rak gör mez, ak si ne el le rin den gel di ğin ce ek -

sik le ri ni gi der me ye, ha ta la rı nı dü zelt me ye, ol gun laş ma ya ça lı şır lar.

Bu ne den le de, Ku ran'ın pek çok aye tin de bil di ril di ği gi bi, ken di -

le ri ne ya pı lan uya rı la rı son de re ce ti tiz lik le dik ka te alır lar. Adam -

lık di ni men sup la rı ken di le ri ni be ğen dik le ri, ku sur suz gör dük le ri

için hiç bir şe kil de ken di le ri ne ve ri len öğüt le ri din le mez ler.

Al lah'ın ki ta bı na da vet edil dik le rin de yüz çe vi rir ve ken di le ri nin

za ten ör nek bi rer Müs lü man ol duk la rı nı id di a ede rek ko nu yu ge -

çiş ti r me ye ça lı şır lar. Bu gi bi ki şi le rin du ru mu bir ayet te şöy le ha -

ber ve ri lir:

Ken di si ne Rab bi nin ayet le ri öğüt le ha tır la tıl dı ğı za man,

sırt çe vi ren ve el le ri nin ön den gön der dik le ri (amel le -

ri)ni unu tan dan da ha za lim kim dir? Biz ger çek ten, kalp -

le ri üze ri ne onu kav ra yıp an la ma la rı nı en gel le yen bir

per de (ger dik), ku lak la rı na bir ağır lık koy duk. Sen on la -

rı hi da ye te ça ğır san bi le, on lar son su za ka dar as la hi da -

yet bu la maz lar. (Kehf Su re si, 57)

Hat ta "ben çok din dar bir ai le nin ço cu ğu yum", "be nim de dem

din ko nu sun da tak dir edi len, fik ri alı nan bir alim di, ha cıy dı, ho cay -

dı" tü rün den ken di ni te mi ze çı kar ma yı amaç la yan açık la ma lar ya -

par lar. Ve ya es ki den yap tık la rı bir iyi li ği, ör ne ğin bir fa ki re ver dik -

le ri yük lü bir pa ra yı gün de me ge ti rir ler ve ne den li iyi bir in san ol -

duk la rı nı (!) ima eder ler. Ku ran'da, böy le ki şi ler den şöy le bah se -

di lir:



Ken di le ri ni (öv güy le) te mi ze çı ka ran la rı gör me din mi?

Ha yır; Al lah, di le di ği ni te miz le yip yü cel tir. On lar, "bir

hur ma çe kir de ğin de ki ip lik çik ka dar" bi le hak sız lı ğa

uğ ra tıl maz lar. Al lah'a kar şı na sıl ya lan uy du ru yor lar,

bir bak. Bu, apa çık bir gü nah ola rak ye ter. (Ni sa Su re -

si, 49-50)

Bu nun ya nı sı ra, adam lık di ni men sup la rı, ken di çar pık man -

tık la rı na gö re ba zı iba det ler üre tir ler ve bun la rı yap mak la cen ne -

te gi de cek le ri ni sa nır lar. Bu di nin men sup la rı nın ağ zın dan "ça lış -

mak da iba det tir" sö zü nü sık sık duy mak müm kün dür. Ça lış mak

bir gü zel lik tir ve her mü min te miz ve iyi bir ah lak gös te re rek ça -

lı şır. An cak ça lış ma yı ba ha ne ede rek, Al lah'ın hü küm le ri ni uy gu la -

ma mak el bet te sa mi mi bir dav ra nış de ğil dir. Adam lık di ni men -

sup la rı bu man tık tan ha re ket ede rek ken di mes lek le ri nin de bi rer

iba det oldu ğu nu söy ler ler. Bu çar pık man tı ğa gö re, mes lek le riy le

" hiz met et tik le ri"ne gö re, ay rı ca Ku ran'ın hü küm le ri ni ye ri ne ge -

tir me le ri ne ge rek yok tur. Bu nu söy le yen ki mi za man me mur, ki -

mi za man ber ber, ki mi za man dok tor, ki mi za man tüc car, ki mi za -

man sa ter zi dir. Hep si de in san la ra mes lek le riy le yar dım cı ol duk -

la rı nı, bu nun da en bü yük iba det ol du ğu nu dü şü nür ler. İn san la ra

yar dım cı ol mak iyi bir va sıf tır ama tek ba şı na ye ter li de ğil dir. Üs -

te lik bu bü yük bir ya nıl gı dır. 

Bu ki şi ler, ken di le ri ne en iyi pa ra yı, en iyi mev ki yi, en iyi şöh -

re ti ge ti re cek olan ya da ko lay la rı na ge len işi ve ha yat tar zı nı seç -

miş ler dir ve son ra da yap tık la rı bu iş le iba det yap tık la rı nı id di a

eder ler. İba det, Al lah'a kul luk et mek de mek tir. İn san la ra ya pı lan

bir yar dım ise, an cak ger çek ten Al lah'ın rı za sı ara na rak ya pıl mış -

sa iba det olur. An cak bir in san, Ku ran ah la kı nı ya şa ma yıp, son ra

da "ben şu in sa na yar dım edi yo rum, şu nu te da vi edi yo rum, bu

191

Harun Yahya (Adnan Oktar)



192

ADAMLIK DİNİ

iba det tir" di ye mez. Eğer iba det yap mak, ya ni Al lah'a kul luk et mek

is ti yor sa, ki şi Al lah'ın farz kıl dı ğı hü küm le ri ek sik siz ola rak ye ri ne

ge tir mek için ça lış ma lı, bu nun la bir lik te Al lah'ın em ret ti ği ah la kı

da tam ola rak ya şa ma lı dır.

Tev be Su re si'nde ki ba zı ayet ler bu ko nu yu en iyi bi çim de

açık lar. Ayet ler de, Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de Mek ke'de ki

müş rik le rin Ka be'yi onar ma ve hac için Ka be'ye ge len le re su ver -

me ade tin den söz edil mek te ve müş rik le rin yap tı ğı bu ha re ke tin,

olum lu bir ha re ket de ol sa, iba det sa yıl ma ya ca ğı bil di ril mek te dir.

