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İnsan la rı din den uzak laş tı ran se bep le rin ba şın da hiç kuş ku suz dün ya ya olan bağ -
lı lık la rı ge lir. Ölüm apa çık bir ger çek ol ma sı na rağ men in san la rın bü yük ço ğun lu -
ğu, san ki hiç öl me ye cek miş, ebe di yen dün ya da kalacaklarmış gi bi ahi re ti he sa ba
kat ma dan ya şar lar. 

Bu in san lar dün ya ha ya tı nın ge çi ci li gi ni gö z ar dı eder, dün ya ya hırs la bağ la nır ve
ih ti ras için de ken di le ri ne ve ri len gün le ri -ken di aleyh le ri ne ol mak üze re- tü ke tir -
ler. Ha yat la rı, so nu gel mez mü ca de le le r i çin de ge çer gi der. Oy sa bu çok bü yük bir
ha ta dır. Çün kü dün ya, Al lah’ın in sa nı de ne mek için ya rat tı ğı, ge çi ci bir yurt tur ve
özel lik le ek sik ve ku sur lu bir me kan ola rak ya ra tıl mış tır. Dün ya da ki her gü zel lik,
çok geç me den bo zu lur, yıp ranır, çürür ve yok olur. 

Bu kitap, dün ya hayatının bu çok önem li sır rını tarif et mek te ve in sana, ger çek
yur du, yani ahireti hatır lat mak tadır.

YAZAR HAKKINDA: Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan
Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan bu yana,
imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların
yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçer-
sizliğini ve Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantı-
larını ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini dün-
yaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret
gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve inkarcı
sistemlerin çürük temellerini ve sapkın uygulamalarını gözler önüne

sermektir. Nitekim yazarın, bugüne kadar 73 ayrı dile çevrilen 300’den fazla eseri,
dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif
edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile
olacaktır. Yazar tarafından kitapların kapağında kullanılan mühür, Hz. Muhammed
(sav)’in mühürüdür. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Pey-
gamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da tüm ça-
lışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sevgi dolu barış ahlakını kendine rehber
edinmiş olmasının sembolü olarak eserlerinde bu mührü kullanmıştır.





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.



DÜNYA

HAYATININ

GERÇEĞİ
Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan 

başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için

ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır.

Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?

(En'am Suresi, 32)

ADNAN OKTAR
(HARUN YAHYA)



YAZAR ve ESER LE Rİ HAKKINDA
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 45.000 res min yer al dı ğı top lam 65.000 say fa lık

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

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

ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Harun ve Yah ya isim le rin den

oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü -

nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir.

Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri -

miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya -

yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken -

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

te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı

tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me -

yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik met

ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü,

bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası

ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he -

def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak,

böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği

ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de

dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le -

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

la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

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

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

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

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



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

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

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

Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma -

uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş

bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zanç he def len me mek te dir. 

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

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

or ta ya çık mak ta dır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten -

diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili

bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı, Al lah'ın iz niy le, 21. yüz -

yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut -

luluğa taşımaya bir vesile olacak tır.
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Y
u ka rı da ki re sim de gör dü ğü nüz ka dın yak la şık 70 yaş la rın da. Hiç

dü şün dü nüz mü, 70 ya şın da bir in sa nın geç mi şe yö ne lik dü şün ce -

le ri ne ler dir?

Bu in san her kim olur sa ol sun, muh te me len ya şa dı ğı 70-80 se ne nin na sıl

geç ti ği ni an la ya ma dı ğı nı dü şü nü yor dur. Hat ta ken di si ne sor sa nız, "göz açıp

ka pa yın ca ya ka dar geç ti, hiç bir şey an la ya ma dım" di ye cek tir. 20'li yaş la rın -

day ken her hal de o da yaş la na ca ğı nı hiç dü şün me miş tir. An cak şu an, çok

uzak gör dü ğü o dö ne min için de bu lun ma nın şaş kın lı ğı nı ya şı yor dur. Ve bu

anı uzak gör mek le ne ka dar ya nıl dı ğı nı da çok iyi an la mış tır.

Ya şa mı bo yun ca yap tık la rı nı yaz ma sı nı ve ya an lat ma sı nı is te se niz, en faz -

la bir def te ri dol du ra bi lir ve ya en faz la beş-al tı sa at ar ka ar ka ya an la ta bi lir.

"Kos ko ca 70 se ne" de di ği şe yin ta ma mı iş te bu ka dar dır...

Bu dü şün ce ler için de ya şa yan ki şi nin ak lın da ise çok önem li ba zı so ru lar

var dır:
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- "Göz açıp ka pa yın ca ya ka dar ge çip

gi den bu ha ya tın ama cı ne dir?"

- "Ben bu 70 se ne yi ne için ya şa dım?"

- "Pe ki bun dan son ra ne ola cak?"

Yu ka rı da ki so ru la ra bir bi rin den fark lı ce vap lar ve re -

cek iki in san gru bu var dır: Bun lar dan bir ta ne si Al lah'a

inan ma yan, di ğe ri ise gö nül den ka tık sız bir iman la Al lah'a

bağ la nan ki şi ler dir.

Bi rin ci si yu ka rı da ki so ru lar la il gi li ola rak bü yük ola sı lık la şöy le dü şü nür:

"Ha ya tım bu gü ne ka dar boş bir amaç uğ ru na ge çip git ti. 70 se ne ya şa dım

ama ne için ya şa dı ğı mı da açık ça sı pek an la ya ma dım. Ön ce an nem ba bam

için ya şı yo rum de dim, son ra eşim, son ra ise ço cuk la rım... Ama şu an ölüm

11Adnan Oktar (Harun Yahya)
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yak laş tı. Öle ce ğim ve bu dün ya dan yok olup gi de ce ğim. Son ra sı mı? Son ra

ne ola ca ğı nı bil mi yo rum; ama her hal de her şey bi te cek!"

Bu in sa nın içi ne düş tü ğü boş lu ğun ne de ni, tüm ev re nin, can lı la rın ve in -

san la rın bir ama cı ol du ğu nu kav ra ya ma mış ol ma sı dır. Bu amaç, tüm bu var -

lık la rın ya ra tıl mış ol ma sın dan kay nak la nır. Ak lı olan in san, ev re nin ve can -

lı la rın her nok ta sın da bü yük bir plan, dü zen ve akıl ol du ğu nu gö rür ve do -

la yı sıy la bun la rın üs tün akıl sa hi bi bir Ya ra tı cı ta ra fın dan var edil dik le ri ni an -

lar. Bun lar ya ra tıl mış ol duk la rı na, rast ge le ve bi linç siz bir sü reç le or ta ya çık -

ma dık la rı na gö re, mut la ka bir amaç la rı var dır. Bu ama cın ne ol du ğu ise, üs -

tün güç sa hi bi olan Al lah'ın in san la ra yol gös te ri ci ola rak in dir di ği Ku ran'da

bil di ri lir.

Bu ger çek le ri gö z ö nün de bu lun du ran ve Al lah'a iman eden ki şi yu ka rı -

da ki so ru la ra doğ ru ce va bı ve re cek ve şöy le di ye cek tir: "Be ni her şe yin sa hi -

bi olan Al lah ya rat tı ve bu dün ya ya gön der di. Dün ya da bu lun du ğum sü re -

ce be ni Ya ra ta na kul luk et mek le em ro lun dum ve bu nu en gü zel şe kil de ya -

pıp yap ma dı ğım de nen di. Dün ya nın za ten çok kı sa ol du ğu nu, göz açıp ka -



pa yın ca ya ka dar ge çe ce ği ni bi li yor dum. Doğ ru ola nı yap tım; Al lah'a kul luk

et tim, bu dün ya ha ya tı nın ge çi ci süs le ri ne al dan ma dım. Son ra sı mı? Ha ya tım

bo yun ca iyi iş ler yap tı ğım ve Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya ça lış tı ğım için ebe -

di bir mut lu luk yur du olan cen ne te ka vuş ma yı umu yo rum. Ve Rab bi me ka -

vu şa ca ğım gü nü sa bır sız lık la bek li yo rum."

Yu ka rı da bah set ti ği miz iki in san ara sın da ki far kı da ha da net leş ti re bil mek

için bir nok ta üze rin de dur mak ge re kir: Al lah'ın var ol du ğu nu ka bul eden

her kes, ger çek bir ima na sa hip de ğil dir. Bu gün pek çok in san ev re nin bir Ya -

ra tı cı ta ra fın dan ya ra tıl dı ğı nı ka bul eder, an cak bu ger çe ğin onun ya şa mı için

ne de re ce bü yük bir öne mi ol du ğu nu kav ra ya maz. Bu in san la rın bir ço ğu

Allah'ın ev re ni ya rat tı ğı ve son ra in san la rı ken di hal le ri ne bı rak tı ğı gi bi çar -

pık bir an la yı şa sa hip tir ler.. 

Ni te kim bu yü zey sel ba kış açı sı na, Al lah'ın in san la ra yol gös te ri ci ola rak

in dir di ği Ku ran'da da dik kat çe kil miş, ayet ler de "ev re nin Ya ra tı cı sı kim dir?"

di ye so rul du ğun da in san la rın "Al lah" di ye ce vap ver dik le ri, an cak bun dan

ken di le ri ne hiç bir pay çı kar ma dık la rı bil di ril miş tir:

13Adnan Oktar (Harun Yahya)
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An dol sun on la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol san,

tar tış ma sız; "Al lah" di ye cek ler. De ki: "Hamd Al lah'ın dır." Ha yır,

on la rın ço ğu bil mez ler. (Lok man Su re si, 25)

An dol sun on la ra: "Ken di le ri ni kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol san, el -

bet te: "Al lah" di ye cek ler. Öy ley se na sıl olur da çev ri li yor lar? (Zuh -

ruf Su re si, 87)

Bu yan lış inanç se be biy le de in san la rın ço ğu gün lük ha yat ile ken di -

le ri ni ya ra tan Al lah ara sın da bir bağ lan tı ku ra maz lar. Zan ne der ler ki, bu

dün ya da ya şam la rı nı sür dü re cek, ken di kıs tas la rı na gö re iyi dav ra nış lar -

da bu lu na cak ve öl dük ten son ra da eğer gü nah la rı var sa bir sü re ce za -

la rı nı çe kip cen ne te gi de cek ler dir. Hat ta bir ço ğu bu ka da rı nı bi le dü şün -

mez; "Bu dün ya ha ya tın da ya şa ya ca ğı mız her şey kar dır, Al lah ni met ver -

miş, key fi ni çı ka ra lım" gi bi Al lah'ın ni met le ri ni tak dir ede me yen ca hil ce

bir üs lup la ko nu şur ve bu man tık la baş ka hiç bir şey dü şün me den ya -

şam la rı nı sür dü rür ler.

Oy sa ger çek böy le de ğil dir. Al lah'ı ta nı ma yan ya da O'nu unut muş

olan tüm bu in san lar, çok bü yük ve de rin bir al da nış için de dir ler.

Ku ran'da ki ifa dey le, "On lar, dün ya ha ya tın dan (yal nız ca) dış ta ola -

nı bi lir ler. Ahi ret ten ise ga fil olan lar dır." (Rum Su re si, 7)

İş te bu gibi in san lar, dün ya ha ya tı nın ger çek yü zü nü ve ama cı nı da

kav ra ya maz lar. Ge çi ci ol du ğu nu, "göz açıp ka pa yın ca ya ka dar" bi tip gi -

de ce ği ni hiç dü şü ne mez ler. 

Halk ara sın da dün ya ha ya tı nın kı sa lı ğı ve ge çi ci li ği hak kın da ba zı de -

yim ler kul la nı lır; "ölüm lü dün ya", "üç gün lük dün ya", "ha yat fa ni" gi bi.

Ama bu ka lıp söz cük ler as lın da in san la rın sa mi mi gö rüş le ri ni yan sıt maz.

Bu tarz söz ler, top lu mun bir ge le ne ği gi bi, ara la rın da ko nu şu lan bir soh -

bet, hat ta es pri ko nu su dur. Ni te kim böy le önem li bir ko nu nun he men

ar ka sın dan dün ya ile il gi li plan la ra başlanır. Ör ne ğin "ölüm lü dün ya",

"dün ya ya bir ke re gel dik" sö zü nün aka bin de; "Ta bii ki dün ya yı te pe te -

pe ya şa ya cak sın!" tar zın da sığ man tık lar öne sürülebilir.

Oy sa  ki ha ya tın kı sa ol ma sı, ölüm lü ol mak ve dün ya ya bir ke re gel -

mek, her in san için en önem li ger çek ler den dir. Bel li bir ya şa ka dar in -
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san bu önem li ger çe ğin far kı na va ra ma mış ola bi lir, an cak bu nu far k et -

ti ği an da tüm ya şa mı nı göz den ge çir me si ve Al lah'ın ken di sin den is te di -

ği şey le re gö re ye ni den ya şan tı sı nı dü zen le me si ge re kir. Çün kü ha yat

kı sa dır, ama in san ru hu -Al lah'ın di le me siy le- son su za ka dar ya şa ya cak -

tır. Son su zun ya nın da 60-70 se ne lik ha ya tın hiç bir kıy me ti yok tur. Bu ra -

da az bir zevk al mak için son suz ha ya tı fe da et mek ise el bet te akıl sız -

lık tır.

An cak bu ger çe ği kav ra ya ma yan in kar cı lar, tüm ömür le ri ni Al lah'ı

unu tarak boş amaç lar uğ ru na tü ke tir ler. Oy sa bu boş amaç la ra bi le ka -

vuş ma la rı müm kün de ğil dir. Do yum suz luk için de ya şar lar ve her za man

bu lun duk la rı du ru mun ya da sa hip ol duk la rı nın bir adım öte si ni is ter ler.

O adı ma ge çin ce ise bir adım da ha isterler sonra bir adım da ha... İşte

öle ne ka dar tat min ol ma yan böyle is tek ler le ömürlerini tüketirler. Oysa

ar zu la dık la rı gü zel lik ve zen gin li ğe dün ya şart la rın da ka vuş ma la rı müm -

kün de ğil dir çün kü her za man sa hip ol duk la rın dan da ha iyi si çı ka cak tır

kar şı la rı na.

Ör ne ğin, son mo del bir ara baya sahip olmayı şiddetle ar zu la yan bir

kişi dü şü nün. Bü yük çabalar sonucunda ka vuş tu ğu ara ba nın, çok geç -

me den ye ni mo del le ri çı ka cak tır ve bun lar kendisine da ha ca zip ha le

ge le cek tir. Ve ya bu kişinin, se ne ler ce pa ra bi rik ti rip, emek har ca yıp bir

eve sahip olduğunu düşünün. Bir gün mut la ka ken di si nin kin den da ha

gü zel bir ev le kar şı la şa cak ve ken di evi ne olan il gi si ni kay be de cek tir.

Sa tın al dı ğı bu mal la rın es ki ye rek, bo zu la rak, tah rip ola rak ken di si ne ve -

re ce ği sı kın tı lar ise apay rı bir acı dır. 

Da ha gü ze li ni ve iyi si ni ara ma, sa hip olun ca es ki si nin öne mi nin kal -

ma ma sı, bir aşa ma son ra ye ni nin de es ki du ru mu na düş me si; in san la rın

ta rih bo yun ca için de ya şa dık la rı bir kı sır  dön güdür. İn sa nın bu ger çek

kar şı sın da du rup, ne den dün ya nın pe şin de koş ma nın ken di si ne bir so -

nuç ge tir me di ği ni an la ma sı ve "Bu ba kış açı sın da kök lü bir so run var."

di ye dü şün me si ge re kir. Fa kat in san la rın bir ço ğu, bu akıl dan yok sun bir

bi çim de, hiç bir za man ya ka la ya ma ya cak la rı ha yal le rin pe şin den koş ma -

ya de vam eder ler. 
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İş te bu ki tap ta hız la geç mek te olan ve ga ran ti al tı na alı na ma yan dün ya

ha ya tı her yö nüyle göz ler önü ne se ril mek te ve bu dün ya ha ya tı nın al da tı cı

tüm sır la rı ve ril mek te dir. Çünkü Al lah mü min le re, bu ger çek le in san la rı uya -

rıp kor kut ma la rı gö re vi ni ver miş tir. Tüm in san la ra da bu dün ya ha ya tı na

kan ma ma la rı nı ve Ken di rı za sı na uy ma la rı nı em ret miş tir. Bir ayet te tüm in -

san lar şöy le uya rı lır:

Ey in san lar, 

hiç şüp he siz Al lah'ın va adi

hak tır; öy ley se dün ya ha ya tı

si zi al dat ma sın... 

(Fa tır Su re si, 5)
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Y a şa dı ğı mız ev ren de her şey mü kem -

mel bir uyum içe ri sin de dir. Bi li nen

yak la şık 300 mil yar ga lak si, iç le rin de

bu lu nan yak la şık 300'er mil yar yıl dız la son

de re ce dü zen li şe kil de var lık la rı nı sür dür mek -

te dir ler. Öy le ki tüm ga lak si ler, yıl dız lar, ge ze -

gen ler ve uy du lar hem ken di et raf la rın da,

hem de bağ lı ol duk la rı sis tem ler le bir lik te be -

lir li yö rün ge ler de dön mek te dir ler. Böy le bir

dü ze nin oluş ma sı, hiç bir şe kil de rast lan tı lar la

açık la na maz.
Üs te lik ev ren de ki hız kav ra mı, dün ya öl çü -

le riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da akıl al maz bo yut lar -

da dır. Mil yon lar ca ton ağır lı ğın da ki yıl dız lar,

ge ze gen ler, ga lak si ler ve ga lak si kü me le ri

uzay için de müt hiş bir sü rat le ha re ket eder ler.

Üze rin de ya şa dı ğı mız Dün ya, sa at te 1670 km.

hız la ken di ek se ni et ra fın da, 108.000 km. hız -

la Gü ne ş’in et ra fın da dö ner. Gü neş Sis te mi nin

ga lak si mer ke zi et ra fın da ki dö nüş sü ra ti sa at -

te 720.000 km. iken, Sa man yo lu ga lak si si nin

uzay da ki hı zı sa at te 950.000 km.dir. Dur mak -

sı zın de vam eden ha re ket öy le si ne yo ğun -

dur ki, Dün ya ve Gü neş Sis te mi her se ne

bir ön ce ki se ne bu lun du ğu yer den 500

mil yon ki lo met re kadar uzak laşır.

İş te biz de son de re ce ast ro no mik

hız lar da ha re ket eden bu gök ci sim le -

DÜNYA HAYATI
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rin den bi rin de ya şa mı mı zı sür dü rü yo ruz. Üs te -

lik üze rin de bu lun du ğu muz Dün ya tüm ev ren le

kı yas la nın ca son de re ce kü çük ve sı ra dan ka lır.

Bu ina nıl maz den ge ler, as lın da Dün ya üze rin -

de ki ha ya tın pa muk ip li ği ne bağ lı ol du ğu nu or ta ya

koy mak ta dır. Gök ci sim le ri nin ha re ket et tik le ri yö -

rün ge ler de ki mi li met rik de ği şim ler, kay ma lar bile

çok önem li so nuç lar do ğu ra bi lir. Hat ta öy le ki,

Dün ya üze rin de ya şa mak müm kün ol ma ya bi lir.

Böy le si ne bü yük bir den ge ye ve hı za sa hip bir sis -

tem için de, kor kunç ka za la rın oluş ma sı da ol duk ça

müm kün gö rün mek te dir. Ama şu an için böy le ka -

za lar çok en der ol mak ta ve dü zen bo zul ma dan

hayat de vam etmektedir. Allah'tan bir nimet olarak

Dün ya ’nın dö nüş hı zı nı da hi his set me yiz, Dünya’yı

çevreleyen tehlikelerden habersiz şekilde çok ka -

rar lı ve gü ven li bir sis te min için de gibi hayatımızı

sür dü rürüz.
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İşte ba zı in san lar bu an la tı lan la rı faz la dü şün mez ler; dü şün me dik le ri

için de ger çek te ne de re ce ola ğa nüs tü ko şul lar da ha yat sür dür dük -

le ri ni far k e de mez ler. İçin de ya şa dı ğı mız ev re nin bel li bir amaç la

var edil miş ol du ğu nun ken di le ri için ne ka dar önem li ol du ğu nu

bil mez ler. Bu dün ya da ne den bu lun duk la rı nı, bu ka dar has sas den -

ge nin ev ren de na sıl oluş tu ğu nu me rak bi le et me den ya şa ya bi lir ler.

Hal bu ki in sa nı in san ya pan en te mel özel lik dü şün me ye te ne ği nin ve dü -

şün dük le rin den so nuç çı ka ra bi le cek bir ak lı nın ol ma sı dır. İn san ne den ya şa -

dı ğı nı, dün ya nın ne amaç la ya ra tıl dı ğı nı, ev ren de ki den ge le rin kim ta ra fın -

dan ku rul du ğu nu dü şün me den ger çek le re ula şa maz. 

Tüm bu an la tı lan la rı dü şü nüp kav ra ya bi len ki şi nin kar şı sı na ise açık bir

ger çek çı kar: İçin de ya şa dı ğı mız ev reni tüm has sas den ge le riy le üs tün akıl

sa hi bi Ya ra tı cımız olan Rabbimiz yaratmıştır. Ev re nin için de son de re ce kü -

çük bir yer kap la yan Dün ya ise tüm kü çük lü ğü ne rağ men bü yük amaç lar la

ya ra tıl mış tır. İn san la rın ya şan tı la rı için de her şe yin bir ama cı var dır. Ka inat ta -

ki her nok ta da Yü ce Al lah'ın sı nır sız gü cü nün ve ben zer siz ak lı nın te cel li le -

ri gö rül mek te dir.

Al lah in san la rın yer yü zün de bu lu nuş amaç la rı nı da, Ku ran'ı Ke rim'de şöy -

le bil dir miş tir: 
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O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni zin da ha iyi (ve gü -

zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü mü ve ha ya tı ya rat tı. O, üs tün ve güç lü

olan dır, çok ba ğış la yan dır. (Mülk Su re si, 2)

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık olan bir dam la su dan ya rat tık. Onu de -

ni yo ruz. Bun dan do la yı onu işi ten ve gö ren yap tık. (İn san Su re si, 2)

Al lah yer yü zü üze rin de herşeyin bir amaç ile var edildiğini de yi ne Ku -

ran'la bi ze ha ber ver miş tir:

Biz, bir 'oyun ve oya lan ma ko nu su' ol sun di ye gö ğü, ye ri ve iki si ara -

sın da bu lu nan la rı ya rat ma dık. Eğer bir 'oyun ve oya lan ma' edin mek

is te sey dik, bu nu, Ken di Ka tı mız' dan edi nir dik. Ya pa cak ol say dık, böy -

le ya par dık. (En bi ya Su re si, 16-17)



Dün ya nın Sır rı

Al lah dün ya ha ya tı nı, in san lar dan han gi le ri nin da ha gü zel dav ra nış lar da

bu lu na ca ğı nı, kim le rin sa da kat gös te rip, Ken di si'ne bağ lı ka la ca ğı nı de ne -

mek için ya rat mış tır. Baş ka bir de yiş le dün ya, Al lah'tan kor kup sa kı nan lar la,

O'na nan kör lük eden le ri ayırt et mek için ha zır lan mış bir im ti han ye ri dir. Bu

im ti han ye rin de gü zel lik ler le çir kin lik ler, iyi lik ler le kö tü lük ler, ek sik lik ler le

mü kem mel lik ler bi ra ra ya kon muş ve ku sur suz bir im ti han sis te mi ku rul muş -

tur. İn san lar, iman la rı nın or ta ya çık ma sı için tür lü şe kil ler de de nen mek te dir -

ler. So nuç ta da Al lah'ı hak kıy la ta nı yıp, tak dir ede bi len ler in kar cı lar dan ay -

rı la cak ve kur tu lu şa ere cek ler dir. Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir:

İn san lar, (sa de ce) "İman et tik" di ye rek, sı nan ma dan bı ra kı la cak la rı nı

mı san dı lar? An dol sun, on lar dan ön ce ki le ri sı na dık; Al lah, ger çek ten

doğ ru la rı da bil mek te ve ger çek ten ya lan cı la rı da bil mek te dir. (An ke -

but Su re si, 2-3)

Bu im ti ha nın sır rı nı an la mak için ön ce lik le ev re ne ta ma men ha kim olan

Ya ra tı cımızı çok iyi ta nı ya bil mek ge re kir. O Yaratıcı, gök le ri, ye ri ve bu iki si

ara sın da ki her şe yi yok tan var eden, her var lı ğın Ken di si' ne muh taç ol du ğu,

hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma yan ve bü tün ek sik lik ler den uzak olan Al lah'tır. Allah

in sa nı yok tan var et miş, ona sa yı sız özel lik ler ve ni met ler ver miş tir. Hiç bir in -

san işit me yi, gör me yi, yü rü me yi, si nir ve kas sis tem le ri ni dü zen li ola rak ça lış -

tı ra bil me yi, so lu num sis te mi oluş tu rup ne fes al ma yı ve bu nun gi bi ya şam için

şart olan sa yı sız özel lik le ri ni ken di ba şı na el de et me miş tir. Da ha in san bun la -

rı id rak ten bi le yok sun ken Al lah bu sis tem le ri onun vü cu du na yer leş tir miş tir.

Tüm bu ni met le rin kar şı lı ğın da in san lar dan is te di ği ise, Ken di si 'ne kul luk

et me le ri dir. Fa kat in san la rın bir ço ğu ayet te bil di ril di ği üze re, "za lim ve nan -

kör" bir ka rak ter gös te re rek Rab bi miz'e şük ret me yi, O'na bo yun eğ me yi ve

ita at et me yi unu tur lar, O'nun koy du ğu sı nır la rı çiğ ner ler. Ken di le ri nin bü yük

bir gü ce sa hip ol duk la rı nı, bu dün ya dan çok uzun bir sü re ay rıl ma ya cak la -

rı nı dü şü nür ler. (Allah'ı tenzih ederiz)
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Bu yüz den de tüm amaç la rı dün ya yı ya şa ma ya yö -

ne lik tir. Ölü mü unu tur, ölüm den son ra ki ya şan tı la rı için

hiç bir ha zır lık yap maz lar. En bü yük amaç la rı, im kan la -

rı el ver di ğin ce ken di le ri ne iyi bir ya şan tı sağ la mak, bu -

ra da ge çir dik le ri her anı ken di le rin ce en iyi şe kil de de -

ğer len dir mek tir. Bu gi bi in san la rın dün ya ya olan bağ lı -

lık la rı nı Al lah Ku ran'da şöy le bil dir miş tir:

Ger çek şu ki bun lar, çar ça buk geç mek te olan (dün yay)ı se -

vi yor lar. Ön le rin de bu lu nan ağır bir gü nü bı ra kı yor lar.

(İn san Su re si, 27)

Al lah'ı unut muş olan in kar cı lar ya şam la rı bo yun ca böy le bir

ça ba için de dir ler, ama ayet te ifa de edil di ği gi bi bu dün ya nın

önem li bir sır rı var dır: Dün ya ha ya tı çar ça buk geç mek te dir.

Dün ya ya bağ la nan la rın unut tuk la rı, dü şün -

me ye ya naş ma dık la rı, ha tır la tıl dı ğın da kaç tık -

la rı bir ko nu dur bu. An cak ne ka dar kaç ma -

ya ça lış sa lar da ölümle birlikte dünya hayatı-

nın sona ereceği hiç de ğiş me ye cek bir ger -

çek tir.
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"İnsanın cennette mutlu olabilmesi için dünyada 

eğitilmesi yani imtihandan geçmesi gerekir."

ADNAN OKTAR: İnsan eğer doğrudan cennete giderse mutlu olmaz,

mutlaka dünyada bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Eğer doğrudan

cennete giderse Hz. Adem ve Havva'nın konumu gibi olur, ki mutlu

değillerdi cennette onlar. O anlamda mutlu olmadılar, yenilik arıyorlar-

dı. Mesela Allah'a verdikleri sözü tutamayacak duruma geldiler ama

eğitimden geçtikten sonra insanlar, yani acıyı, zorluğu, çileyi, sadakati,

sabrı, cesareti, vefayı, her türlü güzel ahlakı gördükten sonra, cennette

sonsuza kadar çok mükemmel ahlakta oluyorlar. 

Cehennem, cennettekilere bir ekrandan sürekli gösterilir. Bu da her an

hallerine şükretmelerini sağlıyor. Adem'e cehennem hiç gösterilmedi

yani cehennem ekranını görmedi cennette Hz. Adem. Eğer görseydi,

tabii takdir Allah'ın, kim bilir nasıl olurdu tavrı ama kaderi öyleydi.

Cennetin mükemmelliği için, cennette insanların mutlu olması için, mut-

laka dünyadaki bu eğitimden geçmeleri gerekiyor ve mutlaka cehen-

nemden haberdar olmaları gerekiyor. (Adnan Oktar'ın Kanal-35'teki

Röportajından, 1 Şubat 2009) 
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ADNAN OKTAR: İnsanlar cennete direkt konmuş olsalar olay çıkartır-

lar. Allah mesela Hz. Adem'i koyuyor Hz. Havva'yı koyuyor, şeytanı koyu-

yor cennete, sonucu görüyoruz. Eğitilmeden girdin mi böyle oluyor.

Allah onu gösteriyor bize. Hz. Adem'de ve Havva'da Allah itaat görme-

diğini söylüyor Kuran'da, yani onları sebatlı görmediğini söylüyor.

Verdikleri sözde sebat etmiyorlar ama tabi şeytan farklı, onun tavrı tam

psikopatça. Eğitimden geçtikten sonra insanlar normal oluyor. 

Kuran'da Cenab-ı Allah şöyle söylüyor: "Siz Allah'tan razı olarak, Allah

da sizden razı olmuş olarak, cennetime girin, salih kullarımın arasına

katılın" çünkü "Ey mutmain olmuş nefis" diyor Allah yani nefis dengelen-

miş oluyor. Biz burada dengeleniyoruz; güzel ahlakı, sevgiyi, şefkati,

sabrı, cesareti öğreniyoruz. Allah nasip ederse cennette bunlar muhab-

bet konusu olacak bize. 

Allah Kuran'da, "Karşılıklı tahtlarda otururlar, konuşurlar, sohbet eder-

ler" diye bildiriyor. Cennette ne konuşulur? Tabi ki dünyada yapılanlar

konuşulacak. Oradaki detaylar, onların görüntüleri gösterilecek.

Oradaki muhabbet: “Nasıl mücadele etmiş?”, “Nasıl çaba harcamış?”,

“Nasıl güzel ahlak göstermiş?”, “Hz. Musa ne yapmış?”, “Hz. İsa ne yap-

mış?”, bunları anlatacağız. O yüzden de biz bu mübarek, bu güzel

insanları çok seveceğiz. (Adnan Oktar'ın Tempo TV'deki Röportajından,

24 Mart 2009)
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Bir kaç Sa ni ye mi, Bir kaç Sa at mi?

Bir ta til anı dü şü nün. So nun da, iki sa at sü ren yol cu lu ğun ar dın dan uzun

sü re dir plan la dı ğı nız ta ti le çık ma yı ba şar dı nız ve seç ti ği niz ta til kö yü ne var -

dı nız. Ta til kö yü çok ka la ba lık tı, si zin gi bi ta ti le çı kan yüz ler ce ki şi var dı et -

raf ta. Re sep si yon da ta nı dık yüz ler le kar şı laş tı nız ve hep siy le se lam laş tı nız.

Da ha faz la va kit kay bet me den de niz kı yı sı na in mek için ace le et me ye baş la -

dı nız. He men üs tü nü zü de ğiş ti re rek kum sa la in di niz. Kar şı nız da ha ri ka bir

de niz ve kum sal du ru yor du. Ha va ise ger çek ten in sa nı bu nal ta cak ka dar sı -

cak tı. Ve so nun da de ni ze gi rip yüz me ye baş la dı nız. Fa kat yü zer ken bir ses

duy du nuz: "Uyan! Sa at 8 ol du!" 

Bir an da duy du ğu nuz bu se se hiç bir an lam ve re mez si niz. Duy du ğu nuz

ses le bu lun du ğu nuz or tam ara sın da bağ lan tı kur ma ya ça lı şır sı nız, fa kat ilk

an da ba şa ra maz sı nız. So nun da ya vaş ya vaş göz le ri ni zi açıp uya nır sı nız. Göz -

le ri niz bu lun du ğu nuz oda ya alı şıp da şu uru nuz ye ri ne gel di ğin de rü ya gör -

dü ğü nü zü far k e der si niz. Ger çek ten de çok şa şı rır sı nız. "Her şey o ka dar ger -

çek ti ki, sa at ler ce yol cu luk yap tım, mas ma vi de ni zi gör düm, çev rem de bir

sü rü ta nı dık in san la kar şı laş tım, hat ta şu an kış ol ma sı na rağ men o müt hiş sı -

ca ğı bi le his set tim." di ye tüm sa mi mi ye ti niz le şaş kın lı ğı nı zı ifa de eder si niz. 

Rü ya nız da çok uzun bir vak tin geç miş ol du ğu nu zannetmenize rağ men

tüm rü ya yal nız ca bir kaç sa ni ye sür müş tür. Ne ka dar ak si ni is pat et mek is te -

se niz de bu nun yal nız ca bir kaç sa ni ye lik bir rü ya ol du ğu nu ka bul et mek du -

ru mun da ka lır sı nız. 

İş te çok kı sa sü ren dün ya ha ya tı nı tü ke tip de ahi re te gi den in kar cı la rın

şaş kın lı ğı da ay nı bu şe kil de ola cak tır. Çok uzun sü re ce ği ni zan net tik le ri

dün ya ha ya tı on la rı al dat mış tır. Öy le ki ki mi bin yıl, ki mi bin yıl dan da faz -

la ha yat la rı nı sür dü re bi le cek le ri gi bi bir his se ka pıl mış lar dır. Oy sa ölüm le ri -

nin ar dın dan di ril til dik le rin de, dün ya da as lın da çok az bir sü re kal dık la rı nı

an la ya cak lar dır. Bu du rum Ku ran'da şöy le an la tı lır:

De di ki: "Yıl sa yı sı ola rak yer yü zün de ne ka dar kal dı nız?"

De di ki: "Bir gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar kal dık, sa yan la ra sor."

De di ki: "Yal nız ca az (bir za man) kal dı nız, ger çek ten bir bil sey di niz"

(Mü mi nun Su re si, 112-114)

10 yıl ya şa mış bir in san da 100 yıl ya şa mış bir in san da yu ka rı da ki ayet -

ler de ifa de edil di ği gi bi dün ya da en faz la bir gün ka dar ömür sür dü ğü nü
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enin de so nun da fark ede cek tir. Tıp kı rü ya dan uya nan ve çok uzun bir ta -

til ge çir di ği ni zan ne der ken yal nız ca bir kaç sa ni ye nin geç ti ği ni far k e den

in san gi bi... Hat ta ya şa dı ğı ömür ona öy le kı sa ge le cek tir ki, aşa ğı da ki ayet -

te bil di ril di ği gi bi bü yük hırs lar la ge çir di ği ve yıl lar ca sürdüğünü düşündü-

ğü ha ya tı nın aslında bir sa ate sığ dı ğı na ye min da hi ede cek tir:

Kı ya met sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar, tek bir sa atin dı -

şın da (dün ya ha ya tı) ya şa ma dık la rı na and içer ler. İş te on lar böy le

çev ri li yor lar dı. (Rum Su re si, 55)

Her ke sin ke sin ola rak bil di ği gi bi dün ya da ki ya şam sü re si sı nır lı dır. Bir

kaç sa at, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Ve her kes şu nu da ke sin ola -

rak bi lir ki sı nır lı olan her şey enin de so nun da bi te cek tir. Bir in san 80 yıl

da ya şa sa, 100 yıl da ya şa sa her ge çen gün ka çı nıl maz olan so na doğ ru

iler ler. Bu nun ör nek le ri ni is tis na sız her kes ken di ha ya tın da gör müş tür. Dü -

şü nün ki, uzun va de li ola rak yap tı ğı nız her plan la enin de so nun da kar şı -

laş mış sı nız dır. Şu an da ge ri ye dö nüp bak tı ğı nız da söy le ye ce ği niz ilk söz

"Ne ka dar ça buk geç ti!" ola cak tır.
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Örneğin liseye başlayan bir genci düşünün. Birinci sınıftayken liseyi bi-

tirmesinin çok uzun süreceğini, bu sürenin bir türlü sona ermeyeceğini dü-

şünür. Ancak bir gün kendini liseyi ve hatta üniversiteyi bitirmiş bulur ve

birinci sınıftayken neler düşündüğünü dahi hatırlamaz. Aklında başka

planlar vardır. Belki de birkaç ay sonra yapacağı evliliği planlıyordur ve o

günün bir türlü gelmeyeceği kanaatindedir. Ama o gün de gelir ve ondan

sonra planını yaptığı başka günler de. Hatta zaman o kadar hızlı geçer ki

kişi bir anda kendini evlenmiş, çocukları ve torunları olmuş yaşlı bir insan

olarak bulur. Artık dünya hayatı için belirlenen süre dolmak üzeredir. O

büyük güne belki birkaç yıl, belki bir kaç hafta, hatta belki de birkaç

dakika kalmıştır. Ölümle birlikte insanın o çok değer verdiği, hayatı boyunca

süsleyip baktığı bedeni adeta tanınmayacak bir hale gelecektir.

Dünya hayatının geçici bir yurt olduğu ve asıl yurdun ahiret olacağı

Kuran'da bildirilmiştir. Ahirette sonsuza kadar devam edecek olan cennet

ve cehennem hayatının tüm detayları Allah'ın vahyiyle tarif edilmiştir. Buna

rağmen insan çok kısa süren bu hayata yönelir ve nefsine fayda sağlamaya

çalışır. Halbuki olayları biraz akılcı değerlendirebilen ve gerçekleri düşü-

nen bir insan, dünya hayatının sonsuz hayat yanında ne kadar değersiz

olduğunu görüp anlar. Ve ahirette sonsuza kadar sürecek olan hayatını

eşşiz nimetlerle dolu cennette geçirmek için çalışır. Bunun tek yolu da

ihlasla Allah'a yönelmektir. Kesinlikle gerçekleşecek olan bitişi hiç düşün-

meyip, dünya hayatının sonunu görmek istemeyenler ise -Allah'ın dilemesi

dışında- sonsuz azabı hak etmişlerdir...

Kuran'da Allah'a kulluktan kaçınan insanların karşılaşacağı bu son şöyle

bildirilmiştir:

Gün dü zün bir sa atin den baş ka san ki hiç ömür sür me miş ler gi bi on -

la rı bir ara da top la ya ca ğı gün, on lar bir bir le ri ni ta nı mış ola cak lar.

Al lah'a ka vuş ma yı ya lan la yan lar ger çek ten hüs ra na uğ ra mış lar dır.

On lar hi da ye te er miş (kim se ler) de ğil di. (Yu nus Su re si, 45)

Ar tık sen sab ret; Re sul ler den azim sa hip le ri nin sab ret tik le ri gi bi.

On lar için de ace le et me. On lar, teh dit edil dik le ri şe yi (aza bı) gör -

dük le ri gün, san ki gün dü zün yal nız ca bir sa ati ka dar ya şa mış lar dır.

(Bu,) Bir teb liğ dir. Ar tık fa sık olan bir ka vim den baş ka sı yı kı ma uğ -

ra tı lır mı? (Ah kaf Su re si, 35)
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İn san, bi lin ci ye ri ne gel di ği an dan iti ba ren sü rek li bir şey ler ta lep et me ye baş -

lar. Öy le ki art ar da gelen bu is tek ler bi tip tü ken mek bil mez. İn sa nın nef si her

an is te me ha lin de dir ve bu is tek le rin de de sı nır  ta nı maz. Ay rı ca is te di ği her şe -

ye sa hip ola bil di ği ni far z et sek bi le de ği şen bir du rum yok tur. Ya şa ya bi le ce ği

sü re or ta la ma 70-80 se ne dir ve bu sü re nin so nun da ölü müy le bir lik te sa hip ol -

du ğu her şey elin den gi de cek tir.
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"Ölüm kaçınılmaz bir gerçek ve herkes 

yapayalnız olarak, tek başına Rabbimiz’in

huzuruna gidecektir."

ADNAN OKTAR: ... Ölüme direnmenin mümkünü yok. Öyle bir şey yok-

tur. Allah'ı aşkla sevip, sonsuz hayatta Allah ile beraber olmak, Allah

aşkıyla yanmak çok güzeldir. Allah'ın varlığı apaçık ortada. Çoğunluk

dalalette olabilir. Allah: "Çoğunluğa uyarsanız, sizi Allah yolundan

saptırırlar." (Enam Suresi, 116) diyor. Biz çoğunluğa göre hareket

etmeyiz. 

Çoğunluk anormal düşünüyor olabilir. Biz ne yapacağız? Kendi aklı-

mızla düşüneceğiz. Kuran'da, "Yapayalnız, tek başına Bana gelecek-

siniz" (Meryem Suresi, 95) diyor Allah. Bilgisayar koltuğu, annesi, baba-

sıyla, facebook arkadaşlarıyla gelmez. Ölür, cenaze kalabalık olur

ama ölen tek başına gider mezarlıkta, toprağın altına. İki buçuk met-

renin altına koyduktan sonra, var gücüyle oradaki belediye işçileri

toprağı üstüne dökmeye başlıyorlar. Ondan sonra herşeyle bağlantı

kopuyor. 

Simsiyah karanlığın içerisinde, buz gibi toprağın içerisinde sadece

bakteriler, oradaki kurtlardır arkadaşı. Işık yoktur. Her geçen dakika

vücudu şişmeye başlar. Ağzından köpükler gelmeye başlar. Ve kadı-

nın rahmi, cinsel organından dışarı atılır basıncın etkisiyle, davul gibi

şişer. En yakışıklı, en güzel, dünyanın en güzel kadını olsa, o akıbete

uğramaktan ayrı kalamaz. En yakışıklı erkek de bu aşamalardan

geçer. Bir tek Peygamberlerde bozulma olmuyor ve velilerde. Bir

mucize olarak olmuyor. Mesela yıllar sonra Peygamber Efendimiz
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(s.a.v.)'in mezarı düzeltilirken, Hz. Ömer

(a.s.)'ın ayağı görülmüş toprakta, oldu-

ğu gibi duruyor mezar düzeltilirken. Geri

kapatmışlar ama duruyor. Allah'ın hik-

meti. 

Öldükten sonra mezarda artık ne inter-

net sohbetleri yapabilir, ne şımarık ifa-

deler kullanabilir, ne facebook arka-

daşlarına gülücük işareti, hiçbir şey

gönderemez. Onlar da ona haber

gönderemez. Elektrik bağlantısı vs. hiç-

bir şey olmaz. Parfümleri, elbiseleri,

marka kıyafetleri, ayakkabıları hepsi

dolapta evde kalır, fabrikası da orada

kalır. Fabrikasına işçiler gidip gelir,

devam ederler çalışmaya, arabalarını

başkaları kullanır, eşyalarını birilerine

dağıtırlar ama o yerin altında beze sarılı

olarak orada durur. Ayak başparmak-

ları birbirine  iple bağlıdır, üstten çenesi

bağlanır morgdan gasilhaneye geldi-

ğinde. Yırtarlar Amerikan bezinden bir

parçayı, kafasının üstünden geçirip,

çenesinin altından bağlarlar. Ağzından

çıkacak nevaleleri durdurmak için

ama tabi buna rağmen, ağzını parça-

lar çıkar, mümkün değildir... (Adnan

Oktar'ın 10 Aralık 2010 tarihli Kaçkar TV

röportajından)
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So nu ca Ulaş tır ma yan Bir Hırs

Dün ya nın ne re dey se bir "göz açıp ka pa ma sü re si" ka dar ça buk geç ti ğin -

den bah set tik. Ama hırs la dün ya ya yö ne len in sa nın gö z ö nün de bu lun dur -

ma sı ge re ken bir baş ka ger çek da ha var dır ki; Al lah'a iman et me di ği sü re ce

dün ya da ne ye sa hip olur sa ol sun as la ger çek hu zu ru bu la ma ya cak tır.

İn san, bi lin ci ye ri ne gel di ği an dan iti ba ren sü rek li bir şey ler ta lep et me -

ye baş lar. Öy le ki, art ar da gelen bu is tek ler bi tip tü ken mek bil mez. İn sa -

nın nef si her an is te me ha lin de dir ve bu is tek le rin de de sı nır  ta nı maz. Ama

tüm bu sı nır sız is tek le ri ne rağ men elin de ki im kan lar kı sıt lı dır. İs te di ği her -

şe ye sa hip ol ma sı müm kün de ğil dir. Ay rı ca is te di ği her şe ye sa hip ola bil di -

ği ni far z et sek bi le de ği şen bir du rum yok tur. Çün kü dün ya nın en zen gin

in sa nı da ol sa bu zen gin lik ge çi ci dir. En faz la ya şa ya bi le ce ği sü re or ta la ma

70-80 se ne dir ve bu sü re nin so nun da ölü müy le bir lik te sa hip ol du ğu her -

şey elin den gi de cek tir.

Sı nır ta nı ma yan in san, Al lah'tan bir kar şı lık ola rak, bir tür lü ça re bu lu na -

ma yan bir "tat min siz lik" duy gu su için de ya şar ve ya şa mı nın her anın da fark -

lı fark lı is tek le re ka pı lır. Bu is tek le ri ni el de et mek için de bü yük bir hırs la

ça lı şır, hat ta bun lar için ol ma dık şey le ri gö ze alır. Çev re sin de bu lu nan in san -

la rı hat ta ai le si ni, ya kın la rı nı kır ma yı bi le gö ze ala bi lir. Fa kat is te di ği şe yi el -

de et ti ği an o "si hir" bo zu lur. Ve müt hiş ar zu la dı ğı şey her ne olur sa ol sun

öne mi ni yi ti rir. San ki onu el de et mek için gün ler ce, ay lar ca, yıl lar ca ken di si

uğ raş ma mış tır. El de et ti ğiy le tat min ol ma yan ne fis he men baş ka bir is te ğin
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pe şi ne dü şer, bu se fer hırs la onun pe şin den koş ma ya baş lar; ta ki onu da

el de ede ne ka dar...

İn kar cı in sa nın dün ya ha ya tın da ma la, mül ke, kı sa ca çev re sin de gör dü ğü

şey le ri el de et me ye kar şı duy du ğu bu hırs ölün ce ye ka dar hiç dur mak sı zın

de vam eder. Hiç bir za man elin de ki ler le ye ti nip mut lu ola maz. Çün kü Al lah'ı

ra zı et mek için de ğil, sa de ce ben cil tut ku la rı nı ra zı et mek için is ti yor dur. Ve

sa hip ol du ğu her şey onun ki bi ri ni ve bü yük len me si ni art ır mak ta dır. El bet te

Al lah dün ya ha ya tın da bu de re ce az gın la şıp nef si nin pe şi  sı ra sü rük le nen le -

rin hu zur lu bir ruh ha li ne sa hip ol ma la rı na izin ver mez.

Ni te kim Ku ran'da an cak Al lah'a yö ne len le rin, O'nu zik re den le rin kal ben

kur tu luş bu la bi le cek le ri ha ber ve ril miş tir:

Bun lar, iman eden ler ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma in olan lar dır.

Ha be ri niz ol sun; kalp ler yal nız ca Al lah'ın zik riy le mut ma in olur. (Rad

Su re si, 28)

İnkar edenler böylesine derin bir gaflet içindeyken; ölümü unutmuş,

dünya hayatına kendilerini kaptırmışken, müminler ise her gün ölüme bir

adım daha yaklaştıklarının bilincindedirler. Yaşadıkları her an Allah için

yaşar, Allah'ın rızasını gözetir ve Allah'ın huzurunda yapayalnız durup hesap

vereceklerini ve ölüm anının giderek yaklaştığını düşünürler. Daima korku

ve umut arasında Rabbimizin kendilerinden hoşnut olması için dua ederler.

Ölümü düşünmek, yakınlığını hissetmek, iman edenlerin derinliğinin ve

Allah korkularının artmasına vesile olur. 
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"Ölümü düşünmek insanı olgunlaştırır."

ADNAN OKTAR: Ölüm olgunluk vesilesidir; olgunluğu sağlar, sevgiyi

sağlar, derinliği sağlar, cömertlik sağlar. Kişi öleceğini hatırlarsa, teş-

vik eder onu. Affediciliği sağlar, affediciliğe kamçıdır ölüm. Birine,

mesela: "Herkes ölüp gidecek, sen niye böyle intikam peşindesin?"

dedin mi, bir anda ayakları yere basar. Mal biriktirme arzusu olmaz,

dağıtmak ister; ölüm aklına gelince. Ölüm aklına gelince, sonsuz ola-

cağını, sonsuz yaşayacağını bilip kalbi ferahlar. Allah'ı göreceğini bil-

diği için, onun sevincini duyar. Bütün ahbaplarına, sevenlerine kavu-

şacağını umut ettiği için, inşaAllah, onun sevincini duyar... (Adnan

Oktar`ın 21 Haziran 2011 tarihli A9 TV ve Kaçkar TV röportajından)

"Müslüman ölüm korkusu yaşamaz, 

ölümü güzel bir sevinç olarak görür."

ADNAN OKTAR: Allah bu kadar da güzellik yarattığına göre niye kor-

kalım? Ölümden korkmayız, biz Allah'tan korkarız. Ölümü Allah'a bir

kavuşma, bir sevinç olarak görürüz. 

... Müslüman Allah'ı darıltmaktan korkar. Allah'ın rızasını kazanama-

maktan korkar, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Allah'ın kendi-

sini sevmemesinden korkar... (Adnan Oktar'ın 9 Aralık 2010 tarihli

Kahramanmaraş Aksu Tv ve Kaçkar Tv röportajından)



Dün ya Ha ya tın da ki 

Al da nış

Ya şa dı ğı mız dün ya da in san

gö zü nü han gi yö ne çe vir se gü -

zel lik ler le kar şı la şır ve bunları

bü yük be ğe niy le iz ler. Ku sur -

suz ta sa rım da ki in san vü cu du,

mil yon lar ca çe şit bit ki, ton lar ca

ağır lık ta ki bu lut la rın ye r al dı ğı

uç suz bu cak sız gök yü zü ve da -

ha pek çok şey ru ha zevk ve -

re cek es te tik bir gö rü nüm le ya -

ra tıl mış tır. Gör dü kleri dı şın da

di ğer du yu la rıy la al gı la dı ğı pek

çok de tay da in sa na zevk ve rir.

Gü zel bir ko ku, tat ya da gü zel

ri tim li bir mü zik gi bi.

Da lın dan sar kan bir mey ve,

gü zel ko ku su ve ta dıy la her ke -

sin ho şu na gi der. Yi ne ay nı şe -

kil de bir çi çe ğin fark lı ton lar -

dan olu şan renk le ri, üze rin de ki

de sen son de re ce zevk ve ri ci dir. Gü zel bir in san yü zü her kes ta ra fın dan be -

ğe ni top lar. Gü zel bir ev, son mo del bir ara ba tabi ki talep görür. İn san, ya -

şa mı nı sür dü rür ken bun lar gi bi da ha bir çok şe yi be ğe nip, on la rı el de et mek

is ter. Fa kat bü tün bu sa yı lan la rda zaman içinde oluşan değişiklikler bü yük bir

şaş kın lı ğa yol açar. Çün kü bu gü zel lik ler an lam la rı nı yi tir miş, hat ta ar tık gör -

mek bi le is te me di ği bir ha le dö nüş müş tür.

Ör ne ğin, mey ve da lın dan ko par tıl dık tan kı sa bir sü re son ra ya vaş ya vaş

ka rar ma ya baş lar, son ra o gü zel ko ku su nu kay be der. Ar dın dan da çü rür ve

kö tü bir ko ku yay ma ya baş lar. İn san, can lı renk le ri ve hoş ko ku suy la ken di -

si ni cez be den çi çek le ri alıp evi ne ge ti rir ve bir va zo ya ko yar. An cak ara dan

bir gün geç me den çi çek le rin renk le ri so lar, can lı lı ğı, di ri li ği kay bo lur. 2-3
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Dün ya üze rin de gü zel olan ne var sa bir gün

gü zel li ği ni kay be de cek ve yok ola cak tır.
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gün son ra ise çiçekler ta ma men ka -

rar mış ve çü rü müş tür. Dün ya nın

en gü zel yü zü ne sa hip ol du ğu nu

dü şün dü ğü in sa nı 60 yıl son ra gör -

se onu ta nı mak ta bi le zor la na bi lir.

O gü zel in san yaş lan mış, yü zü kı rı -

şık lık lar için de kal mış, saç la rı bem -

be yaz ol muş tur. Kı sa ca es ki gü zel -

li ğin den eser kal ma mış tır. Ev yıp -

ran mış, ara ba nın mo de li es ki miş,

be lir li kı sım la rı ise çok tan pas lan -

ma ya yüz tut muş tur. So nuç ola rak

dün ya da in sa nın çev re sin de gör dü -

ğü her şey kı sa za man da bir bo zul -

ma eği li mi gös te rir.

Bu durum ço ğu in sa na "do ğal

bir sü reç" gi bi ge lir. Oy sa bu ra da

çok de rin bir an lam giz li dir. Et ra fı -

mız da ki her şey sü rek li ola rak bo -

zul ma ya, es ki me ye, çü rü me ye doğ -

ru gi de rek, bi ze as lın da çok önem -

li bir me saj ver mek te dir . Bu, dün -

ya nın ge çi ci ve al da tı cı bir ha yal ol -

du ğu ger çe ği dir.

