


YAZAR HAK KIN DA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Ad -
nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. 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.
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 Allah'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 ya za rın, bu gü ne ka -
dar 73 ay rı di le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta -
ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi -
len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak -
tır.
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Biz bunu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık,
takva sahiplerine müjde vermen

ve direnen bir kavmi uyarıp-korkutman için.
(Meryem Suresi, 97)

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana
bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.

(Yunus Suresi, 57)

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir,
hüküm ve hikmet sahibidir.

(Nur Suresi, 18)

Ey insanlar Rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan)'
geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.

(Nisa Suresi, 174)
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OKUYUCUYA
• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl -
ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı -
dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek
çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur. Do la -
yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir ima -
ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu dur.
Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le
her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

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

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

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

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

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

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

tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi -

ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan

Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni -

ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar -

dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser

ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar -

lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı

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

önem li eser le ri bu lun mak ta dır. 

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

top lam 55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 73 fark lı di le

çev ril miş tir.

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

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

Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan

ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı -

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

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

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

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

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

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

iti raz la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le -

mek te dir. Çok bü yük bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul -

lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak

kul la nıl mış tır. 

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

ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir -

li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye

sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın

uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

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

Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon -

ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan ya'dan Bre zil ya'ya,

Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris -

tan'a ve Rus ya'ya ka dar dün ya nın da ha pek

çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi -

YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA
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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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Trum pe ter tü rü ku ğu lar, ge liş mek te olan yu mur ta la rı nın

sı cak kal ma la rı nı sağ la mak için, yu mur ta la rın üze ri ne

otu rur lar. Sa de ce za man za man aya ğa kal ka rak yu mur ta -

la rı çe vi rir ler. Böy le ce ısı nın her ye re eşit da ğıl ma sı nı sağ -

la mış olur lar. Kuş ku suz ki yu mur ta la rı nın na sıl bir ba kı -

ma ih ti yaç la rı ola ca ğı nı ku ğu la ra il ham eden Al lah'tır.

www.Darwinnedenyanildi.com
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Ba zı bit ki ler ışık yo ğun lu ğu na kar şı du yar lı dır. Ge ce olun -

ca yap rak la rı nı top la yıp ka pa tır lar. Hat ta bu işi, ha va bu lut -

la nıp ışık azal dı ğın da ya pan çi çek li bit ki ler bi le var dır. Bi -

lim adam la rı bu nun, çi çek ler de ki po len le rin ge ce le ri olu şan

çiğ den ve yağ mur dan ko run ma sı ama cıy la ya pıl dı ğı nı

düşünmektedirler. Bit ki le rin bu özel li ğin den ör nek alı na -

rak, ışı ğın yo ğun lu ğu nu al gı la yan sen sör ler ta sar lan mış tır. 

www.bitkidunyasi.net
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Yeni doğ muş bir kan gu ru yav ru su ilk an lar da bir fa sul ye ta -

ne si ka dar dır ve ba cak la rı he nüz ge liş me ye baş la mış tır. Ay -

rı ca kan gu ru yav ru la rı ilk doğ duk la rın da kör dür ler. Çün kü

kan gu ru yav ru la rı an ne kar nın da ge li şim le ri ni ta mam la ma -

dan dün ya ya ge lir ler. Bu ne den le yav ru kan gu ru lar için an -

ne le ri nin vü cu dun da ha zır lan mış olan tüy lü ke se çok önem -

li bir ko run ma ye ri dir. Bu ke se yav ru bü yü dük çe genişler. 

www.unludarwinistyalanlar.com
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Mey ve le rin gö rün tü le ri, Al lah'ın sun du ğu bi rer gü zel lik -

tir. Ör ne ğin sal kım sal kım üzüm ler, san ki tek tek as ma

dal la rı na yer leş ti ril miş gi bi dir. Kup ku ru ağaç göv de si nin

üs tün de içi su lu, bir ço ğu nun dı şı ade ta ci la lan mış gibi

olan ve da lı na sım sı kı bağ lan mış yüz ler ce mey ve gö rün -

tü sü, her bi ri ni Al lah'ın ya rat tı ğı nın de lil le rin den dir. 

www.canlilarinevrimi.com
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Fok yav ru la rı be bek ya ğı de ni len bir yağ la kap lı ola rak do -

ğar lar. Kü çük vü cut la rı bu yağ sa ye sin de sü rek li sı cak ka lır.