Çün kü iba det, bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, Al lah'a kul luk et me

de mek tir. Oy sa müş rik ler Al lah rı za sı için de ğil, gös te riş için ve

bir de örf ve adet ge re ği bu işi yap mak ta dır lar:

Şirk ko şan la rın, ken di in kar la rı na biz zat ken di le ri şa hid -

ler iken, Al lah'ın mes cid le ri ni onar ma la rı na (hak ve yet -

ki le ri) yok tur. İş te bun lar, yap tık la rı bo şa git miş olan -

lar dır. Ve bun lar ateş te sü re siz ka la cak olan lar dır.

(Tev be Su re si, 17)

Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar ma yı,

Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah yo lun da ci -

had ede nin (yap tık la rı) gi bi mi say dı nız? (Bun lar) Al lah

Ka tın da bir ol maz lar. Al lah zul me den bir top lu lu ğa hi da -

yet ver mez. (Tev be Su re si, 19)

Adam lık di ni nin üret ti ği çar pık İs lam an la yı şı nın çe şit le ri say -

mak la bit mez. Bu di nin ba zı men sup la rı da, tut tuk la rı yo lun doğ ru -

lu ğun dan emin olur ve "Al lah be ni se vi yor, sev me sey di bu evi, ai le -

yi, ma lı, mül kü, ve rir miy di? Şim di ye ka dar Al lah'tan ne is te dim se

ol du" şek lin de ifa de ler le ken di le ri ne olan gü ven le ri ni ifa de eder ler.



Bu tür dü şün ce ler le ken di le ri ni te mi ze çı kar ma ya ça lı şır ken, aşa ğı -

da ki ayet le rin hük mü ne gi re bi le cek le ri nin far kın da de ğil dir ler:

On lar sa nı yor lar mı ki, ken di le ri ne ver di ği miz mal ve

ço cuk lar la Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar -

dım edi yo ruz)? Ha yır, on lar şu urun da de ğil ler. (Mü mi -

nun Su re si, 55-56)

Bir baş ka ayet te, ola yın ger çek ma hi ye ti şöy le açık la nır:

Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren dir me -

sin; Al lah bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya tın da azap -

lan dır mak ve can la rı nın in kar için dey ken zor luk la çık -

ma sı nı is ter. (Tev be Su re si, 55)

Kim se nin ken di sin de bir ay rı ca lık gör me ye hak kı yok tur. Bir

in san an cak Al lah'a ita at edi yor, O'nun hü küm le ri ne elin den gel -

di ğin ce uyu yor, gü nah la rın dan do la yı Al lah'tan ba ğış lan ma di li yor -

sa, Al lah Ka tın da bir kur tu luş ve mut lu luk uma bi lir. Al lah'a is yan

et miş, O'nun hü küm le ri ne bi le bi le yüz çe vir miş, O'ndan baş ka

ilah lar edin miş kim se le rin ken di le ri ni "din dar" gi bi gös ter me ye ça -

lış ma la rı ise bü yük bir sa mi mi yet siz lik tir. Ni te kim Al lah Ku ran'da,

ben zer bir id dia yı öne sü ren ba zı Ya hu di ler le il gi li ola rak şöy le

bu yur mak ta dır:

De ki: "Ey Ya hu di olan lar, eğer siz, (bü tün) in san lar dan

ay rı ola rak yal nız ca siz le rin ger çek ten Al lah'ın ve li le ri

(dost ve sev gi li kul la rı) ol du ğu nu zu öne sü rü yor sa nız,

şu hal de ölü mü te men ni edin; eğer doğ ru söz lü ise niz

(bu nu çe kin me den ya pın)." Oy sa on lar, el le ri nin öne

tak dim et tik le ri do la yı sıy la bu nu hiç bir za man te men ni

ede mez ler. Al lah, za lim le ri bi len dir. (Cu ma Su re si, 6-7)
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Adamlık dini mensuplarının Müslümanlık anlayışında sadece

bazı ibadetler vardır, ya da çoğu zaman hiç yoktur ama dillerinde

vardır. Müslümanlara destek olmanın, Allah için yaşamanın, 5

vakit na maz kıl ma nın, Ku ran'ı oku ma nın ge rek li li ğin den sık sık

bah se di lir, ama bu ge rek ler ye ri ne ge ti ril mez. Za ten adam lık di -

nin de Ku ran ah la kı nın ne re ye ka dar ya şa na ca ğı ve sı nır la rı Ku -

ran'dan fark lı ola rak be lir len miş tir. "Din de ya şa nır, ama bir ye re

ka dar, her şe yin bir sı nı rı var dır. Abart ma mak ge re kir, hiç bir şe -

yin faz la sı iyi de ğil dir" gi bi sap kın man tık lar bu ki şi le rin ağ zın dan

sık sık du yu lur.

Bu çar pık man tı ğa sa hip olan kim se le rin di nin "faz la sı"ndan

kas tet tik le ri, din adı na ya pı la cak her han gi bir fe da kar lık tır. Bu ki -

şi ler, Müs lü man la rın ta ra fın da bi lin me mek, on lar la ad la rı nın anıl -

ma ma sı, Al lah için her han gi bir ça ba nın içi ne gir me mek, ma lı nı ve

ca nı nı Al lah yo lun da kul lan ma mak ya da bu nu ken di çı kar la rı na

ters düş me ye cek ye re ka dar yap mak ko nu sun da çok ti tiz dir ler.