Hep sin den önem li si dün ya da ki

tüm hay van lar, bit ki ler, in san lar ya -

ni yer yü zün de ki bü tün can lı lar ölüm lü dür. İn sa nın bu bü yük ger çe ğin öne -

mi ni kav ra ya ma ma sı nın ne de ni ölen in san la rın ve hay van la rın ye ri ne ye ni le -

ri nin doğ ma sı, do ğa da her yıl ye ni ürün le rin ye tiş me si dir. Bu ger çe ği kav ra -

ya ma yan in san, ölüm lü şey le re hak et tik le rin den faz la de ğer ve rir, on lar için

pek çok şe yi gö ze alır. İs te di ği şey le re "sa hip ol mak" tut ku su ile ya şar. Oy sa

her şe yin tek sa hi bi Al lah'tır. O di le di ği sü re ce can lı lar var olur, di le di ği an da

da yok olur, ölür ler. 

Dün ya da ki tüm hay van lar, bit ki ler, in -

san lar ya ni yer yü zün de ki bü tün can lı lar

ölüm lü dür. Her şe yin tek sa hi bi Al lah'tır.

O di le di ği sü re ce can lı lar var olur, di le -

di ği an da da yok olur, ölür ler. 



"İnsanların büyük bir bölümü ölüme çok

yakın olmalarına rağmen, ölümü hiç 

akıllarına getirmezler."

ADNAN OKTAR: Hud Suresi 15. ayette,  "Kim dünya hayatını ve onun çeki-

ciliğini isterse onlara yapıp ettiklerini onda tastamam öderiz" buyrulur.

Yani sadece dünyada yaşamayı isterse, ahireti istemezse yapıp ettikleri

onlara tastamam ödeniyor. "Süs, araba, canları ne istiyorsa veririm" diyor

Allah. "Ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar", hepsini alırlar diyor

Allah. "İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur" ama ahi-

rette başka hiçbir şey vermem diyor çünkü nankörlük yapmış oluyor. Bazı

kişiler var, 60-65 yaşına gelmiş ama hala sadece balıklardan, kuşlardan,

keyfinden bahsediyor ama 10 dakika, "Bu nasıl oldu" diye düşünmeye

ayırmıyor. Sadece eğlencesinden bahsediyor. "Ne kadar güzel yiyecekler

var" diyor. "Gök ne güzel, dağlar ne güzel" diyor. Peki bunları kim yarattı?

"O beni ilgilendirmez" diyor. Böyle denilir mi, böyle şey olur mu? 

Ben burada bir ziyafet vereceğim, o da yiyip, içip, çekip gidecek. Adama

soracaklar "Sana bu ziyafeti kim verdi?" diyecekler, "Bana ne?" diyecek.

Bir daha ben onu çağırır mıyım buraya? Kim çağırır öyle birini? Bir nezaketi

vardır, bir teşekkürü vardır. Allah "Bir daha çağırmam" diyor o zaman.

Ayette, "Onların orada, dünyada bütün istedikleri boşa çıkmıştır.'' buyuru-

yor Allah. 

Arabası öldükten sonra kapıda kalıyor. Cenaze kaldırılıyor; "Ceketini kime

verelim, pantolonunu kime verelim?" ya da "Arabayı kim satacak?" diye

düşünüyorlar. Evini müze yapıyorlar bazı ünlü kişilerin de. Bir zamanlar yan-

dan pozlar veren, pırıl pırıl kıyafetleri olan biri ama şimdi nerede o kişi?

Duruyor evi bakın. Son model arabalarının hepsi duruyor ama kendi yok

ortada. Kendi nerede? İki metre toprağın altında, hiç kıpırdamadan yatı-

yor, karanlığın içinde. Arkadaşı ise artık kurtlar, mikroplar; başka bir şey

yok. 

38 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ



Mesela genç bir kız veya bir delikanlı oluyor tam diskoda eğlenirken kalbi

duruyor, yığılıp kalıyor. Diskoda hayat devam ediyor hala ama o, morg-

da. Morgdan da toprağın altına. Mezarın altında arkadaşlarıyla bağlantı

kuramıyor, kablo da yok, ışık da yok. Su kayağı da yapamıyor. Ağzına

burnuna toprak doluyor. Yiyeceği sadece topraktır.

Günde üç vakit yemek yemek, arkadaşlarla ızgara yapıp eğlenmek yok.

O tek lokma yiyemez orada. Sadece toprak yiyebilir. Işığın esamesi yok-

tur. Sadece ona azap yapanların ışıklarını görebilir o kadar. Başka bir şey

göremez. Ama bunu düşünmüyor tabi bazı insanlar. Gününü gün etme

peşinde. Ölümü hiç akıllarına getirmiyorlar. Ölüm, bir kuş için, bir böcek

için ne kadar mukadder ise, sivrisinek için ne kadar mukadder ise bir

insan için de aynı şekilde mukadderdir. 

Hiç ölmez havasında çoğu insan. Sanki çelikten, demirden yapılmış gibi.

Oysa insan acizdir, anında ölür. Çok zayıf bir varlıktır. Beyninde bir şey

oluyor ölüyor, kalbinde bir şey oluyor ölüyor. Karaciğerinde tümör çıkıyor,

vücut devriliyor. Gücü yetmiyor. Küçük bir pıhtı devirmeye yetiyor insanı. 

Herkes birbirine ahireti unutturmaya çalışırsa veya büyük çoğunluk unu-

tursa bu olmaz. Ahiret bir gerçek, Allah bir gerçek. Beynimizin içi simsiyah

bir karanlık, kemikten kutu gibi. Beynimizin içindeki ışığa bakın. Nasıl

aydınlık değil mi kafamızın içi ama beynin içi kapkaranlık. Beyinde olmu-

yor mu bu görüntü? Hangi  televizyonda var şu kalitedeki görüntü. Hangi

fabrika yapabilmiş? Beyindeki küçük bir et parçası yapıyor bunu. Allah o

eti vesile ediyor. Bütün dünya bir araya gelse de hala o küçük etin yap-

tığını yapamıyorlar. Şu ses kalitesine bakın. 3 boyutlu. Stereo sistemden

daha gelişmiş. Hışırtı da yok. En kaliteli ses cihazlarında oluşmuyor bu. 

Mükemmel şekilde kokuyu alıyoruz, sesi duyuyoruz, düşünüyoruz, görün-

tüyü mükemmel alıyoruz. O küçücük mağaramızda mutlu yaşıyoruz.

Ama kimileri "bana ne" diyor. Sen bana ne dersen bir daha o nimeti

Allah sana vermez... (Adnan Oktar'ın 25 Temmuz 2010 tarihli Kanal

Avrupa röportajından)
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Al lah, in san la rın dün ya nın al da tı cı yö nü ne kanmamala-

rı, dünya hayatının ger çe ğini dü şün me le ri için Ku -

ran'da çe şit li ör nek ler ver miş tir:

Dün ya ha ya tı nın ör ne ği, an cak gök -

ten in dir di ği miz, onun la in san la rın

ve hay van la rın ye di ği yür yü zü nün

bit ki si ka rış mış olan bir su gi bi dir.

Öy le ki yer, gü zel li ği ni ta kı nıp süs -

len di ği ve aha li si ger çek ten ona

güç ye tir dik le ri ni san mış lar ken

(iş te tam bu sı ra da) ge ce ve ya

gün düz ona em ri miz gel miş tir de,

dün san ki hiç bir zen gin li ği yok -

muş gi bi, onu kö kün den bi çi lip

atıl mış bir du rum da kıl mı şız. Dü -

şü nen bir top lu luk için Biz ayet le ri

böy le bi rer bi rer açık la rız. (Yu nus Su -

re si, 24)



Ayet te bil di ril di ği gi bi dün ya üze rin de gü zel olan ne var sa

bir gün gü zel li ği ni kay be de cek ve hat ta yok ola cak tır. An -

cak bu nu bil mek ye ter li de ğil dir; bu ger çek, üze rin -

de de rin dü şü nül me si ge re ken bir ko nu -

dur. Çün kü Al lah bu tür ör nek le ri

"dü şü nen in san lar" için açık la dı ğı nı

bil dir miş tir. İn san, akıl sa hi bi bir var -

lık ola rak, dü şün mek, dü şün dük le rin -

den so nuç çı kar mak ve ya şa mı nın

ama cı nı bul mak la yü küm lü dür. 

"Dü şün mek" ve "ak let mek" gi bi

önem li va sıf la rı üze rin de ta şı ma yan

in sa nın ise hay van lar dan bir far kı kal -

maz. Hay van lar da do ğar lar, bü yür ler,

ço ğa lır lar, ken di le ri ne gö re bir ya şam

sü rer ler. Ama na sıl ve ne den ya ra tıl dık la rı nı,

bir gün öle cek le ri ni, öl dük ten son ra na sıl bir

41Adnan Oktar (Harun Yahya)



ha yat la kar şı la şa cak la rı nı dü şün mez ler. Dün ya nın ger çek yü zü nü gö rüp, ha -

ki ki ama cı nı kav ra yıp an la ma ya ça lış maz lar.

El bet te hay van la rın böy le dav ran ma sı do ğal dır, çün kü on lar "akıl sa hi bi"

ola rak ya ra tıl ma mış lar dır. Ya ra tı cı'nın var lı ğı nı kav ra ma, ya ra tı lı şın ga ye si ni

araş tır mak la so rum lu tu tul ma mış lar dır. An cak in san so rum lu dur; Rab bi miz

olan Al lah'ı ta nı mak la, O'nun ken di sin den is te dik le ri ni öğ re nip uy gu la mak -

la, ger çek yur du nun dün ya ol ma dı ğı nı, dün ya nın "göz açıp ka pa yın ca ya ka -

dar" kay bo la cak bir ha yat ol du ğu nu an la mak la so rum lu dur. 

Bu ger çek le ri kav ra yan in sa nın tav rı ise, ger çek yurt olan ahi re te ha zır lık

yap mak, ya şa mı nı yal nız ca Al lah'ı hoş nut ede cek yol lar ara ya rak ge çir mek

ola cak tır. 

Ak si tak dir de dün ya da da ahi ret te de azap la kar şı la şabilir. Zen gin olur,

ama sahip oldukları ona mutluluk getirmeyebilir. Gü zel olur, ama gü zel li ği

ba şı na be la  olabilir. Ün lü olur, ama bir gün yal nız ka labilir, en zor günlerin-

de yanında dostum dediği insanları bulamayabilir.

Dün ya nın Ge çi ci li ği ne Ku ran'dan Ör nek ler 

Al lah Ku ran'da "dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği" ile il gi li pek çok ör ne ği bi ze

bil dir miş tir. Ayet ler de, hem geç miş te ya şa mış in san la rın ve top lum la rın baş -

la rı na ge len olay lar ib ret ve ri ci bi rer ör nek ola rak an la tıl mış, hem de dün ya

ha ya tı nın ger çek yü zü in san la rın zi hin le rin de can lan dı ra bi le cek le ri şe kil de

ör nek len di ril miş tir. Kehf Su re si'nde an la tı lan iki "bağ sa hi bi"nin du ru mu, bu

ör nek ler den bi ri dir:

Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik

ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitir-

miştik. İki bağ da yemişlerini vermiş, ondan (verim bakımından) hiç

bir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. (İki-

sinden) Birinin başka ürün (veren yer)leri de vardı. Böylelikle onunla

konuşurken arkadaşına dedi ki: “Ben, mal bakımından senden daha

zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm.” Kendi nefsinin

zalimi olarak (böylece) bağına girdi (ve): "Bunun sonsuza kadar kuru-

yup-yok olacağını sanmıyorum" dedi. "Kıyamet-saati'nin kopacağını

da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüp-

hesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım." Kendisiyle konuş-

makta olan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan,

sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düz-
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gün (eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan (Allah)ı

inkar mı ettin? Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime

hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman, 'MaşaAllah,

Allah'tan başka kuvvet yoktur' demen gerekmez miydi? Eğer beni

mal ve çocuk bakımından senden daha az (güçte) görüyorsan. Belki

Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir, (seninkinin)

üstüne gökten 'yakıp-yıkan bir afet' gönderir de kaygan bir toprak

kesilir. Veya onun suyu dibe göçer de böylelikle onu arayıp-bulmaya

kesinlikle güç yetiremezsin." (Derken) Onun ürünleri (afetlerle)

kuşatıldı. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını (esefle)

oğuşturuyordu. O (bağın) çardakları yıkılmış durumdaydı, kendisi

de şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım."

Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu, kendi ken-

dine de yardım edemedi. İşte burada (bu durumda) velayet (yar-

dımcılık, dostluk) hak olan Allah'a aittir. O, sevap bakımından ha-

yırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Onlara, dünya hayatının örneğini

ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri

birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı-çırpı oldu.

Allah, her şeyin üzerinde güç yetirendir. Mal ve çocuklar, dünya

hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih davranışlar' ise, Rabbi-

nin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakı-

mından da daha hayırlıdır. (Kehf Su re si, 32-46)

Bu kıs sa da in sa nın dün ya ha ya tın da ki gü cü ne al da na rak bö bür len -

mesinin ne kadar akılsızca bir tavır olduğu, çünkü Allah'ın o gücü anında

yok edebileceği vurgulanmaktadır. Aynı gerçek, bir başka kıssada "bahçe

sahipleri" örneği ile anlatılır,

Gerçek şu ki, biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara

da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye

haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and

içmişlerdi. (Bu konuda) Hiç bir istisna yapmıyorlardı. Fakat onlar,

uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir bela' onun üstü-

nü sarıp-kuşattı. Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara

kesildi. Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler. "Eğer ürünü-

nüzü devşirecekseniz erkence kalkıp-çıkın." Derken, aralarında

fısıldaşarak çıkıp-gittiler: "Bugün sakın oraya hiç bir yoksul girip

de karşınıza çıkmasın." (Yok sul la rı) En gel le me ye güç le ri ye te bi lir -
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miş gi bi er ken den git ti ler. Ama onu gö rün ce: "Mu hak kak biz (gi de -

ce ği miz ye ri) şa şır mı şız" de di ler. "Ha yır biz (her şey den ve bü tün

ser ve ti miz den) yok sun bı ra kıl dık." (İç le rin de) Mu te dil olan bi ri de -

di ki: "Ben si ze de me miş miy dim? (Al lah'ı) Tes bih edip yü celt me miz

ge rek mez miy di?" de di ler ki: "Rab bi miz Se ni tes bih eder yü cel ti riz;

ger çek ten biz ler za lim mi şiz." Şim di bir bir le ri ne kar şı ken di le ri ni

kı na ma ya baş la dı lar. "Ya zık lar bi ze ger çek ten biz ler az gın mı şız" de -

di ler. "Bel ki Rab bi miz onun ye ri ne da ha ha yır lı sı nı ve rir; şüp he siz

biz yal nız ca Rab bi mi ze rağ bet eden kim se le riz." İş te azap böy le dir.

Ahi ret aza bı ise mu hak kak çok da ha bü yük tür; bir bil se ler. (Ka lem

Su re si, 17-33)

Dik kat edi lir se, Ku ran'da dün ya ha ya tı na al da nıp doğ ru yol dan sa pan

in san lar ola rak an la tı lan ki şi ler, Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden "ate ist" ki şi ler

de ğil dir. Al lah'ın var lı ğı nı bi len ve ka bul eden, an cak O'nu an mak tan

uzak laş mış ki şi ler dir. Ha ta la rı, Al lah'ın ken di le ri ne ni met ola rak ver di ği im -

kan la rı ken di le ri nin çok do ğal bir hak kıy mış gi bi gö re rek, bü yük bir ki bi -

re ka pıl ma la rı dır. Al lah'ı ve O'nun gü cü nü sa de ce söz de ka bul eder ler ama

kalp le ri; ken di gu rur la rı, ki bir le ri, hırs la rı ve ben cil lik le ri ile do lu dur. 

Al lah Ku ran'da, bu gi bi in san la ra ör nek ola rak, Hz. Mu sa'nın kav mi nin,

ya ni Al lah'a ina nan bir top lu mun için den çık mış olan Ka run'u ör nek ve rir.

Hem Ka run hem de ona öze ne rek dün ya ha ya tı na al da nan lar, Al lah'a söz -

de ina nan, ama dün ya nın bü yü sü ne al da na rak O'nu unu tan kim se ler dir: 

Ger çek şu ki, Ka run, Mu sa'nın kav min den di, an cak on la ra kar şı az -

gın laş tı. Biz, ona öy le ha zi ne ler ver miş tik ki, onun anah tar la rı bir -

lik te (ta şı ma ya) dav ra nan güç lü bir top lu lu ğa ağır ge li yor du. Ha ni

kav mi ona de miş ti ki: "Şı ma ra rak se vin me, çün kü Al lah, şı ma ra rak

se vin ce ka pı lan la rı sev mez. Al lah'ın sa na ver di ğiy le ahi ret yur du nu

ara, dün ya dan da ken di pa yı nı (na si bi ni) unut ma. Al lah'ın sa na ih -

san et ti ği gi bi, sen de ih san da bu lun ve yer yü zün de boz gun cu luk

ara ma. Çün kü Al lah, boz gun cu luk ya pan la rı sev mez." De di ki, "Bu

ben de olan bir bil gi do la yı sıy la ba na ve ril miş tir." Bil mez mi ki ger -

çek ten Al lah, ken di sin den ön ce ki ku şak lar dan kuv vet ba kı mın dan

ken di sin den da ha güç lü ve in san sa yı sı ba kı mın dan da ha çok olan

kim se le ri yı kı ma uğ rat mış tır. Suç lu gü nah kar lar dan ken di gü nah la -

rı so rul maz. Böy le lik le ken di ih ti şam lı- sü sü için de kav mi nin kar şı -

sı na çık tı. Dün ya ha ya tı nı is te mek te olan lar: "Ah keş ke, Ka run'a ve -

ri le nin bir ben ze ri bi zim de ol say dı. Ger çek ten o, bü yük bir pay sa -
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hi bi dir' de di ler. Ken di le ri ne ilim ve ri len ler ise : 'Ya zık lar ol sun si ze,

Al lah'ın se va bı, iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan kim se için da -

ha ha yır lı dır; bu na da sab re den ler den baş ka sı ka vuş tu rul maz" de di -

ler. So nun da onu da, ko na ğı nı da ye rin di bi ne ge çir dik. Böy le ce

Al lah'a kar şı ona yar dım ede cek bir top lu lu ğu ol ma dı. Ve o ken di,

ken di ne yar dım ede bi le cek ler den de de ğil di. Dün, onun ye rin de ol -

ma yı di le yen ler, sa bah la dık la rın da: 'Vay, de mek ki Al lah, kul la rın -

dan di le di ği nin rız kı nı ge niş le tip-yay mak ta ve kı sıp-da ralt mak ta dır.

Eğer Al lah, bi ze lüt fet miş ol ma say dı, bi zi de şüp he siz ba tı rır dı. Vay,

de mek ger çek ten küf re sa pan lar fe lah bu la maz de me ye baş la dı lar.

İş te ahi ret yur du, Biz onu, yer yü zün de bü yük len me yi ve boz gun cu -

luk yap mak is te me yen le re kı la rız. So nuç da tak va sa hip le ri nin dir.

Kim bir iyi lik le ge lir se, ar tık onun için on dan da ha ha yır lı sı var dır;

kim de bir kö tü lük le ge lir se, ar tık kö tü lük le ri ya pan lar, yal nız ca

yap mak ta ol duk la rıy la kar şı lık gö rür ler. (Ka sas Su re si, 76-84)

Gö rül dü ğü gi bi Ka run'un ha ta sı, ken di si ni Al lah'tan ba ğım sız, ay rı bir

güç gi bi gör me si, Al lah'ın de ne mek ama cıy la ken di si ne ver di ği güç ve im -

ka nı, ken di sin de olan bir üs tün lük ten do la yı "hak et ti ği ni" san ma sı dır. Oy -

sa tüm in san lar sa de ce Al lah'ın kul la rı dır ve O'nun Ka tın da hiç bir şe yi "hak

et miş" ol maz lar; in san la ra ve ri len her şey, sa de ce ve sa de ce Al lah'ın lüt fu -

dur. Bu nun far kın da olan in san, Al lah'ın ver di ği ni met ler kar şı sın da az gın -

laş maz, şı ma ra rak se vin ce ka pıl maz; sa de ce Al lah'a şük re der ve bu şük rün

se vin ci ni ya şar. Bir in sa nın tüm dün ya da ya ka la ya bi le ce ği en üs tün ve en

asil se vinç de bu dur. Ka run ve Ka run'a öze nen ler gi bi olan lar ise, an cak

Al lah'tan ge len fe la ket ler le içi ne düş tük le ri ya nıl gı nın far kı na va rır lar. Bu

fe la ket le re bi le al dır ma yıp al da nış la rı nı sür dü rür ler se, bu du rum da va ra -

cak la rı yer Al lah'ın ebe di aza bıy la do lu ce hen nem ola cak tır. 

Bir ayet te bu ger çek şöy le ha ber ve ri lir:

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 r, bir de ba kar sın ki sap sa rı ke sil miş, son ra o, bir çer çöp olmuş -

tur. Ahi ret te ise şid det li bir azab; Al lah'tan bir mağ fi ret ve bir hoş -

nut luk (rı za) da 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)
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"Dünya hayatındaki başarılar ve kazançlar

büyüklük hissi için istenilmez."

ADNAN OKTAR: Bakın Cenab-ı Allah diyor ki, Nur Suresi 37. ayet.

"(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmek-

ten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptı-

rıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (deh-

şetten allak bullak olacağı) günden korkarlar." Allah korkusunu yaşa-

yan insanlardan bahsediyor. Allah ne diyor? Ticaret, alışveriş. Okul,

evlilik, eğlence hiçbir şey insanı Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Mesela

düğüne gidiyor, unutuyor. Oysa her an Allah canını alabilir.

Düğündeki o sesi, o görüntüyü beyninde yaratan kim? Allah. O

eğlence ortamını Allah beyninde sana göstermese sen onu görebilir

misin? Göremezsin. Orada şımarmanın, unutmanın alemi ne? 

Okula gidiyor, mesela üniversite imtihanını kazanıyor ya da birinci
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olunca çok büyük bir olay olacak zannediyor. Bambaşka bir ruh halin-

de yaşıyor, herkesi geçmiş olmanın, herkesi ezmiş olmanın heyecanı

oluyor içinde. "Amacın ne?" diyoruz. "Allah rızası için mi yapıyorsun

bunu? İslam'a Kuran'a hizmet için mi?", "Yok insanları geçmek, daha

büyük olmak, onların haset etmeleri çok hoşuma gidiyor." diyor.

Halbuki insan okulu da, işi de "insanlar haset etsin" diye istemez. Okul

da, iş de, evlilik de, bütün hayatın tamamı Allah rızası için yapılır. Kendi

kafasına göre hareket ederse mutsuzluk, neşesizlik, acı, korku, gerilim,

hastalıklar da başından eksik olmaz. 

Allah mutlaka görür. "Allah görmeden ben bunu yaparım." veya

"Fazla düşünmezsem, Allah da bana bir şey yapmaz." mantığı da

olmaz. Allah verdiği akıldan insanları sorar, sorgular. Aklın hakkını ver-

mekle yükümlüdür her insan. (Adnan Oktar'ın 17 Nisan 2010 tarihli

Kahramanmaraş Aksu TV röportajından)
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İ
n sa nı Al lah en mü kem mel şe kil de ya rat mış, onu pek çok üs tün özel -

lik le do nat mış tır. Ya ra tıl mış olan tüm var lık lar içe ri sin de dü şün me, ka -

rar ver me, ak let me, dü şün dü ğü şe yi uy gu la ya bil me, plan kur ma, so -

nuç çı kar ma gi bi zi hin sel fonk si yon la rıy la in sa nın üs tün lü ğü tar tış ma sız bir

ger çek tir.

Pe ki hiç dü şün dü nüz mü, tüm bu üs tün lük le rin ak si ne in san ne den son

de re ce ko run ma ya muh taç bir be de ne sa hip tir? Ne den an cak mik ros kop la

gö rü le bi le cek ka dar kü çük bak te ri ler, vi rüs ler bu be de ne za rar ve re bil mek -

te dir? Ne den in san ya şa mı bo yun ca sü rek li be de ni ni te miz le mek, ona ba kım

yap mak zo run da dır? Ve ne den in san be de ni za man iler le dik çe yıp ran mak ta,

yaş lan mak ta dır?

İnsanlar  bedenlerinin acizliğini çok "doğal"  bir eksiklik olarak görürler,

oysa bedendeki her acizlik belirli bir amaca göre özellikle yaratılmıştır.

İnsanın acizliğine ait her detayı Allah özel olarak var etmiştir. Nisa Suresi'nin

28. ayetinde "... İnsan zayıf olarak yaratılmıştır" hükmüyle bu gerçeğe

dikkat çekilir. İnsan ne zaman nerede doğacağını, hangi vakitte ne şekilde

öleceğini belirleyemez. Ayrıca bedeninde oluşan hastalıklar karşısında da

son derece savunmasız ve acizdir. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır ki, bir kul

olarak Yaratıcımız olan Allah'a karşı olan acizliğini anlayabilsin ve dünyanın

geçici bir mekan olduğunu fark edebilsin. 

İn san ne za man ne re de do ğa ca ğı nı, han gi va kit te, ne şe kil de öle ce ği ni

be lir le ye mez. Da ha sı, ya şa dı ğı ha yat tan ne ka dar mem nun olur sa ol sun, o

ha ya tı olum lu ya da olum suz yön de et ki le ye cek un sur lar üze rin de hiç bir

kont rol me ka niz ma sı na sa hip de ğil dir.

Evet, insan bedeni her yönüyle korunmaya ve kollanmaya muhtaçtır.

Dünya şartlarında başına ne zaman ne geleceği belli değildir. Yaşadığı yer
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ister dünyanın en gelişmiş şehri

olsun, ister en yakın medeniyete kilo-

metrelerce uzaklıkta, elektrikten,

sudan mahrum bir dağ köyü olsun;

kişi, hayatının hiç beklemediği bir

anında bir tehlikeyle karşılaşabilir.

Ölümcül bir hastalığa yakalanabilir,

sakatlanabilir. Karşılaştığı olay, hiç

kaybetmeyeceğini sandığı bedensel

gücünü, güzelliğini ya da övündüğü

fiziksel bir özelliğini alıp götürebilir.

Bu konuda yaşadığı yer gibi kişinin

kim olduğu da bir istisna yaratmaz;

dağ başında sürülerini otlatan bir

çoban ya da bütün dünyanın tanıdığı

bir yıldız olsa da, söz konusu olaylar-

dan herhangi biri hayatını hiç tahmin

edemeyeceği yönde değiştirebilir.

Or ta la ma 70-80 ki lo luk bir "et ve

ke mik yı ğı nı" olan be den, in ce bir de -

ri ile kap lan mış tır. El bet te bu na rin

de ri, ko lay lık la çi zi lir, yır tı lır ve en

ufak bir dar be de mo ra rır. Gü neş al -

tın da çok uzun bir sü re kal ma ya da -

ya na maz. Bel li bir li mit aşı lır sa de ri,

ön ce kı za rır, son ra şi şer ve su top lar.

Kı sa ca sı sı cak bir ha va ya ma ruz ka lan

in san ken di si ni mut la ka ko ru ma al tı -

na al mak zo run da dır.

Al lah in san la rı en gü zel su ret te ve

en mü kem mel sis tem ler le ya rat mış tır.

An cak dün ya nın ge çi ci li ği ni gös ter -

mek ve hırs la ra ka pıl ma la rı nı en gel le -

mek için, be de ni et ve yağ gi bi çok

ça buk bo zu la bi len mad de ler den



oluş tur muş tur. Eğer in sa nın fark lı mad de -

ler den oluş tu rul muş, zırh sağ lam lı ğın da bir

be de ni ol say dı, o za man hiç bir vi rüs ya da

mik rop, so ğuk ya da her han gi bir ka za bu

zır hı de lip geç me ye, za rar ver me ye güç ye -

ti re mez di. Oy sa et ve yağ açık ta bı ra kıl dı -

ğın da bir kaç sa at için de ko ku şan, bo zu lan

mad de ler dir. İş te, in sa nın en bü yük aciz -

lik le rin den bi ri, "mal ze me"si nin bu den li

çü rük ol ma sı dır.

İn san, Al lah'tan bir ha tır lat ma ola rak

be de ni nin aciz li ği ni sık sık his se der. Ör ne -

ğin, so ğuk ha va nın et ki si in san vü cu du nun

aciz li ği ni bü tün ger çek li ğiyle or ta ya ko yan

bir et ken dir. So ğuk ha va in sa nın fiz yo lo jik

sa vun ma sı nı ya vaş ya vaş felç eder. Vü cu -

dun sü rek li ayar ya pa rak ko ru du ğu sa bit

sı cak lı ğı nın (37 oC) ne ka dar önem li ol du -

ğu böy le bir du rum da he men an la şı lır. Çok

so ğuk bir ha va da be de nin ya vaş ya vaş çö -

kü şü göz le ne bi lir. Baş lan gıç ta kalp rit mi

hız la nır, da mar lar bü zü lür ve atar da mar

ba sın cı yük se lir. Vü cut ken di si ni ısıt mak

için tit re me ye baş lar. Vü cut sı cak lı ğı 35 de -

re ce ye düş tü ğün de ar tık teh li ke li bir du -

rum baş gös ter miş tir. Kalp rit mi ya vaş la ma -

ya baş lar, tan si yon dü şer, kol ve ba cak lar -

da, en çok da par mak lar da da mar lar bü -

zül me ye baş lar. Vü cut sı cak lı ğı 35 de re ce -

ye dü şen bir ki şi de bi linç bu la nık lı ğı, yö -

ne lim bo zuk lu ğu, uy ku eği li mi ve dik kat

da ğı nık lı ğı or ta ya çı kar. Zi hin sel iş lem ler de

ak sa ma olu şur. Bu ra da kuş ku suz en önem -

li nok ta vü cut sı cak lı ğı nın sa de ce 1.5 de re -

ce düş me siy le bi le, böy le si ne önem li so -
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nuç la rın or ta ya çık ma sı dır. So ğuk ta da ha faz -

la ka lın dı ğın da ve vü cut sı cak lı ğı 33 de re ce -

nin al tı na düş tü ğün de ise bel lek ve bi linç

kay bı ya şa nır. 24 de re ce ye düş tü ğün de so lu -

num, 20 de re ce ye düş tü ğün de be yin, 19 de -

re ce ye düş tü ğün de ise kalp du rur ve in san

için ka çı nıl maz olan ölüm ger çek le şir.

Kitabın ilerleyen sayfalarında insanın

fiziksel olarak sahip olduğu acizlikleri çok

detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Bunu

yapmaktaki amacımız, insanın bu dünyada

ne yaparsa yapsın gerçek bir tatmine ulaşa-

mayacağını, çünkü sahip olduğu acizliklerin

buna engel olacağını fark ettirebilmektir.

Bunu fark eden insanın da gerçek yurt olan

cennete yönelmesi, bu dünyaya körü körüne

bağlanmaması gerektiğini hatırlatmaktır. Zira

insana vadedilen sonsuz bir cennet hayatı

vardır. İleriki bölümlerde de üzerinde dura-

cağımız gibi cennet, hiçbir eksikliğin, kusu-

run, fiziki acizliğin bulunmadığı bir yerdir.

Orada insan, nefsinin arzuladığı herşeye

sahip olacak; yorgunluk, açlık, susuzluk, yaş-

lanma, hastalanma vs. gibi fiziki eksiklikler-

den ise tamamen uzak olacaktır.

Bir di ğer ama cı mız ise, in sa nın ken di aciz -

li ği kar şı sın da Yaratıcımız’ın üs tün lü ğü nü,

yü ce li ği ni kav ra ya bil me si ne ve O'na muh taç

ol du ğu nu an la ya bil me si ne yar dım cı ol mak tır.

Ni te kim Ku ran'da in san la rın Al lah'a muh taç

ol duk la rı şöy le bil di ril miş tir:

Ey in san lar, siz Al lah'a (kar şı fa kir olan)

muh taç lar sı nız; Al lah ise, Ga niy (hiç bir

şe ye ih ti ya cı ol ma yan)dır, Ha mid (övül -

me ye la yık)tır. (Fa tır Su re si, 15)
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"Allah'ın dünyada

yarattığı acizlikler 

cennete özlemini 

artırmak içindir."

ADNAN OKTAR: İnsan ne kadar aciz

olursa imtihanı o kadar mükemmel

olur, o kadar güzel olur, acizlikler

Allah'a o kadar yaklaştırır. Mesela Allah

isteseydi insanların ağzını da çiçekler-

de olduğu gibi yaratırdı. Güle çok

güzel bir koku verebiliyor Allah. Güle

verdiği gücü insanın ağzına da verebi-

lirdi, mesela insanın ağzı gül gibi kokar-

dı, yüzünü yıkamasına gerek kalmazdı,

çiçek gibi pırıl pırıl kalabilirdi yahut çelik

parçası gibi pırıl pırıl olabilirdi. Özellikle

böyle yapmıştır Allah. Dikkat ederseniz

insan vücudunun her yeri bir acizdir,

kulağı ayrı bir acz taşır. Gözü ayrı bir

acz, tamamı ayrı, hepsi özel yapılmıştır.

Halbuki bir parfümeri mağazasının

önünden geçseniz çok fazla esans,

parfüm gibi çeşit çeşit malzemelerin

olduğunu görürsünüz. 

İsteseydi onu bizim vücudumuzda da

yaratırdı o tip güzel kokuları ama yap-

mamış, tam tersini yapıyor, halbuki

mesela koltuk altında çok güzel bir

koku meydana getirebilirdi Allah istese.
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Çünkü diğer bütün bitkilerde, sümbülde, karanfilde, menekşede, hep-

sinde mis gibi koku yapıyor.

Allah, cennete insanlar özlem duysun diye, özel olarak eksik yaratmış-

tır. Aksinde cennete özlem duymama riski oluşur. Kendindeki aczi gör-

dükçe sürekli cennete olan isteği de artacaktır. Çünkü mesela kafa-

mızda mükemmel bir kadın düşüncemiz vardır ama onu bulamayız,

mükemmel bir müzik vardır, bir türlü onu bulamayız. Sürekli CD alıyoruz

ama aradığımız müziği şimdiye kadar bulamadık biz. Aradığımız koku-

yu da bulamayız çünkü mükemmelliğin hepsi cennettedir. Bilinç altı-

mızda vardır bu, mükemmel ev de olsa, saraya gitsek de beğenmeyiz,

"evimize gitsek" deriz, değil mi?

Hiç birini beğenmeyiz o anlamda. Çünkü biz cennete göre kodlandığı-

mız için, bilinçaltımızda o cennet ve sonsuzluk düşüncesi çok güçlü bir

içgüdüdür. Sonsuz yaşama içgüdüsü en güçlü içgüdüdür insanda ve

dünyada tek tatmin edilmeyen içgüdüdür bu. (Adnan Oktar'ın Kanal

35'teki (İzmir) Röportajından, 18 Ocak 2009)

"Asıl yurt ahirettir, dünya hem sonlu 

hem de çok kusurludur."

ADNAN OKTAR: ... Halbuki dünyanın yemeği çok eksiktir. Hangi yiye-

ceği yersen ye cennetteki gerçek yiyeceğin güzelliğini insan bilir ve

hep onu arar. Hiç bir insan mükemmel yiyecekle karşılaşmamıştır şu

ana kadar. Allah "Buna razı olmayın." diyor. "Cennetteki aslına ve son-

suza kadar olana razı olun, burada hayat çok kısa." diyor Allah. Ve çok

az yiyebiliyor insan, en fazla birkaç tabak yiyebiliyor. Onu da fazla yerse

ya kolesterolü çıkıyor, ya tansiyonu çıkıyor, rahatsızlanıyor ama cennet-



te hadsiz yiyebilir, ucu bucağı yoktur. Sonsuz yeme gücü

vardır. Sonsuz gezme gücü vardır ve sonsuz talep gücü

vardır. Allah, "Ne isterseniz yaratacağım." diyor cennet-

te ama dünyada böyle birşey yoktur onun için. Allah

"Dünyaya razı olmayın, ahirete razı olun, ahireti asıl olarak

amaçlayın, asıl yurt orasıdır, orası sonsuz ve kusursuzdur." diyor.

Burası hem sonlu, hem çok kusurlu. "Allah'ın rızasını istiyorsanız, sonlu ve

kusurlu olana razı olmayın, sonsuz ve kusursuz olanı isteyin." diyor Allah.

Aklı başında bir insan da zaten sonsuz ve kusurlu olmayanı isteyecektir

tabi. (Adnan Oktar'ın Ekin TV Röportajından, 19 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: ... Dünyaya niye bu kadar meraklı olunuyor, dünyada

ne var? Çektikleri eziyeti görüyorlar, sabah kalktıklarında nelerle uğraştık-

larını görüyor insanlar. Yemek yemeleri bir sorun oluyor, başka konular-

dan kurtulmaları ayrı sorun oluyor, borcu-harcı ayrı bir sorun oluyor. 

Bir kadının bakımsız halini bir düşünün, insanın aczini düşünün. Dünyada

yarı yarıya cehennem özellikleri vardır. Cennet ve cehennem özellikleri

yarı yarıya konmuştur dünyaya. Dolayısıyla ahireti düşünmeyen, Allah'ın

rızasını düşünmeyen insan o yarı yarıya olan cehennem özelliklerinin

tamamını üstüne almış oluyor. Bu sefer dünya onun için net cehenneme

dönüyor. Ama mümin, eğer sürekli Allah korkusu ve Allah sevgisiyle yaşar-

sa ve ölümü sürekli düşünürse, o cehennem özellikleri gözünün önünden

kalkar, sadece cennet yönlerini görür dünyanın. Ve kalbi de ruhu da

adeta cennet içinde olur ve çok rahat ve güzel yaşar. Onun için

Müslümanlarda bir bereket, bolluk ve güzellik oluyor. (Adnan Oktar'ın

Tempo Tv'deki Röportajı, 3 Mart 2009)
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"Dünyadaki eksiklikleri, kusurları, acizlikleri 

bildiğimiz için cennette çok zevk alacağız."

ADNAN OKTAR: ... Uykun gelmiyor cennette, uyku yok. Özel olarak

veriliyor uyku, sırf acz olsun diye verilir. Hiçbir şey yok sabah kalktığında,

sabah zaten yok da, böyle hafif gölge ve gölgenin biraz daha canlan-

ması şeklinde gece gündüz farklılığı, öyle veriliyor cennette. Hafif fluluk,

bir parça fluluk sonra iyice canlanma gibi, yine fluluk ama o flulukta da

çok ayrı bir tatlılık oluyor. Canlanma da ayrı bir tatlı oluyor. Oradan

zaman kıyasını öyle yapıyor insanlar ahirette. 

Banyo yapmak yok, makyaj yapmak yok. Mesela bir kadın için makyaj

ne kadar zordur. Ciltlerinin pırıl pırıl, saçları çok mükemmel olmasını ister

kadınlar ama hiçbir kadın mükemmel saçı bulamaz. Her saç kusurludur,

eksiktir. "Mükemmel bir saç var ama ben onu bulamıyorum." derler. İşte

cennetteki saçtır bulamadığı mükemmellikteki. Mesela mükemmel bir

makyaj vardır, her makyaj yapan kadın bir türlü o makyajı bulamaz,

çünkü cennettedir o ve sürekli sabittir. Hiçbir meyve bizi doyurmaz, elma

yediğimizde mükemmel bir elma modeli vardır kafamızda ama bir türlü

onu bulamayız. Mesela çileği bile aldığında pudra şekerine batırırlar,

çünkü çilekte bir şey vardır eksik olan. İşte cennette bunlar kalkıyor. 

Mükemmel elmayı görmek, mükemmel çileği görmek, makyajın sürekli

olması, mesela tırnak bakımına ihtiyacı olmaması kadınların, mükemmel

tırnaklarının olması, bütün vücudunun mükemmel olması, toz ve kirin hiç

olmaması cennete özgüdür. 
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Toz, burada özel olarak, mucize olarak yaratılır. Her bir toz

tanesi uzay gemisi gibidir yakından bakarsak. Elektron

mikroskobunda büyüttüğünde toz tanesini muazzam

bir âlem olduğunu görürsün, havada uçuyor gemi

gibi toz. Ama cennette yok toz, hiçbir yerde toz

olmaz. Hiçbir şekilde oluşmuyor, bozulmuyor. Şimdi

bunun insanlara vereceği zevki bir düşünün. Mesela diş-

leri her yemekten sonra yıkamak gerekiyor. Daha yemeği yer

yemez yıkamak gerekiyor. Cennette böyle bir şey yok, gıcır gıcır dişler.

Cennette her seferinde dişini yıkamamasına hayret edecektir, dişini

yıkamasına gerek olmamasına. Makyaj yapmaya gerek olmamasına.

Ama yüz katrilyon sene geçiyor yine hayret ediyor. 

100 katrilyon çarpı 100 katrilyon değil, 100 katrilyon sene bir insan söyle-

se, bunun sonucunu bir araya getirsen ve "Ne kadar zaman geçti?"

desen, "Daha dün gibi." der, çünkü Allah Katında zaman yok. Zaman

algı biçimi olarak veriliyor ve dünyayı biz hiçbir zaman için unutmaya-

cağız. Tabi ki kötü olan şeyleri unuturuz, aklımıza gelmez, cennetin vasfı

bu. Onun için Allah çok titiz bir imtihandan sonra cennete alıyor. Yoksa

cennetin bir anlamı olmaz. Mesela Hz. Adem (as)'ı cennete doğrudan

aldı Allah, şeytan geldi daha ilk konuşmada kandırdı. Dedi ki, "Ben sana

sonsuzluk ağacını, sonsuzluğu vereceğim. Sonsuzluğun ilmini vereceğim

sana, imkânını vereceğim. Şu meyveden yediğinizde sonsuzluğa kavuş-

muş olacaksınız. Allah size özellikle yememenizi söylüyor ki, sonsuz olma-

yasınız diye." Allah'a güveneceğine şeytana güvendi Hz. Adem (as) ki

bu zelledir. 

Peygamberlerin yaptığı hataya "zelle" denir. Hata denmez, zelle denir.

Gittiler o meyveden yediler, sonsuz olacaklarını düşünerek. İnsanın

ruhunda var çünkü bu istek. Hâlbuki Allah'a güvenmesi lazım, zaten

cennette belli ki sonsuz olacak. Allah'ın sözüne güveneceği yerde şey-

tanın sözüne güvendi. Niye? Cehennem yok ortada da onun için, imti-

han yok. Dünyaya inince Hz. Âdem (as) baktı her yer açık, vücudunun
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her tarafı açık, hemen orada yapraklarla vücutlarının açık olan kısımlarını

örttüler. Bir de baktı doğal ihtiyaçları da var ve dünyanın diğer zorluklarını

da gördü, bir tane iki tane üç tane değil biliyorsunuz dünyanın zorlukları.

Buradaki imtihandan sonra yeniden cennete alındı Hz. Âdem (as). Şimdi git

bak bakayım, ister şeytan gelsin, isterse ordusu gelsin. Desin ki, sana sonsuz-

luk ağacını sonsuzluk imkanını vereceğim dese, Hz. Âdem (as)'ın ne cevap

vereceği belli ona. Olmaz, çünkü biz ahirete gittiğimizde cehennemi bir

küçük pencereden, bir televizyon gibi düşünün, cehennemi görebileceğiz

istediğimiz zaman. Onu gören bir kişinin, bu dünyadaki zorlukları gören biri-

nin cennette garip bir hareket yapması mümkün değildir. 

Cennette herşey özgürdür; kafamıza eser uçmak istersek uçarız, denizin

altında yüzmek istersek yüzeriz. İstediğimiz yere gitmek istesek, anında kafa-

mızdan geçmesiyle beraber o anda orada oluruz. Bediüzzaman: "Işık hızı-

nın üstündedir hayal hızı." diyor. Sırf hayal ettiğimizde, cennetin en uzak

noktasında, anında orada oluyoruz. Anında, hayal ederek. Bu dünyada

onun flu bir modeli yaratılmıştır. Mesela insan bir yemeği aklından geçiriyor

hemen yutkunmaya başlıyor, ağzı sulanıyor. Hemen beyninde o yemek

oluşuyor. Tadı ve kokusu da oluşuyor yaklaşık, onun için zaten ağzı sulanı-

yor. Bu sistemin netleşmesiyle oluşuyor, tabi fludur bu dünyada, cennette

ise net olacaktır. 

Bir insanın aklından geçirdiği yiyecek birden net, üç boyutlu görüntü olarak

oluşur, kokusuyla, tadıyla her şeyiyle. Allah onu anlamamız için flu olarak o

sistemi beynimize, ruhumuza koymuştur. Cennette bu çok nettir, mesela

uçmak isteyen kafasından geçirince uçtuğunu hisseder. Hatta rüyasında

da birçok insan uçar. Hayal ettiğinde de uçabilir. Denizin altında yüzdüğü-

nü düşünür, hayal ettiğinde istediğin gibi olursun. Ahirette kafamızdan

geçirmemizle yaratılması bir olacaktır, aynı bu dünyadaki beynimizde oldu-

ğu gibi ama bu fluluğun tabii biraz daha neti rüyada oluyor, ahirette tam

neti olacaktır, dünya o kadar net değildir, Allah "o gün görüş keskindir"

diyor. Yani biz bu dünyadan uykudan uyanır gibi uyanacağız, inşaAllah…

(Adnan Oktar'ın 29 Ekim 2010 tarihli Kaçkar Tv röportajından)



Be de nin İh ti yaç la rı

Bir insana verilmiş pek çok fiziksel zayıflık vardır. Öncelikle insan hem

bedenini hem de çevresini temiz tutmak, onlara çok özenli bir bakım yapmak

zorundadır. Bu bakım için ayırdığı vakit, hayatının oldukça büyük bir bölü-

münü kapsar. Banyo yaparken, tıraş olurken, el-ayak, saç, cilt vs. bakımı ile

ilgilenirken insanların harcadıkları zamanı gözler önüne seren anketlere sık

sık rastlanabilir. Bu tip bilgileri ilk duyduğunda insan şaşırmaktan kendini

alamaz, çünkü ömrünün oldukça uzun bir zamanının böyle sıradan işler için

harcandığını belki de hiç düşünmemiştir.

Günlük hayatın akışı içinde evde, yolda, işte, okulda çeşit çeşit insan gör-

mek mümkündür. Bu insanların önemli bir bölümü, düzgün giyimli, makyajlı,

saçları taranmış, tıraş olmuş, ütülü kıyafetler giymiş insanlardır. Ancak bu

görünüşlerinin bir de arka planı vardır. Bu insanlar bu düzgün görüntüyü

elde edebilmek için acaba ne kadar zaman harcamak zorunda kalmışlardır?

Sabah ilk uyandığı andan gece uyuyana kadar bir insanın uygulamak

zorunda olduğu bakım çok sayıda detayı içermektedir. Uykudan uyanıp

gözünü açtığı andan itibaren ilk gideceği yer

banyodur. Çünkü uyuduğu süre boyunca

ağzının içinde çoğalan bakteriler sebebiyle,

hoş olmayan bir tat ve koku ile uyanmıştır ve

dişlerini fırçalaması kaçınılmazdır. İnsanın

güne başlayabilmesi için gereken işlemler

bununla sınırlı değildir. Elini, yüzünü yıka-

ması da zorunludur. Ancak sadece bu uzuv-

larını yıkaması da yetmeyecektir. Bir önceki

gün ve gece boyunca vücudunda ve cilt

yüzeyinde pek çok işlem gerçekleşmiştir.

Örneğin, saçları ve yüzü yağlanmış, saçında

kepek oluşmuş, vücudu terlemiştir. Bütün bu

istenmeyen koşullardan kurtulmanın tek

çaresi ise banyo yapmaktır. Bunu yapmadığı

takdirde insanın tüm bu acizlikleriyle, yağlı

saçları ve ter kokan vücuduyla insanların ara-

sına girmesi pek hoş olmayacaktır.
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İnsan içine çıkmak için gerekli

temizliğin sağlanmasında kullanı-

lan malzemeler ise o kadar çoktur

ki; insanın bedeninin ne kadar

çok şeye muhtaç olduğunu gös-

termesi açısından üzerinde düşü-

nülmelidir. Örneğin, temizlik için

su ve sabunun yanında ek malze-

melere de ihtiyaç vardır. Çünkü

cilt üzerindeki ölü deri tabakasını

temizlemek gerekir. Her insanın,

beden temizliği yanında kıyafetle-

rinin, evinin, çevresinin de temiz-

liğine uzun bir süre ayırması gere-

kir. Hem beden temizliğine hem

evin temizliğine hem de kıyafetle-

re harcanan vakit düşünüldüğün-

de insanın ömrünün çok büyük

bölümünün temizliğe ayrıldığı

açıkça görülmektedir.  

Kısacası insanın bir gün içinde

yaşadığı vaktin önemli bir bölümü temizlik ve bakımla geçer. Üstelik bu

bakımı sağlayabilmek için çok çeşitli araçlara, kimyasal malzemelere ihtiyaç

duyar. Allah insanı son derece aciz bir bedenle yaratırken, bu acizliğini geçi-

ci olarak örtmesini, dışarıya hissettirmemesini sağlayacak imkanları da ona

sunmuştur. Ayrıca insana temizlenmesini, acizliğini göstermemesini sağlaya-

cak bir düşünme yeteneği de vermiştir. Ancak kimi zaman insanlar akıllarını

ve Allah'ın verdiği diğer teknik imkanları kullanmadıkları için kötü bir görü-

nümle karşımıza çıkabilirler. Özellikle temizlik için gereken malzemeleri kul-

lanmadıkları ve bu yönde bir çaba harcamadıkları takdirde, kısa sürede son

derece itici bir görünüme bürünebilirler. 

Ancak insan ne kadar temizlik ve bakım yaparsa yapsın bu da geçicidir.

Dişini fırçalayan bir insan belki 1 saat sonra hiç fırçalamamış gibi olur.

Banyo yapan bir kişi eğer yaz mevsimindeyse bir-iki saat sonra hiç banyo
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yapmamış gibi bir hale gelebilir. Bir de güzelleşebilmek için uzun saatlerini

aynanın önünde makyaj yaparak geçiren bir kadını düşünün; ertesi sabah

uyandığında bir gün önce yaptığı makyajdan yüzünde eser yoktur. Hatta

yatıp sabah kalktığında yüzünde kalan boya kalıntıları sebebiyle olduğundan

da kötü bir hale bürünmüş olabilir. Veya uzun uzun tıraş olan bir erkek ertesi

gün uyandığında tekrar aynı süreci yaşamak zorunda kalır.

Önemli olan, bu fiziksel acizliklerin bir amaca yönelik olduğunu kavraya-

bilmektir. Bunlar zorunlu acizlikler değildir; özel olarak yaratılmışlardır. Bir

örnek üzerinde düşünelim: İnsan, vücut ısısı yükseldiğinde doğal olarak ter-

ler. Terden kaynaklanan koku ise son derece rahatsız edicidir. Yeryüzünde

yaşayan her insan bu acizlikle sık sık karşılaşır. Oysa böyle olmayabilirdi.

Örneğin, bitkiler için bu durum geçerli değildir. Bir gülü düşünün; kara top-

rağın içinden çıktığı, sokakta doğal bir ortamda yetiştiği, her an her türlü

tozla, pislikle muhatap olduğu halde asla kötü kokmaz. Her durumda ve şart-

ta gülün kokusu son derece ferahlık vericidir. Üstelik gülün temizlenmek,

bakım yapmak gibi bir ihtiyacı da yoktur. Ancak insan için durum farklıdır.

Allah insana acizliğini hissettirecek her türlü eksikliği özellikle vermiştir. Ne

kadar temizlenirse temizlensin, ne kadar kozmetik malzeme kullanırsa kul-

lansın; güzel bir kokuyu üzerinde sabit tutamaz. 
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Bedenin tüm bu acizlikle-

rinin yanısıra yaşamını sür-

dürebilmesi için bir de bes-

lenmesi gerekmektedir.

Üstelik bu beslenme son

derece iyi planlanmalıdır.

İnsan bedeni aynı anda pro-

teine, karbonhidrata, şekere,

vitaminlere, çeşitli mineralle-

re ihtiyaç duyar. Sayılan

maddelerden belirli miktar-

larda alamazsa, iç organların-

da ciddi anlamda hasarlar

oluşabilir, cildi bozulur, bağı-

şıklık sistemi zayıflar yani

bedeni güçsüz düşer. Bu

yüzden temizliğe göstermesi

gereken hassasiyeti, beslen-

mesine de göstermelidir.

İnsanın beslenmeden çok daha önemli bir ihtiyacı daha vardır. Besin

almadan bir süre yaşamak mümkün olabilir, ancak bir iki gün vücuda hiçbir

şekilde su girmemesi insan için öldürücüdür. İnsan vücudu suya son derece

muhtaçtır. Çünkü vücut içindeki yaşamın sürmesini sağlayan kimyasal işlem-

lerin hemen hepsi suyun yardımı ile meydana gelir. 

Elbette burada anlatılanlar her insanın kendi üzerinde görebileceği eksik-

liklerdir. Ancak herkes bunların bir eksiklik olduğunu kavrayabiliyor mudur

acaba? Yoksa her insan aynı acizliklere sahip diye bunları doğal mı karşılı-

yordur? Elbette burada anlatılanlar tüm insanlar için geçerlidir. Ama unutma-

mak gerekir ki, Allah dileseydi bunların hiçbirini insanların üzerinde yarat-

mazdı; her insan bir gül kadar güzel kokulu ve tertemiz olabilirdi. Ama insa-

nı tüm acizlikleriyle beraber yaratan Allah bunu belli bir hikmet üzerine yap-

mıştır. Yaratıcımız olan Allah karşısındaki acizliğini gören insan, O'nun ken-

disini davet ettiği yola uymalı; geçici ve eksik olan bu dünyaya bağlanma-

malı, sonsuz bir yurt olan ahiret için hazırlık yapmalıdır.
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"Acizlikler dünyayı sevmemek için özel 

yaratılıyor."

