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Hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar bazı insanları ortak bir noktada birleştiren önemli

bir benzerlik vardır; insanların büyük çoğunluğu mutsuz bir hayat sürmektedir. Peki neden

bu insanlar mutsuzdur? Neden iç dünyalarında azap duyar, neden huzursuz bir yaşam

sürerler?

Bu gibi insanların, en güzel nimetlerin içerisinde bile azap çekmelerinin ve mutsuz ol-

malarının nedeni, Allah’tan uzak bir hayat sürüyor olmalarıdır. Allah insanlara mutluluğu

ancak iman ile verir, hayatın güzelliklerinden gerçek anlamda zevk alabilmelerini ancak bu

şekilde mümkün kılar. Kuran’a uygun samimi bir iman olmadığı sürece, insanların hiçbir

yolla, hiçbir yöntemle gerçek mutluluğu elde edebilmeleri mümkün değildir. 

İşte bu kitapta bu önemli gerçeğe dikkat çekilmekte ve insanlar gerçek ve samimi imanı yaşa-

maya davet edilmektedirler. İnsanların, mutlu olabilmelerini, nimetlerden zevk alabilmelerini

engelleyen ve kendilerini azaba sürükleyen bu sistemi, aslında kendi elleriyle oluşturdukları

anlatılmaktadır. Mutsuzluktan ve gizli azaplardan kurtulabilmenin tek çözümünün,

Allah’a samimi bir kalple iman etmek olduğu ortaya konmaktadır. Allah’a karşı bu mutlak

samimiyet elde edilmediği sürece, insanların hiçbir yolla gerçek anlamda mutluluğu yaşaya-

mayacakları ve dünyadaki bu gizli azapların ahirette sonsuz bir azaba dönüşebileceği hatır-

latılmaktadır.





OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrıl-
masının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturması-
dır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek
çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir
imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunlu-
dur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu neden-
le her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüştür.

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

• Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden
yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın an-
latım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymak-
tadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-
da anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edeme-
mektedirler.

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

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

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

• Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli kay-
naklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat etmeyen
üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatımlara rastlaya-
mazsınız.









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 Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya -
zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'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 -
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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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www.imanhakikatleri.com
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Di şi Pha la ro pe ku şu yu mur ta la rı nı bı rak tık tan son ra yu va dan ay -
rı lır ve bun dan son ra ki ku luç ka gö re vi ni er kek kuş dev ra lır. Er -
kek kuş, yu mur ta la rın üs tü ne otu rur ve yu va nın üs tü ne gö ğüs
tüy le ri ni dö ker. Böy le ce hay va nın al tın da ki çıp lak de ri de kan do -
la şı mı hız la nır. Bu ka nın sı cak lı ğı sa ye sin de, üç haf ta dan faz la sü -
re ku luç ka için ge re ken ısı sağ lan mış olur.  

www.yaratilisgercekleri.com
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Bir in san su da bir balığın gör dü ğü gi bi gö re mez, çün kü in san
gö zü su altında net gör me yi sağ la ya cak özel lik le re sa hip de ğil -
dir. Ör ne ğin balıklar da ki gi bi bir lens sis te mi yok tur ya da in -
san gö zü bir balığınki gi bi kü re sel ve sert de ğil dir, bu yüz den
su da balıklar ka dar net bir gö rüş sağ la ya maz. Al lah her canlıyı
bu lun du ğu or tam la en uyum lu şe kil de ya ratmıştır.

www.munafiklik.com
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Bazı kuşlar inceden inceye özenle renklendirilmiş tüylere
sahiptir. Örneğin, tavuskuşu muhteşem yanardöner renk-
leriyle kusursuz bir yaratılış delilidir. Tavuskuşunun
kuyruğu göz pozisyonu değiştirildiğinde farklı renklere
sahip gibi görünür. Bu yanardöner renklerin temel nede-
ni, bu canlıların tüylerinde yaratıldıkları ilk günden beri
bulunan fotonik kristallerdir.
www.denizlerdesanat.com
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Yüce Allah’ın Sani (Sanatçı) isminin tecellisi olan doğa-
daki kelebek, güve, bazı böcek türlerinde ve tavus kuşla-
rının kuyruğunda; papağan, sinek kuşu, ördek gibi bazı
kuşların tüylerinde görülebilen bu muhteşem görüntü-
nün temelinde de fotonik kristal yapılar bulunur.

www.dominikamberleri.com
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Bir kuş tü yün de sa pın her iki ta ra fın da ki da mar lar da 400 ka -
dar kü çük çen gel bu lu nur. Bu çen gel le rin her bi rin de 2'şer ta -
ne ol mak üze re top lam 800 ka dar kü çük kan ca var dır. Ön de ki
kan ca lar da 20'şer ta ne da ha kan ca cık var dır. Bu kan ca cık lar
ku maş par ça la rı nın te yel len me si gi bi iki tü yü bir bi ri ne tut tu -
rur lar. Tek bir tüy de ya ra tıl mış olan yak la şık ola rak 300 mil -
yon ta ne kü çük kan ca Al lah'ın sa na tı nın de lil le rin den dir.

www.imanikonular.com
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Dün ya nın ne re si ne gi der se niz gi din her can lı nın tam ih ti yaç
duy du ğu ve hep si bir bi rin den fark lı özel lik le re sa hip ola rak
ya ra tıl dı ğı nı gö rür sü nüz. Ör ne ğin pan da yav ru la rı ilk doğ -
duk la rın da son de re ce kü çük ve sa vun ma sız dır. An ne pan da
yav ru su na kar şı çok şef kat li dir ve 1,5 se ne den da ha uzun bir
sü re yav ru su na ba ka cak tır. Bütün bunları il ham eden
Al lah'tır. Al lah'tan baş ka hiç bir güç yok tur. 
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www.derinbilgiler.com
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Hin dis tan ce vi zi nin to hum la rı suy la ta şı nır ve to hum ta -
şı ma nın gü ven li ol ma sı için sert bir ka bu ğun içi ne yer -
leş ti ril miş tir. Bu sert ka bu ğun için de uzun bir yol cu luk
için ge re ken her şey ha zır dır. Hin dis tan ce vi zi to hum la rı -
nın en dik kat çe ki ci özel lik le rin den bi ri ise su da yü ze bil -
me le ri ni ve bat ma ma la rı nı sağ la yan ha va boş luk la rı na
sa hip ol ma la rı dır. 

www.bagnazlik.com
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Sosyal gruplar halinde yaşayan aslanlar 'en sosyal büyük kedi'
olarak tanımlanır. Onların bu sosyal gruplarına ise "pride" adı
verilir. Bir pride içinde çoğunluğu dişi olan yaklaşık 30-40 ka-
dar aslan bulunur. Aslan, avına yaklaşık 20 metre mesafeye ka-
dar sürünerek yaklaşır. Hiçbir aslan tok olunca avlanmaz ve ay-
nı anda birden fazla hayvan avlamaz. Sadece gerektiği zaman ve
yeterli miktarda avlanırlar. Aslanlar iletişim için işaret bırakma
yöntem ni kullanırlar. Bu diğer aslanlara karşı bir uyarıdır ve
'burada başka bir pride yaşıyor, girmeyin!' demektir.
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Zürafa dört beş metreye varan boyuyla karada yaşayan hayvan-
ların en uzun boylusudur. Bu uzun boyu nedeniyle, yaşayabil-
mesi için kalbinden iki metre yukarıdaki beynine kan gönder-
mesi şarttır. Zürafanın olağanüstü güçlü kalbi kafasından daha
büyüktür ve yaklaşık 60 cm uzunluğa ve 11.8 kg’lık bir ağırlığa
sahiptir. Zürafaların kalbi 350 mm Hg’lik bir basınçla kan pom-
palayacak kadar güçlüdür. Canlılar arasındaki en yüksek kan
basıncına sahip olan zürafaların kalpleri dakikada 170 kez at-
makta ve tüm vücuduna 75 litre kan
pompalayabilmektedir.
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Re sim de gö rü len ba lon ba lı ğı fo si li, can lı la rın ev rim
ge çir me di ği nin bir baş ka de li li dir. 95 mil yon yıl lık
bu fo si lin is ke le ti ne re dey se bü tün ola rak ko run muş -
tur ve is ke let ya pı sı nın gü nü müz de ya şa yan ba lon
ba lık la rı nın kin den hiç bir far kı yok tur. 

Ba lon ba lı ğı fosili (üstte)
Dö nem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 95 milyon yıl 
Böl ge: Lübnan

(Altta) 
Günümüzde yaşayan ba lon ba lı ğı 

www.evrimbelgeseli.com
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Re sim de gö rü len 95 mil yon yıl lık sar dal ya ba lı ğı fo si -
li, ev rim sa vu nu cu la rı nın ha ya li id di ala rı na çok açık
bir ce vap ver mek te dir. Bu fo si lin, gü nü müzdeki ör -
nek le riy le ara sın da hiç bir gö rü nüm far kı ol ma ma sı, is -
ke let ve yüz geç ya pı sı nın ta ma men ay nı ol ma sı, ev rim -
ci le rin ba lık la rın ev ri mi ma sa lı nı çü rüt mek te dir. 

Sar dal ya balığı 
fosili (üstte)

Dö nem: Me zo zo ik
za man, Kre ta se
Dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Sardalya balığı 
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Fo sil ka yıt la rın da çok sa yı da zar ga na tü rü ne rast la -
mak müm kün dür. Kayıtlarda yer alan bu zar ga na
tür le ri gü nü müz de de can lı ola rak gö rül mek te dir ve
bu du rum can lı la rın ev rim sü re cin den geç medik -
lerini delil lendirir.

Zar ga na fosili (üstte ve
yanda detay)

Dö nem: Mezozoik 
zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Böl ge: Lübnan

www.surungenfosilleri.com

Zargana balığı canlısı
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Resimde görülen 95 milyon yıllık kılçıklı balık fosili,
evrimcilerin açıklamakta zorlanacağı sayısız mükemmel-
likte  yapılara sahiptir ve günümüze kadar hiç bir değişime
uğramamıştır.

www.yasayanfosiller.com

Günümüzde yaşayan kılçıklı balık

Dö nem: Mezozoik zaman, 
Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl 
Böl ge: Lübnan

(Üstte) Albulidae (kılçıklı balık) fosili
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Re sim de gö rü len 95 mil yon ya şın da ki bu de niz kes ta ne si ev rim
te ori si ni ge çer siz kıl mak için tek ba şı na ye ter li dir. Çün kü, baş -
ta fo sil ka yıt la rı ol mak üze re, ev ri min al ey hi ne olan tüm bi lim -
sel bul gu lar göz ler önün de dir. 95 mil yon yıl dır ay nı kalan de-
niz kes taneleri kar şısın da ev rim ci spekülas yon ların hiç bir de-
ğeri yok tur.

De niz kes ta ne si fosili
(altta) ve günümüzde 
yaşayan hali (yanda)

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan
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Mil yon lar ca yıl ön ce ya şa mış olan kedi ba lık la rı, bugün yaşa-
makta olan kedi balıklarının tüm özelliklerine eksiksiz sahip-
tir. Ni te kim re sim de gö rü len 95 mil yon yıl lık kedi ba lı ğının
gü nü müz kedi ba lık la rın dan fark sız  olması da bu gerçeği te-
yit etmektedir. Al lah, bü tün can lı la rı ol du ğu gi bi, kedi ba lık -
la rı nı da noksansız ya rat mış tır. 

Kedi ba lı ğı fosili (üstte ve
yüzgeç detayı yanda)

Dö nem: Me zo zo ik za man,
Kre ta se dö ne mi
Yaş: 95 mil yon yıl
Böl ge: Lüb nan

Günümüzde
yaşayan kedi
balığı
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Dar win'in id di ala rı na gö re, geç miş te dün ya üze rin de
ha ya li tek bir or tak ata dan di ğer can lı tür le ri ni ka de me -
li ola rak tü re ten bir ev rim sü re ci ya şan mış  olmalıdır.
An cak fo sil ka yıt la rı, is tis na sız, bu nun tam ter si ni söy -
le mek te dir. Ya lan cı ser vi ağa cı nın 50 mil yon yıl dır de -
ğiş me di ği ni gös te ren re sim de ki fo sil de, Darwin’in bu
id di ala rı nın yanlışlığını net olarak göstermektedir. 

Yalancı servi yaprağı

Dö nem: Se no zo ik za man, 
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Cac he Cre ek 
Olu şu mu, Ka na da
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150 yıl dır ya pı lan fo sil araş tır ma la rı, çi çek li bit ki le rin söz de
or tak ata sı ola rak ni te len di ri le bi le cek tek bir fo sil da hi or ta -
ya ko ya ma mış tır. Bu da bit ki le rin, uzun za man di lim le ri için -
de, kü çük de ği şim le re uğ ra ya rak bir bir le rin den tü re dik le ri
id di asın da olan Dar wi nist le ri ya lan la mak ta dır. 50 mil yon yıl -
lık süt le ğen yap ra ğı  bit ki lerin hiç de ğiş me diğini, ya ni ev rim
geçirmediğini gösterir. 

Süt le ğen yap ra ğı

Dö nem: Se no zo ik za man,
Eo sen dö ne mi
Yaş: 50 mil yon yıl
Böl ge: Utah, ABD

Yanda 50 milyon
yıllık sütleğen
yaprağı fosili
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Re sim de gö rü len fo sil, 60 mil yon yıl lık bir fi le ait bir
diş ör ne ği dir. Bun dan 60 mil yon yıl ön ce ya şa mış fil -
le rin, gü nü müz de ya şa mak ta olan ör nek le riy le ay nı
ya pı sal özel lik le re sa hip ol du ğu nu or ta ya ko yan bu
fo sil, ev ri mi ya lan la yan bul gu lar dan bi ri dir. 

www.evrimmasali.com

Fil  di şi fosili (üstte)

Dö nem: Se no zo ik za man,
Pa le osen dö ne mi
Yaş: 60 mil yon yıl
Böl ge: Çin
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Dar wi nist ler, sü rün gen le rin am fi bi yen ler den tü re di ği ni
id di a eder ler. An cak bu konudaki iddialarını da de lil -
len di re mez ler. Re sim de ki 90 mil yon yıl lık tim sah fo si li
de, tim sah la rın her han gi bir ha ya li ata dan tü re me dik le -
ri nin, hep tim sah ola rak var ol duk la rı nın, on mil yon lar -
ca yıl bo yun ca hiç de ğiş me dik le ri nin is pa tı dır. 

90 milyon yıllık tim sah
fosili

Dö nem: Me zo zo ik 
za man, Kre ta se dö ne mi
Yaş: 90 mil yon yıl
Böl ge: Çin

Yandaki resimde gö-
rülen, günümüzde ya-
şayan timsahı ile
üstteki 90 milyon ya-
şındaki timsah fosili
arasında hiçbir fark
yoktur.





GİRİŞ

Ha ya tı nız bo yun ca pek çok in san la kar şı laş mış sı nız dır. Ai le ni -

zin, ar ka daş la rı nı zın, okul ve iş ha ya tı nız da kar şı laş tı ğı nız in san la -

rın ya nı  sı ra, her gün ga ze te say fa la rın da dün ya nın fark lı yer le rin -

den yüz ler ce in san gör müş, te le viz yon ek ran la rın da yüz ler ce in sa nın

tav rı nı iz le miş si niz dir. Bir an için ha fı za nız da ki bu gö rün tü le ri gö -

zü nü zün önün den ge çi rin. Ço cuk lu ğu nuz dan be ri gör me ye alış tı -

ğı nız yüz ifa de le ri ni, ko nuş ma la rı ha tır la ma ya ça lı şın; bir kı sım in -

san la rın ha ya ta da ir yap tık la rı yo rum la rı, sı kın tı la rı nı, dert le ri ni

di le ge tir dik le ri hal le ri ni; iş ar ka daş la rı nı zın her gün tek rar la nan

gün lük ko nuş ma la rı nı, ai le vi so run la rın dan, mad di sı kın tı la rın dan,

in san lar la ara la rın da ki prob lem le rin den bah se diş le ri ni; so kak ta gör -

dü ğü nüz in san la rı, oto büs du rak la rın da bek le yen, tra fik sı kı şık lı -

ğın da evi ne dön me ye ça lı şan, ge çen ara ba la rın su sıç rat tı ğı in san -

la rın yüz ifa de le ri ni, ken di ken di le ri ne söy le niş le ri ni gö zü nüz de

can lan dı rın. 

Eğ len ce prog ram la rın dan ek ran la ra yan sı yan in san man za ra la -

rı nı ha tır la yın; ka me ra la rın kar şı sın da eğ le ni yor gi bi gö rün me ye ça -
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lı şıp mut lu luk oyu nu oy na yan, bir bir le riy le dost ol duk la rı nı söy le -

yen ama her fır sat ta bir bir le ri nin ar ka sın dan ol ma dık kö tü söz ler

sarf eden, kıs kanç lık, kin ya da re ka bet gi bi duy gu lar ne de niy le hu -

zur suz luk tan kur tu la ma yan ki mi in san la rın ya da mes lek le ri ge re ği

baş ka la rı nı eğ len dir me ye ça lış tık la rı hal de, ken di mut suz luk la rı her

hal le rin den an la şı lan ba zı in san la rın ruh hal le ri nin na sıl ol du ğu nu

bir dü şü nün.

Bir de dün ya şart la rın da ola bi le cek en üst ha yat se vi ye si ni el de

et miş, is te di ği an da is te di ği her şe yi el de ede bi le cek ka dar çok pa -

ra sı olan, en gü zel ev ler de otu rup en son mo del ara ba lar la do la şan,

en pa ha lı giy si le ri gi yen, ka ri yer le riy le, iti bar la rıy la top lum da en

say gı du yu lan, en sö zü din le nir ha le ge len in san la rın ha yat la rı na bir

göz atın.

Tüm bun la rı dik kat li ce ak lı nız dan ge çir di ği niz de çok önem li bir

ger çe ği fark et ti ği ni zi gö re cek si niz. Han gi şart lar al tın da olur lar sa

ol sun lar bu in san la rı or tak bir nok ta da bir leş ti ren önem li bir ben -

zer lik var dır; in san la rın bü yük ço ğun lu ğu mut suz bir ha yat sür -

mek te dir.

Ne sa hip ol duk la rı mal-mülk,  ne yap tık la rı iş ler, ne de sev dik le ri

in san lar, bu ki şi le ri ger çek an lam da mut lu et me ye yet me mek te dir.

Mut lu luk, hu zur, ne şe, se vinç gi bi özel lik le rin ye ri ne, bu in san la rın

ha ya tı na ha kim olan hep hü zün, ka ram sar lık, ümit siz lik gi bi olum -

suz luk lar dır. Ço ğu in sa nın ha ya tı nın bü yük bö lü mü bu ruh ha lin de

ge çer. Bu in san la rın mut lu ola bil dik le ri an lar ise hem ge çi ci dir hem

de ger çek mut lu luk la kı yas lan dı ğın da son de re ce yü zey sel dir. Hat -

ta ba zen de, hem ken di le ri ni hem de çev re le rin de ki in san la rı kan -
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dır ma ya yö ne lik tak lit ler den iba ret tir. İç ten içe ise çev re le rin de ki

gü zel lik le rin ta dı nı al ma la rı nı en gel le yen giz li bir azap ya şar lar. 

Pe ki ama bu in san lar ne den mut suz dur? Ne den iç dün ya la rın da

azap du yar, ne den hu zur suz bir ya şam sü rer ler?

Bu in san la rın, en gü zel ni met le rin içe ri sin de bi le azap çek me le -

ri nin ve mut suz ol ma la rı nın ne de ni, Al lah'tan uzak bir ha yat sü rü -

yor ol ma la rı dır. Al lah in san la ra mut lu lu ğu an cak iman ile ve rir,

ha ya tın gü zel lik le rin den ger çek an lam da zevk ala bil me le ri ni an cak

bu şe kil de müm kün kı lar. Ku ran'a uy gun sa mi mi bir iman ol ma dı ğı

sü re ce, in san la rın hiç bir yol la, hiç bir yön tem le ger çek mut lu lu ğu el -

de ede bil me le ri müm kün de ğil dir. 

İş te bu ki tap ta bu önem li ger çe ğe dik kat çe ke cek ve in san la rı ger -

çek ve sa mi mi ima nı ya şa ma ya da vet ede ce ğiz. Bazı in san la rın, mut -

lu ola bil me le ri ni, ni met ler den zevk ala bil me le ri ni en gel le yen ve

ken di le ri ni aza ba sü rük le yen bu sis te mi, as lın da ken di el le riy le oluş -

tur duk la rı nı an la ta ca ğız. Mut suz luk tan ve giz li azap lar dan kur tu la -

bil me nin tek çö zü mü nün, Al lah'a sa mi mi bir kalp le iman et mek

ol du ğu nu or ta ya ko ya ca ğız. Al lah'a kar şı bu mut lak sa mi mi yet el de

edil me di ği sü re ce, in san la rın hiç bir yol la ger çek an lam da mut lu -

lu ğu ya şa ya ma ya cak la rı nı ve dün ya da ki bu giz li azap la rın ahi ret te

son suz bir aza ba dö nü şe  bi le ce ği ni ha tır la ta ca ğız. 

Al lah bir aye tte, "Mü'min ler ger çek ten fe lah bul muş tur" (Mü -

mi nun Su re si, 1) şek lin de bu yu ra rak, mut lu lu ğu ve kur tu lu şu bu -

lan la rın mü min ler ol duk la rı nı bil dir miş tir. 
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İN SAN LAR MUT LU 
OL MAK VAR KEN 

NE DEN AZAP ÇE KER LER?

İn san la rın bir ço ğu tüm ça ba la rı na rağ men bir tür lü ger çek an -

lam da mut lu lu ğu ya şa ya maz lar. Bu nun için dün ya ha ya tın da ak la

ge le bi le cek her yo lu de ner ler; her se fe rin de ye ni ide al le rin pe şin den

ko şar ve bun la rı el de et tik le rin de mut lu lu ğu da ya ka la ya cak la rı na

ina nır lar. Ki mi za man iyi bir dost ya da ar ka daş ara yı şı, ki mi za man

mad di bek len ti ler, ki mi za man da ma ne vi is tek le ri olur. Bu is tekle -

rinin her bi ri ar zu et tik le ri şe kil de ger çek leş se bi le so nuç yi ne bek -

le dik le ri gi bi ol maz. Bir tür lü ger çek an lam da, da imi bir mut lu lu ğu

ta da maz lar. Ço ğu za man iç dün ya la rın da ya şa dık la rı bu tat min siz -

li ği dı şa rı ya yan sıt ma ma ya ça lı şır lar. Ama her ne ka dar mut lu luk

tak lit le ri yap sa lar da as lın da, iç ten içe giz li bir azap ya şar lar. 

Oy sa el le rin de mut lu ola bil mek için her tür lü im kan var dır.

Al lah bir ayet te in san la ra ver di ği ni met ler le il gi li ola rak şöy le bu -

yur mak ta dır:



Adnan Oktar (Harun Yahya)

Eğer Al lah'ın ni me ti ni say ma ya kal kı şa cak olur sa nız, onu bir

ge nel le me ya pa rak bi le sa ya maz sı nız. Ger çek ten Al lah, ba ğış la -

yan dır, esir ge yen dir. (Nahl Su re si, 18) 

Al lah'ın bu aye tte bil dir di ği gi bi in san ya şa mı bo yun ca bir bi rin -

den gü zel ni met ler le kar şı la şır. Al lah dün ya yı in sa nın zevk ala bi le -

ce ği tür lü ni met ler le do nat mış tır. Bu nimetler Allah için kullanıl-

dığında, paylaşıldığında bereketlenir ve kişiye huzur verir. Kimi

in san la rın ger çek an lam da mut lu ola bil me le ri için, ne tüm bu ni -

met ler ne de pe şin den koş tuk la rı ide al le ri tek ba şı na ye ter li olur.

Çünkü bu kim se le rin mut suz lu ğu, ya şam la rı nı üze ri ne kur duk la rı

inanç sis te min de ki temel bo zuk luk tan kay nak lan mak ta dır. 

MUTSUZLUK İMANSIZLIĞI ÇEKER

ADNAN OKTAR:  “Dediler ki: “Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı

üstün geldi, biz sapan bir topluluk imişiz.” Mutsuz olan insanların aklına

zarar geliyor. İmana karşı kapalı hale geliyorlar. Neşesiz insanlar. Onun için

bazıları da, devamlı Müslümanların ağlamasını istiyorlar. Oysa ehli küfür

mutsuz oluyor, mutsuzluğu imansızlığına vesile oluyor, imansızlığı da mut-

suzluğuna yani kilitlenmiş bir sistem var. Onun için Cenab-ı Allah onlar

için, “az gülsünler, çok ağlasınlar” diyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz de

Müslümanlara, “sakın gülmeyin, bol bol ağlayın” diyor. Ayet ne diyor; “az

gülsünler çok ağlasınlar” diyor. Allah, küfrün vasfı olarak ağlamayı söy-

lüyor. Müslümanı neden ağlatıyorsun, neden mutsuzluğa çekiyorsun? Müs-

lüman mutlu olsun, neşeli olsun, sevinçli olsun. Allah Müslümanların mutlu

olmasını istiyor. “Yüzlerinde iman sevinci, iman parıltısı vardır” diyor

ayette. “Nimetin parıltılı sevincini görürsün yüzlerinde” diyor, cennette.

Allah, sevinci beğeniyor. “Mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi.” Demek

ki, mutsuzluk imansızlığı çekiyor. (Adnan Oktar’ın 10 Nisan 2013 tarihli

A9 TV röportajından)
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Yanlış İnançlar 
Mutsuzluğu da Beraberinde Getirir
Din ahlakının yaşanmadığı yerde mutsuzluk hakim olur çünkü

bencillik yaygınlaşır, kavgalar, hırsızlıklar artar, huzursuz insanlar

çoğalır. Çünkü yaşanan sistemin temeli samimiyetsizliğe dayalıdır.

Bu samimiyetsizlik kimi insanların hayatlarına öyle derinlemesine

işlemiştir ki, dışarıdan en samimi görünen kişiler ya da en içten sa-

nılan tavırlar bile aslında son derece samimiyetsiz niyetlere dayalı

olabilmektedir. Nitekim bu insanlar, her ne kadar adını koyamasalar

da, yaşadıkları bu sistemdeki yanlışlığın kendileri de farkındadırlar.

Her fırsatta bir türlü gerçek dostluğu, gerçek sevgiyi yaşayamadık-

larından, gerçek anlamda güvenebilecek kimseleri olmadığından,

insanların ikiyüzlülüğünden yakınırlar. Ne var ki kendileri de çev-

relerindeki insanlara aynı ahlakı göstermekte bir sakınca görmezler.

Bu sistemde, her insan, yaptıklarının zararını yine kendisi görür. Bu

insanlar her yolu denedikleri halde bir türlü gerçek iç neşesini,

huzur ve mutluluğu yaşayamaz ve bunu da 'hayatın bir gerçeği' ola-

rak kabullenirler. Yani onlara göre, hayat zaten gerçek mutluluğun

ve huzurun daimi olarak bulunabildiği bir yer değildir. 

Oy sa ki mut suz luk hiç bir şe kil de ha ya tın bir ger çe ği de ğil dir. Tam

ter si ne in san la rın içe ri si ne düş tük le ri bu sı kın tı nın çö zü mü son de -

re ce ko lay dır. Al lah Ku ran'da, "... 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) aye tiy le, in san la ra

ger çek mut lu lu ğun an cak iman ile el de edi le bi le ce ği ni bil dir miş tir.

İn san lar an cak Al lah'ın üzer le rin de ki rah me ti ni ve ko ru ma sı nı kav -

ra dık la rı ve an cak iman ah la kı nı ya şa dık la rı tak dir de, dün ya ha ya -

tı nın her anın dan zevk ala bi lir ler. An cak o za man çev re le rin de ki

gü zel lik le ri ge re ği gi bi tak dir edip, mut lu ol ma yı ba şa ra bi lir ler. 

38

Gizli Azapların Çözümü



Al lah, "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) aye tiy le iman eden kul la rı na dün ya da ve

ahi ret te gü zel bir ha yat ya şa ta ca ğı nı va det miş tir. İş te Ku ran'a uyan -

lar dün ya da ve ahi ret te Yüce Al lah'ın va det ti ği bu ni met ten fay da -

la nır lar. 

Ama bu nok ta da da in san la rın göz ar dı et me me le ri ge re ken

önem li bir ger çek var dır. Bu gü zel ha ya tı ya şa ya bil mek, ha yat tan ve

dün ya ni met le rin den, Al lah'ın in san lar için ya rat tı ğı on ca gü zel lik -

ten zevk ala bil mek için, ima nın kal be ger çek an lam da yer leş me si

ge rek mek te dir. Yok sa in san la rın sa de ce dil le riy le iman et tik le ri ni

söy le me le ri ya da iman eden le re sa de ce be lir li yön ler de ben ze me -

le ri, on la rı içe ri sin de bu lun duk la rı mut suz luk tan kur tar maz. Ger -

çek mut lu luk için in san la rın kalp le ri ni Al lah'a tam bir tes li mi yet le

bağ la ma la rı ve ya şam la rı nın her anı nı Ku ran ah la kı na uy gun bir şe -

kil de ya şa ma la rı ge re kir. Ak si tak dir de iç ten içe ha ya tın her aşa ma -

sın da aza bı tat ma ya de vam eder ler. Ne ka dar mut lu ol mak is te se ler

de ba şa ra maz lar. Ak si ne ha yat la rı na hü zün, ka ram sar lık, ümit siz -

lik gi bi olum suz luk lar ha kim olur.

Gö rül dü ğü gi bi mut lu ol ma nın yo lu as lın da son de re ce ko lay dır.

Al lah, in dir di ği hak ki ta p Ku ran ile in san la ra mut lu ola bil me nin

sır rı nı bil dir miş tir. İn san an cak ken di ya ra tı lı şı na, Al lah'ın ken di si

için be lir le di ği fıt ra tı na uy gun şe kil de dav ran dı ğı tak dir de gü zel bir

ha yat ya şa ya bi lir. Al lah'ın ken di le ri ne rah met ola rak gös ter di ği bu

yol dan yüz çe vi ren ya da bu yo la ge re ği gi bi uy ma yan in san lar, ken -

di el le riy le ken di le ri ne mut suz bir dün ya oluş tur muş olur lar.

Al lah'ın "Şüp he siz Al lah, in san la ra hiç bir şey le zul met mez. An cak
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in san lar, ken di ne fis le ri ne zul me di yor lar." (Yu nus Su re si, 44) aye -

tiy le bil dir di ği gi bi, bu in san lar ken di ken di le ri ne azap eder ler. 

Bu kim se le rin ya şa dı ğı mut suz luk, Al lah'ın Ku ran'da, "Öy ley se

sen on la rı (en da ya nıl maz azapla) çar pı la cak la rı gün le ri ne ka vu -

şun ca ya ka dar bı rak. O gün, ne hi le li-dü zen le ri ken di le ri ne her -

han gi bir şey le ya rar sağ la ya cak, ne yar dım gö re cek ler. Şüp he siz

zul me den le re bun dan ön ce de bir azap var dır; an cak on la rın ço ğu bil -

mi yor lar." (Tur Su re si, 45-47) ayet le riy le bil dir di ği ger çe ğin ya şan -

ma sı dır. Al lah in san la ra yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ahi ret te ve re cek tir.

An cak Al lah, bun dan ön ce, dün ya ha ya tın da da, in san la rın ço ğu -

nun far kın da ol ma dı ğı bir aza bın baş la ya ca ğı nı ha ber ver miş tir. 

Yi ne bir baş ka ayet te ise Al lah, "Kim de Be nim zik rim den yüz

çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı bir ge çim var dır ve Biz onu kı -

ya met gü nü kör ola rak haş re de ce ğiz." (Ta ha Su re si, 124) hük müy le,

iman dan yüz çe vi ren ler için dün ya ha ya tın da ya şa na cak bir 'sı kın -

tı'dan ve ahi ret te ala cak la rı kar şı lık tan bah set miş tir. Al lah in san la ra

bu sı kın tı dan kur tu la bil me nin yo lu nu da gös ter miş tir ki, bu da ha

ön ce de be lir til di ği gi bi, Al lah'a kar şı mut lak bir sa mi mi yet ve de -

rin bir ima nı ya şa mak la müm kün ol mak ta dır.
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İMAN ET TİK LE Rİ Nİ 
SÖY LE DİK LE Rİ HAL DE

MUT SUZ OLAN 
İNSAN LAR DA VAR DIR 

Ku ran'da, "Al lah Ka tın da on lar de re ce de re ce dir. Al lah yap tık -

la rı nı gö ren dir." (Al-i İm ran Su re si, 163) aye tiy le önem li bir ger -

çe ğe dik kat çe kil miş tir. Ki mi in san lar ima nı hiç ka bul et me mek te -

dir ler. İman eden ler ise kalp le rin de ki Al lah kor ku la rı ve iman la rı

ba kı mın dan ken di ara la rın da de re ce de re ce dir ler. Al lah bir aye -

tin de "Be de vi ler, de di ki: "İman et tik." De ki: "Siz iman et me di niz;

an cak İs lam (Müs lü man ve ya tes lim) ol duk de yin. İman he nüz

kalp le ri ni ze gir miş de ğil dir..." (Hu cu rat Su re si, 14) hük müy le ima -

nın he nüz kalp le ri ne yer leş me di ği kim se ler den bah set mek te dir.

Al lah bir baş ka ayet te ise, "Son ra Ki ta bı kul la rı mız dan seç tik le ri -

mi ze mi ras kıl dık. Ar tık on lar dan ki mi ken di nef si ne zul me der,

ki mi or ta bir yol da dır, ki mi de Al lah'ın iz niy le ha yır lar da ya rı şır

öne ge çer. İş te bu, bü yük faz lın ken di si dir." (Fa tır Su re si, 32) hük -
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müy le ina nan lar ara sın da ge ri de ka lan, or ta yo lu tu tan ya da öne

ge çen kim se ler ola bi le ce ği ne dik kat çek mek te dir. 

Ku ran'da bil di ri len bu in san lar ara sın da bir baş ka grup da ha var -

dır ki, bu kim se ler de 'iman la rı nı zu lüm le ka rış tı ran lar'dır. 'İma nı

zu lüm le ka rış tır ma'nın an la mı, in sa nın Al lah'ın yü ce li ği ni, hak di -

nin üs tün lü ğü nü kav ra dı ğı, dün ya ve ahi ret kur tu lu şu için Ku ran'a

uy mak tan baş ka bir yol ol ma dı ğı nı an la dı ğı hal de, yi ne de ca hi li ye

ah la kın dan tam ola rak ko pa ma mış ol ma sı dır. Bu in san lar ima nı ya -

şa mak la bir lik te, ne fis le riy le ça tı şan bir du rum ol du ğun da ya da

zor luk la kar şı laş tık la rı an lar da, Ku ran ah la kı na uy gun bir ta vır ser -

gi le mek ten se, di ni ya şa ma yan in san la rın ta vır la rı nı gös te re bil mek -

te dir ler. 

Böy le in san lar dan söz eder ken, ak la sa de ce di nin hü küm le ri ni

açık açık red de den, di ne mu ha lif ta vır lar gös te ren in san lar gel me -

me li dir. Bu ra da ele al dı ğı mız kim se ler, Ku ran hü küm le ri nin pek

ço ğu nu uy gu la yıp ha yat la rı nın bü yük bö lü mün de mü min tav rı gös -

te re bi lir ler. An cak ba zı ko nu lar da var dır ki, bun la rın Ku ran'a gö re

yan lış ol du ğu nu an la mak is te me ye bi lir ya da bu nu ge re ği gi bi kav -

ra ya ma mış ola bi lir ler. Ba zı in san lar Müs lü man ola rak ya şa dık la rı

hal de, ba zı inanç ve dav ra nış la rın Ku ran'a mu ha lif ol ma dı ğı nı, he -

lal ve ha ram ola rak bil di ri len ko nu la rı aş ma dı ğı nı dü şü ne bi lir ler.

Ör ne ğin bir çok in san duy gu sal lı ğın Ku ran ah la kı na uy gun bir dav -

ra nış ol ma dı ğı nı an la maz ya da bu nu an la maz lık tan ge lir. Oy sa duy -

gu sal lık Ku ran'a mu ha lif bir ka rak ter dir ve Ku ran'ın bir çok aye tin de

bu açık ça gö rül mek te dir. Söz ge li mi bir ya kı nı nın ölü mü üze ri ne,

Müs lü man bir ki şi onun yok ol ma dı ğı nı, son suz ha ya tı için ye ni bir

baş lan gıç yap tı ğı nı dü şü nür ve eğer bu ya kı nı mü min ise onun için

cen ne ti uma rak se vinç du yar. Ay rı ca ölüm Al lah'ın bir tak di ri dir ve
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Al lah her olay gi bi ölü mü de ha yır la ya ra tır. Do la yı sıy la mü min, bir

ya kı nı da hi ol sa, onun ölü mün de ha yır lar ol du ğu nu bi lir,  Al lah'tan

ra zı ol du ğu nu gös te ren bir ta vır içe ri sin de olur. Ama bir çok in san

bu ger çe ği bil me si ne rağ men, ölüm kar şı sın da ca hi li ye tav rı gös te -

re bil mek te, duy gu sal dav ra na rak aşı rı tep ki ler ve re bil mek te dir. 

Bu gi bi ta vır bo zuk luk la rı nın Ku ran ah la kı ile ça tı şan özel lik ler

ol du ğu nu dü şün me yen kim se ler, bu dav ra nış la rı nı sür dür mek te bir

sa kın ca gör mez ler. Ha yat la rı nın ba zı an la rın da, bun la ra ben zer ca -

hi li ye özel lik le ri ta şı ya rak, ca hi li ye in san la rı nın ha ya tı na ben zer bir

ha yat ya şar lar. Bu nun gös ter ge si ise, bu kim se le rin, mü min le rin ya -

şa ma dı ğı ama ca hi li ye in san la rın da gö rü len sı kın tı la rı ya şa ma la rı,

mü min le rin ak si ne sık sık mut suz ola bil me le ri dir. 

Bu ne den le 'iman edi yo rum' di yen her in sa nın, Al lah'ın Ku ran

ile mü min le re va at et ti ği 'dün ya da ve ahi ret te gü zel bir ha yat ya -

şan ma sı' özel li ği nin ken di sin de te cel li edip et me di ği ni, bu bil gi ler

doğ rul tu sun da göz den ge çir me si ge rek mek te dir. Eğer ha la ha ya tı -

nın be lir li an la rın da az da ol sa mut suz luk lar, sı kın tı lar, azap lar yer

alı yor sa, bu ha tır lat ma la rı üze ri ne al ma lı dır. 

Bü tün ya şa mı bo yun ca azap ve sı kın tı  çe ken bir in san için çö -

züm ise, "... Al lah, si ze ko lay lık di ler, zor luk di le mez..." (Ba ka ra Su -

re si, 185) aye tiy le be lir til di ği gi bi çok ko lay dır: İn sa nın giz li ya da

açık ca hi li ye ah la kın dan ka lan her ne özel li ği var sa bun la rı terk et -

me si ve bu nun ye ri ne Ku ran'a uy gun dav ran ma sı ana çö züm dür.

Al lah'a iman eden ve Ku ran'a uyan her mü min, Ku ran'a da ha sa mi -

mi yak laş ma lı ve ayet ler de an la tı lan mü min ah la kı na ters dü şe cek

her tür lü ta vır ya da dü şün ce den kur tul ma lı dır; Ku ran ile bil di ri len

ger çek le ri sa de ce te orik ola rak bil me yi ye ter li gör me me li, bun la rı

pra tik ha yat ta da her an his set me li ve ya şa ma lı dır; Al lah'ın her ye -



ri sa rıp ku şat tı ğı nı, in sa nın için den ge çen giz li sak lı tüm ni yet le ri -

ni bil di ği ni, giz li sa mi mi yet siz lik le ri de gör dü ğü nü unut ma ma lı dır. 

Müs lü man bir in san iba det le ri ni ye ter li gö rüp, için de ya şa dı ğı

sa mi mi yet siz li ği önem siz gör me me li, Al lah'ın sa mi mi yet siz li ğe kar -

şı her an aman sız bir azap ver me ye ka dir ol du ğu nu, er ya da geç

yap tık la rın dan he sa ba çe ki lip ona gö re bir kar şı lık ala ca ğı nı dü şün -

me li dir. Dün ya ha ya tın da ki her ola yı Al lah ya ra tır, tüm var lık lar

Al lah'a bo yun eğ miş tir ve O'nun em riy le ha re ket eder. Müs lü man -

lar bu ger çek le ri unut ma dan, her olay da ha yır ve hik met ler ol du -

ğu nu dü şü ne rek, ka de re tes lim ola rak ya şa ma lı dır lar. 

Bir in san bu ger çek le rin şu uru na va ra rak ya şa dı ğın da, ken di si

için gü zel ve fark lı bir ha ya tın baş la dı ğı nı gö re cek tir. O gü ne ka dar

zevk al dı ğı nı san dı ğı ni met le rin ta dı na as lın da hiç var ma mış ol du -

ğu nu, in san la rın mut lu luk san dık la rı şey le rin, ger çek mut lu lu ğun

ya nın da ne ka dar sı ra dan zevk ler ol du ğu nu an la ya cak tır. Ye di ği ye -

mek ten, sey ret ti ği bir man za ra dan so lu du ğu ha va ya ka dar her şe yin

san dı ğın dan çok da ha bü yük se vinç ler ve re bil di ği ni an la ya cak tır.

Sev mek ten, se vil mek ten, gü zel ah lak gös ter mek ten, in san lar da ki

gü zel lik le ri, in ce lik le ri gör mek ten, gül mek ten, eğ len mek ten, dost -

luk tan, soh bet ten çok da ha fark lı tat lar ala cak tır. Ha ya tı, dün ya şart -

la rın da bir ne vi cen net ha ya tı nı an dı rır ha le ge le cek tir. 

An cak bu nok ta da an la şıl ma sı ge re ken önem li bir ko nu da ha var -

dır; 'gü zel bir ha yat ya şa mak' der ken kas te di len, in sa nın hiç zor luk

gör me me si an la mın da de ğil dir. Çün kü dün ya bir im ti han or ta mı -

dır ve in san, ha ya tı nın so nu na ka dar çe şit li olay lar la de ne ne cek tir.