Ku ran'da, di nin yal nız ca çı kar la rı na ters düş me yen yön le ri ni uy gu -

la yan lar şöy le ta rif edi lir:

İn san lar dan ki mi, Al lah'a bir ucun dan iba det eder, eğer

ken di si ne bir ha yır do ku nur sa, bu nun la tat min bu lur ve

eğer ken di si ne bir fit ne isa bet ede cek olur sa yü zü üs tü

dö nü ve rir. O, dün ya yı kay bet miş tir, ahi re ti de. İş te bu,

apa çık bir ka yıp tır. (Hac Su re si, 11)

Ku ran'da ta rif edi len Müs lü man lık ise Al lah'ın rı za sı nı ve sev -

gi si ni bü tün şah si çı kar la rın üs tün de tu tan, sa de ce ahi ret ten bek -

len ti si olan, cid di bir ça ba ge rek ti ren ve Al lah'a kar şı dü rüst olu -

nan bir Müs lü man lık tır. Bu na kar şın adam lık di nin de çı kar lar ço -

ğun luk la her tür lü inan cın, dost lu ğun, sev gi nin üze rin de dir. Bu ne -



den le dir ki adam lık di ni men sup la rı mü min le ri açık ça des tek le -

mek ten kor kar lar. İti bar kay bı kor ku suy la inanç la rı nı dü rüst çe ya -

şa ya maz lar. Doğ ru bil dik le ri ni her za man sa vu na maz lar. On lar

için, için de bu lun duk la rı top lu mun dü şün ce le ri, iş le ri, ar ka daş la rı

ya da mal la rı, Al lah'tan ve O'nun rı za sın dan da ha önem li dir. Ku -

ran'da, bu du rum da olan in san lar için şu hü küm ve ri lir:

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 kâr 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 su lün den ve O'nun yo lun da

ci had et mek ten 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)

Ayet te adam lık di ni nin yü celt ti ği bir ta kım te mel de ğer yar gı -

la rı sa yıl mak ta ve bu de ğer yar gı la rı nı İs la mi de ğer yar gı la rın dan

üs tün tut ma nın "fa sık" (yol dan çık mış, Al lah'a is yan et miş) bir top -

lu lu ğun özel li ği ol du ğu an la tıl mak ta dır. Bu fa sık lar top lu lu ğu nun

sa hip ol du ğu ha ta lı sev gi an la yı şı da bu de ğer yar gı la rı ara sın da yer

alır. Adam lık di nin de top lum ve in san sev gi si ço ğu za man Al lah

sev gi si nin önün de ge lir. "İn san la rın rı za sı" Al lah'ın rı za sı nın önün -

de tu tu lur. Bu du rum, Ku ran'da "şirk", ya ni Al lah'tan baş ka sı nı ilah

edin mek  ola rak açık lan mak ta dır:

İn san lar için de, Al lah'tan baş ka sı nı eş ve or tak tu tan lar

(şirk ko şan lar) var dır ki, on lar (bu eş ve or tak la rı),

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

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

An cak bu kim se ler şir kin yal nız ca tah ta dan, al çı dan put la ra

tap mak tan iba ret ol du ğu nu san dık la rı için, ken di le ri ni bun dan ta -
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ma men uzak gö rür ler. İçin de bu lun duk la rı sis te min şirk sis te mi

ol du ğu ken di le ri ne söy len di ğin de ise, bü yük bir kız gın lık du yar lar.

An cak şirk (or tak) ko şan lar her ne ka dar ken di le ri ni te mi ze çı -

kart ma ya ça lış sa lar da Al lah'ın hük mü ke sin dir, Ku ran'da, "Hiç

şüp he siz, Al lah, Ken di si'ne şirk ko şan la rı ba ğış la maz. Bu -

nun dı şın da ka lan lar ise, (on lar dan) di le di ği ni ba ğış lar. Kim

Al lah'a şirk ko şar sa el bet te o uzak bir sa pık lık la sap mış tır."

(Ni sa Su re si, 116) aye tiy le müş rik le rin ko num la rı bil di ril miş tir.

Adam lık di ni nin "ba tıl ki ta bı" ise, ata lar dan ge len kül tü rün ve

top lu mun o gün kü şart la rı nın oluş tur du ğu ku ral lar bü tü nü dür. Bu

ne den le, bü yük bir akıl sız lık sonucu, Ku ran, "yol gös te ri ci" ola rak

ka bul edil mez. Bu ne den le de ço ğu za man Ku ran okun maz. Ku -

ran okun ma sı için sa de ce ce na ze ler gi bi be lir li olay la rın ol ma sı ge -

re kir. Oy sa bu an cak, us ta ve sin si bir şey ta ni yön tem le Ku ran'ın

in san ha ya tın dan uzak laş tı rıl ma sı de mek tir. Al lah, Ku ran'da bu

kim se le rin du ru muy la il gi li ola rak şöy le bil di rir:

Ve el çi de di ki: "Rab bim ger çek ten be nim kav mim, bu

Kur'an'ı ter k e dil miş (bir ki tap) ola rak bı rak tı lar."(Fur -

kan Su re si, 30)

Bun dan son ra, top lu mun ba tıl pren sip le ri, ga rip ku ral la rı, yan-

lış ye tiş ti ri liş bi çi mleri, ku lak tan dol ma bil gi ler ka bul edi lir ve Yüce

Al lah'ın bil dir di ği din den baş ka ba tıl öl çü le re gö re ya şa nır. Oy sa

Al lah, Ku ran dı şın da bir sis te mi ken di le ri ne reh ber edi nen le re ve

bu na rağ men ken di le ri ni ha la Müs lü man sa nan la ra şöy le hi tap

eder:

Si ze ne olu yor? Na sıl hü küm ve ri yor su nuz? Yok sa (eli -

niz de) ders oku mak ta ol du ğu nuz bir ki tap mı var? İçin -

de, ne yi se çip-be ğe nir se niz, mut la ka si zin ola cak di ye.



Yok sa si zin için üze ri miz de kı ya me te ka dar sü rüp gi de -

cek bir ye min mi var ki siz ne hü küm ve rir se niz o, mut -

la ka si zin ka la cak, di ye. (Ka lem Su re si, 36-39)

Adam lık di ni men sup la rı, Al lah'ın seç ti ği din ye ri ne ken di is -

tek ve tut ku la rı nı, ata la rın dan ge len kül tü rü ya da için de bu lun -

duk la rı top lu mun ba tıl ku ral la rı nı yol gös te ri ci ka bul et miş ve sap -

mış lar dır. Bu şe kil de, ken di le ri ne Al lah'ın bir rah me ti so nu cu gön -

de ri len en mü kem mel ve tek kur tu luş ümi di olan hak di ni, az ve

çok kı sa sü re lik bir dün ya men faa ti kar şı lı ğın da sat mış olur lar. Bu -

nun ne kö tü bir alış ve riş ol du ğu Ku ran'da şöy le be lir ti lir:

İş te bun lar, ahi re ti ve rip dün ya ha ya tı nı sa tın alan lar dır;

bun dan do la yı azap la rı ha fif le til mez ve ken di le ri ne yar -

dım edil mez. (Ba ka ra Su re si, 86)