ADNAN OKTAR: Bir hanım kardeşimiz şöyle yazmış: "Hocam, 40 yaşı-

na girmeye çok az kaldı." 40 yaşına gelen kadının ne hale geldiğini

biliriz. Erkekler de biraz daha geç yaşlanırlar ama onlar da en fazla 50

yaşına geldiğinde çöküyorlar. 50 yaşında bir insan bilinir. Özellikle 60

yaşına geldiğinde, ne hale geldiği biliniyor. Hatta 25 yaşına gelince

bile hemen genç kızlarda ciddi şekilde yaşlanma alametleri görülüyor,

bayağı değişiyorlar. 27 yaşındaki bir genç kıza bakın, hemen anlaşılır.

7 senenin içerisinde, olağanüstü değişir. Mesela 20 yaşında, iki 10 sene

sonra hatta 15 sene sonra, bambaşka bir insan karşınıza çıkar, çok

değişir. Bu, dünyanın aczidir ve Allah tarafından özel yaratılır, dünyayı

sevmeyelim diye yaratılır. 

Saçını yıkamasa ne hale geleceği, kulağını temizlemese ne hale gele-

ceği bilinir. Burnunu, ağzını, gözünü temizlemesi gerekiyor, koltuğunun

altını temizlenmesi gerekiyor. Vücudunun her yerini temizlemesi gere-

kiyor. Vücut sürekli eskimeye ve yıkıma doğru gitmek istiyor, insan da

onu sürekli ayakta tutmaya çalışıyor. Sürekli su veriliyor, yiyecek verili-

yor bedene ölmesin diye. Sürekli vitamin veriliyor, antibiyotik veriliyor.

Vermezse, ölüyor. Bir vitamin eksik olduğunda yine ölebiliyor. Isısına

dikkat etmek gerekiyor, uykusuna dikkat etmek gerekiyor. Birkaç gün

uyku uyumazsa, bütün dengesi bozulur. Her yeri acz içindedir. Gün 24

saat ama 8 saati uykuda geçiyor. 8 saat de çalışıyor. Geriye de bir şey

kalmıyor. Allah özellikle böyle yaratmıştır. Mesela bazı hanımlar mak-

yaj yapmadıklarında tanınmayacak hale geliyorlar neredeyse. Yüzü

makyajla anlam kazanıyor. Allah özellikle acz içerisinde yaratmıştır.

Makyajsız kadınla, makyajlı kadın arasında dağlar kadar fark vardır.

Sabah kalkmış bir kadını makyajsız olarak görse "Bu o mu?" der. Aczidir

bu. 
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Binbir türlü acz meydana getiri-

yor Allah. Her azasında, her

organında bir acizlik meydana

getiriyor ve insan ölmemek için,

sürekli çaba harcıyor. Allah

öyle yaratmıştır. Hemen akabin-

de de ölüyor zaten. Bütün gay-

retine rağmen, sonunda ölüme

kendini bırakıyor. Kurs yeri burası,

imtihan yeri ve vakit çok kısa.

Burası eğlence yeri değil ki, burası

imtihan yeri. Bunu fark ederse,

gönlü cennet gibi olur, çok rahat

eder. Allah onu çok rahat ettirir.

Ama burayı eğlence yeri olarak

görürse, Allah, onun burnundan fitil

fitil getirir, adeta sürünür. Dünya

kaçar o kovalar, dünya kaçar o

kovalar ama o, dünyadan kaçarsa

dünya onu kovalamaya başlar ve

çok rahat eder. Allah'ın yarattığı

kanundur bu. "Ben, Allah'a rağmen

eğleneceğim" diyorsa adam, o

olmaz işte, sürünür. Haşa "Allah'a

meydan okuyarak eğlenirim" diyorsa

perişan olur. Allah'a tam teslim olu-

narak rahat yaşanabilir, mutlu yaşa-

nabilir. Biz rahat, mutlu yaşamak için

değil, Allah'ı sevdiğimiz için Allah'a

teslim oluruz, inşaAllah. (Adnan

Oktar'ın 2 Haziran 2011 tarihli A9 Tv

ve Samsun Aks Tv röportajından)

63Adnan Oktar (Harun Yahya)



"Bi linç siz" 15 Yıl

Her insan gün içinde belli bir zamanı uyuyarak geçirmek zorundadır. Ne

kadar çok işi olsa da, ne kadar istemese de belli bir süre sonra uyuması ve

bedenini dinlendirmesi, gününün en az dörtte birini bir yerde yatarak geçir-

mesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde hayatını sürdürmesi imkansız hale gelir.

Her gün yaşadığı 24 saatin aslında en fazla 18 saatini şuurlu olarak geçirir,

geri kalan minimum 6 saatlik uykuda bilinci tamamen kapalıdır. Bu açıdan

bakınca karşımıza şöyle çarpıcı bir rakam çıkar: Ortalama 60 senelik bir

yaşamın en az dörtte biri yani 15 senesi "bilinçsiz" olarak geçmektedir.

Peki uykunun başka bir alternatifi var mıdır? "Ben uyumak istemiyorum"

diyen insan uyumamayı başarabilir mi?

64 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ

Uy ku nun he men ön ce sin de, vü cut ade ta ölür gi bi du yar sız laş ma ya baş lar, hiç bir şe ye

tep ki ve re mez ha le ge lir. Bi raz ön ce se si du yan ve al gı la yan ku lak lar, fi zik sel açı dan

sağ lam bir du rum da ol ma la rı na rağ men du ya maz, fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re mez ler.

Ölü mü ru hun be den den ay rıl ma sı ola rak ta nım la dı ğı mı za gö re, bu da bir tür ölüm dür. 



İki gün uyumayan insanın gözleri kanlanır, cildi bozulur,

rengi solar. Bu süre daha da uzayacak olursa, şuur kaybına

kadar varabilecek ciddi rahatsızlıklar oluşur. İnsan istese de iste-

mese de bir günün sonunda mutlaka gözleri kapanır, dikkati dağı-

lır ve kendini birdenbire uykuya dalmış halde bulur. Bu kaçınıl-

mazdır; en güçlüsünden en zayıfına, en güzelinden en çirkinine, en

zengininden en fakirine; bu acizlik, herkes için değişmez bir kuraldır.

Uykunun hemen öncesinde, vücut adeta ölür gibi duyarsızlaşmaya

başlar, hiçbir şeye tepki veremez hale gelir. Biraz önce sesi duyan ve

algılayan kulaklar, fiziksel açıdan sağlam bir durumda olmalarına rağ-

men duyamaz, fonksiyonlarını yerine getiremezler. Beden bütün faali-

yetlerini minimum seviyeye indirir, dikkat azalır, konsantrasyon düşer,

hareketler yavaşlar. Ölümü ruhun bedenden ayrılması olarak tanımladı-

ğımıza göre, uyku da bir tür ölümdür. Çünkü insanın bedeni yatağında

yatmaktadır ama o anda ruhu çok farklı bir mekanda, çok farklı olaylar

yaşadığını sanmaktadır. Belki kendisini deniz kenarında, sıcağın altında

hissetmektedir, ama aslında o an odasındaki yatağında sakince yatmak-

tadır. Ölüm de insana aynı etkiyi yapar: Onu bu dünyada kullandığı

bedenden ayırır ve yeni bir bedenle yeni bir dünyaya taşır.

Uyku ile ölüm arasındaki bu benzerlik, Kuran'da da vurgu-

lanır. Bir ayette "Sizi geceleyin öldüren ve gündüzün

'güç yetirip etkilemekte olduklarınızı' bilen, sonra

adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi diril-

ten O'dur." şeklinde buyrulmaktadır. (Enam Suresi,

60) Ölüm ile uykunun benzer iki olay gibi anlatıldı-

ğı bir başka ayet ise şöyledir:

Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölme-

yeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar).

Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı

verilmiş olanı tutar, öbürünü ise adı konul-

muş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz

bunda, düşünebilen bir kavim için gerçek-

ten ayetler vardır. (Zümer Suresi, 42)
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Sayın Adnan Oktar'ın Zümer Suresi'nden açıklamaları:

"İnsanların uykularında da canları alınır." 

ADNAN OKTAR: 45. ayet, Zümer Suresi. "Sadece Allah anıldığı zaman,

ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır." "Allah birdir, Allah var"

diyorsun, adamı kan boğuyor adeta, bunalıyor Allah'tan bahsedince.

"Oysa O'ndan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar."

"Modadan, eğlenceden vs. bahsettin mi onlar açılır" diyor, "içleri açılır,

ferahlarlar" diyor Allah ayette. 

42. ayet; "Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusun-

da..." Demek ki insanların uykusunda da canları alınıyormuş. Hz. İsa

(as)'ın da uyku halinde göğe çekilmesinde de canı alınmıştı. "Böylece,

kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanın ruhunu tutar," mesela biri

uyuyor, ölüm kararı verildiyse onun ruhunu Allah bırakmıyor. Sabaha

ölüdür o. "... öbürünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir." Sabah

uyandıysa canı geri verilmiştir. "Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim

için gerçekten ayetler vardır." diyor Allah. (Adnan Oktar'ın 10 Ocak

2010 tarihli TV Kayseri ve Kanal 35 röportajından)

"Cennette uyku yoktur."

ADNAN OKTAR: Cennette uyku yoktur, yorulma diye bir şey yoktur

yani sonsuza kadar insan yorulmaz, sonsuza kadar uykusu gelmez. Uyku

mucize olarak dünyada veriliyor ki uykunun oluşması zaten mucizedir.

Dünyada da uykunun olmaması gerekirdi çünkü dışarıda bedenimiz var

ama biz aslında görüntü olarak oluşturuluyoruz. Tabi ki görüntüde insa-

nın uyuması için de bir sebep yoktur. (Adnan Oktar'ın 28 Ocak 2009

tarihli Tempo TV'deki röportajından) 



Uyku nedeniyle insanlar hayatlarının dörtte birini algıya dair hiçbir fonk-

siyonlarını yerine getiremez bir durumda yani "ölü" halde geçirdikleri halde,

bunun anlamını pek düşünmezler. Uykuya dalmaları ile birlikte dünyada

kendileri için önemli olan ne varsa bir kenara bıraktıklarını hiç akıllarına

getirmezler. Oysa insan uykuya daldığı an, o gün içerisinde kazandığı para,

girdiği önemli bir sınav, aldığı güzel bir hediye artık onun için hiçbir şey

ifade etmez. Bu, bir nevi dünya ile hiçbir bağlantısının kalmaması anlamına

gelir.

Buraya kadar verilen tüm örnekler, insan hayatının aslında ne kadar kısa

olduğu ve ne kadar "zaruri" işlerle geçirildiğini anlatmaktadır. Bu hayattan,

zaruri işlere harcanan tüm zamanları çıkardığımızda; bir insanın eğlendiğini

düşündüğü, isteklerini yapabildiği, "dünyada istediğim gibi yaşıyorum" diye-

bildiği anlar son derece azdır. Geriye dönüp baktığında, sadece beslenmeye,

giyinmeye, temizlenmeye, uyumaya ve daha iyi şartlarda yaşamak için çalış-

maya harcadığı yılları kapsayan çok uzun bir zaman dilimi ile karşı karşıya

kalır.

İnsanın dünyada geçirdiği zamanla ilgili hesaplamalar kuşkusuz düşün-

dürücüdür. Daha önce de belirttiğimiz gibi ortalama 60 yıllık bir ömrün en

az 15-20 yılı kesin olarak uykuda geçmektedir. Geriye kalan 40-45 senenin

ise ilk 5-10 yılı çocukluktan kaynaklanan bir şuursuzluk dönemidir. Yani 60

yıl yaşayan bir insan aslında bu yaşamının yarısını "şuursuz" olarak geçir-

mektedir. Diğer yarısıyla ilgili ise pek çok rakam verilebilir. Örneğin, çok

uzun bir zaman dilimi yemek hazırlayarak ve yiyerek, bedenini ve çevresini

temizleyerek, trafikte bir yere ulaşmaya çalışarak geçmektedir. Bu örnekleri

çok fazla arttırabiliriz. Sonuçta ortaya çıkan gerçek ise "koskoca ömür"den

geriye, doğal ihtiyaçlarını karşılaması dışında, belki 3-5 senelik bir vaktin

kaldığıdır. Peki bu kadarcık bir zamanın sonsuz hayat yanında nasıl bir

değeri olabilir?

İşte bu noktada gerçek iman sahibi insanlar ile inkarcı insanlar arasındaki

büyük fark ortaya çıkar. İnkarcı insan hayatının yalnızca bu dünyada yaşa-

dığı yıllardan ibaret olduğunu sanmıştır. Ve "göz açıp kapayıncaya kadar"

geçen dünyanın kendince "tadını çıkarmaya" çalışır, ama boşuna yorulur.

Çünkü baştan beri anlattığımız gibi bu dünya hem çok kısadır, hem de çok

sayıda eksikliklerle doludur. Dahası, Allah'a güvenip dayanmadığı için, dün-

67Adnan Oktar (Harun Yahya)



68 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ

Ortalama 60 yıllık bir ömrün en az 15-20 yılı uykuda geçer. Geriye kalan 40-45 sene-

nin ise ilk 5-10 yılı çocukluktan kaynaklanan bir şuursuzluk dönemidir. Çok uzun bir

zaman dilimi yemek hazırlayarak ve yiyerek, bedenini ve çevresini temizleyerek, tra-

fikte bir yere ulaşmaya çalışarak vs. geçer. Sonuçta "koskoca ömür"den geriye,

doğal ihtiyaçların karşılanması dışında, 3-5 senelik bir vakit kalır.



yanın bütün sıkıntılarının, endişe ve korkularının

acısını çeker.

İman sahibi olan insan ise, tüm hayatını

Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak geçirmiş,

Allah'a teslim olmanın huzuru sayesinde dünyanın

tüm korku ve hüzünlerinden kurtulmuş ve sonuç

olarak da sonsuz bir mutluluk yurdu olan cenneti

kazanmıştır. Nitekim insanın dünyada bulunuş

amacı nasıl davranışlarda bulunacağının sınanma-

sıdır. Allah güzel davranışlarda bulunanlara dün-

yada ve ahirette güzellik vadetmiştir:

(Allah'tan) Sakınanlara: "Rabbiniz ne indir-

di?" dendiğinde, "Hayır" dediler. Bu dünyada

güzel davranışlarda bulunanlara güzellik var-

dır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva

sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Adn cennet-

leri; ona girerler, onun altından ırmaklar

akar, içinde onların her diledikleri şey var-

dır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödül-

lendirir. (Nahl Suresi, 30-31)

İnsan dünya hayatında uyuma, acıkma, terle-

me, üşüme, yaşlanma gibi birçok acizlikle boğu-

şurken cennete gittiğinde bedeninden tüm bu

acizlikler kaldırılır. Cennete uyku yoktur, insanı

bedenen sıkıntıya düşürecek hiçbir zorluk yoktur.

Tam tersine insan daima zindedir, tüm şartlar

onun bedeninin rahat etmesi için Allah tarafından

mükemmel bir şekilde ayarlanmıştır. Cennette

insanın tam rahat edeceği şekilde ılık bir hava, bir-

birinden güzel ve lezzetli yiyecekler, içecekler,

meyveler durmaksızın sunulur. Doyma, acıkma,

susama hislerinin hiçbiri yoktur. Dolayısıyla dün-

yada sürekli acizlikle imtihan olan insan cennete

gittiğinde tüm bu acizliklerin özel olarak, cennetin

kıymetini bilmesi için yaratıldığını anlar. 
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Has ta lık lar ve Ka za lar

İnsana acizliğini hatırlatan olaylardan biri de hastalıklardır. Son derece iyi

korunmuş olan beden, gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüsten veya

mikroptan ciddi şekilde etkilenir. Bu noktada biraz düşünüldüğünde aslında

bedenin güçsüz düşmesinin makul olmadığı fark edilebilir. Çünkü Allah

insan vücudunu son derece kusursuz sistemlere sahip olarak yaratmıştır.

Özellikle de insanın savunma sistemi, düşmanlarına karşı son derece "güçlü

bir ordu" olarak nitelendirilebilir. Ama insanlar tüm bunlara rağmen sık sık

hastalanırlar. 

Düşünmek gerekir ki, bedene bu son derece üstün sistemleri yerleştiren

Allah dileseydi insan hiçbir zaman hasta olmayabilirdi. Virüsler, mikroplar,

bakteriler onu hiç etkilemeyebilirdi, ya da bu özel hazırlanmış küçük "düş-

manlar" hiç var olmayabilirdi. Oysa her insan son derece küçük sebepler

yüzünden önemli sonuçlar doğuran hastalıklara yakalanabilir. Örneğin, cilt-

teki küçük bir yaradan vücuda girebilecek tek bir virüs, bedenin tamamını

kısa sürede sarabilir. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, en basit bir

grip virüsü bile çok rahat şekilde insana zarar verebilir. Tarihte bunun

örnekleri çok sık görülmektedir. Örneğin, 1918'de

İspanya'da yaşanan bir grip salgınında 25 milyon kişi-

nin öldüğü bilinmektedir. Yine 1995'te Almanya'daki

bir salgın ise 30 bin kişinin ölümüne sebep olmuş-

tur. 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük

yıkıma yol açan veba salgınında yalnız Avrupa'da 20

milyon insan ölmüştür. 

Teknoloji ve sağlık alanında dünya çapında gelişme

yaşanmasına rağmen günümüzde de hastalıkla-

ra ve kazalara çok sık rastlanmaktadır. Elbette

bunları doğal karşılayıp üzerinde düşünme-

den geçmek büyük bir hata olacaktır. Diğer

tüm acizlikler gibi hastalıkları da insana Allah

imtihan olarak verir. Büyüklenme eğiliminde

olan insan, bu vesileyle ne derece güçsüz oldu-

ğunu görebilir. Ayrıca yine bu şekilde dünyanın

eksikliğini ve gerçek yüzünü de kavrayabilir.

Hastalıkların yanısıra, insanın dünyada karşı kar-
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şıya olduğu tehlikelerden biri de kazalardır; öyle ki her gün televizyonda ve

gazetelerde pekçok örnek yer alır. Pek çok insan ise bir gün kendi başına da

böyle bir kaza gelebileceğine ihtimal vermez. Oysa gün içinde kazaya neden

olabilecek çok fazla sebep vardır. Örneğin, düz yolda yürürken ayağı takılıp

düşen ve beyin kanaması geçiren insanları mutlaka duymuşsunuzdur. Veya

evinin merdivenlerinden inerken aniden düşen ve bacağını kırıp aylarca

yataktan kalkamayanları, yediği yemek nefes borusunu tıkadığı için boğulan-

ları da. Bunların tümü çok küçük sebeplere bağlıdır ve her gün dünya üze-

rinde binlerce kişinin başına rahatlıkla gelebilmektedir.

Bahsedilen gerçekler karşısında insan, dünyaya bağlılığının ne derece

anlamsız olduğunu düşünmelidir. Sahip olduğu şeylerin aslında denenmesi

için ve geçici olarak kendisine imtihan olarak verildiğini de mutlaka fark
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etmelidir. Daha kendi vücudu içerisinde gezen tek bir mikroba güç yetire-

meyen, önündeki basamağı hesaplayamadığı için hayati tehlikeye düşebilen

bir insan nasıl olur da herşeyi yaratan Rabbimiz'e karşı acizliğini göremeye-

rek büyüklenebilir?

Elbette insanı yaratan Allah'tır ve onu tüm tehlikelerden koruyan da yal-

nızca O'dur. İnsan ne kadar kendini büyük görürse görsün, Allah'ın dilemesi

dışında kendisi için bir yarar elde etmeye veya zarardan korunmaya güç yeti-

remez. Allah dilerse hastalık verir, dilerse aczini hatırlatacak türlü eksiklikleri

insan bedeninde yaratır, dilediği anda da verdiği tüm bu acizlikleri anında

kaldırmaya kadirdir. Mutlaka bilinmesi gereken gerçek, doktorun ve ilaçların

hastalığın geçmesine sadece vesile olduklarıdır. Asıl şifayı veren Allah'tır.

Allah dilemediği takdirde hasta olan insan isterse dünyanın en ünlü dokto-

runa gitsin, en iyi ilaçları kullansın, yine de şifa bulamaz. 

Dünya hayatında hastalıklarla, kazalarla sürekli imtihan edilen insanların

çoğu yine de tutkuyla dünyaya bağlanırlar. Allah'ın onlara dünya hayatının

geçiciliğini kavramaları için bu zorlukları ve sıkıntıları yaşattığını görmezden

gelirler. Kimi başına gelen zorlu imtihanlar sonucunda daha da kibirlenir ve

öfkeye kapılır. Neden dünyada bu kadar insan varken kendisinin kanser

olduğunu veya trafik kazası geçirip sakat kaldığını sorgulayıp durur. İsyanı

ve büyüklenmesi onu giderek dinden ve Allah'tan uzaklaştırır. İşte böyle bir

insan imtihanın sırrını hayatı boyunca kavrayamamıştır.

Sonuç olarak en başta da belirttiğimiz gibi dünya, Allah'ın yarattığı bir imti-

han yeridir. Her insan dünyada Rabbimizi razı edecek iyi işler yapmakla

sorumlu tutulmuştur ve bu yönde denenmektedir. Bu denemenin sonunda

Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar, güzel ahlak gösterenler ve bunda kararlı

olanlar sonsuza kadar cennette yaşamaya hak kazanacaklardır. Ama büyük-

lenmede direnenler ve birkaç on yıllık dünya hayatını sonsuz hayatlarına ter-

cih edenler ise dünyada da ahirette de eksikliklerden, acizliklerden, sıkıntılar-

dan kurtulamayacaklardır. 

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan

ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjde-

le. (Bakara Suresi, 155)

Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imti-

han ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 35)



Sayın Adnan Oktar'ın Nisa Suresi'nden açıklamaları: 

"Çok fazla acizliği, hastalığı olmasına 

rağmen insanların birçoğu delicesine 

dünyaya bağlıdır." 

ADNAN OKTAR: ... "Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?"

dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır. (Nisa Suresi, 77)" 'Dünyada bir

şey yok' diyor Cenab-ı Allah. Ne var dünyada görüyorsunuz. Binbir

uğraşıyla ayakta duruyor insanlar. En az sekiz saat uyuması gereki-

yor, günün yarısı neredeyse. Elini yüzünü yıkıyor, dişlerini yıkıyor,

yemek yemesi şart, ayakta duramıyor, su içmesi lazım. Su içiyor,

yemek yiyor yine canlanamıyor. Aczin önü sonu yok.

Mesela beli ağrıyor, sırtı ağrıyor, grip oluyor, nezle

oluyor, hava sıcak oluyor, kapıyı açtırıyor, bu

sefer hava soğuyor kapattırıyor, saçını

yıkaması gerekiyor, kirleniyor, saçı dökü-

lüyor, yemek yiyor, kilo alıyor, kilodan

kurtulmaya çalışıyor veya yemek

yediği halde kilo alamıyor. O kadar

çok acz vermiştir ki Allah dünya-

dan vazgeçsinler diye, binlerce-

dir, önü sonu yok. Mesela böbre-

ğinde taş da olabilir, kanser de

olabilir, ur da olabilir. Midesi ağrı-

yor, midesinde ur da oluşabili-
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yor, kanser de oluşabiliyor, bir bakterinin meydana getirdiği enfeksiyon

da olabiliyor, mide asidinin herhangi bir şekilde artması da olabiliyor,

sinirsel de olabiliyor. Bakın aczin önü sonu yok. 

İnsanların büyük bölümünün gözü bozuktur, ya miyop ya hipermetrop

ya astigmat mutlaka bir şeyler oluyor. Çok nadirdir gözü sağlam olan.

Kulağında ayrı bir sorun oluyor, orta kulak enfeksiyonu oluyor, sinüzit

olan insanların haddi hesabı yok. Müzmin baş ağrıları olabiliyor. Allah

dünyadan vazgeçsinler diye veriyor bunları. Astım hastalıkları, alerji has-

talıkları gençlerde o kadar çok yaygın ki. Kolesterolleri yüksek, kalp

damarları tıkalı ama bütün bunlara rağmen bakın nasıl delicesine ve

şımarıkçasına dünyaya bağlı insanların birçoğu. 

Sabaha kadar sayarım insanın acizliklerini. "Dünyanın metaı azdır"

diyor Cenab-ı Allah, "Ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz

'bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğra-

tılmayacaksınız. (Nisa Suresi, 77)" Cenab-ı Allah diyor ki: "Her nerede

olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şato-

larda olsanız bile... (Nisa Suresi, 78)" En kaliteli hastanenin, en kaliteli

odasında yatsa da, en iyi ilaçları alsa da yine kurtulamaz, ölüm onu her

yerde bulur. "Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu, Allah'tandır" derler;

onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler. De ki: "Tümü

Allah'tandır." Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiçbir sözü anlamaya

çalışmıyorlar? (Nisa Suresi, 78)" 

"Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne

gelirse o da kendindendir. (Nisa Suresi, 79)" Mesela gece-gündüz içki

içiyor, Allah yasaklamış ama içiyor, tansiyonu çıkıyor, ölüyor. Çünkü

alkol müthiş tansiyonu yükseltir. Dolayısıyla Kuran'ın neresini açsak, Allah

yolunda cehd yani gayret etmek, Allah'ın dinini, Kuran ahlakını hakim

kılma düşüncesi var." (Adnan Oktar'ın 4 Şubat 2011 tarihli Kaçkar Tv

röportajından)
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Has ta lık ve Ka za la rın Ge tir di ği So nuç lar

Da ha ön ce de vur gu la dı ğı mız gi bi, has ta lık lar ve ka za lar Al lah'ın in san la -

rı de ne mek için ya rat tı ğı olay lar dır. İman eden bir in san ba şı na ge len bu tür

bir olay kar şı sın da dua edip, Al lah'a yö ne lir ve bi lir ki Al lah'tan baş ka ken -

di si ni kur ta ra bi le cek hiç bir güç yok tur. Böy le bir olay la onun sab rı nı, sa da -

ka ti ni, te vek kü lü nü de ne yen Al lah'ın, ahi ret te de ken di si ne en gü zel kar şı lı -

ğı ve re ce ği ni umar. Ni te kim Ku ran'da, Hz. İb ra him (as) bu ko nu da gü zel tav -

rıy la ve sa mi mi du asıy la ör nek gös te ril miş tir. Mü min le re dü şen de bu sa mi -

mi ye ti ör nek al mak tır. Hz. İb ra him'in du ası şöy le dir:

Ba na ye di ren ve içi ren O'dur; Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren

O'dur; Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da O'dur. (Şu ara Su re si,

79-81)

Hz. Eyüp (as) ise, ken di si ne isa bet eden şid det li bir acı ve has ta lık kar şı -

sın da yi ne Al lah'a sı ğın mış ve bu tav rıy la tüm mü min le re ör nek ol muş tur:

Ku lu muz Ey yub'u da ha tır la. Ha ni o: 'Her hal de şey tan, ba na kah re di ci

bir acı ve azab do kun dur du' di ye Rab bi ne ses len miş ti. (Sad Su re si, 41)

Bu tür sıkıntılar müminlerin Allah'a

olan bağlılıklarının, olgunluklarının art-

masını sağlar, onlar için birer güzellik

olur, hayra dönüşür. İnkarcı bir insan için

ise her türlü kaza ve hastalık bir beladır.

Başına gelenlerin belli bir hikmetle yaratıl-

dığını, ahirette karşılığının olacağını

düşünmediğinden büyük bir sıkıntı

içine girer. Üstelik bu belanın maddi

sıkıntıları yanında bir de manevi sıkın-

tıları vardır. Çünkü Allah'ı inkar

eden bir sistemde yaşayan

Kuran ahlakının hakim olma-

dığı ortamlarda has ta ki şi ye

sağ lık lı iken ve ri len sa da kat

ve ve fa söz le ri, ye ri ni ego ist,

ben cil ve çı kar cı dü şün ce ve

söz le re bı rak ır.
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insanların değer yargıları tamamen maddiyata göredir. Herhangi bir hastalık

ya da kaza sonucu sakat kalan kişi, önceden ne kadar sevilen, sayılan biri

olsa da, eli ayağı tutmadığı için eski "dost"larının çoğu artık yanında olma-

yacaktır. Güzel bir insan güzelliğini, güçlü bir insan gücünü kaybettiğinde

gördüğü değer azalacaktır. Bunun sebebi, dinden uzak yaşayan toplumlarda

insanların birbirlerini sadece maddiyata göre değerlendirmeleridir.

Dolayısıyla kişi maddi olarak zarara uğradığında insanların gözündeki değeri

de yok olur.

Ör ne ğin, sa kat ka lan bi ri nin eşi ya da ak ra ba la rı çok bü yük ola sı lık la

bun dan şid det le ya kın ma ya baş la ya cak lar dır. Çev re le ri ne ne ka dar sıkıntıda

ol duk la rı nı an la ta cak lar dır. Ki mi si genç li ği ni öne sü re cek ve kendince bu

yaş ta böy le bir şe yi hak et me di ği ni, da ha "ha ya tı nın ba ha rın da" bu nun ba şı -

na gel di ği ni söy le ye cek tir. Bu nun so nu cun da da has ta ki şi ye ye ter li il gi yi

gös ter me me si ko nu sun da et ra fın da ki le rin ken di si ne hak ver me si ni bek le ye -

cek tir. Bir kı sım in san lar da ken di le ri ne kal sa has ta ki şi yi he men bı ra kıp git -

mek is ter ken, sa de ce top lum ta ra fın dan ayıp lan ma kor ku su se be biy le bu nu

ya pa ma ya cak tır. Has ta ki şi ye sağ lık lı iken ve ri len sa da kat ve ve fa söz le ri, ye -

ri ni ego ist, ben cil ve çı kar cı dü şün ce ve söz le re bı rak mış tır.

Sadakat ve vefanın çok kısa süreli olduğu böyle bir sistemde yaşanan bu

tarz olaylara şaşırmak da aslında yanlıştır. Çünkü insanları sadece maddesel

kıstaslarla değerlendiren ve en önemlisi Allah korkusu olmayan bir insandan

sürekli sadakat beklemek mümkün değildir. Karşılığını ahirette alacağına

inanmayan bir insanın iyi davranışlarda bulunması, kendi çarpık mantığına

göre bir "enayilik"tir. Çünkü birkaç on yıl içerisinde ölümle birlikte sonsuza

kadar yok olacağına inandığı bir insana fedakarlık yapıp sadakat gösterme-

sinin cahiliye kültürüne göre bir anlamı yoktur. Zaten her ikisi de kısa süre

yaşayıp yok olacakları inancındadırlar, dolayısıyla bir tercih yapılması gerek-

tiğinde de kendi çıkarlarını, rahatlarını düşüneceklerdir.

Oy sa Müs lü man lar için du rum son de re ce fark lı dır. Al lah'a iman eden,

O'na kar şı ac zi ni bi len ve O'ndan kor kan in san lar bir bir le ri ni de Al lah'ın em -

ret ti ği özel lik ler doğ rul tu sun da de ğer len di rir ler. İn sa nın en önem li özel li ği

"tak va sı" ya ni Al lah'a olan kor ku su, say gı sı ve bun dan do la yı sa hip ol du ğu

asa let ve gü zel ah lak tır. 
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Bir kişi bu özel lik le re sa hip se, dün ya da fi zik sel ola rak bir ta kım ku sur la rı

bu lun sa da ahi ret te son su za ka dar gü zel lik için de ya şa ya cak tır. Bu, Al lah'ın

ina nan la ra va adi dir ve bu nu bi len mü min ler de bir bir le ri nin ek sik lik le ri ni,

ku sur la rı nı şef kat le kar şı lar, son de re ce sa da kat li ve ve fa lı olur lar.

İş te bu bü yük fark, için de ya şa dık la rı ca hi li ye kül tü rü nün in kar cı la ra bir

ce za sı dır. Ay nı za man da Al lah'ın Ken di si ni in kar eden le re dün ya da ver di ği

bü yük bir be la dır. Dün ya da he va sı nın is te ği doğ rul tu sun da ya şa yıp, iş le dik -

le ri nin he sa bı nı ver me ye ce ği ni sa nan ki şi ahi ret te bü yük bir şaş kın lık ya şa -

ya cak tır. Ora da dün ya da gös ter di ği za lim lik, ve fa sız lık, sa da kat siz lik ve bun -

lar gi bi tüm kö tü ah lak özel lik le ri nin hep sin den tek tek he sa ba çe ki le cek tir.

Al lah in kar eden le rin dün ya da gös ter dik le ri çir kin ta vır la rın on la rın aley hi ne

ol du ğu nu şöy le bil dir miş tir:

O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için

hayırlı sanmasınlar, Biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye

süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. (Al-i İmran

Suresi, 178)



"Allah sevgisi olmadığında, şefkat, 

merhamet, sabır olmaz. Materyalist 

zihniyette sevgisizliğin, egoistliğin acısı

en şiddetli şekilde yaşanır."

ADNAN OKTAR: Şimdi bir erkek kadını Allah için sevmezse, Allah

için muhabbet duymazsa,  Allah'ın tecellisi olarak onu görmezse, onu

bir et kemik yığını olarak, makine gibi; bulaşık yıkayan, yemek yapan,

evi süpüren, ütü yapan, zaman zaman da ihtiyaçlarını giderdiği bir et

parçası gibi görürse, ona değer vermemiş olur. Saygı da duymaz, dola-

yısıyla içinde bir öfke oluşur. Kimileri kadını tüketici bir varlık gibi, bir et

yığını gibi görüyor. Kadın sevilip sevilmediğini çok iyi bilir. Özellikle sami-

mi olarak sevilmediğini çok iyi bilir. Bunu fark ettiğinde de bir öfke mey-

dana gelir. Karşılıklı bir nefret oluşur. O onu Allah'ın tecellisi olarak gör-

müyor, o da onu Allah'ın bir tecellisi olarak görmüyor.

Dolayısıyla ona ne bir vefa, ne bir sadakat, ne bir koruma hissi, ne şef-

kat duyar; zaten onun aczini de görüyor. Bakıyor ki o kişi sabah kalkıyor

aczi ortada. Uykusuz kaldığındaki halini görüyor. Grip, nezleyken halini

görüyor veya doğum yaptığındaki halini görüyor. İçinde tahammül

edilmez bir nefret meydana geliyor. 

İlk önce hemen evini ayırıyor, yüzünü görmeye dahi

tahammül edemiyor. Nasıl olur böyle birşey? Allah
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rızası için seninle evlenmiş, o  kişi kendini sana teslim etmiş. Dünyada, ahi-

rette senin kardeşin olmuş. Artık senin çocuğun gibi olmuş, parçan, etin,

kemiğin o senin. Nasıl ayrılırsın sen onunla? Sokağa atıyor, nereye gittiğin-

den de haberi yok ya da ne yaptığından. Ne yiyecek, ne içecek? Başına

ne gelir? Ne olur? İnsan nasıl kıyar? Nasıl sokağa atar onu?

Allah korkusu olmadığında, Allah sevgisi olmadığında bu tip olaylar ola-

biliyor. Bazen başka nedenlerden de oluyor ama genelinde bu durum

var. Şefkatle, merhametle yaklaşması mümkün olmuyor o zaman. 

Her gün boşanmalar yaşanıyor, boşanma insanın ağzına en son alacağı

sözdür. Daha evlenir evlenmez, on beş gün geçmeden boşanma

muhabbetine başlıyorlar. İnsan ağzına alır mı öyle bir sözü? Ne kadar kor-

kunç. Sokağa atmak ne demektir? Çok acı bir olaydır. Kökeninde mater-

yalist eğitim var, Darwinist eğitim var, ateist eğitim var. Sonucunda da

böyle şefkatten, merhametten uzak bir kısım insanlar oluşuyor.

Bunlar hep dinden uzak olmak, Allah sevgisinden uzak olmak, Allah aşkıy-

la sevememekten kaynaklanıyor. Allah'ın tecellisi olarak Allah aşkıyla sev-

sen, insanın ruhunda ikinci bir güç vardır. Derin bir güç. O şehvetle, ya da

başka hiçbir şeyle yıkılmaz. Daha fazla seversin. Daha aşkla seversin, özel

bir güçtür. Bu devreye girer. Ama o olmadığında manevi gücü olmadığı

için sevemiyor ve itici geliyor ona. 

Özetle, Allah için sevmek dünyanın bir süsü ve güzelliğidir. Allah bizi öyle

yarattı. Allah için aşkla, tutkuyla sevecek şekilde yarattı bizi, Allah'ın tecel-

lisi olarak. Bunu yapmadığımızda mutlaka ama mutlaka felaketle karşıla-

şırız. Sevgisizliğin, egoistliğin acısını en şiddetli şekilde yaşarız Allah verme-

sin. Onun için materyalist kafadan şiddetle kaçınıp, Kuran ahlakıyla,

Kuran sevgisiyle, Allah sevgisiyle, Allah'ın tecellisi olarak sevmek çok

hayati bir konudur. İnşaAllah. (Sayın Adnan Oktar'ın 4 Temmuz 2010 Tarihli

HarunYahya.TV Röportajından)
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Yaş lı lık

Zamanın yıpratıcı etkisi

herşeyde gözle görü-

lür biçimde fark edi-

lir. En son model

diye alınan bir araba bir-

kaç sene içinde çizilir, arızalanır ve kaçınılmaz ola-

rak eskir. Çok beğenilen bir ev, 5-10 sene sonra (eğer

bakım yapılmazsa) boyaları dökülmüş, eski görünümlü bir

harabeye dönüşür. Ancak tüm bunların yanında en büyük yıpranmaya insan

kendi bedeninde şahit olur. Geçen yıllarla birlikte insanın çok değer verdiği

bedeni, geri dönülemez bir biçimde hasar görür. İnsanın belirli bir zaman

süreci içinde geçirdiği bu değişiklik Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

Allah sizi bir za'ftan yarattı, sonra (bu) za'fın ardından bir kuvvet kıldı,

sonra bu kuvvetin ardından da bir za'f ve yaşlılık verdi. Dilediğini ya-

ratır. O, bilendir, güç yetirendir. (Rum Suresi, 54)

Yaşlılık çoğu zaman, düşünülmek istenmeyen, hayata dair planlara dahil

edilmeyen bir dönemdir. İnsanların çoğu fiziksel birtakım acizlikler içinde

geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmeme-

ye çalışır. Zaman zaman konusu açıldığında ise çok şiddetli bir korkuya ve

endişeye kapılırlar, ama kısa bir süre içinde yine hiçbir şey yokmuş gibi

günlük yaşamlarına devam ederler. Yaşlanacaklarını akıllarına getirmek iste-

memelerinin en büyük nedenlerinden biri, bu düşüncenin dünyada sonsuza

dek yaşayamayacaklarını kendilerine hatırlatıyor olmasıdır. Bu yüzden enin-

de sonunda karşılaşacaklarını bilseler de yaşlılığı çok az düşünürler.

İnsanın yaşlanması, dünyanın

geçici bir mekan olduğunun

en keskin hatırlatıcılarından-

dır. İnsan ne yaparsa yapsın,

vakti geldiğinde bu dünyadan

bir daha geri dönmemek

üzere ayrılacaktır.
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Önlerinde uzun sene-

ler olduğunu, yaşlan-

manın ve ölümün çok

ileride olacağını varsayar-

lar. Kuran'da kimi insanla-

rın içerisine düştüğü bu

yanılgı açıkça belirtilmiştir:

Evet Biz onları ve atala-

rını yararlandırdık; öyle

ki ömür onlara (hiç bit-

meyecekmiş gibi) uzun

geldi… (Enbiya Suresi, 44)

Bazı insanların içine düştüğü

"yaşlılığı uzak görme yanılgısı"

onları hayatları boyunca oyalar.

Çünkü kaç yaşında olursa olsun

yetişkin her insan şeytanın kandırmasına

uyup daha önünde çok uzun bir ömür

olduğunu zanneder. Oysa yıllar hızla akıp geçer. Dönüp geride kalan haya-

tına baktığında aklında belli-belirsiz hatıraların kaldığını görür. Çocukluk ve

gençlik dönemlerinde başından geçen iyi ve kötü olayları, onu heyecanlan-

dıran şeyleri, aldığı önemli kararları, hırsını yaptığı, ulaşmak için yıllarını ver-

diği amaçları, daha sonra zorlukla hatırladığında, onun için hepsi birer anı-

dan ibarettir. Bu nedenle çoğu zaman "koca bir hayatı" anlatmak, en fazla

birkaç saat alır. İyice yaşlanmış ve ölümün kıyısına gelmiş insanların hangi-

sine sorarsanız sorun, ömrün bir göz çarpması gibi son derece kısa ve hızlı

geçtiğini söyleyecektir. 

Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" (Mü'minun

Suresi, 112)

Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor."

(Mü'minun Suresi, 113)

Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz,"

(Mü'minun Suresi, 114)



Sadece birkaç saniye düşünerek kavranabilecek bu gerçek, insanı hayatı-

nın hangi döneminde olursa olsun durup bir karar almaya sevk etmelidir.

Örneğin, 40 yaşında olan bir insan 65 yaşına kadar yaşamayı umuyorsa bil-

melidir ki önünde kalan 25 sene, geçirdiği 40 sene kadar çabuk geçecektir.

Aynı kişi 90 yaşına kadar da yaşayacak olsa, değişen hiçbir şey olmayacaktır.

Çünkü önünde kalan yıllar uzun da olsa, kısa da olsa eninde sonunda tüke-

nip sona erecektir. İşte bu noktada insanın yaşlanması, dünyanın geçici bir

mekan olduğunun en keskin hatırlatıcılarındandır. İnsan ne yaparsa yapsın,

bu dünyadan bir daha geri dönmemek üzere ayrılacaktır.

O halde insan, ön yargılarını bir kenara bırakıp kendi hayatı hakkında

daha gerçekçi düşünmelidir. Öncelikle belirttiğimiz gibi zaman çok hızlı geç-

mekte ve geçen her gün insanı daha genç ve dinamik bir yapıya değil, ayette

bildirildiği gibi "bir za'fa" düşürmektedir. Kısacası yaşlanmak, insanın acizli-

ğinin önemli bir göstergesidir. İlerleyen zamanın insan bedeni ve zihni üze-

rinde yarattığı bozucu etki apaçık bir gerçektir. Kuran'da insanın yaşlılıkla

birlikte içine düştüğü acizlikten şöyle bahsedilmiştir:

Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten

sonra bir şey bilmesin diye, ömür en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çev-



rilir. Şüphesiz Allah bilendir, herşeye güç yetirendir. (Nahl Suresi,

70)

Tıbbi olarak yaşlılığa "ikinci çocukluk dönemi" de denmektedir. Çünkü

vücutta meydana gelen bozulmalar, tıpkı bir çocuk gibi bakıma ve korun-

maya muhtaç bırakır insanı. Nitekim bu yaşlarda, fiziksel ve ruhsal açıdan

çocukluk dönemine ait bariz özellikler ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bir insan,

gençken fiziksel olarak rahatlıkla güç yetirebildiği pek çok işi yapamaz.

Veya gençken çok güçlü bir hafızaya sahip olsa bile, yaşlandığında hafıza-

sında doğal bir gerileme oluşur. Bu örnekler her konu için çoğaltılabilir.

Ancak sonuç olarak, belli bir yaştan sonra her insanda görülen fiziksel ve

zihinsel çöküş kişiyi bir nevi çocukluk haline geri döndürür.

Kısacası insan, hayatına çocuk olarak başlar ve bir dönem sonra tekrar

çocukluğa dönerek hayatını noktalar. Bu süreç, şüphesiz gelişigüzel oluşmuş

değildir. Allah dileseydi insanı ölene kadar genç yaşatır, vücudunda hiçbir
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Allah yaşlılık döneminde insanda

fiziksel birtakım eksiklikler yara-

tarak, ona bu dünyanın geçiciliği-

ni bir kez daha hatırlatmaktadır.



eksiklik ya da hastalık yaratmazdı. Ama Allah yaşlılık döneminde insan-

da fiziksel birtakım eksiklikler yaratarak, ona bu dünyanın geçiciliğini

bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu dünyadaki eksiklikleri

göstererek, insanın ahirete, yani gerçek yurt olan cennete özlem duyma-

sını da sağlamaktadır. 

Bu dünyanın geçiciliği ve insanın belli bir hikmet üzerine yaşlılık

dönemine ulaştırıldığı, aşağıdaki ayetle açıkça ifade edilir:

Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu

ki, Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir
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alak'tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et

parçasından; size (kudretimizi) açıkca göstermek için. Dilediğimizi,

adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek

olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına erişmeniz için (sizi büyü-

tüyoruz). Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, bil-

dikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en

aşağı ucuna geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görür-

sün, fakat Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır

ve her güzel çiftten bitirir. (Hac Suresi, 5)
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Yaş lı lık la Ge len Fi zi ki Bo zul ma lar

Ne ka dar zen gin, ün lü ya da güç lü olur sa ol sun, hiç bir in san ile ri ki yaş -

lar da ken di si ni bek le yen ve aşa ğı da bah se de ce ği miz fi zi ki bo zul ma lar dan

kur tu la maz.

De ri, in sa nın gü zel li ğin de en çok önem ta şı yan fak tör ler den dir. Yak la şık

bir mi li met re lik bu do ku kal dı rıl dı ğın da es te tik yön den hiç de hoş ol ma yan

bir gö rün tü çı kar. Öy le ki, olu şan man za ra ya bak mak bi le ol duk ça güç tür.

Çün kü de ri, ko ru yu cu fonk si yo nu nun ya nı sı ra düz gün ve pü rüz süz bir gö -

rü nüm ver di ği için es te tik yön den çok önem li bir iş lev üst len miş tir. Bu du -

rum da, "İn sa nın övün dü ğü, çev re si ne gös te riş yap tı ğı özel li ği, vü cu du nun

her ye ri ni kap la yan yak la şık 2 ki log ram lık de ri dir." di ye bi li riz. Fa kat ne hik -

met li dir ki, yaş lı lı ğın en faz la tah ri bat yap tı ğı yer de yi ne de ri dir.

Yaşlandıkça derinin esnekliği azalır, incelir ve alt tabakalardaki yapı,

iskelesini oluşturan yapısal proteinler hassaslaşıp çöktüğü için, sarkar. Yaşı

biraz ilerlemiş herkesin korkuyla beklediği yüzdeki kırışıklıklar, çizgiler işte

bu nedenle meydana gelir. Üst deride sürekli yağ katmanı oluşturacak ve

doğal yumuşatıcı etkisi gösterecek bezlerin salgısının azalması dolayısıyla

pullanma görülür. Aşırı pullanma ve dökülme sonucunda derinin geçirgen-

liği artar ve dış etkilerin deriden geçişi kolaylaşır. Buna bağlı olarak da yaş-

lılık kaşıntısı, tırnak yaraları, deride lekelenme, uykusuzluk vs. meydana

gelir. Aynı şekilde alt deride de çok büyük bozukluklar oluşur. Deri doku-

larında yenilenme ve madde alışverişi mekanizmaları yaşlı insanlarda önem-

li ölçüde bozulmuştur. Bu nedenle ileri yaşlarda kötü huylu tümörlere sık

rastlanır.

Ke mik le rin sağ lam lı ğı da in san be de ni için her yön den bü yük önem ta -

şı mak ta dır. Dik bir du ru şu ya ka la mak genç bi ri için çok ko lay ken, yaş lı lık

dö ne min de bu, fi zik sel açı dan pek müm kün de ğil dir. İler le yen yaş lar da

omu ri lik te mey da na ge len do ğal eğil me ne de niy le kam bur luk or ta ya çı kar.

Bu, genç lik te sa hip olu nan her tür lü gös te ri şin bir ke na ra bı ra kıl ma sı an la -

mı na ge lir. Du ru şu na bi le ha kim ola ma ya cak ha le ge len bir in sa nın, do ğal -

dır ki di ğer in san la ra kar şı bü yük lük tas la ya cak hiç bir özel li ği kal ma ya cak -

tır. Ken di si ka bul len mek is te me se de, aciz li ği ni ar tık et ra fın da ki kim se ler -

den giz le ye me ye cek tir.
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Bu ara da yaş la nan in san la rın si nir

hüc re le rin de ye ni len me ol ma dı ğı

için, tüm du yu lar da bel li bir kayıp

olu şur. Göz ler de yaş lan ma ile bir -

lik te, ışık şid de ti ne tep ki ola rak

bo yut de ğiş tir me ka bi li ye ti aza lır.

Bu du rum gör me ye te ne ği ni kı -

sıt lar; renk le rin can lı lı ğı, ci sim le -

rin şek li, ko num la rı ve uzak lık la -

rı bu la nık la şır. Çok önem li olan

gö rüş kes kin li ği gi de rek aza lır.

Bu, yaş lı lar için en zor alı şı la cak

du rum lar dan bi ri dir. 

İnsanın yaşlılık döneminde fizik-

sel ve ruhsal açıdan pek çok kayba

uğraması, şüphesiz üzerinde düşünül-

mesi gereken bir olaydır. Daha önce de

belirttiğimiz gibi, Allah dileseydi insana bu

eksikliklerin hiçbirini vermeyebilirdi;

insan doğduktan sonra büyür, gelişir,

hatta zamanla tüm organları, kabiliyetleri daha da kuvvetlenebilirdi. Dünya

hayatında geçirdiği yıllar insanın sağlığına sağlık, gücüne güç katabilirdi.

Alışılmadık bir model olmasına rağmen, hayatın insanı yıpratan değil, yeni-

leyen, geliştiren bir özelliği olması pekala mümkün olabilirdi. Ne var ki

Allah'ın bir hikmet üzerine insanlar için dileyip yarattığı sistem, yaşlanma-

ya, bozulmaya göre ayarlanmıştır. Dünya üzerindeki herşey gibi insan

bedeni de bozulmaya mahkumdur.

Her geçen gün hızla yaşlanıp ölüme hazırlanan insan, bu dünyanın

geçiciliğini ve kendisine faydası olmadığını bir kez daha anlamaktadır.

Tüm bu acizliklerden anlaşılmaktadır ki, sonsuz hayat yanında bu dünya

hayatının hiçbir kıymeti yoktur. Nitekim Allah, Kuran'da bu gerçeğe defa-

larca dikkat çekmiş, dünya hayatının geçici özelliklerle dolu olduğunu

ayetleriyle haber vermiştir. İnsanlara bu durumu düşünmelerini ve gerekli

öğüdü almalarını emretmiştir. 
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Dünya hayatının örneği, ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanla-

rın ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibi-

dir. Öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona

güç yetirdiklerini sanmışlarken (işte tam bu sırada) gece veya gündüz

ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi,

onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir top-

luluk için Biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. (Yunus Suresi, 24)

Buraya kadar anlatılanlardan gördüğümüz gibi, insan doğmakta, gelişe-

rek belli bir yaşa ulaşmaktadır. Bu en güçlü çağında tüm bedeninin kendi-

sine ait olduğuna da kesin kanaati gelmekte ve kendini tüm dünyanın odak

noktası olarak görmektedir. Ancak bir süre sonra aniden gücü ve güzelliği,

yaşlanmayla yok olmaya başlamakta ve kendisi de bu durum karşısında bir

şey yapamamaktadır.

Çünkü Allah dünya

hayatını geçici bir yurt

olarak hazırlamıştır. Ve

insanı, gerçek yurt olan

ahireti hatırlatacak, ona

hazırlık yapmasını sağla-

yacak her türlü acizlikle

birlikte yaratmıştır.

Dolayısıyla bu, insanın

düşünmesi gereken son

derece özel bir durum-

dur.
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"Güzel ahlaklı olanlar 

yaşlandıklarında da genç ve dinç 

olurlar. Hz. Peygamberimiz (sav)'in 

vefatında, çocukluğunun tazeliği ve

güzelliği aynen duruyordu."

ADNAN OKTAR: ... Küfre düşenler, zulme gidenler; Allah onlarda bir

iç acısı meydana getirir ve ruhu vücuduna saldırmaya başlar ve buna

dayanamıyor vücudu. Artık çökmeye başlıyor çünkü vücut zavallıdır.

Ruh saldırdı mı ona gücü yetmez, vicdanı her yerden onu boğuyor.

Mesela o güzelim gözü gidiyor bambaşka bir göze dönüşüyor, anlamsız

ve matlaşıyor. O güzelim cildi bambaşka bir şekle giriyor. Saçları bo-

zuluyor, vücudu bozuluyor. Onu gördükçe daha da çöküyor. Çöktükçe

daha da üzülüyor yani ters bir gelişme oluyor onun açısından, tevekkül

etmediği için. Mesela Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatı zamanında

bile çocukluğundaki tazeliği ve güzelliği duruyordu ki bu onun bir mu-

cizesidir. Hep masumdu Peygamberimiz (sav)'in yüzü, çocuk masum-

luğu vardı. Çocukluğundaki yüzü hiç bozulmadı Peygamberimiz

(sav)'in. Bu bir mucizedir, peygamberlerde bu vardır Çocukluklarındaki

masumlukları durur çünkü günahtan beriler. Çok efendi ve dürüst ya-

şıyorlar. 