Me me li ler den çok azı nın yav ru su fok yav ru la rı ka dar hız lı

bü yür. Üç haf ta için de yav ru, ağır lı ğı nın üç hat ta dört ka tı -

na çı kar. Çün kü fok la rın sü tü en iyi inek sü tün den on iki

de fa da ha yağ lı dır ve dört kat da ha faz la pro te in li dir. 

www.evrimefsanesi.com
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Lotus bit ki si (be yaz ni lü fer), ça mur lu ve kir li or tam lar da

ye ti şir. Bu na rağ men bit ki nin yap rak la rı sü rek li te miz dir.

Çün kü bit ki, üze ri ne en ufak bir toz zer re si gel di ğin de he -

men yap rak la rı nı sal lar ve toz ta ne cik le ri ni bel li nok ta la ra

doğ ru iter. Yap ra ğın üze ri ne dü şen yağ mur dam la la rı da

bu nok ta la ra doğ ru yön len di ri lir ve bu ra da ki toz la rı sü -

pür me si sağ la nır. 

www.darwinistneleridusunmez.com
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Do ğa da gör dü ğü müz her renk ve can lı lar da ki renk le rin

bir bir le riy le olan ku sur suz uyu mu Al lah'ın eş siz sa na tı -

nın ve ben zer siz ya ra tı şı nın de lil le ri dir. Ör ne ğin bir çi çe -

ğin ya da bir ku şun sa hip ol du ğu renk ler ve bu renk le rin

bir bir le riy le uyu mu ve ya renk ler ara sın da yu mu şak ge çiş -

ler ol ma sı, do ğa da hiç bir ren gin gö zü mü zü ra hat sız et me -

me si, Al lah'ın ya ra tı şı nın mükemmelliğini gös te rir. 
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Gö z, vü cu dun en iyi ko ru nan or gan larndan bi ri dir. Bu ra da

dik kat çe ken nok ta ko ru mann son de re ce es te tik bir gö rü -

nüm içe ri sin de sağ lan masdr. Gö zün ko run mas için et -

rafnda son de re ce sert, zrhms bir ka buk da ola bi lir di. Oy -

sa, gö zün çev re si nin ke mik yaps, göz  ka pak lar, kaş lar, kir -

pik ler son de re ce es te tik ve si met rik bir gö rü nüm mey da -

na ge ti rir ler. Bu, Al lah'n ya rat masnda ki gü zel li ğin eş siz

ör nek le rin den bi ri dir.
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As lan ve leo par lar gi bi ke di gil ler yav ru la rı nı bo yun la rı nın

ar ka sın dan ısı ra rak ta şır lar ve yav ru lar da ta şı nır lar ken ta ma -

men ha re ket siz ka lır lar. Yav ru la rın ha re ket siz li ği an ne le ri nin

on la rı gü ven li bir şe kil de ta şı ma la rı na yar dım cı olur. Bu can -

lı la ra, yav ru la rı na kar şı şef kat li ve mer ha met li ol ma yı, sü rü -

le rin de ki di ğer can lı la rı da ko ru yup kol la ma yı, tü mü ne özen

gös ter me yi öğ re ten, her şe yin Ya ra tı cı sı olan Yü ce Al lah'tır.

www.islamadavet.org



Dar wi nist ler, hay van lar ale mi nin fo sil ka yıt la rın da ki de -

ğiş mez li ği ni açık la ya ma dık la rı gi bi, bit ki ler ale min de ki

de ğiş mez li ği de açık la ya maz lar. Bin ler ce hay van tü rü nün

ya nın da, sa yı sız bit ki tü rü de fo sil ka yıt la rın da hiç bir de -

ği şim gös ter me den mil yon lar ca hat ta yüz mil yon lar ca yıl

bo yun ca göz lem len mek te dir. Bun lar a bir ör nek 50 mil yon

yıl lık, ak di ken yap ra ğı dır.
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Altta günümüz akdiken yaprağı Dönem: Senozoik
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British
Columbia, Canada



Koş nil ler bir çok bit ki de ya rım kü re şek lin de ya pış mış ola -

rak du ran; ya pış kan, tat lım sı bir sı vı sal gı la yan can lı lar dır.