İş te bun lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı sa tın al mış lar dır;

fa kat bu alış  ve riş le ri bir ya rar sağ la ma mış; hi da ye ti de

bul ma mış lar dır. (Ba ka ra Su re si, 16) 

Ba tıl Din den Ko pup-Ay rı la bil mek

Al lah'ın di ni ne (İs lam'a) gi ren bir ki şi nin te mel vas fı, yal nız ca

Al lah'ı Rab edin me si dir. Al lah'ı Rab edin di ği ne gö re, O'ndan baş -

ka hiç bir var lı ğı yol gös te ri ci ola rak ka bul ede mez. Tüm ya şa mı nı

Al lah'ın gös ter di ği şe kil de, ya ni O'nun "... mut ta ki ler için yol

gös te ri ci olan..." (Ba ka ra Su re si, 2) ki ta bı na, Ku ran'a gö re dü -

zen le ye cek tir. Bu du rum da, baş ka bir ah lak sis te mi ni be nim se me -

si söz ko nu su ola maz. Do la yı sıy la iman eden bir in san Ku ran ah -

la kı nın tam ter si olan bir ah la ki sis te me bağ lı ol maz. Hem Müs lü -

man olup, hem de ata la rın dan ge len din-dı şı ge le nek le rin ta kip çi -

li ği ni ya p maz. Ken di ba şı na bir "ha yat fel se fe si" de üre t mez. O yal -
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nız ca Müs lü man dır; baş ka bir is mi ol maz. Ona bu is mi Al lah ver -

miş tir. Ku ran'da bu ko nu şöy le bil di ri lir:

Al lah adı na ge rek ti ği gi bi cehd edin (ça ba har ca yın). O,

siz le ri seç miş ve din ko nu sun da si ze bir güç lük yük le -

me miş tir, ata nız İb ra him'in di ni(nde ol du ğu gi bi). O

(Al lah) bun dan da ha ön ce de, bun da (Kur'an'da) da si zi

"Müs lü man lar" ola rak isim len dir di; el çi si zin üze ri ni ze

şa hid ol sun, siz de in san lar üze ri ne şa hid ler ola sı nız di -

ye. Ar tık dos doğ ru na ma zı kı lın, ze ka tı ve rin ve Al lah'a

sa rı lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel Mev la ve ne

gü zel yar dım cı. (Hac Su re si, 78)

Ku ran'ın fark lı su re le rin de için de bu lun duk la rı top lu mun ba tıl

di nin den tü müy le ko pup ay rı lan ve ka tık sız ola rak Al lah'ın di ni ne

yö ne len mü min ler den söz edi lir. İçin de bu lun duk la rı top lu mun

ba tıl di ni ni ka bul et me dik le ri için ölüm teh li ke siy le kar şı la şan ve

gü ven lik için ma ğa ra ya sı ğı nan "As hab-ı Kehf" (ma ğa ra eh li) bun -

lar dan bi ri dir. Ku ran'da, Kehf Eh li'nin du ru mu şöy le  bil di ri lir:

Sen, yok sa Kehf ve Ra kim Eh li'ni Bi zim şa şı la cak ayet -

le ri miz den mi san dın? (Kehf Su re si, 9)

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

ta rı yo ruz. Ger çek ten on lar Rab le ri ne iman et miş genç -

ler di ve Biz de on la rın hi da yet le ri ni art ır mış tık. On la rın

kalp le ri üze rin de (sab rı ve ka rar lı lı ğı) rap tet miş tik;

(Kra la kar şı) Kı yam et tik le rin de de miş ler di ki: "Bi zim

Rab bi miz, gök le rin ve ye rin Rab bi'dir; İlah ola rak biz

O'ndan baş ka sı na ke sin lik le tap ma yız, (eğer ter si ni)

söy le ye cek olur sak, an dol sun, ger çe ğin dı şı na çı ka rız.

Şun lar, bi zim kav mi miz dir; O'ndan baş ka sı nı ilah lar



edin di ler, on la ra apa çık bir de lil ge tir me le ri ge rek mez

miy di? Öy ley se Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen -

den da ha za lim kim dir?" (İç le rin den bi ri de miş ti ki:)

"Ma dem ki siz on lar dan ve Al lah'tan baş ka tap tık la rın -

dan ko pup-ay rıl dı nız, o hal de, (dağ la ra çe ki lip) ma ğa ra -

ya sı ğı nın da Rab bi niz si ze rah me tin den (bol ca bir mik -

ta rı nı) yay sın ve işi niz den si ze bir ya rar ko lay laş tır sın."

(Kehf Su re si, 13-16)

Ayet ler den an la şıl dı ğı üze re, Al lah'ın di ni ne tes lim olan bir

mü min, ba tıl di ne men sup olan in san lar dan fik ren tam an la mıy la

uzak laş ma lı, ay rıl ma lı dır. Bu, mut la ka fi zi ki bir ay rı lık an la mı na gel -

mez. As hab-ı Kehf, kar şı ta raf tan ge len sal dı rı ne de niy le fi zik sel

ola rak ay rı la rak ma ğa ra ya gir miş tir. Mü min ler, özel lik le zi hin sel

yön den, ba tıl di ne men sup ki şi ler den kop ma lı dır. Hz. Yu suf bu na

ör nek tir. Mı sır'da ken di si ne atı lan bir if ti ra yü zün den zin da na gir -

miş ol du ğu dö nem de zi hin sel ola rak in kar cı lar dan ta ma men ko -

pup ay rıl mış du rum da dır. Zin dan da ken di si ne so ru so ran kim se -

ler le şöy le ko nu şur:

"... Doğ ru su ben, Al lah'a iman et me yen, ahi re ti de ta nı -

ma yan la rın ta ken di le ri olan bir top lu lu ğun di ni ni terk

et tim. Ata la rım İb ra him'in, İs hak'ın ve Ya kub'un di ni ne

uy dum. Al lah'a hiç bir şey le şirk koş ma mız bi zim için

ola cak şey de ğil. Bu, bi ze ve in san la ra Al lah'ın lü tuf ve

ih sa nın dan dır, an cak in san la rın ço ğu şük ret mez ler. Ey

zin dan ar ka daş la rım, bir bi rin den ay rı (bir sü rü) Rab ler

mi da ha ha yır lı dır, yok sa kah har (kah re di ci) olan bir tek

Al lah mı? Si zin Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız, Al lah'ın

ken di le ri hak kın da hiç bir de lil in dir me di ği, si zin ve ata -
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la rı nı zın ad ola rak ad lan dır dık la rı nız dan baş ka sı de ğil -

dir. Hü küm, yal nız ca Al lah'ın dır. O, Ken di si'n den baş -

ka sı na kul luk et me me ni zi em ret miş tir. Dos doğ ru olan

din iş te bu dur, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler." (Yu suf