Peygamberimiz'in biliyorsunuz lakabı "Muhammed-ül emin"di. Kim

diyor bunu biliyor musunuz? Ateistler, müşrikler Peygamberimiz (sav)'e

"emin insan" diyorlar. Her konuda o hakemlik yapıyor, o kadar emin-

ler. Bakın bir dinsizin veya bir ateistin bir Müslümana emin demesi çok

muhteşem bir olay. Aslında düşmanlar ama güvenilir olduğunu bili-

yorlar, adı gibi eminler ve bir şey olduğunda Efendimiz (sav)'i hakem

tayin ediyorlar.
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İb ret Ve ri ci Yaş lı lık Ör nek le ri

Yaşlanmak, tek bir istisna bile olmadan herkes için geçerli ve kaçı-

nılmaz bir gerçektir. Ancak zengin, ünlü ya da çok güzel kişilerin yaş-

lanmaları, tüm zenginliklerini ve güzelliklerini kaybetmeleri ibret veri-

ci olması açısından insanları daha çok etkiler. Cahiliye ahlakını yaşa-

yan birçok insanın özendiği, parası, ünü ya da güzelliğiyle tanınmış

kişilerin yaşlılığı ve acizliği dünya hayatının kısalığını ve değersizliğini

hatırlatan en önemli sembollerden biridir. 

Bunun örneklerini çevremizde yüzlerce kez görmemiz mümkündür.

Bir zamanlar fiziki güzelliği, gücü ile ün kazanan, çok zeki ve sağlıklı

olarak tanınan insanları bir gün televizyonda ya da gazetede zihinsel ve

fiziksel gücünü kaybetmiş olarak görebiliriz. Örneğin, tüm dünyaca

tanınan Madonna, John Travolta, Brad Pitt, Angelina Jolie, Al Pacino,

Mickey Rourke, Richard Gere, Jack Nicholson, Cindy Crawford, Julia

Roberts, Michael Douglas gibi ünlüler yıllar geçtikçe yaşlanmış, eski

güzelliklerini ve zindeliklerini tamamen kaybetmişlerdir. Yine güzelliği

dünya çapında ünlü olan Farrah Fawcett ile ünlü bir dansçı olan Patrick

Swayze kanser olup tanınmayacak hale gelmiş ve hastalığın pençesinde

yaşamlarını yitirmişlerdir. Gençlerin özenerek örnek aldıkları Michael

Jackson ve Amy Winehouse gibi ünlüler de hiç beklemedikleri bir anda

ölmüş ve tüm servetlerini ve şöhretlerini geride bırakarak ahirete gitmiş-

lerdir. Dünya çapında şöhret olan bu insanların herşeylerini geride bıra-

karak ölmeleri tüm insanlar için çok büyük bir ibret vesiledir. Allah

dünya hayatının geçici olduğunu, insanların ne kadar zengin, güzel ve

şöhretli olurlarsa olsunlar öldüklerinde, dünyadan tek bir taş parçası

bile götüremeyeceklerini çok net bir şekilde göstermektedir. 

İlerleyen sayfalarda dünya çapında ünlü olup yaşlandıktan sonra

tanınmayacak hale gelen ya da genç yaşta hayatını kaybeden kişilerden

örnekler vereceğiz. Göreceğiz ki; insan her ne kadar genç, ünlü ve

güzel olursa olsun, mutlaka bir gün yaşlanacak ve daha sonra da ölüp

Allah'ın huzuruna çıkacaktır. 

90 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ



İn sa nın Ölü mü

Her gün ölüme biraz daha yaklaştığınızın farkında mısınız? Ölümün

size de diğer insanlara olduğu kadar, belki de daha yakın olduğunu bili-

yor musunuz?

"Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra Bize döndürüleceksiniz"

(Ankebut Suresi, 57) ayetinde bildirildiği gibi dünya üzerinde şu ana

kadar yaşamış, şu anda yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan her

insan istisnasız olarak ölümle karşılaşacaktır. Ancak bu kesin gerçeğe rağ-

men kimi insanlar, her nedense, kendilerini bu sondan oldukça uzak

görebilmektedirler.

Dünyaya ilk kez gözlerini açan ve dünyaya gözlerini son kez yuman

iki insan düşünün. Ne yeni doğan bebek doğumuna müdahale edebilmiş-

tir ne de ölen kişi kendi ölümüne. Sadece Allah bu güce sahiptir; dilediği

zaman yaratır, dilediği zaman geri alır. Bütün insanlar kendileri için belir-

lenen bir süreye kadar yaşayacaktır ve daha sonra ölecektir. Kuran'da bu

gerçek şöyle bildirilmiştir:

De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle

karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de

bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber

verecektir." (Cuma Suresi, 8)

Birçok insan ölümü düşünmek istemez, aynı zamanda günlük uğraşı-

ları da insanı farklı konular üzerinde düşünmeye sevk eder. Hangi okulda

okuyacağı, hangi işte çalışacağı, ne giyeceği ve ne yiyeceği daha önemli-

dir. Hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünür. Ölümden bahsedildiği

zaman ise, "ağzını hayra aç, daha çok genciz" gibi anlamı olmayan ve

ölümü engellemeye de gücü yetmeyen yüzeysel sözlerin arkasına sakla-

nır. Kendisinin yaşlanınca öleceğini, en az 50-60 yıl daha yaşayacağını

hesaplar; genç yaşında böyle "iç karartıcı" konularla meşgul olmak iste-

mez. Halbuki bu son derece kibirli bir düşüncedir ve böylesine kendin-

den emin olan bu insanın bir saniye sonra yaşayabilme garantisi bile yok-

tur. Her gün gazetelerde, televizyon kanallarında çok genç yaşta aniden

ölen insanların haberlerine, kendi yakınlarının ölümlerine tanık olmakta-

dır; ama bir gün kendi ölümüne de başkalarının tanıklık edeceğini, ken-

disini de böyle bir sonun beklediğini düşünmez.
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Alain Delon

Paul Newman

Elizabeth Taylor 
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Robert Redford

Brigitte Bardot 

Rita Hayworth
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Catherine Deneuve

Mickey Rourke

Sharon Stone
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Sean Connery 

Meryl Streep

Robert De Niro
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Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette
ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten

uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, ...
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... artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya
hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. 

(Al-i İmran Suresi, 185)



Oysaki ölüm insana aniden geldiğinde, o an için dünyaya yönelik herşey,

tüm beklentiler, umutlar, hesaplar sona erer. Şu anki halinizi, gözlerinizin

açılıp kapanmasını, vücudunuzun hareket etmesini, konuşabilmenizi, güle-

bilmenizi, yani tüm hayati fonksiyonlarınızı düşünün. Sonra da ölümün aka-

binde ne hale geleceğinizi canlandırın gözünüzde... Hareketsiz bir şekilde,

etrafınızda olup bitenleri anlamayıp öylece yatacaksınız. Bedeniniz başka

insanlar tarafından taşınacak ve bir "et yığını" olarak kabul edileceksiniz.

Tabutunuzun konacağı mezar kazılırken, siz gusülhanede görevli kişi tara-

fından yıkanacaksınız. Beyaz kefenle sizi saracaklar. Tahta tabuta konacak-

sınız. Camideki işlemler bittikten sonra mezara gidilecek, üzerinde isminizin,

doğum ve ölüm tarihinizin yazıldığı bir taş olacak. Kefenle birlikte sizin için

kazılan çukura atılacaksınız. Üzerinize tahta konacak, daha sonra da toprak.

Toprak sizi iyice örttükten sonra işlem son bulmuş olacak.

Mezarınızı ziyaretler ilk zamanlar daha sık olmakla birlikte, sonraları yılda

bir kez olacak, daha sonraları hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden sizin

haberiniz dahi olmayacak.

Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız boş kalacak. Cenazeniz kaldırıl-

dıktan bir süre sonra da özel eşyalarınız ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere

evinizden yollanacak. Yakınlarınız nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü

ve kaydınızın bu dünyadan silinmesini söyleyecekler. İlk zamanlar belki

hatırlanacaksınız, arkanızdan ağlayan birkaç kişi olacak. Ancak zamanın

unutturucu etkisi ileriki yıllarda gittikçe ağır basacak. Birkaç on yıl sonra ise

"koca bir ömür" sürdüğünüz dünyada sizi hatırlayan pek kimse kalmayacak.

Ama bununla birlikte, öldükten sonra arkanızda bıraktığınız tüm aileniz ve

tanıdıklarınız da yavaş yavaş bu dünya hayatından ayrılacağı için,

hatırlanıp hatırlanmamak da pek bir şey ifade etmeyecek.

Dünyada bunlar olup biterken, toprağın altındaki

bedeniniz ise, hızlı bir parçalanma sürecine girecek.

Toprağa konmanızdan hemen sonra böcekler ve

bakteriler harekete geçecek. Karında toplanan

gazlar cesedi şişirecek ve bu şişlik vücudun

her tarafına yayılarak, bedeni tanınmaz

hale getirecek. Bundan sonra gazın

diyaframa yaptığı basınçtan dolayı
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ağzınızdan ve burnunuzdan kanlı köpükler gelmeye

başlayacak. Çürüme ilerledikçe kıllar, tırnaklar, avuç

içleri ve tabanlar yerlerinden ayrılacak. Bu dış değiş-

meyle beraber, iç oganlarda da çürüme başlayacak.

En korkunç olay ise bu noktada gerçekleşecek; karın

bölgesinde toplanan gazlar deriyi zayıf noktasından pat-

latacak ve bedenden tahammül edilemeyecek derecede pis

kokular yayılacak. Bu süre içinde kafanızdan başlamak üzere,

adaleler de yerlerinden ayrılacak. Cilt ve yumuşak kısımlar tamamen dökü-

lecek ve iskelet gözükmeye başlayacak. Beyin tamamen çürüyecek ve kil

görünümünü alacak, kemikler bağlantılarından ayrılacak ve iskelet dağılma-

ya başlayacak… Bu olay, cesediniz bir toprak ve kemik yığını haline gelene

kadar böylece devam edecek.

Artık ölmeden önceki yaşamın bir saniyesine bile geri dönme imkanı

olmayacak. Aileyle görüşme, arkadaşlarla buluşup eğlenme, en yüksek mev-

kiye gelme imkanı da kalmayacak ve beden mezarda çürüyerek iskelet hali-

ne gelecek.

Kısacası kendisiyle özdeşleştiğiniz, "ben" sandığınız beden, oldukça

iğrenç bir sonla yok olup gidecek. Siz, yani gerçekte bir ruh olan siz, bu

bedeni çoktan terk etmiş olacaksınız, geride kalan beden ise, oldukça çarpı-

cı bir biçimde yok olacak.

Peki tüm bunların sebebi nedir?..

Allah dileseydi, insan vücudunu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi.

Ancak insan bedeninin toprağın içinde böylesine dehşetli bir şekilde parça-

lanmasının çok büyük bir hikmeti vardır. Bu hikmeti anlamak için de insanın

ölümle birlikte karşılaşacaklarını düşünmesi gerekir. 

Öncelikle insan, kendisinin aslında bir et yığını olan vücudundan ibaret

olmadığını, bedeninin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğu-

nu, bu korkunç sonu görerek anlamalı, bedenin ötesinde bir varlığı olduğu-

nu hissetmelidir. Dahası insan, bedeninin ölümüne bakmalı, bu geçici dün-

yada adeta sonsuza kadar kalacakmış gibi sahiplendiği ve bütün arzularına

boyun eğdiği bedeninin akıbeti hakkında düşünmelidir. O beden bir gün

mutlaka toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir.

Ve o gün belki de çok uzak değil, bir salise, bir adım ötededir…
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"Her insan ölümlüdür. Kapkaranlık toprağın 

altında en azametli insan bile toz, 

toprağa dönüşecek."

ADNAN OKTAR: ... Dış görünüme göre değerlendirme çok yaygın.

Mesela zengin görünümlü bir insana karşı, sevgi ve saygı daha yoğun

olabiliyor ama fakirlere karşı sevgi ve saygı daha düşük oluyor. Ben bunu

her yerde görüyorum ve çok acı bir olay. Bakar bakmaz kıyafetine, tav-

rına göre bir muamele oluyor. Bu yakışık alacak bir şey değil. Halbuki her

insan ölümlüdür. En gösterişli dediğimiz insanı düşünelim, mesela genç

kızlar aslan gibi, son derece güzel, gösterişliler ama onun 70 yıl sonrasını

düşünüyorum. Mezarda upuzun yatıyor olacak. 

Kafatası, kemikler simsiyah karanlık toprağın altında ama zifiri karanlık

toprağın altında yatacak kemik olarak. Nerede o daha önceki lüks çan-

talar, lüks kıyafetler, makyaj malzemeleri, o şen kahkahaları, değil mi? O

azametli yürüyüşü, o enaniyeti? Kafasını dikerek yürümesi, hiç ölmeye-

cekmiş gibi davranması ama bakıyoruz mezarın altında ve milim kıpırda-

yamıyor. Çıt yok. Sessizlik var tam anlamıyla, mutlak sessizlik; sıfır görüntü

var simsiyah karanlığın altında. Marka çantalar, parfümler yok. Ne par-

füm götürebiliyor mezarın altına, ne bir yatın üzerinde güneş gözlüğüyle

başkalarına hava atabiliyor, ne azamet yapabiliyor, ne sigara içebiliyor

yerin altında. Hiçbir şey yapamıyor. Bu ne kadar süre içinde oluyor? Çok

kısa süre içerisinde oluyor. 

Ben televizyonu açıyorum, mankenleri gösteriyor, onların geliş gidişlerini

gösteriyor, kimi zaman geçmişin ünlü kadınlarını, mesela Mussolini döne-
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minin İtalyan kadınlarını gösteriyor; şık ve güzel, gösterişli kadınlar. Ama

şimdi hepsi mezarın altında, hiç kıpırmadan şu an duruyorlar tamamı. O

devirde biz onlara bu konuyu anlatmış olsak muhtemelen "Daha durun

bakalım, sen neden bahsediyorsun? Daha çok vakit var" derlerdi. Oysa

bakın, bir anda bitmiş herşey, üzerinden nesil geçmiş. Orada onları filme

alan kişi de yok artık veya eski konuşmalar var kayıtlarda mesela şen kah-

kahaları var, teybe alınmış. Hiçbiri yok ortada şu an. Allah; "Fısıltılarını duyu-

yor musun?" diyor (Meryem Suresi, 98). Hatta "Üstlerinden geçiyorsun"

diyor. 

Bir genç kız düşünelim, hiç ortada yokken küçücük bir spermden oluşuyor,

bunu düşünmesi lazım. Koskoca bir insan haline geliyor. Saçına bakıyor

havaya giriyor, gözüne bakıyor havaya giriyor, koluna bacağına bakıyor

havaya giriyor. "Bunu kim yarattı?" diye düşünmüyor. Halbuki aczini düşün-

mesi lazım. Cildinin 1 milim altı kıpkırmızı kan. En güzel genç kızın derisini bir

kaldırsan bütün insanlar kaçar. Kimse bakmaya tahammül edemez çünkü

kasları ve yağları göründüğünde kaçacak delik ararlar. 1 milim, birkaç

metrekare deri o çirkinliği kapatıyor.  Biraz daha içine girdiğimizde kan

görüyoruz, biraz daha, et görüyoruz, kemik görüyoruz, bağırsağı var, kara-

ciğeri var, dalağı var. Bu kadar havayı nereye atıyorsun sen o zaman? 

İşte insandaki bu azamet ve bu enaniyet, büyüklük hissi mucizedir. Akılcı

düşündüğünde böyle bir şeyi yapması mümkün değil, yapamaması lazım.

Her gün aczini görüyor, sabah kalktığından itibaren aczini görüyor, zavallı-

lığını görüyor. Perişanlığını görüyor. Sürekli bakım yapıyor ondan sonra dışa-

rıya çıkabilecek hale gelebiliyor. Buna rağmen akıl almaz bir azamet gös-

teriyor. Bu kadar aczine rağmen, bu kadar büyüklük ve azamet hissi olması

mucizedir. Azgınlaşıp, hırsa kapılıp, hatta bu hırsla insanları öldürmeye kalk-

ması, hırsızlık yapması, soygun yapması, bağırıp çağırması, insanları dolan-

dırmaya kalkması bunlar hep mucizedir. (Adnan Oktar'ın 12 Mayıs 2010

tarihli röportajından)



Anlatılan tüm bu gerçeklere rağmen, insan ruhunda sevilmeyen, isten-

meyen şeyleri düşünmemek, yok kabul etmek gibi bir eğilim vardır. Bu

durum özellikle ölüm söz konusu olunca iyice belirginleşir. Yukarıda da

bahsettiğimiz gibi, ölüm ancak bir tanıdık kaybedildiğinde ya da birinin

ölüm yıldönümünde hatırlanır. Hemen hemen herkes ölümü kendisine

uzak görür. Sanki yolda yürürken, yatakta yatarken ölenlerin kendinden

farklı bir durumu mu vardır? Yoksa o "daha gençtir" de "uzun yıllar" yaşa-

yacak mıdır? Ne var ki evinden okula gitmek için yola çıkıp ya da önemli

bir toplantıya yetişmeye çalışırken trafik kazası geçiren kişi, hiç tahmin

etmediği bir zamanda beklemediği bir hastalıkla ölen biri de ölmeden

önce aynı düşünceyi taşıyor olabilir. Bu insanlar bir gün önce yaşarlarken,

ertesi günün gazetelerinde herkesin onların ölüm haberlerini okuyacakla-

rını büyük bir olasılıkla akıllarına bile getirmemişlerdir. 

Gariptir ki siz de bu satırları okuduktan sonra çok kısa bir süre sonra

ölebileceğinize ihtimal vermeyebilirsiniz. Daha yapılacak, bitirilecek işle-

rinizin olması belki de ölümün sizin için "henüz erken ve zamansız oldu-

ğunu" düşündürüyordur. Oysa bu bir aldanma ve kaçıştır, üstelik Allah bu

kaçışın fayda vermeyeceğini de bize bildirmiştir:

De ki: "Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size

kesin olarak bir yarar sağlamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman)

dışında metalanıp yararlandırılmazsınız." (Ahzab Suresi, 16)

İnsan bilmelidir ki bu dünyaya "yalın" bir şekilde

gelmiştir ve yine "yalın" bir şekilde gidecektir. Ama

doğduktan hemen sonra, ihtiyaçlarını gider-

mek için kendine sunulan nimetleri cahilce

sıkı sıkıya sahiplenir; onları elde tutmayı

hayatının en önemli amacı haline geti-

rir. Oysa hiç kimse malını, mülkü-

nü ya da sahip olduğu diğer şeyleri

öldükten sonra yanına alamaz.

Sonuçta beden, birkaç metrelik beyaz

beze sarılıp defnedilir. İnsan, bu kısa dünyaya

"yalın" gelir ve "yalın" gider. 

Kendisiyle birlikte ahirete varan tek şey,

Allah'a olan inancı ya da inançsızlığıdır. 
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İman Eden İnsanın Ölümü İle İnkar Eden İnsanın 

Ölümü Bir Mi Olacak?

Çevrenizde her gün gördüğünüz insanlar, aileniz, komşularınız, iş

arkadaşlarınız bir gün gelecek mutlaka ölecekler ve öldükleri anda da

ölüm melekleriyle karşılaşacaklar. Onlardan kimi yatağında yatarken, kimi

trafikte giderken, kimi sınava yetişmek için sınıfa girerken ölümle birlikte

aniden karşılarına çıkan ölüm meleklerini görecekler. Onlar melekleri

görürken çevrelerinde bulunan hiçbir insan melekleri göremeyecek, sade-

ce ölen kişi bu gerçeği çok keskin ve net bir şekilde görecek. Bu insanlar

öldükleri anda çok değer verdikleri bedenlerini dünyada bırakacak ve

ölüm meleklerine teslim olacaklardır. Kuran'a göre iman eden bir insan

ve inkar eden bir insanın ölüm anı birbirinden çok farklı olacaktır. 

İman eden kişinin canı Allah'ın görevlendirdiği melekler tarafından

çok kolaylıkla alınacak, ölen kişi melekler tarafından cennetle müjdelene-

cektir. Kitabı sağ yanından verilecek, Allah'ın huzurunda güvenle duracak

ve hayatı boyunca yaptığı salih amellerle Allah'ı razı ettiğini, cennetle

ödüllendirileceğini anlayacaktır.

Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler.

"Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi,

32)  

O gün, mü'min erkekler ile mü'min kadınları, nurları önlerinde ve

sağlarında koşarken görürsün. "Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi

kalıcılar (olduğunuz), altından ırmaklar akan cennetlerdir." İşte

'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur. (Hadid Suresi, 12)

İnkar eden kişi ise hayatına devam edip nefsini eğlendirirken ya da

dalmış sokakta yürürken, arkadaşıyla bir tartışmaya tutuşmuşken ya da

evde yatmaya hazırlanırken aniden ölüm melekleriyle karşılaşacaktır. Ve

karşılaştığı anda da kendisi için çok zorlu bir sorgulamanın başlayacağını

kavrayacaktır. Kuran'da ölüm meleklerinin, inkar edenlerin canlarını sırt-

larına vura vura aldıkları bildirilir. Ölen kişi yapayalnız Allah'ın huzuruna

getirilir. Tüm dünya hayatı boyunca Allah'ın rızasından yüz çevirmenin ve

şeytana uymanın, nefsinin peşinden sürüklenmenin pişmanlığı içindedir.

Sonuç olarak inkar eden kişinin canı ölüm melekleri tarafından çok kor-

kunç bir şekilde, bağırta bağırta, çok acı çektirilerek alınır.  
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Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları

zaman nasıl olacak? (Muhammed Suresi, 27)

Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin

ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıka-

rın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerin-

den büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla kar-

şılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen... (En'am Suresi, 93)  

Melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak: "Yakıcı azabı tadın"

diye o inkâr edenlerin canlarını alırken görmelisin. (Enfal Suresi, 50)

Dünyada Milyarlarca “Yaşayan Ölü” Olduğunun 

Farkında Mısınız?

Kuran'da Allah iki insan tipinden bahseder. Biri Allah'ın varlığını fark ede-

bilen, inançlı, yaşarken Allah'ın ayetlerini görebilen, ahiretin varlığını bilen

ve hayatını ona göre düzenleyen insandır. Bu kişinin şuuru tamamen açıktır.

Olayların Allah'ın kontrolünde olduğunu hisseder. Her olayın kendisi için bir

imtihan olduğunu ve özel olarak yaratıldığını bilir. Her şeyden önemlisi dış

alemde var olan dünyanın aslında beyninde yaratıldığının ve Allah'ın kendi-

sini her an denediğinin bilincindedir. Olayların hepsinin Allah tarafından

bilinçli ve bir hikmet üzerine yaratıldığını bilir. 

Şuuru açık olan imanlı bir insan olayların arkasındaki hikmetleri hemen

anlar. Mesela işe giderken yolda bir kaza ve ölü gördüğünde o insanın kade-

rinde belirlenen vaktinin geldiğini ve Allah'ın canını aldığını düşünür. O kişi-

nin sonsuza kadar sürecek ahiret hayatının başladığını ve Allah'ın huzurunda

hesap verdiğini bilir. İmanlı bir insan her baktığı yerde Allah'ın ayetlerini ve

tecellilerini görür. Kalbi de imanından dolayı yumuşaktır. Kendisine Allah'ın

bir ayeti hatırlatıldığında hemen harekete geçer, ayetlerden etkilenir ve ahla-

kını güzelleştirir, hatalarını düzeltir. İşte bu da o kişinin gerçek anlamda duy-

duğunu ve hissettiğini bize gösterir. İnsan ancak kendisine iman verildiği

anda gerçekten gören, duyan ve hisseden birine yani yaşayan bir ölüden ger-

çek anlamda yaşayan bir insana dönüşür.  

Kuran'da bahsedilen diğer insan tipi ise imansız, Allah'tan habersiz, sade-

ce dünyayı yaşayanlardır. Bu insan dünya hayatına ve onun karmaşasına
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dalıp gider. Hızla ahirete yaklaştığını fark edemez. Gerçek hayatın asıl ölüm-

den sonra başladığını ve sonsuz bir hayat olduğunu hiç düşünmez. Allah'ın

ayetlerini bilmediği için bunları göremez. Allah'ın kendisini sürekli olarak

denediğini, imtihan ettiğini bilmez. Olayları hep kendince nedenlere göre

değerlendirir. "Eğer evden biraz geç çıksaydım kaza geçirmeyecekti, eğer

yavaş gitseydi ölmeyecekti" gibi anlamı olmayan çıkarımlarda bulunur.

Herkesin kaderini yaşadığını ve hayatlarının bir saniyesini bile değiştireme-

yeceklerini bilmez. Yolda kaza gördüğünde yerde yatan cansız bedene ilk

anda dehşetle bakar, kazanın nasıl olduğunu araştırır ama kaderi ve ahireti

hiç düşünmez. Çok kısa bir süre sonra da unutur gider. Dünya işlerine dalıp

oyalanır ve Allah'ı tamamen unutur. 

Bu mantıktaki bir insana Kuran ayeti söylesen kalbinde hiçbir etki oluşmaz,

adeta duymamış gibi hayatına devam eder. Allah'ın varlığını anlatsan, yarattığı

mükemmel canlıları göstersen bunları da doğal karşılar. Heyecanlanıyor gibi

görünse de aslında iman etmez. İşte bu o kişinin gerçek anlamda duymadığını,

görmediğini ve hissetmediğini gösterir. Kalbinde bir heyecan oluşmaması, ki-

şinin Allah'a iman etmemesi kalbinin de kaskatı olduğunu gösterir. İşte karşı-

mızda görür, işitir ve hisseder gibi duran ama aslında duymayan, görmeyen

ve hissetmeyen bir insan vardır. Bu insan her ne kadar yaşıyor gibi gözükse

de aslında tam anlamıyla ölüdür. Kuran'da Allah yeryüzünde yaşayan milyar-

larca ölüden bahseder.  

Dünyada gerçek anlamda yaşayanlar, ruh taşıyan yani iman etmiş olan

insanlardır. Diğer çevrenizde gördüğünüz birçok insanın gerçek anlamda

ruhu yoktur. Ruhları olmadığı için göremez, duyamaz ve hissedemezler.

Dışarıdan baktığınızda yaşadıklarını zannederek yanılırsınız ama aslında bu

kişiler ölüdür. Kuran'da bildirilen bu gerçeği her insanın bilmesi ve üzerinde

düşünmesi gerekir. Bu gerçeği fark eden insan, eğer ruhu varsa hemen

doğru yolu bulmaya çalışacaktır. Allah'ın varlığını hissedecek, Kuran ayetleri

ruhunda etki uyandırıp, iman edecektir. İnsan ancak iman ederse dirilir, aksi

takdirde yaşayan bir ölü olmaktan asla kurtulamaz. İman etmeyen insanlar

da asıl öldüklerinde canlanacak ve karşılarında tüm gerçekliğiyle duran

Allah'ın varlığını ve sonsuz hayatı göreceklerdir. Allah yaşıyor gibi görünen

ama ruhu olmayan insanların varlığını bize Kuran'da şöyle bildirmiştir:



Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp

kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. (Neml Suresi, 80)  

Diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Allah, dilediğine işitti-

rir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin. (Fatır Suresi, 22)  

İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip

(duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykı-

ran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kör-

dürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. (Bakara Suresi, 171)  

Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-

görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi

aleyhinedir... (En'am Suresi, 104)  

Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri

de yoksa- sen mi doğru yola ulaştıracaksın? (Yunus Suresi, 43)  

Bu iki grubun örneği; kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnekçe

bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz? (Hud

Suresi, 24)  

Kim bunda (dünyada) kör ise, O, ahirette de kördür ve yol bakımın-

dan daha 'şaşkın bir sapıktır.' (İsra Suresi, 72)  

Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onun

üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. (Furkan

Suresi, 73)  

Ahirete inanmayanlara gelince; Biz onlara kendi yaptıklarını süsle-

mişiz, böylece onlar, 'körlük içinde şaşkınca dolaşırlar'. (Neml

Suresi, 4)  

Öyleyse sağır olanlara sen mi dinleteceksin veya kör olan ve açıkça

bir sapıklık içinde bulunanı hidayete erdireceksin? (Zuhruf Suresi,

40) 
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"İman edenlerin ve inkar edenlerin 

cennet ve cehenneme alınışları"

ADNAN OKTAR: ... İman eden bir insanı ölüm anından

itibaren hiçbir rahatsız edecek olay yoktur. Sürekli keyif

ve zevk içindedir. Bir kere canı alınırken çok nezaketli ve sevgi

dolu bir üslupla alınır. İltifatlarla, hürmetle, aşkla alınır. Heyetle gelirler,

sevgiyle alıp götürürler, aksi birşey olmaz. Cehennemin yanına götü-

rürlerken de aynı şekilde. Herkes gidecektir cehennem arazisine,

yanlarında sürücüleri ile birlikte. Araziyi, ortamı bilmedikleri için "önle-

rinde bir ışık vardır aydınlatan" diyor Allah, "ve sağlarında da bir ışık

vardır" diyor. Bizim aklımıza lamba gibi bir şey gelir, ama değil. Biz

onu ahirette anlarız, sürücü deyince biz araba gibi bir şey düşünürüz,

o da değil, ilk defa görmüş olacağız, anlayacağız. Bizim bildiğimiz

şeyler değil. Arazi deyince de, biz böyle düz arazi zannederiz. Öyle

de değil, bambaşka bir şey, orada anlayacağız ne olduğunu. Onun

için biz sadece iman ediyoruz şu an ne olduğuna. Görünce tam

kanaatimiz gelecek, çünkü ilk uyandıklarında da insanlar anlamıyor-

lar ahirette. 

Kalkıyorlar, "Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diyorlar, şaşırıyorlar.

Bir uykudan uyandıkları kanaatindeler, anlayamıyorlar. Sonra belirli

bir noktadan birisi onları çağırıyor, uzak bir noktadan. Oraya doğru

topluca gidiyorlar. Oraya gelince olayı anlıyorlar. "Eyvah, din günü

buymuş, öldük, dirildik" diyorlar yani orada anlıyorlar. Fakat orada

bile yine anlamıyor birçoğu. Uyandığını, baygın veya komada oldu-

ğunu ve bir araziye bırakıldıklarını zannediyorlar. Bir şeye bırakıldıkla-

rını zannediyorlar, yine fark edemiyorlar. "Eyvahlar bize, bu din günü,

kastedilen buydu" diyorlar. Ondan sonra olay başlıyor işte. 

Müminleri Allah ayırıyor, onlar ayrı, inkarcılar ayrıdır. Cehennem kapı-
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sı deyince, tabii insanın aklına çelik kapılar gelir, öyle

değil, onu da orada insanlar görecekler. Mesela cen-

net kapısı deyince de, yine bizim aklımıza süslü bir kapı

gelir. Bahçe kapısı gibi, öyle bir şey değil, hepsini orada

göreceğiz. Çünkü Allah: "Yepyeni bir yaratılışla yarattık."

diyor. Bütün fizik kanunları değişiyor, kimya kanunları değişi-

yor, hepsi değişik. İlk defa göreceğimiz bir boyut, yeni bir hayat şekli.

Onun için ne kadar düşünürsek düşünelim, biz bunu bilemeyiz. 

Ayette Allah: "Hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı." diyor bakın. O

zaman biz nasıl bilelim? Bileceğimiz gibi bir şey değil ama gördüğümüz-

de çabuk adapte olacağız. Çünkü bizim yanımızda tanıtıcılar var, bizim

mihmandarlarımız olacak, eğer mümin olarak gidersek inşaAllah. Çok

kolaydır Müslümanlık. Dolayısıyla Müslümanın o anlamda cehennemden

korkacağı bir şey yoktur. Biz Allah'tan korkarız, cehennemden korkarız

ama biz cenneti umut ediyoruz. Allah'a sığınacağız. O cehennem korku-

su bizi açar, Allah aşkını artırır, inşaAllah...  (Sayın Adnan Oktar'ın 14 Mayıs

2010 tarihli Kocaeli TV röportajından)

"İman edenlerin cennete kabul     

edilişlerindeki sevinçleri"

ADNAN OKTAR: Müminler ve ehli küfür, ikisi

de cehennemin kenarına yani cehennemin

arazisine getirileceklerdir. Müslümanların, ön-

lerinde bir ışık sağlarında bir ışık olacaktır ki

bu, cennete girecekler anlamındadır. Ayette

Allah: "Kuvvetle umarlar" diyor cennete gir-
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meyi. Allah vaat etmiş. Işık varsa önde ve yan tarafta, bu müminlik alametidir. 

Müminler oradan topluca, önünde ve sağ tarafında ışığı olan müminlerin

hepsi alınıp götürülüyorlar cennete. Ehli küfür, Allah'a isyan edenlerse diz

üstü o arazide bırakılıyorlar. Orada o ayrılık acısını hissettirmek ve

Müslümanlara da kurtuluş sevincini hissettirmek için Allah'ın yaptığı bir süstür

bu, bir güzelliktir, o heyecanı yaşatmak için. Çünkü Allah tekdüzelik yarat-

mıyor, hep süs yaratır Allah, bir hareketlilik yaratır, bir güzellik yaratır.

Müminler, cennet kapılarından girdikten sonra cennetin kapıları kapatılıyor.

Büyük bir heyecan ve sevinç içinde oluyor tabii müminler. Artık sonsuzluğa

kilitleneceklerdir ve sonsuza kadar cennetten çıkmak yoktur. Elhamdülillah,

orada büyük bir sevinç, heyecan ve coşku içerisinde dünyada yaptıklarını

birbirlerine anlatacaklar... (Adnan Oktar'ın Tempo TV'deki Röportajından,

13 Ocak 2009)

ADNAN OKTAR: Müminler oraya giderken üstlerinde güzel bir nurdan

kıyafetleri olacak yani çıplak olmayacaklar fakat küfür ve dalalet tama-

men çıplak, tozlu, kirli ve çirkin halde, insanların tiksineceği şekilde haşredi-

lecekler. Müminler yüzlerindeki nurdan anlaşılacak.

Onları götürecek ruhani bir varlıktan bahsediyor Allah. Yanlarında sürücü-

lerle gidecekler diyor. Bu müminler için bir güvenlik ve rahatlık olacak.

Mümin hiçbir yerde zaten korkmayacak, rahatsız olmayacak, tedirgin

olmayacak. O toplanma alanına geldiklerinde hepsi cehennemin arazisine

getirilecekler, tamamı.. Müminler de özellikle getiriliyor ki oradan çıktıkların-

da cennetin kıymetini daha iyi bilsinler diye. Sonsuza kadar tadını, kıymetini

bilsin. Bir de Allah'ın vaat ettiğinin ne olduğunu görmeleri de çok önemli.

Çünkü cehennemden bahsediyor ama insanlar bilmemiş olacaklar. Allah

o yüzden onlara cehennemi gösterecek, müminlerin hepsine gösterecek.

(Adnan Oktar'ın Tempo TV'deki Röportajından, 24 Şubat 2009)
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"Allah cennette çeşitli güzellikler 

yaratacaktır."

ADNAN OKTAR: Allah nasip ederse ahirette gittiğimizde,

cennete gittiğimizde son olarak hükmen, usulen, güzellik

olsun diye Allah sorgulama yapıyor. Yoksa Allah bizi cen-

nette yaratıyor, mümin isek cennetteyiz. Küfür de zaten

cehennemde ama Allah orayı süslemiş, önce bir araziye

geliyoruz, düz araziye, cehennemin arazisine geliniyor,

orada bir sorgulama var müminlere. Cenab-ı Allah mese-

la "Bu insanın durumu nedir?" diyor, Peygamberimiz (sav)

diyor ki: "Ya Rabbi ben ona şahidim, o çok güzel ahlaklı bir

insan." diyor. "Ben onu gördüm, benim yanımda yaşadı."

diyor. Ayette dikkat ederseniz, "şahit ve müjdeci olarak"

diyor. Şahit ve müjdeci. "Ben gördüm" diyor "Bizzat bu

insana ben kefilim iyi bir insan" diyor. Cenab-ı Allah "Ben

de biliyorum" diyor ve cennetine alıyor. Güzellik olsun,

heyecan olsun. 

Sevinç ve heyecanla cennete içeri girmiş oluyor. Mehdi

de öyledir. Mesela Mehdi diyecek. "Ya Rabbi buna şahi-

dim, ben bunu gördüm. Bu kişi yanımdaydı, ama bu

münafık ve alçaktı. Bu ahlaksızlık yapmıştı. Bunu gördüm,

ama bu muttaki ve temiz bir insandı. Güzel bir insandı, çile

ehliydi. Bu benim arkadaşımdı, dostumdu." diyecek.

Onlara sınırlı miktarda bir şahitlik yapma ve onların lehinde

konuşma hakkı veriyor Cenab-ı Allah, güzellik olsun diye

onları cennette de sevmelerine vesiledir bu. Münafıklar

da onun acısını çeksinler diye böyle oluyor inşaAllah.

(Sayın Adnan Oktar'ın Kanal-35'deki Röportajından, 7

Mart 2009)
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G
enel olarak in san la rın ya şam la rı bo yun ca ulaş mak ve sa hip ol mak

için ça ba har ca dık la rı bir kaç he def var dır. Zen gin lik, mal, iti bar,

eş, ço cuk bir çok in san için dün ya ha ya tı nın de ğiş mez süs le ri dir.

Ya pı lan tüm plan lar, gös te ri len ça ba lar bunlara sa hip ol mak için dir. Hep si -

nin ge lip ge çi ci ol du ğu nu, dün yada her şe yin de ğer kay bet ti ği ni, es ki di ği ni,

yok ol du ğu nu bil dik le ri hal de bu gibi in san lar ken di le ri ni bun la ra şid det le

bağ lan mak tan alı ko ya maz lar. Ma lın es ki ye ce ği ni, top rak la rın hep ay nı be re -

ke te sa hip ola ma ya ca ğı nı, o çok de ğer ver dik le ri eş le ri nin bir gün yaş la nıp

gü zel li ği ni kay be de ce ği ni ve en önem li si de her in sa nın tüm sa hip ol duk la -

rı nı bir gün bı rak mak zo run da ka lıp dün ya dan ayrılacağını bil me le ri ne rağ -

men bu bağ lı lı ğı sür dür me ye de vam eder ler. 

Böy le ya şa yan in san lar öl dük ten son ra bü tün ömür le ri ni sa de ce bir şe yi

"el de et me" üze ri ne har ca dık la rı nı, dün ya nın et ki le yi ci ve ken di le ri ni bü yü -

le yen süs le ri ne al dan dık la rı nı, ölüm lü olan her şe ye hak et ti ğin den faz la de -

ğer ver dik le ri ni an la ya cak lar dır. Ve dün ya da yap ma la rı ge re ke nin ise yal nız -

ca, sa hip ol duk la rı nı zan net tik le ri ama as lın da hiç bir şe kil de hak id dia ede -

me  ye cek le ri her şe yin tek sa hi bi olan Al lah'a kul luk et mek ol du ğu nu gö re -

cek ler dir.  

Bu "tut ku lu bağ lı lık" Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü mü şe, sal ma gü -

zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu lan tut ku lu şeh vet in san la ra

'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la -

cak gü zel yer Al lah Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)

DÜNYA 

HAYATININ

SÜSLERİ



Servet, eşler, oğullar, ticaret gibi dünyaya ait tüm değerler, Allah'ı ve ahi-

reti unutarak sadece bunlar için yaşayan insanları tutkuyla oyalamaktadır.

Oysa Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü gereği gibi takdir edebilseler, dünyaya

ait herşeyin birer imtihan vesilesi olduğunu da anlayabilirler. Yapmaları gere-

kenin tüm bu nimetleri onlara veren Allah'a kulluk etmek ve şükretmek oldu-

ğunu da fark edebilirler. Ama kesin bir bilgiyle iman etmeyen insanlar, hırsla

dünyaya bağlandıkları için kavrayışları körelir; son derece eksik ve kusurlu

olan dünyayı, ona ait her türlü değerle birlikte gözlerinde büyütürler.

Allah ahirette çok daha hayırlısını ve üstününü insanlara vereceğini vaat

ettiği ve bu güzelliğe kavuşmak için de sadece Kendisi'ne gereği gibi kulluk

edilmesini, yalnızca Kendi rızasının aranmasını emrettiği halde bazı insanların
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bundan yüz çevirip dünya hayatına razı olması şaşırtıcıdır. Oysa bir insan

tamamen dinsiz, inançsız da olsa, öldükten sonra dirilmeye %50 "ihtimal"

bile verse, bu düşünce onu bu konuda daha akıllı davranmaya zorlama-

lıdır. 

Müminler ise bunun "ihtimal" değil, kesin bir gerçek olduğunun far-

kındadırlar. Bu nedenle de tüm yaşamlarını cehennem ihtimalinden uzak-

laşıp cennete kavuşmak için çaba harcayarak geçirirler. Çünkü bilirler ki,

sadece dünyadaki çıkarları ve zevkleri için uğraşıp didinen kimsenin, ahi-

rette düşeceği durum ve yaşayacağı hayal kırıklığı çok acı olacaktır.

Dünyada yığdığı mallar, örneğin biriktirdiği altınlar, bankalardaki paraları,

evleri, arsaları, arabaları ahirette kurtulabilmesi için yeterli olmayacak,

çok güvendiği ailesi ve yakın dostları onu orada koruyamayacak, hatta

yüz çevireceklerdir. Fakat tüm bu gerçeklere rağmen insanların çoğu

yaşadıkları hayatı alternatifsiz görmekte, ona körü körüne bağlanmakta

ve ahireti unutabilmektedirler. Bu gerçek, Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp,

kendinizden geçirdi.' Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidi-

şinize, ölümünüze) kadar sürdü. (Tekasür Suresi, 1-2)



Şu ana kadar bahsettiğimiz, "süslü ve çekici kılınma" elbette dünyadaki

imtihanın bir sırrıdır. Allah dünyada insanlara sunduğu tüm imkanları çok

güzel ve gösterişli yaratmıştır. Ancak bu imkanlar bir o kadar da zayıf, geçici

ve kısadırlar ki, bu şekilde insanlar aradaki kıyası yapabilsinler. İşte sır bura-

da saklıdır. Dünya hayatı gerçekten, Allah'ın şanına uygun olarak çok güzel,

renkli ve ihtişamlıdır. Onda yaşamak, zevk almak elbette bir nimettir ve

Allah'tan istenir. Fakat hiçbir zaman Allah'ın rızasından ve ahiretten daha

önemli değildir. Bu yüzden de insanların bu nimetleri kullanırken asla ger-

çek amaçlarını unutmamaları gerekir. Allah Kuran'da insanları bu konuda

uyarmıştır:

Size verilen herşey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah

Katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanma-

yacak mısınız? (Kasas Suresi, 60)

Bazı insanlar dünyaya bağlanmakta ve ahireti unutmaktadırlar ancak

düşünmedikleri önemli bir gerçek daha vardır. Bağlı oldukları değerler,

sahip olmaya çalıştıkları "süsler" kendilerine dünyada da gerçek mutluluğu

vermeyecektir. Bunun en önemli nedenlerinden biri insanın bitmek bilme-

yen hırsı ve hep daha fazlasını isteyen nefsidir. Dolayısıyla değer verilen şey-

lerin "en üstününe, en iyisine" sahip olunması, dünya koşullarında mümkün

değildir. Sahip oldukları her ne olursa olsun muhakkak daha üstünü, daha

iyisi, daha güzeli vardır. Dolayısıyla bu dünya, insan ruhunun gerçek huzuru

ve tatmini bulacağı bir yer kesinlikle değildir. Gerçek mutluluk ve huzur

iman edenlerin sonsuza kadar içinde kalacakları ahirettedir, cennettedir. 
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Ger çek Zen gin lik Bu Dün ya da mı?

Ba zı in san lar dün ya da ki ya şam la rı nın, eğer is te yip uğ ra şır lar sa, mü -

kem mel ve ken di le ri ni ger çek ten tat min ede cek ka dar ek -

sik siz ola bi le ce ği ni zan ne der ler. Bu nun da ye ter li

mad di im kan la rın el de edil me siy le sağ la na bi -

le ce ği ni dü şü nür ler. Böy le ce mut lu bir ai le ye

da ha ra hat ka vu şa cak, in san la rın gö zün de

iti bar ka za na cak, hu zur için de ya şam la -

rı nı sür dü re cek ler dir. Oy sa tüm ömür -

le ri ni sa de ce bun la rı el de et mek ve

kay bet me mek için tü ke ten in san lar

as lın da bü yük bir ha ta ya düş mek te -

dir ler. Çün kü ha yat la rı nı yal nız ca

dün ya da ki hu zur la rı nı ve ra hat la rı -

nı dü şü ne rek ge çir miş ler, ger çek

ve son suz ha ya tın ahi ret ol du ğu nu

ta ma men unut muş lar dır. En önem li

gö rev le ri Allah'a kul luk et mek ol du ğu

hal de, dün ya ya al dan mış, sa hip ol duk la rı

tüm zen gin lik le ri ken di le ri ne ve ren ve on la -

rı ya ra tan Al lah'a şük ret me le ri ge re kir ken,

Al lah'ı unut muş ve in san la rın rı za sı nı ka zan -

mak için di di nip dur muş lar dır. 

Oy sa Al lah Ku ran'da dün ya da ki de ğer le rin ge çi ci li ği ni, önem -

siz li ği ni ve al da tı cı çe ki ci li ği ni in san la ra bil dir miş tir:

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)

Bir çok in sa nın düş tü ğü ha ta, ahi re ti uzak gö rüp ve ya hiç inan ma -
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yıp, dün ya yı ahiretten üs tün tut ma la rı dır. Bu ki şi ler el de et tik le ri zen gin li ğin

yok ol ma ya ca ğı nı zan ne der ler. Bu ki bir  le rin den do la yı

da Rabbimiz'e ve O'nun va at et tik le ri ne yüz çe vir -

me ce ha le ti ni gös te rir ler. Böy le le ri ni ve on la rın

son la rı nı Al lah Ku ran'da şöy le ta rif et miş tir: 

Bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, dün ya

ha ya tı na ra zı olan lar ve bu nun la tat min

olan lar ve Bi zim ayet le ri miz den ha -

ber siz olan lar; iş te bun la rın, ka zan -

dık la rı do la yı sıy la ba rın ma yer le ri

ateş tir. (Yu nus Su re si, 7-8)

Ni te kim bu ruh ha li nin ör nek -

le ri ta rih bo yun ca gö rül müş tür.

Geç miş te kral la rın, hü küm dar la -

rın, fi ra vun la rın pek  ço ğu el de

et tik le ri zen gin li ğin ken di le ri ni

ölüm süz kı la ca ğı nı san mış lar,

hat ta mal la rı nın bir kıs mı nı da

ken di le riy le be ra ber me za ra

göm dür müş ler dir. Zen gin li -

ğin üs tün de bir de ğer ola bi -

le ce ği ne hiç ih ti mal ver me -

miş ler dir. Bun la rı gö ren di -

ğer in san lar da doğ ru yo lun

bu ol du ğu nu dü şün müş ve

bu in san la rı kar da zan -

net miş ler dir. Oy sa dün -



ya da zevk ve se fa için de ya şı yor muş gi bi gö rü nenlerin so nu hiç de um duk -

la rı gi bi ol ma mış tır. Al lah Ku ran'da bu in san lar la il gi li ola rak şöy le de mek te -

dir:

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)

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 azab 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)
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An cak bu ki şi ler hiç bir za man unut ma ma la rı ge re ken bir konuyu gö zar -

dı et miş ler dir: Tüm zen gin lik ve "de ğer" ve rdikleri yal nız ca Al lah'a ait tir.

Mül kün ger çek sa hi bi olan Al lah di le di ği ki şi ye is te di ği mik tar da mül kün den

pay ve rir. Ver dik le ri nin kar şı lı ğın da in san la rın Ken di si' ne şük ret me le ri ni ve

ge re ği gi bi kul luk et me le ri ni is ter. Ni te kim Al lah'ın zen gin lik ver di ği bi ri si -

nin mül kü nü yi ne Al lah'tan baş ka kim se kı sa maz ve elin de ki le ri al dı ğı ki şi -

ye de kim se hiç bir yar dım da bu lu na maz. Bun la rın hep si Al lah'ın dün ya da

ya rat tı ğı de ne me or ta mı nın bi rer par ça sı dır. Ak lı ve şu uru açık olan bir insan

bu nu bi lir. Ken di si ni Ya ra ta n Al lah'ı ve O'na he sap ve re ce ği ni unu tan ki şi ise

bun dan ta ma men ga fil dir:

Al lah di le di ği ne rız kı ge niş le tir-ya yar ve da ral tır da. On lar ise

dün ya ha ya tı na se vin di ler. Oy sa ki dün ya ha ya tı, ahi ret te (ki

sı nır sız mut lu luk ya nın da ge çi ci) bir me ta'dan baş ka sı de -

ğil dir. (Rad Su re si, 26)
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Dün ya da ki Zen gin lik ve  

İti bar Ger çek ten

Önem li mi?

Bir çok in san dün ya da ek sik -

siz bir ya şan tı ku ra rak, son de re -

ce mü kem mel bir ha yat sür dü re bi -

le ce ği ni zan ne der. Bu na gö re, ha yal

et ti ği zen gin li ğe sa hip ol duk tan son ra

mut lu ola cak, is te di ği iti ba rı ka za na cak, bu

du rum ha ya tı nın so nu na ka dar da böy le de -

vam ede cek tir. Oy sa Al lah'ı ve ahi re ti unu tan

bir in sa nın hiç bir za man tam is te di ği, ha ya li ni kur -

du ğu gi bi bir ha ya tı ola maz. Çün kü is te di ği ilk şe ye

ka vuş tu ğun da da ha da iyi si ni ve faz la sı nı is te di ği ni

an lar. Pa ra sı olur, ye tin mez, çok da ha faz la sı nı ka -

zan mak için ça lı şır. Evi olur, be ğen mez; mu hak kak

da ha ho şu na gi den bir ev gö rüp, onu al mak için ça -

ba har ca ma ya baş lar. Her se ne de ği şen zevk le rin -

den do la yı evi nin içi ni de, ken di kı ya fe tle ri ni de be -

ğen mez, sü rek li ola rak da ha gü zel mo bil ya la rın ve

giy si le rin ha ya li ni ku rar. Ni te kim Müddessir

Suresi’ndeki ayetlerde bazı insanların için de bu lun -

du ğu bu ruh ha li en açık şe kil de ta rif edil miş tir:

Ken di si ni tek ola rak ya rat tı ğı mı Ba na bı rak; ki



Ben ona "ala bil di ği ne ge niş kap sam lı bir mal" ver dim. Göz

önün de ha zır ço cuk lar. Ve sa yı sız im kan ve fır sat la rı önü ne

ser dim. Son ra, da ha art tır mam için ta mah eder. (Müd des sir Su -

re si, 11-15)

Şu ur lu bir in sa nın dü şün me si ge re ken şu dur; en faz la evi olan, en pa -

ha lı ara ba la rı sa tın alan, en çok kı ya fe ti olan kı sa ca sı en zen gin olan in sa -

nın da otu ra bi le ce ği ev, kul la na ca ğı ara ba, yi ye ce ği ye mek, ya ta ca ğı ya tak,

gi ye ce ği kı ya fet sı nır lı dır. Dün ya nın en bü yük sa ra yın da otu ran bir insan

aynı an da kaç oda da bir den otu ra bi lir? Ve ya en gü zel kı ya fet le re sa hip in san

bir se fer de bu kı ya fet le rin ka çı nı üs tüs te gi ye bi lir? Bu in san la rın ha yat la rı na
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bak tı ğı mız da gö rü rüz ki, on lar ca oda dan

olu şan ma li ka ne le re sa hip ol sa lar da hi, ay -

nı an da bü tün oda la rı kul la na ma ya cak la rı

için ev le ri nin en faz la bir oda sın da otu ra bi -

lir ler. Do lap lar do lu su kı ya fet le ri ol sa da

ay nı an da sa de ce tek bir kı ya fe ti gi ye bi lir -

ler. Al lah'ın ya rat tı ğı bin ler ce çe şit yi ye ce -

ğe sa hip ola bil se ler bi le, en faz la 2-3 ta bak

ye mek yi ye bi lir ler; da ha faz la sı nı ye me ye

kalk sa lar, bu on lar için bir iş ken ce ha li ne

dö nü şür.

Kuş ku suz bu ör nek ler ço ğal tı la bi lir. An -

cak bun lar dan da ha da et ki li si, ki şi nin ma -

lı nın, mül kü nün "key fi ni sü re bi le ce ği" öm -

rü nün kı sıt lı olu şu dur. Her in san hız la ka -

çı nıl maz so na doğ ru iler le mek te dir. An cak

ba zı in san lar ya şa mla rı sü re sin ce bu ger çe -

ği fark ede me mek te ve Ku ran'da bil di ril di -

ği gi bi; "ger çek ten ma lı nın ken di si ni

ebe di kı la ca ğı nı" (Hü me ze Su re si, 3) san -
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fid ye ola rak ver mek is ter; Ken di eşi ni ve kar de şi ni,

ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de; yer yü zün de bu lu -

nan la rın tü mü nü (ver se de); son ra bir kur tul sa.