İn san, Al lah'ın Ku ran ayet le rin de bil dir di ği şe kil de ki mi za man aç -

lık la, ki mi za man kor kuy la, ki mi za man da ma lın dan, ca nın dan,

sev dik le rin den ek silt me ler le de ne ne cek, ge rek ti ğin de zor luk ve sı -
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kın tı yı da ta da cak tır. Ama bun la rın hiç bi ri si, mü mi nin bu ra da an -

la tıl mak is te nen iç hu zu run dan, kal bi mut lu lu ğun dan hiç bir şey gö -

tü rüp ek silt mez. Çün kü mü min olay lar da ki ha yır la rı hik met le ri

gö re bi len, gö re me di ğin de da hi bu ger çe ğe iman edip, te vek kül eden

ve bu nun gü zel li ği ni ya şa yan in san dır. Olay la rın hay rı nı dü şün mek

ve son suz akıl sa hi bi olan Al lah'ın tak di ri ne tes lim ol mak in san la ra

da imi ve ger çek mut lu lu ğu ka zan dı rır. Bu ki tap ta in san la ra ger çek

mut lu lu ğun yo lu gös te ri lir ken de kas te di len in sa nın her tür lü ko -

şul da ya şa dı ğı iç hu zu ru ve kal bi mut lu lu ğu dur. Bu mut lu luk,

Al lah'ın sa de ce ger çek ima na sa hip, sa mi mi mü min le re ver di ği bir

ni met tir. 

Al lah müj de nin dün ya da ve ahi ret te ina nan lar için ol du ğu nu be -

lir te rek bu ko nu yu in san la ra şöy le açık la mış tır:

Ha be ri niz ol sun; Al lah'ın ve li le ri, on lar için kor ku yok tur, mah -

zun da ol ma ya cak lar dır. On lar iman eden ler ve (Al lah'tan) sa -

kı nan lar dır. Müj de, dün ya ha ya tın da ve ahi ret te on la rın dır.

Al lah'ın söz le ri için de ği şik lik yok tur. İş te bü yük 'kur tu luş ve

mut lu luk' bu dur. (Yu nus Su re si, 62-64)

Al lah bir baş ka ayet te ise, "İman eden ler ve iman la rı nı zu lüm le

ka rış tır ma yan lar, iş te gü ven lik on lar için dir ve on lar hi da ye te er -

miş ler dir." (En'am Su re si, 82) hük müy le gü ven li ğin de yi ne an cak

iman la rı nı zu lüm le ka rış tır ma yan, sa mi mi bir kalp le iman eden

kim se ler için ol du ğu nu be lirt miş tir.
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İN SAN LA RI GİZ Lİ BİR AZA BA
SÜ RÜK LE YEN YANLIŞ 

İNANÇ VE TA VIR 
BO ZUK LUK LA RI

Ki ta bın ba şın dan bu ya na, ba zı in san la rın ima nı ka bul et tik le ri -

ni söy le dik le ri hal de yi ne de mut lak hu zur ve mut lu lu ğu ya şa ya -

ma ma la rı nın ne de ni nin sa mi mi yet siz lik ol du ğun dan bah set tik.

Al lah'ın Ku ran'da, "Ara da bo ca la yıp du rur lar. Ne on lar la, ne bun -

lar la. Al lah ki mi sap tı rır sa, ar tık sen ona yol bu la maz sın." (Ni sa

Su re si, 143) aye tiy le de bil dir di ği gi bi, bu kim se ler vic da nen her -

şe yi bil dik le ri hal de, ha la ca hi li ye ah la kı ile Ku ran ah la kı ara sın da

bo ca la mak ta dır lar. İman et tik le ri hal de bi le bi le böy le bir ah lak ta

ka rar lı lık gös ter me le ri, bu kim se le rin giz li azap lar çe ke rek ya şa ma -

la rı na ne den olur. 

Ço ğu in san ise ya şa dı ğı bu sı kın tı ve aza bın, için de sak lı tut tu ğu

sa mi mi yet siz lik le ri ne bir kar şı lık ola rak ya ra tıl dı ğı nın far kın da de -

ğil dir. On lar tüm bun la rın 'ha ya tın ger çek le ri', ya ni az çok her in -

sa nın ya şa mak zo run da kal dı ğı ya şa mın bi rer par ça sı ol du ğu nu
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sa nır lar. Oy sa ki ken di le ri için bi rer aza ba dö nü şen bu ta vır la rın hiç -

bi ri ha ya tın de ğiş mez bir ger çe ği de ğil dir. 

Bu tip in san lar, Al lah'ın "Elif, Lam, Ra. Bu bir Ki tap'tır ki, Rab -

bi nin iz niy le in san la rı ka ran lık lar dan nu ra, O güç lü ve öv gü ye la -

yık ola nın yo lu na çı kar man için sa na in dir dik." (İb ra him Su re si, 1)

aye tiy le bil dir di ği, in san la rı 'ka ran lık lar dan' kur ta ra cak olan di n ah -

la kın dan yüz çe vir dik le ri ya da din ah la kı nı ge re ği gi bi ya şa ma dık -

la rı için sı kın tı  ve aza bı tat mak ta dır lar.

Pe ki han gi dü şün ce ler, bo zuk man tık ör gü le ri ve ina nış lar in san -

la rı din ah la kın dan uzak laş tır mak ta ve ca hi li ye ta vır la rı ser gi le me -

le ri ne ne den ol mak ta dır? İş te iler le yen sa tır lar da bu so ru la rın

ya nıt la rı nı ve re cek ve in san la ra mut suz luk la ge ri dö nen çir kin ta -

vır la ra de ği ne ce ğiz. 

Ku ran Ah la kı nın Mü kem mel li ği nin

Tam Ola rak Kav ranamaması

Ba zı in san la rın iman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de, ha len giz li den

giz li ye ca hi li ye ha ya tı nın azap la rı nı çek me le ri nin baş lı ca ne de ni, bu

kim se le rin Ku ran'da gös te ri len yo la tam ola rak uy ma ma la rı dır.

Al lah, ayet le rin de ina nan la rı dün ya da 'gü zel bir ha yat la' müj de le miş -

tir. Ama bu nun için in san la rın Al lah'ın emir le ri ne ka yıt sız şart sız

uy ma la rı, O'nun be ğen di ği ah la kı ek sik siz  şe kil de ya şa ma la rı ge rek -

mek te dir. Ki şi bir yan dan din ah la kı nı ya şar ken, bir yan dan da bir

par ça ol sun ca hi li ye ah la kı nın et ki siy le ha re ket edi yor sa, bu du rum da

Ku ran'da bah se di len gü zel ha yat tam an la mıy la oluş maz. İn san la rın

dün ya ha ya tı nı Ku ran'da va at edil di ği şe kil de ya şa ya bil me le ri için

ön ce lik le Ku ran ah la kı dı şın da in sa nın fıt ra tı na uy gun bir baş ka ya -

şam şek li ol ma dı ğı nı an la ma la rı ge rek mek te dir. 
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Ki bir, Dün ya da ve Ahi ret te 

Azap ve  Sı kın tı Ne de ni dir

Ki bir Al lah'ın be ğen me di ği bir ah lak özel li ği dir. Ki bir li in san bü -

yük len me has ta lı ğı na tu tul muş de mek tir. Bü yük len me nin ne de ni

ise, ki şi nin ken di si ne müs ta kil bir ben lik ver me si, hem ken di ni hem

de çev re sin de ki le ri Al lah'tan ba ğım sız var lık lar ola rak gör me si dir.

(Allah’ı tenzih ederiz.) Böy le bir in san, yap tı ğı ve sa hip ol du ğu her -

şe yi ken di sin den bi lir. Ör ne ğin bir ba şa rı el de et ti ğin de bu nun la ki -

bir le nir, gös te riş ya par, ken di si ni en üs tün in san ola rak gö rür. Oy sa,

o ba şa rı yı ona lüt fe den Al lah'tır. Bu ger çe ği gö re me di ği için bü yük -

len me içi ne gi rer. Böy le bir in san her olay da, her ko nu da üs tün lü -

ğü nü ve bü yük lü ğü nü çev re si ne de his set tir mek is ter. 

Oy sa böy le in san lar hiç bir za man pe şin de ol duk la rı ger çek onur

ve üs tün lü ğü el de ede mez ler. Çün kü onur ve şe ref an cak Ku ran'a uy -

mak la ka za nı lır. Al lah bu ger çe ği bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir:

Eğer hak, on la rın he va (is tek ve tut ku)la rı na uya cak ol say dı hiç

tar tış ma sız, gök ler, yer ve bun la rın için de olan her kes (ve her -

şey) bo zul ma ya uğ rar dı. Ha yır, Biz on la ra ken di şan ve şe ref (zi -

kir)le ri ni ge tir miş bu lu nu yo ruz, fa kat on lar ken di zi kir le rin den

yüz çe vi ri yor lar. (Mü'mi nun Su re si, 71)

İn san, Ku ran'a uy ma dı ğın da ise, Al lah'ın aye tin de bil dir di ği gi -

bi, her şey bo zul ma ya uğ rar. Al lah Ku ran'ın bir di ğer aye tin de de in -

san la rın sık sık bu ya nıl gı ya ka pıl dık la rı na ve onur ve şe re fi

in san la ra bü yük lük tas la mak ta ara dık la rı na dik kat çek mek te dir:

Der ler ki, "An dol sun, Me di ne'ye bir dö ne cek olur sak, gü cü ve

onu ru çok olan, düş kün ve za yıf ola nı el bet te ora dan sü rüp-çı -

ka ra cak tır." Oy sa iz zet (güç, onur ve üs tün lük) Al lah'ın, O'nun

Re sû lü'nün ve mü'min le rin dir. An cak mü na fık lar bil mi yor lar.

(Mü na fi kun Su re si, 8) 
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Ayet te de be lir til di ği gi bi, onur ve iz zet Al lah'ın dır. Ve Al lah bu

üs tün lü ğü sa de ce Ku ran'a uyan, gü zel ah lak gös te ren kul la rı na ver -

mek te dir. 

İş te ki mi in san lar da iman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de, ha la ca -

hi li ye ha yat la rın da al mış ol duk la rı tel kin le rin et ki si al tın da ka la rak,

ki bir le ri ni terk et me ye ya naş maz lar. Oy sa ki in san la rı aza ba sü rük -

le yen ko nu la rın ba şın da ki bir ve bü yük len me gel mek te dir. 

Ki bir ay nı za man da in sa nı gü na ha sü rük le yen, in sa na Ku ran'a

uy ma yan bir çok ah lak sız lı ğı ve kö tü lü ğü yap tır an bir ah lak bo zuk -

lu ğu dur: 

Ona: "Al lah'tan kork" de nil di ğin de, bü yük lük gu ru ru onu gü -

na ha sü rük ler, ku şa tır. Böy le si ne ce hen nem ye ter; ne kö tü bir

ya tak tır o. (Ba ka ra Su re si, 206)

Ki bir li bir in san ken di ni her kes ten da ha çok se ver. Bu ne den le

çı ka rıy la ters dü şen her şey de, Al lah'ın rı za sı nı ve vic da nı nı de ğil,

ken di tut ku ve is tek le ri ni ön de tu tar. Bu ise, onu hep gü na ha ve kö -

tü ah la ka yö nel tir. 

Ki bir li in san, ken di ni her şe yin üs tün de gö rüp, hep nef si ni kol -

la dı ğı hal de ara dı ğı mut lu luk ve hu zu ru da bu la maz. 

Herşeyden önce enaniyetli insanlar, gerçek müminlerin yaşadığı

pek çok güzelliğin tadını hiçbir zaman için alamazlar. Örneğin hiç-

bir zaman gerçek sevgiyi yaşayamazlar. Hayatta herkesten ve her-

şeyden çok kendilerini sevdikleri için, başkalarını gereği gibi

sevemezler. Sevgi duydukları bir insana bunu açık açık söyleyemez,

iltifat edemez, sevginin gerektirdiği sıcaklığı, samimiyeti ve dostluğu

gösteremezler. Ortaya koydukları bu soğuk ve resmi karakterden

dolayı karşılarındaki insan tarafından da istedikleri gibi sevilemez-

ler. 
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Ki bir li in san lar, ne fis le ri ne ağır gel di ği için hiç bir za man bir ko -

nu da alt ta kal ma yı ka bul ede mez, hep dost lu ğu ze de le ye cek, ger -

gin li ğe ve hu zur suz lu ğa ne den ola cak ta vır lar ser gi ler ler. Hoş gö -

rü lü, sa bır lı, alt tan alan, af fe di ci, uz laş ma cı bir ka rak ter

gös te re mez ler. Her za man hep ken di de dik le ri nin ka bul edil me si ni

is ter ler. Or ta da bir an laş maz lık söz ko nu su ol du ğun da ken di le rin -

den hiç bir za man ödün ver me dik le ri için inat çı, dik baş lı bir ta vır

gös te rir ler. Ken di is te dik le ri ya pıl ma dı ğın da ise ters lik ya par lar. Ve

tüm bun lar bu kim se le ri 'zor ve ge çim siz in san lar' ha li ne ge ti rir.

On lar la ar ka daş lık et mek, ko nu şup soh bet et mek, sev gi yi, dost lu ğu,

gü zel ah la kı ya şa mak çok zor dur. Bu da çev re le ri ta ra fın dan se vil -

me yen, yan la rın da ra hat edi le me yen kim se ler ha li ne gel me le ri ne

ne den olur ki, bu da on lar için bü yük bir ka yıp tır. 

Bu gü zel lik le ri ya şa ya ma mak bu kim se ler de giz li den giz li ye bü -

yük bir aza ba dö nü şür. Çün kü ruh la rın da sev me yi, se vil me yi, dost -

lu ğu, in san lar la kar şı lık lı ola rak gü zel ah la kı ya şa ma yı faz la sıy la

is te dik le ri ve bu na kar şı bü yük bir ih ti yaç duy duk la rı hal de, sa de ce

gu rur la rı ve ki bir le ri ne de niy le bun lar dan mah rum kal mak ta dır lar.

İçin için bun la ra öz lem du yup, bir tür lü el de ede me mek de on la rın

sü rek li giz li bir azap çek me le ri ne ne den olur. 

Ki bi rin ne den ol du ğu bir baş ka azap şek li de, bu tip in san la rın

'ha ta yap ma kor ku la rı'dır. Üs tün lük ve bü yük lük id di ası içe ri sin de

ol duk la rı için, ha ta sız lık id di asın da dır lar. Bu ne den le ha ta yap tık -

la rın da bü yük bir sı kın tı çe ker ler. Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak ye ri ne,

in san la rın gö zün de ki pres tij le ri ni ko ru ma yı amaç lar lar. 

Bir baş ka sı nın, ha ta la rı nı ve ya ek sik le ri ni ken di le ri ne ha tır lat -

ma sı gu rur la rı na çok ağır ge lir. Böy le bir du rum da kü çük düş tük -

le ri ni, in san la rın gö zün de ki iti bar la rı nı kay bet tik le ri ni dü şü ne rek
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sar sı lır lar. Bu ne den le, iç ten içe sü rek li bu kor ku ve te dir gin lik le ya -

şar lar; iç le rin den gel di ği gi bi ha re ket ede mez, do ğal bir ha yat ya şa -

ya maz lar. Her za man akıl la rı nın bir ye rin de bun la rın he sa bı nı

ya par, iç le rin den gel di ği gi bi sa mi mi dav ran mak ye ri ne, bu he sa ba

uy gun olan ne ise onu uy gu lar lar. Bun dan do la yı da sü rek li ola rak

ken di le ri ni kas mak ve yap ma cık ha re ket et mek zo run da ka lır lar.

Ör ne ğin her ke sin eğ len di ği bir yer de, ki bir li kim se ler her ke sin

ter si ne azap çe ker ler. Bir yan dan ruh la rın da eğ len ce ye ka tıl mak için

bü yük bir is tek du yar, bir yan dan da ku sur suz ta vır lar gös te re me -

ye cek le ri tak dir de kü çük dü şe cek le ri kor ku su ile bun dan uzak du -

rur lar. 

İş te bu in san lar or ta ya koy duk la rı bu ah lak tan do la yı yal nız ve

so ğuk bir dün ya da ena ni yet le riy le baş ba şa bir ha yat ya şa mak zo -

run da ka lır lar. Oy sa ki bu nun ye ri ne mü te va zi, Al lah'a ve mü min -

le re kar şı bo yun eği ci bir ka rak ter gös ter miş ol sa lar tüm bu

sı kın tı la rı so na ere cek tir.

Te va zu ile bir lik te, aza bın ye ri ni ne şe, hu zur ve mut lu luk ala cak -

tır. Çün kü te va zu lu in san ha ta yap ma kor ku su içe ri sin de ol maz. Bir

ha ta yap tı ğı ken di si ne ha tır la tıl dı ğın da he men Al lah'a yö ne lir,

Al lah'tan ba ğış lan ma di ler, ni yet ve tav rı nı dü zel tir. Ay rı ca, te vek -

kü lü ile, bu ha ta yı ken di si için bir ha yır ola rak gö rür, ken di si ni da -

ha ge liş tir me si ne ve si le ol du ğu nu dü şü ne rek se vi nir. İn san la rın

ken di si için ne dü şün dü ğü nü de ğil, Al lah'ın rı za sı nı önem ser. Böy -

le dü şü nen bir in san la, ki bi rin den ger gin lik ve hu zur suz luk ya şa -

yan bir in sa nın ruh ha li nin ve ha ya tı nın ne ka dar fark lı ola ca ğı

açık tır. 

Bu nun ya nın da unu tul ma ma lı dır ki ki bir şey ta nın en te mel özel -

li ği dir. Bü yük len me si, onun cen net ten ko vul ma sı na, Al lah'ın la ne -
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ti ni üze ri ne al ma sı na ve ce hen nem aza bı nı hak et me si ne ne den ol -

muş tur. Bu ne den le Al lah'ın gü cü kar şı sın da ki ac zi ni unu tan, hak -

sız bir bü yük len me ile in san lar la ya rı şa gi ren kim se ler de şey tan ile

ay nı kar şı lı ğı al mak tan kork ma lı dır lar. Zi ra Al lah bir aye tin de, ca -

hi li ye top lu mu nun de ğer yar gı la rın dan kur tu la ma ya rak, onur adı

al tın da ena ni yet le ri ni sür dü ren kim se ler için ahi ret te acı bir azap

ola bi le ce ği ni ha tır lat mak ta dır. Al lah dün ya da bü yük lük tas la yan la -

ra o gün şöy le ses le ni le ce ği ni bil dir mek te dir:

(Aza bı) Tat; çün kü sen, (ken din ce) üs tün, onur luy dun. (Du han

Su re si, 49)

Ger çek onur ve üs tün lük ise dün ya da iken bo yun eği ci, maz lum

ve yu mu şak baş lı bir ta vır içe ri sin de olan kim se ler için dir. 

Al lah iman eden le ri şöy le müj de le miş tir:

Si ze ya sak la nan bü yük gü nah lar dan ka çı nır sa nız, si zin ku sur la -

rı nı zı ör te riz ve si zi 'onur lu-üs tün' bir ma ka ma so ka rız. (Ni sa

Su re si, 31)

Ka de rin Mü kem mel li ği ni ve Her şey de 

Ha yır Ol du ğu nu Dü şün me me k

Al lah Ku ran'ın bir aye tin de "... Olur ki ho şu nu za git me yen bir

şey, si zin için ha yır lı dır ve olur ki, sev di ği niz şey de si zin için bir

şer dir. Al lah bi lir de siz bil mez si niz." (Ba ka ra Su re si, 216) di ye bil -

dir mek te dir. İn san lar ya şam la rı içe ri sin de ki mi za man um ma dık -

la rı, is te me dik le ri ya da hoş lan ma dık la rı olay lar la kar şı la şa bi lir ler.

Bun la rın her bi ri de "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..." (Mülk Su re si, 2) aye tiy le bil di ril di ği gi bi, in san la rın de -
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nen me si için özel ola rak ya ra tı lan du rum lar dır. İn sa nın yap ma sı ge -

re ken ise, ba şı na ge len olay her ne ka dar zor ya da olum suz gi bi gö -

rün se de, Al lah'a gü ven mek ve Rab bi mi z'in bu olay da bir ha yır

tak dir et ti ği ni bil mek tir. Mü min bir ki şi, kal bin de ya şa dı ğı bu gü -

ven ve tes li mi ye ti ah la kı na da ha kim eder. İş te bu, Al lah'ın Ku ran

ile in san la ra em ret ti ği te vek kül lü ta vır dır. 

Te vek kül, in san lar için Al lah'tan bir rah met ve bü yük bir ko lay -

lık tır. Al lah'ın "… Si ze isa bet eden Al lah'ın iz ni ile idi…" (Al-i İm -

ran Su re si, 166) aye tiy le bil dir di ği ger çe ği an la yan in san lar, Al lah'ın

ak lı na tes lim olur lar. Böy le ce hem ha yat la rı nın her anı nı, gü zel lik -

le ri ve ha yır la rı gö re rek ge çir miş, hem de gös ter dik le ri ah lak ile

Al lah'a olan iman la rı nı ve gü ven le ri ni or ta ya koy muş olur lar. İş te

Al lah bu ah la ka kar şı lık ola rak "...Kim Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa

(Al lah) ona işin de bir ko lay lık gös te rir." (Ta lak Su re si, 4) aye tiy le

bil di ril di ği gi bi, on la ra Ka tın dan bir ko lay lık sağ lar. Al lah'ın

"Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-art tır sın lar di ye,

'gü ven duy gu su ve hu zur' in di ren O'dur. Gök le rin ve ye rin or du -

la rı Al lah'ın dır: Al lah bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir." (Fe -

tih Su re si, 4) aye tin de bu yur du ğu gi bi, gös ter dik le ri te vek kü le

kar şı lık Al lah zor luk lar kar şı sın da mü min le rin kalp le ri ne fe rah lık

ka tar ve on la ra hu zur ve gü ven duy gu su ve rir.

Ku ran'da, Al lah'ın ha yır ya da şer ola rak gö rü nen tüm olay la rı

sa mi mi kul la rı nın hay rı na çe vi re ce ği ni bi len mü min le rin, Al lah'a

olan te vek kül le ri ni şu söz ler le di le ge tir dik le ri ha ber ve ri lir:

Bi ze ne olu yor ki, Al lah'a te vek kül et me ye lim? Bi ze doğ ru olan

yol la rı O gös ter miş tir. Ve el bet te bi ze yap tı ğı nız iş ken ce le re kar -

şı sab re de ce ğiz. Te vek kül eden ler Al lah'a te vek kül et me li dir ler.

(İb ra him Su re si, 12)
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ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEK 
DÜNYADAKİ EN BÜYÜK NİMETLERDENDİR

ADNAN OKTAR: Allah’la bağlantının hiç kesilmemesi lazım. Allah’la

bağlantı kesilirse insan tevekkülünü kaybeder. Tevekkülünü kaybedince

de çok sinirli, gergin ve huzursuz olabilir.  Tevekkül bir saniye bile unu-

tulmaması gereken büyük bir nimettir. Dünyadaki en büyük nimetler-

dendir, Allah’a tevekkül etmek. İman etmek ve tevekkül etmek. (Adnan

Oktar’ın 15 mayıs 2014 tarihli A9 TV röportajından)

Al lah'a gü ve nip da ya nan bir in san her han gi bir hü zün ve mah -

zun luk ya şa maz. Bu, Al lah'ın mü te vek kil kul la rı na bir va adi dir.

Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra doğ ru bir is ti -

ka met tut tu ran lar (yok mu); ar tık on lar için kor ku yok tur ve

on lar mah zun ol ma ya cak lar dır. (Ah kaf Su re si, 13)

Gö rül dü ğü gi bi te vek kül edil di ğin de, Al lah'ın iz niy le her şey çok

ko lay la şır. Te vek kül süz lük te ise, ha ya tın her de ta yı in san lar için ay -

rı bir zor luk, ay rı bir sı kın tı ve ay rı bir aza ba dö nü şür. Her iş kar -

ma şık ve için den çı kıl maz bir hal alır. En ba sit, en sı ra dan ve

çö zü mü en ko lay olan olay lar bi le te vek kül süz in san la rın gö zün de

bü yür. Bu in san lar Al lah'a iman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de, ki mi

za man ka de rin na sıl mü kem mel bir dü zen içe ri sin de iş le di ği ni unu -

ta bi lir ve olay la rın Al lah'tan ba ğım sız ola rak ge liş ti ği dü şün ce si ne

ka pı la bi lir ler. (Allah’ı tenzih ederiz.) Bun dan do la yı baş la rı na ge -

len le re ha yır gö züy le ba ka maz, olay lar da ki hik met le ri gö re mez ler.

Sü rek li kor ku ve en di şe içe ri sin de ya şar lar. Da ha or ta da hiç bir şey

yok ken bi le ola bi le cek olum suz ih ti mal le ri dü şü ne rek te vek kül süz -
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lü ğün ge tir di ği te dir gin li ği ya şar lar. Ay nı şe kil de en olum lu ve en

yo lun da gi den olay lar da bi le, yi ne hep ak si lik ola rak ni te len di re cek

bir şey ler bu lur lar. 

Bu nun ya nın da baş la rı na ge len olay la rın Al lah'tan ol du ğu nu dü -

şün me dik le ri için, kar şı la rı na çı kan tüm ak sak lık la rı ve so run la rı

ken di le ri nin çö ze cek le ri ni sa na rak müt hiş bir sı kın tı ya gi rer ler. Oy -

sa ki her ne ya par lar sa yap sın lar, Al lah di le me dik çe hiç bir ko nu ya

çö züm ge tir me le ri müm kün ol maz. Çö züm bul duk la rın da, bu da

yi ne an cak Al lah'ın em ri ile ger çek le şir. Bu ne den le te vek kül lü bir

in san, tüm çö züm le ri de ner, elin den ge len tüm gay re ti gös te rir, an -

cak so nu cu ya ra ta cak ola nın Al lah ol du ğu nu bil di ği için, bun la rı

hu zur ve ra hat lık içe ri sin de ya par. 

Te vek kül süz in san la rın ya şa dık la rı sı kın tı la ra gün lük ha yat ta sık -

ça rast la mak müm kün dür. Ör ne ğin işe git mek üze re bi ne ce ği oto -

bü sü ka çı ran bir in sa nın, oto bü sün ar dın dan öf ke ile söy len di ği ne

pek çok de fa rast la mış sı nız dır. Bun dan do la yı da ki ka lar ca ken di ne

ge le mez, hat ta bir baş ka yol la işi ne vak tin de ulaş ma yı ba şar sa bi le,

gün bo yu bu ola yın et ki sin den kur tu la maz. Gü ne ak si lik le baş la dı -

ğı nı, do la yı sıy la da gün bo yun ca tüm iş le ri nin ters gi de ce ği ni dü -

şü ne rek, ken di ken di ne stre se gi rip azap çe ker. Bu nun ye ri ne

Al lah'ın bu olay ile tak dir et miş ola bi le ce ği ha yır la rı dü şün müş ol -

sa, hem hiç böy le bir sı kın tı ya gir me ye cek, hem de ters git miş gi bi

gö rü nen bir olay da Al lah'a tes lim ol du ğu için Al lah'ın rı za sı nı ka -

zan mış ol ma yı uma cak tır. 

Ay nı şe kil de, ge çir di ği bir tra fik ka za sıy la ya ra la nan bir kim se,

ba şı na ge len bu ola ya te vek kül süz bir ta vır gös ter di ğin de içi ne düş -

tü ğü üzün tü den kur tu la maz. Bu nu ya ra ta nın Al lah ol du ğu nu unut -

tu ğu için, ha ta yı ara ba yı kul la nan şo för de ya da ken din de ara ya rak
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öf ke le nir. Oy sa bu sı kın tı sı tü müy le yer siz dir. Bu ka za Al lah di le -

di ği için ol muş tur. Böy le bir du rum da ola yın sa de ce tek bir hay rı nı

dü şün me si bi le ki şi yi içi ne düş tü ğü bu çö züm süz azap tan kur tar -

ma ya ye te cek tir. Ör ne ğin ya ra lan mak ye ri ne ölüm le kar şı laş mış ola -

bi le ce ği ni dü şün me si bi le, Al lah'a şük ret me si ne ve hu zur ve ne şe

ka zan ma sı na ne den ola cak tır. Ya da ya ra lan ma sı nın ölü mü ve ahi -

re ti dü şün me si ne ve si le ol du ğu nu, bu ne den le Al lah'a da ha çok ya -

kın laş tı ğı nı, Al lah kor ku su nun da ha çok art tı ğı nı dü şü ne rek

se vin me li dir. Bel ki bu sa ye de ki bir den, bü yük len mek ten kur tu la -

cak, te va zu su ise Al lah'ın on dan hoş nut ol ma sı na ne den ola cak tır.

Bu ise ahi re ti için ona bü yük bir ha yır ve ka zanç ge ti re cek tir. Do la -

yı sıy la Al lah'a ve ahi ret gü nü ne ke sin bir bil gi ile iman eden bir kim -

se, her tür lü ko şul da Al lah'ın ya rat tı ğı ha yır ve hik met le ri gö re bi lir. 

İma nı yü zey sel an lam da ya şa yan in san lar sık sık te vek kül süz bir

ta vır içe ri si ne gi re bil mek te ve bun dan do la yı mü min le rin ak si ne ha -

ya tı sı kın tı ve azap içe ri sin de ya şa mak ta dır lar. Bu nun ye ri ne söz  ko -

nu su in san lar, Ku ran'da "On lar, ken di le ri ne in san lar: "Si ze kar şı

in san lar top la(n)dı lar, ar tık on lar dan kor kun" de dik le ri hal de

iman la rı ar tan lar ve: "Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir" di yen -

ler dir." (Al-i İm ran Su re si, 173) aye tiy le bil di ri len mü min ler gi bi

Al lah'a te vek kül et miş ol sa lar, çek tik le ri tüm azap lar son bu la cak tır.

Nan kör lük
Al lah Ku ran'da, "... Ger çek şu ki, Biz in sa na ta ra fı mız dan bir

rah met tattır dı ğı mız za man, ona se vi nir. Eğer on la ra ken di el le ri -

nin tak dim et tik le ri do la yı sıy la bir kö tü lük isa bet eder se, bu du -

rum da in san bir nan kör ke si li ve rir" (Şu ra Su re si, 48) aye tiy le,

bir çok in sa nın sa hip ol du ğu kö tü bir ah lak özel li ği ne dik kat çek -

mek te dir. Ger çek ten de ba zı in san lar, içe ri sin de ya şa dık la rı sa yı sız
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ni me te rağ men, Al lah'a kar şı nan kör lük ede bil mek te dir ler. Oy sa

bel ki hiç dü şün me miş ola bi lir ler ama mut suz bir ha yat ya şa ma la rı -

nın baş lı ca ne den le rin den bi ri, Al lah'a kar şı gös ter dik le ri bu ah lak -

tır. Çün kü Al lah, "Öy ley se (yal nız ca) Be ni anın, Ben de si zi ana yım;

ve (yal nız ca) Ba na şük re din ve (sa kın) nan kör lük et me yin." (Ba -

ka ra Su re si, 152) aye tiy le, in san la ra nan kör lük ten ka çın ma la rı nı em -

ret mek te dir. İman et tik le ri hal de Al lah'ın rah me ti ni ve ken di le ri ne

ve ri len on ca gü zel li ği tak dir ede me me le ri, el bet te ki in san la ra azap

ola rak ge ri dön mek te dir. 

Bu kim se le rin böy le bir ah lak ser gi le me le ri nin asıl ne de ni te mel -

de di nin özü nü tam ola rak kav ra ma mış ol ma la rı dır. Ka de rin mü -

kem mel iş le yi şi ni, iyi ya da kö tü gö rü nen her şey de bir ha yır

ol du ğu nu dü şün me me le ri, olay la ra olum suz bir göz le bak ma la rı na

ne den olur. Oy sa bir olay da in sa nın ni met ola rak gö rüp se vinç du -

ya bi le ce ği yüz ler ce de tay var dır. Ama bu in san lar ba kış açı la rın da -

ki çar pık lık ne de niy le, bu ni met le ri ge re ği gi bi gö rüp tak dir

ede mez ler. Ki mi za man da Al lah'tan ken di le ri ne ula şan bu gü zel -

lik le ri gör dük le ri hal de, bun la rı ken di le rin den bi le rek ge re ği gi bi

şük ret mez ler. Ken di si ne, anah tar la rı nı da hi ta şı ya ma ya ca ğı ka dar

çok ha zi ne ler ve ri len Ka run'un, Al lah'a kar şı nan kör bir ta vır içe ri -

si ne gi re rek ayet te bil di ril di ği üze re, "... Bu, ben de olan bir bil gi do -

la yı sıy la ba na ve ril miş tir..." (Ka sas Su re si, 78) de di ği gi bi, bu

kim se ler de sa hip ol duk la rı ni met le ri za ten hak et tik le ri dü şün ce si -

ne ka pı lır lar. Bu yüz den de bun la rı bi rer se vinç ve mut lu luk ve si le si

ni met ler ola rak gör mez ler. Dün ya hır sı nı kalp le rin den tam ola rak

ata ma mış ol ma la rın dan do la yı el le rin de ki on la ra yet mez. Ka na at -

kar ol ma ma la rı ne de niy le ni met ler kar şı sın da da hi ak si, ters ve bü -

yük le nen bir ka rak ter ser gi ler ler. 
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Bu kim se ler ay rı ca ni me ti ve re nin de, ala nın da, azal ta nın da, ar -

tı ra nın da Al lah ol du ğu nu unu tur lar. Bun dan do la yı da ni met kay -

bı na uğ ra dık la rın da bü yük bir ha yal kı rık lı ğı na ka pı lır lar. Oy sa ki

bu Al lah'ın bir de ne me si dir ve in sa nın elin de ki ni met le rin kıy me -

ti ni an la ma sı için önem li bir eği tim fır sa tı dır. 

İn sa nın asıl yap ma sı ge re ken, kar şı sı na çı kan bu fır sat la rı de ğer -

len di re rek, şük re di ci ah la kıy la Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya ça lış mak

ol ma lı dır. Zi ra ak sin de, Al lah Ku ran'da ni met içe ri sin de iken Ken -

di si' ne kar şı nan kör lük eden in san la rın ni met kay bı ile kar şı lık gö -

re bi le cek le ri ni bil dir mek te dir. Bu ger çe ği ha ber ve ren ayet te şöy le

buy rul mak ta dır: 

Al lah bir şeh ri ör nek ver di: (Hal kı) Gü ven lik ve hu zur için dey di,

rız kı da her yer den bol bol gel mek tey di; fa kat Al lah'ın ni met le -

ri ne nan kör lük et ti, böy le ce Al lah yap tık la rı na kar şı lık ola rak,

ona aç lık ve kor ku el bi se si ni tat tır dı. (Nahl Su re si, 112)

Eğer ayet te bah se di len kim se ler, nan kör lük et mek ye ri ne şük re -

di ci bir ah lak gös ter miş ol sa lar, Al lah on lar üze rin de ki ni me ti ni ar -

tı ra cak tır. İman eden kim se ler bu ah la kın ge tir di ği hu zur ve mut -

lu lu ğu ya şar lar. Her şe ye iman ve hik met gö züy le bak tık la rı için

çev re le rin de ki ni met le ri, gü zel lik le ri ve in ce lik le ri he men fark ede -

bi lir ler. Dün ya ni met le ri ne hırs la yak laş ma dık la rı için el le rin de ki -

ler le ye tin me yi bi lir ler. En zor şart lar da, en sı kın tı lı or tam lar da bi -

le bu ah lak la rı nı sür dü rür ler. Olay la rın olum suz yön le ri ni gö rüp

bun lar la mut suz ol mak tan sa, her za man gü zel yön le ri ni gö rüp bun -

lar dan se vinç duy ma sı nı bi lir ler. Al lah, sa mi mi mü min le rin gös -

ter dik le ri bu gü zel ah la ka kar şı lık ola rak Ku ran'da, "Rab bi niz şöy -

le bu yur muş tu: "An dol sun, eğer şük re der se niz ger çek ten si ze

art tı rı rım ve an dol sun, eğer nan kör lük eder se niz, şüp he siz, Be -
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nim aza bım pek şid det li dir." (İb ra him Su re si, 7) aye tiy le bil dir di ği

gi bi bu ah la kı gös te ren kim se le rin üze rin de ki ni met le ri ni da ha da

ar tır mak ta dır.

Ego ist lik
Al lah, Ku ran'da "Ger çek ten, in san, 'ben cil ve ha ris' ola rak ya ra -

tıl dı. Ken di si ne bir şer (kö tü lük) do kun du ğu za man fer ya dı ba sar.

Ona bir ha yır do kun du ğun da en gel le yi ci olur (ve ya cim ri lik eder)."

(Me aric Su re si, 19-21) ayet le riy le in san la rın nef sin de var olan bir

za yıf lı ğı ha ber ver mek te dir. İn san ben cil tut ku la ra ka pıl ma ya yat -

kın bir var lık tır; her fır sat ta ken di ni ön pla na çı kar ma ya, ken di

men fa at le ri ni ko ru ma ya ve ken di ni her kes ten çok sev me ye mü sa -

it tir. İn san, eğer Al lah kor ku su ile gü zel ah lak ta ira de gös ter mez se,

nef si in sa nı sü rek li ola rak 'sa de ce ben se vi le yim', 'ben övü le yim' 'ben

tak dir edi le yim' gi bi ben cil ce is tek ler de bu lun ma sı için kış kır tır.

Böy le bir ah lak ta baş ka la rı nın ra ha tı, hu zu ru, mut lu lu ğu her za man

ikin ci pla na atı lır. 'Ön ce on la rın ra ha tı sağ lan sın' ya da 'on la rın çı -

ka rı na uy gun ol sun, ge re kir se ben ken di men fa at le rim den ödün ve -

re yim' 'baş ka la rı mut lu ol sun, ben de on la rın mut lu lu ğun dan zevk

ala yım' gi bi fe da ka ra ne dü şün ce ler den se, her za man için 'ne olur sa

ol sun, ön ce ben' fik riy le ha re ket edi lir. 

İman eden ler ne fis le rin de ki bu tut ku yu ye ner ve Al lah'ın ra zı ol -

du ğu ah la kı ya şar lar. An cak ki mi in san lar da, 'na sıl ol sa di nin ba zı

hü küm le ri ni ye ri ne ge ti ri yo rum, ara da sı ra da ken di men fa at le ri -

mi kol la ma nın ne gi bi bir kö tü lü ğü ola bi lir ki' gi bi yan lış bir dü -

şün ce ye ka pı la rak, ah lak la rın da ki bu ek sik li ği za rar sız gö rür ler.

Da ha sı in sa nın ken di men fa at le ri ni kol la ma sı nı 'ha ya tın bir ger çe ği'

ola rak gö rür ler. Ya ni her ne ka dar Ku ran ile bu nun yan lış lı ğı ken di -

le ri ne an la tıl mış ol sa da, bi linç alt la rın da ha yat ta ka la bil mek için
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ken di çı kar la rı nı ön plan da tut mak ge rek ti ği ni zan ne der ler. Ak sin de

ken di men fa at le ri ni kim se nin kol la ma ya ca ğı nı, ezi le cek le ri ni ve za -

ra ra uğ ra ya cak la rı nı dü şü nür ler. Da ha sı, her kes bu ah la kı gös te rip

ken di çı kar la rı nı ko ru du ğun da, bir tek ken di le ri fe da kar ve öz ve ri li

olur lar sa, bu du rum da akıl sız ko nu mu na dü şe cek le ri ni sa nır lar. Bu

dü şün ce le rin den do la yı, fe da kar ve in ce dü şün ce li ol mak için ne fis -

le ri ni eğit mez ler. Oy sa ki in sa nın çı kar la rı nı ko ru ya bi le cek tek bir

güç var dır; o güç Al lah'tır. Ak sin de in san ne ben cil lik le ne de ken di

men fa at le ri nin pe şin de koş tur mak la ken din den ya na bir çı kar sağ -

la ya bilir. Al lah bu du ru mu bir aye tte şu şe kil de açık la mak ta dır:

Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak ol sa, O'ndan baş ka bu nu sen -

den kal dı ra cak yok tur. Ve eğer sa na bir ha yır is ter se, O'nun bol

faz lı nı ge ri çe vi re cek de yok tur. Kul la rın dan di le di ği ne bun dan

isa bet et ti rir. O, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. (Yu nus Su re si, 107)

İn san la rın ego ist li ği en be lir gin ola rak ma la ve ca na olan tut ku -

la rıy la or ta ya çı kar. Gü zel ve iyi olan her şe yi ken di le ri kul lan mak is -

ter ler. Ör ne ğin bir baş ka sı eş ya la rı nı kul lan ma yı ta lep et ti ğin de

ver mek is te me dik le ri için ya la na baş vu rup ken di le rin de ol ma dı ğı nı

söy le ye bi lir ler. Kalp le rin de ki bu ben cil tut ku, ha yat la rı nın her aşa -

ma sın da or ta ya çı kar. Gü zel bir ye me ğin ken di le ri ne kal ma sı nı is -

ter ler. Bu nu baş ka la rıy la pay laş ma mak için yal nız ken, ev de kim se

yok ken ye me ğe özen gös te rir ler. Pay laş ma la rı za ru ri ha le gel di ğin de

de, ye me ğin en gü zel olan ye ri ni ken di le ri ne ayı rıp, di ğer ki şi le re ka -

lan kıs mı nı ik ram eder ler. Ay nı şe kil de ya pıl ma sı ge re ken zor bir iş

ol du ğun da da çe şit li ba ha ne ler le bun dan ka ça rak ko nu yu baş ka la rı -

nın üst len me si ni sağ la ma ya ça lı şır lar. Ken di can la rı her ke sin kin den

da ha tat lı dır. Bu ne den le bir baş ka sı çok da ha yor gun ya da meş gul

ol sa ve ken di le ri mü sa it ol sa lar bi le bir ka çış yo lu arar lar.
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Bu in san la rın kalp le rin de sak la dık la rı bu tut ku sa de ce ma lı, yi -

ye ce ği sa hip len me duy gu su ile sı nır lı de ğil dir, pek çok ko nu da or -

ta ya çı ka bi lir. Ego ist lik ten nef si ni arın dır ma yan bir in san çok ba sit

şey le re bi le te nez zül eder; hep ken di is te di ği ol sun is ter, son sö zü

hep ken di si söy le me yi se ver. Ör ne ğin ka la ba lık bir or tam da ken di

be ğen di ği mü zi ğin din len me si ni, ken di is te di ği te le viz yon ka na lı -

nın sey re dil me si ni is ter. Baş ka la rı nın is tek le ri ni ise hiç bir za man

için ön ce lik li ola rak gör mez. En ra hat ye re ken di si otur mak için ace -

le eder. İş bö lü mü var sa en ko lay ola na ta lip olur, zor ola nı hep baş -

ka la rı na bı rak ma ya ça lı şır. Ko şuş tur ma ya da fe da kar lık ge rek ti ren

bir du rum da ağır dan alır, da ima ken di si ni bir adım ge ri de tu tar.