Su re si, 37-40)

Bir baş ka ayet te ise Hz. İb ra him ve onun la bir lik te iman eden

mü min le rin ba tıl di ne men sup olan top lum dan ko pup-ay rıl ma la rı

ör nek gös te ri lir:

İb ra him ve onun la bir lik te olan lar da si ze gü zel bir ör -

nek var dır. Ha ni ken di ka vim le ri ne de miş ler di ki: "Biz,

siz ler den ve Al lah'ın dı şın da tap tık la rı nız dan ger çek ten

uza ğız. Si zi (ar tık) ta nı ma yıp-in kar et tik. Si zin le ara -

mız da, siz Al lah'a bir ola rak iman edin ce ye ka dar ebe -

di bir düş man lık ve bir kin baş gös ter miş tir..." (Müm te -

hi ne Su re si, 4)

Ka fi run Su re si ise mü min ler le ba tıl din men sup la rı ara sın da ki

ay rı mın bir baş ka ifa de si dir:

De ki: "Ey ka fir ler. Ben si zin tap tık la rı nı za tap mam. Be -

nim tap tı ğı ma siz ta pa cak de ğil si niz. Ben de si zin tap -

tık la rı nı za ta pa cak de ği lim. Siz de be nim tap tı ğı ma ta -

pa cak de ğil si niz. Si zin di ni niz si ze, be nim di nim ba na."

(Ka fi run Su re si, 1-6)

Mü min, ba tıl din men sup la rıy la ken di si ara sın da ki ay rı mı ke -

sin lik le son de re ce ti tiz bir bi çim de yap ma lı dır. İn kar eden le rin

di ni nin hiç bir yö nü, ör ne ğin de ğer yar gı la rı, ah lak ku ral la rı, dav -

ra nış ka lıp la rı, di ya log şe kil le ri vs. mü min ler ta ra fın dan be nim se -

nip uy gu lan ma ma lı dır. Mü min, ba tıl din de ki ta vır la rı de ğil, Ku -



ran'da ta rif edi len ta vır la rı gös ter mek le yü küm lü dür. Çün kü Ku -

ran'da mü min le rin asa le ti ne, ah la kı na ve inan cı na en ya kı şan yü -

rü yüş şek li ve hat ta ses to nu ta rif edil mek te dir. Al lah ayet ler de

şöy le bu yu rur:

İn san la ra ya na ğı nı çe vi rip (bü yük len me) ve bö bür len -

miş ola rak yer yü zün de yü rü me. Çün kü Al lah, bü yük lük

tas la yıp bö bür le ne ni sev mez. Yü rü yü şün de or ta bir yol

tut, se sin den de (yük sek per de le ri) ek silt. Çün kü, ses le -

rin en çir kin ola nı ger çek ten eşek le rin se si dir. (Lok man

Su re si, 18-19)

An cak bu ra da bir hu su sa dik kat et mek ge re kir: Ba tıl din ler,

fark lı fark lı dır lar ve çok azı, Mark sizm ör ne ğin de ol du ğu gi bi,

Al lah'ı in kar et ti ği ni açık ça söy ler. Bu na kar şın, Ku ran'dan öğ ren -

di ği mi z gi bi, ba tıl din le rin men sup la rı nın önem li bir bö lü mü,

Al lah'a inan dık la rı nı, O'na ita at et tik le ri ni söy le mek te dir ler. An -

cak bu sa mi mi yet siz bir id dia dır ve ger çek le hiç bir il gi si yok tur.

Ya şa dık la rı ha yat ve be nim se dik le ri ah lak an la yı şı bu id di ala rı na

ters düş mek te dir. Bir ayet te ba tıl din men sup la rı nın söz ko nu su

id di ala rı na şöy le ör nek ve ri lir:

Ha be rin ol sun; ha lis (ka tık sız) olan din yal nız ca Al lah'ın -

dır. O'ndan baş ka ve li ler edi nen ler (şöy le der ler:) "Biz,

bun la ra bi zi Al lah'a da ha faz la yak laş tır sın lar di ye iba -

det edi yo ruz." El bet te Al lah, ken di ara la rın da hak kın da

ih ti laf et tik le ri şey ler den hü küm ve re cek tir. Ger çek ten

Al lah, ya lan cı, ka fir olan kim se yi hi da ye te er dir mez.

(Zü mer Su re si, 3)

Başka ayetlerde ise, batıl din mensuplarının kendilerine sorul-

duğu zaman, Allah'ın varlığını ve kudretini kabul ettikleri, ancak
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dilleriyle kabul ettikleri bu gerçeğin anlamını kavrayamadıkları ve

O'ndan korkmadıkları haber verilir:

De ki: "Gök ler den ve yer den siz le re rı zık ve ren kim dir?

Ku lak la ra ve göz le re ma lik olan kim dir? Di ri yi ölü den

çı ka ran ve ölü yü di ri den çı ka ran kim dir? Ve iş le ri evi rip-

çe vi ren kim dir? On lar: "Al lah" di ye cek ler dir. Öy ley se

de ki: "Pe ki siz yi ne de kor kup-sa kın ma ya cak mı sı nız?"