Ha yır, doğ ru su o (ce hen nem), ca yır ca yır yan mak -

ta olan ateş tir. (Me aric Su re si, 11-15)

Oy sa Al lah'ın tüm zen gin li ğin sa hi bi ol du ğu nu, dün -

ya da ki ma lın ve iti ba rın yi ne ora da ka la ca ğı nı bi len in -

san lar hiç bir za man dün ya nın pe şi ne düş mez ler. Bu in -

san lar sa hip ol duk la rı bir zen gin lik ten do la yı şı mar maz,

herşeyin sahibi Rab bi miz olan Al lah'ı unut maz lar, ve ri -

len bü tün ni met le re şük re de rek ça lı şır lar. Al lah dün ya -

da ki de ğer le re hırs la bağ lan ma yan bu in san la ra da onur -

lu ve ra hat bir ya şan tı va at et miş tir. Al lah'ı ge re ği gi bi

tak dir eden ve O'na gü ve nen in san lar, dün ya nın ge çi ci -

mak ta dır lar. Bu yanlış inan ca

öy le si ne kö rü kö rü ne bağ lan -

mış lar dır ki, ahi ret te Al lah'ın

hu zu run da aza bı gör dük le rin -

de bi le, sa hip ol duk la rı nı fid ye

ver me ye ça lı şa rak kur tul mak

is te ye cek ler dir ama el bet te ar -

tık geç kal mış ola cak  ve ver -

dikle ri hiç bir şey ka bul edil me -

ye cek tir:

On lar bir bir le ri ne gös te ri -

lir ler. Bir suç lu-gü nah kar,

o gü nün aza bı na kar şı lık

ol mak üze re, oğul la rı nı
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li ği nin, mal ve mev ki nin dün ya da an cak kı sa bir fay da ve çı kar

sağ la dı ğı nın, ahi ret te ki son suz ya şan tı nın ya nın da da çok az bir

de ğe ri ol du ğu nun far kın da dır lar. Böy le dü şü nen bir in san mal

sa hi bi olur, an cak bu nu hak sız lık yap mak ve in san la rı ez mek

için kul lan maz. Zen gin lik onu da ha da çok dün ya ya bağ la maz,

ak si ne Al lah'a olan ya kın lı ğı nı ve şük re di ci li ği ni ar tı rır. Kim se -

nin hak kı nı ye mez, Al lah'ın ona ver dik le riy le hep iyi iş ler yap -

ma ya ça lı şır. 

İti ba rın ve asıl öv gü nün Al lah Ka tın da ol du ğu nu bi lir, bun -

dan do la yı dün ya da zen gin lik pe şin de koş mak tan sa ken di si ni

ahi ret te asıl zen gin li ğe ka vuş tu ra cak olan seç kin bir ah la kın pe -

şin de olur ve onu ya şar. Ni te kim bu ko nu da bi zim için en gü -

zel ör nek Hz. Sü ley man (as)'ın tav rı dır. Çok bü yük bir zen gin -

li ğe ve mül ke sa hip olan Hz. Sü ley man (as), bu zen gin li ği ne

amaç la ta lep et ti ği ni "... ger çek ten ben, mal sev gi si ni Rab bi -

mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim" (Sad Su re si, 32) söz le -

riy le en açık bi çim de ifa de et miş tir.
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Böy le bir kav ra yı şa sa hip ol ma yan in san lar ise

dün ya da ka zan dık la rı nın bir an la mı nın ol ma dı ğı nı,

ken di le ri ne as lın da tüm bun la rın az bir ka zanç sağ -

la dı ğı nı, en önem li si de bu ka zan cı en faz la 60-70

se ne kul la na bil dik le ri ni dü şün mez ler. Sa hip ol duk -

la rı mal la rı nı, ço cuk la rı nı, ev le ri ni, ara ba la rı nı, tüm

ser vet le ri ni bir gün ge lip dün ya da bı ra ka rak me za ra

ko na cak la rı ger çe ği ni unu tur, bit mek bil me yen ve as la

ula şa ma ya cak la rı bir zen gin lik has re tiy le ömür le ri ni ge çi rir ler. 

Oy sa ken di si ni ya ra tan Al lah'ı unu tup ma lı na gü ve nen ki şi dün ya da da,

ahi ret te de hüs ra na uğ ra ya cak tır:

Şüp he siz in kar eden ler, on la rın mal la rı da, ço cuk la rı da ken di le ri ne

Al lah'tan (ge le cek aza ba kar şı) hiç bir şey ka zan dır maz. Ve on lar ate -

şin ya kı tı dır lar. (Al-i İm ran Su re si, 10)

"Mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan" kim se le rin du ru mu Ku ran'da

şöy le bil di ril mek te dir:

Ki o, mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır.

Ger çek ten ma lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı mı sa nı yor?

Ha yır; an dol sun o, 'hu ta me'ye atı la cak tır.

"Hu ta me"nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. 

Ki o, yü rek le rin üs tü ne tır ma nıp çı kar.

O, on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir;

(Ken di le ri de) Di ki lip-yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar dır).

(Hü me ze Su re si, 2-9)

Ger çek zen gin lik ise; Al lah'a iman eden ve dün ya nın ge çip git mek te olan

süs le ri ne ge re ğin den faz la önem ve rme yen, her şe yin yal nız ca Al lah'tan gel -
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di ği ni bi len mü min le re ait tir. Kı sa sü re cek olan dün ya ha ya tı ye ri ne Al lah'ın

son su za ka dar sü re ce ği ni bil dir di ği ahi ret ha ya tı nı se çen bu in san lar ger çek

zen gin ler dir. Mü min, dün ya ha ya tı kar şı lı ğın da ahi re ti sa tın al dı ğı için za ten

en kar lı alış  ve ri şi yap mış, ge çi ci de ğil son suz zen gin li ği seç miş tir. Ku ran'da

bu ger çek şöy le an la tı lır:

Hiç şüp he siz Al lah mü min ler den kar şı lı ğın da mut la ka cen ne ti ver -

mek üze re can la rı nı ve mal la rı nı sa tın al mış tır. On lar Al lah yo lun da

sa va şır lar, öl dü rür ler ve öl dü rü lür ler, bu Tev rat'ta, İn cil'de, Ku ran'da

onun üze ri ne ger çek olan bir va ad dir. Al lah'tan da ha çok ah di ne ve -

fa gös te re cek olan kim dir? Şu hal de yap tı ğı nız bu alış ve riş ten do la yı

se vi nip, müj de le şi niz. İş te 'bü yük kur tu luş ve mut lu luk' bu dur. (Tev -

be Su re si, 111) 

Bu ger çek le ri göz ar dı edip, dün ya ya sı kı sı kı bağ la nan lar ise ahi ret te

kar şı laş tık la rın da ki min ka zanç lı çı ka ca ğı nı çok açık bir şe kil de öğ re ne cek -

ler dir.

Ev li lik

Dün ya ha ya tı na in sa nı bağ la yan en önem li ko nu lar dan bi ri de ev li lik tir.

İyi bir ev li lik yap mak, bir genç kız ya da er ke ğin en bü yük amaç la rın dan

bi ri si dir. Bu ne den le birçok insan, kü çük yaş lar dan iti ba ren "iyi bir eş" bul -

ma yı he def ler . Bu el bet te ki son de re ce do ğal bir is tek tir ve bir güzelliktir,

an cak ha ta lı olan ca hi li ye top lum la rın da ka dın-er kek iliş ki le ri nin son de re -

ce yan lış bir te mel üze ri ne ku ru lu ol ma sı dır. Bu tarz be ra ber lik ler de ge nel

kıs tas lar ro man tizm, duy gu sal lık ve kar şı lık lı birta kım men fa at ler dir. Özel -

lik le ka dın la rın bek len ti le ri, ço ğu za man ken di le ri ni ra hat et ti re cek "zen gin

bir eş" bul mak üzerine kuruludur. Bir genç kız bu uğur da hiç hoş lan ma dı -

ğı hal de bir er kek le ev le ne bi lir. Ve ya bir er kek yal nız ca fi zi ki gü zel li ği için

bir ka dı nı ter cih ede bi lir. 

Oy sa bu ra da ca hi li ye top lu mu bi rey le ri nin gö z ar dı et tik le ri çok önem li

bir ger çek var dır: Söz  ko nu su mad de sel özel lik le rin hep si bir an da yok ola -

bi lir; Al lah di le di ği an da bir in sa nın tüm zen gin li ği ni elin den ala bi lir. Yüz

ya da vücut güzelliği gibi fi zi ki özel lik le rin hep si de kı sa sü re içinde bozu-

lacak ve yok ola cak tır. Ev len di ği in san enin de so nun da yaş la na cak, sağ lı ğı -

nı, gü cü nü ve gü zel li ği ni, bir da ha ka za na ma mak üze re kay be de cek tir.
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Aslında mut la ka yıl la rın geç me si ni ve yaş lan ma yı bek le me ye de ge rek yok -

tur. Bu ki şi ani bir ka za ge çi re bi lir, sa kat ka la bi lir, felç ola bi lir, ölüm cül bir

has ta lı ğa ya ka la na bi lir. Bu du rum da mad di çı kar lar üze ri ne ku ru lu bu sis tem

ne ola cak tır? Ör ne ğin, bir ka dın la yü zü nün gü zel li ği için ev len miş bir er kek,
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eşi bu gü zel li ği bir ka za da kay be der se ve ya yaş la na rak kı rış kı rış bir yü ze sa -

hip olur sa ne ya pa cak tır? Kuş ku suz ha ya tı nın en bü yük amaç la rın dan bi ri

ola rak gör dü ğü ev li li ğini son de re ce yan lış bir te mel üze ri ne kur du ğu nu an -

la ya cak tır.

Bu ra da an la tıl mak is te ni len, ev li li ğin yal nız ca Al lah rı za sı için, O'nun hü -

küm le ri doğ rul tu sun da ya pı lır sa doğ ru bir te mel üze ri ne ku ru la ca ğı dır. Ak si

şe kil de ya pı lan her ha re ket hem dün ya da hem de ahi ret te ki şi ye mut lu luk

ver me ye cek tir. Ki şi, tüm ha ya tı nı fe da et ti ği ve tüm plan la rı nı ona gö re ayar -

la dı ğı bu sis te min ne ka dar boş ve ge çi ci ol du ğu nu ahi ret te ke sin ola rak kav -
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ra ya cak tır. An cak ta bii ki bu kav ra yış ta son de re ce geç kal mış ola cak tır.

Dün ya da ken di ne en ya kın dost bil di ği eşi, ahi ret te ki şi nin gör mek bi le is -

te me di ği, hat ta azap tan kur tul mak için fid ye olarak ver mek is te di ği bir in sa -

na dö nü şe cek tir. He sap gü nünde bu gibi in san la rın du ru mu nu Al lah şöy le

bil dir mek te dir:

On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün aza bı na

kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is ter; Ken di eşi ni

ve kar de şi ni, Ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de; (Me aric Su re si, 11-13)

Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi he sap gü nü in kar cı lar için dün ya da ki eşin, dos -
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tun, kar de şin de ğe ri kal ma ya cak tır. Hat ta bu in san lar bir bir le ri ni fid ye ola-

rak ver mek is te ye cek le ri gi bi, dün ya ha ya tın da bir bir le ri nin kö tü lük le ri ne

en gel ol ma dık la rı, ce hen ne me da vet çi ol duk la rı için bir bir le ri ne la net ede -

cek ler dir. Ge çi ci dün ya ha ya tın da, Al lah'ın rı za sı dı şın da kıs tas lar la be ra ber

ol duk la rı ki şi ler ahi ret te ken di le ri ni bü yük bir zi ya na uğ ra ta cak lar dır. Bu

ko nu da Ku ran'da ve ri len bir baş ka ör nek de, ce hen ne me ka rı sıy la bir lik te

atı lan Ebu Le heb'tir:

Ebu Le heb'in iki eli ku ru sun; ku ru du ya. Ma lı ve ka zan dık la rı ken di -

si ne bir ya rar sağ la ma dı. Ale vi olan bir ate şe gi re cek tir. Eşi de; odun

ha ma lı (ve) Boy nu na bü kül müş bir ip (bağ lan mış) ola rak. (Me sed Su -

re si, 1-5)

Al lah'ın ra zı ola ca ğı nı bil dir di ği sev gi ve be ra ber lik ise son de re ce fark -

lı kıs tas lar üze ri ne ku rul muş tur. Zen gin lik, şöh ret, gü zel lik böy le bir be ra -

ber lik te ana et ken ol maz. Dün ya nın ge çi ci bir yer ol du ğu nu bi len, sa mi mi

mü min ler için ger çek kıs tas tak va dır. Bir in sa nın Al lah'a olan bağ lı lı ğı, sev -

gi si, kor ku su ya ni tak va sı ne ka dar yük sek se, o in sa na du yu lan sev gi de o

de re ce yük sek tir. Üs te lik Al lah'ın rı za sı ara na rak ya pı lan bir ev li lik in sa na

son de re ce hu zur ve gü ven ve ri ci dir. Al lah Ku ran'da böy le bir ev li lik için

şun la rı bil dir miş tir:

On da 'sü kun bu lup du rul ma nız' için, si ze ken di ne fis le ri niz den eş ler

ya rat ma sı ve ara nız da bir sev gi ve mer ha met kıl ma sı da, O'nun ayet -

le rin den dir. Şüp he siz bun da, dü şü ne bi len bir ka vim için ger çek ten

ayet ler var dır. (Rum Su re si, 21)

Ay rı ca dün ya da bir bir le ri ne tak va la rın dan do la yı bağ lı olan mü min ler,

ahi ret te de ka zanç lı ola cak lar dır. Ya şam la rı bo yun ca bir bir le ri ni hay ra ve

gü zel ola na da vet et tik le ri, cen ne te yön len dir dik le ri için ahi ret te de en ya -

kın dost lar ola cak lar dır. Al lah mü min er kek ler le, mü min ka dın la rın bu du -

ru mu nu şöy le ha ber ver miş tir:

Mü'min er kek ler ve mü'min ka dın lar bir bir le ri nin ve li le ri dir ler. İyi -

li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır lar, na ma zı dos doğ ru kı lar lar, ze -

ka tı ve rir ler ve Al lah'a ve Re sû lü'ne ita at eder ler. İş te Al lah'ın ken di -

le ri ne rah met ede ce ği bun lar dır. Şüp he siz, Al lah, üs tün ve güç lü dür,

hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Tev be Su re si, 71)
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"Bazı evliliklerde paraya göre karar 

verilmesi çok küçük düşürücüdür."

ADNAN OKTAR: ... Kadınların bir kısmı tabi hepsi

değil, kimde para varsa o kişiyi kendince "en takva"

kabul ediyor. "Dünyanın en iyi insanı o." diyor. Dindar olma-

sı önemli olmuyor. Çok samimiyetsiz, çok çirkin bir mantık... 

Kimi seçeceklerine bir türlü tam karar veremiyorlar, çünkü sürekli

daha zengini çıktığı için. "Bunun hem arabası var hem evi, bir de

bunun parası daha fazla. Acaba buna mı versek? Biraz daha düşü-

nelim, bir bakalım, karar veremiyoruz." diyorlar.

Şimdi adamın bedeniyle mi evleniyorsun ruhuyla mı evleniyorsun?

Ruhuyla evleniyorsun, ruhuyla sonsuza kadar beraber olacağına

göre yaşın önemi olmaz. Fakat bazıları için böyle değil. Eğer kendi-

ne, ailesine baktırmayı düşünüyorsa, bir hasta bakıcı, para basan

veya yemek sağlayan birisini arıyorsa, evleneceği kişinin genç

olmasını istiyor. 

Ya da adamın ölmesi ihtimali var ise ve zengin ise, genç olmasını

hiç istemiyorlar. Bu yanlış mantıktaki insanlara göre ne kadar yaşlı

olursa, o kadar makbul oluyor. Kendince ne kadar hastalıklı olursa,

o kadar makbul kabul ediyorlar. "Yaşlılık sorun değil, ben ruha baka-

rım." diyorlar. Daha önce reddederken birden fikir değiştiriyor.

Evleniyor hakikaten ve iki-üç yıl sonra adam ölüyor yaşlı, hasta oldu-

ğu için. Hemen miras işlemleri yapılıyor, zaten herşey buna göre

ayarlı oluyor.
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Bu korkunç sistem ve bu korkunç ölçü acımasızca toplumun

içerisinde canavar gibi geziniyor. Birçok insan bunu ört-

bas edip anlamazlıktan gelerek bu sistemi işletiyor. En

nefret ettiği adamlarla iç içe, en rezil şartlarda onun

kahrını çekmeye devam ediyor. Sırf parası için ve

menfaati için, nefret ettikleri halde birbirlerini seviyor

taklidi yapıyorlar.

Kalben boşanmış, fakat diliyle boşanamıyor çıkardan dolayı. Halbuki

dürüst olmak lazım. Çünkü evlilik Allah aşkının yaşanması içindir. Allah'ın

tecellisini görmek için evlenilir. (Sayın Adnan Oktar'ın 22 Ağustos 2010 tarihli

HarunYahya.TV röportajından)

--------------

"Allah için yaşayan bir 

insana Allah güzel bir 

evlilik imkanı verir."

ADNAN OKTAR: "Hocam, ben otuz

yaşında şimdiye kadar hiç evlenme-

miş biriyim." diyor Abdullah. Önce

kendini yetiştir. Kuran'ı oku baştan

sona, ahlakını güzelleştir, genel kül-

türünü artır, Allah'a kendini ada.

Deccaliyet'e karşı çaba harca.

"Hayatın bütün yönlerinden

çekilerek" diyor değil mi Allah

peygambere, "gece gündüz
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Allah için yorul" diyor. Peygamber'i biz örnek almakla mükellefiz.

Hayatını Allah'a vakfet, mücahit ol, günün ceht ile geçsin, nefes ala-

cak vaktin olmasın. O arada Allah sana isterse mal da verir, imkân

da verir, para da verir, evleneceksen eş de verir. Ama sen bunların

hepsini bırakıp ben evleneceğim dersen, evlendiğinde farz edelim,

zaten evlenemezsin de Allah nasip etmez. Farz edelim evlendiğinde,

Allah sana bir tane ölü nasip eder, ölüyle evlenirsin bilmezsin onun

öyle olduğunu, zombi gibi bir kadınla evlendirir, mahvolursun. Seni

mahveder, psikolojin bozulur, gücünü kaybedersin. Ondan nefret

edersin çünkü Allah'a değer vermemiş oluyorsun hâşâ, Allah da

sana değer vermez. 

Sen Allah'ı unutursan Allah da seni unutur. Çünkü insanlar Allah'ın

birer tecellisidir sen önce Allah'ı isteyeceksin. Allah için yaşayacak-

sın, Allah'a kendini adayacaksın Hz. Meryem gibi, Hz. İsa Mesih gibi...

Bilmiyor muydu onlar evlenmeyi? Onların aklı yok muydu? En akıllıydı

onlar. Hz. Meryem ailesiyle kendi arasında bir perde çekti, kendini

Allah'a adadı. Kendini Allah'a vakfetti, hiç evlenmeden Cenab-ı

Allah ona Hz. İsa Mesih'i, Ulül Azim bir peygamberi nasip etti ve haya-

tı nefis güzel geçti annemizin.

Hz. İsa Mesih hiç evlenmedi, bilmiyor muydu evlenmeyi? Allah'a ken-

dini adadı. Cenab-ı Allah'ın yanında şu an, meleklerle, yine ibadet

ediyor, yine evli değil. Bak sırf Hz. İsa için bu ayet vardır. Meleklerle

ibadet eden tek peygamberdir Allah Katında. Bütün peygamberler

ayrı, Hz. İsa Mesih'i Allah ayrı tutmuş. "Mesih ve yakınlaştırılmış

melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar."

diyor. Ölü olan ibadet etmez, diri olan ibadet eder. Melekler diridir,

Hz. İsa Mesih de diridir. Kuran ayetinde var. Diri olduğu için ibadetine

devam ediyor. Yeniden dünyaya gelecek... (Adnan Oktar'ın 6 Mayıs

2012 tarihli A9 Tv röportajından)
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Ço cuk lar

İnsanın nefsi, sınırsız bir mal, mülk ve servet sahibi olmanın yanı sıra,

kendisi öldüğünde soyunu devam ettirecek olan çocuklar edinmenin tutku-

suyla da doludur. Ne var ki Kuran'da bu tutkunun, Allah'ın rızası temeli üze-

rine kurulmadığı takdirde, insanı Allah'ın zikrinden ayıran ve en önemlisi

O'na ortak koşmaya kadar götüren bir unsur olabileceği bildirilmiştir. İnsan

Allah'ın kendisine vermiş olduğu çocuklarla da denenmekte ve Allah'ın razı

olacağı tavırlar gösterip göstermeyeceği gözlemlenmektedir. "Mallarınız ve

çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise,

büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun Katında olandır" (Teğabun Suresi,

15) ayetiyle de bu açıkça bildirilmektedir.

Ayet te mal lar ve ço cuk lar için "fit ne" ke li me si nin kul la nıl mış ol ma sı ol -

duk ça dik kat çe ki ci dir. Ço cuklar dünyanın süsüdür ancak kimi insanlar

"çocuk sa hi bi ol ma" fik ri ni, ha ya tı n en önem li amaç la rın dan bi ri ola rak gör -

mek te dir ler. Al lah Ku ran'da, ço cuk la rın in san için bü yük bir de ne me ko nu -

su ol du ğun dan bah set mek te; ço cu ğa an cak Al lah'ın rı za sı gö ze ti le rek sa hip

olun ma sı ge rek ti ği ni, aksinde in san için giz li bir şirk ihtimalinin oluşacağı

üze rin de dur mak ta dır. Al lah'ın ken di le ri ne bağışladığı ço cu ğu, Al lah'ı unu ta -

rak bir "ya şam ga ye si" ha li ne ge ti ren ve kimi zaman da farkında olmadan

O'na or tak ko şan ai le le rin ör ne ği Ku ran'da şöy le an la tı lır:

O, si zi tek bir ne fis ten ya rat tı ve ken di siy le du ru lup-ya tış ma sı için on -

dan eşi ni var et ti. Onu (eşi ni) ör tüp-bü rü yün ce, o da bir yük yük len di

de bu nun la (bir sü re) ge zin di. Ni te kim ağır la şın ca, iki si Rab le ri olan

Al lah'a dua et ti ler: "Eğer bi ze sa lih (bir ço cuk) ve rir sen, an dol sun şük -

re den ler den ola ca ğız." Ama O, on la ra sa lih (bir ço cuk) ve rin ce, ken di -

le ri ne ver di ği şey ko nu sun da O'na or tak lar kıl ma ya baş la dı lar. Al lah,

on la rın şirk koş tuk la rın dan yü ce dir. Ken di le ri ya ra tı lıp du rur ken,

hiç bir şe yi ya ra ta mayan şey le ri mi or tak ko şu yor lar? (Araf Su re si, 189-

191)

Ku ran'da ki kıs sa la ra ba kıl dı ğın da da, pey gam ber le rin ço cuk is ter ler ken

yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı gö zet tik le ri açık ça gö rü lür. Bu ko nuyla il gi li ola rak

Ku ran'da pek çok ör nek var dır:

Ha ni İm ran'ın ka rı sı: "Rab bim, kar nım da ola nı, "her tür lü ba ğım lı lık -

tan öz gür lü ğe ka vuş tu rul muş ola rak" Sa na ada dım, ben den ka bul et.
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Şüp he siz işi ten bi len Sen sin Sen" de miş ti... (Al-i İm ran Su re si, 35)

Hz. İb ra him'in çocuk istediği du ası ise şu şe kil de dir:

Rab bi miz, iki mi zi Sa na tes lim ol muş lar kıl ve so yu muz dan Sa na tes lim

ol muş bir üm met (ver). Bi ze iba det yön tem le ri ni gös ter ve tev be mi zi

ka bul et. Şüp he siz, Sen tev be le ri ka bul eden ve esir ge yen sin. (Ba ka ra

Su re si, 128)

Yu ka rı da ki ayet ler de ör nek gös te ril di ği şe kil de ço cuk sa hi bi ol mak, kuş -

ku suz ha yır lı bir so nuç do ğu rur. Al lah'ın ra zı ola ca ğı, Ku ran ah la kı nı be nim -

se miş bir insan ye tiş tir mek bir iba det hük mü ne ge çe bi lir. An cak ak si bir ni -

yet te in san dün ya da da, ahi ret te de kö tü bir sonuç ile kar şı la şa bi lir. Eğer ço -

cu ğu Al lah'ın ken di si ne lüt fe de ce ği bir ema net ola rak gör mez de, ken di si ne

ait olan ve onun sa ye sin de çev re si ne bö bür le nip gu rur la na ca ğı bir gös te riş

un su ru sa yar sa, doğ ru yol dan sap mış olur. Bu nun ahi ret te ki kar şı lı ğı ise yı -

kı cı dır. Ahi ret gü nü, dün ya da ken di ne en bü yük des tek çi gör dü ğü ço cu ğu -

nu unu tur; hat ta azap tan kur tu la bil mek için eşi ni, ai le si ni, kar de şi ni fid ye

ver mek is te di ği gi bi ço cu ğu nu da fid ye ver mek is ter. Böy le ce azap tan kur -

tu la bi le ce ği ni sa nır. Fa kat o gün azap tan hiç bir şe kil de ka çış yok tur. 



Çocukların varlığı bir güzelliktir ve Allah'tan bir nimettir ancak Allah rızası

için edinilmeyen çocuklar dünyada birçok probleme yol açarlar. Do ğumdan

itibaren çok bü yük zor luk lar la ye ti şen çocuklar, in san için baş lı ba şı na bir

meş ga le olur. Birçok insan ço cu ğunun bir an ön ce bü yü me si için çalışırken,

bu sü re zar fın da ken di ya şa mın da ki yıl la rın ne ka dar hız lı geç ti ği nin far kı na

bi le va ra maz. Al lah rı za sı için sab re dil di ğin de bü yük bir iba det hük mü ne ge -

çe cek olan zor luk lar, ca hi li ye kül tü rü ne sa hip in sanlar için çoğu zaman amaç -

sız bir sı kın tı ha li ne dö nü şe bi lir.

Ca hi li ye kül tü rün de kar şı la şı lan en bü yük ha yal kı rık lı ğı ise hiç kuşkusuz

ki ço cuk la rın bü yü me siy le ya şa nır. Al lah'ın em ret ti ği ah lak doğ rul tu sun da eği -

til me yen bir ço cuk, do ğal ola rak ca hi li ye top lu mu nun bo zuk ah la kı nı be nim -

ser. Bu kö tü ah la kın ne ti ce sin de ise an ne ba ba sı na kar şı is yan kar, ve fa sız bir

in san or ta ya çı ka r. An ne-ba ba ço cuk la rı nı bir ne vi ge le cek ga ran ti si ola rak

gör müş, onun ile ri de, yaş lı lık dö nem le rin de ken di le ri nin en bü yük des tek çi si

ola ca ğı nı san mış lar dır. Oy sa is yan kar bir ah lak la ye ti şen ki şi, ço ğu kez bu in -

ce lik ler den ta ma men yok sun dur. Ken di is tek le ri ni ger çek leş tir me ye, çı kar la rı -

nı ko ru ma ya ça lı şa cak, an ne ve ba ba sı nın ken di si ile il gi li plan la rı nı da an cak

bu çı kar la rı na uyar sa ye ri ne ge ti re cek tir. Hat ta an ne-ba ba nın ken di le ri ni bir

hu zu re vin de ter k e dil miş ola rak bul ma la rı da az rast la nan bir so nuç de ğil dir. 

Oy sa Ku ran ah la kıy la ye tiş ti ril miş bir ço cu ğun dav ra nış la rı bam baş ka dır.
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Çün kü Ku ran'da an ne ba ba nın eme ğin den, on la ra kar şı gös te ril me si ge re ken

say gı dan bah se di lir ve yaş lı lık za ma nın da on la rı in cit me mek em re di lir:

Rab bin, O'ndan baş ka sı na kul luk et me me ni zi ve an ne-ba ba -

ya iyi lik le-dav ran ma yı em ret ti. Şa yet on lar dan bi ri ve ya

iki si se nin ya nın da yaş lı lı ğa ula şır sa, on la ra: "Öf" bi le

de me ve on la rı azar la ma; on la ra gü zel söz

söy le. On la ra acı ya rak al çak gö nül lü -

lük ka na dı nı ger ve de ki: "Rab -

bim, on lar be ni kü çük ken na sıl

ter bi ye et ti ler se Sen de on la rı

esir ge." (İs ra Su re si, 23-24)

Ayet ler den de an la şıl dı ğı üze re bir

in sa nı ye tiş tir mek, ona ahi ret te ki du ru mu -

nu dü şü ne rek eği tim ver mek çok asil bir

gö rev dir. Ama, eğer ço cuk dün ya ya

ve onun ge çi ci ya ra rı na yö ne lik

plan lar doğ rul tu sun da bü yü tü lür,

ha zır la nır sa; bu, dün ya ya yö ne lik

her iş gi bi ge çi ci, tat min et me yen

ve so nuç suz bir iş olur. Üs te lik
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Al lah rı za sı için ye tiş ti ri len ço cuk mü min ah la kı nı be nim se me se de kay be -

di len bir şey yok tur. Çün kü tüm in san la rın ve li si Yüce Al lah'tır ve ki şi O'nu

ra zı ede cek şe kil de bir eği tim ver di ğin de, ar tık ge ri si ni Al lah'a ha va le et -

miş olur.

Dün ya  hayatındaki beklentilerine uygun ye tiş tir di ği ço cu ğun da ise is te -

di ği ni bu la ma ya ca ğı gi bi, ay nı za man da ahi ret te de ne ço cu ğu nun ken di -

si ne, ne de ken di si nin ço cu ğu na bir fay da sı ola cak tır. Ku ran'da bu du rum

şöy le bil di ri lir:

"… Fa kat 'ku lak la rı pat la tır ca sı na olan o gür le me' gel di ği za man ki şi

o gün ken di kar de şin den ka çar; an ne sin den ve ba ba sın dan, eşin den

ve ço cuk la rın dan. O gün on lar dan her bi ri si nin ken di ne ye te cek bir

işi var dır." (Abe se Su re si, 33-37)

Baş ta da be lirt ti ği miz gi bi in san, an cak Al lah'a kul luk et mek üze re ya -

ra tıl mış tır. Dün ya da ki ya şa mı içe ri sin de ken di si ne gös te ri len tüm süs ler,

yal nız ca Rab bi miz'e kul luk edip et me di ği ni de ne mek, O'nun rı za sı na uy -

gun bir ya şam sü rüp sür me di ği ni göz lem le mek için dir. Ni te kim in san öl -

dük ten son ra, dün ya ha ya tın da yap mış ol du ğu iba det le re ya da in ka ra gö -

re ahi ret te he sap ve re cek ve yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re ya cen net ya

da Allah'ın son suz aza bı olan ce hen nem ile kar şı lık gö re cek tir. Bu ne den -

le in san la rın ak lı nı çe len dün ya da ki tüm süs le rin, Al lah Ka tın da hiç bir de -

ğe ri yok tur. İn sa nı Al lah'a ya kın laş tı ra cak ve ahi ret ha ya tın da onu ce hen -

ne min son suz aza bın dan kur ta ra cak şey; sa hip ol du ğu mal la rı ve ço cuk la -

rı de ğil, an cak tak va sı ve ima nı dır. Ayet ler de bu çok açık bir bi çim de ifa -

de edi lir:

Bi zim Ka tı mız 'da si zi (bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı nız, ne de

ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar baş ka.

İş te on lar; on lar için yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat kat mü -

ka fa at var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de dir ler. (Se be

Su re si, 37)

Ger çek ten in kar eden le rin ise, ne mal la rı, ne ço cuk la rı, on la ra

Al lah'tan ya na bir şey sağ la ya maz. İş te on lar, ate şin hal kı dır lar, on -

da te mel li ola rak ka la cak lar dır. (Al-i İm ran Su re si, 116)

Gerçekten inkar edenlerin ise, ne malları, ne çocukları, onlara

Allah'tan yana bir şey sağlayamaz. İşte onlar, ateşin halkıdırlar,

onda temelli olarak kalacaklardır. (Mü ca de le Su re si, 17) 
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"Çocuklar Allah sevgisi ve Allah korkusu 

ile yetiştirilmelidir"

ADNAN OKTAR: Çocuk terbiyesinde en dikkat edilecek şey çocu-

ğa saygı duymak ve değer vermektir. Büyük bir insan gibi, otuz yaşın-

da bir insana nasıl davranırsan çocuğa da öyle davranmak gerekir.

Hürmet edilecek, saygıyla ve akıllı konuşulacak. Çocuklar öncelikle

derin sevginin yaşanacağı, Allah'ın güzel tecellileridir. Coşkun

muhabbetle, aşkla sevilir çocuk. Derin sevgiyle sevilir. 

Meşru istekleri yerine getirilirse de şımarmaz, tam tersine hoşuna

gider, sana sevgisi artar. Ona Allah'ı sevdirdiysen, Allah'ın koruması

altında olduğunu ona söylediysen, Allah'ın cenneti yarattığını, hep

beraber cennete gideceğimizi, annesiyle babasıy-

la da cennette buluşacağını ona söyle-

diysen, kötülük yapanları Allah'ın

cezalandırdığını söylersen ama

cezasında da Allah'ın çok şef-

katli olduğunu söylersen o

çocuk nur gibi olur. Dünya

tatlısı olur. Ama oradan bura-

dan duyulan garip açıkla-

malarla terbiye etmeye kal-

karlarsa; bilmiş, ukala, ters,

saldırgan, çılgın çocuk

modelleri meydana gelir.

Allah sevgisini öğrete-

rek, Allah'ın onun için

yarattığı güzel nimet-

leri ona hatırlatarak

Allah'ı sevdirmek

gerekir. Mesela

çikolatayı Allah

yaratıyor, o güzel



elmaları Allah yaratıyor, elmanın çekirdeğinde koskoca bir

elma ağacının bütün detayları saklı. Bir elma çekirdeğin-

den, küçücük bir elma çekirdeğinden seksen metrelik

elma ağacı oluyor, binlerce dal veriyor, binlerce meyve

veriyor, binlerce çiçek açıyor... 

Bunların çok büyük bir mucize olduğunu çocuğa anlatmak

gerekir. Allah'ın tavus kuşunu nasıl güzel yarattığı, kuşun renk-

lerindeki güzelliği, simetriyi, kelebeğin kanatlarındaki simetriyi gösterip;

"Bak çocuğum burada da bir yuvarlak var, aynısı burada da var, bunları

yaratan Allah'tır. Bir de 'şeytan' denilen bir varlık var; o, bunun tam tersini

söyler. Bunun tesadüflerle olduğunu söyler. Hiç tesadüfen olur mu bu

çocuğum?" gibi bir mantık örgüsüyle, aklını kullandırtarak Allah'ın varlığı

iyice pekişecek şekilde anlatmak lazım. "Bu simetriyi nasıl açıklayabiliriz?"

diyecek. "Bak, burada da var, burada da var. Müthiş bir renk var, müthiş

bir güzellik var, müthiş bir estetik ve denge var ve geometri var ve altın

oran var." diyerek anlatmak gerekiyor. 

Bu şekilde eğitilirlerse ömür boyu dengeli ve tutarlı olurlar. Çok çok güzel

olurlar, inşaAllah. Bizim bu konularda çocuklarla ilgili kitaplarımız var.

Kardeşlerimiz o kitaplardan istifade edebilirler. Sitemizde, www.harun-

yahya.org, kapsamlı bilgiler var çocuklarla ilgili... (Adnan Oktar'ın 14

Kasım 2010 tarihli Çay Tv röportajından)

"Çocuklara saygı gösterilmesi ve akılcı 

yaklaşılması lazım"

ADNAN OKTAR: Kimileri çocukları hep deli yerine koyarlar dikkat eder-

seniz, hatta deliyle konuşuyor gibi konuşurlar. Halbuki çocuklar çok zeki

olurlar. ...Çocuğa derin saygı gösterilmesi, çok akılcı yaklaşılması lazım.

Çocuğa Allah aşkıyla yaklaşmak lazım, son derece candan. Çocuk o

samimi imanı görürse ruhunu Allah sonuna kadar açar ve bu çocuğu
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bereketli kılar. Mesela Hazreti İsa nasıldı çocuk yaştan itibaren, peygamber-

ler nasıldı? Mükemmel yetişmiş insanlardı, çocukken Allah aşkını çok güçlü

almış insanlardı. Çocuk yaşta Allah aşkının öğretilmesi lazım ve çocuğa çok

saygılı, sevecen ve akılcı yaklaşılması lazım. 

Bir de hurafe çok tehlikelidir. Kimilerinin aklına din dedin mi hurafe, hurafe

dedin mi din geliyor. Böyle birşey yok. Din, dünyanın en kaliteli insanının

yaşadığı sistemdir. Dindar dünyanın en kaliteli insanıdır; en akıllı, en basiretli,

en ferasetli, vicdanlı, makul düşünen, son derece güvenilir bir insandır. Din,

dünyayı en mükemmel şekilde kullanacağımız sistemdir, aynı zamanda

Allah'ın dünyayı nasıl kullanacağımıza dair anlattığı bir sanattır. Çocuğa o

ruhla yaklaşılırsa, o sevecenlikle yaklaşılırsa çok güzel netice alınır, inşaAllah.

(Adnan Oktar'ın 1 Şubat 2009 tarihli Kanal 35 TV röportajından)

"Çocuklara dini eğitim verilmezse ölümü 

anlayamaz, ruhu boşlukta kalır."

ADNAN OKTAR: "Çocuktur bir şey bilmez!" diye bir şey yok, çocuğa dini

öğretmezsen çocuğun ruhu boşlukta kalır, dünyayı kabus gibi görür, baba-

sının annesinin bir gün öleceğini ve yok olacağını düşünen bir çocuk ruh

hastası olur. Kendisinin bir gün öleceğini, yok olacağını düşünen bir çocuk

ruh hastası olur ama annesiyle babasıyla cennette kavuşacağını  bilen bir

çocuk, ruhen ve bedenen çok sağlıklı ve zinde olur. Öbür türlü yıkım mey-

dana getirir, bazen ailesini kaybeden çocuklar oluyor, dehşet verici bir

sonuçtur onun için. "Bir daha baban asla gelmeyecek, yokluk oldu, boşluk

oldu." dersen bu çocuk için yıkım olur. Kendisinin de bir gün öyle olacağını

düşünürse bu da onun için dehşet vericidir. Dolayısıyla "Bizleri Allah yaratmış-

tır, ahirette birlikte olacağız, cennette birlikte olacağız, babana en kısa

zamanda sen de kavuşacaksın" dendiğinde o çocuğun ruhu rahatlık içinde

olur, sevgisi devam eder ve içinde bir yıkım meydana gelmez. (Adnan

Oktar'ın 18 Aralık 2009 tarihli Dem TV ve Tempo TV röportajından) 



Ü
zerinde yaşadığımız dünya, birçok insan farkında olmasa

da, içeriden ve dışarıdan pek çok tehdit unsuruyla dolu-

dur. Göktaşları, karadelikler, kuyruklu yıldızlar, dıştaki

tehdit unsurlarının sadece bir bölümüdür. Diğer yandan, dünyanın

derinliklerine doğru inildikçe binlerce derece sıcaklıktaki sıvı taba-

kaya rastlanır. Öyle ki dünyayı "ayağımızın altında içi kaynayan bir

küre" olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Bunların dışında dün-

yayı çepeçevre kuşatan koruyucu bir atmosfer vardır. Ancak atmos-

ferin koruyuculuğunun yanında bir de son derece kuvvetli etkileri

olan atmosfer olayları mevcuttur; rüzgarlar, fırtınalar, tayfunlar…

Tüm bu tehdit unsurları zaman zaman etkili olmakta; bunların

sonucunda da can ve mal kaybıyla sonuçlanan ve doğal afetler ola-

rak adlandırılan olaylar gerçekleşmektedir. Başta depremler olmak

üzere, volkan patlamaları, seller, dev dalgalar, hortumlar, fırtınalar,

büyük yangınlar birbirlerinden farklı şiddet ve etkilere sahiptirler.

Ortak yönleri ise oldukça kısa bir zaman içinde bir şehri, orada

yaşayan insanları ve diğer tüm canlıları yok edebilmeleri ve büyük

hasarlara yol açabilmeleridir. En önemlisi de insanların bu zararla-

rı engellemeye kesinlikle güç yetirememeleridir. 

Bu felaketlerin tümü, insanların çok iyi bildikleri ama karşılaş-

madıkları sürece akıllarına getirmek istemedikleri gerçeklerdir.

Dünya üzerindeki yaşam öyle uygun dengeler üzerine ayarlanmış-

tır ki, bu tarz olaylar çok büyük alanlarda etkili olmaz. İnsanlar da

dahil olmak üzere tüm canlılar için adeta özel bir koruma mevcut-

tur. Ama bu korumanın yanısıra Allah, zaman zaman insanlara,

yaşadıkları mekanın ne derece güvensiz olabileceğini de göster-

mektedir. Bahsettiğimiz afetleri meydana getirerek, üzerinde yaşa-

dıkları gezegene hiçbir hakimiyetleri olmadığını onlara hatırlat-

maktadır. Kendi acizliklerini kendilerine göstermekte ve bütün

bunlar öğüt alıp aklını kullanabilenler için birer düşünme nedeni

olmaktadır. 
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Peki bunun dışında insanların bu olaylardan çıkarmaları gereken

sonuçlar nelerdir?

Kitabın başında da üzerinde durduğumuz gibi dünya, insanların

denenmesi, Allah'a iman edenlerle etmeyenlerin ayrılması için özel

olarak yaratılmış bir imtihan yeridir. Allah bu gerçeği "… amel bakı-

mından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı

günde yaratan O'dur..." (Hud Suresi, 7) ayetiyle haber vermiştir.

Dünya için olan bu özel imtihan ortamı son derece eksiksiz hazır-

lanmıştır; öyle ki karşılaşılan her olay belirli sebeplerle meydana

gelir. Her detay sebep-sonuç ilişkileri içerisinde gerçekleşir. Örneğin,

insanların yeryüzü üzerinde durabilmesi yerçekimi kanunuyla açıkla-

nır; yağmurun yağması bulutlar ve rüzgar sayesinde gerçekleşir; ölüm,

kaza veya hastalık mutlaka bir sebeple oluşur… Kuşkusuz bu tarz

sebep sonuç ilişkilerini sayfalarca sıralayabiliriz. Ancak burada önem-

li olan bunların sayısı değil, ne derece "inandırıcı" bir sistem oluştur-

duklarıdır.

Bu sistemin bir özelliği de, her olayın insan mantığının kavrayabi-

leceği şekilde gelişmesidir. Örneğin, Allah zaman zaman insanları

doğal afetler yoluyla uyarabilir. Bu tarz bir olayda, mesela bir depremi

düşünelim; pek çok insan ölebilir veya yaralanabilir. Bunların arasın-

da gençler ve yaşlılar, erkekler ve kadınlar, hatta çocuklar olabilir.

Tüm bunlar son derece "doğal" görünür ve gafil olan insan, bu afetleri

Allah'ın özel bir amaca yönelik olarak yarattığını fark etmez. Şimdi

düşünelim; eğer böyle olmasaydı ve bir depremden yalnızca Allah'a

karşı suç işleyen kişiler etkilenseydi ne olurdu? Kuşkusuz imtihan

ortamı tamamen yok olurdu. Ama Allah böyle bir şeye izin vermemiş

ve yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyada gerçekleşen her olayı son

derece "doğal" görünümlü bir mizansende hazırlamıştır. Bu "doğal"

görünümlü olayların ardında bir amaç ve hikmet olduğu, ancak

Allah'ın farkında olan ve derin bir kavrayışa sahip olan insanlar yani

iman edenler tarafından fark edilir.

Ayrıca Allah "Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da

deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz" (Enbiya

Suresi, 35) ayetiyle tüm insanları zaman zaman iyi ve kötü olaylarla



deneyeceğini bildirmiştir. Bir olay olduğunda o ortamdaki pek çok insanın

bundan etkilenmesi elbette imtihanın bir sırrıdır. Unutulmamalıdır ki Allah

sonsuz adalet sahibidir ve O, sonsuz adaletiyle her insana yaptığının tam

karşılığını ahirette verecektir. Bu dünyada insanların başlarına gelen olaylar

yalnızca bir denemedir. Sabredenlerin de, denendiklerini fark edemeyenle-

rin de karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Nitekim Allah'a gönülden bağlı,

O'nun yüceliğini hakkıyla takdir edebilen insanlar dünyanın bu sırrını kav-

ramışlardır. Başlarına bir musibet geldiğinde hemen Allah'a yönelir ve tevbe

ederler. Çünkü Allah'ın Kuran'daki şu vaadini bilirler:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan

ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müj-

dele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz Allah'a aitiz ve

şüphesiz O'na dönücüleriz." Rablerinden bağışlanma (salat) ve rahmet

bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. (Bakara Suresi,

155-157)

Yukarıdaki ayetlerde de bildirildiği gibi inanan veya inanmayan tüm

insanlar bazı olaylarla denenirler. Kimi zaman doğal bir afet, kimi zaman

günlük hayattan bir olay, kimi zaman birtakım eksiklikler veya hastalıklar;

dünyada insanlardan hiç uzak olmayan gerçeklerdir. Bu tarz belalar kimi

zaman şahısları, kimi zaman ise toplumları etkileyebilecek düzeyde meyda-

na gelirler. Örneğin, refah ve bolluk içinde yaşayan kişilerin iflas etmesi, son
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derece güzel bir insanın bir kaza sonucu yüzünün bakılamayacak hale gel-

mesi veya tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanması, ani bir fırtınayla bir

şehrin zarar görmesi zaman zaman rastlanan ve dünya hayatının "pamuk

ipliği"ne bağlı olduğunu gösteren olaylardır. 

Önemli olan, insanların bu olaylardan almaları gereken dersi kavrayabil-

meleridir. Çünkü Allah'ın insanlara, maddi ve manevi zarar veren olaylarla

hatırlatmalar yapması, o insanların bulundukları sapkın durumdan kurtulma-

ları, Allah'ın dosdoğru yoluna yönelmeleri için kendilerine verilen bir mesaj-

dır. Allah, insanlara yaşatılan bu felaketlerin de dünya üzerindeki herşey gibi

bir amaçla yaratıldığını, bunların insanlar için birer "hatırlatıcı" olduklarını

göstermektedir. Allah Kuran'da her olayın Kendi izniyle gerçekleştiğini bize

şöyle bildirmiştir:

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmez.

Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, herşe-

yi bilendir. (Teğabün Suresi, 11)

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belir-

tilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse ona ondan

veririz, kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükreden-

leri pek yakında ödüllendireceğiz. (Al-i İmran Suresi, 145)
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Karşılaşılan zorlukların bir hikmeti de şudur: Kendini dünyada güç sahibi

gören insan, Allah'ın dilemesiyle bir anda gerçekleşen afetler karşısında, ne

derece aciz olduğunu fark eder. Ne kendine, ne de etrafındaki insanlara yar-

dım etmeye güç yetirebilir çünkü herşey Allah'ın elindedir; O'ndan başka

zarar veya yarar vermeye gücü yeten kimse de yoktur. Bu gerçek insanlara

şöyle bildirilmiştir:

Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu

giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herşeye

güç yetirendir. (Enam Suresi, 17)

Bu bölümde çeşitli afetleri tüm etkileriyle anlatacağız ki böylece bazı

insanlara tutkuyla bağlı oldukları dünyanın geçici bir yurt olduğunu ve asıl

yaşamın ahiret hayatı olduğunu hatırlatalım. Gözler önüne sereceğimiz bu

gerçekler aynı zamanda, meydana gelen afetler esnasında ve sonrasında,

insanların içine düştükleri çaresizliği de kendilerine göstermektedir. Bu çare-

sizlik, Allah'ın gücü karşısında insanların hiçbir gücü olamayacağının ve

Allah'tan başka dost ve yardımcıları da olmadığının ifadesidir. 

Dep rem ler

Dep rem ler, do ğa olay la rı için de en za rar ve ri ci et ki ye sa hip olan ve in san -

la rı en çok teh dit eden ler den bi ri dir. Ya pı lan tes pit le re gö re dün ya üze rin de

yak la şık iki da ki ka da bir dep rem ol mak ta dır. He sap la ya cak olur sak, bir se ne

için de dün ya da mey da na ge len dep rem sa yı sı nın yüz bin le ri bu la bil di ği or ta -

ya çı kar. Bun la rın yak la şık 20 ta ne si bir şeh ri yı ka cak güç te dep rem ler dir. Fa -

kat her za man ka la ba lık nü fus lu böl ge le re rast la ma dık la rı için bü yük bir za -

rar la so nuç lan maz lar. Her yıl olu şan dep rem le rin, yak la şık ola rak yal nız ca

beş ta ne si yı kı ma ve ölü me se be bi yet ver mek te dir. Bu bil gi ler ışı ğın da düşü-

nüldüğünde aslında in san la rın dep rem ler le çok faz la yüz yü ze gel me dik le ri an -

la şıl mak ta dır. 

Yak la şık her iki da ki ka da bir dün ya nın her han gi bir ye rin de dep rem ol ma -

sı na rağ men, bu dep rem le rin şid de ti öy le si ne has sas ayar lan mış tır ki; ki mi za -

man in san lar bun la rın var lı ğın dan bi le ha ber dar ol maz lar. El bet te bu, Al lah'ın

in san lar üze rin de ki ko ru ma sı nın bir de li li dir. Gü nü müz de dep rem ler en faz la

tek bir şe hir ve o şeh rin çev re sin de ki be lir li böl ge ler de his se dil mek te dir. Oy -
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sa Al lah'ın di le me si ile bü tün dün ya yı et ki le ye cek şid det te, ya şa mın son bul -

ma sı na ne den ola cak, yer yü zü nü yer le bir ede cek bir sar sın tı nın ol ma sı da

ol duk ça ko lay dır. Ni te kim yer yü zü nün ya pı sı ge re ği dep rem le rin oluş ma sı

nor mal dir; fay kı rık la rı, ta ba ka lar ara sın da ki boş luk lar vs. bu do ğa ola yı nı ka -

çı nıl maz kıl mak ta dır. Bi lim sel bir kay nak, muh te mel dep rem ler den şöy le söz

eder:

Her an, her yerde meydana gelebilen depremler yüzyıllar boyunca çok sayıda

kişinin ölümüne ve astronomik boyutlarda maddi zarara yol açmış, bu özellikleri

nedeniyle insanlar için korku kaynağı olmuştur. 
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Dün ya nın de rin lik le rin -

de ki kuv vet, sert yer ka bu -

ğu nu da yan ma gü cü nün

öte sin de iter, ka ya lar bu

ge ril me ye kar şı ko ya ma -

ya rak yo ğun bir ener ji

pat la ma sıy la kı rı lır ve ya -

rı lır. Bu yer sar sın tı sı nın

so nu cun da şeh rin bü tün

ya pı la rı yer le bir ola bi lir,

tüm top lum bir da ha ge ri

dön me mek üze re yı kın tı -

la rın al tın da ka la bi lir.

(Do ğal Fe la ket ler, Re aders

Di gest, 1996)

Kuş ku suz Al lah'ın bir

dep rem mey da na ge tir -

me si için, "do ğal şart -

lar"ın dep re me el ve riş li

olup ol ma ma sı nın bir

öne mi yok tur. Al lah, her

di le di ği ni, di le di ği an da

ger çek leş ti rir. An cak Al lah, yer yü zün de ki do ğal şart la rı da ol duk ça gü ven -

siz ve is tik rar sız bir hal de mey da na ge tir mek le, in sa na bu dün ya üze rin de -

ki ya şa mı nın ger çek te pa muk ip li ği ne bağ lı ol du ğu nu ha tır lat mak ta dır. Ni -

te kim Ku ran'da in san la r muh te mel bir fe la ket ko nu sun da şöyle uya rı lır lar:

Ar tık 'kö tü lü ğü ör güt le yip dü zen le yen ler', Al lah'ın, ken di le ri ni ye rin

di bi ne ge çir me ye ce ğin den ve ya şu uru na va ra ma ya cak la rı yer den aza -

bın gel me ye ce ğin den emin mi dir ler? Ya da on lar, dö nüp-do laş mak ta -

lar ken, on la rı ya ka la yı ver me sin den? Ki on lar (bu ko nu da Al lah'ı) aciz

bı ra ka cak de ğil dir ler. Ve ya on la rı bir kor ku üze rin de ya ka la yı ver me -

sin den (mi emin dir ler)? Öy ley se Rab bin, ger çek ten şef kat li ve mer ha -

met sa hi bi dir. (Nahl Su re si, 45-47) 

Al lah di le se, sa ni ye ler sü ren bu dep rem ler, sa at ler ce hat ta gün ler ce sü re -

bi lir. İn san lar, baş la rı na ge len le rin şaş kın lı ğı nı ya şar ken, ye ni fe la ket le re ma -



ruz ka la bi lir ler. Bu, kuş ku suz Al lah için ko lay dır. An cak Al lah rah me tiy le in -

san la rı ko rur. İn san la ra Ken di bü yük lü ğü nün far kı na var ma la rı ve O'nun di -

le me si ne kar şı ge le me ye cek le ri ni gör me le ri için ha tır lat ma da bu lu nur. İn san -

la ra dün ya ya yö ne lik ça ba la rı nın hiç bir kar şı lı ğı ve ka zan cı ol ma dı ğı nı ha tır -

la tır. 

Bu noktada son yıllarda meydana gelen en büyük depremleri ve etkile-

rini de hatırlamakta yarar var.

Japonya'da Tüm Ülkeyi Felç Eden

8.9 Şiddetindeki Deprem 

Depremler son yıllarda giderek sıklaşmış ve güçleri de nerdeyse bir ülke-

yi yerle bir edecek şekilde artmıştır. 2011 yılının Mart ayında Japonya 8.9 şid-

detinde depremle adeta yerlebir olmuştur. Japonya kıyılarını vuran 8.9

büyüklüğündeki depremin ardından yüksekliği 10 metreye ulaşan tsunami

yaşanmış, yüzlerce kişi ölmüş, yüzlerce kişi de kaybolmuştur. Ülke, tarihinin

en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Japonya'da son 140

yılın en şiddetli depremi, başkent Tokyo da dahil olmak üzere tüm ülkeyi

etkilemiştir. Depremden sonra ilk tsunami, bazı bölgelerde 10 metre yüksek-

liğe ulaşmış, çok sayıda araç ve ev bir anda sular altında kalmıştır. Felaket,

bazı bölgelerde sanayi tesislerinde yangınlara da yol açmıştır. Japon medyası

en az 310 kişinin öldüğünü, 544 kişinin yaralandığını ve yüzlerce kişinin

kayıp olduğunu duyurmuştur. 