Kar şı lık lı ya pı lan bir ko nuş ma da alt tan al mak ye ri ne üs te çık ma yı

ma ri fet sa yar. 

Oy sa kü çük kü çük men fa at ler el de et mek için yap tı ğı bu tür ta -

vır lar iman et ti ği ni söy le yen ve Ku ran ah la kın dan ha ber dar olan bir

in sa nı bü yük bir sa mi mi yet siz li ğin içi ne sü rük ler. Sa mi mi yet siz lik

ise in sa nı sü rek li hu zur suz luk içe ri sin de ya şa tır. Ken di men fa at le -

ri nin pe şi ne dü şen böy le bir in san sü rek li ola rak giz li den giz li ye çev -

re sin de ki in san la rı kan dı ra bil mek için bü yük bir emek har car.

Sü rek li bu giz li sa mi mi yet siz li ği nin or ta ya çık ma sı, de şif re ol ma sı

kor ku suy la ya şar.  

Sa lih Müs lü man lar ise hiç bir za man böy le kor ku lar ya şa maz lar.

Ku ran'da sa mi mi Müs lü man la rın Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için

can la rı nı ve mal la rı nı or ta ya koy duk la rı, hiç bir kar şı lık bek le me den

iyi lik yap tık la rı, di ğer Müs lü man la rın ih ti yaç la rı nı ken di le ri nin kin -

den ön ce lik li tut tuk la rı  bil di ril mek te dir:

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

nül le ri ne) yer leş ti ren ler ise, hic ret eden le ri se ver ler ve on la ra
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ve ri len şey ler den do la yı iç le rin de bir ih ti yaç (ar zu su) duy maz -

lar. Ken di le rin de bir açık lık (ih ti yaç) ol sa bi le (kar deş le ri ni) öz

ne fis le ri ne ter cih eder ler. Kim nef si nin 'cim ri ve ben cil tut ku la -

rın dan' ko run muş sa, iş te on lar, fe lah (kur tu luş) bu lan lar dır.

(Haşr Su re si, 9)

Ken di le ri, ona duy duk la rı sev gi ye rağ men ye me ği, yok su la, ye -

ti me ve esi re ye di rir ler. "Biz si ze, an cak Al lah'ın yü zü (rı za sı)

için ye di ri yo ruz; siz den ne bir kar şı lık is ti yo ruz, ne bir te şek -

kür." "Çün kü biz, asık su rat lı, zor lu bir gün ne de niy le Rab bi -

miz' den kor ku yo ruz." Ar tık Al lah, on la rı böy le bir gü nün şer -

rin den ko ru muş ve on la ra pa rıl tı lı bir ay dın lık ve bir se vinç

ver miş tir. (İn san Su re si, 8-11)

Gö rül dü ğü gi bi, fe da kar ah lak la rın dan do la yı Al lah Müs lü man -

la ra bir ay dın lık ve nur ver mek te dir. Bu nun ter sin de, ya ni ben cil -

lik te ise Al lah in san la ra giz li bir azap ya şa tır. Ben cil lik ya pa rak,

in san la ra tu zak kur du ğu nu ve ken di si nin akıl lı ol du ğu nu zan ne den

bu in san lar, ger çek te ken di kur duk la rı tu za ğın içi ne dü şer ler. Bu,

Ku ran'da bil di ri len sır lar dan bi ri dir. Fe da kar in san bu ah la kı ser gi -

ler ken da ha çok so rum lu lu ğa ta lip ol du ğu için gö rü nür de da ha çok

yo ru lur, ma lı nı ve rir, pa ra sı nı har car, ken di meş ru hak la rın dan ve

is tek le rin den fe ra gat eder ama vic da nen müs te rih olan, ra hat, mut -

lu, gü zel bir ha yat sü ren de odur. Ben cil ve nef si ne düş kün bir in -

san ise, da ima nef si ni ko ru ma ça ba sı için de sı kın tı lı ve zor bir ha yat

ya şar. Nef si ne ge len en kü çük bir zor luk da hi onu mut suz ve hu zur -

suz et me ye ye ter. 

Kin ve Öf ke nin İn san la ra Ya şat tı ğı Ge ri lim
Birçok insanın sı kın tı ve hu zur suz luk içe ri si ne düş me le ri ne ne -

den olan ah lak özel lik le ri ara sın da kin ve öf ke nin ye ri de ol duk ça
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bü yük tür. Her insan gün lük hayat içe ri sin de hoşuna git me yen pek

çok olay ya da ta vır la kar şı kar şı ya ka la bi lir. Bazı insanlar bu tür du -

rum lar da he men öf ke le nir, hat ta bu nun la da ye tin me yip öf ke le ri ni

iç le ri ne yer le şen bir ki ne dö nüş tü rür ler. 

İman eden ler ise ne fis le ri nin bu tel kin le ri ne ku lak ver mez ler.

Çün kü Al lah, rı za sı nı ka za na cak ve cen ne ti ne ka vu şa cak kul la rı nı,

"On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke le ri ni ye nen ler

ve in san lar (da ki hak la rın)dan ba ğış la ma ile (vaz) ge çen ler dir.

Al lah, iyi lik ya pan la rı se ver." (Al-i İm ran Su re si, 134) aye tiy le ta -

nım la mak ta dır. Bu ne den le mü min ler öf ke ve kin den Al lah'a sı ğı -

nır ve bu nun için şöy le dua eder ler:

Bir de on lar dan son ra ge len ler, der ler ki: "Rab bi miz, bi zi ve biz -

den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la ve kalp le ri miz -

de iman eden le re kar şı bir kin bı rak ma. Rab bi miz, ger çek ten

Sen, çok şef kat li sin, çok esir ge yi ci sin." (Haşr Su re si, 10)

İman eden le re kar şı kin ya da öf ke duy mak, ger çek ten ina nan bir

kim se nin kor kup sa kın ma sı ge re ken bir du rum dur. Çün kü Ku -

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

rü ku' edi ci ler ola rak na maz kı lan ve ze ka tı ve ren mü'min ler dir."

(Ma ide Su re si, 55) aye tiy le mü min le rin bir bir le ri nin ve li le ri ol du -

ğu nu bil dir miş tir. Al lah'ı se ven, O'nun rı za sı nı ara yan, Ku ran ah la -

kı nı ya şa yan ve ha ya tı nı di ne hiz met et me ye ada mış in san la ra kar şı,

ki şi nin kal bin de kin ya da öf ke gi bi duy gu lar tut ma sı, ima nı kal bi ne

tam ola rak yer leş tir me miş ol du ğu nu gös te rir. Al lah'a ve ina nan la ra

kar şı kal bin de böy le bir sa mi mi yet siz lik ya şa ma sı, bu ki şi nin ima -

nın hu zu ru nu ve mut lu lu ğu nu ge re ği gi bi ya şa ya ma ma sı na da ne -

den olur. 

Bu ah la kı ya şa yan in san lar ra hat lık la hoş gö rü gös te rip ge çe bi le -

cek le ri olay la rın et ki sin den bir tür lü kur tu la maz lar. Sı ra dan bir olay
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ya da bir kim se nin ba sit bir ha ta sı bu ki şi le rin öf ke len me si için ye -

ter li olur. Hat ta ba zen de sırf öf ke gö züy le bak tık la rı için, in san la -

rın nor mal dav ra nış la rı nı da hi kı zı la cak ta vır lar ola rak al gı la ya bi -

lir ler. Öf ke le ri nin et ki siy le doğ ru dü şü ne mez, olay la rı adil ve ob jek tif

bir şe kil de de ğer len di re mez ler. Da ha da önem li si öf ke his le ri ni tat -

min et me ar zu la rı o an için pek çok şey den da ha ön ce lik li ha le ge -

lir. Al lah'ın rı za sı nın, öf ke le ri ni ye nip hoş gö rü lü ve ba ğış la yı cı bir

ta vır gös ter mek te ol du ğu nu bil dik le ri hal de, ne fis le ri nin et ki siy le

öf ke len mek ten ken di le ri ni ala maz lar. Al lah in san la ra Ku ran'da,

"Sen af (ve ya ko lay lık) yo lu nu be nim se, (İs lam'a) uy gun ola nı (ör -

fü) em ret ve ca hil ler den yüz çe vir." (Araf Su re si, 199) di ye bil dir -

mek te dir. Bu ne den le, ciddi bir hata yapmış olsa da hi, Al lah'ı se -

ven, Al lah'ın rı za sı nı ara yan bir mü min, mü min kar de şi nin ha ta sı nı

af fe der. 

Bu nun ya nı sı ra kin ve öf ke le ri ni dı şa vur ma yıp iç le rin de sak la -

mış ol ma la rı da bu kim se le ri ya nılt ma ma lı dır. Çün kü Al lah'ın in -

san lar dan is te di ği, bu ah la kı giz li de ol sa açık da ol sa hiç bir şe kil de

ya şa ma ma la rı dır. Bu in san lar, Al lah'ın in san la rın kalp le rin de giz le -

dik le ri ni de bil mek te ol du ğu nu unu tur lar. Oy sa Al lah bir aye tin de

şöy le bu yur mak ta dır: 

Yok sa kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar, Al lah'ın kin le ri ni hiç (or -

ta ya) çı kar ma ya ca ğı nı mı san dı lar? (Mu ham med Su re si, 29)

Bu nun ya nı sı ra tüm di ğer ah lak bo zuk luk la rın da ol du ğu gi bi

kin ve öf ke de her kes ten çok ki şi nin ken di si ne za rar ve ren duy gu -

lar dır. Ço ğu za man kar şı ta ra fın, ki şi nin içe ri si ne düş tü ğü bu sı kın -

tı dan ha be ri bi le ol maz. Ama ay nı es na da bu in san lar baş ka hiç bir

şey dü şü ne me ye cek ka dar bu ko nu ya ka pı lıp git miş olur lar. Öf ke yi

kalp le rin den at ma dık la rı sü re ce dik kat le ri ni her han gi baş ka bir ko -
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nu üze rin de top la ya bil me le ri, akıl la rı nı kul la na bil me le ri, iş le ri ni ya -

pa bil me le ri ya da in san lar la do ğal bir di ya lo ga ge çe bil me le ri müm -

kün ol maz. 

Ay rı ca öf ke nin in san lar üze rin de fi zik sel an lam da oluş tur du ğu

tah ri bat kü çüm se ne me ye cek bo yut lar da dır; iç hu zur suz luk la rı, baş

ağ rı sı, mi de ağ rı sı, uy ku suz luk gi bi has ta lık la rın te me lin de ge nel -

lik le bu tür ah lak bo zuk luk la rı olur. 

Gös te ri len bu ah lak ki şi le rin o an da Al lah'ı, ka de ri, im ti han ol -

duk la rı nı ve ahi ret te he sap ve re cek le ri ni unut muş ol ma la rın dan

kay nak lan mak ta dır. Yok sa sa at ler ce, gün ler ce ya da haf ta lar ca bir

ola yı ya da bir in sa nın bir tav rı nı dü şü ne rek, bu na kar şı kalp le rin de

öf ke ba rın dı ra bil me le ri müm kün ol maz. Al lah'tan ger çek an lam da

kor kan bir kim se, nef si nin ken di si ni böy le bir ko nu da kış kırt tı ğı nı

fark et ti ğin de, Al lah'ın bil dir di ği gi bi dav ra nır:

(Al lah'tan) Sa kı nan la ra şey tan dan bir ves ve se eriş ti ğin de (ön -

ce) iyi ce dü şü nür ler (Al lah'ı zik re dip-anar lar), son ra he men ba -

kar sın ki gö rüp bil miş ler dir. (Araf Su re si, 201)

Kin ve öf ke, in sa nın sa mi mi bir dost lu ğu, sev gi yi ve kar şı lık lı an -

la yı şı ya şa ma sı nı en gel ler. Böy le in san lar hep yal nız, dost suz olur -

lar. Yal nız ve dos tu ol ma yan bir in sa nın ise, mut lu ol ma sı,

ni met ler den zevk al ma sı im kan sız dır. İn san, dost luk lar dan, sev gi -

den, mu hab bet ten, se vin ci ni bi ri le riy le pay laş mak tan, gü ve ne ce ği

in san lar la bir lik te ol mak tan zevk ala cak şe kil de ya ra tıl mış tır. Yal -

nız lık, dost suz luk in sa nın fıt ra tı na ay kı rı ol du ğu için, in sa nı bu nal -

tır, sı kın tı ya dü şü rür. Her ne ka dar ba zı in san lar yal nız lık tan zevk

al dık la rı nı, kim se yi sev me dik le ri ni, sa de ce ken di le ri ni sev dik le ri ni

ve bu şe kil de ra hat et tik le ri ni söy le se ler de, bun da sa mi mi de ğil dir -

ler. On lar sa de ce in san la ra olan kin le rin den do la yı ve ya ger çek ten
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dost edi ne bi le cek le ri bi ri le ri ni bu la ma dık la rı için ke sin lik le mut lu

de ğil dir ler. Sa de ce in san la ra mut lu gö rün mek için bun la rı söy ler -

ler. Dost edi ne me yen in san la rın, ça re siz lik ten ke di le ri ni, kö pek le -

ri ni, kuş la rı nı dost edin me le ri nin, on la ra son de re ce düş kün ha le

gel me le ri nin, hat ta bir in san la ko nu şur gi bi on lar la ko nuş ma ya baş -

la ma la rı nın al tın da ya tan ne den ler den bi ri bu dur. Bu ne den le kin

ve öf ke, in sa nın fıt ra tı na ay kı rı dır ve in sa nı yal nız lı ğa, mut suz lu ğa

ve ça re siz li ğe sü rük ler. 

Unu tul ma ma lı dır ki Ku ran'da, "Ora ya esen lik le ve gü ven lik le gi -

rin. On la rın gö ğüs le rin de kin den (ne var sa tü mü nü) sı yı rıp-çek -

tik, kar deş ler ola rak taht lar üze rin de kar şı kar şı ya dır lar." (Hicr

Su re si, 46-47) ayet le riy le be lir til di ği gi bi cen net ah la kın da kin ve öf -

ke nin ye ri yok tur. Do la yı sıy la cen ne ti he def le yen bir mü mi nin de

dün ya da bu ah lak bo zuk lu ğun dan arın ma sı ge rek mek te dir.

İn sa nı Yo ran ve Hu zur suz Eden
Bir Özel lik : Yap ma cık lık 
Ba zı in san la rı yap ma cık ta vır la ra sü rük le yen şey, kalp le rin de giz li

tut tuk la rı bir ta kım dü şün ce ler ba rın dır ma la rı dır. İç le ri ile dış la rı

bir ol ma dı ğı için, iç le rin den gel di ği gi bi do ğal ve sa mi mi dav ra na -

maz lar. Her za man bir şey le ri ka muf le et me, bir şey le rin tak li di ni

yap ma ve in san la rı bir şey le re ik na et me ça ba sı için de dir ler. Bu ne -

den le de yüz le ri hiç bir za man ken di ger çek yüz le ri, ses le ri ken di do -

ğal ses le ri ol maz ve ko nuş ma la rı ken di sa mi mi dü şün ce le ri ni

yan sıt maz. Yap ma cık ta vır la rı ne de niy le bu in san lar la bi re bir bağ -

lan tı kur mak müm kün de ğil dir. Ger çek ki şi lik le ri ni ör ter ler; in san -

lar hak kın da ki ger çek dü şün ce le ri ni, olay lar hak kın da ki ger çek

yo rum la rı nı, za af la rı nı, is tek ve ta lep le ri ni hep sak la ma ya ça lı şır lar.
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Ken di le ri ne içe ri sin de bu lun duk la rı du rum an la tıl dı ğın da ya da

yap ma cık ta vır la rı ta rif edi lip sa mi mi ye te da vet edil dik le rin de bi le

yi ne ay nı su ni tep ki ler le kar şı lık ve rir ler. Do la yı sıy la bu in san la rın

ger çek ka rak ter le ri ni an la ya bil mek, ger çek dü şün ce le ri ni öğ re ne -

bil mek hiç bir za man için müm kün ol maz. Bun dan do la yı, bu in -

san la rın ya nın da hiç bir za man ra hat edi le mez. Çün kü ger çek

yü zü nü per de le yen bir kim se nin, her za man umul ma dık dav ra nış -

lar da bu lun ma, ah lak sız lık yap ma ih ti ma li var dır.

Oy sa mü mi nin en önem li özel lik le rin den bi ri se lam sı fa tı na sa -

hip ol ma sı, ya ni gü ve ni lir bir in san ol ma sı dır. Ona bu gü ve ni lir li ği

ka zan dı ran Al lah'tan kor kup sa kın ma sı, her ne ha ta sı ya da ek si ği

olur sa ol sun, bun la rı giz le mek ye ri ne, dü zelt mek için sa mi mi bir

ça ba sarf et me si dir. Ak si bir ta vır, en baş ta Al lah'a kar şı sa mi mi yet -

siz li ği, ar dın dan da in san la ra kar şı iki yüz lü lü ğü ge ti rir. 

İki yüz lü lük ise in sa na azap ve rir. Çün kü sa mi mi yet ne ka dar ko -

lay ve ne ka dar kon for lu ise, iki yüz lü lük de o ka dar zor ve sı kın tı lı -

dır. Sa mi mi yet siz lik, in sa nın ha ya tı bo yun ca bir an da hi ara

ver me den "poz yap ma sı"nı ge rek ti rir. Poz için, ge rek siz ye re ke sin -

ti siz bir dik kat ve ril me si, ka fa da sü rek li plan ve he sap ya pıl ma sı çok

zor dur. Ay nı şe kil de iç ten ge len ger çek is tek le rin sü rek li ola rak fren -

len me si, ger çek ka rak te rin ve do ğal ha ya tın hiç bir za man ya şa na -

ma ma sı da in san la rı cid di şe kil de bir aza ba sü rük ler. İn san la rın

böy le bir azap için de ya şa ya cak la rı na, kalp le rin de ki olum suz luk la -

rı olum lu bir an la yı şa çe vir me le ri, gü zel ah lak ve gü zel dü şün ce

edin me le ri ve bu nun so nu cun da sa mi mi, do ğal ve ra hat dav ran -

mak tan çe kin me me le ri çok da ha ko lay dır. 

Di ni ve gü zel ah la kı ger çek an lam da ya şa mak ve Al lah'a kar şı

ger çek ten sa mi mi ol mak ye ri ne, bu nun tak li di ni yap ma yo lu nu seç -
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mek in sa na hem dün ya sı nı hem de ahi re ti ni kay bet ti rir. Bu ne den le

in san kal bin de Ku ran'a uy gun ol ma yan hiç bir şey bı rak ma ma lı ve

Al lah'a ve mü min le re kar şı ola bi le cek en iç ten, en can dan, en sa mi -

mi tav rı gös ter me li dir.

Kıs kanç lık
Kıs kanç lık, in san la rın dün ya ya olan bağ lı lık la rın dan kay nak la -

nan önem li bir ta vır bo zuk lu ğu dur. Al lah Ku ran'da "... Ne fis ler ise

'kıs kanç lı ğa ve ben cil tut ku la ra' ha zır (el ve riş li) kı lın mış tır..." (Ni -

sa Su re si, 128) aye tiy le in san la rın nef sin de böy le bir duy gu ol du ğu -

nu bil dir miş tir. "Onu arın dı rıp-te miz le yen ger çek ten fe lah

bul muş tur." (Şems Su re si, 9) aye tiy le de in sa nın kur tu lu şu için nef -

si ni bu kö tü lük ler den arın dır ma sı ge rek ti ği ni bil dir mek te dir. Ak -

sin de ise Ku ran'da, "Ve onu (is yan la, gü nah la, bo zul ma lar la)

ör tüp-sa ran da el bet te yı kı ma uğ ra mış tır." (Şems Su re si, 10) aye-

tiyle açık lan dı ğı gi bi nef sin de ki bu kö tü lük ler in sa nı yı kı ma sü rük -

ler. Kıs kanç lı ğın in san lar üze rin de mey da na ge tir di ği tah ri bat ve

ver di ği azap, ayet te bah se di len yı kı mın dün ya da ne şe kil de ger çek -

le şe bi le ce ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. 

Ca hi li ye top lu mun da in san la rın kıs kanç lı ğa olan ba kış açı la rı

Ku ran'da bil di ri len ler den çok fark lı dır. Bu kim se ler kıs kanç lı ğın her

in san da az çok ol ma sı ge re ken in sa ni bir özel lik ol du ğu nu dü şü nür -

ler. Hat ta hiç kıs kanç ol ma dı ğı nı söy le yen kim se le ri ga rip kar şı lar -

lar. Ken di le ri ise ya şam la rı bo yun ca iç içe ya şa dık la rı in san la rın

he men he men her şe yi ni kıs ka nır lar; ze ka la rı nı, gü zel lik le ri ni, ye te -

nek le ri ni, mal la rı nı, ço cuk la rı nı, ev le ri ni, iş le ri ni vb...

Kıs kanç in san lar baş ka la rı nın iyi li ğin den, gü zel li ğin den ya da

ba şa rı sın dan zevk al mak, mut lu ol mak ye ri ne bun lar dan sı kın tı du -

yar lar. Kıs kan dık la rı in san la rın ni me te ka vuş ma la rı on la rı mah -
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zun laş tı rır ve iç ten içe üzer. İç le rin de ki bu hırs on la rı kar şı la rın da -

ki in san la ra za rar ver me is te ği ne ka dar gö tü re bi lir. Bu ne den le dir

ki Al lah Ku ran'da mü min le rin, "ha set çi nin şer rin den Al lah'a sı ğın -

ma la rı nı" bil dir mek te dir: 

De ki: Sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım. Ya rat tı ğı şey le rin şer rin den,

ka ran lı ğı çök tü ğü za man ge ce nin şer rin den, dü ğüm le re üfü ren-

ka dın la rın şer rin den ve ha sed et ti ği za man, ha set çi nin şer rin -

den. (Fe lak Su re si, 1-5)

Mü min ler ise ca hi li ye in san la rı nın övün dük le ri bu özel li ğin as -

lın da çir kin bir ta vır ol du ğu nu bi lir ler. Kıs kanç lı ğın ter si ne bir bir -

le ri nin gü zel özel lik le ri ile if ti har eder, bir bir le ri nin iyi li ği, gü zel li ği

için Al lah'a dua eder ler. Za ten Ku ran'ı bi len ve Ku ran ah la kı nı ya -

şa yan bir in san için bu nun ak si de dü şü nü le mez. An cak bu na rağ -

men, iman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de, bu ah la kı ge re ği gi bi ha -

yat la rı na ge çi re me miş kim se ler de var dır. Bu kim se ler ca hi li ye

top lum la rın da ol du ğu gi bi kıs kanç lı ğı ma kul gör mez ve açık açık

bu ah la kı sa vun maz lar. An cak ki mi za man ne fis le ri nin bu yön de ki

tel kin le ri ne ka pı la bi lir ler. Ki mi za man da ken di le rin ce meş ru gör -

dük le ri ba zı du rum lar da bu his le ri ya şa ma la rı nın Ku ran'a mu ha lif

ol ma ya ca ğı nı dü şü ne rek ken di le ri ni kan dı rır lar. Ör ne ğin meş ru ve

Ku ran'a uy gun bir is tek ola rak, mü min ler ara sın da sev gi, dost luk,

gü ve ni lir lik gi bi ko nu lar da en ön de ol mak is ter ler. El bet te mü min,

Al lah'ın ve mü min le rin sev gi si ni, dost lu ğu nu ve gü ve ni ni en faz la -

sıy la ka zan mak is ter. Ama ken di si gi bi di ğer mü min le rin de bu ni -

met le ri en faz la sıy la ka zan ma la rı nı is ter. Eğer bir baş ka sı ken di sin -

den da ha gü zel bir ah lak gös te re bi li yor sa, bu du rum da onun la if ti har

et me li ve ona an cak gıp ta gö züy le bak ma lı dır. Kıs kanç lı ğın mü min

ah la kın da ye ri yok tur. An cak sö zü ge çen in san lar gıp ta et me duy -

gu la rı nı kıs kanç lık la ka rış tı ra bil mek te dir ler. 
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As lın da bu in san la rın her bi ri din ah la kı nı ya kın dan ta nı ma la rı

do la yı sıy la iyiy le kö tü yü, doğ ruy la yan lı şı çok açık bir şe kil de ayırt

ede bi le cek bir an la yı şa sa hip tir ler. Ku ran ayet le ri ve vic dan la rı ne -

yin kıs kanç lık tan ne yin ise meş ru is tek ler den kay nak lan dı ğı nı ken -

di le ri ne gös ter mek te dir. Bu na rağ men ken di ken di le ri ni kan dı rır lar.

Ken di le ri ni kan dı rır ken kul lan dık la rı yön tem ler ise tü müy le Al lah'a

kar şı sa mi mi yet siz li ğe da ya lı dır. Bu sa mi mi yet siz lik le ri ne de niy le

de mü min ah la kı nın hu zu ru nu ya şa mak var ken, giz li den giz li ye bu

ca hi li ye ah la kı nın sı kın tı sı nı ya şa mak zo run da ka lır lar. Kalp le rin de

kıs kanç lık his le ri ni ya şa tan in san lar sü rek li mut suz bir dün ya da ya -

şar lar. Ken di le rin den da ha iyi, da ha gü zel, da ha ye te nek li in san la -

rın var lı ğı, bir baş ka sı nın övül me si ve ya baş ka sı na gös te ri len sev gi,

her an üzün tü ve sı kın tı çek me le ri ne ne den olur. Yüce Al lah'ın ken -

di le ri ne ver di ği ni met ler le ye tin me si ni, bun la ra şük re dip bun lar la

mut lu ol ma sı nı bil me dik le ri için azap çe ker ler. 

İç ten içe ya şa nan bu giz li azap tan kur tul ma nın tek yo lu ise nef -

si tüm kö tü lük ler den arın dır mak ve her şe yi Ku ran ayet le ri ile de -

ğer len dir mek tir. Böy le bir in san tüm gü zel lik le rin, ma lın, mül kün

ger çek sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu, Rab bi mi z'in tüm bun la rı dün ya da

in san la ra fark lı şe kil ler de ve re rek on la rın ah lak la rı nı de ne di ği ni bi -

le cek tir. Ar tık bu ger çe ğe gö re ha re ket et me si ne de niy le her gü zel -

lik ken di si için de zevk alı na cak bi rer ni me te dö nü şe cek tir. 

Ya lan cı lık
Ya lan söy le mek ca hi li ye top lum la rın da son de re ce yay gın bir kö -

tü ah lak özel li ği dir. İn san la rın bü yük ço ğun lu ğu, kar şı ta ra fın an -

la ma ya ca ğı şe kil de ken di le rin ce ze ki ce ta sar lan dık tan son ra, ya lan

söy le me nin her han gi bir mah su ru ol ma ya ca ğı na ina nır. Çün kü bu

kim se ler ken di le ri ni sa de ce in san la ra kar şı so rum lu gör mek te dir -
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ler. İn san la rı kan dı rıp ik na ede bil dik ten son ra da ge ri ye her han gi

bir so run kal ma ya ca ğı nı dü şü nür ler. Oy sa ki in sa nın tüm so rum lu -

lu ğu Al lah'a kar şı dır ve Al lah Ku ran'da,"... ya lan söz söy le mek ten

de ka çı nın." (Hac Su re si, 30) aye tiy le in san la ra ya lan söy le mek ten

ka çın ma la rı nı em ret mek te dir. Do la yı sıy la ne ka dar ze ki ce de ol sa

ya da in san la rı inan dır ma ya yet se de, Al lah ger çe ği bil mek te, o in -

sa nın ya lan söy le di ği ni gör mek te dir. 

İman eden ler, ya la nın Al lah'ın in san la ra ha ram kıl dı ğı bir dav -

ra nış şek li ol du ğu nu bi lir ve çok kü çük bir ko nu da bi le ol sa ya lan

söy le mek ten şid det le sa kı nır lar. An cak ne fis le ri nin et ki siy le ha re -

ket eden ki mi in san lar, ca hi li ye de kal mış ol ma sı ge re ken bu ah lak -

la rı nı ha len sür dü re bil mek te dir ler. El bet te ki bu kim se le re so ru la cak

ol du ğun da Al lah'ın ha ram kıl dı ğı böy le bir fi ili açık açık ve bi le bi -

le ke sin lik le yap ma ya cak la rı nı söy ler ler. Ama ne fis le ri zor da kal dı -

ğın da, he men ya la na baş vu ra bi lir ler. 

Ha ram ol du ğu nu bi le bi le ya lan söy le yen bir in san, ilk ba kış ta

ya la nıy la ken di ni ko ru muş, ba zı şey ler ka zan mış gi bi gö rü ne bi lir.

An cak ger çek böy le de ğil dir. Ya lan söy le mek, in sa nın vic da nı nı sı -

kar, onu hu zur suz ya par. Böy le bir in san her za man ya lan la rı nın or -

ta ya çık ma sın dan ve bu ne den le in san la rın gö zün de kü çük

düş mek ten kor kar, hep bu nun ge ri li mi ni ya şar. İç ten içe, Al lah'ın

ha ram kıl dı ğı bir şe yi yap tı ğı nı bil di ği için ra hat ede mez. Üs te lik bir

kez ya lan söy le me ye baş la yan bir in san, ya la nı nın açı ğa çık ma ma sı

için, ken di si ni ar ka ar ka ya ye ni ya lan lar söy le mek zo run da his se -

der. Her se fe rin de bi raz da ha ya lan ba ta ğı na çe ki lir ve iç ten içe bun -

dan kur tu la ma ma nın stre si ni ya şar. Ay rı ca ya lan cı in san lar

çev re le rin de he men his se di lir ler, bu ne den le on la ra gü ve nil mez ve

say gı du yul maz. Bu ise, ya lan cı nın da ha da kü çük düş me si ne ne den
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olur. Ken di ni yü celt mek ve ken di si ne çı kar sağ la mak için ya lan söy -

le yen bu tarz in san lar tam ak si ile kar şı lık bu lur lar. 

Al lah, böy le kim se le rin şey ta nın et ki siy le ha re ket et tik le ri ni Ku -

ran'da şöy le bil dir mek te dir:

Şey tan la rın kim le re in mek te ol duk la rı nı si ze ha ber ve re yim mi?

On lar, 'ger çe ği ters yüz eden,' gü na ha düş kün olan her ya lan -

cı ya iner ler. Bun lar (şey tan la ra) ku lak ve rir ler ve ço ğu ya lan söy -

le mek te dir ler. (Şu ara Su re si,  221-223) 

Çö züm, tüm sa mi mi yet siz ta vır lar da ol du ğu gi bi ke sin bir tev -

bey le Al lah'a sı ğı nıp, Ku ran ah la kı nı ek sik siz ola rak ya şa mak tır. Bu

du rum da bu kim se le rin hem dün ya ha ya tın da ki sı kın tı lı ha yat la rı

so na ere cek hem de ahi ret te ki son suz azap tan kur tul ma yı uma bi le -

cek ler dir.

Duy gu sal lık
Duy gu sal lık, in san la ra sı kın tı lı bir ha yat ya şa tan ve ay nı za man da

Al lah'ın Ku ran'la bil dir di ği an la yış la uyuş ma yan, an cak in san la rın

bü yük bir ço ğun lu ğu nun fark ede me di ği önem li bir teh li ke dir. Hat -

ta, duy gu sal ol mak ço ğun luk la in san lar ara sın da tak dir ve be ğe ni

top lar, teş vik gö rür. Duy gu sal lık sev gi nin bir te za hü rü zan ne di lir,

oy sa Ku ran ah la kın dan uzak in san la rın iç le rin de ya şat tık la rı bir

azap tır. Ger çek sev gi sa mi mi dir ve iç ten lik le, açık açık, çe kin me -

den, ki bir ol ma dan gös te ri len sa mi mi bir duy gu dur. Duy gu sal lık ise

sev gi nin giz len me sin den ve ya Al lah'a du yul ma sı ge re ken sev gi nin

in san la rın şah sı na yö nel til me sin den kay nak bu lur. Bu şe kil de dav -

ra nan in san lar sev gi le ri ni yö nelt tik le ri ki şi le ri sa hip le nir, hat ta on -

la ra kar şı put edin me ye ka dar va ran his ler bes ler ler. Bu se bep le de

sü rek li ız dı rap için de ya şar lar. 
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Duy gu sal lık di ne mu ha lif olan bir duy gu dur. Ku ran ah la kı in -

san la ra, olay la rı ger çek çi bir ba kış açı sıy la gö re bil me ve akıl cı bir

yak la şım la yo rum la ya bil me ye te ne ği ka zan dı rır. Duy gu sal lık ise in -

san la rı ger çek ler den uzak laş tı ran, man tık sız dü şün ce le re iten ve

yan lış ka rar lar al ma ya yö nel ten bir duy gu dur. İma nı ve Ku ran ah -

la kı nı kav ra yan in san lar için, duy gu sal lı ğın zevk alı na cak hiç bir ya -

nı yok tur. On lar bu nun in san la rı hü zün, hüs ran ve yı kı ma

sü rük le yen bir dü şün ce şek li ol du ğu nun bi lin cin de dir ler. Bu ne den -

le ne açık ne de giz li ola rak kalp le rin de böy le bir za yıf lı ğa izin ver -

mez ler.

İman et tik le ri hal de duy gu sal lı ğın Ku ran'a mu ha lif olan bu yön -

le ri nin far kın da ol ma yan ya da bun la rı önem se me yen in san lar ise,

böy le bir ko nu da za yıf lık gös te re bi lir ler. Ki mi za man sa de ce ken di

ken di le ri ne giz li giz li ya şa dık la rı bu duy gu, ki mi za man lar da ta vır -

la rı na da açık ça ha kim olur. Bu duy gu nun en be lir gin dı şa vu rum -

la rın dan bi ri, bu kim se le rin bir tür lü önü ne ge çe me dik le ri ağ la ma

eği li mi dir. Ağ la ma, ki şi nin bir şe ye kar şı ko ya ma dı ğı şe kil de üzül -

me sin den olur ki, bu da o ki şi nin Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re gö nül hu -

zu ru ve hoş nut luk la te vek kül ede me me sin den kay nak la nır. 

Duy gu sal lı ğın et ki siy le bu kim se le rin üze rin de sü rek li bir hü zün

ha li var dır. Ya şa dık la rı her olay da üzü lüp hü zün le ne cek bir yön

mut la ka bu lur lar. Bun dan do la yı ha yat la rı nı sü rek li ağ la ma eği li mi

içe ri sin de ge çi rir ler. An cak ağ la ma de nin ce ak la sa de ce ki şi nin göz -

ya şı dö ke rek ağ la ma sı gel me me li dir. Ki mi za man ger çek ten bu şe -

kil de ağ la dık la rı da olur. Ama ki mi za man da fi zik sel an lam da

göz ya şı dök me dik le ri hal de ağ la ma de vam eder; bu be de nin ağ la -

ma sı dır. Bu ruh ha lin de ki şi nin ki mi za man göz le ri ha fif nem le nir -

ken ki mi za man da hiç ıs lan maz. Ama yü zün de hüz nün ne den
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ol du ğu be lir gin bir sa rar ma ve sol ma baş gös te rir. Se sin de, ta kat ve

can lı lık yok tur. Ba kış la rı do nuk ve ke der li dir. Üze rin de bir ağır lık

ve bit kin lik, ko nuş ma la rın da ise yo ğun bir ümit siz lik ha va sı ha kim -

dir. Vü cut la rı, yo ğun stres ne de niy le fonk si yon la rı nı ge re ği gi bi ye -

ri ne ge ti re mez. Bu ne den le bu kim se ler ru hi çö kün tü le ri nin ya nı

sı ra be den sel ola rak da cid di ra hat sız lık lar ya şar lar. Bu ruh ha li ne

ka pıl dık la rı an lar da ön le ri ne dün ya nın en gü zel ni met le ri da hi su -

nul sa, bun la rın hiç bi rin den ger çek an lam da zevk ala maz lar. Hiç bi ri

on la rı bu sı kın tı dan kur tar ma da et ki li ol maz. İma nın ve te vek kü -

lün hu zu ru nu ve kon fo ru nu ya şa mak var ken ken di el le riy le ken di -

le ri ne sı kın tı do lu bir dün ya oluş tu rur lar. 

Oy sa Al lah Ku ran'da in kar eden ler için, '... ka zan dık la rın dan do -

la yı az gül sün ler, çok ağ la sın lar' (Tev be Su re si, 82) di ye bu yur mak -

ta dır. Ya ni ağ la mak, hü zün len mek, üzün tü duy mak in kar eden le re

ait bir özel lik tir. Ay nı şe kil de, Ku ran ayet le rin de hep in kar cı la rın,

ce hen nem eh li nin mut suz luk la rın dan, bed baht lık la rın dan, sı kın tı

do lu ya şam la rın dan bah se dil mek te dir. Mü min ler ise Ku ran'da hep

ne şe li ol ma ya teş vik edil mek te, pek çok ayet te dün ya da ve ahi ret te

se vinç du ya cak la rı ko nu lar la müj de len mek te dir ler. Bu du rum da

iman et ti ği ni söy le yen bir ki şi eğer sü rek li elem do lu ya da ağ la ma ya

eği lim li bir ruh ha li içe ri sin dey se, bu onun te vek kül ko nu su baş ta

ol mak üze re pek çok ko nu yu yü zey sel de ğer len dir di ği ni ve di nin

ru hu nu tam ola rak ya şa ma dı ğı nı gös te rir. 

Bu ne den le din dar ol du ğu nu söy le yen bir in san, her ne se bep le

olur sa ol sun üzül me yi, sı kıl ma yı nor mal kar şı la ma ma lı, bir mü min

ola rak böy le bir ta vır gös ter mek ten Al lah'a sı ğın ma lı dır. Al lah ile
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dost ol ma nın, O'na gü ve nip da yan ma nın hu zu ru nu ya şa mak var -

ken böy le azap do lu bir ha yat ya şa ma yı ma kul kar şı la ma ma lı dır.

Al lah'ın Ku ran'da, "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 ka ra) dö ner sek, ar tık ger çek ten

za lim kim se ler olu ruz." (Mü mi nun Su re si, 106-107) ayet le riy le dik -

kat çek ti ği gi bi, dün ya ha ya tın da mut suz luk la rı na ye ni le rek ahi ret

ha yat la rı nı piş man lık içe ri sin de ge çi ren kim se le rin du ru mun dan

ib ret al ma lı ve ger çek sar sıl maz ima nı ka zan ma ya ni yet et me li dir.

DUYGUSALLIK AYRI BİR İNANÇ GİBİDİR

Adnan Oktar: Duygusallık ayrı bir din, ayrı bir inanç gibidir. Çünkü

kişi Allah’tan kopmuş, Allah’a tevekkülü bırakmış, şeytanıyla cebelleşen

biri haline gelir adam. Bir ağlar, bir üzülür, bir hüzünlenir, bir türlü be-

ladan başı çıkmaz. Hâlbuki öbür türlü gönlünü Allah’a vermiş. Mesela

kötü gibi bir olay oluyor diyor ki: “Bunda hayır vardır.” Kendini mi al-

datıyor? Doğru söylüyor. Hakikaten var. 

Duygusallık, romantiklik imanın çelik zırhına çarptığında direk aşağıya

düşer. Akılcılığın berraklığı, güzelliği, sarihliği ortaya çıkar, kristal gibi.

(Adnan Oktar’ın 1 kasım 2014 tarihli A9 TV röportajından)
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Alın gan lık ve Küs kün lük
İn san la rın giz li den giz li ye azap çek me le ri ne ne den olan ta vır bo -

zuk luk la rın dan bi ri de alın gan lık tır. Alın gan ki şi ler, or ta da hiç bir

se bep ol ma ma sı na rağ men, ka pıl dık la rı duy gu sal ruh ha li nin et ki -

siy le, şa hit ol duk la rı her olay dan, duy duk la rı her söz den alı nıp kü -

se bi lir ler. Oy sa söy le nen söz le rin on lar la hiç bir il gi si bu lun maz.

Ve ya bu ki şi ler ken di le ri ne söy le nen söz le ri, alın gan lık la rı ne de niy le

bam baş ka açı lar dan al gı lar lar. Ken di le ri ne an la tıl mak is te nen hik -

me ti gör mek ye ri ne, hiç il gi si ol ma yan çı ka rım lar ya pa rak ken di le -

ri ne, alı na bi le cek mal ze me ler bu lur lar ve son ra da kü ser ler. 

Alın gan ki şi ler, ne den do la yı küs tük le ri ni, on la rı ne yin ra hat sız

et ti ği ni de açık ça söy le me dik le ri için, çev re le rin de ki in san lar on la -

rın ne den böy le bir ta vır için de ol duk la rı nı an la ya maz lar. On la rı

çöz mek için tür lü yol lar de ner ler, an cak ço ğu za man bu ki şi le rin ne -

den alın dık la rı nı tes pit et mek müm kün ol maz. 

Alın gan lı ğın te me lin de ya tan ne den ler den bi ri, bu in san la rın

çev re le rin de ki in san la rı dost ola rak gör me me le ri, on la rın söz ve ta -

vır la rı nı hep aleyh le rin de al gı la ma la rı ve gü ven duy ma ma la rı dır.