Yu mu şak koş nil, yün lü koş nil, ya rım kü re li koş nil gi bi

7.000'e ya kın tü rü olan bu can lı lar bit ki le re bağ lı pa ra zit

bir ya şam sü rer ler. Bu can lı lar da di ğer can lı lar gi bi mil -

yon lar ca yıl dır hiç  de ği şim gös ter me den ya şa mak ta dır lar.
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Yanda 45 milyon yıl önce
yaşamış olanlardan hiç farkı
olmayan günümüz koşnilleri

görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yl
Bölge: Rusya 

www.yasayanfosiller.com



Ev rim te ori si, Pi ka ia gi bi ilk kor da lı la rın za man la ba lık la ra

dö nüş tü ğü nü var sa yar. An cak "kor da lı la rın ev ri mi" id di ası -

nı des tek le ye cek her han gi bir ara form fo si li bu lun ma dı ğı

gi bi, "ba lık la rın ev ri mi" id di ası nı des tek le ye cek bir fo sil de

yok tur. Ak si ne, tüm fark lı ba lık ka te go ri le ri, fo sil ka yıt la -

rın da bir an da ve hiç bir ata la rı ol ma dan or ta ya çıkar lar.
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Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yaş: 90 milyon yıl Bölge:
Lübnan

Üstte görülen günümüz vatozu ile
milyonlarca yıl önce yaşayan vatoz
arasında hiçbir fark yoktur.

www.yaratilismuzesi.com



Örüm cek le rin ev rim ge çir me dik le ri ni, hep örüm cek ola rak

var ol duk la rı nı gös te ren de lil ler den bi ri de re sim de ki 50

mil yon ya şın da ki örüm cek fo si li dir. 50 mil yon yıl ön ce ya -

şa yan örüm cek ler le gü nü müz de ki ör nek le ri ara sın da hiç -

bir fark yok tur. Bu du rum, ev rim te ori si nin ha yal ürü nü

bir hi ka ye ol mak tan öte ye git me di ği ni, can lı la rı Al lah'ın

ya rat tı ğı nı bir kez da ha göz ler önü ne ser mek te dir.
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Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Görüldüğü gibi,
fosilleşmiş 50
milyon yaşındaki
örümcek ile
günümüz
örümceği arasında
hiçbir fark yoktur. 
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Sinek le rin hep si nek ola rak var ol duk la rı nı, her han gi bir

can lı dan tü re me dik le ri ni ve ara aşa ma lar dan geç me dik le -

ri ni gös te ren de lil ler den bi ri de re sim de gö rü len 45 mil -

yon ya şın da ki si nek fo si li dir. Ara dan ge çen mil yon lar ca

yıl bo yun ca de ğiş me yen si nek ler, ev rim te ori si nin bü yük

bir al dat ma ca dan iba ret ol du ğu nu, tüm can lı la rı Al lah'ın

ya rat tı ğı nı bir kez da ha te yit et mek te dir.

Yanda milyonlarca yıl
boyunca hiçbir değişikliğe
uğramayan günümüz
sineği görülüyor.

45 milyon yıllık sinek 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yl
Bölge: Litvanya

www.Darwinistaldatmacaninincelikleri.com
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Dar win'den bu ya na ev rim yan lı la rı, Dar win'in bu lun ma -

sı nı um du ğu ha ya li ara ge çiş form la rı nın ara yı şı için dey -

di ler. Ken di le rin ce Dar win'in mi ra sı nı ya şat ma ya ça lış tık -

la rın dan, fo sil ka yıt la rı nın mut la ka on la ra bek le dik le ri

de li li ve re ce ği ne ina nı yor lar dı. An cak olay lar on la rın bek -

len ti le ri nin ter si ne ge liş ti. Fo sil ka yıt la rı, yer yü zün de ara

can lı lar ya şa ma dı ğı nı, can lı la rın de ğiş me dik le ri ni ve açık -

ça ya ra tıl dık la rı nı ilan et ti. 

Günümüz keaki yaprağı

50 milyon yıllık
keaki yaprağı

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: British Columbia,
Kanada



Par lak kın ka nat lı lar (Ni ti du li da e) fa mil ya sı na da hil olan bu

bit ki bö ce ği, ço ğun luk la za rar gör müş bit ki le rin öz su la rı,

po len le ri ve ya mey ve le riy le bes le nir. Ba zı la rı mey ve le re ön -

ce den yer le şe rek ürün le re za rar ve rir. Tüm bö cek tür le ri gi -

bi, re sim de fo si li gö rü len bu bit ki bö ce ği de, ev rim te ori si -

nin ha yal ürü nü bir hi ka ye ol du ğu nu gös ter mek te dir.
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Ni ti du li dae
fa mil ya sı na ait

günümüz bit ki bö ce ği 

Dönem:
Senozoik zaman, Oligosen dönemi

Yaş: 25 milyon yl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti                

www.yaratilisatlasi.com



Bu lun du ğu taş par ça sı nın her iki yü ze yin de de gö rü le bi -

len bu ke di ba lı ğı fo si li, Kre ta se dö ne min de ya şa mış tır.