Helikopterlerden çekilen ve Japon televizyonlarında yayımlanan görün-

tüler, Kuzey'deki kıyı bölgelerinde gemilerin karaya çıktığını, yüzlerce evin

sular altında kaldığını gözler önüne sermiştir. Deprem kuşağında yaşadıkları

için bu doğal afete karşı en etkili önlemleri alan ve sürekli deprem tatbikatı

gören Japonlar, bu afetin boyutları karşısında tamamen çaresiz kalmışlardır.

Başkent Tokyo ve çevresinde, yaklaşık 4 milyon evin elektriği kesilmiş, ula-

şım sistemi felce uğramış, binlerce kişi sokaklarda, evlerinde veya tren istas-

yonlarında mahsur kalmıştır. 

Japonya'da yaşanan 8.9 şiddetindeki bu deprem, insanların afetler karşı-

sında ne kadar aciz olduklarını göstermesi açısından son derece önemlidir.

Deprem ve tsunami, Japonya'yı beklenmedik bir anda kuşatmış ve doktorlar,

mühendisler, bilim adamları kendilerini saran dev dalgalarla birkaç saniye
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içinde yaşamlarını yitir-

mişlerdir. Ne kariyerleri,

ne malları, ne paraları, ne

de çok değer verdikleri

şirketleri ve aileleri kendi-

lerini kurtaramamıştır.

Fabrikalar, evler, banka

kasalarındaki paralar,

mücevherler, hepsi suların

altına gömülmüştür. Bu

gibi büyük felaketler dün-

yanın geçiciliğinin yanısı-

ra, teknolojinin, gücün,

paranın aslında hiçbir işe

yaramadığını da bize

hatırlatır.
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Tek no lo ji nin Ye nil gi si: Ko be Dep re mi

Sa hip ol duk la rı tek no lo ji nin üs tün lü ğü, ço ğu za man ba zı in san la ra do ğa -

ya hük met me ye güç le ri var mış gi bi bir his ve rir. Oy sa bu his se ka pı lan lar,

çok kı sa sü re içe ri sin de ha yal kı rık lı ğı na uğ ra ya bi lir ler. Çün kü so nuç ola rak

tek no lo ji de Al lah'ın, in san la rın hiz me ti ne ver di ği bir araç tır ve Al lah'ın ha -

ki mi ye ti al tın da dır. Ni te kim en üs tün tek no lo ji nin da hi do ğa ya hük met me

im ka nı na sa hip ol ma dı ğı nı çe şit li olay lar in san la ra is pat la mış tır.

Ör ne ğin Ja pon lar, ya pı la rın da ti tiz lik le uy gu la dık la rı "dep re me kar şı ted -

bir" tek no lo ji si ne rağ men, 1995 yı lı nın Ocak ayın da sa ba ha kar şı mey da na

ge len bir dep re me ye nik düş mek ten kur tu la ma mış lar dı. İle ri bir tek no lo ji ile

in şa et tik le ri bi na la rın ço ğu ka ğıt tan ya pıl mış ça sı na yı kıl mış tı. Ja pon hü kü -

me ti ve üni ver si te le ri, dep rem le ri ön ce den ha ber ve ren bir yön te me sa hip

ola bil mek için, yap tık la rı sa yı sız araş tır ma la ra son 30 yıl için de bir mil yar do -

lar (yak la şık 40 tril yon li ra) ya tır mış lar dı. Ama ba şa rı lı ola ma dı lar, çün kü yer

ka bu ğun da ki sar sın tı la rı ta nı yıp sı nıf lan dır mak için yüz de yüz ge çer li mo del -

ler ge liş tir mek ola nak sız dır. Ni te kim Ko be'de mey da na ge len dep rem fark lı

özel li ği açı sın dan bu du ru ma bir ör nek teş kil et mek te dir. 

Ko be'de halk, dep re mi ken di le ri ne bir kaç sa at, hat ta bir kaç gün ön ce den

ha ber ve re bi le cek bir sis te me gü ven mek tey di. Fa kat bu gü zel li man ken ti ni

bir an da al tüst eden ve mer ke zi Ko be'den 25 km. uzak lık ta ve de ni zin 15

km. al tın da bu lu nan dep re mi hiç bir sis tem ha ber ve re me di. Ja pon la rın "en

güç lü dep re me bi le da ya nır" de dik le ri bi na la rı nın, bu şid det li dep re me kar -

şı bir da yan ma gü cü nün ol ma dı ğı or ta ya çık mış ol du.

Dep re min ger çek leş ti ği Ko be ve Osa ka kent le ri nin bu lun du ğu böl ge, Ja -

pon ya'nın ön de ge len sa na yi ve ti ca ret mer kez le rin den di. Bu yüz den dep -

rem son ra sın da ki mad di za rar mil yar lar ca do lar ol du. 

Bu bü yük dep remle birlikte um ma dık la rı bir za man da ge len bü yük be la

se be biy le bölge halkı, de ğil ge le ce ğe yö ne lik bir plan yap mak, bu lun duk la -

rı an da bi le ne ya pa cak la rı nı bi le mez du ru ma gel miş ler di.

Depremlerin içinde bulunduğumuz yüzyılda hem şiddet hem de sayı ola-

rak artması bizim için başka bir önem daha taşımaktadır. Bize ahir zamanda

yani dünyanın son dönemlerinde olduğumuzu hatırlatmaktadır.
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Kobe, Japonya'nın Tokyo'dan

sonra en yoğun nüfuslu, ikinci

sanayi kenti ve en önemli liman-

dır. 17 Ocak 1995 günü meydana

gelen deprem, bölgede 20 saniye

içerisinde korkunç bir hasara

neden oldu. 
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Depremlerin Sürekli Artması ve Şiddetini Artırması 

Hz. Mehdi'nin Çıkış Alametlerindendir 

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır...

Depremler çoğalacak... (Ramuz-El Ehadis, 476/11) 

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır... ve sonra da zelzeleli yıllar.

(Ramuz-El Ehadis, 187/2) 

Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak... (Kıyamet Alametleri,

s. 166) 

Son birkaç yıl içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya

kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Depremlerin dünya

tarihinde ilk kez bu denli çok sayıda ve sıklıkta olması, ayrıca şiddetlerinin

de oldukça yüksek rakamlara ulaşması, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının bir haber-

cisidir.

Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülmektedir.

Örneğin; ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975

yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şid-

detteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Hicri 1400 yılının başından itiba-

ren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Kuşkusuz ki

bu rakamlar Hicri 1400 (Miladi 1979-1980) yılının başından itibaren depremle-

rin sayısındaki artışı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sadece 1999

yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gel-

miştir. Bu depremlerde resmi açıklamalara göre tahmini olarak 22.711 insan

ölmüştür. Tıpkı Peygamber (sav)'in hadisinde belirttiği gibi:

"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin,

otuz bin kişi ölür…" (İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan,

Mevsim Yayıncılık, s. 81)

Son otuz yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir:
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Tarih :  28 Temmuz 1976

Yer : Çin

Şiddet         : 7.8

28 Temmuz 1976'da Çin'de 7.8 büyüklüğünde deprem oldu. 242 bin kişi

hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı.

Tarih          : 07 Aralık 1988

Yer             : Ermenistan

Şiddet : 6.9

7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20.000 kişi

hayatını kaybetti, 500.000 kişi de evsiz kaldı. 

Tarih          : 17 Ocak 1995

Yer             : Kobe

Şiddet         : 7.7

1995 yılındaki Kobe Depremi, 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar

dolar civarında zarar oldu.

Tarih          : 26 Ocak 2001

Yer             :  Hindistan

Şiddet         : 7.9

Hindistan'da 26 Ocak 2001'de yaşanan 7.9 şiddetindeki depremde 30 bin

kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. 

Tarih          : 26 Aralık 2003

Yer             : İran

Şiddet         : 6.7

26 Aralık 2003'te İran'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde

20 bin kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi yaralandı. 

Tarih          : 26 Aralık 2004

Yer             : Endonezya

Şiddet         : 9



26 Aralık 2004'te Endonezya'da, 9.0 büyüklüğündeki deprem sonucu olu-

şan tsunamide 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Tarih          : 08 Ekim 2005

Yer             : Pakistan

Şiddet         : 7.6

8 Ekim 2005'te Pakistan'da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde 

yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. 

Son 30 yıl içinde, yani Hicri 1400 itibariyle, burada saydıklarımızın dışın-

da irili ufaklı çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremler sonucu binlerce

insan evsiz kalmıştır. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in bir hadisinde de bu duruma işaret edilmek-

tedir:

"Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler

yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak..." (Kıyamet Alametleri,

s. 146) 

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri yanı sıra, Kuran'da da depremle

kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. 

Kuran'ın 99. Suresi'nin adı Zelzele (büyük sarsıntı, deprem)'dir. Bu sure-

de yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü

insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bil-

dirilmektedir: 

Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardı-

ğı,  Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman, O gün (yer) haberlerini

anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. 

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fır-

layıp-çıkarlar. 

Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre

ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. (Zelzele Suresi, 1-8)

Diğer ahir zaman alametleriyle birlikte incelendiğinde günümüzde yaşa-

nan, giderek artan ve gücünü de artıran afetlerin sıradan olaylar olmadığı,

çok önemli bir dönemin ve bu dönemde zuhur ederek bütün Müslüman ale-

minin kurtuluşuna vesile olacak olan Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun habercisi

olduğu açıkça görülmektedir. 
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Tay fun lar, Ka sır ga lar, Hor tum lar...

Tay fun, ka sır ga gi bi at mos fer olay la rı da dün ya üze rin de sık ça kar şı laş tı -

ğı mız afet ler den dir. Bu olay lar sı ra sın da olu şan rüz gar lar ki mi za man ev le ri,

bi na la rı, ba ra ka la rı, ağaç la rı, elekt rik di rek le ri ni ve in san la rı fır la tıp sa vu ra cak

ka dar güç lü dür. 

Özel lik le güç lü tay fun lar, de ni zi de çal ka la ya rak dev dal ga la rın oluş ma sı -

na ve de ni zin ani den ka bar ma sı na se bep olur lar. Fır tı na dal ga sı ola rak isim

len di ri len bu olay da, dal ga lar çok güç lü bir et kiy le kı yı dan ka ra ya vu rur. Bu,
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ki mi za man o böl ge de ki ka ra nın ta ma men su lar al tın da kal ma sıy la so nuç la -

na bi lir. Ay rı ca tay fun la ge len yağ mur, özel lik le ne hir alan la rın da cid di sel le -

re yol açar. 

Ço ğun luk la sa de ce ha fif bir esin ti ola rak his set ti ği miz rüz ga rın, ki mi za -

man in san la rı, hay van la rı, ta şıt la rı ve hat ta ev le ri ha re ket et ti re cek güç te ol -

ma sı, Al lah'ın kud re ti ni göz ler önü ne ser mek te dir. Bu ra da da dep rem ler için

ge çer li olan ka nun iş le mek te dir. Al lah di le se tay fun, ka sır ga, hor tum gi bi at -

mos fer olay la rı nı çok şid det li ve sık ola rak oluş tu ra bi lir. İn san lar bi ri nin za -



rar la rı nı te la fi ede me den di ğer le ri ne ya ka la na bi lir ler. Ku ran'da rüz gar la rın

Al lah'ın kont ro lün de ol du ğu, in san la ra şöy le ha tır la tıl mış tır:

Gök te ola nın si zi ye re ge çir me ye ce ğin den emin mi si niz? Bir bak mış sı -

nız ki, o (yer yü zü) sal la nıp-çal ka lan mak ta dır. Yok sa gök te ola nın üze -

ri ni ze 'taş yağ dı ran (fır tı na lı) bir rüz gar' gön der me ye ce ğin den emin

mi si niz? Siz o tak dir de Be nim uyar mam na sıl mış bi lip-öğ re ne cek si niz.

An dol sun, ken di le rin den ön ce ki ler de ya lan la dı. Fa kat Be ni in kar (et -
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me le ri ne kar şı lık ver di ğim azab) na sıl mış? (Mülk Su re si, 16-18)

Oy sa Al lah her olay da ol du ğu gi bi bu ra da da in san lar üze rin de ki ko ru -

ma sı nı gös ter mek te; on la rı ara ara gönderdiği fır tı na lar la uyar mak ta dır. Uyar -

mak ta dır ki; in san lar dün ya da ne amaç la bu lun duk la rı nı, Al lah'ın gü cü kar -

şı sın da ki aciz lik le ri ni ve O'na he sap ve re cek le ri gün le kar şı la şa cak la rı nı

unut ma sın lar.
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Ya nar dağ lar, Vol kan lar

Yer  ka bu ğu nun sis mik ha re ke ti so nu cu mey da na ge len dep rem le rin ya -

nın da, vol ka nik dağ lar da olu şan pat la ma lar da önem li do ğal fe la ket ler ara -

sın da dır. Dün ya da 550'si yer üs tün de ve di ğer le ri de niz di bin de ol mak üze -

re 1500 do la yın da ak tif ya nar dağ bu lun mak ta dır. Bun lar dan her han gi bi ri -

nin, her han gi bir za man da ha re ke te geç me si son de re ce ko lay dır. Bir ya nar -

dağ ha re ke te geç ti ğin de ise kı sa bir sü re için de bu lun du ğu böl ge nin tü mü -

nü et ki si al tı na ala bi lir. Hiç bir tek no lo ji nin bu nu en gel le me ye güç ye tir me si

de müm kün ol maz.

Vol kan lar, ta rih te ve gü nü müz de ol duk ça bü yük iz ler bı rak mış lar dır.

Geç miş te var olan şe hir le ri ha ri ta dan sil miş, top lum la rı yok et miş ler dir. Ekin -

ler yok ol muş, tar la lar kül ler le ve gök yü zü de toz bu lut la rıy la kap lan mış tır.

Bü yük bir azap kay na ğı olan ya nar dağ pat la ma la rı, ta rih te Pom pei gi bi

bü yük şe hir le ri yok et miş tir. Ve züv ya nar da ğı nın ha re ket le ne rek hiç kim se -

ye kaç ma fır sa tı ver me miş ol ma sı kuş ku suz ib ret ve ri ci dir. 

Gü nü müz de de et ki le ri ni sür dü ren ya nar dağ lar kim se nin bek le me di ği bir

an da fa ali ye te geç mek te ve oluş tur duk la rı lav lar, uzun me sa fe ler bo yun ca

iler le ye rek bü yük za ra ra yol aç mak ta dır. Pat la ma nın lav lar dı şın da bir di ğer

et ki si de önü ne çı kan her şe yi ya kıp yu tan, gaz ve kül den oluş muş bir rüz -

gar ın oluşmasıdır. Bu rüz ga rın hı zı ba zen sa at te 160 km'ye ka dar çık mak ta,

ya kı cı bir et ki si ol mak ta, gö rüş açısını ne re dey se yok et mek te dir.

200 ak tif vol ka na sa hip En do nez ya'da ki Ka ra ka tou ya nar da ğın da 1883 yı -

lın da gö rü len pat la ma, 160'dan faz la kö yün yok ol ma sı ve 36.000 ki şi nin bu

pat la ma so nu cun da olu şan tsu na mi de (dev dal ga lar da) bo ğul ma sıy la so nuç -

lan mış tır. Pat la ma nın toz la rı, 10 gün son ra 3000 mil uza ğa ka dar düş müş tür.

Vol kan la rın bir di ğer özel li ği de umul ma dık bir za man da ha re ke te geç -

me le ri dir. 1985 yı lın da, 150 yıl lık bir uy ku dan son ra, Ne va do del Ru iz ya nar -

da ğı nın pat la ma sı da bu na bir ör nek tir. Bin ler ce in sa nın ölü mü ne ne den

olan bu pat la ma, as lın da ol duk ça kü çük bir pat la ma dır. Bir kı yas yap mak

ge re kir se, 1980'de mey da na ge len St. He lens Da ğı'nın pat la ma sı nın an cak %

3'ü şid de tin de dir. Ne va do Del Ru iz'in pat la ma sı, o böl ge de bu lu nan buz ve

ka rı erit me ye ye te cek ka dar ısı yay dı ğı için, ça mur ve su se li, da ğın etek le -

rin den ge le rek Ar me ro şeh ri ni si lip sü pür müş tür. Bu pat la ma, 1902'de Ka ra -

yip ada sın da 30.000 ki şi nin ölü müy le so nuç la nan Pe lee Da ğı pat la ma sın dan
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be ri gö rü len en bü yük vol kan fe la ke ti dir. Bu olay es na sın da yat ma ya ha zır -

la nan 25.000 ki şi den, er te si sa bah sa de ce 2.000'inin kal dı ğı tes pit edil miş tir.

Ge ri ye ka lan 23.000 ki şi pat la ma so nun da ça mu ra gö mül müş tür.

Bu olay lar la da an la dı ğı mız gi bi, Al lah in san la ra ölü mün ne ka dar ko lay

ve ya kın ol du ğu nu gös ter mek te; on la rı dün ya da var oluş amaç la rı nı dü şün -

me ye da vet et mek te dir. Al lah'ın son suz gü cü nü gö ren in san la ra dü şen de,
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dün ya da ya şa ya cak la rı 50-60 yı lı çok uzun gö rüp ebe di ha yat la rı olan ahi -

re ti unut ma ma la rı dır. Her ne se bep le olur sa ol sun herkes mut la ka bir gün

öle cek ve Al lah'ın hu zu run da he sap ve re cek tir: 

Ye rin baş ka bir ye re, gök le rin de (baş ka gök le re) dö nüş tü rül dü ğü

gün, on lar tek olan, kah har olan Al lah'ın hu zu ru na çı ka(rı la)cak lar -

dır. (İb ra him Su re si, 48)

Tsu na mi ler

Japonca bir kelime olan tsunami, liman dalgası anlamını taşır.

Genellikle denizde depremlerden sonra meydana gelen dev dalgalardır.

Bu dev dalgaların etkisinin bazı durumlarda atom bombasının verdiği tah-

ribata yaklaştığı da kaydedilmiştir. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz 2011

yılının Mart ayında Japonya'da meydana gelen tsunami Japonya'yı kıskıv-

rak yakalamış, tüm hayatı bir anda durdurmuş, insanlar teknolojinin böy-

lesine büyük bir felaket karşısında ne kadar aciz kaldığına şahit olmuşlar-

dır.  

Sel ler

Yeryüzünün pek çok bölgesinin böylesine ciddi tehditlerle karşı karşı-

ya olması kuşkusuz önemli bir gerçeğin habercisidir: Allah insanlara her

yönden azap göndermeye ve tüm kazandıklarını saniyeler içinde geri

almaya kadirdir. Felaketlerin yeryüzünün her yanından gelmesi, insanla-

rın Allah'ın dilemesi dışında hiçbir yerde güvende olamayacaklarının en

belirgin göstergesidir. Allah, azabı dilediği şekilde; yerin altından üstün-

den, karadan ve denizden göndermektedir. Ve insanları, bu gerçeği akıl-

sızca göz ardı etmemeleri konusunda uyarmaktadır:

O ülkeler halkı, geceleri uyurken, onlara zorlu azabımızın gelmeye-

ceğinden güvende miydiler? Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti

eğlenceye dalmışken, onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden

güvende miydiler? (Veya) Onlar, Allah'ın tuzağından güvende mi

idiler? Allah'ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir toplu-

luktan başkası (akılsızca) güvende olmaz. (Araf Suresi, 97-99)
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Nitekim Allah'ın insanlar için bir nimet ve güzellik olarak verdiği su,

yine Allah'ın dilemesiyle kahredici bir azaba da sebep olabilmektedir. Her

yıl mutlaka böyle bir sel felaketine şahit olmalarına rağmen, bazı insanla-

rın bunu kendilerinden uzak görmeleri ise şaşırtıcıdır.
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Japonya'nın kuzeyinde 8.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından

Tokyo'nun kuzey kıyısını tsunami vurdu. Dev dalgalar karada ilerledi, ülkede

büyük yıkıma yol açtı. 
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Avustralya'nın üçüncü büyük kenti ve Queensland eyaletinin başkenti Brisbane,

2011 yılında yüzyılın en kötü sel felaketini yaşadı. 36 saat durmadan devam

eden yağışlar karanın iç kısımlarında tsunami etkisine yol açarak su seviyesini

bir buçuk metre yükseltti, 6500 ev ve iş yeri sular altında kaldı. 

2014 yılında Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan ise köprü-

lerin yıkılmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. 



Günümüzde Giderek Artan Şiddetli Kasırgalar, Seller ve

Tsunamiler De Ahir Zamanın İşaretlerindendir

Peygamber Efendimiz (sav), bundan 1400 yıl önce içinde bulunduğumuz

ahir zamanda artan yağışların ciddi felaketlere sebebiyet vereceğini hadisle-

rinde bildirmiştir:

• Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet

kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 253)

• Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkıl-

madıkça kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, Hadis no:

7554)

• "Yağmurun çoğalması, otların azalması... kıyametin yaklaşmasından-

dır." (Kıyamet Alametleri, s. 137)

Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla sayıda afet haberini her

gün televizyonlarda izliyor, gazetelerde okuyoruz. Doğal afetlerin son yıllar-

da hem sayı olarak hem de oluşturduğu kayıplar bakımından arttığı istatis-

tiksel bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan doğal felaketler

dünyanın pekçok ülkesinde milyonlarca insanı etkilemiş ve hesaplanamaya-

cak büyüklükte maddi hasara yol açmıştır. 

• Kıtlık ve fitneler yılı; yağmurun yağmaması değil, yağmurun yağıp

yağıp da bitki adına birşey bitirmemesidir. (Müslim; Kıyamet ve Alametleri,

Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 77)

• İnsanların üzerine yağmurun bolluğu, fakat verimin azlığıyla aldatıcı

yıllar gelecektir. (İbn-i Mace, hadis no: 4036; Kıyamet ve Alametleri, Ömer

Öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 66)

• "Evet; Ey Selman! Kuyruklu yıldız çıktığı, seller çoğaldığı, ... zaman.."

(Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet

Alametleri, s. 151)

1950-2000 yılları arasında dünya çapında yaşanan sel felaketleri grafiksel

olarak incelendiğinde, son 30 yıla girdiğimizde bu artış hızının çok büyük

çapta yükseldiği gözlenmektedir:
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YIL 1991, BANGLADEŞ

Sel felaketinde 120.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi

evsiz kaldı. 

YIL 2000, MOZAMBİK

1 milyon kişi sel yüzünden evsiz kaldı

YIL 2002, HİNDİSTAN, NEPAL, BANGLADEŞ

Mevsimsel muson yağmurlarının yol açtığı felaketlerde yaklaşık 1000 kişi

öldü. 

YIL 2003, ÇİN

Şiddetli yaz yağmurlarından 2000 kişi öldü, 300 bin kişi evsiz kaldı. 

YIL 2004, ENDONEZYA

Tsunaminin neden olduğu sel felaketinde 230.000 kişi hayatını kaybetti. 

YIL 2007, ASYA

20 milyon kişi evsiz kaldı. 

YIL 2008, HİNDİSTAN

3 ay süren yoğun yağışlar nedeniyle 2400 kişi hayatını kaybetti. 

YIL 2010, PAKİSTAN

Pakistan'ın yüzde 70'i sular altında kaldı, 4 milyon kişi evsiz kaldı,

1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi kayboldu.    

YIL 2010, KOLOMBİYA

1 milyon 300 bin kişi evsiz kaldı.

YIL 2011, BREZİLYA

Ülke tarihinin en büyük sel felaketinde 700 kişi hayatını kaybetti, 14.000

kişi evsiz kaldı.

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği gibi onbinlerce kişi-

nin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin evsiz kaldığı, taş taş üstünde

bırakmayan, tüm ekinlerin yok olmasına neden olan şiddetli yağışların

neden olduğu ahir zaman selleri son 30 yıldır dehşetli bir yoğunlukta yaşan-

maktadır. 
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Ta rih ten İb ret Ve ri ci Bir Ör nek: 

Ti ta nik

Dün ya ta ri hi, sa hip ol duk la rı gü ce ve tek no lo ji ye gü ve ne rek Al lah'ın kud -

re ti ni unu tan in san la rın baş la rı na ge len ib ret lik olay lar la do lu dur. Bu olay la -

rın her bi ri, ne gü cün, ne zen gin li ğin, ne bi li min, ne de tek no lo ji nin, kı sa ca

hiç bir şe yin Al lah'ın tak di ri ne kar şı ko ya ma ya ca ğı nı is pat et me si ve O'nun

gü cü nün ve bü yük lü ğü nün her şe yin üs tün de ol du ğu nu bir ke re da ha in san -

la ra ha tır lat ma sı açı sın dan ol duk ça önem li dir.

Sa yı sız ör ne ği ni ve re bi le ce ği miz bu olay la rın en çok bi li nen le rin den bi ri -

si de, bun dan yak la şık 86 se ne ev vel Ti ta nik ad lı tran sat lan ti ğin ba şı na ge -

len fe la ket ti. Ti ta nik, 15 bin ki şi nin ça lış ma sı so nu cun da üre ti len gör kem li

bir yol cu ge mi siy di. 55 met re yük sek lik ve 275 met re uzun lu ğuy la o ana ka -

dar ya pıl mış en bü yük ve en ih ti şam lı ge miy di. Bazı in san lar, tek nik do na -

nım ola rak da çok üs tün bi çim de in şa edil di ği için, ge mi nin ne olur sa ol sun

bat ma ya ca ğı na ken di le ri ni inan dır mış lar dı. An cak bu na gü ve nenler önem li

bir ger çe ği unu tu yor lar dı: Al lah'ın tak dir et ti ği ka de re, hiç bir şe kil de kar şı

ko na maz dı. Ni te kim hiç umul ma dık kü çük bir ha sar, tek no lo ji yi saf dı şı bı ra -

kıp ge mi nin kı sa sü re için de bat ma sı na se bep ol du.

Ge mi den kur tu lan lar, ba ta cak la rı ke sin leş ti ği za man bir çok ki şi nin gü ver -

te de top la nıp dua et me ye baş la dık la rı nı an lat mış lar dır. Ni te kim Ku ran'ın bir -

çok aye tin de, in san la rın sı kın tı ve ya teh li ke du ru mun da Al lah'a dua et tik le ri

2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, 15 Nisan 1912'de

New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı: 1513 kişi öldü.



an cak sı kın tı üst le rin den kal dı rı lın ca et tik le ri du ala rı unut tuk la rı bil di ril miş tir:

Si zin Rab bi niz, faz lın dan ara ma nız için de niz de ge mi le ri si zin için yü -

rü tür. Ger çek ten O, si ze kar şı mer ha met li olan dır. Si ze de niz de bir sı -

kın tı (teh li ke) do kun du ğu za man, O'nun dı şın da tap tık la rı nız kay bo -

lur-gi der; fa kat ka ra ya (çı ka rıp) si zi kur ta rın ca (yi ne) sırt çe vi rir si niz.

İn san pek nan kör dür. Ka ra ta ra fın da si zi ye rin di bi ne ge çir me ye ce -

ğin den ve ya üze ri ni ze taş yı ğın la rı yük lü bir ka sır ga gön der me ye ce -

ğin den emin mi si niz? Son ra ken di ni ze bir ve kil bu la maz sı nız. Ve ya si -

zi bir ke re da ha ona (de ni ze) gön de rip üze ri ni ze kı rıp ge çi ren bir fır -

tı na sa la rak nan kör lük et me niz ne de niy le si zi ba tır ma sı na kar şı emin

mi si niz? Son ra onun öcü nü Bi ze kar şı ala cak (kim se yi de) bu la maz sı -

nız. (İs ra Su re si, 66-69)

Bir in san ha ya tın da böy le bir olay ya şa mış ve ya ya şa ma mış ol sun, dün -

ya da ki her şe yin ge çi ci ol du ğu nu ve bü tün gü cün Al lah'a ait ol du ğu nu as la

unut ma ma lı dır. Çün kü in san, böy le bir olay la kar şı laş tı ğın da bir da ha ge ri de

bı rak tı ğı ha ta la rı te la fi ihtimaline sa hip ol ma ya bi lir. Al lah ölü mü, in sa nın kar -

şı sı na hiç um ma dı ğı bir an da çı ka ra bi lir:

On lar, gök le rin ve ye rin 'ba ğım lı ol du ğu ege men li ğe ve sün ne te' (me -

le kût) Al lah'ın ya rat tı ğı şey le re ve ih ti mal (ve rip) ecel le ri nin pek yak -

laş tı ğı na bak mı yor lar mı? Bun dan son ra on lar ar tık han gi sö ze ina na -

cak lar? (Araf Su re si, 185)

Dünyanın Çevresini Sessizce Saran Göktaşları

Yan sayfada gördüğünüz resim 1980-2010 yılları arasında dünyanın etra-

fında tespit edilen göktaşlarını göstermektedir. Bu bilimsel çalışmada kırmızı

renkli noktalar, Dünya yörüngesine giren göktaşlarını, sarı renkli noktalar

Dünya yörüngesine yaklaşan göktaşlarını, yeşil renkli noktalar ise diğer gök-

taşlarını temsil etmektedir. 

İngiliz astronom Scott Manley son 30 yılda keşfedilen göktaşlarının günlük

haritasını çıkararak toplam 11.000 resimden oluşan bir video oluşturmuştur. Bu

çalışmaya göre:

YIL 1980: Göktaşları Dünya’nın etrafında belirmeye başlıyor. 

1980 yılında Dünya’nın etrafında tespit edilebilen 8,954 tane göktaşı görü-

lüyor.
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YIL 1985: Dünya’nın etrafındaki göktaşı sayısı 11.696.

YIL 1990: Göktaşı sayısı 14.536'ya ulaştı.

YIL 1995: Göktaşı sayısı 23.104'e ulaştı.

YIL 1999: Göktaşı sayısı 49.009. 

1999 yılına kadar göktaşlarının miktarındaki artış belli bir oranda ilerler-

ken bu tarihten itibaren göktaşı sayısının artış hızı büyük bir ivme kazanıyor. 

İngiliz gazetesi Daily Mail, Dünya’yı hızla sona doğru hazırlayan göktaş-

larının bu olağanüstü artışını şu başlıkla duyurdu: "Güneş Sisteminde ürkü-

tücü yoğunluktaki göktaşları: Yeni video orada kaç tane göktaşı olduğunu

ortaya çıkardı..."

2000 yılına girdiğimizde Dünya’nın etrafındaki göktaşı sayısı daha önce

görülmedik bir hızla artarak yaklaşık bir misli sayıya, 118.441'e ulaşıyor. 

YIL 2003: Göktaşı sayısı 226.693. Dünya’ya en yakın ve en güçlü tehdidi

oluşturan kırmızı renkli göktaşlarının sayısı oldukça artmış durumda.

YIL 2007: Göktaşı sayısı 27 yıl öncesine göre 44 kat arttı. Bu tarihte tespit

edilebilen toplam göktaşı sayısı 389.325. 

Ayrıca tespit edilen bu göktaşlarının yanı sıra Dünya yörüngesinde hare-

ket eden 100 bin ila 1 milyon adet keşfedilmemiş göktaşı olduğu tahmin edil-

mektedir.
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Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı Dünyanın etrafını bir bulut

gibi sardı.



YIL 2009: Dünya yörüngesinin içindeki kırmızı renk yoğunluğu iyice artı-

yor. 

2010 yılına geldiğimizde Dünya yörüngesi, yeşil renkli yoğun göktaşı

bulutuyla tamamen çevrilmiş durumda. Ancak daha da riskli olan Dünya

yörüngesinin içinde olan kırmızı göktaşlarının, Dünya’nın etrafında oluştur-

dukları tehlikeli birikim. 

Son olarak 3 Ocak günü alınan göktaşı haritasında Dünya’nın göktaşları

arasından güçlükle seçildiği görülüyor.

Dünya, etrafını saran bu dev ateş toplarından biriyle her an isabet alabilir.

Allah, Dünya’nın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirle-

miştir ve bu göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyorlar. 

Kuran ayetlerinde bu durum hakkın-

da şöyle buyurulmaktadır:

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-

sakının, çünkü kıyamet saatinin

sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek

şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gel-

mektedir, onda şüphe yoktur.

Gerçekten Allah kabirlerde olanları

diriltecektir. (Hac Suresi, 1- 7)
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Şu an sayıları yaklaşık 540 bini bulan bu göktaşlarından biri Dünya’ya

vurup, Dünya’yı ayakta tutan tüm sistemlerin altüst olmasına, Dünya’nın

içine çöküp uzayda dağılmasına ve yeryüzündeki canlılığın sona ermesine

neden olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Peygamber Efendimiz (sav) de hadislerinde ahir zamanda yaşanacak

olaylar hakkında bilgi verirken 'gökten yağacak taşlar' hakkında şöyle bilgi

vermiştir:

"Bu ümmetimin son anında yer batması, şekil değişmesi ve GÖKTEN TAŞ

YAĞMA OLAYLARI VUKU BULACAKTIR." (Tirmizi)

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli

ithamlar ve bahanelerle) hakaret ettiği zaman... gökten taş yağmasını

bekleyin." (Kütüb-ü Sitte, 14/340; Tirmizî, Fiten 31, (2307) )

Kuran'da kıyamet saatine işaret eden ayetlerden biri de şöyledir: 

"(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (her-

kese ayrı ayrı) işaretlenmiştir." (Zariyat Suresi, 34)

Bu ayetin ebcedi 1980 tarihini vermektedir. 1980 yılı yani Hicri 1400 yılı

Hz. Mehdi (as)'ın çıkış tarihidir. Ayrıca bu tarih göktaşlarının yoğunlaşmaya

başladığı tarihin de başlangıcıdır.

Allah, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kuran ahlakı-

na yönelmesi sürecini başlatmıştır.

1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir:

EĞER GÖKTEN BİR PARÇANIN DÜŞMEKTE OLDUĞUNU GÖRSELER

BİLE: "ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ BİR BULUTTUR." DERLER. (TUR SURESİ 44)

Bu ayetin ebcedi ise 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında

artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüs-

tü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. (Doğrusunu Allah bilir)
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"Dünyaya çarpacak göktaşları kıyametin

başlangıcına işarettir."

ADNAN OKTAR: Tur Suresi'nde "Eğer gökten bir parçanın düşmekte

olduğunu görseler bile, ‘üst üste yığılmış bir buluttur’ derler" diye bil-

diriliyor. İşte bu kıyamet öncesi olaya da işaret ediyor. Çünkü

Dünya’ya bir göktaşı çarpacak ve Dünya, kıyametten önce birinci

göktaşı çarpmasıyla sarsılacak ve ikinci bir göktaşı daha çarpacak.

Sonra üçüncü büyük bir çarpışma oluyor, ondan sonra kıyamet tam

oluşmuş oluyor. 44. ayette "görseler bile inanmayacaklar" diyor,

demek ki insanlar gökyüzünden bir göktaşının geldiğini anlayacaklar,

fakat teşhis edemeyecekler.

"Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, üst üste yığıl-

mış bir buluttur derler". Onu bir gaz yığını olarak veya başka birşeye

benzetecekler veya çarpmayacağını düşünecekler. "Teğet geçecek

Dünya’ya." diyecekler ama Dünyaya esaslı şekilde çarpacaktır. İlk

kıyametin başlaması öyle oluyor biliyorsunuz, üç aşamalıdır. İkinci bir

çarpma daha var ayette ve üçüncüsünde Ay ile çarpışması var. Ay

Dünya ile çarpışıyor ve o da Güneş tarafından yutuluyor. "Öyleyse

sen onları (en dayanılmaz azabla) çarpılacakları günlerine kavuşun-

caya kadar bırak", 45. ayet. Başına 15 eklediğimizde Hicri 1545'e işa-

ret ediyor, bu ayetin ebced değeri de 2120'dir. Aslında herşey çok

açık ve net ama bazı insanlar dünyaya o kadar dalmışlar ki, para ve

hırs o kadar gözlerini kör etmiş ki gerçekleri bir türlü göremiyorlar…
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"Etrafımızı saran göktaşları, Dünyanın 

kıyametine hazırlanıyor. Hiçbir teknolojik 

güç onları durduramaz."

ADNAN OKTAR: Bediüzzaman Hazretleri 2120 gibi, bir göktaşının

Dünyaya çarpacağını söylüyor. Hadisler de bu doğrultuda çünkü

Peygamber (sav)'in hadisine göre, 7000 yıllık verdiği takvimi esas alır-

sak, "Bunun ne kadar süresi geçti?" diyor, "5600 senesi geçti" diyor.

Dolayısıyla 1400 ile 1500 arasında Mehdiyet, İttihad-ı İslam, hepsi

tamamlanacak. Bediüzzaman, Hicri 1545 gibi bu çarpmanın olacağını

söylüyor. İki çarpma var peş peşe. Kimileri "çarpma ihtimali yok" diyor-

lar ama öyle Amerika'nın ya da başka bir ülkenin baş edeceği kadar

değil, çok fazladır sayıları. O kadar atom bombası, roket yapacak

konumları da yok, zamanları da yok, teknikleri de yok. Bir de taşların

nereden geleceği de belli değil. Ayrıca Nemesis'in nerede, ne zaman,

hangi göktaşını fırlatacağı da belli değil. Dans ediyor gibi hareket edi-

yor Nemesis ve görünmüyor. Kahverengi cüce. Göremiyorlar ki tespit

etsinler nerede olduğunu, aniden dev bir göktaşı fırlatıyor, hayalet

gibi... (Sayın Adnan Oktar'ın Kahramanmaraş Aksu Tv röportajından,

24 Şubat 2011)
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Al lah'tan Bir Rah met Ola rak

İş te Biz, on la rın her bi ri ni ken di gü na hıy la ya ka la yı ver dik. Böy le ce

on lar dan ki mi nin üs tü ne taş fır tı na sı gön der dik, ki mi ni şid det li bir

çığ lık sa rı ver di, ki mi ni ye rin di bi ne ge çir dik, ki mi ni de su da boğ duk.

Al lah on la ra zul me di ci de ğil di, an cak on lar ken di ne fis le ri ne zul me di -

yor lar dı. (An ke but Su re si, 40)

Şim di ye ka dar an la tı lan la rın tü mü, var oluş la rı nın ger çek nedenini unu ta -

rak ya şa yan in san la ra önem li bir ger çe ği bil dir mek ama cı nı ta şı mak ta dır:

Dün ya üze rin de hiç bir şey Al lah'tan ba ğım sız de ğil dir. "… Al lah, em rin de

ga lip olan dır, an cak in san la rın ço ğu bil mez ler" (Yu suf Su re si, 21) aye -

tiy le de bil di ril di ği gi bi, hiç bir güç Al lah'ın tak dir et tik le ri ne kar şı ko ya maz. 

Fa kat "in san la rın ço ğu" bu ger çe ği bil mez ler. Bu gibi kişiler dün ya da baş -

la rı na hiç bir şey gel me ye ce ği zan nıy la ya şar lar. Et raf la rın da olup bi ten afet -

ler le bir gün bir şe kil de kar şı la şa bi le cek le ri ni dü şün mez ler bi le. Eğer doğ ru -

dan bir bağ lan tı la rı yok sa, söz  ko nu su olay la rı ken di le rin den son de re ce

uzak gö rür ler. Mey da na ge len afet le ri duy duk la rın da kı sa bir an için et ki le -

ne bi lir ler ama bir sü re son ra ta ma men unu tur lar.

174 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ



Oy sa her ye ni gü nün, bir ön ce ki ile ay nı şe kil de de vam ede ce ği ni dü şün -

mek son de re ce yan lış bir ba kış açı sı dır. Bu bö lüm de an lat tık la rı mı za ben -

zer fe la ket le re ma ruz ka lan ki şi ler de, ya şa dık la rı fe la ket gü nü nün di ğer gün -

ler den fark lı ol ma ya ca ğı nı dü şün müş ler dir mut la ka. Ama o gün, on lar için

di ğer le rin den fark lı ol muş ve Al lah on la rı, sa hip ol duk la rı her şe yin bir an da

yok ola bi le ce ği ni gös te re cek bir olay la mu ha tap et miş tir.

İn san la rın önem li bir ço ğun lu ğu bu ger çe ğe kar şı gaf let için de dir. Hem

dün ya hayatı nın kı sa bir ge çim ol du ğu nu unut mak ta, hem de Al lah'a he sap

ve re cek le ri ni gö z ar dı et mek te dir ler. Bu gaf let do la yı sıy la da, Al lah için ya -

şa ma la rı ge re ken dün ya ha ya tı nı ken di le ri ne fay da sağ la ma ya cak konularla

oya la na rak ge çir mek te dir ler. 

Bu açı dan in san la rın baş la rı na ge len zor luk lar hem ken di le ri hem de on -

la ra şa hit olan di ğer le ri için Al lah'ın bir rah me ti dir. Al lah bu yol la, Dün ya nın

ge çi ci bir al da nış tan baş ka bir şey ol ma dı ğı nı on la ra gös ter mek te, "ger çek

yurt" olan ahi re te ha zır lık yap ma ya teş vik et mek te dir. Bu yüz den dün ya da

in san la rın baş la rı na ge len be la la rın bir ço ğu, Al lah'ın on la ra sun du ğu bi rer

fır sat tır as lın da. Bu be la lar, on la rın tev be et me le ri ve ta vır la rı nı dü zel tip ıs -

lah ol ma la rı için ve ri lir. Tüm bu olay lar dan alın ma sı ge re ken der si Al lah Ku -

ran'da şöy le bil dir miş tir:

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve ya iki de fa be la ya

çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be et mi yor lar ve öğüt alıp (ders çı ka rıp)

dü şün mü yor lar. (Tev be Su re si, 126)
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D
ün ya yı Al lah in san la r için özel

bir sı na ma ye ri ola rak var et -

miş tir. Ta rih bo yun ca da in san -

la rı uya rıp kor kut mak, doğ ru yo la da vet et -

mek için el çi le ri ni hak ki tap lar la gön der -

miş tir. Bu gün de Al lah'tan gel miş ve ina -

nan lar için bir hi da yet reh be ri olan hak ki -

tap eli miz de dir. Doğ ru yu yan lış tan ayı ran,

geç miş te in kar eden ka vim le rin baş la rı na

ge len ler le bi zi uya rıp kor ku tan bu ki tap,

Ku ran'dır.

Biz, on lar dan ön ce ni ce in san- ne sil le -

ri ni yı kı ma uğ rat tık; (şim diy se) on lar -

dan hiç bi ri ni his se di yor ve ya on la rın

fı sıl tı la rı nı du yu yor mu sun? (Mer yem

Su re si, 98)

Al lah Ku ran'da, ta rih bo yun ca ya şa mış

tüm ka vim le re doğ ru yo lu gös ter di ği ni ve

on la ra el çi le ri va sı ta sıy la dün ya nın ge çi ci li -

ği ni, ger çek yur dun ahi ret ol du ğu nu ha tır -

lat tı ğı nı bil dir mi ştir. An cak yi ne Ku ran'dan

öğ ren di ği mi ze gö re, in san la rın ço ğu in kar -

da di ret miş ler ve el çi le rin da ve ti ne ica bet
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et me miş ler dir. Bu nun üze ri ne de Al lah

on la rı hiç bek le me dik le ri şe kil de azap la

ya ka la mış ve bir kıs mı nı da ta ma men

yer yü zün den sil miş tir. Ku ran'da şöy le

bildirilir:

Ad'ı, Se mud'u, Ress hal kı nı ve bun -

lar ara sın da bir çok ne sil le ri (yok

et tik). Biz (on lar dan) her bi ri ne ör -

nek ler ver dik ve her bi ri ni dar ma -

da ğın edip mah vet tik. An dol sun,

on lar, üs tü ne fe la ket yağ mu ru yağ -

dı rıl mış bu lu nan o ül ke ye uğ ra mış -

lar dır; yi ne de onu gör mü yor lar

mıy dı? Ha yır, on lar di ril me yi um -

mu yor lar dı. (Fur kan Su re si, 38-40)

Geç miş uy gar lık la rın baş la rı na ge len -

ler den bi zim al ma mız ge re ken ders ise

ayet ler de şöy le bil di ri lir:

Ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri

yı kı ma uğ rat tı ğı mı zı gör mü yor lar

mı? Biz, si zi yer le şik kıl ma dı ğı mız

bir bi çim de on la rı yer yü zün de (bü -

yük bir güç ve ser vet le) yer le şik kıl -

dık; gök ten üzer le ri ne sa ğa nak (bol

yağ mur lar) yağ dır dık, ne hir le ri de

alt la rın dan akar yap tık. Ama gü -

nah la rı ne de niy le Biz on la rı yı kı ma

uğ rat tık ve ar ka la rın dan baş ka ne -

sil ler (in şa edip) var et tik. (Enam

Su re si, 6)

Yi ne bu ko nu da in san la rı uya rıp kor -

ku tan ve dü şü nüp öğüt ala bi len lere bir

hatırlatma olan bir baş ka ayette ise Allah

şöyle buyurmaktadır:
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Biz bun lar dan ön ce ni ce ne sil ler yı kı ma uğ rat tık ki on lar, zor ba ca ya -

ka la mak (ya kıp-yık mak, bas kı ve şid det le yö net mek, sin dir mek) ba kı -

mın dan ken di le rin den da ha üs tün dü ler; şe hir ler de (ye rin üs tü nü al tı -

na ge ti rip, sa yı sız ka zı, in şa at ve araş tır ma lar la her ya nı) de lik-de şik

et miş ler di. (Ama) ka ça cak bir yer var mı? Hiç şüp he siz, bun da, kal bi

olan ya da bir şa hid ola rak ku lak ve ren kim se için el bet te bir öğüt (zi -

kir) var dır. (Kaf Su re si, 36-37)

Yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, geç miş te ya şa mış top lum lar la il -

gi li ha ber le rin ve ril me si nin en önem li se be bi, bu gün kü in san la rın ay nı du -

ru ma düş mek ten sa kın ma la rı nı sağ la mak tır. Ger çek ten de es ki top lum la rın

ba şı na ge len fe la ket le re ve on la ra ait ar ke olo jik ka lın tı la ra, sa de ce her han gi

bir ta rih sel bil gi gö züy le bak mak çok yan lış olur. "Bu nu, hem çağ daş la rı -

na, hem son ra ge le cek olan la ra 'ib ret ve ri ci bir ce za' tak va sa hip le ri

için de bir öğüt kıl dık" (Ba ka ra Su re si, 66) aye tin de de bil di ril di ği üze re,

bu olay lar bi rer ib ret ve si le si ve ge ri de ka lan in san lar için bi rer öğüt tür ler.

An cak şu nu da göz önün de bu lun dur mak ge re kir: Al lah, in kar da di re nen bu

top lum la ra, he men bir azap la kar şı lık ver me miş; bi la kis hep si ne, "bel ki dö -

ner ler di ye" uya rı cı lar gön der miş tir. Ay rı ca in san la ra dün ya da isa bet eden

bü tün zor luk la rın, ahi ret te ki zor lu aza bın bi rer ha tır la tı cı sı ol du ğu da Ku -

ran'da be lir til mek te dir:

Geçmiş kavimlerle ilgili haber-

ler Kuran'ın oldukça büyük bir

bölümünü oluşturur ve üzerin-

de düşünülmesi gereken

önemli hikmetler içerir.
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An dol sun, Biz on la ra bel ki (in kar cı lık tan) dö ner ler di ye o

bü yük azap tan ön ce, ya kın (dün ye vi) azap tan da tad dı ra -

ca ğız. (Sec de Su re si, 21)

He lak ise, söz ko nu su top lum la rın bu uya rı la rı din le me me -

le ri ve taş kın lık la rı nı da ha da art ı ra rak sür dür me le ri nin ar dın -

dan gel miş tir. Al lah, boz gun cu luk ya pan böy le top lum la rı

yok et miş ve on la rın ye ri ne ye ni halk lar ge tir miş tir. Çün kü

bah se di len ka vim ler, Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği zen gin -

lik, gü zel ev ler ve sa nat ya pı la rı içe ri sin de, Al lah'ı unu ta -

rak gün le ri ni, ay la rı nı, yıl la rı nı sa de ce boş amaç lar için -

de ge çir miş ler dir. Yer yü zün de sa hip ol duk la rı şey le rin

sü rek li bo zul ma ya, es ki me ye uğ ra dı ğı nı dü şün me miş,

bun lar la Allah'ın on la rı de ne di ği ni ve kı sa sü re için de

hep si nin yok ola ca ğı nı ak le de me miş ler dir. Ölü mün

ar dın dan son su za ka dar ka la cak la rı bir me kan ol du -

ğu nu akıl la rı na ge tir me den, sa de ce için de bu lun -

duk la rı anı ya şa mış lar; ölüm le bir lik te baş la ya cak

olan son suz ya şam son de re ce ya kın ken, dün ya

ha ya tı nı ebe di zan net miş ler dir. Oy sa bu al da nış,

ken di le ri ne hiç bir ya rar sağ la ma mış; baş la rı na

ge len fe la ket ler, ara dan bin ler ce yıl geç me si ne

rağ men bi rer ib ret ve si le si ola rak son ra ki ne -

sil le re ak ta rıl mış, unu tul ma ya cak bi rer ta rih -

sel olay ol muş tur.

Se mud Kav mi

Al lah'ın di ni ne kar şı gel me le rin den

ve az gın lık la rın dan do la yı he lak edi le -

rek yok edi len to pu luk lar dan bi ri de

Se mud kav mi dir. Ku ran'da bil di ril di -

ği ne gö re Se mud kav mi, gü cü ve

zen gin li ği olan, bir çok sa nat ese ri -

ne sa hip bir top lu luk tu. Se mud



kav mi nin bu özel lik le ri ni bil di ren ayet ler şöy le dir:

(Al lah'ın) Ad (kav min den) son ra si zi ha li fe ler kıl dı ğı nı ve si zi yer yü -

zün de (güç ve ser vet le) yer leş tir di ği ni ha tır la yın. Ki onun düz lük le rin -

de köşk ler ku ru yor, dağ lar dan ev ler yon tu yor du nuz. Şu hal de Al lah'ın

ni met le ri ni ha tır la yın, yer yü zün de boz gun cu lar ola rak ka rı şık lık çı -

kar ma yın. (Araf Su re si, 74)

Bir baş ka ayet te ise Se mud kav mi nin için de ya şa dı ğı or tam şöy le ta rif

edil mek te dir:

"Siz bu ra da gü ven lik için de mi bı ra kı la cak sı nız?"

"Bah çe le rin, pı nar la rın için de,"

"Ekin ler ve yu mu şak to mur cuk lu göz alı cı hur ma lık lar ara sın da?"

"Dağ lar dan us ta lık la zevk li ev ler yon tu yor su nuz." (Şu ara Su re si, 146-149)

Ya şa dık la rı re fah or ta mı için de şı ma ran Se mud kav mi ni son suz azap ve

ahi ret ha ya tı ile uya rıp kor kut ma sı için Al lah, Hz. Sa lih (as)'ı el çi si ola rak gö -

rev len dir miş tir. Hz. Sa lih (as) ken di kav mi için de ta nı nan bi ri dir ve kav mi
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onun, ken di le ri ni için de bu lun duk la rı

sap kın lık tan uzak laş ma ya ça ğır ma sı

kar şı sın da şaş kın lı ğa düş müş tür. Hz.

Sa lih Pey gam be r'in an lat tık la rı na hal -

kın çok az bir kıs mı uy muş ve ço ğu ise

an lat tık la rı nı ka bul et me miş tir.