Bir baş ka ne den ise, bu in san la rın ken di iç le rin de ki hu zur suz luk ve

sa mi mi yet siz lik le ri dir. Çün kü bu in san lar ken di vic dan sız lık la rı na

şa hit ol duk la rı için, baş ka la rı nın da bu nun far kın da ola bi le ce ği ni

ve her an bun la rı yü zü ne vu ra bi le cek le ri ni dü şü nür ler. Bu ne den le

her sö zü ken di aleyh le rin de zan ne der ler. Al lah, iki yüz lü in san la rın

bu özel li ği ni bir ayet te şöy le bil dir mek te dir:

Sen on la rı gör dü ğün za man cüs se li ya pı la rı be ğe ni ni ka zan mak -

ta dır. Ko nuş tuk la rı za man da on la rı din ler sin. (Oy sa) San ki on -

lar (sü tun gi bi) da yan dı rıl mış ah şap-kü tük gi bi dir ler. (Bu da ya -

nık sız lık la rın dan do la yı da) Her çağ rı yı ken di le ri aley hin de
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sa nır lar. On lar düş man dır lar, bu yüz den on lar dan ka çı nıp-sa -

kı nın. Al lah on la rı kah ret sin; na sıl da çev ri li yor lar. (Mü na fi kun

Su re si, 4)

Ba zı in san lar da as lın da ger çek ten alın gan bir ta vır içe ri sin de ol -

ma dık la rı hal de ka sıt lı ola rak alın mış gi bi gö rü ne rek, hak sız ol duk -

la rı ko nu lar da üs te çık ma ya ça lı şır lar. Kü se rek, ken di le rin ce kar şı

ta ra fı söy le dik le ri ne piş man et mek ve ge ri adım at ma la rı nı sağ la -

mak is ter ler. Oy sa bu tip yön tem ve ta vır lar iman eden le rin te nez -

zül et me ye cek le ri ta vır lar dır. Ku ran ah la kın da kar şı ta raf ca hil ce,

yan lış ya da dü şün ce siz ce bir ta vır gös ter se da hi böy le bir alın gan -

lık ya da küs kün lü ğün ma ku li ye ti yok tur. Çün kü mü min kar şı laş tı -

ğı her ola yı, her tav rı, her sö zü Al lah'ın ya rat tı ğı nı bi lir. Bu na

rağ men böy le hoş nut suz bir ah lak gös ter mek, Al lah'a kar şı ya pı lan

bir ha ta olur. Bu nun ya nın da mü min ler Al lah'ın rı za sı nın, hoş gö -

rü lü, af fe di ci ve ba ğış la yı cı bir ah lak ge rek tir di ği ni de bil mek te dir -

ler. Al lah Ku ran'da bu ah la kın öne mi ni şöy le be lirt mek te dir:

Kö tü lü ğün kar şı lı ğı, onun mis li (ben ze ri) olan kö tü lük tür. Ama

kim af fe der ve ıs lah eder se (dir li ği ku rup-sağ lar sa) ar tık onun ec -

ri Al lah'a ait tir. Ger çek ten O, za lim le ri sev mez. (Şu ra Su re si, 40)

Alın gan in san lar kim sey le dost ola maz, kim se yi se ve mez ve se -

vi le mez ler. Sü rek li üzün tü ve sı kın tı için de ya şar lar. Her ke se da rı -

lıp küs me le ri ne de niy le hep tek baş la rı na ya şar, yal nız ka lır lar. Her

Müs lü ma nın, alın gan lı ğın ve ya kın la rı na küs me nin, Ku ran ah la kı na

uy ma yan bir ta vır ol du ğu nu ka bul et me si çok önem li dir. Müs lü man

ki şi, hak lı da hi ol sa, kar şı sın da ki ler le ra hat sız lık duy du ğu ko nu yu

açık açık ko nu şur, eğer ha ta ken di sin de ise bu nu dü zel tir. Eğer ha -

ta lı dav ra nan ta raf bir baş ka sı ise, ona küs mez, ak si ne onu, Ku ran

ayet le ri ni ha tır la ta rak uya rır.  
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Dün ya Hır sı nı Yok Eden Ko nu la rı 

Dü şün mek ten Ka çın mak

Ba zı in san la rın ima nı kav ra dık la rı hal de ha yat la rı nın ki mi an la -

rı nı sı kın tı içe ri sin de ge çir me le ri nin en önem li ne den le rin den bi ri,

dün ya ha ya tı için bü yük bir hırs ta şı ma la rı ve bu hırs la rı nı gi de re -

cek ko nu la rı dü şün mek ten ka çın ma la rı dır. 

Ku ran'a bak tı ğı mız da in san la rın dün ya ha ya tı na iliş kin ola rak

hır sa ka pıl dık la rı ko nu la rın hep ay nı ol du ğu nu gö rü rüz. Mal bi rik -

tir me tut ku su, ca na olan düş kün lük in san la rın gö zün de de ğer ka -

za na bil me is te ği ve iti bar kay gı sı bu ko nu la rın baş lı ca la rın dan dır.

Al lah in san la rın hır sa ka pıl dı ğı bu ko nu la rı bir ayet te, "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)

söz le riy le  bil dir miş tir. Tüm bun lar el bet te ki dün ya ha ya tı nın ni -

met le ri dir. Al lah in san la rı bu ni met ler den zevk ala cak şe kil de ya -

rat mış tır. Doğ ru olan tüm bu ni met le ri, her bi ri nin Al lah'tan

gel di ği ni bi le rek, O'na şük re de rek kul lan mak tır. Yan lış olan ise bu

ni met le re sa hip ola bil me yi ahi ret ha ya tı nı ka zan mak tan da ha

önem li gör mek ve bu nun için hır sa ka pıl mak tır. 

ÖLÜM DÜNYA HIRSINI YOK EDER

Adnan Oktar: Ölümü uzak gören insanların üzerinde garip bir lakaytlık

oluyor. Bu kişiler sadece kendi işi, ailesi, yemesi içmesi gibi konularla

meşgul oluyorlar. Hakkı savunmada ve anlatmada ise son derece çekin-

gen ve korkak bir tavır sergiliyorlar. Halbuki ölüm, her insana çok ya-

kındır. Allah için samimi bir gayret içinde olunması lazım. (Adnan

Oktar’ın 12 Ağustos 2013 tarihli A9 TV röportajından)
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Ku ran ayet le rin de önem le üze rin de du ru lan ve in san la rın bü yük

bir ço ğun lu ğu nun dü şün me ye ya naş ma dık la rı dün ya hır sı nı gi de -

ren ko nu lar dan baş lı ca la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

1-Dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ni dü şün mek

İn san la rın bir kıs mı dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ni dü şün mek ten

ka çı nır. Ama as lın da bu du rum, on la rın bu ger çe ği kav ra ya ma mış

ol ma la rın dan kay nak lan maz. Çün kü he men her gün bu ger çe ği or -

ta ya ko yan pek çok olay la kar şı la şır lar. Ki mi za man bir ya kın la rı -

nın if las et ti ği ne, ki mi za man bir ka za ge çir di ği ne, ki mi za man da

ya şa mı nı yi tir di ği ne şa hit olur lar. Hep sin den önem li si, baş ta ken -

di le ri ol mak üze re tüm ta nı dık la rı nın her ge çen gün ölü me da ha da

yak laş tık la rı nı biz zat ya şa ya rak gö rür ler. Yaş lı lık la bir lik te kay bo -

lan gü zel lik le ri za man la or ta ya çı kan has ta lık lar, aciz lik ler ve za yıf -

lık lar in san la rın dün ya ha ya tı nın ge çi ci li ği ni an la ya bil me le ri için

faz la sıy la ye ter li dir. 

Bu na rağ men ba zı kim se le r bu ko nu yu dü şün mek ten ka çı nır lar.

Bu nun ne de ni, dü şü nür ler se  dün ya ya bağ la na ma ya cak la rı nı bil me -

le ri dir. Eğer in san lar ha ya tın çok kı sa ol du ğu nu, her an hiç bek le -

me dik le ri her han gi bir se bep le öle bi le cek le ri ni, gü zel lik, zen gin lik,

iti bar gi bi de ğer le ri ni her an yi ti re bi le cek le ri ni dü şü ne cek olur lar sa,

bun la ra sa de ce hak et tik le ri ka dar de ğer ve re cek ler dir. Bu nun so -

nu cun da ise hırs yap ma la rı nın man tık sız lı ğı nı an la ya cak ve do la yı -

sıy la tü müy le Al lah'ın rı za sı nı ve ahi ret ha ya tı nı ka zan ma ya

yö nel me le ri ge re ke cek tir. 

Ca hi li ye top lu mun da yay gın olan bu dü şün mek ten kaç ma özel -

li ği, ki mi za man iman et tik le ri ni söy le yen in san lar da da gö rü le bi -

lir. Bu kim se le rin dün ya ha ya tı na olan ba kış açı la rı el bet te  ki ca hi li ye

in san la rı na gö re bü yük fark lı lık lar gös te rir. Ama on la rın içi ne düş -
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tük le ri ha ta, dün ya ha ya tı nın ger çek ko nu mu nu çok iyi bil dik le ri

hal de, bu nu ya şam la rı na ge re ği gi bi ha kim et me me le ri dir. Dün ya ya

iliş kin hiç bir ko nu da hırs yap ma mak ge rek ti ği ni, en faz la 60-70 yıl

için de ya şam la rı nın so na ere ce ği ni, in sa nın asıl ola rak ahi ret te ki

son suz ha ya tı için ça ba har ca ma sı ge rek ti ği ni çok iyi bi lir ve bu nu

her fır sat ta baş ka la rı na da an la tır lar. An cak bil dik le ri ni ken di ha -

yat la rın da uy gu la maz lar.  

Bu in san la rın du ru mu nu şöy le bir ör nek le açık la ya bi li riz: Son

mo del bir ara ba ya sa hip olan bir kim se, her fır sat ta bu ara ba nın

dün ya ha ya tı nın ge çi ci gü zel lik le rin den bi ri ol du ğu nu, bu ne den le

bu ko nu da hır sa ka pıl ma nın man tık sız lı ğı nı an la tı yor ola bi lir. An -

cak çok acil bir du rum da ara ba sı nın baş ka sı ta ra fın dan kul la nıl ma -

sı ge rek se, bir an da bu an lat tık la rı nı unu ta bi lir ve cid di şe kil de bir

mal hır sı na ka pı la bi lir. Bu kim se o ana ka dar hep tam ter si ni an lat -

tı ğı, bu tarz ta vır lar gös te ren le ri ala bil di ğin ce kı na dı ğı hal de, ver -

di ği ör nek ler ger çek ha yat ta kar şı sı na çı kın ca tav rı ta ma men de ği şir. 

Bu ki şi le rin vic da nen çok iyi bil dik le ri bu ko nu la rı, ken di dün -

ye vi men fa at le ri ile ça tış tı ğın da gö z ar dı et me le ri, ken di le rin de cid -

di an lam da bir vic da ni sı kın tı oluş tu rur. İş te bu da, söz  ko nu su

in san la rın doğ ru bil dik le ri ni ya şa ma ma la rı nın ge tir di ği ma ne vi bir

azap tır. Bun dan do la yı sü rek li sı kın tı lı bir ruh ha li için de olur lar.

Dün ya hır sı olan bir in san için yaş lan mak, has ta lan mak, iti ba -

rı nı ve ma lı nı yi tir mek gi bi olay lar da bü yük bir ge ri lim kay na ğı dır.

Oy sa bir gün öle ce ği ni, öl dük ten son ra da hiç bir eş ya sı nı, pa ra sı nı

ve mül kü nü ya nı na ala ma ya ca ğı nı bi len bir in san, hiç bir şe yin hır -

sı nı yap maz. Her şe yi ni, Al lah'ın ra zı ola ca ğı şe kil de, cö mert lik le kul -

la nır; dün ya da ki kı sa cık öm rü nü na sıl ya şa ya ca ğı nı de ğil, ahi ret te ki

son suz ha ya tı nın na sıl ola ca ğı nı dü şü nür ve bu nun için ça lı şır. 
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2-Al lah'tan baş ka İlah ol ma dı ğı nı unut ma mak

Ev ren de mey da na ge len her olay an cak Al lah'ın di le me siy le,

O'nun gü cü ve O'nun ira de siy le ger çek leş mek te dir. Al lah'ın dı şın da

hiç bir güç yok tur. Ku ran'da bu ger çe ği Al lah şu söz ler le bil di rir:

Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O'nu uyuk -

la ma ve uy ku tut maz. Gök ler de ve yer de ne var sa hep si O'nun -

dur. İz ni ol mak sı zın O'nun Ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim dir?

O, ön le rin de ki ni ve ar ka la rın da ki ni bi lir. (On lar ise) Di le di ği

ka da rı nın dı şın da, O'nun il min den hiç bir şe yi kav ra yıp-ku şa ta -

maz lar. O'nun kür sü sü, bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp-ku şat -

mış tır. On la rın ko run ma sı O'na güç gel mez. O, pek yü ce dir, pek

bü yük tür. (Ba ka ra Su re si, 255)

An cak bu na rağ men in san la rın bü yük ço ğun lu ğu Al lah'a ka tık -

sız bir iman ile iman et mez ler. Bir ayet te Al lah'ın, "An dol sun, on -

la ra: "Gök le ri ve ye ri kim ya rat tı?" di ye so ra cak ol san, el bet te

"Al lah" di ye cek ler. De ki: "Gör dü nüz mü, ha ber ve rin; Al lah'tan

baş ka tap tık la rı nız, eğer Al lah ba na bir za rar di le ye cek ol sa, O'nun

za ra rı nı kal dı ra bi lir ler mi? Ya da ba na bir rah met ver me yi is te se,

O'nun rah me ti ni tu tup-ön le ye bi le cek ler mi" De ki: "Al lah, ba na

ye ter. Te vek kül ede cek olan lar, O'na te vek kül et sin ler." (Zü mer Su -

re si, 38) hük müy le bil dir di ği gi bi, ba zı in san lar Al lah'ın gü cü nü ka -

bul eder ler, ama bir yan dan da ken di le ri ne Al lah'tan baş ka ilah lar

edi nir ler. An cak in san la rın göz le rin de bü yü tüp hoş nut luk la rı nı ka -

zan ma ya ça lış tık la rı bu ilah lar, ken di le ri ne da hi fay da sağ la mak tan

aciz, hiç bir şe ye gü cü yet me yen ve ken di le ri ya ra tıl mış var lık lar dır.

Al lah Ku ran'da in san la rın Al lah'ın dı şın da edin dik le ri ilah la rın bu

aciz lik le ri ni ayet ler de şöy le bil dir mek te dir:
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O'nun dı şın da, hiç bir şe yi ya rat ma yan, üs te lik ken di le ri ya ra tıl -

mış olan, ken di ne fis le ri ne bi le ne za rar, ne ya rar sağ la ya ma yan,

öl dür me ye, ya şat ma ya ve ye ni den di ril tip-yay ma ya güç le ri yet -

me yen bir ta kım ilah lar edin di ler. (Fur kan Su re si, 3)

Al lah'tan baş ka tap tık la rı nız siz ler gi bi kul lar dır. Eğer doğ ru

ise niz, he men on la rı ça ğı rın da si ze ica bet et sin ler. (A'raf Su -

re si, 194)

An cak şu nu da unut ma mak ge re kir ki, bu in san la rın ço ğu na so -

ru la cak ol sa, hiç bir za man için göz le rin de bü yüt tük le ri bu var lık -

la rı "ilah" ola rak ad lan dır maz, on la rı ilah ola rak gör dük le ri ni ka bul

et mez ler. Ne var ki ya şam la rı için de gös ter dik le ri tüm ta vır lar, bu

kim se le ri ilah laş tır dık la rı nı or ta ya ko yar. Yal nız ca Al lah'tan me det

um ma la rı, yal nız ca O'ndan yar dım di le yip, O'na şük ret me le ri ge re -

kir ken, tüm bun la rı güç sa hi bi san dık la rı in san lar da arar lar. Yi ne

yal nız ca Al lah'tan kor kup sa de ce O'nun rı za sı nı ara ma la rı ge re kir -

ken, in san lar dan çe ki nip, on la rın hoş nut lu ğu nu ka zan ma yı  Al lah'ın

rı za sın dan ön ce lik li gö rür ler. 

Ki mi le ri de, Al lah'ın "Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah

edi ne ni gör dün mü? Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın?" (Fur -

kan Su re si, 43) aye tiy le be lirt ti ği gi bi, ken di ken di le ri ni de ilah laş -

tı ra bil mek te dir. Bu kim se ler de Al lah'ın gü cü kar şı sın da ki tüm

aciz lik le ri ne rağ men, ken di le ri ne ait müs ta kil bir güç le ri ol du ğu na

ina nır lar. Bir ni me te ka vuş tuk la rın da bu nu ken di ça ba la rıy la el de

et tik le ri ni, bir ba şa rı sız lı ğa ya da kay ba uğ ra dık la rın da da bu nun

ken di ha ta la rı ne de niy le oluş tu ğu nu sa nır lar. 

El bet te ki tüm bun lar bu in san la rın Al lah'ın gü cü nü ge re ği gi bi

tak dir ede me miş ol ma la rın dan kay nak lan mak ta dır. Oy sa ki Al lah'tan

baş ka İlah yok tur. Ev ren de mey da na ge len her olay gi bi bun lar da
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yi ne Al lah'ın di le me siy le, O'nun bu yur ma sıy la ger çek leş mek te dir.

İn san la rın du ala rı na, is tek le ri ne kar şı lık ve re bi le cek, on la rı içi ne düş -

tük le ri sı kın tı lar dan kur ta ra bi le cek, kalp le ri ne hu zur ve gü ven duy -

gu su nu yer leş ti re bi le cek, gü zel bir ha yat ya şa ma la rı nı sağ la ya bi le cek

baş ka bir kuv vet yok tur. Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi "… Şüp he -

siz 'iz zet ve gü cün' tü mü Al lah'ın dır…" (Yu nus Su re si, 65)

Bazı in san la rın bu ko nu da sık sık gaf le te düş me le ri, ima nın hu -

zu ru nu ge re ği gi bi ya şa ya ma ma la rı na ve pek çok ko nu da sı kın tı çek -

me le ri ne ne den olur. Sev gi yi, say gı yı, be ğe ni yi, dost lu ğu, fe da kar lı ğı,

in ce dü şü ne bil me yi, sab rı, af fe di ci li ği ve da ha pek çok gü zel li ği in -

san lar dan bek ler ler. Ay nı şe kil de, tüm bun la rı ken di ala cak la rı ted -

bir ler le, ken di ça ba ve ira de le riy le ka za na cak la rı nı sa nır lar. Oy sa bir

in sa nı bir di ğe ri ne be ğen dir e cek, sev dir e cek, say dır a cak olan

Al lah'tır. Her ne ka dar uğ ra şı lır sa uğ ra şıl sın hiç kim se in san la rın

kal bi ne et ki ede mez. Ku ran ah la kı gös te ril di ğin de, bu nun so nu cun -

da bir ni met ola rak, Al lah o ki şi nin kal bin de sev gi oluş tu rur. Ay nı

şe kil de hiç bir in san ken di kal bin de bir baş ka sı na kar şı sev gi oluş -

tu ra maz. Bu his si ona ve ren de Al lah'tır. Bun lar gi bi in san la ra ula -

şan mad di ma ne vi her ne var sa, her bi ri ni ya ra tan Al lah'tır. Al lah,

Ku ran'da bu ger çe ği in san la ra şu söz ler le bil dir mek te dir: 

... De ki: "Şüp he siz 'lü tuf ve ih san (fazl)' Al lah'ın elin de dir, onu

di le di ği ne ve rir. Al lah (rah me ti) ge niş olan dır, bi len dir." O, ki -

me di ler se rah me ti ni tah sis eder, Al lah bü yük 'lü tuf ve ih san

(fazl)' sa hi bi dir. (Al-i İm ran Su re si, 73-74)

Eğer Al lah si ze yar dım eder se, ar tık si zi ye nil gi ye uğ ra ta cak yok -

tur ve eğer si zi 'ya pa yal nız ve yar dım sız' bı ra ka cak olur sa, on -

dan son ra si ze yar dım ede cek kim dir? Öy ley se mü'min ler, yal -

nız ca Al lah'a te vek kül et sin ler. (Al-i İm ran Su re si, 160)
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Ba zı kim se le rin, in san la rın rı za sı nı Al lah'ın rı za sı nın üze rin de

tut ma la rı, ya şam la rı nı Ku ran'a gö re de ğil de, in san la rın ku ral ve an -

la yış la rı na gö re dü zen le me le ri, on la ra bü yük sı kın tı lar ya şa tır. Çün -

kü in san ay nı an da bir çok ki şi yi bir den mem nun ede mez. Bir ki şi nin

rı za sı na uy gun dav ran dı ğın da, di ğer bir ki şi yi kız dı ra cak tır. Bu bir

kı sır dön gü ha lin de dir ve böy le bir in san ha ya tı bo yun ca sı kın tı lar

ya şar. Al lah böy le in san lar için Ku ran'da şö yle bu yur muş tur:

Al lah (or tak ko şan lar için) bir ör nek ver di: Ken di si hak kın da

uyum suz ve ge çim siz bu lu nan, sa hip le ri de çok or tak lı olan (kö -

le) bir adam ile yal nız ca bir ki şi ye tes lim ol muş bir adam. Bu

iki si nin du ru mu bir olur mu? Hamd, Al lah'ın dır. Ha yır on la rın

ço ğu bil mi yor lar. (Zü mer Su re si, 29)

Sa de ce Al lah'ın rı za sı nı ara yan bir in san için her şey çok ko lay -

dır. Ha ya tı bo yun ca uya ca ğı doğ ru lar ve yan lış lar Ku ran'da ken di -

si ne bil di ril miş tir. Bu nun dı şın da in san la rın ne dü şün dük le ri nin ve

ona kar şı na sıl bir ta vır içe ri sin de bu lun duk la rı nın hiç bir öne mi

yok tur. Sa mi mi bir Müs lü man, Al lah'ın rı za sı na uy du ğu sü re ce,

dün ya da ve ahi ret te kur tu luş bu la ca ğı nı uma rak ya şar. Do la yı sıy la

çev re sin de ki in san la ra gö re sü rek li ken di si ni şe kil len dir mek zo run -

da olan ve in san la rın rı za sı nı ara yan ki şi ler den çok da ha hu zur lu,

ko lay ve gü zel bir ha ya ta sa hip olur. 

Al lah, in san la rın rı za sı nı ara yan bu in san la rın du ru mu nu bir

ayet te, "On la rın ço ğu Al lah'a iman et mez ler de an cak şirk ka tıp-

du rur lar." (Yu suf Su re si, 106) söz le riy le açık la mak ta dır. Bu ne den le

her in sa nın ken di ni bun dan ay rı tut ma dan, şirk ko nu su nun üze rin -

de dik kat le dü şün me si, inan cı nı ve ha ya tı nı bu ger çe ğe gö re dü zen -

le me si ge re kir. Çün kü Al lah'ın bil dir di ği gi bi, "Ger çek ten, Al lah,
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Ken di si' ne şirk ko şul ma sı nı ba ğış la maz. Bu nun dı şın da ka la nı ise,

di le di ği ni ba ğış lar. Kim Al lah'a şirk ko şar sa, doğ ru su bü yük bir

gü nah la if ti ra et miş olur." (Ni sa Su re si, 48)  

Her in san Ku ran'da, "Bun lar, Rab bi nin sa na hik met ola rak vah -

yet ti ği şey ler dir. Rab bin ile be ra ber baş ka ilah lar kıl ma, yok sa ye -

ril miş, ko vul muş ola rak ce hen ne me bı ra kı lır sın." (İs ra Su re si, 39)

aye tiy le Al lah'ın bil dir di ği bu önem li ger çe ği dü şün me li ve öğüt al -

ma lı dır.

So nuç

Bu bö lüm de, ki mi in san la rın ya şa dık la rı giz li azap la rın ba zı ne -

den le ri ne yer ve ril di. Ger çek iman da hiç bir za man azap, sı kın tı,

elem, ümit siz lik his le ri oluş maz. Bu tür his le re ka pı lan ki şi nin ilk

yap ma sı ge re ken, ima nı nı göz den ge çir mek, Ku ran ayet le ri ni dü şü -

ne rek, ger çek le ri ha tır la mak tır. Ak si tak dir de, bir in san ne ka dar

Al lah'a iman et ti ği ni söy ler se söy le sin, eğer ima nı ge re ği gi bi ya şa -

mı yor, ha ya tı nı ve ba kış açı sı nı Ku ran ayet le ri ne gö re be lir le mi yor -

sa, mut la ka sı kın tı lar ya şar. Al lah'ın bir ayet te bil dir di ği gi bi, di ni

ya şa ma yan la rın kal bi hep sı kın tı lı dır:

Al lah, ki mi hi da ye te er dir mek is ter se, onun göğ sü nü İs lam'a

açar; ki mi sap tır mak is ter se, onun göğ sü nü, san ki gö ğe yük se li -

yor muş gi bi dar ve sı kın tı lı kı lar. Al lah, iman et me yen le rin üs -

tü ne iş te böy le pis lik çö ker tir. (Enam Su re si, 125)
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İN SAN LAR KEN Dİ LE Rİ Nİ

NA SIL KAN DI RIR LAR?

İn san la rın birçoğunu dün ya da sı kın tı ya ve gö rün mez azap la ra

sü rük le yen ko nu lar dan bi ri, ken di le ri ni kan dır ma la rı ve ger çek ol -

ma yan şey le re inan ma la rı dır. İn san tel kin yo luy la inan mak is te di ği

bir ko nu da ken di ni is te di ği şe kil de ik na ede bi lir; olay la rı gör mek

is te di ği gi bi yo rum la yıp, bu na öy le si ne ina nır ki, ak si ni sa vu nan la -

rın, doğ ru söy le dik le ri çok açık ol du ğu hal de, bü yük bir ya nıl gı içe -

ri sin de ol duk la rı nı dü şü ne cek ha le ge le bi lir. 

Bu ko nu yu şöy le bir ör nek le açık la ya bi li riz: Bir in san, ken di ken -

di ne yap tı ğı tel kin ile, ar ka daş la rı nın ken di si ni ye te ri ka dar sev me -

di ği ni dü şü ne bi lir. Kar şı laş tı ğı tüm olay la rı bu doğ rul tu da yo rum -

la yıp hak lı lı ğı na da ir pek çok de lil oluş tu ra bi lir. Kar şı ta raf ki şi nin

bu inan cı nı kı ra cak şe kil de do yu ru cu ko nuş ma lar yap sa, tüm ta -

vır la rıy la ak si ni is pat la sa da hi, ken di ni bu ko nu nun doğ ru lu ğu na

ik na eden bir kim se, bun la rın hiç bi ri ne iti bar et mez. Her de ta yı

ken di inan cı nı da ha da pe kiş tir mek için kul la nır, sü rek li ken di ni

inan mak is te di ği şe ye inan dı ra cak ye ni de lil ler üre tir. Oy sa ki or -
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ta da böy le bir şey yok tur. Ama bu kim se dün ya yı ken di gör mek is -

te di ği gi bi gö rür, olay la rı da ken di ya şa mak is te di ği şe kil de yo rum -

lar ve bu se bep le de sü rek li azap için de ya şar.

Ca hi li ye in san la rı nın pek ço ğun da gö rü len bu özel lik, ki mi za -

man inan dık la rı hal de ima nı kal bi ne tam yer leş ti re me miş, olay la rı

Ku ran ile yo rum la ma yı ha yat la rı na tam ola rak ha kim et me miş olan

in san lar da da gö rü lür. Olay la rı ya da in san la rı Ku ran'a gö re yo -

rum la ma mak ise in sa nı her za man için ya nıl gı ya sü rük ler. Çün kü

Ku ran'ın öl çü alın ma dı ğı yer de, in san, ca hi li ye top lu mu nun ba kış

açı sı na gö re, ya ni nef si nin ve şey ta nın ta ra fın da teş his ler de bu lu -

na cak tır. Do la yı sıy la baş ta ken di si ile il gi li teş his le ri ol mak üze re,

çev re sin de olup bi ten tüm olay la rı çar pık bir an la yış la de ğer len di -

re cek tir. Ör ne ğin Ku ran ah la kı öl çü alı na rak ba kıl dı ğın da dü şün -

ce siz ce ha re ket et ti ği fark edi len bir kim se, ca hi li ye ba kış açı sıy la

ken di si ni son de re ce in ce dü şün ce li bir in san sa na bi lir. Ya da Ku -

ran'a gö re ki bir li bir ta vır içe ri sin de olan bir kim se, Ku ran'ı öl çü

ala rak dü şün me di ği için çok al çak gö nül lü ve te va zu lu bir in san ol -

du ğu na inan mış ola bi lir. Ay nı şe kil de ima nı za yıf olan bir kim se de

ken di si ni, Al lah'tan çok kork tu ğu na, Ku ran ah la kı na ek sik siz ola -

rak ta bi ol du ğu na, Al lah'a kar şı tü müy le dü rüst ve sa mi mi ol du -

ğu na da inan dı ra bi lir. An cak el bet te ki bu nok ta da in san la rın ken -

di le ri ni ik na et mek ve vic dan la rı nın se si ni bas tı ra bil mek için

kul lan dık la rı, Ku ran'a uy gun ol ma yan bir ta kım man tık lar var dır.

Bu yan lış man tık la rı ken di iç le rin de bir şe kil de ma kul ha le ge ti rip,

ken di le ri ni bun la rın din ile ça tış ma dı ğı na, Al lah Ka tın da da ma ze -

ret ola rak ka bul gö re bi le ce ği ne inan dı rır lar. Bu da bu kim se le rin

sa mi mi yet ten uzak laş ma la rı na ne den olur. 
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Ken di le ri ni kan dı ran in san lar, bir yan dan da tak va sa hi bi Müs -

lü man lar ol duk la rı id di asın da ol duk la rı için, id di ala rı ile ta vır la rı

çe liş ki li olur. Bu ise, on la rın hep sı kın tı çek me le ri ne ne den olur. Bir

yan dan da bi lin çalt la rın da ger çek yüz le ri ni bil dik le ri ve id dia et tik -

le ri ka dar gü zel ah lak lı, gü zel dü şün ce li ol ma dık la rı nı fark et tik le ri

için, bu nun vic da ni sı kın tı sı ile ya şar lar. Ne var ki, bun la rı fark edip,

dav ra nış ve inanç bo zuk luk la rı nı dü zel te cek le ri ne, ken di le ri ni kan -

dır ma, ha ta la rı nın üze ri ni ört me yo lu nu se çer ler. Bu da söz  ko nu su

in san lar üze rin de mad di ve ma ne vi çe şit li tah ri bat la rın oluş ma sı na

ne den olur.

İler le yen say fa lar da dün ya da bir azap ola rak ya şa nan bu tah ri -

ba tın üze rin de du ra ca ğız.

İNSAN RUHU SEVGİ TELKİNİNE AÇIKTIR

Adnan Oktar: İnsanlar telkine açıktır; savaşı telkin edersen savaşa gider,

barışı telkin edersen barışa gider. Nefret telkini verirsen nefrete gider,

sevgiyi telkin edersen sevgiye gider. İnsan ruhu sevgiye yatkındır. (Adnan

Oktar’ın 14 Nisan 2013 tarihli A9 TV röportajından)

Sa mi mi yet siz li ğin İn san lar Üze rin de

Oluş tur du ğu Tah ri bat lar

Sa mi mi yet siz lik in san lar için giz li bir be la dır; sa de ce ki şi le rin ya -

şam la rı nı zor laş tır mak la, sı kın tı ve mut suz lu ğa sü rük le mek le kal -

maz. Ay nı za man da on la rı hem fi zik sel hem de ma ne vi yön de bü yük

bir hız la yıp ra tır. Bu ki şi ler, üzer le rin de olu şan bu tah ri ba tın ki mi

za man far kı na var ma ya bi lir ler. İç le rin de tut tuk la rı giz li sa mi mi yet -
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siz lik ler den do la yı bir za ra ra uğ ra ma dık la rı nı san dık la rı için, bu nu

bir ha yat şek li ola rak sür dür mek te hiç bir sa kın ca gör mez ler. 

Oy sa ki ger çek ima nı ya şa yan kim se ler, bu ki şi ler de mey da na ge -

len tah ri ba tı çok açık bir şe kil de fark eder ler. Ço ğu za man bu du -

ru mu kar şı ta ra fa da açık la ma ya ça lı şır, on la rı sa mi mi ye te ça ğı rır lar.

An cak ba zı in san la rın için de bu lun du ğu ruh ha li, an la tıl mak is te -

nen le re de ay nı şe kil de sa mi mi yet siz ce yak laş ma la rı na ne den olur.

Bu yüz den or ta ya ko nan bu ger çek ler den de ge re ği gi bi is ti fa de ede -

mez ler. 

SAMİMİYETSİZLİK İNSANI HASTA EDER

Adnan Oktar: Samimi insan ne güzel oluyor. Sahtekar insan ne kötü olu-

yor, ne kadar sıkıcı. Ne olur dürüst yaşasa insanlar? Ben anlamıyorum

çünkü dürüstlükte rahat ediyor insan. Mesela yalan insanı boğar, sıkar,

mesela intikam, samimiyetsizlik sıkar. Perişan olur, her yeri kasılır. Acı

çeker, sağlığı bozulur. En güzeli affedici olmaktır, barış insanı olmaktır,

her şeyde hayır görmektir. İnsan zayıf yaratılmış öyle belayı kaldıracak

gibi değil…. 

…Temiz ol, dürüst ol, samimi ol. Samimiyet müthiş bir ferahlıktır. İnsanı

güzelleştirir samimiyet, sevgi insanı güzelleştirir. Samimi olan sevgiyi

bilir. Samimi olmayan çok sahtekar olur, çok kötü olur. 

İnsanlar samimi olsa, sevgi arasa Allah dünyayı cennete çevirir. (Adnan

Oktar’ın 3 Ağustos 2015 tarihli A9 TV röportajından)

Sa mi mi yet siz li ğin in san lar üze rin de oluş tur du ğu olum suz et ki -

ler den ba zı la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:
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Akıl sız lık
İma nın ge rek le ri ni ya şa ma yan ki şi ler üze rin de gö rü len en be lir -

gin et ki ler den bi ri 'akıl sız lık'tır. Al lah, ak lı in san la ra an cak sa mi mi

iman ile bir lik te ver mek te dir. İn sa nın bu nun dı şın da or ta ya ko ya -

bil di ği tüm ye te nek ler, an cak ze ka sı ile olu şa bil mek te dir. Bel ki ilk

ba kış ta ze ki bir in sa nın da akıl lı bir kim se ile ay nı özel lik le ri gös te -

re bi le ce ği dü şü nü le bi lir. Za ten in san la rın ya nı lıp ken di le ri ni akıl lı

san ma la rı nın ne de ni de bu dur. An cak ger çek te du rum çok fark lı -

dır. Akıl, Al lah'ın in san lar için be lir le di ği ve uyul du ğun da en mü -

kem mel so nuç la ra ulaş tı ran ve ki şi nin Ku ran'a ta bi ol ma sın dan

kay nak la nan bir üs tün lük tür. Al lah Ku ran'ın bir aye tin de "Ey iman

eden ler, Al lah'tan kor kup-sa kı nır sa nız, si ze doğ ru yu yan lış tan ayı -

ran bir nur ve an la yış (fur kan) ve rir, kö tü lük le ri ni zi ör ter ve si zi

ba ğış lar. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir." (En fal Su re si, 29) söz le riy le

an cak Ken di si'n den kor kup sa kı nan la ra ver di ği özel bir an la yış tan

bah set mek te dir. Bu an la yış, in san la rın, baş ta ken di le riy le il gi li olan -

lar ol mak üze re, ha ya ta da ir her ko nu da ne yin doğ ru ne yin yan lış

ol du ğu nu ayırt ede bil me le ri ni sağ la mak ta dır.

Ku ran ah la kın dan uzak la şıl dı ğın da ya da ki mi nok ta lar da da ol -

sa sa mi mi yet siz li ğe ha yat hak kı ta nın dı ğın da, in san la rın doğ ru yu

yan lış tan ayırt ede bil me özel lik le rin de za yıf lık olur. Bu nun en

önem li ala me ti ise ki şi le rin içe ri sin de bu lun duk la rı du ru mu gö rüp

Ku ran'a uy gun şe kil de teş his ede me me le ri, baş ka la rı ta ra fın dan ha -

tır la tıl sa bi le bu nu yi ne de kav ra ya ma ma la rı dır.

Sa mi mi in san la rın akıl la rın da olu şan net lik, sa de lik ve ber rak lık

bu kim se ler de yok tur. Tam ter si ne bir pus, bu la nık lık ve kar ma şa

dik ka ti çe ker. Özel lik le de mü min ler de olu şan kes kin akıl ala met -

le riy le kı yas lan dı ğın da or ta ya çı kan tab lo bu du ru mu da ha da net
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bir şe kil de or ta ya ko yar. Ak lın net li ği ni ve teş his ka bi li ye tin de ki kes -

kin li ği bu in san la rın ya şa ya ma ma la rı as lın da ken di le ri için dün ya da

bir azap çe şi ti dir. Ken di le ri akıl la rı üze rin de ki pus ne de niy le bu nun

bir azap ol du ğu nun da ço ğu za man far kın da ol ma ya bi lir ler. Ama

ger çek ima nın ge tir di ği ak lın kon fo ru nu hiç bir za man ya şa ya maz -

lar. Bu kim se le rin, in san lar ya da olay lar hak kın da yap tık la rı yo -

rum lar, bu akıl sız lı ğı çok açık bir şe kil de yan sı tır ni te lik te dir. 

SEVGİ VE SAMİMİYET İÇİÇEDİR

Adnan Oktar: Sevgiyi bilmeyen samimiyeti bilmez, samimiyeti bilmeyen

de sevgiyi bilmez. Bunlar da akılla irtibatlı, akıl da Kuran’la irtibatlı,

Kuran Allah korkusuyla irtibatlı. (Adnan Oktar’ın 13 Nisan 2014 tarihli

A9 TV röportajından)

--------

Adnan Oktar: Sevginin girmediği bir yerde mağlubiyet vardır. Sevginin

olmadığı bir yerde akılsızlık vardır, ölüm vardır. Sevgisizlik ölüm getiri-

yor, acı, ızdırap, bereketsizlik, uğursuzluk getiriyor. Başka bir şey getir-

mez. (Adnan Oktar’ın 13 Ekim 2014 tarihli A9 TV röportajından)

Ma ne vi ve fi zik sel ağır lık
Akıl da olu şan pu sun ya nı sı ra, sa mi mi yet siz li ği sür dü ren in san -

la rın uğ ra dı ğı za rar lar dan bi ri de üzer le rin de olu şan ağır lık tır. Bu

ağır lık, vic dan la rı nın se sin den bi le bi le yüz çe vir miş ol ma la rı nın

üzer le rin de oluş tur du ğu bas kı dan kay nak la nır. Vic dan aza bı nın ver -

di ği ma ne vi sı kın tı, ki şi nin hem ruh ha li ni hem de tüm fi zik sel

fonk si yon la rı nı de rin le me si ne et ki ler. Böy le bir in san, dün ya nın en

gü zel, en kon for lu evin de, is te di ği her ni me te anın da ula şa bi le cek
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im kan lar için de, en gü zel ah lak lı in san lar la bir lik te ya şa sa, sağ lı ğı,

gü zel li ği, zen gin li ği dün ya şart la rın da ola bi le cek en mü kem mel se -

vi ye de ol sa, yi ne de için de ki bu sı kın tı dan kur tu la maz. Çev re sin de -

ki bu ni met le rin hiç bi rin den ge re ği gi bi zevk ala maz. Ne ye di ği

ye mek, ne dost la rı nın can dan soh bet le ri, ne gü zel bir man za ra, ne

git ti ği gü zel bir yer bu in sa na zevk ver mez. Her ke sin eğ len di ği, gü -

lüp oy na dı ğı bir or tam da o için için azap çe ker. Et ra fı na her ne ka -

dar ne şe ve mut lu luk tak lit le ri yap sa da, için de ki ma ne vi azap bir

an ol sun ha fif le mez. Do ğal ne şe ve do ğal hu zu ru hiç bir za man için

ya şa ya maz. Bu nu an cak özel bir ira de ve dik kat ile el de ede bi lir. Ak -

sin de üze rin de da imi ola rak bir ağır lık var dır. Bu ağır lık, ki şi nin be -

de nen uya nık ol du ğu hal de bir çe şit uy ku ha lin de ya şa ma sı na ne den

olur; göz le ri açık tır ama gö zün de ki mat ve do nuk ifa de, iman eden

bir kim se de ol ma sı ge re ken şu ur dan çok uzak tır. Ba kış la rı na bit kin

bir ifa de ha kim dir.

Bu ma ne vi bas kı nın ne den ol du ğu ağır lık ki şi yi fi zik sel açı dan

da yo ğun şe kil de et ki ler. Al gı da, ko nuş ma da, el be ce ri le rin de ve vü -

cu dun tüm di ğer ye te nek ge rek ti ren fonk si yon la rın da azal ma gö -

rü lür. Nor mal şart lar da ki şi nin fi zik sel an lam da hiç bir ra hat sız lı ğı

yok tur. Ama be yin de olu şan bas kı ve do nuk luk, ki şi nin ha ya tı nı

nor mal bir in san gi bi ya şa ma sı nı en gel ler. Bi lin çal tın da bir yer ler de

her za man vic dan aza bın dan kay nak la nan hu zur suz lu ğu his se der.

Bu hu zur suz lu ğu nu çö zü me ka vuş tur ma dı ğı sü re ce de ra ha ta ka -

vu şa maz. Al lah, Ku ran'da ima nı kalp le ri ne tam sin di re me miş olan

bu in san la rın sı kın tı lı ruh ha li ni şöy le ta rif et miş tir:

Kim de Be nim zik rim den yüz çe vi rir se, ar tık onun için sı kın tı lı

bir ge çim var dır ve Biz onu kı ya met gü nü kör ola rak haş re de ce -

ğiz. (Ta ha Su re si, 124)
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SEVGİSİZLİĞİ İNSAN BEDENİ KALDIRAMAZ

Adnan Oktar: İnsanların ömrü uzar sevgide. Neşeleri de artar, sağlıkları,

sıhhatleri de artar. Sevgisizlikten kanser oluyorlar, ülser oluyorlar, ciltleri

bozuluyor. Bin bir türlü hastalık oluyor ve ruh hastalıkları gelişiyor. Hal-

kın büyük bir bölümü yüzde 70-80’ni sinir ilaçları kullanıyor. Psikiyatrik

ilaçlar kullanıyorlar. Acı ızdırap içinde yaşıyorlar. Halbuki sevgi hakim

olsa, hiçbir şeye gerek yok. Bütün o ilaçları alıp çöp kutusuna atarlar. O

sinir ilaçlarının hiç birine ihtiyaç kalmaz. Yatıştırıcıların hiç birine ihti-

yaç kalmaz. Sevgisizlik insanın bedeninin kaldırabileceği bir şey değil.