İş te bu, si zin ger çek Rab bi niz olan Al lah'tır. Öy ley se

hak tan son ra sa pık lık tan baş ka ne var? Pe ki, na sıl hâ lâ

çev ri li yor su nuz? Böy le ce Rab bi nin sö zü o fa sık kim se ler

üze rin de (şöy le) ger çek leş miş tir ki: "On lar şüp he siz

iman et mez ler." (Yu nus Su re si, 31-33)

An dol sun, on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı, gü ne şi

ve ayı kim em re ama de kıl dı?" di ye so ra cak olur san,

şüp he siz: "Al lah" di ye cek ler. Şu hal de na sıl olu yor da

çev ri li yor lar? (An ke but Su re si, 61)

Bu ne den le, ba tıl din le ri teş his eder ken dik kat li ol mak ge re -

kir. Ba tıl din le rin men sup la rı, Ku ran'ın da sa de ce "çı kar la rı na ters

düş me yen kıs mı nı" ka bul edi yor ola bi lir ler. Ama de di ği miz gi bi,

ka bul et tik le ri, Ku ran'ın yal nız ca bir kıs mı dır ve Al lah'ın hük mü ne

gö re, Ku ran'ın bir kıs mı na iman edip, bir kıs mı nı in kar et mek in -

kar dır: 

... Yok sa siz, Ki ta bın bir bö lü mü ne ina nıp da bir bö lü -

mü nü in kar mı edi yor su nuz? Ar tık siz den böy le ya pan -

la rın dün ya ha ya tın da ki ce za sı aşa ğı lık ol mak tan baş ka

de ğil dir; kı ya met gü nün de de aza bın en şid det li ola nı na

uğ ra tı la cak lar dır. Al lah, yap tık la rı nız dan ga fil de ğil dir.

(Ba ka ra Su re si, 85)



Al lah bir ayet te mü min le re şöy le bu yur mak ta dır:

... Bu gün in ka ra sa pan lar, si zin di ni niz den (di ni ni zi yık -

mak tan) umut kes miş ler dir. Bu gün si ze di ni ni zi ke ma -

le er dir dim, üze ri niz de ki ni me ti mi ta mam la dım ve si ze

din ola rak İs lam'ı se çip-be ğen dim... (Ma ide Su re si, 3) 

Al lah biz le re din ola rak İs lam'ı seç miş tir. Tek doğ ru yol odur

ve on dan baş ka her yol (her din) ba tıl dır. He pi miz na sıl dü şün me -

miz, na sıl dav ran ma mız, na sıl ko nuş ma mız, na sıl ya şa ma mız ge -

rek ti ği ni Al lah'ın di nin den öğ ren mek le yü küm lü yüz. 

Bu ne den le Müs lü ma na dü şen, kar şı kar şı ya ol du ğu top lu mun

du ru mu nu Ku ran'ın kıs tas la rıy la tah lil et mek ve ona gö re dav ran -

mak tır. Eğer için de bu lun du ğu muz top lu mun üye le ri, ken di le ri ne

Rab ola rak Al lah'ı de ğil de, bir bir le ri ni ya da ata la rı nı ka bul et miş -

ler se, ken di le ri ne yol gös te ri ci ola rak Al lah'ın ki ta bı nı de ğil de

baş ka kay nak la rı be lir le miş ler se, Al lah'ı unut muş, O'nun hü küm -

le rin den yüz çe vir miş olur lar.
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K i tap bo yun ca adam lık di ni nin için de bu lun du ğu muz top lum -

da or ta ya çık mış olan ba zı önem li yön le ri ni in ce le dik. An -

cak şu bir ger çek tir ki, adam lık di ni, yal nız ca için de bu lun du ğu muz

çağ ve top lu ma ait ba tıl bir din de ğil dir. Ak si ne, bu şey ta ni din,

her çağ da ve her coğ raf ya da, hak din den sap mış olan top lum la rın

or tak di ni du ru mun da dır. Yal nız ca bu sah te di nin şe kil le rin de bir -

ta kım de ği şik lik ler bu lu nur. Za man ve coğ raf ya ya gö re top lum la -

rın adet le ri, dav ra nış ka lıp la rı de ği şir, ama te mel man tık ay nı dır.

Ör ne ğin adam lık di ni nin en te mel özel lik le rin den bi ri olan gös te -

riş yap ma, de ği şik top lum lar da de ği şik şe kil ler de ger çek le şi yor

ola bi lir ya da ki bi rin ve ken di ni be ğen miş li ğin dı şa vu ru mu olan

mi mik ve jest ler fark lı tarz lar da ya pı lı yor ola bi lir. Ama so nuç ta te -

mel man tık ay nı dır.

Bu man tık, baş tan be ri vur gu la dı ğı mız gi bi, adam lık di ni nin

Al lah'ı unut muş, Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, "(Al lah'ı) ar ka la rın da

unu tu lu ver miş (önem siz) bir şey edin miş" (Hud Su re si, 92)

ol ma sı nın bir so nu cu dur. Bu sah te di nin men sup la rı, bu dün ya ya



Al lah'a kul luk et mek için gel dik le ri ni, tek kur tu lu şun O'nun rı za sı

ol du ğu nu bil mez ler. Oy sa bi zi ya ra tan, bi ze an ne le ri mi zin rah min -

de şe kil ve su ret ve ren, bi zi dün ya ya yer leş ti ren, bu dün ya yı bi zim

için dö şe yip-ha zır la yan, bi zi rı zık lan dı ran, bi zi ya şa tan ve öl dü re -

cek olan Al lah'tır. Bi zim O'ndan baş ka hiç bir ve li miz, Rab bi miz,

sa hi bi miz, İla hı mız yok tur. O'ndan gel dik ve O'na gi di yo ruz. Bu

dün ya da da faz la ka la cak de ği liz.  

Ma dem var lı ğı mı zın asıl ma hi ye ti bu dur, o hal de ge çi ci bir sü -

re üs tün de ka la ca ğı mız dün ya nın kü çük men fa at he sap la rı na gir -

mek, dün ya da bir bi ri mi ze "ha va at mak", yok ol ma ya mah kum olan

mal ve mül ke hırs la bağ lan mak, Al lah'ın di ni dı şın da ken di mi ze

baş ka yol gös te ri ci ler, baş ka amaç lar, baş ka "da va"lar seç mek, akıl

ka rı de ğil dir. Dün ya, ahi re tin tar la sı ola rak ya ra tıl mış tır. Ahi ret te

Al lah'ın rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan ma mız, bu dün ya üze rin de

de hu zur lu bir ha yat sür me miz, an cak Al lah'ın yo lu na ta bi ol ma -

mız, "Al lah'a sa rıl ma mız" ile müm kün ola bi lir. Ni te kim bi ze em re -

di len de bu dur:

... Al lah'a sa rı lın, si zin Mev la nız O'dur. İş te, ne gü zel

Mev la ve ne gü zel yar dım cı. (Hac Su re si, 78)

Tüm bu ki tap  bo yun ca in ce le dik le ri miz, biz le re adam lık di ni -

nin üret ti ği çar pık dü şün ce, ba kış açı sı, adet ve ta vır la rı gös ter -

mek te dir. Adam lık di ni nin söz ko nu su özel lik le ri ni Ku ran'da ta rif

edi len hak din le kar şı laş tı rın ca, iki si ara sın da ne den li bü yük bir

fark ol du ğu açık bir şe kil de or ta ya çık mak ta dır. Bu fark, iman ile

kü für ara sın da ki fark tır. Baş ka bir de yiş le, Al lah'ın di ni ile şey ta nın

üret ti ği ba tıl din ara sın da ki fark tır. Bun dan do la yı, adam lık di ni ile

İs lam'ın her han gi bir ben zer lik gös ter me si, Müs lü man la rın adam -

lık di ni nin her han gi bir kıs mı nı be nim se me si söz ko nu su ola maz.
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Bu ne den le de mü min, adam lık di ni top lu mu için de he men ayırt

edi lir; top lu mun üye le ri, onun ken di le rin den ol ma dı ğı nı kı sa sü re -

de an lar lar. An cak na sıl olup da ken di din le ri ne bu ka dar zıt bir

ka rak te re sa hip ol du ğu nu an la ya maz lar. Mü mi nin man tı ğı, on la rın

man tı ğı na ta ma men ters tir. Za ten bu ne den le de, ta rih bo yun ca

adam lık di ni men sup la rı, mü min le rin na sıl bir man tı ğa sa hip ol -

duk la rı nı kav ra ya ma mış ve hatta on la rı "de li lik"le suç la mış lar dır. 

Oy sa, asıl ken di le ri nin için de bu lun duk la rı sis te min hiç bir tu -

tar lı, man tık lı da ya na ğı yok tur. Söy le dik le ri söz ler ço ğun luk la bir -

bi riy le çe li şir. İs lam'a uy mak ge rek ti ği ni söy ler ler, son ra da bu na

ken di le rin ce sı nır la ma lar ge ti rir ler. Di nin ba zı hü küm le ri ni ken di

dü şük akıl la rın ca "be ğe nir", ama faz la "aşı rı"ya kaç ma mak ge rek ti -

ği ni söy le ye rek ba zı hü küm le rin uy gu lan ma ma sın dan ya na ta vır

alır lar. "Biz Müs lü ma nız" der ler, ama İs lam'a gö re ya şa mak is te -

me dik le ri ni söy ler ler.  

Bu mantık dışı, çelişkili sözlerden de anlaşılacağı gibi, her han -

gi bir adam lık di ni men su bu nun di ni ko nu lar hak kın da yap tı ğı yo -

rum lar, öne sür dü ğü fi kir ve dü şün ce ler ge nel lik le Ku ran ayet le -

riy le ta ban ta ba na zıt tır. Ku ran'da bu tür in san lar dan şöy le bah se -

dil mek te dir:

İn san lar dan ki mi, hiç bir bil gi si, yol gös te ri ci si ve ay dın -

la tı cı ki ta bı ol mak sı zın Al lah hak kın da tar tı şır-du rur.

Al lah'ın yo lun dan sap tır mak ama cıy la "gu rur la sa lı nıp-

ka sı la rak" (bu nu ya par); dün ya da onun için aşa ğı lan ma

var dır, kı ya met gü nü de ya kı cı aza bı ona tad dı ra ca ğız.

(Hac Su re si, 8-9)

Hal bu ki Ku ran'da ki ger çek di ni an la yıp uy gu la mak için tam bir

şu ur açık lı ğı na ve ak la ih ti yaç var dır ki, bu özel lik le re sa hip olan -



lar an cak mü min ler dir. Ka fir le rin ve müş rik le rin ise şu ur la rı ve al -

gı la rı ka pa lı, kav ra ya ma yan kim se ler ol duk la rı nı Al lah bir çok aye -

tin de be lirt miş tir:

Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı 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, 7)

An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan çok

sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). 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)

... Ger çek ten on lar, kav ra ma yan bir top lu luk ol ma la rı

do la yı sıy la, Al lah on la rın kalp le ri ni çe vir miş tir. (Tev be

Su re si, 127)

Bun dan do la yı dır ki, adam lık di ni, akıl sız ve şu ur suz in san la rın

batıl di ni dir. Hal bu ki ak lı ve vic da nı, onu din ah la kı nı ya şa ma ya yö -

nel tir ki, in sa nın ger çek şa nı, şe re fi ve ebe di mut lu lu ğu bu din de -

dir. 

İki din ara sın da ki se çim, in sa na ait tir. Bir ayet te ko nu şöy le

açık la nır:

Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur. Şüp he siz, doğ ru luk

(rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık kim ta ğu tu

ta nı ma yıp Al lah'a ina nır sa, o, sa pa sağ lam bir kul pa ya -

pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur. Al lah, işi ten dir, bi len -

dir. (Ba ka ra Su re si, 256)
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D ar wi nizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-

mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim

dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız madde-

lerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve can-

lılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat

edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan

350 milyon fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böy le ce Al lah'ın tüm

ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka -

nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak için dün ya ça -

pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl -

ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen

ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra da ya lı dır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te ori -

si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl dır bi -

lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te dir.

Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi nist id di -

ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve bu ger çek pek

çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le ABD'de, bi -



yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge len çok sa -

yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te, can lı la rın

kö ke ni ni Ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar. Ev rim te ori si nin

çö kü şü nü ve Yaratılış’ın de lil le ri ni di ğer pek çok ça lış ma mız da bü -

tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya de vam edi yo ruz. An -

cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le, bu ra da da özet le -

mek te ya rar var dır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğre-

ti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teo-

riyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme, Char-

les Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıy-

dı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lardı 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.
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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. 