Hz. Sa lih (as)'ı in kar eden le rin ba -

şın da kav min ön de ge len le ri var dı ve

bu ki şi ler sa hip ol duk la rı mad di gü ce

da ya na rak pey gam ber le ri ne kar şı düş -

man ca bir ta vır ta kın dı lar. Hz. Sa lih

(as)'a ina nan la rı güç süz du ru ma dü şür -

me ye, on la rı bas kı al tı na al ma ya ça lış -

tı lar. Hz. Sa lih (as)'ın ken di le ri ni

Al lah'a iba det et me ye ça ğır ma sı na öf -

ke du yu yor lar dı. Bu öf ke sa de ce Se -

mud hal kı na öz gü de de ğil di; Se mud

kav mi, ken di sin den ön ce ya şa yan Nuh

ve Ad ka vim le ri nin yap tı ğı ha ta yı ya pı -

yor du. Bu ne den le Ku ran'da bu üç

top lum dan şöy le söz edi lir:

Siz den ön ce ki le rin, Nuh kav mi -

nin, Ad ve Se mud ile on lar dan

son ra ge len le rin ha be ri si ze gel -

me di mi? Ki on la rı, Al lah'tan baş -

ka sı bil mez. El çi le ri on la ra apa çık

de lil ler le gel miş ler di de, el le ri ni

ağız la rı na gö tü rüp (öf ke le rin den

ısır dı lar) ve de di ler ki: "Tar tış ma -

sız, biz si zin ken di siy le gön de ril -

di ği niz şey le ri in kar et tik ve bi zi

ken di si ne ça ğır dı ğı nız şey den de

ger çek ten kuş ku ve ri ci bir te red -

düt için de yiz. (İb ra him Su re si, 9)
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Se mud kav mi Sa lih Pey gam be r'e kar şı gel mek te ka rar lıy dı, hat ta onu öl -

dür mek için plan da hi ya pı yor lar dı. Dün ya ha ya tı nın ge çi ci süs le rine al da -

na rak bun la rın hiç bir za man yok ol ma ya ca ğı nı zan ne diyorlardı. Sa lih Pey -

gam ber, Se mud kav mi nin ön de ge len le ri ni, "Siz bu ra da gü ven lik için de

mi bı ra kı la cak sı nız?" (Şu ara Su re si, 146) sö züy le uyar mış tır. Ger çek ten de

bu ka vim, Al lah'ın ken di le ri ne ve re ce ği azap tan ha ber siz ola rak az gın lı ğı nı

gittikçe şid det len dir miş, Hz. Sa lih (as)'a "Ey Sa lih, eğer ger çek ten gön de -

ri len ler den (bir pey gam ber) isen, va det ti ğin şe yi ge tir, ba ka lım" (Araf

Su re si, 77) di ye bi le cek ka dar in kar ve ki bir de ile ri gi tmiştir. Bu top lu lu ğa

Hz. Sa lih (as), Al lah'ın ken di si ne vah yet me siy le, üç gün için de he lak ola cak -

la rı nı bil dir miş tir. (Hud Su re si, 65)

Ni te kim ger çek ten de Hz. Sa lih (as)'ın uya rı sı ger çek leş miş ve Se mud

kav mi he lak edil miş tir: 

O zul me den le ri da ya nıl maz bir ses sa rı ver di de ken di yurt la rın da di -

züs tü çök müş ola rak sa bah la dı lar. San ki ora da hiç re fah için de ya şa -

ma mış lar gi bi. Ha be ri niz ol sun; Se mud (hal kı) ger çek ten Rab le ri ne

(kar şı) in kar et miş ler di. Ha be ri niz ol sun; Se mud (hal kı na Al lah'ın

rah me tin den) uzak lık (ve ril di.). (Hud Su re si, 67-68)

Yer yü zün de ya şa mış han gi topluluk olur sa ol sun, ne ka dar bü yük bir

zen gin lik ve ih ti şa ma sa hip ol du ğu na ba kıl mak sı zın, az gın lık gös ter dik le ri

tak dir de Al lah'ın aza bı na uğ ra mış lar dır. Bu gün Se mud kav min den, pey gam -

ber le ri ni öl dür me ye va ra cak ka dar az gın la şan in san la rın ne el de et tik le ri

mal la rın dan, ne de güç le rin den hiç bir eser yok tur. İsim le ri da hi bi lin me yen

bu in san la rın ya şa mı, tüm di ğer in kar cı lar gi bi ce hen nem ha ya tıy la son bul -

muş tur. Bu, her in sa nın ib ret ala rak dü şün me si ge re ken bir son dur. 

Se be Hal kı

Se be hal kı Ku ran'da şöy le an la tı lır:

An dol sun Se be (Hal kı)'nın otur du ğu yer ler de de bir ayet var dır. (Ev le -

ri) sağ dan ve sol dan iki bah çe liy di. (On la ra de miş tik ki:) 'Rab bi ni zin

rız kın dan yi yin ve O'na şük re din. Gü zel bir şe hir ve ba ğış la mak ta

olan bir Rab(bi niz) var. An cak on lar, yüz çe vir di ler, böy le ce Biz de on -

la ra Arim Se li'ni gön der dik. Ve on la rın iki bah çe si ni bu ruk ye miş li,

acı ıl gın lı ve için de az bir şey de se dir ağa cı olan iki ağa ca dö nüş tür -
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dük. Böy le lik le nan kör lük et me le ri do la yı sıy la on la rı ce za lan dır dık.

Biz ni me te nan kör lük eden den baş ka sı nı ce za lan dı rır mı yız? (Se be

Su re si, 15-17)

Ayet ler den gö rül dü ğü gi bi, Se be hal kı be re ket li bağ ve bah çe ler de, re fah

için de ya şı yor lar dı. Al lah'ın bu ka dar bol luk ver di ği ka vim den is te di ği, sa -

de ce ni met le re kar şı şük re di ci bir ta vır da bu lun ma la rıy dı. Ama on lar ya lan -

la dı lar, dün ya da üs tün bir gü ce sa hip ol duk la rı nı sa nıp el le rin de ki ler le bü -

yük len di ler. So nuç ise ka çı nıl maz şekilde azap ol du.

Muh te şem Sü mer ler 

Irak'ın gü ne yin de, Dic le ve Fı rat kı yı la rın dan uzak la şır uzak laş maz, çö -

lü an dı ran, ge niş boz kır alan la rı nın ya yıl dı ğı gö rü lür. Bu uç suz bu cak -

sız düz lük ler de, yer yer, hey bet li te pe ler be li rir. Çün kü kum la ör tü lü bu

te pe le rin al tın da, bü yük si te le rin ka lın tı la rı yat mak ta dır. Bu si te ler, Sü -

mer ler adı ve ri len bir halk ta ra fın dan ku rul muş tur. Ar tık, ka vu ru cu çöl

rüz gar la rı nın önü ne ka tıp sü rük le di ği kum lar dan baş ka bir şey gö rül me -

yen, sa de ce ça kal la rın ve ak ba ba la rın ya şa dık la rı bu yer ler de, 45 yüz yıl

ön ce, ka nal lar la çev ri li, bah çe ler le be zen miş cı vıl cı vıl şe hir ler yük se li yor -

du. Bu gün ise, bir ölüm ses siz li ği hü küm sü rü yor.....
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Yu ka rı da ki cüm le ler ün lü ar ke olog Guy Rac het'ın söz le ri. Sa de ce ta rih ki -

tap la rın dan bir ko nu ola rak akıl lar da ka lan bu ih ti şam lı ül ke, as lın da gü nü -

müz de ki top lu luk lar ka dar ger çek tir. O za ma nın in san la rı da ay nı biz ler gi -

bi ya şa mış lar, mi ma ri le riy le bü yü le yi ci kent ler kur muş lar dır.

Dö ne min kra li çe si Pu abi için ya pı lan ce na ze tö re ni ol duk ça dik kat çe ki -

ci dir. Çe şit li kay nak lar da bu tö ren le il gi li bil gi ler ak ta rıl mış tır. Kra li çe nin ölü

be de ni nin eş siz bir ih ti şam la süs len di ği, vü cu du nun üst kıs mı nın al tın ve gü -

müş ten bon cuk lar la ve la ci vert ta şı, kır mı zı akik, Ka dı köy ta şı, ba ba ko ru gi -

bi kıy met li taş lar dan in ci ler le be zen miş bir ör tüy le ör tül dü ğü; ör tü nün aşa ğı -

sın da ki püs kül le rin, yi ne ay nı taş lar dan yon tul muş in ci ler den ya pıl dı ğı ak ta -

rıl mış tır. Ay rı ca kra li çe nin ba şı na ağır bir pe ruk, onun üs tü ne de taç yap rak -

la rı ma vi ve be yaz ağır kak ma lar la be zen miş som al tın çi çek ler den, gür gen

ve sö ğüt yap rak la rın dan bir baş lık ta kıl dı ğı da gö rül müş tür. Ku lak la rı nı süs -

le yen kü pe ler de, ölü nün ya nı  ba şı na ko nul muş mü cev her ler de, iğ ne ler de ve

ih ti şam lı baş lık lar da al tı nın pa rıl da dı ğı söy len miş tir.

Kı sa ca sı Sü mer me de ni ye ti nin önem li bir is mi olan Kra li çe Pu abi, muh te -

şem bir ce na ze tö re ni ve ce na ze le va zı ma tı ile gö mül müş tür. Ce na ze ile bir -
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lik te me za ra ko nu la cak di ğer ha zi ne ler, an la tı lan la ra gö re, si lah lı mu ha -

fız lar ve uşak lar ta ra fın dan zorla ta şı na bil miş tir. An cak el bet te me za ra sa -

hip ol du ğu ha zi ne ler le bir lik te gir me si, Kra li çe Pu abi'yi is ke let ha li ne gel -

mek ten ko ru ya ma mış tır. O da di ğer tüm in san lar gi bi, hat ta bel ki kü çüm -

se di ği ve ha kir gör dü ğü fa kir in san lar gi bi, top ra ğın al tı na gir miş, ora da

çü rü müş ve be de ni bak te ri le re yem ol muş tur. Bu ör nek, in sa nın, ne den -

li zen gin ve ih ti şam lı bir ya şam sü rer se sür sün ve ma lı na ne ka dar gü ve -

nir se gü ven sin, so nuç ta bun la rın ona hiç bir ya rar sağ la ma ya ca ğı nı gös te -

ren dikkat çekici bir ib ret tir. 
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Gi rit Uy gar lı ğı

Av ru pa'nın ilk bü yük uy gar lı ğı olan Gi rit, MÖ XIV yy baş la rın da, bir -

den bi re yo k ol muş tur. Bun dan ön ce, Ak de niz'in en gü zel yer le rin den

olan Gi rit ada sı na, Mi lat tan 2000 yıl ön ce, As ya ve Yu na nis tan'dan ge -

len in san lar yer leş miş ler, muh te şem sa ray lar in şa et miş ler dir. An cak

so nun da bü yük bir fe la ket ol muş, Gi rit'in ku ze yin de ki Kykla des ta kım

ada la rın dan bi ri olan The ra ada sın da ki ya nar dağ pat la mış, bu kor kunç

pat la ma yı Gi rit sa ray la rı nı yer le bir eden çok şid det li bir dep rem iz le -

miş tir.

Ya nar da ğın kül le ri Gi rit se ma la rı na ka dar bü tün gö ğü ka ran lı ğa bo -

ğup yı kı lan sa ray la rın üs tü ne çö ker ken, ay nı an da gö rül me dik bir de -

niz ka bar ma sı da Kno sos'un li ma nı Am ni sos'u su la ra göm müş tür. Gi -

rit sa ray la rı nın yı kı lı şı ger çek ten çok ür per ti ci bir şe kil de ger çek leş -

miş, dev bir dal ga bü tün kı yı kent le ri ni bir an da su la ra göm müş tür.
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Pek çok yön den dö ne min en önem li uy gar lık la rın dan bi ri olan Gi -

rit ahalisi kendilerini bek le yen bu so nu tah min bile edememişlerdir.

Art ar da mey da na ge len fe la ket ler, o muh te şem ya pı la rı ta ma men yok

et miş, in san la rın ne re dey se tü mü nün he lak ol ma sı na ne den ol muş -

tur. Ge ri de ne ken di zen gin lik le ri ile övü nen in san lar, ne övün dük le -

ri zen gin lik ler, ne de hiç bit me ye ceği ni san dık la rı ha yat kal mış tır. Ge -

ri ye ka lan sa de ce yı kık dö kük bir şe hir ve ar tık var ol ma yan bir me -

de ni yet tir. Ku ran'da bu es ki me de ni yet le rin in san la ra ib ret ol ma sı ge -

rek ti ği şöy le vur gu la nır:

Yurt la rın da ge zip do laş tık la rı ni ce ne sil le ri ken di le rin den ev vel yı kı -

ma uğ rat mış ol ma mız, ha la on la rı doğ ru yo la ile tip yö nelt me di mi? El -

bet te, bun da ayet ler var dır; yi ne de işit mi yor lar mı? (Sec de Su re si, 26)
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Pom pei Fa ci ası

Ta rih çi le re gö re, bun dan 2000 yıl ka dar ön ce ba zı kent ler, zevk ve se fa -

nın hü küm sür dü ğü şe hir ler ola rak ta nın mak tay dı. İş te Pom pei de bun lar dan

bi riy di. 

Ve züv'ün ya maç la rı bağ lar la ör tü lü idi, Pom pei de bu ya maç lar la de niz

ara sın da ku rul muş ve ge nel lik le zen gin Ro ma lı la rın ter cih et ti ği bir me kan -

dı. Kom şu il olan Her cu la num da ay nı şart la ra sa hip ti. An cak ta ri hin en ün -

lü ya nar dağ püs kür me le rin den bi ri, bu gü zel yer le rin var lı ğı na son ver di. Bu -

gün, vol ka nın lav la rıy la "taş ke sil miş" Ro ma ha ya tı tüm ay rın tı la rıyla gö rü le -

bil mek te dir.

Fe la ket 24 Ağus tos 79 sa ba hı gel di. Pom pei'de, yerli hal kın dı şın da ya zı

ge çir me ye ge len zen gin Ro ma lı lar ve Her cu la num'da ya da Ve züv'ün etek -

le rin de yap tık la rı muh te şem ev ler de yer leş miş kim se ler de bu lu nu yor du. Ve -

züv ya nar da ğı bir an da pat la dı. Ön ce sin de yer sar sıl ma ya baş la mış, dağ dan

gök gü rül tü sü nü an dı ran bo ğuk gür le me ler gel miş ti. Araş tır ma la ra gö re, alev -

ler gö ğe sü tun ha lin de yük se li yor, son ra bu nu mu az zam bir du man iz li yor -

du. Ay nı za man da, ye ni pat la ma lar ha va yı sar sı yor ve kül ler den, taş-top rak -

tan ve lav kül çe le rin den olu şan bir sa ğa nak şeh rin üs tü ne ya ğı yor du. 

Her cu la num lu lar, Ve züv'e da ha ya kın ol duk la rı için şeh re doğ ru dal ga

dal ga ge len, kor ha lin de ki ça mur se lin den kor ku ya ka pıl mış lar ve kaç ma ya

ça lış mış lar dır, ama ka ça ma yan lar yı kın tı la rın ve eri miş lav la rın al tın da kal -

mış lar dır. An cak asıl ib ret ve ri ci olan, ya pı lan ka zı lar dan el de edi len ve ri le -

re gö re, in san la rın ço ğu nun şe hir den ay rıl mak ta ha la te red düt edi yor ol ma -

sıy dı. Pom pei'de, şeh rin kra ter den uzak ol ma sı, her şe ye rağ men bir gü ven

duy gu su ya rat mış; bu ne den le zen gin le rin ço ğu, bu kül sa ğa na ğın dan, ev le -

rin de ka la rak ko run ma yı dü şün müş ve mal la rı nı, mülk le ri ni bı ra kıp git mek

is te me miş ler di. Bir sü re son ra da vak tin ar tık çok geç ol du ğu nu kav ra ya ma -

dan öl müş ler di. Bir gün için de iki şe hir, Her cu la num, Pom pei ve al tı ka sa -

ba da ya şa yan tüm can lı lar ta rih ten si lin di. Ku ran'da bu şe kil de he lak edi len

in san lar dan şöy le söz edi lir: 

Bun lar, sa na doğ ru ha ber (kıs sa) ola rak ak tar dı ğı mız (geç miş) ne sil le -

rin ha ber le ri dir. On lar dan ki mi ayak ta kal mış, (ki mi) bi çil miş ekin -

dir. (Hud Su re si, 100)

188 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ



Vezüv Yanardağında geçmişte yaşanan

bir lav ve kül felaketi, bu kentin insanla-

rını ani bir biçimde yakalamıştı. Felaket

öylesine ani olmuştu ki, herşey 2000 yıl

öncesinde olduğu gibi kaldı. Bu gün, vol -

ka nın lav la rıy la "taş ke sil miş" Ro ma ha -

ya tı tüm ay rın tı la rıyla gö rü le bil mek te dir.

İn san lı ğın bü tün bun la rı öğ re ne bil me si ise yüz yıl lar son ra müm kün ol du.

Ya pı lan araş tır ma la rın so nu cun da Pom pei'de ki es ki şe hir, "ya şı yor ken don -

muş ha liy le" gün ışı ğı na çı ka rıl dı. İn san lar, can ver dik le ri an da ki hal le riy le

taş laş mış lar dı. Ku ran'da ha ber ve ril di ği gi bi: 

On lar, zu lüm iş le mek te ler ken, ül ke le ri (ve ya ne sil le ri) ya ka la dı ğı za -

man... Rab bi nin ya ka la ma sı iş te böy le dir. Ger çek ten O'nun ya ka la ma -

sı pek acı, pek şid det li dir. (Hud Su re si, 102)
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Gü nü müz den yüz ler ce hat ta bin ler ce yıl ön ce ya şa yan uy gar lık la rın, ge -

ri de ka lın tı ha lin de ki eser le ri ni bı rak ma la rı, sa hip ol duk la rı zen gin li ğin ken -

di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma dı ğı nı gös ter miş, ge ri de bı rak tık la rı her şey ken -

di le rin den son ra ki le re mi ras kal mış tır. Bu top lu luk lar da ya şa yan in san la rın

bel ki de en bü yük ya nıl gı sı, ken di le rin den ön ce yer lebir ol muş, ta ri he ka -

rış mış olan top lu luk la ra rağ men, dün ya ni met le ri ne ebe di ola rak sa hip ola -

cak la rı nı san ma la rı ve or ta ya çı kar dık la rı ya pıt la rın ken di le ri ni ölüm süz kı -

la ca ğı nı zan net me le ri dir. Bu ya nıl gı gü nü mü ze de uzak de ğil dir. İn san la rın

önem li bir bö lü mü ken di le ri ne bir fay da ge ti rir dü şün ce siyle bü tün ya şam -

la rı nı mal la rı nı yı ğıp bi rik tir me ye ada mak ta, ken di le ri ni ölüm süz (ha tır la nır)

kıl mak ama cıyla çe şit li eser ler mey da na ge tir mek te dir ler. Üs te lik yap tık la rı

aşı rı lık lar bel ki de ken di le rin den ön ce ki ler den çok da ha kap sam lı ol mak ta

ve ken di le ri ne Al lah'tan ge len çe şit li uya rı la ra al dır ma mak ta dır lar. Ama bu

ki şi le rin unut ma ma sı ge re ken çok önem li bir ger çek var dır: Bir dö nem var

olup son ra yok olan top lu luk la rın ge ri de bı rak tık la rı, kar şı la rın da bir ib ret

ve si le si ola rak tüm hey be tiyle dur mak ta dır. Hiç bi ri ebe di ola rak bu dün ya

üze rin de kal ma mış tır. Ad la rı nı ölüm süz leş tir mek için ar dın da eser ler bı ra kan

in san la rın bir kıs mı nın bel ki de ad la rı ar ka la rın da kal mış, ama ne çü rü müş

be den le ri ne ne de ahi ret le ri ne bir ya rar sağ la ma mış tır. An cak dün ya da öğüt

alıp dü şü ne bi len le re bir ib ret ola rak ka lın tı la rı var ol mak ta, Al lah'ın zor lu

aza bı nın bir ha tır la tı cı sı ola rak baş la rı na ge len ler unu tul ma mak ta dır. 

İş te Al lah in san la ra bu ör nek le ri ver mek te, bun la rın ben zer le riyle dün ya

tut kun la rı nı uyar mak ta dır. Kuş ku suz bun dan öğüt alıp bir ders çı ka ra bi len -

ler, ta rih bo yun ca mey da na ge len olay la rın hiç bi ri nin bo şu na ya ra tıl ma dı ğı -

nı, Al lah'ın her an her yer de bü tün bun lar dan da ha şid det li si ni in san la ra tat -

tır ma ya güç ye tir di ği ni kav ra ya bi lir ler. Dün ya sa de ce bir im ti han ye ri dir. Bu -

ra da im ti ha nın ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren ler ka zanç lı dır lar. Sa de ce dün ya yı

yurt edi nen ler ise, geç miş te ki ör nek le rin ben ze ri bir kay ba uğ ra ya cak lar dır.

Kuş ku suz bu, ken di ya pıp et tik le ri nin kar şı lı ğı dır. Ahi ret te sa de ce yap tık la rı

ile kar şı lık gö re cek ler dir. Şüp he siz doğ ru su nu Al lah bi lir. 
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P
ek çok in san, dün ya üze rin de ek sik siz ve mü kem mel bir ya şa mın

ku ru la bi le ce ği ni sa nır. Ge rek li mad di im kan lar el de edil di ğin de,

bu dün ya da ki ya şa mın in sa nı tam ola rak tat min ede bi le ce ği ni ve

mut lu kı la bi le ce ği ni dü şü nür. En yay gın ka na ate gö re in san, mad di bir zen -

gin lik, "mut lu bir yu va" ve di ğer in san ların gö zün de say gın lık (sta tü) el de et -

ti ğin de, ku sur suz bir ha yat kur muş olur.

Oy sa Al lah, Ku ran'da biz le re bu tür bir ba kış açı sı ver mez. Ak si ne, Ku -

ran'da bil di ril di ği ne gö re, dün ya üze rin de sür dür dü ğü müz ya şam, as la ek sik -

siz, mü kem mel ve so run suz ola maz. Çün kü, özel lik le böy le ola ma ya cak şe -

kil de ta sar lan mış tır.

"Dün ya" ke li me si nin kö ke ni bu ko nu da çok önem li bir

an lam içe rir. Ke li me, Arap ça'da ki "de niy" sı fa tın dan tü re -

miş tir. "De niy" ise; al çak, dü şük, ba sit, de ğer siz gi bi an -

lam la ra gel mek te dir. Bu du rum da "dün ya" ke li me si de,

bu sı fat la rı içe ren bir me kan an la mı nı ta şır. 

Ni te kim tüm ki tap bo yun ca gör dü ğü müz gi bi,

dün ya ha ya tı nın de ğer siz li ği ve önem siz li ği Ku -

ran'da sık sık vur gu la nır. Dün ya ha ya tı nı gü zel

kıl dı ğı dü şü nü len tüm fak tör ler -zen gin lik, iş ha -

ya tı, ev li lik, ço cuk lar, ba şa rı vs.- Ku ran'a gö re as -

lın da ge çi ci ve al da tı cı bi rer me ta dan baş ka bir şey

de ğil dir ler:

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
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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)

Baş ka ayet ler de, in sa nın dün ya ha ya tı do la yı sıy la na sıl bir al da nı şa ka pıl -

dı ğı şöy le açık la nır: 

Ha yır siz, dün ya ha ya tı nı se çip üs tün tu tu yor su nuz. Ahi ret ise da ha

ha yır lı ve da ha sü rek li dir. (A'la Su re si, 16-17)

So run da, üst te ki ayet te ha ber ve ril di ği gi bi, dün ya ha ya tı nın ahi re te üs -

tün tu tul ma sıy la baş lar. Çün kü in san lar, dün ya ha ya tı nı ahi re te üs tün tut -

mak la, Al lah'ın va adi ne ve do la yı sıy la Al lah'a yüz çe vir miş ol mak ta dır lar.

Al lah Ku ran'da bu in san la rı "Bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, dün ya

ha ya tı na ra zı olan lar ve bu nun la tat min bu lan lar ve Bi zim ayet le ri -

miz den ha ber siz olan lar" (Yu nus Su re si, 7) ola rak ta nım lar ve bun la rın ce -

hen ne me gi de cek le ri ni ha ber ve rir.

El bet te, dün ya ha ya tı nın ek sik li ği, bu dün ya da gü zel şey le rin var ol ma dı -

ğı an la mı na gel mez. Ak si ne, Al lah dün ya yı cen ne ti ha tır la ta cak pek  çok gü -

zel ni met le dol dur muş tur. Fa kat bu gü zel lik le rin ya nı na ce hen ne me ait olan

ek sik lik, çir kin lik ve ku sur lar da ka tıl mış tır. Dün ya da, im ti han or ta mı nın hik -

me ti ge re ği cen net ve ce hen ne me ait özel lik ler ka rı şık ve bi r a ra da bu lu nur -

lar. Bu şe kil de mü min ler hem cen net hem de ce hen nem hak kın da fi kir edi -

nir, hem de ken di le ri ni dün ya da ki kı sa ve ge çi ci ya şa ma kap tır mak ye ri ne,

ger çek, ku sur suz, ek sik siz ve son suz ya şam olan ahi re te yö ne lir ler. Al lah'ın
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kul la rı için se çip be ğen di ği ya şam da iş te bu ahi ret ha ya tı dır. Ahi ret Ku -

ran'da, in san la rın ger çek ve ebe di yur du ola rak ta rif edi lir.

İş te bu ne den le, ahi ret yur du nu ka zan mak, ya ni cen ne te ka vuş mak için

cid di bir ça ba ge rek mek te dir. Al lah ina nan kul la rı na bu nu em ret miş tir:

Rab bi niz den olan mağ fi ret ve eni gök ler le yer ka dar olan cen ne te (ka -

vuş mak için) ya rı şın; o, mut ta ki ler için ha zır lan mış tır. (Al-i İm ran Su -

re si, 133)

Cen net İçin Ya rı şan la rın Du rum la rı

Mü min Ku ran'da son suz bir mükâfat ve son suz bir mut lu luk la müj -

de len miş tir. An cak bu ko nu da bi lin me si ge re ken çok önem li bir nok ta

var dır. O da, son suz za man için de, son suz gü zel lik le re uza nan bu müj de nin,

mü min da ha dün ya day ken baş la dı ğı dır. Çün kü mü min ahi ret te cen net le

müj de len di ği gi bi, bu dün ya da da Al lah'ın lü tuf ve ik ra mın dan, ni me tin den

mah rum bı ra kıl ma mış tır. 

Ku ran'da, sa lih amel ler de bu lu nan mü min le rin bu dün ya da da gü zel bir

ha yat la ya şa tı la cak la rı ha ber ve ri lir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü'min ola rak kim sa lih bir amel de bu lu -

nur sa, hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve on la rın kar şı -

lı ğı nı, yap tık la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97) 

Hem bir mükâfat ve şevk kay na ğı hem de kar şı lık sız lü tuf ve ih sa nı nın

bir gös ter ge si ola rak sa lih kul la rı na dün ya da ni met ve gü zel lik ver me si,

Al lah'ın de ğiş mez bir ka nu nu dur. Zen gin lik, ih ti şam ve gü zel lik cen ne tin en

te mel özel lik le rin den ol du ğu için, Al lah sev di ği seç kin kul la rı na cen ne ti ha -

tır la ta cak, on la rın cen ne te ka vuş ma ar zu ve he ye can la rı nı ar tı ra cak ni met le -
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rin ve or tam la rın ben zer ör nek le ri ni bu dün ya da da ya ra tır. Bu yüz den, na -

sıl in kar cı la rın ebe di azap la rı da ha bu dün ya dan baş lı yor sa, sa lih mü min ler

için va at e di len ebe di gü zel lik ler de ken di le ri ne dün ya da ki ha yat la rın da

gös te ril me ye baş la nır. Al lah mü mi ne, onu de ne mek kas tıy la, ha ya tı bo yun -

ca sı kın tı lar, çi le le ler, acı lar da ve re bi lir; ama bun la ra Al lah rı za sı için sab -

re den mü min, tüm bu sı kın tı lar dan, in kar cı bir in sa nın an la ya ma ya ca ğı ma -

ne vi bir lez zet alır. 

Bir mü min, ken di si ni ya ra tan Al lah'ın bi lin cin de ol ma sın dan, O'nun emir

ve ya sak la rı na uy ma sın dan, O'nun in san lar için se çip be ğen di ği din ah la kı -

nı ya şa ma sın dan ve ölü mün den son ra sı için çok bü yük umut ve bek len ti -

ler ta şı ma sın dan ötü rü dün ya da ki ya şa mı bo yun ca her tür lü ruh sal sı kın tı

ve üzün tü den uzak tır. Her şey den ön ce ken di si ni ya ra tan Al lah'ın yar dı mı

ve des te ği ken di siy le be ra ber dir. Mü min le rin her na maz da, her sa lih amel -

de, Al lah rı za sı için ya pı lan kü çük bü yük her iş te Al lah'ın ken di le ri ni gör -

dü ğü nü, me lek le rin bun la rı amel def ter le ri ne yaz dı ğı nı ve ahi ret te tüm bun -

la rın kar şı lı ğı nı ala cak la rı nı bil me le rin den do ğan bir hu zur dur bu. 

Bu, Al lah'ın ken di le ri ni gö rün me yen me lek ler le des tek le di ği ni, "ön le -

rin den ve ar ka la rın dan iz le yen le ri" ol du ğu nu ve bun la rın ken di le ri ni

"Al lah'ın em riy le gö ze tip-ko ru mak ta" (Rad Su re si, 11) ol duk la rı nı,

O'nun yo lun da ya pı lan fikri mü ca de le de ga lip ge le cek olan la rın, cen net le

müj de len miş olan la rın iman eden ler ol duk la rı nı bil me le rin den kay nak la nan

bir gü ven duy gu su dur. Böy le ce sa lih mü min ler, Al lah'ın me lek le re, "...

iman eden le re sağ lam lık ka tın..." (En fal Su re si, 12) vah yi doğ rul tu sun -

da, kor ku ya ve hüz ne ka pıl maz lar. Mü min ler, "bi zim Rab bi miz Al lah'tır

de yip son ra dos doğ ru bir is ti ka met tut tu ran" (Fus si let Su re si, 30) in -
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san lar dır. Ve, "on la rın üze ri ne me lek ler iner. 'Kork ma yın ve hüz ne ka -

pıl ma yın, si ze va do lu nan cen net le se vi nin'" (Fus si let Su re si, 30) der ler.

Mü min ler Al lah'ın "kim se ye güç ye ti re ce ğin den faz la sı nı yük le me ye ce -

ği ni" (Araf Su re si, 42) bil miş ler dir. Ka de re ve her şe yi ya pıp ede nin Al lah ol -

du ğu na ke sin bir bil giy le ina nır lar ve böy le ce baş la rı na ge len le re "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"

(Tev be Su re si, 51) di ye rek te vek kül eder ler. Al lah rı za sı na uy duk la rın dan ve
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hep "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir." (Al-i İm ran Su re si, 173) de -

dik le rin den do la yı da, on la ra hiç bir kö tü lük do kun ma ya cak tır. An cak dün ya

bir im ti han mey da nı ol du ğun dan el bet te mü mi nin kar şı sı na çe şit li zor luk lar

çı ka bi lir. Bel li dö nem ler de aç lık, has ta lık, uy ku suz luk, ka za, mad di ka yıp tü -

rün den çe şit li sı kın tı lar la kar şı la şa bi lir. Fa kir lik le ve zor luk lar la da im ti han

ola bi lir. Ayet te bu im ti han şöy le bil di ril miş tir:
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Yok sa siz den ön ce ge lip-ge çen le rin ha li ba şı nı za gel me den cen ne te gi -

re ce ği ni zi mi san dı nız? On la ra öy le bir yok sul luk, öy le da ya nıl maz bir

zor luk çat tı ve öy le si ne sar sıl dı lar ki, so nun da el çi, be ra be rin de ki mü -

min ler le; "Al lah'ın yar dı mı ne za man?" di yor du. Dik kat edin, şüp he siz

Al lah'ın yar dı mı pek ya kın dır. (Ba ka ra Su re si, 214)

Kuş ku suz ki bu zor du rum, Pey gam be rin ve ya nın da ki mü min le rin

Al lah'a duy duk la rı say gı yı ve kor ku yu, cen ne te olan öz lem le ri ni da ha da art -

tır mış tır. Za ten Al lah, aye tin so nun da yar dı mı nın çok ya kın ol du ğu nu da

müj de le mek te dir. So nuç ta, "Al lah, tak va sa hip le ri ni za fe re ulaş ma la rıy -

la kur ta rır. On la ra kö tü lük do kun maz ve on lar hüz ne ka pıl ma ya cak -

lar dır." (Zü mer Su re si, 61)

Mü min zor luk la rın ima nı nın de nen me si için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı, gü -

zel bir sa bır ve te vek kül gös ter di ği tak dir de bun la rın ahi re ti için sı nır sız bir

ecir kay na ğı, ol gun laş ma sı için bü yük fır sat lar ol du ğu nu bil di ğin den, hu zur,

mut lu luk ve ne şe sin den hiç bir  şey kay bet mez. Hat ta şevk ve he ye ca nı da ha

çok ar tar. Bu sı kın tı lar onun ru hi den ge si ni, di ra yet ve ka rar lı lı ğı nı hiç bir za -

man olum suz yön de et ki le mez. 

Bu du rum ka fir ler için se tam ter si dir. Bir in kar cı, çek ti ği çe şit li be den sel

acı la rın ya nın da, ru hen de azap çe ker. 

Kor ku, üzün tü, ümit siz lik, te dir gin lik, ka ram sar lık gi bi in kar cı la rın ka rak -

te ris tik özel li ği olan ne ga tif duy gu lar, on la rın ce hen nem de çe ke cek le ri aza -
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bın ma ne vi kıs mı nın bu dün ya da ki kü çük bir baş lan gı cı nı oluş tu rur lar.

Al lah, sap tır dı ğı bu in san la rın "göğ sü nü san ki gö ğe yük se li yor muş gi bi

dar ve sı kın tı lı kı lar" ve "iman et me yen le rin üze ri ne böy le pis lik çö -

ker tir." (En'am Su re si, 125)

Al lah, bu na kar şın Ken di si'nden ba ğış lan ma di le yen, tev be eden sa lih mü -

min le ri dün ya da da gü zel bir su ret te fay da lan dı ra ca ğı nı ve ih san da bu lu na ca -

ğı nı ayet ler de de bil dir miş tir. Hud Su re si' nin 3. aye tin de şöy le bil di ri lir:

Ve Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O'na tev be edin. O da si zi,

adı ko nul muş bir vak te ka dar gü zel bir me ta (fay da) ile me ta lan dır sın

ve her ih san sa hi bi ne ken di ih sa nı nı ver sin. Eğer yüz çe vi rir se niz ger -

çek ten ben, si zin için bü yük bir gü nün aza bın dan kor ka rım. (Hud Su -

re si, 3)

Bir baş ka ayet te de mü min le rin dün ya ha ya tı şöy le ta rif edi lir:

Sa kı nan la ra: "Rab bi niz ne in dir di?" den di ğin de "Ha yır" de di ler. Bu

dün ya da gü zel dav ra nış lar da bu lu nan la ra gü zel lik var dır; ahi ret yur -

du ise da ha ha yır lı dır. Tak va sa hip le ri nin yur du ne gü zel dir. (Nahl Su -

re si, 30)

Ahi ret yur du bu dün ya dan da ha ha yır lı ve üs tün dür. Dün ya ha ya tı nın

tüm gü zel lik le ri, ahi ret yur duyla kıyas edil di ğin de de ğe ri ni ta ma men yi tir -

mek te dir. O hal de bir he def be lir le ne cek se bu he de f sa de ce ahi ret ol malıdır.

Za ten bu nu he def le yen mü min le re Al lah, dün ya ha yat la rın da da ni met le ri ni

ar tır mak ta dır.

201Adnan Oktar (Harun Yahya)



Mü min le rin Ger çek         

Yur du: Cen net

Allah, huzuruna mümin ola-

rak gelecekler için içlerinde

ebedi olarak kalacakları cenneti

vaat etmiştir. Allah'ın vaadi ise

şüphesiz ki gerçekleşmesi kuşku

götürmeyen en kesin sözdür.

Böylece kesin bir bilgiyle inananlar,

bu vaadin gerçekleşeceğinden asla

kuşkuya kapılmazlar ve mümin ola-

rak canlarını teslim ettikleri takdirde

günahlarının bağışlanarak cennete

kabul edileceklerini bilirler. Bir ayet-

te şöyle buyrulur:

Adn cennetleri (onlarındır) ki,

Rahman (olan Allah, onu) Kendi

kullarına gaybtan vadetmiştir.

Şüphesiz O'nun vaadi yerine

gelecektir. (Meryem Suresi, 61)

En sonunda o beklenen an gelir.

Bir müminin hayatı boyunca tefek-

kür ettiği, kavuşabilmek için dua etti-

ği ve layık olabilmek için var gücüyle
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çalıştığı yer, "kalınacak yerlerin en hayırlı-

sı" ve "Allah Katındaki asıl varılacak güzel

yer"dir Cennet. 

Müminler için hazırlanmış ve onlara

sunulmak üzere kapıları açılmıştır.

Müminlerin cennete girişleriyle ilgili ayet-

lerde, bu eşsiz manzara şöyle tarif edilir:

Onlar Adn cennetlerine girerler.

Babalarından, eşlerinden ve soyların-

dan salih davranışlarda bulunanlar

da. Melekler onlara her bir kapıdan

girip (şöyle derler:) "Sabrettiğinize

karşılık selam size. Yurdun sonu ne

güzel." (Rad Suresi, 23-24)

Cennetteki Güzellikler

Takva sahiplerine vadedilen cennet;

onun altından ırmaklar akar, yemişle-

ri ve gölgelikleri süreklidir. Bu kor-

kup-sakınanların (mutlu) sonudur,

inkar edenlerin sonu ise ateştir. (Rad

Suresi, 35)
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Cennet konusunda yaygın

ancak yanlış bir inanış olan,

"cennetin sadece doğal güzellik-

lerden, yeşilliklerden ve akarsu-

lardan ibaret olduğu" fikri,

Kuran'a dayalı değildir ve son

derece yüzeysel bir düşüncenin

ürünüdür. Elbette ki doğal

güzellikler ve yeşillikler cennetin

mükemmel nimetlerindendir.

Köşklerin ve gölgeliklerin, bahçe-

lerin içinde, pınarların yanı başında

kurulmuş olması da ayrı bir güzelliktir.

Ancak, bu ve benzeri anlatımların hiçbiri

cennetteki güzellikleri tarif etmek için

yeterli değildir.

Bir kısmı dünyadakileri andıran, bir

kısmı ise daha önce hiçbir nefsin görüp

bilmediği, "çeşit çeşit inceliklere ve

güzelliklere sahip" (Rahman Suresi, 48)

olan cennetin nimet ve güzellikleri, tahay-

yül ve ifade sınırlarımızın çok ötesindedir.

Bilinmelidir ki, bizim hayal gücümüzün

ötesinde ve Allah'ın sonsuz ilmiyle hazır-

lanmış birçok güzellik ve sürpriz de cen-
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nette müminleri beklemektedir. Özellikle "...

Rableri Katında her diledikleri onlarındır.

İşte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur"

(Şura Suresi, 22) ayetinde bildirildiği gibi, tüm

doğal güzellikler de dahil cennetteki herşey

müminin kendi zevkiyle dilemesi neticesinde

gerçekleşmektedir. Yani Kuran'da bildirilmiş

ihtişamın ötesinde, kişinin hayal gücü,

Allah'ın izni ve lütfu ile cennette her

türlü güzellik olacaktır.



206 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ

Cennette Müminlerin Yaşadıkları Ortam

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde

ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve

Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir.

Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük

kurtuluş ve mutluluk budur. (Tevbe Suresi, 72)

Müminlerin dünya hayatlarını geçirdikleri evler, "(Bu nur,)

Allah'ın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesi-

ne izin verdiği evlerdedir;" (Nur Suresi, 36) şeklinde haber

verilen mekanlardır ve yine Allah'ın emri doğrultusunda terte-

miz tutulan, özen gösterilen yerlerdir. Cennet evleri de bunun

benzeri olarak yine, müminlerin Allah'ı andıkları ve O'na

şükrettikleri tertemiz mekanlardır.
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Müminlerin yaşadıkları güzel meskenler, evler, köşkler

bir önceki bölümde tasvir edilen doğal güzelliklerin içinde

kurulmuş olabileceği gibi, bunların son derece modern ve

estetik mimariye sahip şehirlerde inşa edilmiş olması da

mümkündür. 

Kuran'da sözü geçen evler, genellikle doğal güzelliklerin

içine inşa edilmiştir. Bunu bildiren bir ayet şöyledir:

Ancak Rablerinden korkup-sakınanlar ise, onlara yük-

sek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler

bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır.

(Bu), Allah'ın va'didir. Allah va'dinden dönmez. (Zümer

Suresi, 20)



Ayette bahsedilen, yüksek yerlerde

kurulmuş köşklerde, altlarından sular

akan eşsiz manzarayı seyretmek için

geniş pencereli ya da dört bir tarafı

camlardan inşa edilmiş salonlar olabi-

lir. Böylece insan ruhunun en çok

zevk alacağı şekilde döşenmiş evler-

de, tahtlar üzerinde yaslanırken ve en

güzel meyveler ve içeceklerle rızıklan-

dırılırken müminler, yükseklerden

bakarak birbirinden muhteşem man-

zaraları da seyretme zevkini tadarlar.

Köşklerin tasarımı ve döşenmesi

en kaliteli malzemeyle, en

uyumlu renklerle yapılmıştır.

Rahat koltukları, karşılıklı otu-

rulan tahtları vardır. Allah taht-

lara birçok ayette dikkat çekmiş-

tir. "Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yas-

lanmışlardır." (Vakıa Suresi, 15-16), "özenle dizilmiş tahtlar üzerinde

yaslanmışlardır..." (Tur Suresi, 20) ayetlerinden de anlaşılacağı gibi tahtlar

zenginlik, ihtişam ve kudret sembolüdür. Allah'ın kendilerine cenneti nasip

ettiği müminler, cennetteki tahtlar üzerinde kurulup yaslanırlar. Bu ortamda

iman edenler sürekli Allah'ı anarlar:

Adn cennetleri (onlarındır); oraya girerler, orada altından bileziklerle

ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipek(ten)dir.

Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun; şüphe-

siz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Ki O, bizi

Kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada

bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokun-

maz." (Fatır Suresi, 33-35)

Cennetteki malzemenin temeli "çeşit çeşit incelik" ve "çarpıcı güzellik-

ler"dir. Bunlar Allah'ın sonsuz ilminin ve sanatının birer yansımasıdır.

Örneğin tahtlar mücevherli, yükseklere kurulmuş ve özenle dizilmiştir.

Kıyafetler ipekten ve atlastandır, altın ve gümüş takılar bu kıyafetleri süsle-
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mektedir.  Allah

Kuran'da cennetle ilgili

birçok detay vermiş

ancak hayal gücünü

açık bırakan ifadeler de

kullanmıştır. Büyük bir

ihtimalle cennette her

müminin kendi zevkine

göre ayarlanmış görüntüler

oluşmaktadır. (Doğrusunu

Allah bilir) Kuşkusuz

Allah, cennete layık ve ehil kıldığı

değerli müminlere, Kuran'da bildirdiği

nimetlerin dışında daha nice sürprizler

hazırlamıştır. 

Cen net, İnsanın Ha yal Gü cü

Sı nır la rı nın Öte sin de  Güzeldir

... Ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz -

le rin lez zet (zevk) al dı ğı her şey var. Ve

siz ora da sü re siz ka la cak sı nız. (Zuh ruf

Su re si, 71)

Ku ran'da ki ta rif, tas vir ve ben zet me ler den, ay rı ca

Ba ka ra Su re si 25. ayet te be lir til di ği üze re, 'Cen net ni met -

le ri nin dün ya da ki le re ben zi yor ol ma sı'ndan yo la çı ka rak,

cen ne tin na sıl bir yer ola ca ğı nı ana hat la rıy la tah min ede bil iriz.

Bi li yo ruz ki Al lah mü min le ri "ken di le ri ne ta rif edip ta nıt tı ğı

cen ne te so ka cak tır" (Mu ham med Su re si, 6). Böy le ce dün ya

ha ya tın da da, Al lah'ın iz niy le cen ne te da ir bil gi ler edin me miz

müm kün ol mak ta dır. An cak edi ni len bu bil gi, sa de ce Al lah'ın

bi ze öğ ret ti ği ve cen ne ti te fek kür et me mi ze ve si le olduğu

kadardır. "Bu bil gi cen ne tin ta ma mı nı ta rif edi yor" di ye me yiz.

Özel lik le, ba zı ayet ler de dik kat çe ki len çok önem li bir ay rın tı var -

dır, bu da cen ne tin "ha yal gü cü nü ha re ke te ge çi ren" tas vi ri dir.



Ku ran'da bah si ge çen "bo zul ma yan su dan ır mak lar, ta dı de ğiş me yen

süt ten ır mak lar, içen ler için lez zet ve ren şa rap tan ır mak lar ve süz me

bal dan ır mak lar" (Mu ham med Su re si, 15) ör ne ği biz le re, cen ne tin, in san -

la rın ha yal le rin de ki bi çi min den de öte bir yer ol du ğu nu his set ti rir. Bu ayet

in san ru hun da, cen ne tin bir 'sürp riz ler me ka nı' ol du ğu iz le ni mi ni uyan dır -

mak ta dır.

Baş ka bir ayet te de Al lah cen net ten "bir şö len" ola rak bah se der:

Ama Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar; on lar için Al lah Ka tın da -bir şö -

len ola rak- al tın dan ır mak lar akan -için de ebe di ka la cak la rı- cen net ler

var dır. İyi lik ya pan lar için, Al lah Ka tın da olan lar da ha ha yır lı dır.

(Al-i İm ran Su re si, 198)

Al lah bu aye tin de cen ne ti bir kut la ma, bir eğ len ce ye ri ola rak ta nıt mış tır.

Bu kut la ma, sü re si, bo yut la rı ve içe ri ği dün ya da ki le rin hiç bi riy le kı yas la na -

ma ya cak ka dar gör kem li bir kut la ma dır.

Ebe di ha yat ta bu tür şö len ler le ve bu na ben zer, bit mek tü ken mek bil me -

yen en vai çe şit ni met ler le sü rek li meş gul ol mak, yal nız ca cen ne te öz gü bir

vas fı da be ra be rin de ge ti re cek tir; yo rul ma mak. Ku ran'da, bu mü kem mel li kle

il gi li ola rak cen net te ki mü min le rin şöy le söy le dik le ri bil di ri lir:

"... bu ra da bi ze bir yor gun luk do kun maz ve

bu ra da bi ze bir bık kın lık da do kun maz."

(Fa tır Su re si, 35) 

Bu yor gun lu ğa zi hin sel yor gun luk da da hil

ola bi lir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir) Dün ye vi şart lar -

da in san, be de nen za yıf ya ra tıl dı ğın dan ko lay yo -

ru lur. Yo rul du ğun da ise zih ni bu lan ma ya baş lar,

dik ka ti da ğı lır, sağ lık lı dü şü ne bil me si zor la şır, al gı la -

ma sı da za yıf lar. Oy sa bu du rum cen net te söz ko nu -

su ol ma ya cak tır. Zi hin, mü mi nin Al lah'ın ni met le ri ni

ek sik siz al gı la ya bil me si ve bun lar dan zevk ala bil -

me si için her za man açık, şu ur kes kin ola cak tır.

Dün ya nın ek sik lik le rin den bi ri si olan yor gun -

luk his si or ta dan kal dı rı la ca ğı için, mü min le rin

son suz ni met ler den ara lık sız is ti fa de ede bil -

me le ri müm kün ola cak tır. Alı nan haz ke sin ti -

siz dir, bir ni met ten di ğe ri ne ge çiş olur. 



Yor gun lu ğun ve bık kın lı ğın do kun ma dı ğı bir

or tam da Al lah, mü min le rin "her di le dik le ri şey"i

ya ra ta rak on la rı ödül len dir mek te dir. Hat ta "ora da

di le dik le ri her şey on la rın dır, Ka tı mız 'da da ha

faz la sı da var" (Kaf Su re si, 35) di ye rek Al lah, in -

sa nın is te ye bi le ce ğin den, ha yal ede bi le ce ğin den

de faz la sı nı ve re ce ği ni, sı nır lı is tek le ri mi zin,

cen net te kat kat ar tı rı la ca ğı nı be lirt mek te dir.

Unu tul ma ma sı ge re kir ki, 'doğ ru luk ma ka mı'

olan cen ne tin en bü yük ni met le rin den bi ri de

ce hen nem aza bın dan ko run muş ol mak tır. (Du -

han Su re si, 56) Uğul tu su nu bi le duy ma dık la rı

(En bi ya Su re si, 102) ce hen ne mi gö re bi len, ce -

hen nem hal kı ile ko nu şa bi len mü min ler için tüm

bun lar, bü yük şü kür ve si le si ol mak ta dır:

De di ler ki: "Biz doğ ru su da ha ön ce, ai le miz

(ya kın ak ra ba la rı mız) için de en di şe edip-kor -

kar dık. Şim di Al lah, bi ze lü tuf ta bu lun du ve

hüc re le re ka dar iş le yen ka vu ru cu azap tan ko -

ru du. Şüp he siz biz bun dan ön ce O'na dua

(kul luk) eder dik. Ger çek ten O, iyi li ği bol, esir -

ge me si çok ola nın ta Ken di si 'dir." (Tur Su re si, 26-28)

Cen net te ki me kan la rın ih ti şa mı Ku ran'da şöy le ta rif edil mek te dir: 

"Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk gö rür sün." (İn san

Su re si, 20) 

Ayet ler de bil di ril di ği ne gö re cen net te ki her yer ve her kö şe, ya da 'gö -

rün tü nün her ka re si' Al lah'ın eş siz il mi sa ye sin de sa yı sız ni met ler le do na tıl -

mış tır. Sa de ce ve sa de ce Al lah'ın rah met edip ba ğış la dı ğı ve cen ne ti ne sok -

tu ğu mü min le re has kı lın mış ola rak... (Doğ ru su nu Al lah bi lir) Baş ka ayet ler -

de cen net le il gi li ola rak şöy le buy rul mak ta dır:

"Rab le ri on la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek -

miş tir, kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar." (Hicr Su -

re si, 47) 

"On da ebe di ola rak ka lı cı dır lar, on dan ay rıl mak is te mez ler." (Kehf Su -

re si, 108)
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"Cennetteki müminlerin metafizik

yaşamları ve diğer güzellikler"

ADNAN OKTAR: Güzel kıyafetleri hanımlar çok severler. Hadiste cen-

nette "Bir bakışta yedi kat elbiseyi ayrı ayrı göreceksiniz." diyor. Tabii

yedi ayrı elbise ama o hanım tek elbise giydi gibi olacak. Tek elbise gibi

ama bakıldığında yedi ayrı elbisesi de gözüküyor. Mesela bir elbisesini

ayrı görüyorsun, bir elbisesini ayrı görüyorsun, hepsini ayrı ayrı görüyor-

sun. Cennetin metafizik özelliklerindendir bu. İnsan da çok bedenli olu-

yor yani bir kişiye yüzlerce, binlerce beden veriliyor ama aslında aynı ruh-

tur. Mesela şimdi, benim sağ kolumda kendi ruhum var, sol kolumda da

kendi ruhum var ama ikisini de ayrı ayrı hissediyorum şu an. Bu kalemi

tutuyorum hepsini ayrı ayrı hissediyorum. Tek ruh hissediyor. Bedenler de

aynı şekilde; sağımda da solumda da birçok beden oluyor ama tek ruh

hissediyor hepsini.

Bir kadın bir elbise giydi mi içine sinmez, aklı başka elbisede kalır,  "Keşke

onu giyseydim!" der. İşte onu da giyecek, onu giyse yine içine sinmez,

der ki; "Şu elbise de güzel." onu da giyecek. Hepsini giyebilmesi için,

Allah, ruhunun tam tatmin olabilmesi için çok fazla beden yaratıyor.

'Hülle' diye geçiyor hadislerde, "kat kat hülleler giyer" diyor. "Baktığında

helali, hepsini ayrı ayrı görür" diyor. "Huyu güzel, kendi güzel" diyor Allah

ayette de, kadınlar için huy güzelliğini öne almış. Güzel huy çok önemli-

dir. 

Ayette kadınlar için, "Saklı yumurta gibi" diyor yani hatları yumurta gibi,

yumuşak hatlar, pürüzsüz ve düzgün. Ama bakın, "saklı yumurta gibi" ifa-
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desi önemli çünkü kadın korunuyorsa güzeldir. Çok kişiye aitse -ruh ona

göre yaratılmıştır- bir anda silinir gider kadın, hiçbir anlamı kalmaz çok kişi-

ye aitse. Onun için Allah, "sadece size ait" ve "gözlerini sadece eşlerine

teksif etmiş ve tutkuyla bakan" diyor. Gözlerinde tutku olacak kadının,

eşini dünyanın en mükemmel kişisi olarak bilecek, en çok ondan hoşla-

nacak. Başkasını sevecek bir gücü olmayacak, tabi ki seviyor müminleri

ama cinsellik anlamında sadece eşinden hoşlanıyor. Diğer müminleri

canı gibi seviyor, herkesi seviyor ama yaratılış, fıtrat olarak bir tek ondan

hoşlanacak gibi oluyor. Sonsuza kadar öyle. Mesela eşini ne şekilde gör-

mek istiyorsa, Allah onu o şekle getiriyor. Hangi bedende olmasını istiyor-

sa. Binlerce insan bedeni şeklinde görünüyor kendi eşi. Kadın da öyle,

çeşit çeşit bedenlerde görünüyor. Ama tek ruh hakim inşaAllah. 

Herşeyi aklından bir kere geçirmesi yeterli. Mesela, şimdi biz şimdi kafa-

mızda hayal etsek, istediğimiz görüntüyü oluşturabiliriz, değil mi?

Gözümüzü kapatsak, istediğimiz yiyeceği oluşturabiliriz. Sevdiğimiz birini,

istediğimiz anda kafamızda canlandırabiliyoruz. Görüntü olarak. İşte

cennette kafamızdan geçmesiyle beraber üç boyutlu ve canlı olarak bir

anda oluşur. Dünyada bu fludur ama cennette sistemi Allah netleştirmiş

oluyor. 

İstediğin yiyecek, istediğin görüntü anında oluşur. Mesela, "Bakar kişi,

sokakta güzel bir insan görür, onu görmesiyle beraber kendi bedeni de

hemen onun şeklini alır." diyor. Ve her seferinde kendi eşine "Bugün daha

da güzelleşmişsin." diyor. Ertesi gün görüyor, "Bugün daha da güzelsin."

diyor. Her gün aynı şeyi söylüyor. Samimi kanaati olarak. "Sana bir şey

olmuş daha da güzelleşmişsin." diyor. Böyledir sistem, yani cennetin siste-

mi budur ama Allah bunun eğitimini veriyor işte burada. 