(Adnan Oktar’ın 11 Aralık 2012 tarihli A9 TV röportajından)

Mad di-ma ne vi kir len me
Sa mi mi yet siz li ğin in san lar üze rin de oluş tur du ğu bir baş ka tah -

ri bat şek li ise Ku ran'da şu ayet le bil di ril mek te dir: 

O, akıl er di re me yen le rin üze ri ne iğ renç bir pis lik kı lar. (Yu nus

Su re si, 100) 

Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de akıl la rı nı kul lan ma yan, sa mi mi yet -

siz ya şa yan in san lar Al lah'ın 'iğ renç bir pis lik' ola rak ifa de et ti ği bir

be la ile kar şı lık bu lur lar. Al lah bir ayet te, "Kalp le rin de has ta lık olan -

la rın ise, iğ renç lik le ri ne iğ renç lik (mur dar lık) ek le yip-ar tır mış ve

on lar ka fir kim se ler ola rak öl müş ler dir." (Tev be Su re si, 125) şek -

lin de bu yur muş tur. Bu, Al lah'ın di le me siy le in san lar üze rin de hem

mad di hem de ma ne vi bir kir şek lin de gö rü le bil mek te dir. Al lah di -

ler se bu ki şi ler ger çek ten be den sel ola rak da kir li bir gö rü nüm ala -

bi lir ler. İç le rin de ki hu zur suz luk ve stres be den le ri nin nor mal den

çok da ha hız lı bir şe kil de kir len me si ne, hat ta cilt le ri nin bo zul ma sı -

na, ağız ve be den ko ku la rı na ne den ola bi lir.
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Bu nun ya nı sı ra bu kim se ler fi zik sel an lam da tüm ted bir le ri al -

sa lar, te miz lik le ri ne di ğer in san lar dan çok da ha faz la özen gös ter -

se ler da hi üzer le rin de olu şan ma ne vi kir den kur tu la maz lar.

Çev re le rin de ki in san lar da her za man için kir li bir in san iz le ni mi

uyan dı rır lar. Bu el bet te ki Al lah'ın bu kim se le rin sa mi mi yet siz li ği -

ne kar şı lık ol ma sı için in san la rın içi ne ver di ği bir his tir. Ne ka dar

te miz olur sa ol sun bu ki şi nin otur du ğu ye re otur mak, ye di ği ye mek -

ten ye mek, eli ni sür dü ğü bir şe ye do kun mak da hi in san la ra ra hat -

sız lık ve re cek ha le ge le bi lir. Bu da söz  ko nu su in sa nın iç ten içe

ya şa dı ğı bir azap ha li ne dö nü şür. Ken di si Al lah'ı unut muş ve in san -

la rın hoş nut lu ğu nu ara yan bir ya şam sür dür mek is te miş tir. Ama

hoş nut lu ğu nu ara dı ğı in san lar on dan kaç mak ta, onu kü çük gör -

mek te dir ler. İş te bu da, Al lah'ın dün ya da vic dan la rı ka bul et ti ği hal -

de ger çek ima nı ya şa ma yan in san la ra tat tır dı ğı giz li bir be la dır.

SAMİMİYETSİZ İNSANLARDAN 
UZAK DURMAK GEREKİR

Adnan Oktar: Müminlerin nazarları birbirlerine şifadır. Mümin mü-

mini gördüğünde şifa alır. Kalbine ferahlık gelir. Kafir nazarı zehirdir.

Ahlaksız insanların nazarları kirleticidir, pistir. Üstüne kir getirir. İnsanın

gücüne zarar verebilir. Samimiyetsiz, vicdansız ve ahlaksızsa karşındaki,

ondan uzak durmak lazım. (Adnan Oktar’ın 12 Kasım 2012 tarihli A9

TV röportajından)

Nur suz luk
Ön ce ki bö lüm de yer alan ayet te ifa de edi len ma ne vi ki rin bir baş -

ka te za hü rü ola rak, sa mi mi yet siz in san la rın yüz le rin de de bir nur -

suz luk olu şur. Bu nur suz luk her in san da ay nı be lir ti ler le or ta ya

çık maz. Ki mi in san la rın yü zün de, iman eden le rin yü zün de olu şan
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can lı lı ğın, şev kin ve dü rüst ifa de nin ol ma ma sıy la ken di ni bel li eder.

Ki mi in san lar da an lam sız, ha ya tın dan bez miş, boş ba kış la rın ge tir -

di ği bir gö rü nüm or ta ya çı kar. Ki mi in san lar da ise yüz de olu şan se -

bep siz bir ka rar ma dik ka ti çe ker. Tüm bu be lir ti ler ki şi le rin iç le rin de

ya şa dık la rı ka ran lık ru hun bi rer yan sı ma sı dır. 

Bu ra da dik ka ti çe ken nok ta ise, ki şi le rin fi zik sel gü zel lik le ri nin

hiç bir şe kil de bu so nu cu et ki le ye mi yor olu şu dur. Dün ya nın en gü -

zel yü zü ne, en mü kem mel te ni ne, en gü zel renk li, en gü zel bi çim -

de ki göz le ri ne sa hip bir in san da hi, sa mi mi yet siz bir ah lak gös ter di ği

tak dir de yü zü ne nur suz bir ifa de çök me si ni en gel le ye mez. Or ta ya

çı kan man za ra gü zel lik le ri ni tü müy le göl ge ler ni te lik te dir. Bu nun

se be bi de nu run an cak Al lah Ka tın dan sa mi mi bir kalp le iman eden

in san la ra ve ri len bir özel lik ol ma sı dır. Al lah bir aye tin de bu ger çe ği

şöy le bil dir mek te dir:

Ya da (in kar eden le rin amel le ri) en gin bir de niz de ki ka ran lık la -

ra ben zer; onun üs tü nü bir dal ga kap lar, onun üs tün de bir dal -

ga, onun da üs tün de bir bu lut var dır. Bir kıs mı bir kıs mı üze -

rin de olan ka ran lık lar; eli ni çı kar dı ğın da onu bi le ne re dey se

gö re me ye cek. Al lah ki me nur ver me miş se, ar tık onun için nur

yok tur. (Nur Su re si, 40)

Al lah sa mi mi ve sa mi mi yet siz in san la rın ruh la rın da ya şa dık la -

rı nın be den le ri ne olan et ki si ne Ku ran'da şöy le bir kar şı laş tır ma ile

dik kat çek mek te dir:

Gü zel lik ya pan la ra da ha gü ze li ve faz la sı var dır. On la rın yüz le -

ri ni ne bir ka rar tı sa rar, ne bir zil let, iş te on lar cen ne tin hal kı -

dır lar; ora da sü re siz ka la cak lar dır. 

Kö tü lük ler ka zan mış olan lar ise; her bir kö tü lü ğün kar şı lı ğı,

ken di mis liy le dir. Bun la rı bir zil let sa rıp kap lar. On la rı Al lah'tan
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(kur ta ra cak) hiç bir ko ru yu cu yok. On la rın yüz le ri, san ki bir ka -

ran lık ge ce nin par ça la rı na bü rün müş gi bi dir... (Yu nus Su re si,

26-27)

İMAN İLE NUR HAKİM OLUR

Adnan Oktar: İmanın hâkim olduğu yerlerde bir bereket ve nur oluyor.

İnsanların yüzünde bir tatlılık, hoşluk ve ışık geliyor. İnsan bakmaya do-

yamıyor, sevmeye doyamıyor. Aksinde de bir lanetlik, nursuzluk ve pislik

hâkim oluyor, leş gibi bir ortam meydana geliyor. Adnan Oktar’ın 22

Ağustos 2012 tarihli A9 TV röportajından

Olum suz Hal, Negatiflik
Al lah, Ken di si' ne sa mi mi bir kalp le iman eden kim se le re Ka tın -

dan bir gü zel lik, se vim li lik ve nur ve rir. Bu in san lar var lık la rıy la gir -

dik le ri her or ta ma gü zel lik ve esen lik ge ti rir ler. Yüz le ri ne bak mak,

ses le ri ni duy mak, Al lah'a olan de rin iman la rı nı his set ti ren sa mi mi

ko nuş ma la rı na ve ta vır la rı na şa hit ol mak çev re le rin de ki in san lar için

bi rer ni met olur. Ku ran'da sa mi mi mü min le rin bu özel lik le ri ne ve bu -

nu ifa de eden, yüz le rin de ki 'sec de izi'ne şöy le dik kat çe kil mek te dir:

Mu ham med, Al lah'ın el çi si dir. Ve onun la bir lik te olan lar da ka -

fir le re kar şı zor lu, ken di ara la rın da ise mer ha met li dir ler. On -

la rı, rü ku eden ler, sec de eden ler ola rak gö rür sün; on lar,

Al lah'tan bir fazl (lü tuf ve ih san) ve hoş nut luk ara yıp-is ter ler.

Be lir ti le ri, sec de izin den yüz le rin de dir... (Fe tih Su re si, 29)

Sa mi mi yet siz bir ta vır içe ri sin de olan in san la rın üze rin de ise,

mü min le rin tam ter si ne olum suz bir hal olu şur. Ken di iç dün ya la -

rın da ya şa dık la rı te vek kül süz lük, hü zün lü, sı kın tı lı ve ger gin ruh
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hal le ri ve ki bir le ri, bu in san la rın gir dik le ri her or tam da ne ga tif bir

ha va es me si ne ne den olur. Hiç bir söz söy le me se ler, hiç bir şey yap -

ma sa lar da hi bu lun duk la rı yer den çev re le ri ne olum suz bir elekt rik

ya yar lar. Ger gin ruh hal le ri, azap do lu yüz le ri ve sı kın tı lı ses le ri in -

san la ra bu du ru mu açık ça his set ti rir. Sa mi mi ol ma dık la rı, Al lah'a

kar şı mut lak dü rüst lü ğü ya şa ma dık la rı sü re ce bu iti ci lik üzer le rin -

den git mez. Çev re le rin de ki in san la ra sem pa tik gö rü ne bil mek için

her ne ya par lar sa yap sın lar, olum lu bir et ki oluş tu ra maz lar. 

Bu, Al lah'ın in san lar üze rin de ya rat tı ğı mu ci ze vi bir du rum dur.

Böy le olum suz bir ha lin ne de ni ki mi za man tam ola rak ta rif edi le -

me ye bi lir, ama ço ğu ki şi böy le in san la rı an lar ve on lar la ay nı or ta mı

pay laş mak is te mez. Bu da, olum suz ha li üze rin de ba rın dı ran in sa -

nın dün ya da iç ten içe ya şa dı ğı sı kın tı lar dan bi ri dir. 

An cak unu tul ma ma lı dır ki ay nı in san kal bi ni te miz tu tup,

Al lah'a kar şı sa mi mi ol ma ya ni yet et ti ği an dan iti ba ren de, üze rin -

de ki bu kö tü hal Al lah'ın di le me siy le he men da ğı lır ve ye ri ni nur lu

bir yü ze bı ra kır.

Bu ra ya ka dar say dı ğı mız özel lik ler Al lah'ın ger çek ima na ya naş -

ma ma la rı na kar şı in san la ra ve re bi le ce ği kar şı lık lar dan sa de ce bir -

kaç ta ne si dir. Unu tul ma ma lı dır ki Al lah'ın gü cü son suz dur. Eğer

mey da na ge len tüm bu açık ala met le re rağ men, ki şi na sıl bir za ra ra

uğ ra dı ğı nı gör mez lik ten ge lir ve Al lah'a sı ğın maz ise, Al lah da ha

şid det li kar şı lık lar da ve re bi lir. 

Hiç kim se "na sıl ol sa iman edi yo rum, iba det le ri mi ye ri ne ge ti ri -

yo rum" di ye rek ken di si ni kan dır ma ma lı, hiç bir nok ta da sa mi mi -

yet siz lik bı rak ma dan Al lah için kal bi ni arın dır ma lı dır. Al lah'ın

"Ha yır; ger çek ten in san, azar. Ken di ni müs tağ ni gör dü ğün den."

(Alak Su re si, 6-7) ayet le riy le bil dir di ği gi bi bir so nuç oluş ma sın dan

Al lah'a sı ğın ma lı dır. 
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Adnan Oktar: Kuran’da Allah insanın normal akılda olmasını sağlaya-

cak çok güzel sırlar vermiş. Mesela bir kere kendini Allah’a adaması

bütün ahlaksızlığı ortadan kaldırıyor, anormalliği ortadan kaldırıyor,

tevekküllü olması kendine yaptığı eziyeti ortadan kaldırıyor. Yani bede-

nine yaptığı bütün eziyet ortadan kalkıyor tevekkülde. Sabırlı olduğunda

herkesle dost oluyor yani düşman olduğu, ayrıldığı hiç kimse kalmıyor.

Vefalı olduğunda herkesin seveceği bir kişilikte oluyor. Kendini eleştirdi-

ğinde akli dengesi yerine geliyor. Başkasını eleştirdiğinde de tamamen

makul, tutarlı, sevilen bir insan haline geliyor. Bu sırlar Kuran’ın içine

konmuş bazı insanlar da bunları okuyup geçiyorlar. Sanki herhangi bir

şeymiş gibi geliyor onlara. Halbuki bütün bu uygulamalar yapıldığında

insan akli dengesinin mükemmel hale geldiğini bilemiyor. (Adnan Ok-

tar’ın 11 Aralık 2015 tarihli A9 TV röportajından)
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SA Mİ Mİ YET SİZ Lİ ĞİN
AN LA ŞIL MA SI: 6. HİS

İç le rin de giz li den giz li ye ah lak sız lık lar ya şa yan in san lar, bu du -

ru mu mü min ler den giz le ye bil mek için el le rin den ge len her şe yi ya -

par lar. Gö rü nüş te ya şam tarz la rıy la, ko nuş ma la rıy la, ta vır la rıy la ya

da yap tık la rı iş ler le sa lih mü min le rin ha ya tı nı an dı ran bir ya şam

sü rer ler. Ah lak sız lık la rı nı giz li ce sür dür dük le ri, bun la rın ken di le -

ri ne ver di ği aza bı da giz li ce ya şa dık la rı için or ta ya ger çek ten de ola -

ğan dı şı bir tab lo çık maz. Ne var ki ba zı dav ra nış lar da var dır ki,

or ta da el le tu tu lur bir de lil ol ma sa da, bu kim se le rin ki mi nok ta -

lar da sa lih mü min ler den fark lı bir ruh ha li içe ri sin de ol duk la rı an -

la şı lır. Bu du ru mu fark eden ler ise sa de ce mü min ler de ğil dir.

Ca hi li ye inanç la rı nı be nim se miş bir in san da kı sa bir in ce le me nin

ar dın dan bir in sa nın sa mi mi ya da sa mi mi yet siz ola bi le ce ği ko nu -

sun da bir fi kir yü rü te bi lir. 

Ni te kim bu her toplumda bi li nen bir ger çek tir; söz ge li mi bir ha -

kim bir kim se nin suç lu olup ol ma dı ğı na ka rar ve rir ken elin de ki de -

lil le rin ya nı sı ra ki şi nin tav rı na, ko nuş ma la rı na, kul lan dı ğı üs lu ba,
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ba kış la rı na ve adı nı ko ya ma dı ğı ama in san da his ola rak olu şan ka -

na ate de bü yük önem ve rir. Ay nı şe kil de, or ta da aley hin de hiç bir

ka nıt ol ma sa da hi, suç lu bir in sa nın ba kış la rı, ko nuş ma la rı ve ta vır -

la rı da kar şı sın da ki in san la ra ta rif edi le mez bir şe kil de ra hat sız lık

ve rir ve bu kim se ler bu ki şi nin suç lu ola bi le ce ği ni dü şü nür ler. 

Bi lin di ği gi bi şir ket ler ken di le ri ne iş baş vu ru sun da bu lu nan ki -

şi le ri sa de ce eği tim le ri ni ve ya tec rü be le ri ni de ğer len di re rek ka bul

et mez ler. Bu yön ler de ya pı lan bir ilk ele me den son ra, şir ket yet ki -

li si baş vu ru da bu lu nan ki şi ler le söz lü bir gö rüş me ya par. Bu gö rüş -

me sı ra sın da sor du ğu so ru la ra al dı ğı ce vap lar ve kar şı sın da ki ki şi nin

ta vır la rı, şir ket yet ki li si ne bu ki şi hak kın da bil gi ve rir. Bu ki şi nin

uyum lu olup ol ma ya ca ğı, ça lış kan lı ğı, di sip li ni, gü ve ni lir li ği hak -

kın da  bir iz le nim edi nir ve bu gö rüş me sı ra sın da edi ni len ka na at

so nu cun da bir ki şi işe ka bul edi lir. 

İş te mü min le rin ara sın da olup da ki mi nok ta lar da sa mi mi yet -

siz lik ler ya şa ya bi len in san la rın an la şıl ma sın da da du rum bun dan

fark lı de ğil dir. Hat ta mü min ler Ku ran'a gö re dü şün dük le ri için,

Al lah'ın on la ra ver di ği akıl ve an la yış la çok da ha isa bet li teş his ler de

bu lu na bi lir ler. Bu teş his le ri ni kar şı ta ra fa an lat ma ya ça lı şa cak ol sa -

lar, bel ki ka na at le ri ni so mut de lil ler le is pat ede me ye bi lir ler. Çün kü

bun lar net ola rak ifa de edi le bi le cek şey ler de ğil dir. Bir an lam da 'al -

tın cı his' ola rak da ad lan dı ra bi le ce ği miz bu teş his yeteneğine sahip

ki şi ler Al lah'ın il ha mıy la kar şı ta ra fın sa mi mi ye ti ni ya da sa mi mi -

yet siz li ği ni his se der ler. Sa mi mi yet siz bir kim se, her kes ile ay nı ta -

vır lar da bu lun sa, otur sa, kalk sa, ye mek ye se, iç se, gül se, ko nuş sa ve

bun la rı ya par ken olum suz hiç bir dav ra nış ta bu lun ma sa da, mü min -

ler bu ki şi de ki fark lı lı ğı yi ne de his se de bi lir ler. 
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Top lum da çok sık kul la nı lan "ne ga tif elekt rik" de yi mi bu ra da tam

kar şı lı ğı nı bul mak ta dır. Mü min ler bu ki şi le rin olum suz ve Ku ran

ah la kın dan uzak bir ruh ha li için de ol duk la rı nı et raf la rı na yay dık -

la rı bu ne ga tif elekt rik ten an lar lar. Çün kü söz  ko nu su ki şi ler de di -

ğer mü min ler gi bi ra hat, sa mi mi, din gin, hu zur lu bir ruh ha li

yok tur. 

Ko nuş ma la r da ki fark lı lık da yi ne al tın cı his ile fark edi len bir di -

ğer ala met tir. Sa mi mi yet siz ki şi le rin ko nuş ma la rı nın ma hi ye tin de

ola ğan dı şı hiç bir şey yok tur bel ki. Üs te lik di ğer mü min ler le he men

he men ay nı ko nuş ma la rı ya pı yor dur. Ama yi ne de üs lu bun da bir

fark lı lık ol du ğu se zi lir. Ko nuş tu ğu za man ses to nun da, se sin çı kış

şek lin de, akı cı lı ğın da, iniş ve çı kı şın da, sa mi mi in san la rın kal bin de

şid det li bir ra hat sız lık oluş tu ran bir ge ri lim var dır. Ay rı ca ko nuş -

ma la rı nın ara sı na nef si ni ön pla na çı kar tan, ena ni ye ti ni bes le yen

ifa de ler ek le me si, ka fa sın da ki bir pla na ve ya olum suz bir dü şün ce ye

gö re ko nuş ma sı gi bi sa mi mi yet siz lik le ri de onu ele ve rir. 

Bu ki şi le rin olum suz luk la rı, o oda da bu lu nan her kes ta ra fın dan

his se di lir. Ni te kim fi kir le ri so rul du ğun da, hep si nin bu ko nu da hem -

fi kir ol duk la rı gö rü lür. Ki şi le rin or tak ka na at le ay nı his le ri his set -

me le ri de sa mi mi yet siz li ğin teş hi sin de önem li bir yol dur. 

An cak bu nok ta da şu nu da unut ma mak ge re kir; 'al tın cı his' de -

ni lin ce in san lar ge nel de ge le ce ği gör me, olay la rı ger çek leş me den

ön ce bil me, gayb hak kın da ha ber ver me gi bi Al lah'ın di le me si dı -

şın da ola nak sız olan du rum la rı an lar lar. Oy sa, "Gay bın anah tar la rı

O'nun Ka tın da dır, O'ndan baş ka hiç kim se gay bı bil mez..." (En'am

Su re si, 59) aye tiy le bil di ril di ği gi bi Al lah'tan baş ka gay bı bi le bi le cek

yok tur. Bu ra da al tın cı his kav ra mı ile kas te di len da ha fark lı dır. Ki -
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şi, al tın cı his si ile ge le ce ğe yö ne lik de ğil, ha li ha zır da var olan, o an -

ki mev cut du ru mu fark eder, Al lah'ın di le me si ile his se der. 

Bu ne den le sa mi mi yet siz bir in sa nın du ru mu nu mü min ler den

sak la ma ya ça lış ma sı Al lah'ın di le me siy le pek müm kün ol maz. Ku -

ran'a uy gun olan ise, böy le bir du rum da ki şi nin kal bin de ek sik ya

da ha ta lı olan her ne var sa bun la rı dü rüst çe or ta ya koy ma sı dır. Bu

du rum da mü min le rin de des te ği ni ala rak, ha ta la rı nı te la fi edip sa -

mi mi ye ti ka zan ma sı çok da ha ko lay ola cak tır. Ak sin de sak la nıl -

ma ya ça lı şı lan her sa mi mi yet siz lik pe şin den bir di ğe ri ni ge ti re cek

ve ki şi yi Ku ran ah la kın dan çok da ha faz la uzak laş tı ra cak tır. 

Ay rı ca bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir: Mü min ler 6. his ile

bir in san da ki ah lak sız lı ğı, sa mi mi yet siz li ği his se de bi lir ler. Ama vic -

dan la rı ve ada let le ri ge re ği bu ki şi le re her han gi bir suç la ma da bu -

lun maz lar. Çün kü in san da ima ya nı la bi len bir var lık tır ve kalp ler

Al lah'ın elin de dir. Bu ra da his se di len olum suz luk sa de ce bir his tir,

bir de li li yok tur. Böy le bir his se ka pı lan mü min do ğa bi le cek za rar -

la rı en gel le mek için alın ma sı ge re ken bir ted bir var sa on la rı alır

ama hiç bir za man kar şı ta ra fın kal bi ne yö ne lik bir teş his te bu lu -

na maz, "sen sa mi mi yet siz sin" di ye rek kar şı ta ra fı zan al tın da bı ra -

ka maz. Çün kü ki şi açık ça iti raf et me di ği sü re ce, kal bin de ola nı

yal nız ca Al lah bi le bi lir.
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MÜ MİN LER, 
ÇEV RE LE RİN DE Kİ 

İN SAN LA RI DA SA Mİ Mİ YE TE 
DA VET EDER LER 

Al lah Ku ran'da, "Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği (ma ru fu) em re -

den ve kö tü lük ten (mün ker den) sa kın dı ran bir top lu luk bu lun sun.

Kur tu lu şa eren ler iş te bun lar dır." (Al-i İm ran Su re si, 104) aye tiy le

in san la rı iyi li ğe ve gü zel li ğe ça ğır ma yı, on la rı içe ri sin de bu lun duk -

la rı yan lış lık lar dan kur tar ma yı mü min ler üze ri ne bir so rum lu luk

kıl dı ğı nı be lirt mek te dir. Bir baş ka ayet te ise Al lah, "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) söz le riy le mü min le rin, bir -

bir le ri üze rin de ko ru yu cu ve gö ze ti ci va sıf la rı ol du ğu nu ha tır lat -

mak ta dır. 
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İş te mü min ler Al lah'ın bu em ri doğ rul tu sun da bir bir le rin de gör -

dük le ri ek sik lik le ri yi ne Ku ran'da bil di ril di ği şe kil de "sö zün en gü -

ze li ni söy le ye rek" (İs ra Su re si, 53) bir bir le ri ne an la tır lar. Kar şı

ta ra fın ve re ce ği tep ki nin, ve ri len öğüt ten pay alıp al ma ma sı nın, iyi -

li ği em re den mü min açı sın dan bir so rum lu lu ğu yok tur. Al lah bir

aye tin de "Ger çek şu ki, sen, sev di ği ni hi da ye te er di re mez sin, an -

cak Al lah, di le di ği ni hi da ye te er di rir; O, hi da ye te ere cek olan la rı

da ha iyi bi len dir." (Ka sas Su re si, 56) söz le riy le bu ger çe ğe dik kat

çek mek te ve in san la rın doğ ru yu gö re bil me le ri nin an cak Al lah'ın di -

le me siy le ger çek le şe bi le ce ği ni ha tır lat mak ta dır. Bu ne den le mü min -

ler bir bir le ri ne iyi li ği em re dip kö tü lük ten men et me ye ça lı şır ken

bu nu Al lah'tan is te ye rek ya par ve so nu cu da her ne olur sa ol sun bu -

na tes lim olur lar. An cak el bet te ki sa mi mi ye tin ge tir di ği gü zel lik le -

ri ve ger çek mut lu lu ğu tüm in san la rın öğ re nip ya şa ma sı nı da en

iç ten şe kil de ar zu eder ler.

Ak si bir ha ya tın dı şa rı dan nor mal gö zük se bi le iç ten içe in sa nı

ke mi ren, hu zur suz luk ve sı kın tı ve ren azap lar la do lu ol du ğu nu çok

iyi bi lir ler. Söz  ko nu su ki şi le rin iç le rin de ya şat tık la rı bu çir kin fi kir

ve ruh ha li ni sak la mak için mad di ve ma ne vi ezi yet için de ol duk la -

rı nı unut maz lar. Bu ne den le kar şı la rın da ki bir in san da az da ol sa

bir sa mi mi yet siz lik his se der ler se, onu her han gi bir şe kil de yar gı la -

ma dan, sa de ce Ku ran ah la kı na da vet eder ler. Her tür lü giz li azap ve

sı kın tı nın, hu zur suz luk ve mut suz lu ğun tek çö zü mü nün Al lah'ın

ra zı ola ca ğı bir ah la kı ya şa mak ol du ğu nu en gü zel şe kil de ha tır la -

tır lar.
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ALLAH TEK SEVGİLİ HALE GETİRİLMEDEN 

MUTLU BİR HAYAT YAŞANMAZ

Sunucu 1: “Selamlar mübarek Hocam. Sizden öğrendiklerimle arkadaşlarımla

konuşuyorum. Yalnız onların anlamadığı ve size sormak istediğim çok önemli

bir konu var Hocam. Allah rızasını bilip de en çoğunu yapmamak olmuyor.

Fakat konuştuğum insanlar da, normal hayatımı da yaşarım, Allah rızasına

da uyarım gibi bir mantık oluyor. Allah rızası için yaşamak ile, halen yaşa-

dıkları hayat arasında ne gibi değişiklik olacak? Bunu fark edemiyorlar veya

anlamıyorlar. Bu farkı nasıl anlatabilirim?”

Adnan Oktar: Allah’ı sevmeden zaten mutlu hayat aklı başında bir insan ya-

şayamaz. Allah’a tam teslim olmadan, Allah’ı tek sevgili haline getirmeden

rahat yaşayamaz derin düşünüyorsa. Ama sathi düşünüyorsa sarhoş gibidir.

Yani onun sevgisi zaten sevgiye benzemez, yaşaması yaşantıya benzemiyor,

ölü gibi yaşıyor yani çok huzursuz yaşıyorlar. Ne yaptığını bilmiyor ki, kendinde

değil. Ne konuştuğundan haberi oluyor, ne yaşadığından haberi oluyor. Sor-

duğumuzda da mutlu değilim diyor zaten.

Sunucu 2: Güveneceği kimse de olmuyor.

Adnan Oktar: Tabii. Bizzat kendi ifadesi oluyor yani, ben mutlu değilim

diyor. Hiçbir şekilde mutlu değilim diyor. Allah esirgesin hatta intihar düşün-

cesi kafasından geçiyor, uyuşturucu kullanıyorlar, her gün içki içiyor. “Niye

içiyorsun?” diyorsun, “Unutmak, acımı hafifletmek için içiyorum” diyor. Bu

mutluluk mu bu? Allah’a tam teslim olan, çok huzurludur güzel yaşar. Tabii

biz huzurlu,  güzel yaşayalım diye Allah’a tam teslim olmayız. Allah’ı sevdiği-

miz için, Allah rızası için Allah’a teslim oluruz. Hakikaten öyle olması gerektiği

için, hakikaten sevdiğimiz için. Çünkü bütün güzellikleri yaratan O olduğuna

göre, bütün güzelliklere olan sevgimizin hepsi Allah’adır... (Adnan Oktar'ın

21 Mayıs 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından)
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SA Mİ Mİ YE TE 
ÇAĞ RIL DI ĞIN DA

SA Mİ Mİ YET SİZ LİK LE 
KAR ŞI LIK VE REN LER 

Al lah'a kar şı ger çek bir tes li mi ye tin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni kav -

ra yan kim se le rin, bu ger çek le ri baş ka la rı na da an la ta bil mek için el -

le rin den ge len tüm ça ba yı gös ter dik le rin den bah set tik. An cak

ko nu ya bir de öğüt ve ri len kim se ler açı sın dan ba kıl dı ğın da, ki mi

za man ba zı in san la rın bu ha tır lat ma la ra ay nı şevk ile yak laş ma dık -

la rı nı ve bun la ra Ku ran'a uy gun ol ma yan tep ki ler ve re bil dik le ri ni

gö rü rüz. 

Oy sa baş ka bir mü mi nin, in sa nın ken di si adı na emek sarf et me si,

onun adı na ek sik yön le ri ni tes pit et me si, çö züm yol la rı nı dü şü nüp

teş vik edi ci ve ko lay laş tı rı cı bir üs lup la sun ma sı, o in san için bü yük

bir ka zanç tır. Al lah'tan kor kan bir mü mi nin yap tı ğı teş his ler da ima

Ku ran'a uy gun, sa mi mi ve dü rüst olur. Ay rı ca ob jek tif de ğer len di -

ren bir göz ola rak, o kim se nin ken di ken di ne teş his ede me ye ce ği
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bir çok ta vır ve inanç bo zuk lu ğu nu açık ça tes pit ede bi lir ve mü min

kar de şi ne bu ko nu da yar dım cı ola bi lir. Do la yı sıy la sa mi mi bir Müs -

lü ma nın ha tır lat ma la rı, teş vik için söy le dik le ri her za man son de -

re ce önem li dir ve cid di yet le dik ka te alın ma lı dır. 

Ne var ki ba zı kim se ler, tüm bun la rı çok iyi bil dik le ri hal de, ki -

mi za man ken di le ri ne yö nel ti len eleş ti ri le ri ka bul et mez ler. An cak

on lar her ne ka dar an la maz lık tan ge le rek eleş ti ri ve ha tır lat ma la rı

ka bul et me se ler de, Al lah "Ha yır; in san, ken di nef si ne kar şı bir ba -

si ret tir. Ken di ma ze ret le ri ni or ta ya at sa bi le." (Kı ya met Su re si, 14-

15) aye tle riy le, bu in san la rın ger çek le ri bil dik le ri ni bil dir miş tir.

Do la yı sıy la da in san her ne ka dar baş ta ken di ni, son ra da çev re sin -

de ki le ri ik na et mek, ak si ne inan dır mak ya da kan dır mak is te se de

vic da nen ger çe ği bi lir. Üs te lik vic da nen çok iyi bil di ği ger çek le ri ha -

ya tı na ge çir me me nin iç sı kın tı sı nı ya şar ki, bu da mut lak sa mi mi -

ye te ni yet et me yen ler için dün ya da ve ri len giz li azap lar dan bi ri dir.

Ama ki mi in san lar bu ger çe ği ka bul et mek is te mez ler. İç le rin de ki

sı kın tı nın ve hu zur suz lu ğun kay na ğı nın ken di ha ta lı dav ra nış ve

dü şün ce le ri ol du ğu nu an la maz lık tan ge lir ler. Bu ne den le de ken di -

le ri ne ya pı lan ha tır lat ma la ra Ku ran'a uy gun ol ma yan tep ki ler ve rir -

ler ki, bu da as lın da ken di le ri ne söy le nen le rin ne ka dar doğ ru

ol du ğu nu is pat eden ikin ci bir de lil oluş tur muş olur. Çün kü Ku ran

ile ha re ket eden sa mi mi bir mü mi nin da ha gü zel bir ah la ka da vet

edil di ğin de gös ter me si ge re ken ta vır bu da ve te uy mak tır. Al lah sa -

mi mi mü min le rin, ha ta la rı nı fark et tik ten son ra ki dav ra nış la rı nın

na sıl ol du ğu nu şöy le bil dir miş tir:

Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne zul met tik -

le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do la yı ba -

ğış lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan
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kim dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et -

me yen ler dir. (Al-i İm ran Su re si, 135)

Do la yı sıy la ki şi eğer id dia et ti ği şe kil de mut lak sa mi mi ye ti el de

et miş se, ha ta sı nı fark et ti ğin de he men Al lah'a sı ğın ma lı ve bu tav -

rın da 'bi le bi le ıs rar cı dav ran ma ma lı'dır. Sa mi mi mü mi nin ama cı,

her za man için Al lah'ın rı za sı nı ve sev gi si ni ka zan ma ya ça lış mak -

tır. Al lah'ın sev gi si ni ka zan ma nın yol la rın dan bi ri ise Ku ran'ın bir

aye tin de "... Al lah arı nan la rı se ver" (Tev be Su re si, 108) söz le riy le

açık lan mak ta dır.

İman et tik le ri ni söy le yen bu in san la rın sa mi mi ye te da vet edil -

dik le rin de gös ter dik le ri Ku ran'a uy ma yan tep ki ler, bu ki şi le rin te -

mel de ima nı ge re ği gi bi kav ra ya ma mış ol ma la rın dan kay nak lan -

mak ta dır. Al lah, Ku ran'da kim le rin öğüt al ma ya yat kın ol duk la rı nı

şöy le bil dir mek te dir:

"Sen an cak, zik re (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rah man olan

(Al lah')a (kar şı) içi tit re ye rek kor ku du yan kim se yi uya rır sın.

İş te böy le si ni, bir ba ğış lan ma ve üs tün bir ecir le müj de le." (Ya -

sin Su re si, 11) 

İler le yen sa tır lar da, sa mi mi yet siz lik le rin ge nel ola rak is pat edi -

le mez ni te lik te ol ma sı na al da na rak, ken di le ri ni kan dı ran ba zı in -

san la rın, sa mi mi ye te da vet edil dik le rin de gös ter dik le ri ta vır

bo zuk luk la rı na de ği ne cek ve tüm bun la rın Ku ran'a uy gun dav ra -

nış lar ol ma dı ğı nı or ta ya ko ya ca ğız. Zi ra in san la rın açık ça de lil len -

di ri le me yen bu giz li sa mi mi yet siz lik ler den kur tu la bil me le ri, tüm

bun la rın Ku ran'a mu ha lif ol du ğu nu ve Al lah Ka tın da suç teş kil ede -

bi le ce ği ni an la ma la rıy la müm kün ola bi le cek tir. Unu tul ma ma lı dır

ki, bu ger çe ği gö rüp ta vır la rı nı sa mi mi yet le de ğiş ti ren ler için "An -

cak kim iş le di ği zu lüm den son ra tev be eder ve (dav ra nış la rı nı) dü -
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zel tir se, şüp he siz Al lah onun tev be si ni ka bul eder. Mu hak kak

Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir." (Ma ide Su re si, 39) aye tiy le ha -

tır la tıl dı ğı gi bi Al lah'ın esir ge me si ve ba ğış la yı cı lı ğı var dır.

Dü şün me me le ri ve 
Dü şün mek İs te me me le ri
Şey tan iman eden in san la rı ken di yo lu na dön dü re bil mek için

elin den ge len her tür lü ça ba yı gös te ren bir var lık tır. En is te me di ği

şey ler den bi ri de, iman eden le rin mut lak sa mi mi ye ti ka za nıp,

Al lah'ın ra zı ola ca ğı ah la ka ulaş ma la rı dır. Bu ne den le, bir in san ger -

çek ima na çağ rıl dı ğın da, şey tan mut la ka ona ters yön de et ki et me ye

ça lı şa cak tır. 

Şey ta nın bu yön de ki fa ali yet le rin den bi ri, in san la rın dü şün me le -

ri ni en gel le mek tir. Şey tan bu nun için, in san la rı var güç le riy le ne fis -

le ri ni sa vun ma ya, ha ta la rı için ma ze ret ler bul ma ya yö nel tir. Bu

et ki ye ka pı lan ki şi, ken di si ne ha tır lat ma da bu lu nan mü mi ne kar şı öf -

ke duy ma ya baş lar, ken di si nin hak sız lı ğa uğ ra dı ğı nı dü şü nür. Ay rı ca

dü şün dü ğün de, ger çek le ri apa çık gö re ce ği ni ve sa mi mi yet siz li ği ni

iti raf et mek du ru mun da ka la ca ğı nı gör dü ğü için, dü şün me sis te mi ni

ta ma men ka pa tır. Ak lı bu tür sa mi mi yet siz lik ler le oya la nan in san,

asıl dü şün me si ge re ken ko nu la rı dü şü nüp ha ta la rı nı dü zelt mez. 

Söz  ko nu su ki şi ler, bu hal le ri nin bir so nu cu ola rak, dik kat le ri ni

sa de ce ka fa la rın dan ge çen bu sağ lık sız dü şün ce le re ve rir ve ken di

ka na at le ri ko nu sun da sa bit fi kir li olur lar. Bu amaç la, an la tı lan la rı

müm kün ol du ğun ca din le me me ye, duy ma ma ya ve an la ma ma ya ça -

lı şır lar. Kar şı ta ra fın an lat tık la rı ne ka dar et ki li ve ne ka dar dik kat

çe ki ci olur sa ol sun, ka fa la rın da sa bit le dik le ri dü şün ce ler de hiç bir de -

ği şik lik ol maz. Şey tan bu tarz kim se ler de bu ka çı şı öy le şid det li bir
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ha le ge ti rir ki, ken di le ri ne Ku ran ayet le riy le ya pı lan ha tır lat ma la rı

da hi dü şün me ye cek ve hat ta dü şün mek is te me ye cek bir ta vır içe ri -

si ne gi re bi lir ler. Öy le ki, ken di le ri ne Al lah'ın var lı ğı, o an da ken di -

le ri ni gör dü ğü ve ta vır la rın dan do la yı sor gu ya çe ke ce ği, Ku ran'a

uy gun dav ran ma ma la rın dan do la yı son suz ce hen nem aza bıy la kar -

şı lık gö re bi le cek le ri ha tır la tıl dı ğın da da hi, bu ger çek ler den et ki len -

me ye cek bir vic dan du yar sız lı ğı na ve dü şün ce boş lu ğu na ula şır lar. 

Böy le ce dü şün ce le ri ni, bi linç li bir şe kil de teb li ğe ve an la tı lan la -

ra ka pat mış olur lar. An cak el bet te her ne ya par lar sa yap sın lar, as -

lın da bi lin çalt la rın da ha ta lı ol duk la rı nı da bil mek te dir ler. Bun dan

do la yı ken di le ri ni, vic da ni bir sı kın tı ve hu zur suz luk için de ya şa -

ma ya mah kum eder ler. Hem ken di le ri ne ya pı lan Ku ran'a uy gun ha -

tır lat ma lar dan uzak, ne fis le ri nin is te di ği şe kil de bir ya şam sür mek

is ter ler, hem de böy le bir ya şa mın dün ya da ve ahi ret te bü yük bir

hüs ran la so nuç la na bi le ce ği ni bi lir ler. Bu ne den le de sü rek li bir çe -

liş ki, ku run tu ve sı kın tı için de ömür le ri ni ge çi rir ler.

Oy sa ki böy le bir du yar sız lık iman sa hi bi kim se ler de ol ma ya cak

bir ta vır dır. Böy le bir du rum kar şı sın da mü min le rin gös ter me si ge -

re ken ah lak bu nun tam ter si ne dü şün me le ri ve öğüt al ma la rı dır. Ku -

ran'ın pek çok aye tin de dik kat çe ki len bu du rum A'la Su re si'nde de

yer al mak ta dır. Al lah bu ayet le rin de dü şü nüp öğüt al ma nın Ken di -

si'n den içi tit re ye rek kor kan kim se le rin bir vas fı ol du ğu nu bil dir -

mek te dir:

Şu hal de, eğer 'öğüt ve ha tır lat ma' bir ya rar sağ la ya cak sa, 'öğüt

ve rip ha tır lat.' Al lah'tan 'içi tit re ye rek kor kan' öğüt alır-dü şü -

nür. 'Mut suz-bed baht' olan on dan ka çı nır. Ki o, en bü yük ate şe

yol la na cak tır. Son ra onun için de o, ne ölür, ne ya şar. Doğ ru su,

te miz le nip arı nan fe lah bul muş tur. (A'la Su re si, 9-14)
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Ta vır Bo zuk luk la rı Gös ter me le ri
İman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de sa mi mi yet siz lik ten tam ola -

rak kur tu la ma mış in san la rın, sa mi mi ye te da vet edil dik le rin de gös -

ter dik le ri tep ki le rin önem li bir bö lü mü ses te, ko nuş ma üs lu bun da

ve ba kış ta ki bo zuk luk lar la ken di ni bel li eder. Ön ce ki sa tır lar da da

de ğin di ği miz gi bi, bu kim se ler dün ya da Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak -

tan da ha önem li bir ko nu ol ma dı ğı nı çok iyi bil dik le ri hal de, in san -

lar ara sın da ki imaj la rı nı da ha faz la önem se ye bil mek te dir ler.