144 - 65 mil yon yıl ya şın da dır ve gü nü müz de ki ke di ba lık -

la rıy la ay nı özel lik le re sa hip tir. Bu da, söz ko nu su can lı nın

ev rim ci le rin id di a et ti ği gi bi sü rek li ya şa nan kü çük de ği -

şim ler le baş ka bir tür den mey da na gel me di ği nin ve baş ka

bir can lı tü rü ne de dö nüş me di ği nin de li li dir.
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Üstte görülen
günümüz kedi
balığının canlı
örneği milyonlarca
yıl önce yaşayan
kedi balığından
farklı değil.

Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yaş: 144 - 65
milyon yıl
Bölge: Lübnan



Günümüz kara söğüt yaprağı

Ta rih bo yun ca bu lu nan tüm fo sil ler Ya ra tı lış ger çe ği ni

is pat et ti ği hal de, Dar wi nist ler bu nun tam ak si ni sa -

vun ma ya de vam et miş ler dir. An cak şu an da, fo sil ka -

yıt la rın da ki de ğiş mez lik ve or ta ya çı kan sa yı sız ya şa -

yan fo sil ör ne ği kar şı sın da, ev rim te ori si le hin de ge liş -

ti ri len tüm se nar yo lar ge çer siz dir. 

30

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: British Columbia,
Kanada

www.HarunYahya.TV



Genel lik le tro pik ik lim ler de ya şa yan bu bö cek tü rü nün

en önem li özel lik le rin den bi ri, 100 ka dar ağ be zi ne sa -

hip ol ma sı ve bu bez ler den sal gı la dı ğı ağ dan ya pıl mış

yu va lar da ya şa ma sı dır. Bu bö ce ğin tor ba şek lin de ör dü -

ğü ağ dan yapılmış ev le rin ağır lı ğı 100 cm3 ci va rın da dır.

On mil yon lar ca yıl dır ay nı olan bu bö cek ler, di ğer tüm

can lı lar gi bi ev rim te ori si ne mey dan oku mak ta dır lar.

Altta Embioptera (Ayakla
Ağ Örenler) cinsi böceğin

günümüz örneği görülüyor.

31

Dönem:
Senozoik zaman,
Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yl
Bölge: Dominik
Cumhuriyeti                
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1 � Mü min le rin al çak gö nül lü ğü na sıl dır? 

Al çak gö nül lü ol mak, Ku ran'da önem li bir mü min özel li ği ola -

rak bil di ril miş tir. Al lah ayet le rin de mü min le re al çak gö nül lü ol -

ma la rı nı em re der. Al lah'ın bü yük le nen ve şı ma rıp az gın lık ya -

pan la rı da sev me di ği yi ne ayet ler de ha ber ve ri lir.  

Mü min ler, Al lah'ın her şe yi ya rat tı ğı nı, her şe yin tek sa hi bi

ol du ğu nu ve in san la ra tüm ni met le ri ve re nin O ol du ğu nu bi len

in san lar dır. Do la yı sıy la bir mü min Al lah kar şı sın da ki aciz li ği nin

far kın da ol du ğu için yer siz bir bü yük len me ve ki bir içi ne gir -

mez. Ne ka dar gü zel, ne ka dar zen gin, ne ka dar ze ki, ne ka dar

iti bar lı ol sa da bun lar dan do la yı bö bür len mez, çün kü bun la rı

ona Al lah'ın ver di ği ni bi lir. Bu yüz den mü min le re kar şı da tav -

rı dai ma te va zu lu olur. Ken di özel lik le ri ni ön pla na çı kar ma ya,

sü rek li gü zel yön le ri ni vur gu la ma ya ça lış maz. Çün kü yap tı ğı

her şe yin kar şı lı ğı nı yal nız ca Al lah'tan bek ler.

İn kar cı la rın yer yü zün de bü yük len me si nin ak si ne, te va zu sa -

hi bi mü min ler al çak gö nül lü lük le ha re ket eder ler ve bu te va zu -

la rı dış gö rü nüş le ri ne de yan sır. Al lah mü min le rin te va zu lu tav -

rı na bir aye tin de şöy le dik kat çek miş tir:

O Rah man (olan Al lah)ın kul la rı, yer yü zü üze rin de

al çak gö nül lü ola rak yü rür ler ve ca hil ler ken di le -

riy le mu ha tap ol duk la rı za man "Se lam" der ler.