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 
Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar yıl

ön ce dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den hayali şekilde

tesadüfen gel dik le ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup

da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek -

ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka -

yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An -

cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma -

ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya

çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre

çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş -

ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba -

sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina -

nı lan "spon ta ne 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." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on

and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun

sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya -

pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di -

ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or -

ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na

ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız -

lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -

fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)
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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 Evi den ce on Evo lu ti on of

Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can Me te oro lo gi cal

So ci ety, c. 63, Ka sım 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. (Stan ley Mil ler,

Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic Synthe sis

of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -

rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız:

Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zan-

nettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özel-



liklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün

teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın

en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler biraraya geti-

rilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir protein bile üre-

tilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlan-

tılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla

açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına

gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri

olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gel-

mesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir proteinin

tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıy-

la tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baş-

tan 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 olma-

dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi

için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksik-

siz 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 -
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di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu -

şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta -

kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir.

Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu -

sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta -

rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola -

rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol -

ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san,

ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı -

ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel, The Ori -

gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldı-

ğını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı

reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır.  

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek -

te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır.

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,



ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den

olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

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. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 189)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di

dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na -

rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan Fran -

sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir dik le -

ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil den ne si le

bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor du. Ör -

ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di, yük sek

ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le bo -

yun la rı uza mış tı. Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür -

le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı -

la rın za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar -

win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard

Uni ver sity Press, 1964, s. 184) Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz -
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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. 

Bu gün de ha la bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Dar wi nizm'dir. Te -

ori, yer yü zün de bu lu nan mil yon lar ca can lı tü rü nün, bu can lı la rın,

ku lak, göz, ak ci ğer, ka nat gi bi sa yı sız komp leks or gan la rı nın "mu -

tas yon la ra", ya ni ge ne tik bo zuk luk la ra da ya lı bir sü reç so nu cun da

oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Ama te ori yi ça re siz bı ra kan açık bir

bi lim sel ger çek var dır: Mu tas yon lar can lı la rı ge liş tir mez ler,
ak si ne her za man için can lı la ra za rar ve rir ler.

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan her han gi bir tesadüfi et ki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -

tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -

rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na

ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -

rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya



en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The

Ban ner Of Truth Trust, 1988)

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

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu nun

en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.

Ev rim te ori si nin bilim dışı iddiasına gö re bü tün can lı lar bir bir le -

rin den tü re miş ler dir. Ön ce den var olan bir can lı tü rü, za man la

bir di ğe ri ne dö nüş müş ve bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış -

lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü şüm yüz mil yon lar ca yıl sü ren uzun

bir za man di li mi ni kap sa mış ve ka de me ka de me iler le miş tir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ta şı ma la rı na rağ men, bir

yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı ba lık-ya rı

sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen özel lik le ri ni

ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış sü rün gen-

kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin de ol duk -
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la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev rim ci ler geç -

miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali varlıklara "ara-ge -
çiş for mu" adı nı ve rir ler. 

Eğer ger çek ten bu tür can lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa -

yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir.

Ve bu garip can lı la rın ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan -

ma sı ge re kir. Dar win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Char les

Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on,

Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

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 bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden
bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak
tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olma-
lı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok kat-
manında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik
yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla 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. 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. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re cord",

Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87, 1976, s.

133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş

for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır -

lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür -

le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir

can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir

an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün

ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci Bi yo log Do ug las Fu -

tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce

on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 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 Yaratılış’tır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Ev rim te ori si ni sa vu nan la rın en çok gün de me ge tir dik le ri ko nu,

in sa nın kö ke ni ko nu su dur. Bu ko nu da ki Dar wi nist id dia, in sa nın

sözde may mun su bir ta kım ya ra tık lar dan gel di ği ni var sa yar. 4-5

mil yon yıl ön ce baş la dı ğı var sa yı lan bu sü reç te, in san ile hayali ata -

la rı ara sın da ba zı "ara form"la rın ya şa dı ğı id dia edi lir. Ger çek te tü -

müy le ha ya li olan bu se nar yo da dört te mel "ka te go ri" sa yı lır:

1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

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. (Solly Zuc -

ker man, Be yond The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons,

1970, s. 75-94; Char les E. Ox nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in

Hu man Evo lu ti on: Gro unds for Do ubt", Na tu re, 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. Ren nie, "Dar win's Cur rent Bull dog: Ernst

Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 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 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 Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980, s. 1103; A. J.

Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B. Li pin cott Co.,

1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3, Camb rid ge: Camb -

rid ge Uni ver sity 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. (Ti me, Ka sım 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 -

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. Go uld, Na tu ral His tory, 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 -
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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 Zuc ker man, Be yond

The Ivory To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 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.

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 ka rta 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, 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,
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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 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 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 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 -
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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 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. 

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 -
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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. 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. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 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,

böceklerin, 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 kendi-

lerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve

bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. Canlı-

ların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise,

şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcı’nın eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan

var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yara-

tıp şekillendiren Allah'tır.



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. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük bir

va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du ran ve

bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den, bu luş lar

ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in, Hubb le

gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi bi sa nat -

çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka ran fil le rin

çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya ina nan lar bi -

lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar dır. Bu ne den le

ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en et ki li bü yü sü"

ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in -

san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me -

le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip

çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç

ve ya id dia da ha yok tur. Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se -

be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İbrahim (as)'ın kav mi nin el -

le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Musa (as)'ın kav mi nin içinden bazı

insanların al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va -

him ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Yüce Al -

lah'ın Ku ran'da işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın

an la yış la rı nın ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma

dü şe cek le ri ni bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı -

la rı şöy le dir:

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
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ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de -

ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalb 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 bir baş ka aye tin de 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.

Musa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek -

te dir. Hz. Musa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz.

Musa (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. Musa (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 ler şöy le dir:

(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)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca lar"la

- Hz. Musa (as) ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü yü -

le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Musa

(as)'ın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, ayet te bildiril-

diği gibi "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır: 

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)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek et ki -

le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la şıl -

ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de de

bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma id -

di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer bu

id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı ğın -

da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Ni te -

kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa vu nan ve ate ist bir fel se fe -

ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri gö ren Mal colm Mug ge rid ge

ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te dü şe ce ği du ru mu şöy le açıklar:

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
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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. (Mal colm Mug ge rid ge, The End of

Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 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 -

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. 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.

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm

ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)