Ken di le ri ne eleş ti ri ya pıl ma sı ya da ha ta lı yön le ri nin de şif re edil -

me si bu imaj la rı nı ze de le yen en önem li ko nu lar dan dır. Bu ne den le

de bu tarz or tam lar la kar şı laş tık la rın da şid det li bir hu zur suz luk ve

bu na bağ lı ola rak da ses, ko nuş ma ve ba kış la rın da mü min ah la kı na

ya kış ma ya cak tarz da fark lı lık lar olu şur. Sa mi mi yet siz li ğin de şif re

edil me siy le bir lik te or ta ya çı kan bu tep ki ler den ba zı la rı nı şöy le sı -

ra la ya bi li riz:

Ses te olu şan tep ki ler:
İn san la rın duy gu ve dü şün ce le ri ni dı şa yan sı tan en önem li araç -

lar dan bi ri hiç kuş ku suz ki ses tir. Bir in san, se vin ci ni, ne şe si ni, sev -

gi si ni, il gi si ni, kor ku la rı nı, te dir gin li ği ni ya da hu zur ve ra hat lı ğı nı

ço ğu za man is ter is te mez ses to nu ile dı şa vu rur. 

Ku ran ah la kı nı ya şa yan bir kim se ahi re ti ne yö ne lik ola rak ya pı -

lan bir ha tır lat ma kar şı sın da şevk ve is tek le an la tı lan la rı an la ma ya

ve uy gu la ma ya ça lı şır. Bu şevk se sin den açık ça an la şı lır. Sa mi mi yet -

siz bir kim se ise sa mi mi yet siz li ği nin de şif re edil miş ol ma sın dan

duy du ğu te dir gin li ği her ne ka dar sak la ma ya ça lış sa da ba zen bu

du rum se si ne yan sır. Gün lük ha ya tın da kul lan dı ğı do ğal, gür, can -

lı, akı cı, ra hat ve sağ lık lı ses to nu, ye ri ni hu zur suz, do nuk, so ğuk,
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kı sık, bo ğuk, zor du yu lan, yut ku na rak çı kan, ne de di ği hiç an la şıl -

ma yan, sı kın tı lı, zor la ma ve res mi bir ses to nu na bı ra kır. Böy le du -

rum lar da kul lan dı ğı bu ses ve üs lup, ço ğu za man ki şi nin her

za man ki, özel lik le de ne şe li ol du ğu an lar da ki se si de ğil dir. Bu nu an -

la mak için en iyi öl çü, ken di si ne çok sev di ği bir yi ye cek ik ram edil -

di ğin de, be ğen di ği bir mü zik par ça sı ça lın dı ğın da ya da çok is te di ği

bir şey he di ye edil di ğin de ki şi nin kul lan dı ğı ses to nu ile o an da ki

se si ni kı yas la mak tır. Çün kü ge nel lik le in sa nın nor mal ses to nu, ne -

şe len di ği, se vinç li ve hu zur lu ol du ğu an lar da kul lan dı ğı ses tir. İçin -

de ya şa dı ğı olum lu duy gu lar do ğal ola rak se si ne de yan sır.

Ken di si ne bir öğüt ve ril di ğin de ya da bir ha tır lat ma ya pıl dı ğın da

ya ni nef si nin ağı rı na gi de cek bir or tam la kar şı laş tı ğın da bu se si ni

kay bet me si ise, için de olum suz dü şün ce le re yer ver miş ol ma sın dan

kay nak la nır. 

Ki şi nin ses to nun da olu şan tüm bu de tay la rın el bet te ki bi rer

an la mı ve içer di ği me saj lar var dır. Ki şi, eleş ti ril mek ten hoş lan ma -

dı ğı nın, ko nu nun bir an ön ce ka pa tıl ma sı nı is te di ği nin, ak si tak -

dir de kar şı ta raf ile olan dost lu ğu nun, ya kın lı ğı nın so na erip, ara ya

me sa fe gi re ce ği nin me sa jı nı ver mek te dir. Bu yol la, kar şı sın da ki ne

ek sik ve ha ta lı yön le ri de şif re edil di ği tak dir de den ge si nin bo zu la -

ca ğı nı, nor mal ha lin de ki ne şe si ni, hu zu ru nu kay be de ce ği ni, do la -

yı sıy la ken di si ne bu yön de hiç do ku nul ma ma sı ve hat ta ge ri adım

atıl ma sı ge rek ti ği ni ifa de et miş olur. 

Böy le bir kim se, bu se si ile yap tı ğı ko nuş ma lar la, her ne ka dar

olum lu şey ler söy lü yor gi bi gö rün se de, kar şı ta ra fa bun la rın tam

ter si ni ifa de eder gi bi dir. Ki mi za man ken di si ne ha tır la tı lan ko nu yu

gö rü nür de ka bul eder, ama kal bin de ay nı ka na ati ta şı ma dı ğı için

kul lan dı ğı bu ses bir "red se si"dir. Bu, ki ta bın ba şın dan iti ba ren üze -
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rin de dur du ğu muz giz li sa mi mi yet siz li ğin önem li gös ter ge le rin den

bi ri dir. Kul lan dı ğı se sin to nun dan bu kim se nin ken di si ne an la tı lan -

la ra ka tıl ma dı ğı, ik na ol ma dı ğı ve eleş ti ril mek ten hoş lan ma dı ğı çok

açık bir şe kil de an la şıl mak ta dır. An cak söz le riy le, söy le nen le ri onay -

lı yor gö rün dü ğü için bu du ru mu ki şi nin ken di si ne açık la ya bil mek

ve onu yap tı ğı nın yan lış ol du ğu ko nu sun da ik na ede bil mek müm -

kün ol maz. Bu ki şi de za ten bu nu bi le rek böy le şey ta ni bir tak tik uy -

gu la mak ta, ken din ce giz li bir pro tes to yön te mi kul lan mak ta dır. 

Oy sa ger çek ten sa mi mi olan ve ha ta sı nı dü zelt mek is te yen bi ri,

gü zel ah la ka ni yet ede rek, tav rıy la, ko nuş ma la rıy la ve se siy le te va -

zu su nu, tes li mi ye ti ni ve ka bu lü nü en gü zel şe kil de kar şı ta ra fa ifa -

de ede bi lir, sı cak ve sa mi mi bir üs lup la Ku ran'a uy gun ko nuş ma lar

ya pa rak, kar şı ta ra fa gü ven ve re cek bir ta vır gös te re bi lir.

Ak si şe kil de dav ra nan ki şi le rin olum suz ta vır la rı, on la rın ah lak -

sız dav ra nış la rı nı sür dür me ve bu yön le riy le kar şı ta ra fı te dir gin et -

me is tek le rin den kay nak lan mak ta dır. An cak unu tul ma ma lı dır ki

Ku ran ah la kın dan uzak laş ma nın en bü yük za ra rı ki şi nin ken di si -

ne dir. Eğer ima na da vet edil di ği, Ku ran ayet le riy le uya rıl dı ğı ve ken -

di si de doğ ru yu gör dü ğü hal de, giz li den giz li ye sa mi mi yet siz lik te

di re ni yor ise, bu du rum da, dün ya ha ya tın da giz li azap la ra, ahi ret te

ise ce hen nem aza bı na müs ta hak ola bi lir. Al lah, mü min le ri al dat tık -

la rı nı, on la ra tak tik uy gu la dık la rı nı zan ne den bu kim se le rin du ru -

mu nu Ku ran'da şöy le açık la mak ta dır:

(Söz de) Al lah'ı  ve iman eden le ri al da tır lar. Oy sa on lar yal nız ca

ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu urun da de ğil ler. Kalp le rin de has -

ta lık var dır. Al lah da has ta lık la rı nı ar tır mış tır. Ya lan söy le mek te

ol duk la rın dan do la yı on lar için acı bir azap var dır. (Ba ka ra Su -

re si, 9-10)
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Sa mi mi yet siz li ğin ko nuş ma da ki yan sı ma la rı:
Ko nuş ma bo zuk lu ğu da, in san la rın sa mi mi yet siz lik le ri ni ele ve -

ren ko nu la rın en be lir gin le rin den dir. Ken di le ri ne Ku ran ayet le ri ha -

tır la tıl dı ğın da söz ve ta vır la rıy la tes li mi yet le ri ni he men or ta ya ko yan

mü min le rin ak si ne, sa mi mi yet siz kim se ler ço ğu za man Ku ran ah la -

kıy la bağ daş ma ya cak bir üs lup içe ri sin de ko nuş ma ya baş lar lar. Ki -

şi nin ger çek ruh ha li ko nu sun da ade ta bir ay na va zi fe si gö ren

ko nuş ma üs lu bu na, Al lah Ku ran'da "Eğer Biz di ler sek, sa na on la rı

el bet te gös te ri riz, böy le lik le on la rı si ma la rın dan ta nır sın. An dol -

sun, sen on la rı, söz le rin söy le niş tar zın dan da ta nır sın. Al lah, amel -

le ri ni zi bi lir." (Mu ham med Su re si, 30) aye tiy le dik kat çek mek te dir. 

Bu kim se le rin ko nuş ma la rın da ki bo zuk luk lar pek çok şe kil de or -

ta ya çı kar. Bun lar dan baş lı ca la rı nı şöy le sı ra la ya bi li riz:

-Ko nuş ma lar da ki man tık çö kün tü sü:

Bu in san la rın ba zı la rı nın man tık ör gü le rin de şid det li bo zuk luk lar

olu şur. Bir baş ka sı nın ra hat lık la tes pit ede bil di ği bu man tık çö kün tü -

sü, bu in san la rın ken di le ri ta ra fın dan ge nel lik le fark edil mez. Söz ge -

li mi ken di le ri ne yö nel ti len bir eleş ti ri nin yan lış lı ğı nı is pat et me ye

ça lı şır ken, eleş ti ri nin ne ka dar hak lı ol du ğu nu or ta ya ko yan de lil ler

oluş tu rur lar. Or ta ya at tık la rı her açık la ma, bir ön ce kin den da ha çar -

pık bir man tık üze ri ne ku ru lu dur. Du ru mu ken di leh le ri ne her to -

par la mak is te yiş le rin de da ha da çü rük bir man tı ğın içe ri si ne gi rer ler. 

-Ku ran'a uy gun ol ma yan ko nuş ma lar:

Mü mi nin en önem li özel lik le rin den bi ri ha ya tı nın her anı na Ku -

ran ah la kı nı ha kim et miş ol ma sı, her sö zü nün Ku ran ayet le riy le mu -

ta bık ol ma sı dır. 
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Ken di si ne öğüt ve ri len, an cak sa mi mi ol ma yan ba zı in san lar, Ku -

ran ayet le ri ni söy le mek ten, Al lah'ın adı nı an mak tan özen le ka çı na -

bi lir ler. Çün kü bu du rum da an lat tık la rı nı ya şa ma la rı nın da

ge re ke ce ği ni bi lir ler. Ör ne ğin ken di le ri ne bir ek sik le ri söy len di ğin -

de Ku ran'ın, "Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne

zul met tik le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do -

la yı ba ğış lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la -

yan kim dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar

et me yen ler dir." (Al-i İm ran Su re si, 135) aye tin de bil di ri len mü min

tav rı nı di le ge tir se ler, aye te uy gun ola rak sa mi mi yet siz lik le rin den

de he men vaz geç me le ri ge re kir. Ay nı şe kil de Al lah'tan baş ka mut -

lak var lık ol ma dı ğı nı, Al lah'ın gü cü kar şı sın da ki aciz lik le ri ni, her -

şe yin Al lah'ın be lir le di ği ka der doğ rul tu sun da iş le di ği ni, Al lah'ın

kalp le rin de rin lik le rin de sak la nan la rı bil di ği ni, sa mi mi yet siz lik le -

ri ne kar şı lık in san la rı dün ya da ve ahi ret te azap lan dı ra ca ğı nı, ce hen -

ne min son suz olu şu nu, bu ra da ki acı nın ma hi ye ti ni ve sü rek li li ği ni

bir an ol sun dü şü nüp di le ge tir se ler, ah lak sız lık ta di ren me ce sa re ti -

ni gös te re me ye cek le ri çok açık tır. Bu du rum da böy le bir ki şi ar tık

nef si ni sa vu na maz, ca hi li ye ye ait bir üs lup kul la na maz. Her şey tam

ter si ne dön müş olur, ena ni ye ti ni tat min ede mez. Tav rı, üs lu bu ve

hat ta ses to nu bi le nor ma le dö ner. Ne yap ma cık lık ya pa bi lir, ne alın -

gan lık ya pıp kü se bi lir, ne de kar şı ta ra fı pro tes to et me ama cıy la ey -

lem ler ya pa bi lir. Gu ru ru na ne ka dar ağır gel se, oluş tur du ğu nu

san dı ğı ima jı na ne ka dar ters düş se de, ha ta sı nı ka bul edip hiç va kit

kay bet me den te la fi yo lu na git mek du ru mun da ka lır. 

Ku ran ayet le ri ne uy gun şe kil de dü şün mek ten ka çı nan bu tarz in -

san la rın, dü şün me le ri ni sağ la ya bil mek için on la ra ha tır la tı la bi le cek

en önem li ko nu lar dan bi ri ce hen nem dir. Bu kim se ye, "Ce hen ne -
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min ya nın da ol san, gös te re ce ğin tav ra gö re bir an son ra ya ce hen -

ne me atı la cak ya da kur tu la cak ol san, yi ne de bu ta vır la rı nı sür -

dür me ye de vam eder miy din?" gi bi bir so ru so rul du ğun da, nef si

kö şe ye sı kı şa cak tır. Çün kü hiç kim se ce hen nem ate şi nin ke na rın da

du rur ken Ku ran ah la kın dan uzak bir ta vır gös ter me ye ce sa ret ede -

me ye cek tir.

Böy le bir kı yas, in san la rın bir ço ğu nun sa mi mi yet siz li ği nin,

Al lah'ın aza bı nı uzak gör me le rin den ya da ahi re te ke sin bir bil gi ile

inan ma ma la rın dan kay nak lan dı ğı nı gös ter mek te dir.  Al lah bir aye -

tte bu tarz in san la rı şöy le uyar mak ta dır:

On lar, ken di le ri ne me lek le rin gel me si ni mi, ya da Rab bi nin gel -

me si ni mi ve ya Rab bi nin ba zı ayet le ri nin gel me si ni mi bek li -

yor lar? Rab bi nin ayet le rin den ba zı la rı nın ge le ce ği gün, da ha ön -

ce iman et me miş se ve ya ima nıy la bir ha yır ka zan ma mış sa, hiç

kim se ye ima nı ya rar sağ la maz. De ki: "Bek le yin, biz de şüp he siz

bek le mek te yiz." (Enam Su re si, 158)

So nuç ola rak, bir in sa nın, yu ka rı da ki aye ti ak lın dan çı kar ma -

ma sı, sa mi mi ola rak ce hen ne mi ve yap tık la rı nın kar şı lı ğı nın ce -

hen nem de azap ola bi le ce ği ni dü şün me si, sa mi mi yet siz lik ten vaz -

geç me si, dü rüst bir in san ola rak ya şa mı na de vam et me si için ve si le

ola bi lir. 

-Yo ğun sa vun ma ve iti raz:

Sa mi mi yet siz lik te ka rar lı lık gös te ren ba zı kim se le rin eleş ti ri kar -

şı sın da ki ko nuş ma la rın da dik kat çe ken bir di ğer özel lik ise bu ki şi -

le rin za man za man an la tı lan la rı an la ma ça ba sın dan sa, yo ğun bir

iti raz ve sa vun ma psi ko lo ji si içe ri sin de oluş la rı dır. İna nan bir kim -

se nin, ken di si hak kın da ya pı lan bir teş his ya da tav si ye yi il giy le din -
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le me si, sor ma sı, an la yıp öğ ren me ye ça lış ma sı ge re kir. Böy le bir kim -

se ar dın dan da ken di si ne ya pı lan uya rı yı an la dı ğı nı gös te re rek Ku -

ran'a uy gun bir ça ba içe ri si ne gi rer. Ama bah si ge çen ka rak ter de

böy le bir ça ba ço ğu za man gö rül mez. Al lah Ku ran'da Hz. Yu suf

(as)’ın gü zel tav rı nı mü min le re ör nek ola rak ver mek te dir. Hz. Yu -

suf  (as), bir if ti ra kar şı sın da, hak lı ol ma sı na rağ men, nef si ni sa vun -

ma ya ca ğı nı bil dir miş tir. Bu ayet şöy le dir:

(Yi ne de) Ben nef si mi te mi ze çı ka ra mam. Çün kü ger çek ten ne -

fis, -Rab bi min ken di si ni esir ge di ği dı şın da- var gü cüy le kö tü -

lü ğü em re den dir. Şüp he siz, be nim Rab bim, ba ğış la yan dır, esir -

ge yen dir. (Yu suf Su re si, 53)

-Sus kun luk:

Sa mi mi yet siz li ği or ta ya ko yan bir baş ka tep ki de nor mal za man -

lar da can lı, ne şe li bir ka rak ter ser gi le yen, soh bet le rin de se ri, akı cı

ve can dan ko nuş ma lar ya pan kim se le rin bir eleş ti ri kar şı sın da bir

an da sus kun la şıp, ko nu şa maz ha le gel me le ri dir. Ger çek iman da mü -

min ler en zor an lar da, en güç şart lar da bi le şevk le rin den ve ira de -

le rin den bir şey kay bet mez ler. Hat ta tam ak si ne bu tarz du rum lar da

da ha da şevk le ne rek, da ha da bü yük bir gay ret gös te re rek iman la rı -

nın gü cü nü or ta ya ko yar lar. 

El bet te  ki, bu tür du rum lar da do yu ru cu açık la ma lar yap mak tan -

sa sus ma yı ter cih eden ler, bu nu açık bir ey lem ve pro tes to ola rak

ya par lar. Bu şe kil de, ken di le ri ne ha tır lat ma da bu lu nan mü min kar -

deş le ri ni yıl dır mak is ter ler. An cak ken di le ri ne bu yap tı kla rı nın çir -

kin bir ta vır ol du ğu söy len se, bu kez de akıl la rı na bir şey gel me di ği

için ko nuş ma dık la rı gi bi ma ze ret ler öne sü rer ler. 

Bu tarz ta vır lar el bet te  ki sin si ce ya pı lır ve is pat la na maz. Da ha
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ön ce de be lir til di ği gi bi, an cak al tın cı his ile gö rü lüp an la şı la bi lir.

Sa mi mi yet siz ki şi ise, de lil ol ma ma sın dan is ti fa de ede rek, ey lem le -

ri ni sür dü rür. An cak bu çir kin ina dıy la hem Al lah'ın rı za sı nı, hem

de mü min le rin gü ven, say gı ve sev gi le ri ni kay be der. Bu na rağ men

ken di si ni akıl lı ve kar da say ma sı ise, onun ne ka dar kü çük bir ak la

sa hip ol du ğu nun açık bir gös ter ge si dir. Üs te lik söz  ko nu su ki şi, sin -

si ce yap tı ğı plan lar ne de niy le son de re ce kar ma şık bir ruh ha li ne sa -

hip olur. Yap tık la rı nın sa mi mi yet siz lik ol du ğu nu bil me nin vic da ni

sı kın tı sı nı ya şar. Bu yüz den sü rek li te dir gin lik ve hu zur suz luk için -

de ya şar. Bu da, Al lah'ın bu dün ya da giz li sa mi mi yet siz lik uy gu la -

ma ya kal kan la ra ver di ği giz li azap lar dan bi ri dir.

-Yap ma cık ko nuş ma:

Kalp le rin de sak la dık la rı nı Al lah'ın bil di ği ni unu tan kim se ler,

her han gi bir ko nu da sa de ce çev re le rin de ki in san la rı ik na ede bil me -

nin ye ter li ola ca ğı na ina nır lar. Böy le bir du rum da da iç le rin de ola -

nı giz le ye bil mek için yap ma cık lı ğa baş vu rur lar. Kalp le rin de

ol ma yan şey le ri in san la ra var gi bi gös te re bil mek, ay nı şe kil de kalp -

le rin de olup da giz le mek is te dik le ri şey le ri de in san lar dan sak la ya -

bil mek için yap ma cık ta vır ve ko nuş ma lar la kar şı ta ra fı inan dır ma ya

ça lı şır lar. Al lah bir aye tin de böy le ki şi ler den şöy le söz et miş tir:

... Si zi ağız la rıy la hoş nut kı lar lar, kalp le ri ise kar şı ko yar. On la -

rın ço ğu fa sık kim se ler dir. (Tev be Su re si, 8)

Sü rek li bu iki yüz lü ruh ha li ni sür dür mek el bet te son de re ce zor -

lu dur. Bir in sa nın his set me di ği şey le ri his se di yor gi bi gö rün me si

bü yük bir efor sarf et me si ni ge rek ti rir. Bu da son de re ce yıp ra tı cı

bir du rum dur. Böy le dav ran ma yı sür dü ren in san ken di ken di ne

azap çek tir mek te dir.
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Bu in san lar ken di le ri ne bir öğüt ve ril di ğin de, söy le ni len le ri abar -

tı lı mi mik ve vur gu lar la, de tay lı ve uzun açık la ma lar la ka bul et tik -

le ri ni an la tır lar. Oy sa ki iç le rin den ço ğu, çoğu za man tam ter si ni

dü şü nür ler ve sa de ce ko nu nun ka pan ma sı nı is te dik le ri için söy le -

nen le ri ka bul et miş gö rü nür ler. Kar şı ta ra fın na sıl bir açık la ma bek -

le di ği ni he sap la ya rak, hiç dü şün me den, his set me den ve kav ra ma -

dan kar şı ta ra fı ra hat la ta ca ğı nı dü şün dük le ri bir ko nuş ma ya par lar.

An cak bu es na da ge nel lik le ta vır la rın da olum lu yön de bir de ği şik -

lik ol maz. Müs lü man lar ise, yi ne Al lah'ın yar dı mı ile bu in sa nın

ko nuş ma la rın da ki yap ma cık lı ğı his se der ler. 

Bu sin si li ği ya pan bir in san, o an ken di ni te mi ze çı ka rıp kur tul -

du ğu nu zan ne der, oy sa, Al lah onun için den ge çen le ri, giz li si nin

giz li si ni bil mek te dir. Al lah, Ku ran'da kal bin de ki le ri giz le di ği ni zan -

ne den in san lar için şöy le bu yur mak ta dır:

Ha be ri niz ol sun; ger çek ten on lar, on dan giz len mek için gö ğüs -

le ri ni bü ker (Hak'tan ka çı nıp yan çi zer)ler. (Yi ne) Ha be ri niz ol -

sun; on lar, ör tü le ri ne bü rün dük le ri za man, O, giz li tut tuk la rı nı

da, açı ğa vur duk la rı nı da bi lir. Çün kü O, si ne le rin özün de sak lı

du ra nı bi len dir. (Hud Su re si, 5)

-Ters bir üs lup kul lan ma:

Ki mi in san la rın ken di le ri ne ve ri len öğü dü et ki siz kıl mak için

baş vur duk la rı yön tem ler den bi ri de, ters bir üs lup kul lan ma la rı dır.

Böy le ce kar şı la rın da ki Müs lü ma nı iyi li ği em re dip, kö tü lük ten me n

et mek ten vaz ge çi re bi le cek le ri ni zan ne de rek ya nı lır lar. Çün kü, sa lih

bir Müs lü man sa de ce doğ ru la rı gös ter mek le so rum lu dur, kar şı ta -

ra fın tav rı onun Al lah'ın rı za sı na uy gun dav ran ma sı nı et ki le mez. 
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Bu iki yüz lü ki şi ler, ters li ği de di ğer dav ra nış bo zuk luk la rı gi -

bi, sin si ce ya par lar, çok faz la ala met ve de lil ver me me ye ça lı şır lar.  

Ko nuş ma la rın da her şey den ön ce giz li bir dik baş lı lık var dır.

Bel li be lir siz mi mik ve vur gu la rın da des te ğiy le kar şı la rın da ki ki -

şi ye giz li den giz li ye mey dan okur lar. Söy le nen söz ler ilk ba kış ta

say gı lı ve ma kul gö rü ne bi lir. An cak bu söz le rin söy le niş tar zı, kul -

la nı lan vur gu lar, ba kış la rın da ki sert lik ve mi mik le rin de ki bo zuk -

luk ki şi nin tam ak si ni söy le di ği iz le ni mi ni ve rir. 

Ku ran ah la kın da açık da ol sa giz li de ol sa ters bir tav rın hiç bir

şe kil de ye ri yok tur. Mü min le ri ca hi li ye in san la rın dan ayı ran

önem li bir özel lik le ri yu mu şak baş lı, te za vu lu, tes li mi yet li, sa bır lı

ve şef kat li kim se ler ol ma la rı dır. Tüm bu va sıf la rı bir in sa na ka -

zan dı ra bi le cek tek güç ise Al lah kor ku su dur. Bu ne den le giz li den

giz li ye ters lik ya pan bir in san, Al lah'tan güç ye ti re bil di ğin ce kor -

kup sa kı na rak bu ah la kın dan he men vaz geç me li ve mü min le re

kar şı yu mu şak baş lı ve tes li mi yet li bir ah lak ser gi le me li dir.

Ba kış lar da ki bo zuk luk

Ko nuş ma ka dar in san la rın ka rak ter le ri ni, duy gu la rı nı, dü şün -

ce le ri ni ya da sa mi mi yet de re ce le ri ni or ta ya ko yan bir di ğer gös -

ter ge de ba kış lar dır. Bir in san için de ne ya şı yor sa, kal bin de ne

sak lı yor sa ya da ak lın dan her ne ge çi ri yor sa bu ço ğu za man ba -

kış la rı na yan sır. Bu, as lın da halk ara sın da da bi li nen bir ger çek tir

ve "göz ler kal bin ay na sı dır" de yi miy le ifa de edi lir. Do la yı sıy la in -

san la rın bir bir le ri ni ta nı yıp teş his ede bil me le rin de ba kış la rın

önem li bir ye ri var dır.

Al lah Ku ran'da ba kış la rın in san la rın iç dün ya la rı nı or ta ya ko -
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yan önem li bir öl çü ol du ğunu bil dir mek te dir. Ba kış la ra dik kat çe -

ki len ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

O in kar eden ler, zik ri (Kur'an'ı) işit tik le ri za man, se ni ne re -

dey se göz le riy le de vi re cek ler di... (Ka lem Su re si, 51) 

(Al lah,) Göz le rin ha in lik le ri ni ve gö ğüs le rin sak la dık la rı nı bi -

lir. (Mü'min Su re si, 19)

Yu ka rı da ki ayet ler de de gö rül dü ğü gi bi, iki yüz lü in san la rın

ger çek ruh hal le ri ni ve dü şün ce le ri ni ba kış la rı ele ve rir. Böy le in -

san lar iç le rin de ya şa ma dık la rı gü zel lik le ri ya şı yor gö rün me ye ça -

ba har car lar. Ör ne ğin ne fis le riy le ça tı şan bir olay ol du ğun da

he men öf ke ye ka pı lır lar. Ama Ku ran ah la kın da öf ke nin ye ri yok -

tur; bu ne den le iç le rin de ki öf ke yi sak la ma ya ça lı şır lar. Böy le ya -

pa rak hem ken di ah lak sız lık la rı na biz zat ken di le ri şa hit olur ve

bu nun sı kın tı sı nı du yar lar, hem de ge rek siz ye re şid det li öf ke gi bi

his ler le ken di ken di le ri ne azap et miş olur lar. 

Sa mi mi bir in sa nın ba kış la rı ise, onun dü rüst lü ğü nü yan sı tır.

Ken di le ri ne zul me den in san la rın ak si ne iç le ri ve dış la rı bir, hu -

zur lu ve mut ma in bir ruh ha li, göz ler de de bir can lı lık ve de rin lik

ola rak ken di ni gös te rir.

He men Ümit siz li ğe Ka pıl ma la rı

Ha ta la rı na yö ne lik eleş ti ri ler le kar şı laş tık la rın da, Ku ran ah la -

kı nı ge re ği gi bi ya şa ma yan in san la rın ver dik le ri en dik kat çe ki ci

tep ki ler den bi ri de he men ümit siz li ğe ka pı lıp yıl gın laş ma la rı dır.

Ümit siz li ğe ka pıl mak, Al lah'ın son suz gü cü nü, ina nan kul la rı üze -

rin de ki rah me ti ni ve ba ğış la yı cı lı ğı nı kav ra yan in san la rın hiç bir

şe kil de gös ter me ye ce ği bir ta vır dır. 

121

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Al lah, Ku ran'da Hz. Ya kup (as)’ın ümit siz lik ko nu sun da ki şu söz -

le ri ni bil dir mek te dir:

"Oğul la rım, gi din de Yu suf ile kar de şin den (du yar lı bir araş tır -

may la) bir ha ber ge ti rin ve Al lah'ın rah me tin den umut kes me -

yin. Çün kü ka fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı Al lah'ın rah me tin -

den umut kes mez." (Yu suf Su re si, 87) 

Ek sik yön le ri ni fark et mek bir in san için bü yük bir ni met ve fır -

sat tır. Böy le ce ki şi, ha ta la rın dan arın ma im ka nı na sa hip ol mak ta -

dır. Ama ki mi in san lar, bir ha tır lat ma ile kar şı laş tık la rın da ve ya

ha ta lı bir dav ra nış ta bu lun duk la rın da he men ümit siz li ğe ka pı la bi -

lir ler. Bu, iç le rin de ya şa dık la rı te vek kül süz lü ğün bir gös ter ge si dir.

Te vek kül süz lük ise bir in san için dün ya da ki en bü yük be la lar dan

bi ri dir. Çün kü ba zı olay la rın Al lah'tan ba ğım sız ge liş ti ği ni zan ne -

den in san, her ola yı ken di kont rol al tı na al mak is ter. Ama bu nu da

as la ba şa ra ma ya ca ğı için ha ya tı nı sü rek li bir kor ku, sı kın tı, te dir -

gin lik, stres al tın da ge çi rir. Al lah'ın son suz kud re ti ni ve her şey üze -

rin de ki ha ki mi ye ti ni unu tan in san la rın ya şa dık la rı bu ruh ha li,

as lın da ken di le ri için dün ya da ya ra tıl mış azap tür le rin den bi ri dir.

Hak sız lı ğa Uğ ra ma Psi ko lo ji si ve 
Kar şı Atak lar
Al lah'ın ada le ti ni, ina nan kul la rı üze rin de ki mer ha me ti ni, ay nı

şe kil de mü min ah la kın da ki gü zel lik le ri ge re ği gi bi kav ra ya ma mış

olan kim se ler, bir uya rıy la kar şı laş tık la rın da, bu nu ken di le ri ne yö -

ne lik hak sız bir ça ba ola rak al gı lar lar. Uya rı yı ya pan ki şi le rin, hiç -

bir men fa at gö zet mek si zin, sa de ce kar şı ta ra fın dün ya ve ahi ret

ha ya tı nı gü zel leş ti re bil mek için sa mi mi bir gay ret içe ri sin de ol duk -

la rı nı gö re mez ler. Al lah'ın, "On lar ha la ca hi li ye hük mü nü mü arı -
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yor lar? Ke sin bil giy le ina nan bir top lu luk için hük mü, Al lah'tan

da ha gü zel olan kim dir?" (Ma ide Su re si, 50) aye tiy le dik kat çek ti ği

gi bi, bu ko nu yu ca hi li ye kıs tas la rıy la de ğer len di rir ler. Ca hi li ye top -

lum la rın da in san lar bir bir le ri ne kar şı üs tün lük tas la mak, kar şı ta -

ra fın açık la rı nı bu lup onu kü çük dü şür mek ve mah çup et mek

ama cıy la eleş ti ri ya par lar. Bu dü şün ce ye gö re eleş ti ri, kar şı ta ra fa

be ğe nil me di ği ni, ta vır la rı nın tas vip edil me di ği ni ifa de et mek için

ya pı lır; amaç ko nu yu çöz mek ya da kar şı ta ra fın ek sik le ri ni te la fi et -

mek, onu da ha iyi ye ilet mek ve son suz ahi ret ha ya tı nı ka zan ma sı

için ve si le ol ma ya ça lış mak de ğil dir. İş te bu ne den le olay la rı Ku ra n'a

uy gun bir ba kış açı sıy la de ğil de ca hi li ye öl çü le riy le de ğer len di ren

sa mi mi yet siz ki şi ler de ken di le ri ne su nu lan gü zel li ği aleyh le rin de

ola rak gö rür ler.

Ku ran'a uy gun dav ran ma yan bu ki şi ler, ne fis le ri ile ça tı şan böy -

le bir du rum la kar şı laş tık la rın da, ge nel lik le hak sız lı ğa uğ ra tıl dık la -

rı nı dü şü nür, ço ğu za man da ken di le ri ne uya rı ya pan ki şi yi in ci te cek

söz ler söy ler, öf ke le nir, kü ser, me sa fe li ve so ğuk bir ta vır ta kı nır lar. 

An cak bi lin me li dir ki, bu dav ra nış la rı nın hiç bi ri Ku ran ah la kı na

uy gun de ğil dir. Her şey den ön ce in san la rın üze rin de Al lah'ın mut -

lak ada le ti te cel li et mek te dir. Ve Al lah, "Ger çek şu ki, Al lah zer re

ağır lı ğı ka dar hak sız lık yap maz. (Bu ağır lık ta) Bir iyi lik olur sa, onu

kat kat kı lar ve Ken di ya nın dan pek bü yük bir ecir ve rir." (Ni sa Su -

re si, 40) aye tiy le, hiç kim se nin hak sız lı ğa uğ ra ma ya ca ğı nı bil dir -

mek te dir. Mü min bir in san, her du rum da  Al lah'ın ada le ti nin te cel li

ede ce ğin den emin olur, bu ne den le te vek kül lü ve sa kin bir ta vır gös -

te rir. Al lah'a iman et tik le ri ni söy le dik le ri hal de, O'nun ada le ti ni ve

gü cü nü unu tan lar ise, hak sız lı ğa uğ ra ma psi ko lo ji si ile sü rek li sı -

kın tı lı ve ger gin bir ha yat sü rer ler.
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"Sı nır Pren si bi" ile Ya pı lan Sin si lik ler

Bu ki ta bın ko nu su nu oluş tu ran ah lak ta ki ba zı ki şi ler, hem Ku ran'a

uy duk la rı nı söy ler ler hem de ca hi li ye ah la kı nı giz li den giz li ye, sin si ce

sür dü rür ler. An cak tüm bun la rı 'sı nır pren si bi' içe ri sin de ger çek leş -

ti rir ler. 'Sı nır pren si bi'nin an la mı ise şu dur: Ki şi her tür lü giz li sa mi -

mi yet siz li ği is pat edi le me ye cek ve Ku ran'a açık ça mu ha lif düş me ye cek

ha le ge ti re rek ya par. Tüm giz li ey lem le ri ni hep sı nı rın da tu ta rak kul -

la nır. Bu sı nı rı tut tu ra bil mek için ge rek ti ğin de ka ba ile in ce ara sı ayar -

lar ya pa bi lir. Ka ba aya rı en ba şın dan be lir ler. İn ce aya rı ise, yap tı ğı

sa mi mi yet siz lik ler mü min ler ta ra fın dan de şif re edil dik çe uy gu la ma -

ya ge çi rir. Ör ne ğin ters bir ko nuş ma yap tı ğın da, bu nun mü min ah -

la kı na uy gun ol ma dı ğı ken di si ne söy le nir se, he men ters lik le nor mal

bir üs lup ara sın da bir ayar ya pa bi lir. Her ha tır la tıl dı ğın da, ters li ği nin

do za jı nı bi raz da ha azal tır, ama bu nu yi ne de için de şey ta ni kı rın tı lar

bı ra ka rak ya par ve her ha lü kar da Ku ran ile ve ri len öğüt le re tes lim ol -

maz. Ama tes lim ol ma ile tes lim ol ma ma sı nı rı nı in cel tip azal ta bi lir.

Giz li ka ba lık, giz li iti raz lar, giz li dik baş lı lık lar hep bu sı nır pren si bi

içe ri sin de is pat edil me ye cek doz lar da kul la nı la rak ya pı la bi lir.

Oy sa ki sa mi mi yet siz lik le ri sak la mak ve ko ru mak adı na bu ka -

dar sı kın tı ya ve kar ma şa ya gir me nin hiç bir an la mı yok tur. Böy le bir

ha ya tı ya şa mak, iç ten içe ken di ni ke mi ren vic dan azap la rı nı, sı kın -

tı la rı bes le mek bü yük bir akıl sız lık tır. Sa mi mi yet çok da ha ko lay,

çok da ha gü zel ve sa de dir. Ak sin de unu tul ma ma lı dır ki, Al lah'ın

"Siz o gün ar z o lu nur su nuz; siz den ya na hiç bir giz li (şey), giz li kal -

maz." (Hak ka Su re si, 18) aye tiy le bil dir di ği gi bi, in ce ayar ya pı lıp

do za jı azal tıl mış da ol sa, tüm sa mi mi yet siz lik ler Al lah Ka tın da mut -

la ka gö rül mek te ve bi lin mek te dir. Ve "Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca

ha yır iş ler se, onu gö rür. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü -

lük) iş ler se, onu gö rür." (Zel ze le Su re si, 7-8) ayet le riy le be lir til di ği
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gi bi, her dav ra nış ahi ret te mut la ka kar şı lı ğı nı gö re cek tir. İş te bu ne -

den le dir ki, Al lah ayet le riy le in san la ra gü na hın giz li si ni de açık ola -

nı nı da terk et me le ri ni söy le ye rek on la rı aza ba kar şı uyar mak ta dır:

Gü na hın açık ta ola nı nı da, giz li si ni de ter k e din. Çün kü gü na hı

ka za nan lar, yük le ne gel dik le ri ne de niy le kar şı lık gö re cek ler dir.

(En'am Su re si, 120)

... Çir kin-kö tü lük le rin açı ğı na ve giz li ola nı na yak laş ma yın.

(En'am Su re si, 151)

Pro tes to ve Ey lem Psi ko lo ji si 

Ca hi li ye top lum la rın da in san la rın bü yük ço ğun lu ğu bir kim se nin

bir sö zü ne ya da tav rı na kı zıp alın dık la rın da evin ka pı la rı nı, do lap

ka pak la rı nı çarp ma, kar şı la rın da ki ki şi ye so ğuk dav ran ma, ko nuş -

ma ma, ken di le ri için ha zır la nan ye me ği ye me me, ya pıl ma sı ge re ken

işi yap ma ma gi bi ey lem le ri hiç çe kin me den uy gu lar lar. Ku ran ah la -

kı nı bi len kim se ler ise bu ta vır la rın mü min ah la kıy la hiç bir şe kil de

bağ daş ma ya ca ğı nı bil dik le rin den bu tarz ey lem le re baş vur maz lar. 

Sa mi mi bir ima na sa hip ol ma yan ba zı ki şi ler ise, Ku ran ah la kı na

uy ma dı ğı nı bi le bi le pro tes to ey lem le ri ni sür dür mek ten çe kin mez -

ler. Ama bu nu her za man açık ça yap maz; da ha çok ters leş me, ses -

siz le şip dur gun laş ma gi bi ta vır lar la ya par lar. Böy le bir ruh ha li

içe ri si ne gi ren kim se ken di si ne bir şey so rul du ğun da düz ve nor mal

bir ce vap ver mez. Ba zen kı sa ve ge çiş ti ri ci bir ce vap ve rir, ba zen de

"bil mi yo rum", "evet" ya da "ha yır" gi bi ke sik ya nıt lar la ce vap la ya rak

kar şı ta ra fı sin si ce pro tes to eder. Bu ra da amaç ce vap ve ri yor gi bi gö -

rün mek ve ken di si ne "ne den ce vap ver mi yor sun" di ye so ru lur sa "ce -

vap ver dim ya" di ye rek kar şı ta ra fı hak sız gös ter me ye ça lış mak tır.

Ba zen de so ru lan so ru ya ce va bı nı bel li be lir siz şe kil de ge cik ti re rek
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ve rir. Ne den sus tu ğu ya da geç ce vap ver di ği so rul du ğun da da "dü -

şü nü yor dum", "söy le ye ce ğim şe yi ha tır la ya ma dım" gi bi yi ne sa mi -

mi yet siz lik le ya pıl dı ğı bel li olan ama ke sin ola rak is pat edi le me ye cek

ma ze ret ler öne sü rer. Her ke sin gü lüp eğ len di ği bir or tam da o için -

den gel di ği gi bi eğ len mez, sa de ce te bes süm et mek le ye ti nir, ağır ve

so ğuk dav ra nır. An cak ne den böy le dav ran dı ğı, bir so run olup ol -

ma dı ğı so rul du ğun da, hiç bir şey ol ma dı ğı nı söy le ye rek kar şı ta ra fa

ima lı bir ce vap ve rir. Za man za man da ra hat sız ve ya uy ku suz ol du ğu

şek lin de ma ze ret ler öne sü re rek pro tes to ey lem le ri ni is pat edi le mez

ha le ge ti re cek bir kı lıf uy du rur. Bu du rum da tav rı na da ir ken di si ne

bir eleş ti ri ge ti ri le cek olu nur sa, ka sıt lı bir şey yap ma dı ğı nı, ra hat sız

ol du ğu için o şe kil de dav ran dı ğı nı söy le ye cek tir. 