Bu eğitimden geçmezse insan; egoist, bencil, ters, kıskanç, çok anormal
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huyları olabiliyor. Onun için biz bu eğitimden geçiyoruz.

Bu eğitimden geçtikten sonra, "Ey mutmain olmuş nefis"

diyor Allah yani dengeli hale gelmiş, "sen Allah'tan razı

olmuş olarak", "Ya Rabbi, Senden razıyım. Verdiğin

nimetlerden, her şeyden, Senden razıyım" diyor, "Allah

da sizden razı olmuş olarak," Allah da diyor ki; "Ben de sen-

den razıyım, kulluk     görevini yaptın. Eğitimini aldın" diyor, "Salih kul-

larımın arasına gir" diyor, "Samimi olarak kullarımın arasına gir,"

"Cennetime gir" diyor, Cenab-ı Allah. 

Orada, cennette her şey akıllıdır. Bardağa bakarsın, içine ne dolmasını

istiyorsan, anında dolar. İçersin, istersen boş durur ama canın istediğinde

hemen anında geri dolar. Daldan meyveyi alırsın, kopartmanla beraber

dalda hemen meyve yeniden oluşur. Ayette, "tükenmez meyveler" diyor

Allah. Tükenmiyor, yiyorsun, bitiyor, yine koparıyorsun, yine yiyorsun. Bütün

dallar doludur. Hatta "dalları sarkmış" diyor Allah, ayette. Hoşumuza gitsin

diye. 

İnsan eşini cennette çok daha fazla seviyor, kıyas olmuyor. Kardeşlerini

de çok fazla seviyor ama Peygamberleri artık kıyaslanmayacak şekilde

çok seviyor. Onların acı ve çile çektiğini biliyoruz, Allah yolunda mücade-

le etmişler, sadakatlerini görüyoruz. Mesela orada Peygamberimiz (sav)'i

bütün Müslümanlar bütün ümmet hepsi bağırlarına basacaklar. Onun

için bedeni çok fazla olacak Peygamberimiz (sav)'in.

Peygamberimiz (sav) her yerdedir çünkü herkes onunla sohbet etmek

ister. Tek bir beden olsa sohbet edemezler. Onun için her meclistedir, her

yemek ortamında vardır Peygamberler. Çok bedenli oluyorlar ama buna

layık olabilecek bir kişilik de işte dünyadaki eğitimle oluyor... (Adnan

Oktar'ın 20 Ağustos 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından)
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Tüm Ni met le rin En Üs tü nü:      

Al lah'ın Rı za sı

Al lah, mü min er kek le re ve mü min

ka dın la ra için de ebe di kal mak üze re,

al tın dan ır mak lar akan cen net ler ve

Adn cen net le rin de gü zel mes ke nler

va det miş tir. Al lah'tan olan hoş nut luk

ise en bü yük tür. İş te bü yük kur tu luş

ve mut lu luk bu dur. (Tev be Su re si, 72)

Cen net te var olan ni met le r göz ka -

maş tı rı cı dır. Al lah cen net te, in sa nın beş

du yu su na ola bi le cek en bü yük zevk ve

lez zet le ri tat tır mak ta dır. 

An cak cen ne tin tüm bun lar dan çok

da ha üs tün olan en bü yük ni me ti,

Allah'ın rı za sı dır. Mü mi nin Al lah'ın rı za -

sı nı ka za na bil miş ol ma sın dan do la yı

his set ti ği se vinç ve hu zur dur. Da ha sı,

Al lah'ın ver di ği her şey için Rab bi -

miz'den ra zı ol ma nın, O'na da imi

bir şü kür için de bu lun ma nın ver di ği

asıl mut lu luk tur. Ku ran'da, cen net

eh li  an la tı lır ken bu vas fa şöy le dik -

kat çe ki lir: 

... Al lah on lar dan ra zı ol du, on -

lar da O'ndan ra zı ol muş lar dır.

İş te bü yük 'kur tu luş ve mut lu -

luk' bu dur. (Ma ide Su re si, 119)

Cen net te ki ni met le rin ben zer le ri

dün ya da da kıs men var ola bi lir ler,

ama ger çek de ğer le ri ni Al lah'ın rı za -

sı da hi lin de ol duk la rın da ka za nır lar.
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Bu nok ta son de re ce önem -

li dir ve iyi dü şü nül me si ge re kir.

Ni me tle ri asıl de ğer li kı lan, on -

la rın ken di iç le rin de ta şı dı ğı

lez zet ve zev kin çok da ha öte -

sin de bir şey dir. Asıl de ğer, o

ni me ti  Al lah'ın var et miş ol ma -

sı dır. O ni me ti kul la nan ve şük -

re den mü min, Al lah'ın ik ra mıy -

la mu ha tap ol du ğu nu, Allah'ın

ken di si ni sev di ği ni, ko ru yup-

gö zet ti ği ni ve ken di si ne rah me -

tin den tat tır dı ğı nı his se der ki,

asıl haz zı bun dan alır. 

İş te bu ne den le, in sa nın kal -

bi an cak cen net le tat min olur.

İn san Al lah'a kul luk et mek için

ya ra tıl mış tır ve bu yüz den an -

cak O'nun ik ra mın dan zevk

alır. Dün ya da ise, cen ne ti an dı ran

or tam lar da, ya ni ni met le rin

Al lah'ın rı za sı na uy gun ve O'na

şük re di le rek kul la nıl dı ğı or tam lar -

da hu zur bu lur.

Cen net Al lah'ın bir ik ra mı dır

ve bu ne den le çok de ğer li dir.

Cen net eh li, "ik ra ma la yık gö -

rül müş kul lar"dan (En bi ya Su re -

si, 26) ol duk la rı için ebe di mut lu -

luk ve se vin ce ka vu şur lar. Ora da,

ayet ler de bil di ril di ği üzer, "ce lal

ve ik ram sa hi bi olan" (Rah man

Su re si, 78) Al lah'ın adı nı övüp yü -

cel tir ler. 
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İ
nkar edenlerin içinde sonsuza kadar kalacakları yer,

insan bedeni ve ruhuna acı tattırmak için özel olarak

yaratılmış olan cehennemdir.

Çünkü inkar edenler suçludurlar ve işledikleri de olabile-

cek en büyük suçtur. İnsanın, kendini yaratan, can veren

Allah'a isyan ve nankörlük etmesi, tüm evrendeki en büyük

suçtur. Buna karşılık cehennem Allah'ın adaletinin yerine

getirileceği mekandır. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmış-

tır. Yaratılış amacını reddederse bu hatasının karşılığını

görür. Allah, bir ayette şöyle buyurmaktadır:

... Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler;

cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.

(Mü'min Suresi, 60)

Ayette bildirildiğine göre insanların birçoğu cehenneme

gidecektir ve kimsenin de cehennemden kurtulmak için bir

garantisi yoktur. Her insan için en büyük tehlike cehennem-

dir ve hiçbir şey, bir insanın kendisini -Allah'ın dilemesi

dışında- sonsuza kadar sürecek olan cehennem azabından

korumasından daha önemli değildir. Dünya üzerindeki hiçbir
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iş, cehennemden kurtulmak için yapılacak işlerden önemli ola-

maz. 

Bu açık gerçeğe karşın, insanların birçoğu bir tür sarhoşluk

hali içinde hareket ederler. Önemsiz bir konu için aylarca, yıllar-

ca çalışırlar da, kendileri için en büyük tehlike olan cehennem-

den nasıl kurtulacaklarını düşünmezler bile. Ateş yanı başların-

dadır ama onlar bunu fark edemeyecek kadar kördürler.

Kuran'da, "daimi sarhoşluk" (gaflet) halindeki bu çoğunluktan

şöyle söz edilir:

İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde

yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gel-

diğinde, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar.

Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır... (Enbiya Suresi, 1-3)

Bazı insanlar dünya hayatında kendilerine verilmiş olan süre-

yi, detaylarla oyalanarak geçirirler. Kimisi işinde yükselmeyi,

kimisi "mutlu bir yuva" kurmayı ve çok para kazanmayı hayatı-

nın asıl amacı haline getirmiştir. Bunlar Allah rızası için yapıldı-

ğında insana hem dünyada hem de ahirette fayda getirmesi umu-

lan işlerdir, ancak bir insanın hayatındaki tek amacının bunlar

olması yanlıştır. Bu zihniyetteki kişiler önlerindeki büyük tehli-

kenin farkında değildirler. Öyle ki bu kişiler cehennemi sözde

"hayali bir kavram" gibi kabul ederler. 

Oysa cehennem, söz konusu kişilerin şiddetle bağlandıkları

bu dünyadan daha gerçektir. Dünya yok olacaktır, ama cehen-

nem sonsuza dek vardır. Dünyayı, evreni ve insanı eşi benzeri

bulunmaksızın sayısız denge ve ayrıntı üzerinde kusursuz bir

sanatla yaratan Allah, aynı şekilde ahireti ve cehennemi de

yaratmıştır. Cehennem azabını bütün müşrik, münafık ve inkar-

cılara vaat etmiştir. 

Yaratılmış en kötü mekan olan cehennem, hayal gücünün ala-

bileceğinden çok öte bir azap kaynağıdır. Bu azap Allah'ın şanı-
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na yakışır şekilde yaratılmıştır ve dünyada mümkün olan en

büyük acılardan kat kat şiddetli acılar içerir.

Kuran ayetlerine göre cehennemdeki azap inkarcılar için

sonsuza dek sürecektir. Bu kişiler dünya hayatından istedikleri

kadar yararlanıp, bunun karşılığında cehennemde bir süre kala-

caklarını zannederler. Kuran'da ise cehennemin sonsuza dek

sürecek bir azap mekanı olduğu haber verilmektedir. İnkar

edenler, ayette bildirildiği üzere, "bütün zamanlar boyunca için-

de kalacaklardır." (Nebe Suresi, 23)

Bütün canlı-cansız varlıkları olduğu gibi kendisini de yaratan

ona "işitme, görme ve gönüller" (Nahl Suresi, 78) veren Allah'a

karşı, hayatını nankörlük ve isyan içinde geçiren kimse, -

Allah'ın dilemesi dışında- sonsuz azabı hak etmiştir. Kendisini

avutmak için öne sürdüğü safsataların hiçbir yararı olmayacak-

tır. Dünyada iken yaptığı taşkınlıklar, Allah'ın dinine karşı gös-

terdiği kayıtsızlık ve hatta hınç, onu bu duruma düşürmüştür.

Dünyada iken Allah'a karşı büyüklük taslamış, müminlere karşı

da düşmanlık beslemiş olanlara, mahşer günü şöyle denecektir: 

Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından

girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür. (Nahl

Suresi, 29) 

Cehennemin en korkunç özelliklerinden biri, azabın hiçbir

zaman bitmeyecek olmasıdır. İçine bir kez girdikten sonra artık

geri dönüş yoktur. Oradaki tek gerçek sonsuza kadar sürecek

ateş azabıdır. Allah'ın kahredici ("Kahhar") sıfatının en çok

tecelli ettiği nokta budur. Bununla yüz yüze gelen insan ruhen

sonsuz yıkıma uğrar çünkü artık hiçbir umudu kalmamıştır.

Kuran'da, cehennem halkının çaresizliği şöyle anlatılır:

Fasık olanlar içinse, artık onların da barınma yeri ateştir.

Oradan her çıkmak istediklerinde, geri çevrilirler ve onlara:

"Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın" denir. (Secde

Suresi, 20)
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Ce hen nem de ki Azap Or ta mı

İn kar eden ler, Al lah'ın hu zu run da he sa ba çe kil dik ten son ra ki tap -

la rı nı sol yan la rın dan alır lar. Bu an, son su za dek için de ka la cak la rı ce -

hen ne me sü rü le cek le ri an dır. Ka fir ler için hiç bir ka çış im ka nı yok tur.

Ha zır bu lun du ru lan mil yar lar ca in sa nın ya rat tı ğı mah şer ka la ba lı ğı,

ka fir ler için bir kur tu luş ya da göz den kaç ma im ka nı ya rat maz. Kim -

se bu ka la ba lı ğın ara sı na ka rı şıp ken di si ni unut tu ra maz, kay bet ti re -

mez. Ce hen nem eh li nin her bi ri, ken di si için gö rev len di ril miş bir şa -

hit, bir de sü rü cü me lek le beraber ge lir: 

Sur'a da üfü rül müş tür. İş te bu, teh di din (ger çek leş ti ği) gün dür.

(Ar tık) Her bir ne fis, ya nın da bir sü rü cü ve bir şa hid ile gel miş tir. 

"An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se nin üze rin de ki

ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-gü cün kes kin dir."

Onun ya kı nı olan (ve ya nın dan ay rıl ma yan me lek) de di ki: "İş te bu, ya -

nım da ha zır du rum da olan şey."

222 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ



Siz iki niz (ey me lek ler), her inat çı nan kö rü atın ce hen ne min içi ne, 

Hay ra en gel olan, sal dır gan şüp he ci yi,

Ki o, Al lah'la be ra ber baş ka bir ilah edin miş ti. Ar tık iki niz, onu en şid -

det li olan aza bın içi ne atın. (Kaf Su re si, 20-26)

İş te ka fir ler bu kor kunç ye re doğ ru yü züs tü sü rük le ne rek gö tü rü -

lür ler. Ku ran'ın ifa de siy le "bö lük bö lük" ce hen ne me doğ ru sev k e di -

lir ler. An cak da ha ulaş ma dan, uzak tan ce hen ne min kor ku su yü rek le -

ri sa rar. Çün kü ce hen ne min deh şet ve ri ci ho mur tu su ve uğul tu su çok

uzak tan bi le du yu lur.

... kay na yıp-fe ve ran eder ken onun kor kunç ho mur tu su nu işi tir ler. Öf -

ke si nin şid de tin den ne re dey se pat la yıp par ça la na cak... (Mülk Su re si,

7-8)

Ayet le rde bil di ril di ği ne gö re in kar cı lar, di ri liş le bir lik te baş la rı na

ge le cek le ri his set me ye baş lar lar. Bo yun la rı aşa ğı lan mak tan ve utanç -

tan ötü rü bü kül müş tür. Baş la rı düş müş, dost suz, yar dım cı sız kal mış,

ki bir le ri kı rıl mış, çök müş du rum da dır lar. Utanç la rın dan do la yı baş la -

rı nı kal dır ma dan göz le ri nin ucuy la ba kar lar. Bir ayet te şöy le be lir ti lir:

On la rı gö rür sün; zil let ten baş la rı ön le ri ne düş müş bir hal de, ona (ate -

şe) su nu lur lar ken göz ucuy la sez dir me den ba kar lar. İman eden ler de:

"Ger çek ten hüs ra na uğ ra yan lar, kı ya met gü nü hem ken di ne fis le ri ni,

hem ya kın ak ra ba (ve ya yan daş)la rı nı da hüs ra na uğ rat mış lar dır" de -

di ler. Ha be ri niz ol sun; ger çek ten za lim ler, ka lı cı bir azap için de dir ler.

(Şu ra Su re si, 45)

Ce hen nem azap ver mek için ya ra tıl mış tır. İçi ne atı lan çok sa yı da

in kar cı ya rağ men da ha faz la sı nı is ter. 

O gün ce hen ne me di ye ce ğiz: "Dol dun mu?" O da: "Da ha faz la sı var mı?"

di ye cek. (Kaf Su re si, 30)

Cehennem bir ke re ya ka la dı ğı nı son su za ka dar alı ko yar. Al lah, Ku -

ran'da ce hen ne mi şöy le ta rif et mek te dir: 

Onu Ben, ce hen ne me sü rük le yip-ata ca ğım. Ce hen nem (sa kar) ne dir,

sen bi lir mi sin? Ne alı ko yar, ne bı ra kır. Be şe re de li ce si ne su sa mış tır.

(Müd des sir Su re si, 26-29)
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Kilitlenen Kapıların Ardındaki 

Sonsuz Hayat

İnkar edenler, cehenneme girdiklerinde cehen-

nemin kapıları üzerlerine kapatılır ve olabilecek

en dehşet verici görüntülerle karşılaşırlar. Biraz

sonra ateşe atılacaklarını ve bunun da sonsuza

kadar süreceğini anlamışlardır. Kapıların kapan-

ması, artık bir çıkışın ya da kaçışın olmadığını gös-

terir. Allah, inkarcıların durumunu şöyle haber

verir:

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamları-

dır (Ashab-ı Meş'eme). Kapıları kilitlenmiş bir ateş

onların üzerinedir. (Beled Suresi, 19-20)

Karşı karşıya kaldıkları azap, Kuran'da bildiril-

diği üzere "büyük bir azap" (Al-i İmran Suresi,

176), "şiddetli bir azap" (Al-i İmran Suresi, 4) ve

"acıklı bir azap"tır (Al-i İmran Suresi, 21). İnsanın

dünya hayatında sahip olduğu kıstaslar, cehen-

nem azabını tam olarak kavramaya yeterli değil-

dir. Birkaç saniye olsun ateşe veya kaynar suya

dayanamayan insan, sonsuza kadar sürecek bir

ateş azabını zihninde gerektiği gibi canlandıra-

maz. Hatta dünyadaki ateşin verebileceği herhangi

bir acı, cehennem azabının şiddeti ile karşılaştırı-

lamaz. Allah'ın azabının bir benzeri yoktur:

Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azap gibi

azaplandıramaz. Onun vuracağı bağı hiç kimse

vuramaz. (Fecr Suresi, 25-26)
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Kuran'da anlatıldığına göre, cehennemde

tam anlamıyla bir hayat vardır. Ancak her anı

çok yönlü işkencelerle ve acılarla dolu bir

hayat söz konusudur. Cehennemdeki bu hayat,

aşağılanmanın, rezilliğin, sefilliğin, fiziksel ve

psikolojik eziyetlerin, işkencelerin çok çeşitli

uygulamalarından oluşur. Cehennemdeki azabı

dünyadaki herhangi birşeyle kıyaslamak elbet-

te mümkün değildir. 

Cehennem ehli beş duyusuyla da azap çeker.

Gözü dehşet verici ve iğrenç görüntüler görür;

kulağı korkunç ve acı veren sesler, uğultular,

gürültüler, çığlıklar, inlemeler, haykırışlar

duyar; burnu olabilecek en pis ve tiksinti verici

kokularla dolar; dili en iğrenç tadları, en daya-

nılmaz acıları hisseder; derisi ve tüm vücudu,

tek bir hücresi eksik kalmamak üzere yanar,

kavrulur, parçalanır, şiddetli acılar içinde kıv-

ranır. Bir türlü ölüp yok olmaz. Kuran'ın ifade-

siyle "ateşe ne kadar da dayanıklıdır". (Bakara

Suresi, 175) Derileri yenilenir, azapta hiçbir

kesinti ve hafifleme olmadan aynı işkence son-

suza doğru gider. İnkar edenlerle ilgili olarak

Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır:  

"Girin ona; artık ister sabredin, ister sabret-

meyin. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıkları-

nızla cezalandırılıyorsunuz." (Tur Suresi, 16)
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Cehennemde, fiziksel acıların yanında şiddet-

li manevi azaplar da vardır. Cehennem ehli aşa-

ğılanır, horlanır, rezil olur, pişman olur, çare-

sizliğini ve ümitsizliğini düşündükçe azabı daha

da artar. Sonsuzluk aklına geldikçe mahvolur.

Öyle ki, azap bir milyon yıl sonra veya bir mil-

yar yıl sonra ya da trilyonlarca yıl sonra sona

erecek olsa bu onun için büyük bir umut ve

sevinç kaynağı olurdu. Ama azabın bir daha hiç

sonunun gelmeyeceğini, cehennemden -Allah'ın

dilemesi dışında- hiçbir zaman çıkış olmayacağı-

nı bilmenin verdiği ümitsizlik hissi dünyadaki

herhangi bir ümitsizlik hissiyle kıyaslanamaya-

cak bir duygudur. 

Kuran'daki tasvirlerden anlaşıldığına göre

cehennem; pis kokusu, dar, gürültülü, karanlık,

isli, dumanlı, izbe ve tekin olmayan sokakları,

hücreleri kavuran sıcaklığı, en iğrenç yiyecek ve

içecekleri, ateşten elbiseleriyle sonsuza kadar

sürecek olan sayısız azap türünün var olduğu bir

mekandır. 

Cehennemdeki ortamı, fikir vermesi açısın-

dan bazı yönlerden, nükleer savaş sonrasındaki

dünyayı tasvir eden filmlerdeki karanlık, alabil-

diğine pis, iğrenç, bunaltıcı ortamlara benzete-

biliriz. Elbette böyle bir mekanda ona uygun da
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bir hayat söz konusudur. Cehennem ehli duyar,

konuşur, tartışır, kaçmaya çalışır, ateşte yakılır,

azabın hafifletilmesini ister, susar, acıkır, piş-

manlık duyar. Şuuru çok açıktır. 

Bu ortamda cehennem ehli, pis ve iğrenç

mekanlarda hayvanlar gibi yaşarlar. Yiyecek ola-

rak yalnızca zakkum ağacını veya darı dikenini

bulabilirler. İçecek olarak ise irin, kan ve kaynar

sudan başka birşeyleri yoktur. Bu arada ateş

onları her yanlarından kuşatmıştır. Yanan deri-

lerinin yerine yenileri yaratılır. Böylece ateşin

verdiği acı, kesintisiz bir şekilde hiç hafifleme-

den devam eder. 

Derileri dökülmüş, etleri yanmış, iç organları

fırlamış, bütün vücutları yanık, kan, irin içinde

olduğu halde zincirlere vurulur ve kırbaçlanırlar.

Tasmalandırılır, elleri boyunlarına bağlı olarak

cehennemin daracık yerlerine atılırlar.

Zebaniler tarafından ateşten yataklara yatırı-

lırlar, üzerlerine örttükleri örtüler bile ateşten-

dir. Bu azaptan kurtulabilmek için sürekli feryat

ederler, yalvarırlar; ama kendilerine cevap bile

verilmez. En azından, bir günlük de olsa azabın

hafiflemesini ister, ancak yine aşağılanma ve

azapla karşılık görürler. 
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Cehennemde yaşanacak olan bütün bu olaylar kesin

birer gerçektir. Bugün dünyada sürdürdüğümüz hayat

kadar hatta daha da gerçektirler. 

Ayetlerde bildirildiği üzere Allah'a, O'nun tam olarak

istediği gibi değil, bir ucundan ibadet edenler (Hac

Suresi, 11); "nasıl olsa Allah bağışlar" diyerek günah işle-

yip de azapta belirli bir süre kalacaklarını umanlar (Al-i

İmran Suresi, 24); Allah'tan başka ilahlar edinerek, para,

mevki, kariyer gibi kavramları hayatlarının amacı haline

getirenler; Allah'ın dinini kendi istekleri doğrultusunda

değiştirenler, Kuran'ı şahsi menfaatlerine göre yorumla-

yıp çarpıtanlar, imandan sonra inkara sapanlar, kısacası

bütün inkarcılar, müşrikler ve münafıklar hepsi cehen-

neme istiflenirler. Bu Allah'ın kesin bir sözüdür ve ger-

çekleşecektir:
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Eğer Biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini

verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir:

"Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkâr

edenlerle) tamamıyla dolduracağım." (Secde Suresi, 13)

Bu insanlar da zaten cehennem için özel olarak yara-

tılmışlardır:

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok

sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla

kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler,

kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar

gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlar-

dır. (Araf Suresi, 179)
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Bütün bu hallerine karşın, artık sonsuza

kadar cehennem ehline acıyacak, onları ateşten

kurtaracak, onlara yardım edebilecek tek bir

kişi yoktur. Allah onlarla ebediyen muhatap

olmayacaktır. Unutulmuşluğun, terk edilmişli-

ğin, itilmişliğin ızdırabını yaşarlar. "... bugün,

kendisine hiçbir sıcak dost yoktur." (Hakka

Suresi, 35) Tek muhatap oldukları önlerindeki

sonsuz yaşamlarında kendilerine sayısız azap

ve işkenceler uygulayacak olan azap melekleri,

yani "zebaniler"dir. 

Cehennem ehline azap vermekle görevli

olan bu melekler, zerre kadar merhamet hissi-

ne sahip değildirler. Son derece acımasız, sert,

güçlü ve dehşet verici meleklerdir bunlar.

Alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmeyenler-

den, hak ettikleri şekilde intikam almak için

yaratılmışlardır ve görevlerini kusursuz olarak

yerine getirirler. "İltimas" yapmaları, azabı

eksik tutmaları, inkarcıları gözden kaçırmaları

mümkün değildir.

Her insan böyle bir tehlikeyle karşı karşıya-

dır. Eğer kendisini yaratmış olan Allah'a nan-

körce isyan eder ve böylece olabilecek en

büyük suçu işlerse, cehennem azabıyla ceza-

landırılacaktır. Bu nedenle Allah, insanları bu

suçu işlememeleri için uyarmaktadır:

Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı

ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taş-

lardır; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler

vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona
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isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. (Tahrim Suresi, 6)

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun,

onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı, günahkar olan

alnından. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını)

çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. (Alak Suresi, 15-18)
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So nuç suz Yal var ma lar ve Ümit siz lik

Ce hen nem eh li, bü yük bir ça re siz lik için de dir. Baş la rı na

ge len azap, hem kor kunç de re ce de acı ve ri ci hem de son -

suz dur. Tek ça re ola rak sız lan ma yı, yal var ma yı se çer ler.

Gör dük le ri her ke se yal va rır lar. Cen net eh li ni gö rür ler, on -

lar dan bir par ça ol sun su ve ye mek is ter ler. Al lah'a yal var -

ma ya, mer ha met di le me ye ça lı şır lar. Ama hep si bo şu na dır. 

Yal var ma la rı nın bir kıs mı, ce hen ne min bek çi le ri olan

ze ba ni le re dir. Ken di le ri ne en gö rül me dik iş ken ce le ri ya pan

bu azap me lek le ri ne bi le yal va rır ve on lar dan ken di le ri adı -

na Al lah'a ara cı lık et me le ri ni is ter ler. İçin de bu lun duk la rı

azap o ka dar yo ğun bir azap tır ki, onun bir gün ol sun ha fif -

le til me si için yal va rır lar; ama ya nıt ala maz lar:

Ate şin için de olan lar, ce hen nem bek çi le ri ne de di ler ki:

"Rab bi ni ze dua edin; azap tan bir gü nü (ol sun) bi ze ha fif let -

sin." (Bek çi ler:) "Si ze ken di Re sul le ri niz açık bel ge ler le gel -

mez miy di?" de di ler. On lar: "Evet" de di ler. (Bek çi ler:) "Şu

hal de siz dua edin" de di ler. Oy sa ka fir le rin du ası çık maz da

ol mak tan baş ka sı de ğil dir. (Mü min Su re si, 49-50)

Bu nun ya nın da Al lah'tan mer ha met di le me ye de ça lı şır -

lar. An cak yi ne bo şu na dır:

De di ler ki: "Rab bi miz, mut suz lu ğu muz bi ze kar şı üs tün gel -

di, biz sa pan bir top lu luk imi şiz. Rab bi miz, bi zi (ate şin)

için den çı kar, eğer yi ne (in kâ ra) dö ner sek, ar tık ger çek ten

za lim kim se ler olu ruz." Der ki: "Onun içi ne si nin ve Be nim -

le söy leş me yin. Çün kü ger çek ten Be nim kul la rım dan bir

grup: "Rab bi miz, iman et tik, Sen ar tık bi zi ba ğış la ve bi ze

mer ha met et, Sen mer ha met eden le rin en ha yır lı sı sın, der -

ler di de, siz on la rı alay ko nu su edin miş ti niz; öy le ki, si ze

Be nim zik ri mi unut tur du lar ve siz on la ra gü lüp du ru yor du -

nuz. Bu gün Ben, ger çek ten on la rın sab ret me le ri nin kar şı lı -

ğı nı ver dim. Şüp he siz on lar, 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren -

ler dir." (Mü mi nun Su re si, 106-111)

Ayet ten an la şıl dı ğı na üzere bu, Al lah'ın ce hen nem eh li ne

son hi ta bı dır (Doğ ru su nu Al lah bi lir). Çün kü, Al lah bun la ra
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"O'nun içi ne si nin ve Be nim le söy leş me yin" de dik ten son ra ar -

tık bu nun ak si söz ko nu su de ğil dir. Bu, dü şün me si bi le in sa na

çok sı kın tı ve ren bir du rum dur.

Ce hen nem eh li çığ lık çığ lı ğa azap çe ker ken, "kur tu lu şa ve

mut lu lu ğa eren"ler, ya ni mü min ler de cen ne tin ni met le ri için -

de dir ler. Ve ce hen nem eh li nin çek ti ği ma ne vi azap la rın bi ri ni,

söz  ko nu su cen net eh li ile olan di ya lo ğu oluş tu rur. İn kar cı lar,

ce hen ne min kor kunç azap la rı için de iş ken ce gö rür ken, bir

yan dan cen ne ti gö rür, ora da ki bü yük ni met ve ih ti şa mı iz ler -

ler. Dün ya da iken ken di le riy le alay et tik le ri mü min le rin; bü -

yük bir ra hat lık için de, gör kem li me kan lar da, muh te şem ev -

ler de, ne fis yi ye cek ve içe cek le ri ta ttık la rı nı gö rür ler. Ken di

ya şa dık la rı azap ve aşa ğı lan ma ya kar şı lık, mü min le rin böy le -

si ne bü yük bir ni met, övül müş lük ve hu zur için de ol du ğu nu

far k e der ler. Bu ise ya şa dık la rı aza bı da ha da şid det len di rir.

Duy duk la rı piş man lık, da ya nıl maz bo yut la ra va rır. Dün ya da

iken iman et me miş, mü min le rin ak si ne Al lah'ın hü küm le ri ne

ita at et me miş ol ma la rı nın kah re di ci piş man lı ğı için de bo ğu -

lur lar. Bu psi ko lo ji için de, cen net eh liy le di ya log kur ma ya,

hat ta on lar dan yar dım di le me ye de ça lı şır lar. Yal va rır lar; an -

cak yi ne bo şu na dır. Bu ara da cen net te ki ler de in kar cı la rın ha -

li ni gö rür ler ve bu on la rın Al lah'a da ha çok şük ret me le ri ne ne -

den olur. Ku ran'da, cen net ve ce hen nem eh li ara sın da ki di ya -

log la r şöy le ha ber ve ri lir:

On lar (mü min ler) cen net ler de dir ler; bir bir le ri ne so rar lar.

Suç lu-gü nah kar la rı;

"Si zi şu ce hen ne me sü rük le yip-iten ne dir?"

On lar: "Biz na maz kı lan lar dan de ğil dik" de di ler.

"Yok su la ye dir mez dik.

(Ba tı la ve tut ku la ra) Da lıp gi den ler le biz de da lar gi der dik.

Din (he sap ve ce za) gü nü nü ya lan sa yı yor duk.

So nun da ya kîn (ke sin bir ger çek olan ölüm) ge lip bi ze çat tı."

Ar tık, şe fa at eden le rin şe fa ati on la ra bir ya rar sağ la maz. (Müd -

de sir Su re si, 40-48)
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Son suz Azap tan Kur tul mak İçin Bir Ha tır lat ma

Bu bö lüm de, her şe yi ol du ğu gi bi in sa nı da bir amaçla ya ra tan, üs tün kud -

ret sa hi bi Al lah'ın var lı ğı na ina nan ve O'nu in kar eden in san la rın ahi ret te ki

du rum la rı nı özet le dik. An cak unut ma mak ge re kir ki, bu an lat tık la rı mız in -

san la rın doğ duk la rın dan be ri din le me ye alış tık la rı cen net ve ce hen nem tas -

vir le rin den çok fark lı bir amaç içer mek te dir. Ama cı mız ba zı in san la ra inanç -

sız ola rak ya şa dık la rı ha yat ta çek tik le ri sı kın tı nın, ahi ret te de ya ka la rı nı bı -

rak ma ya ca ğı nı bir kez da ha ha tır lat mak tır.

El bet te her in san dün ya da di le di ği şe kil de ya şa -

mak ta, di le di ği yo lu seç mek te ser best tir. Hiç bir in sa -

nın bir di ğe ri üze rin de her han gi bir zor la ma sı ola maz.

An cak Al lah'ın var lı ğı na ve son suz ada le ti ne iman eden in -

san lar ola rak he pi mi zin gö re vi, in kar eden ve için de bu lun -

duk la rı du ru mun, gi di şa tın far kın da ol ma yan in san la rı uya rıp

kor kut mak tır. Zi ra Al lah bu in san la rın için de bu lun duk la rı du ru -

mu ayet le riy le şöy le bil dir miş tir:
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Bi na sı nın te me li ni, Al lah kor ku su ve hoş nut lu ğu üze ri ne ku ran kim se

mi ha yır lı dır, yok sa bi na sı nın te me li ni gö çe cek bir ya rın ke na rı na ku -

rup onun la bir lik te ken di si de ce hen nem ate şi içi ne yu var la nan kim -

se mi? Al lah, zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver mez. (Tev be Su re si,

109)

Dün ya da Al lah'ın ayet le rin den yüz çe vi ren ve ken di le ri ni ya ra tan

Rab bi miz'i şu ur suz ca in kar eden in san la rın ahi ret te hiç bir kur tu luş la rı ol ma -

ya cak tır. O hal de in sa na dü şen, ger çek le ri far k et ti ğin de hiç za man yi tir me -

den içi ne gir di ği ve so nu yı kım olan yol dan ge ri dö nüp, ken di ni Al lah'a tes -

lim et mek tir. Bu nu yap ma dı ğı tak dir de, aşa ğı da ki ayet ler de bil di ri len piş -

man lı ğı mut la ka ya şa ya cak tır:

O in kâr eden ler Müs lü man ol ma yı ni ce ke re ler di le ye cek ler. On la rı bı -

rak; ye sin ler, ya rar lan sın lar ve on la rı (boş) emel oya la ya dur sun. İle -

ri de bi le cek ler dir. (Hicr Su re si, 2-3)

Son suz azap tan ve bu piş man lık tan kur tul ma nın ve Al lah'ın rı za sı nı ve

cen ne ti ni ka zan ma nın yo lu ise bel li dir:

Geç ol ma dan Al lah'a gö nül den iman et mek,

Tüm ya şa mı nı Rabbimizi ra zı ede ceği umulan dav ra nış lar la ge çir mek...
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E vrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini reddetmek ama-

cıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir safsata-

dan başka bir şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sümerlerden

bu yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan putperest bir hura-

fedir, bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın, cansız maddelerden

tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok açık

bir düzen bulunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin

hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 700 milyona yakın fosilin

bulunmasıyla çürümüştür. Üstelik, evrim teorisi hayatın temel yapı taşı

olan tek bir proteinin oluşumunu dahi açıklamaktan acizdir. Proteinin

kendi kendine tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu bilim tarafından

ortaya konmuştur. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış

olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece

bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim

görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalı-

dır. 
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Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlış

olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından

dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, paleontoloji, genetik, zooloji,

arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıkla-

maktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi Eski Mısır’a, Sümerler’e kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda yeniden gündeme

geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles 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 yanılgıları-

na göre, tüm türler ortak bir hayali atadan geliyorlardı ve zaman içinde

küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu; ken-

disinin de kabul ettiği gibi sadece sözde bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde itiraf

ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından aşı-

lacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umut-

larının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incelene-

bilir:
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1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıkla-

yamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrim-

leştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak:
Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücre-

den geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden koful, mito-

kondri, lizozom, golgi cisimciği gibi çok sayıda kompleks organelden

oluşan hücrenin nasıl meydana geldiği, tek bir hücrenin nasıl olup da

milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu

tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında

bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak öncelikle,

iddia edilen evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir.

Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

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"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan "spon-

tane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya

gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde
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böceklerin yemek artıklarından, farelerin de

buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşüncey-

di. Bunu ispatlamak için de ilginç deney-

ler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzeri-

ne biraz buğday konmuş ve biraz bek-

lendiğinde bu karışımdan farelerin olu-

şacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız

maddelerden türeyebildiğine bir delil

sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluş-

muyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan

çıkıyorlardı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde

ise, bakterilerin cansız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasın-

da yaygın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı kesin

olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda var-

dığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin hayat oluşturabilece-

ği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus

Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel

Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin kompleks yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçer-

sizliği daha da açık hale geldi. 

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
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Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı:

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin

tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş -

tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of

Life, (1936) New York, Dover Publications,

1953 (Reprint), s. 196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha -

ya tın kö ke ni ko nu su nu çö zü me ka vuş tu ra -

cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le -

rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley

Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.

Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu

id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de

bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye -

rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami -

no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge -

çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la -

rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New

Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the

American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -

mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of

Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü tü -

len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego Scripps

Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der gi sin de

1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de sa hip ol -

du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün -

de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40)
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En son ev rim ci kay nak la rın da

ka bul et ti ği gi bi, ha ya tın kö ke ni,

ha la ev rim te ori si için son dere-

ce bü yük bir aç maz dır. 



Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz
Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza

girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı

yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha

komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında

bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye

ait tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, rastlantılarla

açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya

bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza

girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir

tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel ola-

rak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka pro-

teinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluşma

ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek

bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir.

Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 60’a yakın enzim görevi

gören proteinin hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla protein-

lerin varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan

protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için

DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli

görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve tam

işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmektedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz olduğu-

nu, evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf etmiştir: 
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger -

çek ler den bir ta ne si, can lı lı ğın ina nıl -

maz de re ce de ki komp leks ya pı sı dır.

Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de yer

alan DNA mo le kü lü, bu nun bir ör ne -

ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün fark lı

di zi li min den olu şan bir tür bil gi ban -

ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da can lıy la

il gi li bü tün fi zik sel özel lik le rin şif re le -

ri yer alır. İn san DNA'sı ka ğı da dö -

kül dü ğün de, or ta ya yak la şık 900 cilt -

lik bir an sik lo pe di çı ka ca ğı he sap -

lan mak ta dır. El bet te böy le si ne ola -

ğa nüs tü bir bil gi, te sa düf kav ra mı nı

ke sin bi çim de ge çer siz kıl mak ta dır.

Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir. (Brian

Switnek, "Debate bubbles over the origin of life", Nature, 13 Şubat 2012)

Harvard'lı kimyager George Whitesides ise, Amerikan Kimya

Topluluğu tarafından kendisine, en üst düzey ödül olan Priestley

Madalya’sı verilirken yaptığı konuşmasında, şu itirafı yapmıştır: 

Yaşamın kökeni. Bilimdeki en büyük problemlerden biridir... Çoğu kimya-

ger, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin karışımların-

dan, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl? Hiçbir fikrim yok .

(George M. Whitesides, "Revolutions In Chemistry: Priestley Medalist George

M. Whitesides' Address", Chemical and Engineering News, 85: 12-17 (March

26, 2007)

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA

molekülü ise, muazzam bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği

bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900

ciltlik bir kütüphane oluşturacağı hesaplanmaktadır.

Bu konuda evrimciler açısından çok ilginç bir açmaz daha vardır:

DNA, yalnız birtakım özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile

eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğ-

rultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin

meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu

ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu yerle bir etmektedir.

San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel,
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Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği

şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları

aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde

etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla

ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kal-

maktadır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American,

c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine orta-

ya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek

gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teo-

risini 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 -
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yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University

Press, 1964, s. 184)

La marck'ın Yanılgısı
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. (Charles Darwin, The Origin of Species: A

Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 184.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy le ke sin -

le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma -

sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do -

la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Darwinistler ise bu duruma kendilerince bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın

ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksi-

yonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlı-

ların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları

sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilimsel olarak

geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-
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nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks

organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler,

aksine her zaman için canlılara zarar verirler. Çernobil, Hiroşima,

Nagazaki’de meydana gelen dehşet verici görüntüler tam olarak mutas-

yonların meydana getirdiği sonuçlardır. Düzgün yapıdaki organizmalar

mutasyonların etkisiyle ölmüş veya şiddetli zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel

bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim, ya etki-

siz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir deği-

şim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en

iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım geti-

rir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner of Truth Trust,

1988, p. 7.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde oran-

tılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Örneğin
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -

dan be ri si nek le ri mu tas yo -

na uğ ra ta rak, fay da lı mu -

tas yon ör ne ği oluş tur ma ya

ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca

sü ren bu ça ba la rın so nu -

cun da el de edi len tek so -

nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku -

sur lu si nek ler ol du. En

solda, nor mal bir mey ve si -

ne ği nin ka fa sı ve sağ da

mu tas yo na uğ ra mış di ğer

bir mey ve si ne ği.



246 DÜNYA HAYATININ GERÇEĞİ

evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta iddia

ettikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mutasyonların

aynı simetride aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip ikinci bir kulağı

oluşturması gerekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin aynı şekilde mükem-

mel olarak eşit şekilde meydana gelmesi gerekir. Rastgele mutasyonla-

rın, kalp kapakçıklarını iki tarafta da aynı şekilde oluşturması; bütün

kapakçıkları, kulakçıkları eşit uyumda, hatasız, tam yerli yerinde ve aynı

anda meydana getirmesi gerekir. Vücudun her bir organında bunun bu

simetri ve düzen sağlanmadığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı

ters, bir dişi farklı, tek gözü alnında tek gözü burunda garip yapılar orta-

ya çıkar. Canlılıkta ise böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin

iddiasına göre mutasyonların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde mey-

dana getirmesi geremektedir. Oysa mutasyonların tümü zarar getirir.

Geçmişte, mutasyonların % 99'unun zararlı, %1'inin etkisiz olduğu

kabul edilmekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar, DNA’nın protein

kodlamayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu nedenle de zararsız olduğu

sanılan %1 oranındaki mutasyonların da uzun vadede zarar getirdiğini

ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları bu mutasyonlara “sessiz

mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı olan mutasyonların ise

akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı anda meydana getirebilmeleri

imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek

gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen ortadan

kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut bir

enfeksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir.

Organizma zaten kendisine isabet eden 99 mermi ile yerle bir olmuştur.

Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Lynn Margulis, mutasyonların net

zararlı etkileri ile ilgili şu itirafı yapmıştır: 

Yeni mutasyonlar yeni türler oluşturmaz; sakat yavrular oluşturur. (Lynn

Margulis, quoted in Darry Madden, UMass Scientist to Lead Debate on

Evolutionary Theory, Brattleboro (Vt.) Reformer, 3 Şubat 2006).

Margulis, 2011 yılındaki bir röportajında ise mutasyonların organiz-
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mayı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair “hiçbir
delil olmadığını” şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı değiştir-

diğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da defalarca, rastgele

mutasyonların yeni türleri oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığı öğretildi.

Buna inandım; ta ki delil arayana dek... (Lynn Margulis quoted in "Lynn

Margulis: Q + A," Discover Magazine, Nisan 2011, s. 68)

Lynn Margulis’in söylediği gibi rastgele mutasyonların yeni türleri

oluşturan evrimsel değişikliğe yol açtığına dain tek bir delil yoktur. 

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu

görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-

terdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan

genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz.

Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına hiçbir şey

yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekanizması" olmadı-

ğını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre de, evrim

denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun en

açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerin-

den türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü (ki bu türün de nasıl

ortaya çıktığı konusunda evrimcilerin bir açıklaması yoktur), zamanla

bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu hayali dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 
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Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir

yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış

olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik,

kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıları-

nın ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ayrıca bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri

mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da

sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.  (Charles Darwin, The Origin of

Species, New York: D. Appleton and Company  s. 161)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun, teorisi için büyük bir

açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

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 olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında

gömülü olarak bulamıyoruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle

bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Species, New York:

D. Appleton and Company  s. 154, 155) 

Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? (Charles

Darwin, The Origin o Species, s. 246)
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon 
yıllıktır. Günümüzde 
yaşayan timsahlardan 
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu Mene
balığı fosili 54 - 37 milyon yıl-
lıktır ve hemen altındaki günü-
müz Mene balığından hiçbir
farkı yoktur.

Bu 50 milyon yıllık çınar 
yaprağı fosili ABD çıkarılmış-
tır. 50 milyon yıldır çınar yap-
raklarınin hiç değişmediğini
yani evrim geçirmediğini bize
göstermektedir



Buğday Biti
Dö nem: Se no zo ik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 25 mil yon yıl

Ringa Balığı
Dö nem: Senozoik za man,
Eosen dö nemi
Yaş: 54-37 mil yon yıl

Yavru Tavşan
Dö nem: Senozoik za man,
Oligosen dö nemi
Yaş: 30 mil yon yıl



Deniz Yıldızı
Dönem: Paleozoik zaman,
Ordovisyen dönemi
Yaş: 490 – 443 milyon yıl

Huş Ağacı Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yılKöpüklü Ağustos Böceği

Dönem:  Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl

Sekoya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin önün de  çok bü yük bir en gel dir. Çün kü bu ka yıt lar,
can lı tür le ri nin, ara la rın da hiç bir ev rim sel ge çiş for mu bu lun ma dan, bir an da ve ek -
sik siz ya pı la rıy la or ta ya çık tık la rı nı gösterir. Bu ger çek, tür le rin ay rı ay rı ya ra tıl dık la -
rı nın is pa tı dır. 



Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da hum -

ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast la na ma -

mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul gu lar, ev -

rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik -

siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek V. Ager, bir ev rim ci ol -

ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de, tür ler ya da

sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev -

rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek V. Ager,

"The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological

Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş formu

olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in

öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını gös-

teren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, hiçbir sözde farklı

tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya çıkmasının tek açık-

laması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog

Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le cek ye ga ne iki

açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi -

çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de -

ği şim sü re ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim -

le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol -

ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon

Books, 1983. s. 197)

Günümüzde yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm bu fosiller,

canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıktıkları-

nı göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim geçirmedik” demektedir. Yani "tür-

lerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılıştır.
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İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insa-

nın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl

önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu

senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney maymu-

nu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den

dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

tıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmiş

bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taşıma-

dıklarını göstermiştir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower,

Toplinger Publications, New York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The

Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt",

Nature, vol. 258, 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlı-

lara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluştururlar.

Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel

bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrimciler "Australopithecus >

Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" sıralamasını yazarken,

bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası olduğu izlenimini verirler.

Oysa paleoantropologların son bulguları, Australopithecus, Homo habi-

lis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde
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yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103;

A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co.,

1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge

University Press, 1971, s. 272)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı böl-

gelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı,

New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c.

3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar,.Homo erectus ve Homo sapiens aynı

ortamda yan yana bulunmuşlardır. (Jeffrey Kluger, “Not So Extinct After

All”, Time, 24 Haziran 2001)

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının geçer-

sizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontologların-

dan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın, Darwinist

teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden

gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme

trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30)

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı

maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla

ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli

olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle

Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en

ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci

olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir

soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.
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Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel olarak

kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına

kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en

"bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fiziktir.

Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir.

Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda ise,

Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavram-

ları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu

şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanma-

sına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herşeyin mümkün

olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili

bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman,

Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birtakım

insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumlamaların-

dan ibarettir.

İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil

ka lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile

may mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu

gös ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler,

ger çek dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut 

bağ la mış lar dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne 

di le dik le ri mas ke le ri ge çi rir ve ha ya li ya rı 

may mun ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



Müslüman Neden Evrimci Olamaz?
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Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha 
Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını

Açıklayamazlar
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Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da Haber
Verilen Mucizelere Açıklama Getiremezler
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Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz

evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocukların

bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya

gelerek önce hücreyi oluşturmuşlar ve sonrasında aynı atomlar hayali bir

şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. 

Şimdi düşünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potas-

yum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Ancak bu

atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluştura-

maz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslın-

da savundukları ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar

adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu

karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesadüfen oluşması mümkün

olmayan) protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve

nem versinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar.

Varillerin başına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar.

Bu uzmanlar babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe mil-

yarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir

canlının oluşması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa

hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varil-

lerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları,
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha yır. Bu -

nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri le can lı la rın

olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te in le ri kı sa ca sı ev -

rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım. Ola bi le cek her tür lü

kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı ra lım ve is te dik le ri ka dar

bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se bek len sin bu va ril den can lı tek bir

var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 



kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,

zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,

domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftali-

leri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi mil-

yonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçı-

nı saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde ede-

mezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluşturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

başka kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre

yapısını bu mikroskop altında izleyen profesörleri oluşturamazlar.

Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun aksini

iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır.

Evrimcilerin ortaya attığı iddialar üzerinde biraz bile düşünmek, üstteki

örnekte olduğu gibi, bu gerçeği açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca

cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters olarak

düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine

dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra

beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra

şimdi düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaran-

lık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar karanlık
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bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı sey-

retmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tekno-

lojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örneğin

şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra başınızı

kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalitedeki bu

görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü

size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş tel-

evizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu netliğe

ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine

bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu kitaba.

Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz. Üstelik,

TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu,

derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf bulanık,

ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördüğü

kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da, televizyonda da

mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın

tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, "odanızda

duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi ve

bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese ne düşünürsünüz?

Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yap-

sın? 
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Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet tesadüfen

oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşa-

mayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dış kulak,

çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kulağa iletir; orta

kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır; iç kulak da

bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen

görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde ger-

çekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde algıla-

nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,
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Beyin ışı ğa da se se de ka pa lı dır. Bu na rağ men
en net ses le ri bey ni miz de du yar ve en mü kem -
mel gö rün tü le ri bey ni miz de gö rü rüz. Gö zün ve
ku la ğın sağ la dı ğı ku sur suz al gı la ma sis te mi hiç -
bir tek no lo ji ile ba şa rı la ma mış tır. Göz ve ku lak,
Al lah'ın yü ce rah me ti nin, üs tün ya rat ma gü cü -
nün te cel li le rin den dir. 



kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas

bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir ses-

sizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümi-

diyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır

sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik

alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak

tüm teknolojiye, bu teknolojiyi üretmek için çalışan binlerce mühendise

ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ulaşı-

lamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da

olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha müzik

başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki

teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan

kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya parazitli

algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan

Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik

sin ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki

oluş tu rur lar. Gö rü yo rum der ken, as lın -

da zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri nin

et ki si ni sey re de riz. Beyin ışığa kapalı-

dır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık

beynin bulunduğu yere kadar giremez.

Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki

de hiç karşılaşmadığınız kadar

karanlık bir yerdir. Ancak siz

bu zifiri karanlıkta ışıklı,

pırıl pırıl bir dünyayı sey-

redersiniz.



yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insanoğlunun yap-

tığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve başarılı

birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme olayında, tüm bun-

ların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve 

Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuşla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elek-

trik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitap-

larında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay okur-

sunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde rast-

layamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his

olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihtiyaç duy-

madan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur kime ait-

tir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hücre-

lerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğunu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duymaz.

Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana, tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'na hayran olup,

O'na sığınması gerekir. 

269Adnan Oktar (Harun Yahya)



Materyalist Bir Hurafe

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın

kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim mekaniz-

malarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teorinin gerektir-

diği ara formların hiç yaşamamış olduklarını göstermektedir. Bu

durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir

kenara atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren

modeli, sabit durum teorisi gibi pek çok düşünce bilimin gündeminden

çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmakta-

dır. Hatta bazı insanlar teorinin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak

göstermeye ve karşı görüşleri susturmaya bile çalışmaktadırlar. Peki

neden?

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğaya getiri-

lebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimsemektedirler.

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir

genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard

Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf

etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş,

doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getir-

meye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyaliz-

me olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama

getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm

mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin

veremeyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New

York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)
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Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşatı-

lan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden başka

hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz mad-

denin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne-

ğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların,

çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşim-

lerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden

oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını

kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillen-

diren Yüce Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin

En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teo-

risinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi bilim adam-

larının; Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların; bunun yanı

sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmakta-
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dırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananların arasında bilim adamları,

profesörler, kültürlü, eğitimli insanlar da vardır. Bu nedenle evrim teo-

risi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullan-

mak yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece

aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan,

gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görme-

lerine engel olan bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı

bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz.

İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın

kavminin içinden bazı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmala-

rından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların

anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşe-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:
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Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürle-

miştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır... (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır

bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler... (Araf

Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş

bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insan-

ların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün

bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saç-

malık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir. Ancak

dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atomların ani

bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve

şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık için uygun

olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kom-

pleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inanmasının,

"büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini, Hz. Musa (as)

ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa

(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'dan, kendi

"bilgin büyücüleri" ile karşı karşıya gelmesini ister. Hz. Musa (as) bu
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karşılaşma için insanların toplandığı bir bayram gününü ve kuşluk vak-

tini seçer. Hz. Musa (as) büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce

onların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözlerini büyü-

lediler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş

oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-

mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya

koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduk-

larını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlat" diye vahyettik. (O da fırlatınca) bir de

baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz

kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çev-

rildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın cansız

bir tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlanması ve

diğer her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi, Firavun ve

taraftarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst etmiştir. Ayetlerde

bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kişilerin

yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile söz konusu

insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle,

bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve bunları

savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse

gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük

duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savu-



nan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu

şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, geleceğin

tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna

oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir

saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. (Malcolm Muggeridge, The

End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu gelecek, uzakta değildir. Hatta çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacağını anlayacak ve evrim teorisi dünya tari-

hinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacak-

tır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanla-

rın üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrını öğre-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaşkınlıkla

düşünmektedir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize

öğrettiğinden başka bizim hiçbir

bilgimiz yok. Gerçekten Sen,

herşeyi bilen, hüküm ve hikmet

sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