Böy le çir kin ta vır lar gös te ren kim se ler bil me li dir ler ki, gös ter dik -

le ri bu ah la kın sı kın tı sı nı çe ken de yi ne sa de ce ken di le ri dir. Ço ğu in -

san, el le rin de açık bir de lil ol ma sa bi le kar şı la rın da ki ki şi nin giz li den

giz li ye sa mi mi yet siz bir ta vır içe ri sin de ol du ğu nu an lar. Mü min olan

bir ki şi, yi ne Ku ran ah la kı na uy gun ola rak bu tarz ki şi le re fay da ve re -

cek, on la rı gü zel ah la ka da vet ede cek şe kil de sa mi mi yet le kar şı lık ve -

rir. Ve gü zel ah lak gös ter me nin hu zu ru nu ya şar. Giz li ah lak sız lık lar

gös ter mek te ıs rar eden ki şi nin ken di si ise baş ka la rı na pro tes to gös -

te ri si ya pa cak di ye için den gel di ği gi bi eğ le ne mez, gü le mez, ko nu şa -

maz. Olay la rı ya da in san la rı hep olum suz bir göz le de ğer len dir di ği

için gü zel lik le ri gö re mez, bun la rın zev ki ne va ra maz. Her şe yi so run

ola rak al gı la yıp, hep sı kın tı ve azap içe ri sin de ya şar. İş te bu, in sa nın

ken di eliy le ken di ne zul met me si dir. Ve tek çö zü mü, ki şi nin Al lah'tan

kor ka rak Ku ran ah la kı na yö nel me si dir. An cak sa mi mi bir kalp le

Al lah'a yö ne len ve O'nun ra zı ol ma ya ca ğı her şey den şid det le ka çı nan

in san lar dün ya da ve ahi ret te hu zur ve mut lu luk bu la bi lir ler.
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AL LAH 
SA Mİ Mİ YET SİZ LİK TE

Dİ RE NEN LER İÇİN 
DÜN YA AZA BI NI 

AR TI RA Bİ LİR

Rab bi miz, "Al lah'ın (ka bu lü nü) üze ri ne al dı ğı tev be, an cak ce -

ha let ne de niy le kö tü lük ya pan la rın, son ra he men ce cik tev be eden -

le rin(ki dir). İş te Al lah, böy le le ri nin tev be le ri ni ka bul eder..." (Ni sa

Su re si, 17) aye tiy le, Ken di Ka tın da ka bul gö re cek tev be nin na sıl ol -

ma sı ge rek ti ği ni açık la mak ta dır. Bir baş ka aye tin de ise Al lah sa lih

mü min le ri, "Ve 'çir kin bir ha ya sız lık' iş le dik le ri ya da ne fis le ri ne

zul met tik le ri za man, Al lah'ı ha tır la yıp he men gü nah la rın dan do -

la yı ba ğış lan ma is te yen ler dir. Al lah'tan baş ka gü nah la rı ba ğış la yan

kim dir? Bir de on lar yap tık la rı (kö tü şey ler de) bi le bi le ıs rar et me -

yen ler dir." (Al-i İm ran Su re si, 135) söz le riy le ta nım la mak ta dır. 

Al lah, ca hil lik ya da bil gi siz lik ne de niy le ya pı lan, an cak fark edil -

di ğin de he men vaz ge çi len ve üzer le rin de bi le bi le ıs rar edil me yen
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ha ta la rı af fe de ce ği ni bil dir mek te dir. İş te Al lah'a kar şı mut lak sa mi -

mi ye ti el de et mek is te yen bir mü min bu ayet ler doğ rul tu sun da dü -

şün me li ve için de sak la dı ğı tüm sa mi mi yet siz lik ler için Al lah'tan af

di le me li dir. 

An cak bu nok ta da yi ne sa mi mi yet le de ğer len dir il me si ge re ken

bir nok ta var dır: Al lah'ın ahi ret gü nü in sa nı so rum lu tu ta ca ğı ta -

vır lar sa de ce açık ça or ta ya ko nu lan sa mi mi yet siz lik ler de ğil dir.

Al lah in san la rı, vic da nen bil dik le ri, ama in san lar dan sak la ma ya ça -

lış tık la rı giz li sa mi mi yet siz lik ler den de he sa ba çe ke cek tir. Ku ran'ın

bir aye tin de "... Al lah, açı ğa vur duk la rı nı zı da, sak la dık la rı nı zı da

bi lir." (Nur Su re si, 29) hük müy le ha tır la tıl dı ğı gi bi, kar şı la rın da ki

ki şi le rin is pat ede me di ği nok ta lar da da Al lah in sa nın için den ge -

çen le ri bi len dir. Do la yı sıy la in san, ken di ni de ğer len di rir ken sa de ce

dış tan gö rü le bi len ve de lil len di ri le bi len ta vır bo zuk luk la rı nı de ğil,

giz li sa mi mi yet siz lik le ri ni de ken di si ne öl çü al ma lı dır. Ve bun la rın

hep sin den vaz ge çe rek Al lah'tan ba ğış lan ma di le me li dir. 

Ak sin de, eğer ki ken di si ne ha tır la tı lan lar dan pay al ma ya ya naş -

maz, ken di si ni müs tağ ni gö rür ve yüz çe vi rir ise, "Ha yır; ger çek ten

in san, azar. Ken di ni müs tağ ni gör dü ğün den." (Alak Su re si, 6-7)

ayet le riy le açık la nan in san la rın ko nu mu na gi re bi le ce ği ni bil me li -

dir. Bu du rum da sa mi mi ye te bi le bi le ya naş ma dık la rı, Al lah'ın ayet -

le ri ni bil dik le ri, doğ ru yo lu gör dük le ri hal de ta vır la rı nı bi le bi le

de ğiş tir me dik le ri için, Al lah bu in san la rın an la yış la rı nı tü müy le ka -

pa ta bi lir. Al lah kul la rı nı bu du ru ma kar şı şöy le uyar mak ta dır:

Yer yü zün de hak sız ye re bü yük lük tas la yan la rı ayet le rim den en -

gel le ye ce ğim. On lar her aye ti gör se ler bi le ona inan maz lar; dos -

doğ ru yo lu (rüşd yo lu nu) da gör se ler, yol ola rak be nim se mez -

ler, az gın lık yo lu nu, gör dük le rin de ise onu yol ola rak
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be nim ser ler. Bu, on la rın ayet le ri mi zi ya lan la ma la rı ve on lar dan

ga fil ol ma la rı do la yı sıy la dır. (A'raf Su re si, 146)

Hem Ku ran ayet le riy le, hem vic dan la rıy la hem de sa mi mi mü -

min ler va sı ta sıy la açık ça uya rıl dık la rı hal de sa mi mi yet siz lik le rin de

di re nen in san la rın dün ya ha ya tın da iken ala bi le cek le ri kar şı lık bu

ka dar la da kal ma ya bi lir. Al lah Ku ran'ı iyi den iyi ye dü şün me yen in -

san la rın ar tık is te se ler de ken di le ri ne ve ri len öğüt ler den is ti fa de

ede me ye cek le ri şe kil de ba si ret göz le ri nin kör le şe bi le ce ğin den şöy -

le bah set mek te dir:

İş te bun lar; Al lah on la rı la net le miş, böy le ce (ku lak la rı nı) sa ğır -

laş tır mış ve ba si ret (göz)le ri ni de kör et miş tir. Öy le ol ma sa,

Kur'an'ı iyi den iyi ye dü şün mez ler miy di? Yok sa bir ta kım kalp -

ler üze rin de ki lit ler mi vu rul muş? (Mu ham med Su re si, 23-24)

Bun lar Al lah'ın sa mi mi ye te kar şı di re nen in san la ra dün ya da ve -

re bi le ce ği kar şı lık lar dan sa de ce bir ka çı dır. Unu tul ma ma lı dır ki Yüce

Al lah her şe yi ya rat ma ya ka dir dir. Di ler se dün ya ha ya tın da in san -

la ra aza bı nı ar tı ra bi lir. İn san la rın sa mi mi yet siz lik le ri ne de niy le ya -

şa dık la rı giz li azap lar, tüm ben lik le ri ni sa rıp ku şa ta cak ha le ge le bi lir.

Di ler se Al lah dün ya yı in san la ra dar ede bi lir. Ku ran'da, geç miş te pek

çok in san top lu lu ğu nun böy le bir azap kar şı sın da  Al lah'a tes lim

olup sa mi mi ye te yö nel dik le rin den bah se dil mek te dir. Bir ayet te ise

Al lah, "Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki, siz ge mi de

bu lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu yüz dü rür -

ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler ken, ona çıl gın ca bir rüz -

gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık

bu (dal ga lar la) ger çek ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken, din de

O'na 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a dua et -

me ye baş lar lar: "An dol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak olur san,
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mu hak kak Sa na şük re den ler den ola ca ğız." (Yu nus Su re si, 22) şek -

lin de bil di re rek in san la rın ça re siz bir hal de de ni zin or ta sın da dal -

ga lar la ku şa tıl mış ola rak kal dık la rın da 'gö nül den ka tık sız bağ lı lar'

ola rak Al lah'a yö nel dik le ri ni ha tır lat mak ta dır. 

İş te in san la ra bu sa mi mi ye ti ka zan dı ran, Al lah'ın aza bı nı gö re -

rek, O'nun gü cü nü ve kud re ti ni id rak et miş ol ma la rı dır. Dik kat çe -

ken nok ta ise, bu in san la rın böy le bir an da sa mi mi ye ti el de et mek

için hiç zor lan mı yor ol ma la rı dır. Aza bı gör dük le ri an da vic dan la -

rı nı, ira de le ri ni son nok ta sı na ka dar kul la na bil mek te ve Al lah'ın ra -

zı ola ca ğı ah la ka ula şa bil mek için el le rin den ge len tüm sa mi mi

ça ba yı sarf ede bil mek te dir ler. Bu da in sa nın azap la kar şı laş ma dan

da sa mi mi ola bil me ye gü cü nün yet ti ği ni gös ter mek te dir. Baş ka la -

rı nın ken di le ri ne an lat ma sı na, sa mi mi yet siz lik le ri ni is pat et me ye

ça lış ma la rı na as lın da ge rek yok tur. Sa de ce vic dan la rı na baş vu ra rak

da hi Al lah'ın ra zı ola ca ğı bu özel li ği ka za na bi lir ler. Bu na rağ men

bir de ken di le ri ne ha tır la tıl dı ğı, sa mi mi ye te da vet edil dik le ri hal de

yüz çe vi re cek olur lar sa, bu du rum da Al lah'ın dün ya ha ya tın da ve -

re bi le ce ği azap tan  şid det le kor kup sa kın ma la rı ge re kir. 

Çün kü Al lah di ler se in san la rı sa mi mi yet siz li ğe yel ten dik le ri an -

da hiç bek let me den de azap lan dı ra bi lir. Ki şi nin elin den tüm ma lı nı

mül kü nü, iti ba rı nı alıp, güç süz ve muh taç ha le ge ti re bi lir. İn sa nın

dü şü nüp de ta hay yül da hi ede me ye ce ği şid det te bir iç hu zur suz lu ğu,

mut suz luk ve ke der ve re bi lir. Be de ni ni can lı tu tup ru hu nu ha ya tı -

nın so nu na ka dar hiç bir ni met ten, hiç bir gü zel lik ten zevk al ma ya -

cak şe kil de ka tı laş tı ra bi lir. Öle ne ka dar sev me nin, se vil me nin,
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dost lu ğun, sa mi mi ye tin gü zel li ği ni ta da ma ya ca ğı bir ha yat ya şa ta -

bi lir. Bu ma ne vi azap la rın ya nı sı ra  Al lah bu in san la ra aman sız dert

ve has ta lık lar da ve re bi lir. Bir aye tin de Al lah in san la ra bu du ru mu,

"De ki: "O, si ze üs tü nüz den ya da ayak la rı nı zın al tın dan azap gön -

der me ye ve ya si zi par ça par ça bir bi ri ni ze kır dı rıp ki mi ni zin şid -

de ti ni ki mi ni ze tattır ma ya güç ye ti ren dir." Bak, iyi ce

kav ra yıp-an la ma la rı için ayet le ri na sıl çe şit li bi çim ler de açık lı yo -

ruz?" (En'am Su re si, 65) hük müy le ha tır lat mak ta, aza bın dan ya na

tüm in san la rı uyar mak ta dır. İn sa nın tüm bu ih ti mal ler den kor kup

sa kın ma sı ve he men sa mi mi ye te yö nel me si ge rek mek te dir. 

Ken di le ri ne ta nı nan sü re de in san la rı al dat ma ma lı dır. Al lah, in -

san la ra mer ha me tin den, af fe di ci li ğin den ve ba ğış la yı cı lı ğın dan do -

la yı doğ ru yo la yö nel me le ri için bel li bir sü re ta nı mak ta dır. Eğer

in san bu sü re yi ken di le hin de kul lan maz sa so nuç Ku ran'ın, "Ni ce

ül ke ler var dır ki, (hal kı) zul me di yor ken Ben ona bir sü re ta nı dım,

son ra ya ka la yı ver dim; dö nüş yal nız ca Ba na'dır." (Hac Su re si, 48)

aye tiy le ha ber ve ril di ği gi bi ka çı nıl maz bir aza ba dö nü şe bi lir. İn san

ken di si için tak dir edi len sü re nin ne za man do la ca ğı nı bi le mez. Bu

ne den le her an öle cekmiş gibi, ima nı nı güç len dir mek ve ah la kı nı

gü zel leş tir mek için cid di bir ça ba için de ol ma lı dır. Unu tul ma ma lı -

dır ki öle ne ka dar her in san için her an ye ni den baş la ma, ye ni den

iman et me ve sa mi mi yet le Al lah'a tes lim ol ma yo lu açık tır. Sa mi -

mi yet siz lik ten kur tul ma nın çö zü mü çok ko lay dır. İn san, Ku ran

ayet le ri doğ rul tu sun da ni ye ti ni bir kez da ha göz den ge çir me li, ha -

ya tı nın hiç bir nok ta sın da, hiç bir ko nu da, giz li ya da açık hiç bir sa -

mi mi yet siz li ğe ha yat sa ha sı ta nı ma ma lı dır. 

131

Adnan Oktar (Harun Yahya)



SAMİMİYETTE İNSAN HER ZAMAN KAZANIR

Adnan Oktar: Her yerde iman zafiyetinden sıkıntı çekiliyor. İman nereye

gitse, orayı güzelleştiriyor, imansızlık nereye gitse, orayı batırıyor. Ame-

rikan halkının arasına girdi imansızlık, vücut şekilleri de bozuldu, ah-

lakları, kişilikleri de bozuldu. Bereketleri de gitti, fakir bir ülke oldular.

İman zafiyeti olduğunda, orada bir ızdırap, güvensizlik, acı kol geziyor.

…

Akıllı düşünmenin yolunun insanlara gösterilmesi gerekiyor. Vicdanlı,

samimi düşünmenin güzelliğinin öğretilmesi gerekiyor. Samimi insan

zaten imanlı oluyor. Samimiyetin yolunun sonuna kadar açılması lazım.

Samimiyette insan, çok şey kaybediyor gibi görünür ama gizlice çok şey

kazanır. …

Mal sürekli kaçar imansızdan, iman zafiyetinden, dünya sürekli kaçar.

Şahıs da, onu delicesine kovalar. O delicesine kovaladıkça müthiş bir ız-

dırap onun ruhuna yerleşir. Halbuki Müslümanda öyle olmuyor. Dünya,

mal onun üstüne geliyor. O kaçıyor ama mal ve dünya, o kaçsa da onu

yakalar. Ama küfür malı ve dünyayı yakalayamıyor. (Adnan Oktar’ın 1

eylül 2015 tarihli A9 TV röportajından)
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DÜN YA HA YA TIN DA Kİ
GİZ Lİ AZAP LAR 

AHİ RET TE SON SUZ 
AZA BA DÖ NÜ ŞE Bİ LİR

Ki ta bın ba şın dan bu ya na kalp le rin de ki sa mi mi yet siz lik le ri tam

an la mıy la terk et me dik çe in san la rın ya şa dık la rı mut suz ha yat tan,

giz li den giz li ye çek tik le ri giz li azap lar dan kur tu la ma ya cak la rı nı an -

lat tık. Bu bö lüm de ise uya rı lıp kor ku tul duk la rı hal de sa mi mi yet siz -

lik te di re ten ve ger çek ima nı ya şa ma ya ya naş ma yan in san la rın,

ahi ret te de mut suz ola bi le cek le ri ni ha tır la ta ca ğız. Unu tul ma ma lı -

dır ki in san dün ya ha ya tın da de nen mek te dir; nef siy le olan mü ca -

de le sin de Al lah'ın be ğen di ği ah la kı ve ima nı ne öl çü de ya şa ya bi lir se

ahi ret te de o öl çü de bir kar şı lık ala cak tır. Ne fis le ri ni te miz le yip arın -

dı ran lar cen net le, onu gü nah ve kö tü lük ler le ör tüp sa ran lar da ce -

hen nem le kar şı lık gö re cek tir. 

Dün ya day ken dü rüst lü ğü, sa mi mi ye ti ya şa ma yan, te va zu yu, tes -

li mi ye ti bil me yen, dik baş lı lı ğı, is ya nı ve iki yüz lü lü ğü ken di le ri ne
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il ke edi nen in san lar, ahi ret te bu ah lak la rı na uy gun bir kar şı lık alır -

lar. Al lah, cen ne ti tüm kö tü lük ler den, ek sik lik ler den arın dır mış tır.

Cen ne ti ne ka bul et ti ği kim se ler de dün ya ha ya tın da ne fis le rin de ki

tüm kö tü lük le ri te miz le yip arın dır ma ya ça lış mış in san lar dır. Cen-

nete kabul edilmek isteyen bir kişinin dünyada kendisini tüm kö-

tülüklerden arındırması gerektiği açıktır. Çün kü dün ya ha ya tın da

kö tü lük le ri ni mu ha fa za eden, gü zel ah la kı ya şa ma yan, sev me yi, se -

vil me yi, gü zel lik ler den zevk al ma yı bil me yen bir ki şi kuşkusuz ahi -

ret te de bir den bi re bun lar dan zevk alan bir in san ha li ne gele mez.

Dün ya ha ya tı onun için bir eği tim ye ri dir ancak bu ra da nef si ne bu

özel lik le ri ka zan dır dı ğı tak dir de ahi ret te de bu özel lik le re sa hip ola -

bi le cek tir. Ak sin de, dün ya da ki ah la kı nın bir kar şı lı ğı ola rak ahi ret te

de ay nı sı kın tı la rı, azap la rı ve mut suz luk la rı ya şa ma ya de vam ede -

cek tir. 

İş te bu ne den le her in san ken di si ni bek le yen bu teh li ke den kork -

ma lı, bu na kar şı ha zır lık yap ma lı ve he nüz va kit var ken ima nı tüm

sa mi mi ye tiy le ya şa ya bil mek ve Al lah'ın be ğen di ği ah la ka ula şa bil -

mek için elin den ge len tüm ça ba yı gös ter me li dir. İler le yen sa tır lar -

da, dü şün dü rü cü ol ma sı açı sın dan dün ya ha ya tın da sa mi mi yet siz

bir ah lak gös te ren kim se le rin ahi ret te ala bi le cek le ri kar şı lık la ra de -

ği ne ce ğiz.

Dün ya da Bü yük le nen Kim se le rin Ahi ret te

Al çal tı lıp Kü çük Dü şü rü le cek le ri

Unu tul ma ma lı dır:

Ne fis le rin de ki ki bir ve ena ni yet duy gu la rın dan kur tu la ma yan

kim se ler, in san la ra bü yük lük tas la ya bil mek, her za man her yer de
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her kes ten da ha iyi ve da ha üs tün bi li ne bil mek için bü yük ça ba har -

car lar. Ne var ki bu ça ba on la rın dün ya ha ya tı nı mut suz luk ve azap

içe ri sin de ya şa ma la rı na ne den olur. Bu kim se le rin ahi ret te ala cak -

la rı kar şı lık da yi ne hor lan ma, aşa ğı lan ma ve kü çük dü şü rül me dir.

Al lah bu in san lar için Ku ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Si zin İla hı nız tek bir İlah' tır. Ahi re te inan ma yan la rın kalp le ri

ise in kar cı dır ve on lar müs tek bir (bü yük len mek te) olan lar dır.

Şüp he siz Al lah, on la rın sak lı tut tuk la rı nı ve açı ğa vur duk la rı nı

bi lir; ger çek ten O, müs tek bir le ri sev mez. On la ra "Rab bi niz ne

in dir di?" den di ğin de, "Es ki le rin ma sal la rı" de di ler. Kı ya met gü -

nün de ken di gü nah la rı nın tü mü nü ve bil gi siz ce sap tır dık la rı -

nın gü nah la rı nın bir kıs mı nı yük len me le ri için. Bak, ne kö tü

yük yük le ni yor lar. On lar dan ön ce ki ler, hi le li-dü zen ler kur muş -

lar dı da, Al lah(ın azap em ri) on la rın kur duk la rı ya pı la rın te -

mel le ri ne gel di, böy le ce üst le rin de ki ta van te pe le ri ne çök tü; azap

on la ra şu urun da ol ma dık la rı yer den gel miş ti. Son ra  (Al lah) kı -

ya met gü nü on la rı aşa ğı lık kı la cak ve di ye cek ki: "Hak la rın da

(mü'min le re kar şı) düş man ke sil di ği niz or tak la rım ha ni ne re de?"

Ken di le ri ne ilim ve ri len ler, de di ler ki: "Bu gün, ger çek ten aşa ğı -

lan ma ve kö tü lük ka fir le rin üs tü ne dir." Ki me lek ler, ken di ne -

fis le ri nin za lim le ri ola rak on la rın can la rı nı al dık la rın da, "Biz

hiç bir kö tü lük yap mı yor duk" di ye tes lim olur lar. Ha yır, şüp he -

siz Al lah, si zin ne ler yap tı ğı nı zı bi len dir. Öy ley se için de ebe di

ka lı cı lar ola rak ce hen ne min ka pı la rın dan gi rin. Bü yük lük tas -

la yan la rın ko nak la ma ye ri ne kö tü dür. (Nahl Su re si, 22-29)

... Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la rı' sı ra sın da me -
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lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu kıs kıv rak ya -

ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola nı söy le di ği -

niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir me niz) do la -

yı sıy la al çal tı cı bir azap la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik le rin de)

bir gör sen... (Enam Su re si, 93)

Dün ya ha ya tın da bü yük lük ar zu su na ka pı lan lar, ahi ret te 'kü çül -

tü cü bir sü rük len me ile yü zü ko yun bir hal de ce hen ne me sü rük le -

ne rek' gös ter dik le ri ah lak la rı nın kar şı lı ğı nı ala cak lar dır:

Ce hen nem ate şi ne, 'kü çül tü cü bir sü rük len me ile' sü rük le ne -

cek le ri gün; (Tur Su re si, 13)

Doğ ru su Biz ka fir le re zin cir ler, de mir hal ka lar (tom ruk lar) ve

çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık. (İn san Su re si, 4) 

... baş la rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. (Hac Su re si, 19)

O yü zü ko yun ce hen ne me doğ ru sü rü lüp-top la na cak olan lar; iş -

te on lar, yer ba kı mın dan çok kö tü, yol ba kı mın dan sap mış olan -

lar dır. (Fur kan Su re si, 34)

Tar tış ma cı Bir Ah lak Gös te ren Kim se ler,
Ce hen ne min Sü rek li Ola rak Bir bir le riy le 
Tar tı şanİn san lar la Do lu Ol du ğu nu 
Unut ma ma lı dır lar 
Müs lü man la rın ken di si ne yap tı ğı çağ rı la ra ge re ken öne mi ver -

me yen, bun la rı gü zel lik le kar şı la ma yıp ters ta vır lar la, tar tış ma cı bir

üs lup la kar şı lık ve ren kim se ler, ahi ret te ala bi le cek le ri kar şı lı ğı dü -

şün me li dir ler. Ahi ret te de ay nı şe kil de ken di le ri ni son su za dek azap

içe ri sin de tar tı şır ken bu la bi le cek le ri ni unut ma ma lı dır lar. Dün ya da

bu sa mi mi yet siz ah la kın ken di le ri ne ya şat tı ğı aza bın, ahi ret te son -

suz bir aza ba dö nü şe bi le ce ği ni bil me li dir ler. Bu ah lak bu kim se le -
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rin dün ya ha ya tın da kim sey le dost ola ma ma la rı na, se vip se vi le me -

me le ri ne, bu ni met ler den mah rum kal ma nın aza bı nı ya şa ma la rı na

ne den olur. Al lah di ler se ay nı hu zur suz or ta mı bu kim se ler için son -

su za dek ya ra ta bi lir. Zi ra Ku ran'da ce hen nem eh li nin de sü rek li ola -

rak bir bir le riy le tar tış ma ha lin de ol duk la rın dan, ate şin acı sı nın ya nı

sı ra bir de bu hu zur suz or ta mın ge tir di ği ma ne vi aza bı da tat tık la -

rın dan bah se dil mek te dir: 

Bu ce hen nem hal kı nın bir bi riy le çe kiş me si ke sin bir ger çek tir.

(Sad Su re si, 64)

Ora da bir bir le riy le çe ki şip tar tı şa rak der ler ki: "An dol sun

Al lah'a, biz ger çek ten apa çık bir sa pık lık için dey mi şiz," (Şu ara

Su re si 96-97)

(Al lah bu yu rur:) "Be nim hu zu rum da çe ki şip-dur ma yın. Ben si -

ze da ha ön ce 'ke sin bir uya rı' gön der miş tim." (Kaf Su re si, 28)

Al lah'ın ayet le ri ni oku yan ve bi len in san lar, tar tış ma nın ce hen -

nem eh li nin özel li ği ol du ğu nu bi le rek, bu kö tü ah lak tan şid det le ka -

çın ma la rı ge re kir. 

Dün ya Ha ya tın da Bed baht ve 
Mut suz Olan lar, Ce hen nem Eh li nin de 
Mut suz ve Bed baht Ol duk la rı nı 
Unut ma ma lı dır lar
İma nı kav ra dık la rı hal de dün ya ha ya tı nda sü rek li mut suz luk içe -

ri sin de ya şa ma yı ola ğan kar şı la yan in san la rın, mut suz lu ğun ve bed -

baht lı ğın, ce hen ne me ait özel lik ler ol du ğu nu unut ma ma la rı ge re kir.

Al lah bu ger çe ği şu aye tiy le bil dir mek te dir:

"Ar tık si zi, 'alev le ri ka bar dık ça ka ba ran' bir ateş le uyar dım. Ona,

an cak en bed baht olan dan baş ka sı yol lan maz; Ki o, ya lan la mış
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ve yüz çe vir miş ti. Sa kı nan ise, on dan uzak tu tu la cak tır." (Leyl

Su re si, 14-17) 

Mü min le rin Öğüt le ri ni Din le me yen ler, 
Ahi ret te 'Keş ke Din le sey dim" Di ye rek 
Piş man lı ğa Ka pı la bi le cek le ri ni 
Unut ma ma lı dır lar
Dün ya ha ya tın da ken di le ri ne ve ri len öğüt le ri din le me yen ler,

ma ze ret ler öne sü re rek ken di le ri ni te mi ze çı kar ma ya ça lı şan lar, bu

ta vır la rın dan do la yı ken di le ri ni ka zanç lı san ma ma lı dır lar. Ma ze -

ret le ri nin, dün ya da ka bul gör müş ol sa bi le ahi ret te kur tu luş la rın -

dan ya na ken di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma ya ca ğı nı bil me li dir ler.

Al lah ayet le  rde bu du ru ma kar şı in san la rı şöyle uyar mak ta dır:

Ar tık o gün, zul me den le rin ne ma ze ret le ri bir ya rar sağ la ya cak,

ne (Al lah'tan) hoş nut luk di lek le ri ka bul edi le cek tir. (Rum Su -

re si, 57)

Za lim le re ken di ma ze ret le ri nin hiç bir ya rar sağ la ma ya ca ğı gün;

la net de on la rın dır, yur dun en kö tü sü de. (Mü min Su re si, 52)

Ma ze ret le ri ka bul edil me yen bu in san lar, dün ya ha ya tın da ken -

di le ri ne ve ri len öğüt le re ge re ği gi bi uyup Al lah'ın be ğe ne ce ği ah la kı

hak kıy la ya şa ma dık la rı için son su za ka dar sü re cek de rin bir piş -

man lık ya şa ya cak lar dır:

Ve der ler ki: "Eğer din le miş ol say dık ya da akıl et miş ol say dık,

şu çıl gın ca ya nan ate şin hal kı ara sın da ol ma ya cak tık." (Mülk

Su re si, 10)

Yüz le ri nin ateş te ev ri lip çev ri le ce ği gün, der ler ki: "Ey vah lar bi -

ze, keş ke Al lah'a ita at et sey dik ve Re sûl'e ita at et sey dik." (Ah zap

Su re si, 66)

138

Gizli Azapların Çözümü



Al lah dün ya da iken ken di le ri ne sa yı sız tev be im ka nı ta nı dı ğı bu

kim se le rin piş man lı ğı nı ahi ret gü nü ka bul et me ye ce ği ni bil dir mek -

te dir. Ayet ler de dün ya ha ya tın da ken di le ri ne ya pı lan çağ rı lar dan

yüz çe vi ren bu kim se le rin ar tık hiç bir yar dım cı la rı nın ol ma dı ğı ve

son su za dek azap la kar şı lık gö re cek le ri şöy le ifa de edil mek te dir:

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar, yap tı ğı -

mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze or da (dün ya da),

öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği ka dar ömür ver me dik

mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy ley se (aza bı) ta dın; ar tık za lim -

ler için bir yar dım cı yok tur. (Fa tır Su re si, 37)

Böy le bir piş man lık ya şa ma ma nın yo lu ise son de re ce ko lay dır. Bu

yol, kar şı la rın da ki ki şi nin dün ya ve ahi ret te ki kur tu lu şu nu he def le -

yen kim se ler den ge len öğüt le ri, bi rer ni met ola rak gör mek, da ha gü -

zel bir ah la ka ula şa bil mek için bun la rı tes li mi yet le ka bul et mek tir.

Ben cil lik Ya pan lar, Ahi ret te Azap tan
Kur tu la bil mek İçin Sa hip Ol duk la rı
Her şe yi Fid ye Ola rak Ver mek
İs te ye bi le cek le ri ni Unut ma ma lı dır lar
Dün ya ha yat la rın da ne fis le ri ni ego ist lik ten, ben cil lik ten arın -

dır ma yan lar, fe da kar lık ta çe kin gen dav ra nan lar, bu ah lak la rı nın

ahi ret te ken di le ri ni za ra ra uğ ra ta bi le ce ği ni dü şün me li dir ler. Mal -

la rı nı, can la rı nı, va kit le ri ni, emek le ri ni Al lah'ın rı za sı na uy gun şe -

kil de kul lan ma yıp, ön ce ken di ra hat la rı nı ve ken di çı kar la rı nı gö -

ze ten ler, ahi ret te bü yük bir piş man lı ğa ka pı la cak lar dır. Bu kim se ler

dün ya da iken hırs yap tık la rı, ken di le ri nin ol ma sı nı is te dik le ri, fe -

da kar lık ya pıp baş ka la rıy la pay laş mak is te me dik le ri her ne var sa,

bun la rın tü mü nü azap tan kur tu la bil mek için fid ye ola rak ver mek

is te ye cek ler dir:
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On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar, o gü nün

aza bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye ola rak ver mek is -

ter; Ken di eşi ni ve kar de şi ni, Ve onu ba rın dı ran aşi re ti ni de;

Yer yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü (ver se de); son ra bir kur tul sa.

Ha yır; (hiç bi ri ka bul edil mez). Doğ ru su o (ce hen nem), ca yır ca -

yır yan mak ta olan ateş tir. (Me aric Su re si, 11-15)

Zul me den her ne fis, yer yü zün de ki le rin tü mü ne sa hip ol sa bu -

nu (aza ba kar şı lık) mut la ka fid ye ola rak ve rir di. On lar aza bı gö -

rün ce piş man lık la rı nı giz ler ler, oy sa on lar hak sız lı ğa uğ ra tıl ma -

dan ara la rın da ada let le hük me dil miş tir. (Yu nus Su re si, 54)

An cak Al lah, de ğer ver dik le ri her şe yi ver se ler de yi ne de bu kim -

se ler den fid ye ola rak hiç bir şe yin ka bul edil me ye ce ği ni bil dir mek -

te dir:

Din le ri ni bir oyun ve eğ len ce (ko nu su) edi nen le ri ve dün ya ha -

ya tı ken di le ri ni mağ rur kı lan la rı bı rak. Onun la (Kur'an'la) ha -

tır lat ki, bir ne fis, ken di ka zan dık la rıy la he la ke düş me sin; (böy -

le si nin) Al lah'tan baş ka ne bir ve li si, ne bir şe fa at çi si var dır; her

tür lü fid ye yi ver se de ka bul olun maz. İş te on lar, ka zan dık la rı

ne de niy le he la ke uğ ra yan lar dır; küf re sap tık la rın dan do la yı on -

lar için çıl gın ca kay nar su lar ve acık lı bir azap var dır. (Enam Su -

re si, 70)

Bu ne den le ne fis le rin de az da ol sa ego ist li ğe yat kın lık his se den,

ken di ne fis le ri nin ih ti yaç ve is tek le ri ni di ğer mü min le rin kin den üs -

tün tu tan kim se ler, bu ah la kı bi le bi le sür dü ren in san la rın ahi ret te

ala cak la rı kar şı lı ğı dü şün me li dir ler. 
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Dün ya Ha ya tın da Ümit siz li ğe Ka pı lan 
Kim se ler, Ahi ret te Son su za Ka dar 
Kur tu luş tan Ümit Ke sen İn san lar dan 
Ol mak tan Kork ma lı dır lar
Al lah'ın son suz gü cü nü, rah me ti ni, kul la rı na olan sev gi si ni, ba -

ğış la yı cı lı ğı nı ge re ği gi bi tak dir ede me yen in san lar kar şı la rı na çı kan

en kü çük bir zor luk ta da hi he men ümit siz li ğe ka pı la bi lir ve Al lah'ın

rah me tin den umut la rı nı ke se bi lir ler. Oy sa ki "... Al lah'ın rah me tin -

den umut kes me yin. Çün kü ka fir ler top lu lu ğun dan baş ka sı

Al lah'ın rah me tin den umut kes mez." (Yu suf Su re si, 87) aye tiy le

Al lah bu nun in kar eden le re has bir özel lik ol du ğu nu bil dir miş tir.

Bu ne den le Ku ran'ın bu hük mü nü bil dik le ri hal de, ah lak la rın da ki

bu önem li ek si ği gi der me ye ya naş ma yan in san lar, son su za ka dar bu

sı kın tı içe ri sin de kal mak tan, ahi ret te ger çek ten ümit siz bir du ru ma

düş mek ten çe kin me li dir ler. Al lah, Ku ran'da ce hen nem de ki in san -

la rın ümit siz lik le ri ni şöy le bil di rir:

On lar dan (azap) ha fif le til me ye cek ve ora da on lar umut la rı nı

kay bet miş kim se ler dir. (Zuh ruf Su re si, 75)

Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı gün, suç lu-gü nah kar lar umut suz ca

yı kı lır lar. (Rum Su re si, 12)

Sa hip Ol duk la rı Ni met le re Kar şı 
Nan kör lük Eden ler, 
Ahi ret te Tüm Ni met ler den Mah rum
Ka la bi le cek le ri ni Unut ma ma lı dır lar
İçe ri sin de bu lun duk la rı gü zel lik ler den zevk ala ma yan, el le rin -

de ki ni met le re nan kör lük eden, Al lah'ın lüt fu nu ge re ği gi bi tak dir

ede me yen kim se ler, bu ah lak la rın dan do la yı dün ya ha ya tı nı mut -
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suz luk la ge çi rir ler. Bu kim se ler, Al lah'ın ken di le ri ne ver di ği ni met -

le re nan kör lük le kar şı lık ver me le ri nin kar şı lı ğı nı ce hen nem ha ya tı

ola rak ala cak lar dır. Al lah ayet le rin de dün ya ha ya tın da nan kör lük

eden bu kim se ler için aza bın en şid det li si ol du ğu nu şöy le bil dir -

mek te dir:

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, 24-26)

Mü min le re Kar şı Sa mi mi Dav ran ma yan Kim se ler,

Ahi ret te İn kar Eden ler le Bir lik te Ol mak tan 

Kork ma lı dır lar

Ha yat la rı nı Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya ve Ku ran ah la kı nı en gü -

zel şe kil de ya şa ma ya ada mış, ina nan la ra kar şı ola bil di ğin ce can dan,

te va zu lu ve sev gi do lu bir ah lak ser gi le yen mü min le ri tak dir ede -

me yen kim se ler, son su za dek bu üs tün in san lar dan uzak ta ya şa mak -

tan kork ma lı dır lar. Al lah'ın dos tu olan ve O'nun rı za sı için ça lı şan

in san lar ol duk la rı nı gör dük le ri hal de, mü min ler le dost ola ma yan,

on la ra kar şı sa mi mi dav ra na ma yan in san lar, ahi ret te in kar eden -

ler le ya şa mak du ru mun da ka la bi lir ler.

Dün ya ha ya tın da iken mü min le rin ya nın da ka sı lan, hu zur suz ve

te dir gin olan, do ğal dav ra na ma yan, şevk siz ve so ğuk ta vır lar ser gi -

le yen, on lar dan ge len öğüt ve ha tır lat ma la ra kö tü göz le ba kıp ta vır

alan in san lar, ahi ret te on la rın ya nın da ki bu gü ven li or ta mı piş man -

lık la ara ya bi le cek le ri ni unut ma ma lı dır lar. Böy le bir ah la kın kar şı lı -

ğı nın yi ne ay nı ah la kı gös te ren in san lar la bir lik te ol mak ola ca ğı
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açık tır. Bu ger çe ği ahi ret te fark eden kim se ler, Al lah'a ken di le ri ni

bu kim se ler le bir lik te haş ret me me si için son bir kez yal va ra cak lar -

dır. An cak Al lah ayet le rin de ay nı ah la kı gös te ren bu kim se le rin ce -

hen nem de bu lu şup son su za ka dar bir lik te ya şa mak du ru mun da

ka la cak la rı nı bil dir mek te dir:

Ve hiç şüp he yok, on la rın tü mü nün bu luş ma ye ri ce hen nem dir.

(Hicr Su re si, 43)

Ar tık hiç bir dost la rı nın ol ma dı ğı nı an la yan bu kim se ler piş man -

lık la şu söz le ri söy le ye cek ler dir:

Ar tık bi zim için ne bir şe fa at çi var, ne de can dan-ya kın bir dost.

Bi zim bir ke re da ha (dün ya ya dö nü şü müz müm kün) ol say dı da

iman eden ler den ola bil sey dik. (Şu ara Su re si, 100-102)

İman eden bir in san, dün ya da ve ahi ret te in san la rın ye ga ne dos -

tu nun ön ce Al lah ar dın dan da Al lah'ın el çi le ri ve sa lih mü min ler

ol du ğu nu bil me li, kal bin de ina nan la ra kar şı en kü çük bir kin da hi

bı rak ma dan on la rı tüm sa mi mi ye tiy le sev me li dir. An cak bu şe kil de

ahi ret te ki son suz ha ya tın da da bu kim se ler le bir lik te ola bi le ce ği ni

unut ma ma lı dır.

İs pat Edi le me yen Sa mi mi yet siz lik ler le 
İna nan la rı Al dat tık la rı nı Sa nan lar, Ahi ret te 
El le ri nin, Ayak la rı nın ve De ri le ri nin Tüm 
Bun la rı İti raf  Ede cek le ri ni Bil me li dir ler
Ken di si ne öğüt ve ren, gü zel ah la ka ça ğı ran in san la rı çe şit li ma -

ze ret ler öne sü re rek al dat tık la rı nı dü şü nen kim se ler, bu sa mi mi yet -

siz lik le ri nin ahi ret te kar şı la rı na çı ka ca ğı nı bil me li dir ler. Dün ya da

iken giz le dik le ri ni san dık la rı olay lar, ahi ret te açı ğa çı ka cak tır. O gün

in sa nın el le ri, ayak la rı ve de ri si ken di aley hi ne şa hit lik ede cek, yap -
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tı ğı tüm sa mi mi yet siz lik le ri an la tıp or ta ya dö ke cek tir. Bu da iki -

yüz lü dav ra nan in san la rın azap tan ka ça ma ya cak la rı nın gös ter ge si -

dir. Ku ran'da bu ger çek şöy le bil di ril mek te dir:

O gün, ken di dil le ri, el le ri ve ayak la rı aleyh le rin de yap tık la rı na

da ir şa hit lik te bu lu na cak lar dır. O gün, Al lah hak et tik le ri ce -

za yı ek sik siz ve re cek tir ve on lar da Al lah'ın hiç şüp he siz hak ol -

du ğu nu bi le cek ler dir. (Nur Su re si, 24-25)

So nun da  ora ya gel dik le ri za man, işit me, gör me (du yu la rı) ve

de ri le ri ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek tir. Ken di de ri le ri ne de -

di ler ki: "Ni ye aley hi miz de şa hit lik et ti niz?" De di ler ki: "Her -

şe ye nut ku ve rip-ko nuş tu ran Al lah, bi zi ko nuş tur du. Si zi ilk de -

fa O ya rat tı ve O'na dön dü rü lü yor su nuz. Siz, işit me, gör me

(du yu la rı nız) ve de ri le ri niz aley hi ni ze şa hit lik eder di ye sa kın -

mı yor du nuz. Ak si ne, yap tık la rı nı zın bir ço ğu nu Al lah'ın bil me -

ye ce ği ni sa nı yor du nuz. İş te bu si zin zan nı nız; Rab bi niz hak -

kın da bes le di ği niz-zan nı nız, si zi bir yı kı ma uğ rat tı, böy le lik le

hüs ra na uğ ra yan kim se ler ola rak sa bah la dı nız. Şim di eğer sab -

re de bi lir ler se, ar tık on lar için ko nak la ma ye ri ateş tir. Ve eğer

on lar hoş nut ol ma (dün ya)ya dön mek is ter ler se, ar tık hoş nut

ola cak lar dan de ğil dir ler. (Fus si let Su re si, 20-24)

Mü min le re Kar şı Sa mi mi yet siz lik le ri ni
Sus kun luk la rıy la İfa de Eden Kim se ler, 
Al lah'ın Ce hen nem Eh liy le 
Ko nuş ma ya ca ğı nı Bil me li dir ler
Ge nel ola rak ak la ge le bi le cek her ko nu da is te dik le ri gi bi ko nu -

şa bil dik le ri hal de, ne fis le riy le ça tı şan bir du rum da mü min le ri pro -

tes to et mek için sus kun la şan kim se ler, bu sa mi mi yet siz lik le ri nin
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ahi ret te kar şı la rı na çı ka bi le ce ği ni dü şün me li dir ler. Al lah, ahi ret te

ce hen nem eh li nin ko nuş ma sı na izin ver me ye cek ve on lar la ko nuş -

ma ya cak tır. Ayet ler de ce hen nem eh li nin bu du ru mu şu söz ler le an -

la tıl mak ta dır: 

Der ki: "Onun içi ne si nin ve Be nim le söy leş me yin." (Mü mi nun

Su re si, 108)

Al lah'ın ah di ni ve ye min le ri ni az bir de ğe re kar şı lık sa tan lar...

İş te on lar; on lar için ahi ret te hiç bir pay yok tur, kı ya met gü -

nün de Al lah on lar la ko nuş maz, on la rı gö zet mez ve on la rı arın -

dır maz. Ve on lar için acı bir azap var dır. (Al-i İm ran Su re si, 77)

Dün ya ha ya tın da kü çük gi bi gö rü nen bir sa mi mi yet siz lik da hi

ahi ret te in sa nın kar şı sı na mut la ka çı ka cak tır. Bu ra da mü min ler

hoş gö rü gös te re bi lir, alt tan alıp af fe de bi lir ler. An cak bu du rum in -

san la rı al dat ma ma lı dır; eğer ki şi le rin kalp le rin de sak la dık la rı bir

sa mi mi yet siz lik var sa, bu nu Al lah bil mek te dir. Ve ahi ret te bu nun

kar şı lı ğı nı ke sin ola rak ve re cek tir. Bu ne den le her in san ey lem kas -

tıy la ya pı lan bir sus kun lu ğun Al lah Ka tın da mut la ka kar şı lık gö re -

ce ği ni bil me li ve böy le bir ta vır içe ri si ne gir mek ten kor kup sa kın -

ma lı dır.

Mü min le re Kar şı Sa mi mi yet siz 
Ba kış lar Yö nel ten ler, Ahi ret te 
Hiç Ba ka ma ya cak Ha le Gel mek ten, 
Kör Ola rak Haş re dil mek ten Kork ma lı dır lar
Mü min le rin tüm ha tır lat ma la rı na ve uya rı la rı na rağ men ba kış -

la rı nı Al lah'a olan iman la rı nı ve bağ lı lık la rı nı gös ter mek ye ri ne sa -

mi mi yet siz lik le ri ni ifa de et mek için kul la nan kim se ler, bu ta vır la -

rın dan do la yı ahi ret te he sa ba çe ki le bi le cek le ri ni unut ma ma lı dır lar.
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Dün ya ha ya tın da sa mi mi yet siz lik ten sa kın ma yan kim se ler ahi ret te

is te se ler de hiç ba ka ma ya cak ha le gel mek ten kork ma lı dır lar. Çün -

kü bu du rum da ar tık is te se ler de bu in san la rın göz le rin de do ğal bir

ifa de olu şa ma ya cak tır; ba kış la rı nı kor ku ve deh şet kap la ya cak, göz -

le ri kör le şe cek, yüz le ri kas ka tı ke si le cek tir. Al lah kı ya met gü nü in -

san la rın ba kış la rı nın ala ca ğı şek li şöy le ta rif et mek te dir:

(Ey Mu ham med,) Al lah'ı sa kın zul me den le rin yap mak ta ol duk -

la rın dan ha ber siz san ma, on la rı yal nız ca göz le rin deh şet le be li -

re ce ği bir gü ne er te le mek te dir. (İb ra him Su re si, 42)  

Sur'a üfü rü le ce ği gün, Biz suç lu-gü nah kar la rı o gün, (yüz le ri

ka ra, göz le ri) göm gök (kas ka tı ve kör) ola rak' top la ya ca ğız. (Ta -

ha Su re si, 102)

Göz le ri 'kor ku dan ve deh şet ten dü şük' yüz le ri ni de bir zil let

kap la mış; iş te bu, ken di le ri ne va de dil mek te olan (kı ya met ve

azap) gü nü dür. (Me aric Su re si, 44)

Böy le bir kar şı lık al ma yı el bet te hiç bir in san is te mez. Bu du -

rum dan kur tul ma nın tek yo lu ise dün ya ha ya tın da tüm sa mi mi -

yet siz lik ler den arı nıp, Al lah'a ve mü min le re kar şı dü rüst bir ah la ka

ulaş ma ya ça lış mak tır. 

Dil le riy le Söy le ye me dik le ri Sa mi mi yet siz Söz le ri,
Yüz İfade le ri ve Mi mik le riy le İfa de Eden Kim se ler,
Ahi ret te Yüz le ri nin 
Ala bi le ce ği Hal den Kork ma lı dır lar
Ku ran ile yan lış lı ğı bil di ri len ta vır la rı açık ça ya pa ma yıp giz li den

giz li ye ba kış la rıy la, yüz ifa de le riy le ya da mi mik le riy le ya şa ma ya ça -

lı şan in san lar, bu nun ahi ret te ki kar şı lı ğı nı dü şün me li dir ler. Al lah

di ler se bu kim se le rin yüz le ri ni bir da ha is te se ler de kul la na ma ya -
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cak la rı ha le ge ti re bi lir. Ar tık is te se ler de dü rüst ve sa mi mi bir yüz -

le bak tık la rı nı gös te re me ye cek le ri bir şe kil  ala bi lir ler. Unu tul ma -

ma lı dır ki Al lah, Ku ran ayet le rin de ce hen nem eh li ne ve re ce ği

kar şı lık lar dan bi ri nin de, bu kim se le rin yüz le ri ne isa bet ede cek bir

azap la aşa ğı lan ma ol du ğu na dik kat çek mek te dir:

Bu dün ya ha ya tın da on la rın ar ka sı na la net dü şür dük; kı ya met

gü nün de ise, on lar çir kin leş ti ril miş olan lar dır. (Ka sas Su re si, 42)

O gün, öy le yüz ler var dır ki ka rar mış-ek şi miş tir. (Kı ya met Su -

re si, 24)

Ya kın da Biz onun hor tu mu (bur nu) üze ri ne dam ga vu ra ca ğız.

(Ka lem Su re si, 16)

(Her ya nı yay gın ola rak ku şa ta cak olan) Kı ya me tin ha be ri sa na

gel di mi? O gün, öy le yüz ler var dır ki, 'zil let için de aşa ğı lan mış -

tır.' Ça lış mış, bo şu na yo rul muş tur. Kız gın bir ate şe yol la nır lar.

(Ğa şi ye Su re si, 1-4)

Her in sa nın Al lah'ın ayet ler de bil dir di ği bu kar şı lı ğı dü şün me si

ve sa mi mi yet siz lik ten bir an ön ce kur tu lup sa lih mü min le re has olan

ih las lı tav rı ka zan ma ya gay ret et me si ge re kir. Ay rı ca ahi ret te ki şi ye

isa bet ede cek böy le bir azap la kar şı lık gör me mek için, dün ya da iken

mü min tav rı gös ter mek her in sa nın so rum lu lu ğun da dır.
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DÜN YA DA Kİ GİZ Lİ
AZAP LA RIN ÇÖ ZÜ MÜ

Ki tap bo yun ca an la tı lan lar, ba zı in san la rın bu na lım lı, mut suz,

içi ne ka pa nık, ge ri lim li bir ruh ha li ne sa hip ola bi le ce ği ni gös ter -

mek te dir. Bu ki ta bın ya zı lış ama cı, sa de ce in san la ra ne den mut suz

ol duk la rı nı, han gi sa mi mi yet siz lik le rin ken di le ri ne azap ola rak ge -

ri dön dü ğü nü, dün ya da ve ahi ret te ken di le ri ni ne gi bi teh li ke le rin

bek le di ği ni an lat mak de ğil, her şey den ön ce on la ra bu ruh ha lin den

kur tul ma nın, sa mi mi ye ti ka zan ma nın yol la rı nı gös ter mek tir. Her -

kes bil me li dir ki, bu sı kın tı lı ruh ha lin den kur tul mak, dün ya da ve

ahi ret te ra hat, hu zur lu ve mut lu bir ya şam sür mek as lın da son de -

re ce ko lay dır. Üs te lik bu akıl cı ve doğ ru olan dır. 

Bu nun için her şey den ön ce, iman eh li de ol sa, ki şi nin 'ger çek

din dar' ol ma ya, sa mi mi ola rak ni yet et me si ge rek mek te dir. Al lah

Ku ran'da sa lih mü min le rin özel lik le ri ni ta rif et miş tir. 'Sa lih mü min'

ah la kı bir ta ne dir. Al lah bu ah la kı ya şa yan bir in sa nın dün ya da ve

ahi ret te kur tu luş bu la ca ğı nı va at et miş tir. Bu nun için ise ki şi nin ön -

ce lik le, mey da na ge len her ola yın, her işin Al lah'ın iz niy le ve
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Al lah'ın kont ro lün de ger çek leş ti ği ni unut ma ma sı ge rek mek te dir.

Bu, son de re ce önem li bir ger çek tir. Bu nu bil mek ve her an bu bi -

linç le ha re ket et mek, in sa nın dün ya da ki giz li azap lar dan kur tul ma -

sı nın en önem li yol la rın dan bi ri dir. Bu nu bi len, bu nu tam an la mıy la

kav ra yan bir in san ba şı na her ne ge lir se gel sin, olay lar ne ka dar

olum suz gö zü kür se gö zük sün, bu nun as lın da ken di si için ha yır lı ol -

du ğu nu bi lir ve gü zel lik le kar şı lar. 

Ger çek din dar lar ka de re iman et miş ler dir ve hiç bir in sa nın ken -

di ka de ri ni de ğiş tir me si nin söz ko nu su ola ma ya ca ğı nı bi lir ler. Ka -

der da ha in san doğ ma dan ön ce bel li dir. Al lah bu ko nu yu ayet le -

rin de şöy le açık la mak ta dır:

Al lah si zi top rak tan ya rat tı, son ra bir dam la su dan. Son ra da si -

zi çift çift kıl dı. O'nun bil gi si ol mak sı zın, hiç bir di şi ge be kal -

maz ve do ğur maz da. Ömür sü re ne, ömür ve ril me si ve onun

öm rün den kı sal tıl ma sı da mut la ka bir ki tap ta (ya zı lı)dır. Ger -

çek ten bu, Al lah'a gö re ko lay dır. (Fa tır Su re si, 11)

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın da

Kur'an'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di ği niz her -

han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da, Biz si zin üze ri -

niz de şa hit ler dur muş ol ma ya lım. Yer de ve gök te zer re ağır lı -

ğın ca hiç bir şey Rab bin den uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha

kü çü ğü de, da ha bü yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka -

yıt lı) ol ma sın. (Yu nus Su re si, 61)

Bu ger çek kar şı sın da ki şi nin, ka de ri ni ya şar ken kar şı laş tı ğı her

olay dan ve her de tay dan hoş nut ol ma sı, bun lar da ki gü zel lik le ri gö -

re bil me si ge re kir. İş te bun lar sa lih mü min ol ma nın şart la rı dır. Bu

bil gi le re sa hip olan ve bun la rı kav ra yan bir ki şi nin hü zün len me si,

duy gu sal laş ma sı, ağ la ma sı, hak sız lı ğa uğ ra dı ğı nı dü şün me si, kıs -

149

Adnan Oktar (Harun Yahya)



kanç lı ğa ka pıl ma sı, alın ma sı, küs me si, olay lar kar şı sın da pro tes to

et me yo lu na git me si, hid det len me si, ümit siz li ğe düş me si gi bi du -

rum lar söz ko nu su ola maz. Mü min bu nun ye ri ne ha ya tı nın her

anın dan ra zı, an an ya ra tı lan gü zel lik le ri gö re bi len, Al lah'ın kont -

ro lün de bir ha yat ya şa ma nın ge tir di ği kon fo ra şük re den bir ruh ha li

için de olur. Ken di si hik me ti ni an la sın ya da an la ma sın, Yüce

Rabbimiz Al lah'tan ge len her şey den hoş nut olur. Böy le bir in sa nı

dün ya da hiç bir olay üzün tü ye kap tı ra maz, te dir gin ede mez, en di -

şe len di re mez, kork ma sı na ne den ola maz. 

Bu ki şi ka de ri nin dı şı na çı ka ma ya ca ğı nı bil di ği ve ni ye ti de sa -

mi mi ve te miz ol du ğu için Al lah'tan hep bir gü zel lik ve ha yır umar.

Ha ya tın da hiç bir olum suz lu ğa yer ver mez. 

Bu azap lar dan kur tul ma nın en önem li şart la rın dan bir di ğe ri de

ki şi nin "sa mi mi ol ma ya ger çek an lam da ni yet et me si"dir. Kas te di -

len sa mi mi yet be ra be rin de dü rüst lü ğü, nef si ko ru ma ma yı, men fa -

at le riy le ça tı şan du rum lar da da hi Al lah'a ve mü min le re sa dık

ol ma yı, Ku ran ah la kı nı ya da mü min le rin ra ha tı nı ken di men fa at -

le ri ne ter cih et me yi ge rek ti ren bir sa mi mi yet an la yı şı dır. 

Bu nun la bir lik te ki şi nin 'kal bi ni her an Al lah'a bağ la ma sı ve nef -

si nin olum suz tel kin le ri ne ka pıl ma ya rak, içi ni te miz tut ma sı ge rek -

mek te'dir. Al lah'ın in san la rı her an işit mek te ve gör mek te ol du ğu nu,

hat ta in sa na şah da ma rın dan da hi da ha ya kın ol du ğu nu ak lın dan çı -

kar ma ma lı dır. Al lah bu ger çe ği Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

An dol sun, in sa nı Biz ya rat tık ve nef si nin ona ne ves ve se ler ver -

mek te ol du ğu nu bi li riz. Biz ona şah da ma rın dan da ha ya kı nız.

Onun sa ğın da ve so lun da otu ran iki ya zı cı kay de der ler ken o,

söz ola rak (her han gi bir şey) söy le me yi ver sin, mut la ka ya nın da

ha zır bir gö zet le yi ci var dır. (Kaf Su re si, 16-18)
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Bu ger çe ği an la mak da sa mi mi mü min ol ma nın en te mel şart la -

rın dan dır. Böy le bir in san her an Al lah'ın gö ze ti min de ol du ğu nu

bil di ği ve Al lah'ın hoş nut lu ğu nu amaç la dı ğı için sa mi mi yet siz li ği

do ğu ra cak tüm ta vır lar dan şid det le ka çı nır. Bir kim se nin Al lah'ın

işit ti ği ni ve gör dü ğü nü bi le rek mü min le re ya lan söy le me si, on la rı

ra hat sız ede cek ko nuş ma lar yap ma sı, sa mi mi yet siz ba kış lar la bak -

ma sı, ben cil ta vır lar ser gi le me si, ger çek ka rak te ri ni sak la ya rak yap -

ma cık dav ran ma sı müm kün ol maz. Çün kü Al lah'ın her an ya nın da

ol du ğu na ke sin bil giy le iman et mek te dir. Yap tı ğı her tür lü vic dan -

sız lı ğın ahi ret te he sa bı nı da mut la ka ve re ce ği ni bil di ği için da ima

vic dan lı dav ra nıp, her an Al lah'ı hoş nut ede cek bir ah lak gös te rir.

İs pat edi le me ye ce ği ni dü şün dü ğü ta vır la ra, giz li ha in lik le re hiç bir

za man için te nez zül et mez. Çün kü Al lah'ın si ne le rin özün de sak lı

ola nı da bi len ol du ğu nun far kın da dır. Ay nı şe kil de ken di si ni kan -

dır ma, ma sum ol du ğu na inan dır ma yo lu na da git mez. Al lah'ın bu -

nu da bil di ği ni bi lir. Di ğer in san lar bil me se da hi Al lah'ın bil di ği bir

ger çe ği, in san lar dan sak la ma yo lu na da git mez. Çün kü önem li olan

Al lah'ın tak di ri dir.

Tüm bun la rın so nu cun da ise ter te miz, vic dan lı, dü rüst, sa mi mi

bir in san or ta ya çı kar. Böy le bir in san za ten her an Al lah'ın rı za sı na

uy gun bir şe kil de dav ran ma nın ge tir di ği hu zur, gü ven ve iç ne şe -

si ni ya şar. Sa mi mi bir in san dün ya da gü zel bir ha yat ya şa dı ğı gi bi,

ahi ret te de ina nan lar için ha zır la nan son suz gü zel lik te ki cen net te

ben zer siz bir mut lu lu ğu son su za dek ya şar. 
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DİNDEN UZAKLAŞAN İNSANLAR 
AZAP ÇEKERLER

Adnan Oktar: Dini zorlaştırmak bütün dünyaya zulüm.

Çünkü insanlar dinden uzaklaştığında çok azap çekiyorlar.

Çok zorlu bir azap gelir insanın üstüne, çok sıkar insanı.

Ruhen ve bedenen insan mahvolur. Sen adama öyle bir din

sunuyorsun ki adeta yaşanamayacak hale getiriyorsun. Dini

zorlaştırdıkça daha Allah'a daha yakın olacağını düşünüyor.

Sen insanları Allah'ın dininden uzaklaştırdığın için cehen-

nemde hesabını veremeyeceğin bir konuma düşeceksin. Din

kolay; kolay haliyle insanlara göstereceksin, anlatacaksın. Din

sevgidir, ferahlıktır, güzelliktir, inşirahtır, neşedir. Allah'ın ni-

metlerini helaliyle en güzel şekilde kullanırsın. Sağa dön suç,

sola dön suç, havaya baktın suç, yere baktın suç; öyle bir din

anlayışı olmaz. Mahvedersin adamları, ruh hastası olurlar,

aklı gider adamların. Ve zalimliktir bu zulümdür dini zorlaş-

tırmak; farkına varmadan bu zulmü yapıyorlar. Din; huzur,

güzellik, sevgidir. (Adnan Oktar’ın 19 Ekim 2015 tarihli A9

TV röportajından)

İSLAM AHLAKININ HAKİM OLMAMASINDAN
DOLAYI İNSANLAR MUTLU DEĞİL

Adnan Oktar: İslam ahlakının hakim olmamasından dolayı

insanlar mutlu değil, dünyada insanların %99,9’u mutlu

değil. Bir kere bu Kuran’ın hak olduğunun, mucize olduğunun

bir açık delili. Kuran olmadığında mutlu olamıyorlar. Adama

soruyorsun: “Niye mutlu değilsin?” diyorsun, “bilmiyorum”
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diyor. Bilmeyecek bir şey yok, Kuran ahlakı dünyaya hakim

olmazsa mutlu olmazsın. Kuran ahlakı dünyaya hakim

oluyor, acayip bir mutluluk, acayip bir mutluluk, yani şid-

detli bir mutluluk. Hayvanlar bile mutlu oluyor, “gökteki kuş-

lar, sudaki balıklar bile razı olacak” diyor hadiste. İslam

ahlakının hakim olmasıyla mal bolluğundan, ekonomik ra-

hatlıktan, sosyal güvenlikten değil, Allah mutluluğu yaratıyor

insanlarda, adam mutlu oluyor. Dış sebeplere bağlı değil, dış

sebepler olmasa da adam mesela bir adada dahi olmuş olsa,

ekonomiyle ilgili değil yani adam bol yemek yediği için, evinin

tahtaları düzgün diye o yüzden mutlu olmuyor yahut adalet

sistemi düzenlendi diye mutlu olmuyor. 

İnsanlar bundan mutlu olmaz sırf bundan, böyle bir konu

yok. Adamı mükemmel bir adalet sistemi içinde yaşatırsın,

adamın hukukuna hiçbir şey olmaz, mükemmel güvenlik

içinde yaşar, bol bol da yer içer ama mutlu olmaz. Mutluluk,

Allah tarafından mucize olarak özel yaratılır. Özel yara-

tılacak mutluluk, o yüzden mutlu olacak insanlar. Sevinç

yaratıyor Allah, sebepsiz adam seviniyor, yani yemek ye-

mekten dolayı değil, güvenliği korunduğundan değil, se-

bepsiz derken bu sebeplerden değil, Allah aşkından mutlu

oluyor. Allah’a olan sevgisinden mutlu oluyor, Allah kor-

kusundan mutlu oluyor. 

Bu yanlış biliniyor, zannediyorlar ki insanlar işte bol bol yiyip

içtiği için, güvenlik de sağlandığı için, borcu yok, alacağı yok;

mutlu olmaz insan, niye mutlu olsun öyle bir şeyden? Yine

mutlu olmayacak bir şey bulur, kendi kendini yer. Allah aşkı

etrafı sarıyor, insanları sarıyor; o yüzden mutlu oluyorlar.
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Oktar Babuna: Peygamberimiz (sav)’in hadisini okuyorum

Hocam, söylediğiniz konuyla ilgili.

“Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı sadece ehl-i iman için değil, yer ve gök

ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar,

denizdeki balıklar dahi sevinirler.” (Kıyamet Alametleri, s. 162,

163)

“Onun zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar

çocuklara bir zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak,

700 avuç hasat edecektir.” (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Adnan Oktar: Tabii mesela insanların basireti feraseti açılıyor,

yani bol yemek yemekle olmaz bu. Mesela bereket artıyor, adalet

sisteminin düzelmesinden kaynaklanmaz, Allah aşkından kay-

naklanacak. Allah’ı sevmesinden, iman hakikatlerinden kaynak-

lanan bir iman coşkusu olacak insanlarda. Allah insanlara

“Hadi” ismiyle tecelli edecek Hz. Mehdi (as) vesilesiyle. Coşkun

bir iman oluşuyor, oradan bir bereket meydana geliyor. Adam

sabah kalkıyor, sevinç içinde kalkıyor. 

Allah imtihan edecek, yine imtihan eder, adamın kolu da kopar.

Kolu kopuyor yine mutlu, seviniyor bayram sevinci içinde. Bir

gün de ayağı kopar mesela daha da sevinç içinde. Bu ayrı, Al-

lah’ın bir sırrıdır bu... (Adnan Oktar’ın 1 Eylül 2010 tarihili Ha-

runYahya.TV röportajından)
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DİN ÇOK KOLAYDIR. HZ MEHDİ (AS) 
DÖNEMİNDE DİN, PEYGAMBERİMİZ (SAV) 
DÖNEMİ GİBİ SADE ŞEKLİYLE YAŞANACAKTIR

Adnan Oktar: ... Allah var, ahiret var, adalet var, cennet var,

cehennem var, geçmiş Peygamberler var. Melekler var, cinler

var. Şeytanları Allah yaratmıştır, imtihan oluyoruz, karmaşık

değildir din. Helaller, haramlar bellidir ve dini Allah çok kolay

yaratmıştır. Cenab-ı Allah diyor, şeytandan Allah’a sığınırım,

“Hz. İbrahim’in dini gibi kolaydır” diyor. “Allah sizin için

zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor. Mehdi (as) işte bu ayeti

uygulayacak, bunu hadislerde de görüyoruz ve bütün mez-

hepleri kaldıracaktır. Dine ilave edilen bütün bidatları kaldı-

racaktır. “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler”

“Hz. İbrahim (as)’ın dini gibi kolaydır” ayetleri, tam anla-

mıyla ahir zamanda tahakkuk etmiş olacaktır yeniden. Pey-

gambermiz  (sav) zamanında tahakkuk etmişti, şimdi bir daha

tahakkuk edecek inşaAllah. Sonradan dini zorlaştırdılar, kar-

makarışık hale getirdiler. Din en sade şekliyle, sahabe döne-

mindeki şekliyle, Peygamberimiz (sav)’in zamanındaki şekliyle,

aynısıyla yeniden nur gibi zuhur edecek inşaAllah. (Adnan

Oktar’ın 5 Temmuz 2010 tarihli HarunYahya.TV röportajın-

dan)
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SO NUÇ

Al lah in san la rı ko lay ola na ça ğır mak ta dır. Ki mi in san lar ise, ken -

di le ri ni aza ba sü rük le ye cek bir ah la kı be nim se mek le zor ola nı seç -

mek te ve ken di ken di le ri ne zul met mek te dir ler. Dün ya ha ya tı nın

gü zel lik le ri ni, Al lah'ın ken di le ri için ya rat tı ğı ni met le ri do ya do ya

ya şa mak, ima nın ge tir di ği sev gi, sa mi mi yet ve gü ven or ta mı nın sı -

cak lı ğı nı tat mak var ken, ha yat la rı nı bin bir tür lü dert ve ta sa içe ri -

sin de ge çir mek te dir ler.  Oy sa mut lu ol ma nın yo lu çok ko lay dır. Ve

bu nun için hiç kim se geç kal mış de ğil dir. 

Al lah, "Kim ih san da bu lu nan (bi ri) ola rak yü zü nü (ken di ni)

Al lah'a tes lim eder se, ar tık o ger çek ten kop ma yan bir kul ba ya pış -

mış tır. Bü tün iş le rin so nu  Al lah'a va rır." (Lok man Su re si, 22) hük -

müy le çö zü mü in san la ra gös ter mek te dir. Bir baş ka ayet te ise Al lah

in san lar dan hüz nü, ke de ri ve kor ku la rı gi de re cek olan çö züm yo lu -

nu şu şe kil de açık la mak ta dır:

Şüp he siz: "Bi zim Rab bi miz Al lah'tır" de yip son ra dos doğ ru bir

is ti ka met tut tu ran lar (yok mu); on la rın üze ri ne me lek ler iner

(ve der ki:) "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)
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İş te in sa nın so rum lu lu ğu Al lah'ın bil dir di ği bu yo la uy mak tır.

Yüce Al lah bu ah la kı gös te ren kim se le re dün ya ha ya tın da da ahi -

ret te de mut lu lu ğun, ne şe nin, se vin cin en gü ze li ni ya şa ta cak, on la rı

son suz rah me ti ne ka vuş tu ra cak tır. Kalp le rin de hü zün den, sı kın tı -

dan, azap tan ya na her ne var sa bun la rı çe kip ala cak, ye ri ne ger çek

ima nın ge tir di ği hu zur ve gü ven duy gu la rı nı yer leş ti re cek tir. 



EVRİM ALDATMACASI

Evrim teorisi, yani Darwinizm, Yaratılış gerçeğini reddetmek

amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı bir saf-

satadan başka bir şey değildir. Evrim teorisi Eski Mısır’dan ve Sü-

merlerden bu yana gelen, kainatı ve canlılığı tesadüfle açıklayan

putperest bir hurafedir, bilimle hiçbir bağlantısı yoktur. Canlılığın,

cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, ev-

rende ve canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafın-

dan 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 oluşu-

munu 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 teorisini ayakta

tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel

gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görüntüsü

altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda, gerçeği gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır

bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddia-

ların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji, genetik, zooloji, arkeoloji gibi farklı alanlardan çok sayıda

158

Ek Bölüm:



159

Adnan Oktar (Harun Yahya)

bilim adamı, Darwinizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kö-

kenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır.

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 gün-

deme geldi. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli ge-

lişme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türle-

rini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir hayali atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin 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

aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umu-

yordu. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Dar-

win'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer

yıktı.

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta in-

celenebilir:



1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla

açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-

rimleştirici 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

hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Çamur birikintisi içinden

koful, mitokondri, 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 izleri-

nin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı soru-

lardandır. 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,

hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesa-

düflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye

göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çı-

karmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına

aykırı bir iddiadır.

160

Gizli Azapların Çözümü



"Ha yat Ha yat tan Ge lir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etme-

mişti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok

basit bir yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri

inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin

tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine ina-

nılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin

de buğdaydan oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için

de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğ-

day konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşa-

cağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi-

ğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki, etlerin

üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip

bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı. Darwin'in

Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde ise, bakterilerin can-

sız maddeden oluşabildikleri inancı, bilim dünyasında 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 so-

nucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: "Cansız maddelerin

hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülm-

üştür." (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 ya-

pısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddia-

sının geçersizliği daha da açık hale geldi. 
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20. Yüz yıl da ki 
So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü

Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya

at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi -

le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so -

nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı:

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin of

Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s. 196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en

ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da

dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği

gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek -

le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül

(ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne -

yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün -

ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya

çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and

Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kasım

1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı

at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,

Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis

of Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü -
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rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di -

ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci

Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği

şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz -

de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı -

ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat

1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Tek Bir Protein Dahi Tesadüfen Oluşamaz

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettik-

leri 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 açıkla-

maya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden

çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan prote-

inlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali

matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka

proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen

oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına
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bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek

için yeterlidir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olur-

sak,

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 pro-

teinlerin 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, ek-

siksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması

gerekmektedir.

Hayatın başlangıcı konusunun evrimciler için açıklanamaz ol-

duğunu, evrimci bilim yazarı Brian Switek şu şekilde itiraf etmiştir: 

Hayatın nasıl başladığı doğanın en kalıcı gizemlerinden biridir.

(Brian Switek, "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

kimyager, benim gibi, hayatın prebiyotik Dünya’daki moleküllerin

karışımlarından, spontane olarak ortaya çıktığına inanır. Nasıl?

Hiçbir fikrim yok . (George M. Whitesides, "Revolutions In Che-
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mistry: Priestley Medalist George M. Whitesides' Address", Che-

mical 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 içer-

diği 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 bil-

giler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından,

eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olma-

ları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden oluştuğu senaryosunu

yerle bir etmektedir. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü

evrimci Prof. Leslie Orgel, 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 bi-

risi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla

insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün

olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. (Leslie E. Orgel,

The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim

1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan

evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 
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Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te

hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si -

yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem,

ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal

Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü -

ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka -

la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan

teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha -

yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu -

şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş tir mez,

on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci

gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin

Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do -

ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Char-

les 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
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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 yay-

gın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal

seleksiyonun yanına "faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları,

yani canlıların genlerinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama

hataları sonucunda oluşan bozulmaları ekledi. Bugün de hala bilim-

sel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağmen, Darwinistlerin sa-

vunduğu model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan

milyonlarca canlı türünün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat

gibi sayısız kompleks organlarının "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir.

Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutas-

yonlar canlıları geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar
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verirler. Çernobil, Hiroşima, Nagazaki’de meydana gelen dehşet ve-

rici görüntüler tam olarak mutasyonların meydana getirdiği sonuç-

lardır. Düzgün yapıdaki organizmalar mutasyonların etkisiyle ölmüş

veya şiddetli zarar görmüştür.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gele-

bilecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı.

Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini ge-

liştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ih-

timalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım

getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner

of Truth Trust, 1988, p. 7.)

Darwinistlerin iddiasına göre, mutasyon, vücudun her yerinde

orantılı ve birbirine uyumlu değişiklikler yapmak zorundadır. Ör-

neğin evrimcilerin iddiasına göre rastgele mutasyonlarla sağ tarafta

iddia ettikleri şekilde bir kulak oluştuysa, sol tarafta da rastgele mu-

tasyonların aynı simetride aynı şekilde duyan, aynı özelliklere sahip

ikinci bir kulağı oluşturması gerekir. Örs, çekiç, üzengi her birinin

aynı şekilde mükemmel olarak eşit şekilde meydana gelmesi gerekir.

Rastgele mutasyonların, kalp kapakçıklarını iki tarafta da aynı şe-

kilde oluşturması; bütün kapakçıkları, kulakçıkları eşit uyumda, ha-

tasız, tam yerli yerinde ve aynı anda meydana getirmesi gerekir.

Vücudun her bir organında bunun bu simetri ve düzen sağlanma-
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dığı takdirde büyük çelişkiler olur. Bir kulağı ters, bir dişi farklı, tek

gözü alnında tek gözü burunda garip yapılar ortaya çıkar. Canlılıkta

ise böyle bir dengesizlik yoktur. Darwinistlerin iddiasına göre mu-

tasyonların her şeyi simetrik ve uyumlu şekilde meydana getirmesi

geremektedir. Oysa mutasyonların tümü zarar getirir. Geçmişte,

mutasyonların % 99'unun zararlı, %1'inin etkisiz olduğu kabul edil-

mekteydi. Oysa yeni yapılan araştırmalar, DNA’nın protein kodla-

mayan bölgelerinde gerçekleşen ve bu nedenle de zararsız olduğu

sanılan %1 oranındaki mutasyonların da uzun vadede zarar getir-

diğini ortaya koymuş ve bu nedenle bilim adamları bu mutasyonlara

“sessiz mutasyon” adını vermişlerdir. Mutlak zararlı olan mutas-

yonların ise akılcı, uyumlu, simetrik, organları aynı anda mey-

dana getirebilmeleri imkansızdır. 

Mutasyonlar düzgün bir yapıya adeta makinalı tüfekle ateş etmek

gibidir. Sağlam bir şeyin üzerine ateş açılması o yapıyı tamamen or-

tadan kaldırır. Tek bir tanesinin etkisiz kalması veya vücuttaki mevcut

bir enfeksiyonu yakarak iyileştirmesi bir şeyi değiştirmemektedir. Or-

ganizma 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 or-

ganizmayı değiştirdiğine ve bu yolla yeni türler ortaya çıktığına dair

“hiçbir delil olmadığını” şu sözlerle vurgulamıştır: 

Neo-Darwinistler, mutasyonlar gerçekleştiğinde ve bir organizmayı

169

Adnan Oktar (Harun Yahya)



değiştirdiğinde, yeni türlerin ortaya çıktığını söylerler. Bana da de-

falarca, rastgele mutasyonların yeni türleri oluşturan evrimsel de-

ğişikliğe yol açtığı öğretildi. Buna inandım; ta ki delil arayana dek...

(Lynn Margulis quoted in "Lynn Margulis: Q + A," Discover Ma-

gazine, 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

gösterdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat

bırakan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen et-

kisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-

nizması" olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi,

"tek başına hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir

"evrim mekanizması" olmadığını 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 birbirle-

rinden 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 çık-

mışlardır. 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

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı

sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini

taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuş-

lar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için

de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte ya-

şamış olduklarına inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu"

adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayıla-

rının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ayrıca

bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş

çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış oldukları-

nın 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 bölü-

münde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse
neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün
doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve
yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzü-

nün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bula-

mıyoruz?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla
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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)

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 Asso-

ciation, 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 gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı tü-

rünün, hiçbir sözde farklı tür atası olmadan, bir anda ve kusursuz

olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olması-

dır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından

da kabul edilir:
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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 çıktıklarını göstermektedir. Fosiller, “Biz evrim geçirmedik”

demektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandığının aksine,

evrim değil Yaratılıştır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın

sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 mil-

yon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar
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gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değil-

dir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri

üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sa-

dece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla

hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir. (Solly Zuckerman, Be-

yond 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

canlılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluş-

tururlar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların ara-

sında 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 habilis ve Homo erectus'un dünya'nın

farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.

(Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical An-

tropology, 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 paleoantropolog-

ların son bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını
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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 ge-

çersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleontolog-

larından 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 (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki,

bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşı-

laştırıldığında 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 bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun yıllar in-

celeyen, 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 canlılar-

dan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır.

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
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"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" kav-

ramları 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 yo-

rumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her-

şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan

bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile müm-

kündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Top-

linger Publications, 1970, s. 19)

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorum-

lamalarından ibarettir.
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Müslüman Neden Evrimci Olamaz?

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir
işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da
hemen olur. (Bakara Suresi, 117)

Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. (Tin Su-
resi, 4)
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Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli
bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş
O'nadır. (Tegabün Suresi, 3)

Hz. Adem (as) ve Tüm İnsanlar, Daha 

Kainat Yaratılmadan Zer Aleminde Vardır

Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini
almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı:
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) onlar:
"Evet (Rabbimizsin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kı-
yamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz için-
dir. (Araf Suresi, 172)
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Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere
dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için
bir yol var mı?" (Mümin Suresi, 11)
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Hani Rabbin meleklere: “Gerçekten Ben, çamurdan bir
beşer yaratacağım” demişti. “Onu bir biçime sokup,
ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen
secdeye kapanın. (Sad Suresi, 71-72)

Fakat Şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böy-
lece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Biz
de: ‘Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yer-
yüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta var-
dır’ dedik. (Bakara Suresi, 36)

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik"
dediğinizde sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını)
anın. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin
özünde olanı bilendir. (Maide Suresi 7)
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Evrimi Savunan Müslümanlar, 
Meleklerin ve Cinlerin Yaratılışını 
Açıklayamazlar

İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.
Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.
(Rahman Suresi, 14-15)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder ka-
natlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada di-
lediğini arttırır. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.
(Fatır Suresi, 1)
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Evrimi Savunan Müslümanlar, Kuran'da 
Haber Verilen Mucizelere Açıklama Getiremezler

Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla
koşan (kocaman) bir yılan (oldu). Dedi ki: "Onu al ve
korkma, Biz onu ilk durumuna çevireceğiz." (Taha Su-
resi, 20-21)
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"Sağ elindekini at, onların yaptıklarını yutacaktır;
çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir.
Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz." (Taha Suresi,
69)

"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi ha-
reket etttiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına
bakmadı. “Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im);
Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz." (Neml
Suresi, 10)

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve an-
nene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile
destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla
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konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i
öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi)
oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bır
kuş oluyordu... (Maide Suresi, 110)
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Darwin Formülü!
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, ister-

seniz 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, po-

tasyum gibi elementleri bir araya getirdiğimizde bir yığın oluşur.

Ancak bu atom yığını, hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir

canlı oluşturamaz. İsterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve

evrimcilerin aslında savundukları ama yüksek sesle dile getireme-

dikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında

bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi ele-

mentlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulun-

mayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri

malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri

kadar amino asit, istedikleri kadar da (tek bir tanesinin bile tesadü-

fen oluşması mümkün olmayan) protein doldursunlar. Bu karışım-

lara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri

gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başına da dünyanın önde

gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar babadan oğula, ku-

şaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca

sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluşması için

hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kullan-

mak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-
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sinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanar-

yaları, bülbülleri, papağanları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,

zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları,

domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri,

şeftalileri, tavus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar

gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil bu-

rada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluştura-

mazlar. 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 oluş-

turamazlar. 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 dü-

şünmek, 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 kı-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters

olarak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sin-

yallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi

denilen küçücük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iş-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu

bilgiden sonra şimdi düşünelim:
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Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kap-

karanlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar

karanlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir

dünyayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi 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 net-

lik ve kalitedeki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu

kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şir-

ketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıl-

dır 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 bo-

yutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-

pektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya,

gözün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu

bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç

boyutlu görmek 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. Ka-

merada da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekaniz-

manın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size,

188

Gizli Azapların Çözümü



"odanızda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar

biraraya geldi ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi" dese

ne düşünürsünüz? Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şu-

ursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel bir görüntüyü oluşturan alet te-

sadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de te-

sadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de

geçerlidir. Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla top-

layıp orta kulağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendi-

rerek iç kulağa aktarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik

sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Aynen görmede olduğu

gibi duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi

sese de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürül-

tülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net ses-

ler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın

senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü

duyarsınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses

düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizliğin hakim olduğu görüle-

cektir. Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kul-

lanılıyorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir.

Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algıla-

yan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ancak tüm tek-

nolojiye, bu teknolojiyi üretmek için çalışan binlerce mühendise ve

uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese ula-

şılamamıştır. 

En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya
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az da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha

müzik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vü-

cudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusur-

suzdur. 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 yaratıldığı günden bu yana böyledir.

Şimdiye kadar insanoğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı,

göz ve kulak kadar hassas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır.

Ancak görme ve işitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vardır.

Beynin İçinde Gören ve 
Duyan Şuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,

kuşların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok

detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe

hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini gö-

rüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze,

kulağa, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bu-

lunmaktadır. Bu şuur kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret ol-

duğunu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap

verememektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur.

Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç
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duymaz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki bir-

kaç 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. 

Materyalist Bir Hurafe
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgu-

larla açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin ha-

yatın kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim

mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller, teo-

rinin gerektirdiği ara formların hiç yaşamamış olduklarını göster-

mektedir. 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 dü-

şünce bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teorisi ısrarla

bilimin gündeminde tutulmaktadır. 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, kendi-

sinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çev-

reler, materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i

de doğaya getirilebilecek 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
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edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materya-

list bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve

kuralları değil. Aksine, materyalizme 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)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna

yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, mad-

deden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de can-

sız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca

farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kap-

lanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla,

çakan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul et-

memek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve

akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları ya-

ratıp şekillendiren Yüce Allah'tır.
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Evrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolo-

jinin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan

her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini an-

dıran evrim teorisinin, inanılması imkansız bir iddia olduğunu ko-

laylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve

bunların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar

yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin; Einstein, Hubble gibi

bilim adamlarının; Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların;

bunun yanı sıra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıka-

cağına inanmaktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananların ara-

sında bilim adamları, profesörler, kültürlü, eğitimli insanlar da

vardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve

en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak 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 görmelerine engel olan bir

başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin to-

temlere, 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 tapmalarından

çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların

anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma
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düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları

şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulakla-

rını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır...

(Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri var-

dır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler...

(Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yu-

karı yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki

biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi,

14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması,

insanların 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 se-

naryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları

anlaşılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz

ve cansız atomların ani bir kararla bir araya gelip; olağanüstü bir or-

ganizasyon, disiplin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle iş-

leyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan

Dünya gezegenini ve sayısız kompleks sistemle donatılmış canlıları

meydana getirdiğine inanmasının, "büyü"den başka bir açıklaması

yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
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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 karşılaşma için insanların toplandığı bir bayram

gününü ve kuşluk vaktini seçer. Hz. Musa (as) büyücülerle karşılaş-

tığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergilemelerini em-

reder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atınca, insanların gözle-

rini büyülediler, 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 büyü-

leyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın

ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi

"uydurduklarını 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 çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Daha önce örneğini verdiğimiz bu kıssada, Hz. Musa (as)'ın can-

sız bir tahta parçası olan asasını atması, bu asanın hemen canlan-

ması ve diğer her şeyi yutan tam teşekküllü bir varlık haline gelmesi,

Firavun ve taraftarlarının sahte düzenlerini –yani evrimi– altüst et-

miştir. Ayetlerde bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek

etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anla-

şılması ile söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de
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bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma id-

dialara 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 savunan ve ateist bir felsefeci olan,

ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teo-

risinin 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 be-

lirsiz 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

tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanım-

lanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir ya-

nında insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim

aldatmacasının sırrını öğrenen 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)