(Fur kan Su re si, 63)

Bu ah lak la rı nın so nu cun da Al lah mü min le ri cen net le müj -

de le miş tir:

... İş te si zin ila hı nız bir tek ilah tır, ar tık yal nız ca



O'na tes lim olun. Sen al çak gö nül lü olan la ra müj -

de ver. (Hac Su re si, 34)

2 � Boş ve ya rar sız şey ler den yüz çe vir mek 
na sıl olur? Ne ler "boş ve ya rar sız"dır? 

"Boş ve ya rar sız şey ler den yüz çe vir mek", in sa nın sa de ce

Al lah'ın rı za sı nı ka za na ca ğı dav ra nış lar da bu lun ma sıy la müm -

kün olur. Mü min dün ya da ken di si ne ve ri len sü re yi çok iyi de -

ğer len dir me si ge rek ti ği ni bi lir. Çün kü bu dün ya da yap tı ğı iş ler

so nu cun da ahi ret te son su za ka dar ko nak la ya ca ğı yer be lir le ne -

cek tir. Bu yüz den her yap tı ğı iş le ahi re te yö ne lik bir ha yır ka -

zan ma ya ça lı şır. El bet te her in san gi bi ko nu şur, eğ le nir, ye mek

yer, gü ler, dü şü nür, ça lı şır ama bun la rı ya par ken ak lın da hep

in san la ra, di ne men fa at sağ la ya cak ha yır lı dü şün ce ler var dır.

Ay rı ca yap tı ğı her ha re ket bir amaç üze ri ne dir. Dai ma

ken di si ne Al lah'ın hoş nut lu ğu nu en faz la ka zan dı ra cak işe yö -

ne lir. Bu ko nu yu şöy le ör nek len di re bi li riz: Ara ba mo tor la rı -

nın gü cü hak kın da soh bet et mek her in sa nın ya pa bi le ce ği bir

şey dir. An cak bir mü min, yap ma sı ge re ken da ha aci li yet li iş ler

var ken, sa at ler ce bu ko nu üze rin de ko nuş maz. Ay nı şe kil de

bir mü min, ya nın da Al lah'ın di ni ni an la ta bi le ce ği bir in san var -

ken, onun la uzun sü re bir spor kar şı laş ma sın da han gi ta ra fın

ka za na ca ğı üze rin de de ko nuş maz. Çün kü o an da ön ce lik li

olan, o ki şi nin Al lah'ın var lı ğı nı, bü yük lü ğü nü, cen ne te la yık

ola bil mek ve ce hen nem den sa kın mak için ne ler yap ma sı ge -

rek ti ği ni öğ ren me si dir.

İMANI ÇABUK ANLAMAK -2-
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Kı sa ca sı mü min, di nin ve Müs lü man la rın men fa ati ni il gi len -

dir me yen ko nu lar da ne uzun sü re li bir ko nuş ma ya da lar, ne de

bu ko nu la ra ge re ğin den faz la va kit ayı rır. Dün yay la il gi li her

ko nu da iyi bir ay rım ya pa rak, za ma nı nı çok iyi de ğer len di rir.

İçin de bu lun du ğu an da ne yin "boş iş" ne yin fay da lı şey ol du ğu -

nu ise vic da nı nı ve ak lı nı kul la na rak ayırt eder ve bu ko nu da ta -

viz ver mez. Ku ran'da bir mü mi nin "boş söz"le kar şı laş tı ğın da ki

tav rı şöy le ha ber ve ri lir:

'Boş ve ya rar sız olan sö zü' işit tik le ri za man on dan

yüz çe vi rir ler ve: "Bi zim ya pıp-et tik le ri miz bi zim,

si zin ya pıp-et tik le ri niz si zin dir; si ze se lam ol sun, biz

ca hil le ri be nim se me yiz" der ler. (Ka sas Su re si, 55)

3 � Ku ran'da ki te miz lik an la yı şı na sıl dır?

Mü min ler fi zik sel ola rak ter te miz in san lar dır. Be den le ri, ye -

dik le ri yi ye cek ler, giy dik le ri giy si ler, ya şa dık la rı or tam lar her

za man te miz li ği ve dü ze niy le gö ze çar par. Bu lun duk la rı her ye -

ri Ku ran'da ta rif edi len, ter te miz cen net or tam la rı na ben zet -

me ye ça lı şır lar.

Al lah mü min le rin te miz lik an la yı şı nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği -

ne, aşa ğı da ki ayet ler de dik kat çek miş tir:

El bi se ni te miz le. Pis lik ten ka çı nıp-uzak laş. (Müd -

des sir Su re si, 4-5)

Ey iman eden ler si ze rı zık ola rak ver dik le ri mi zin

te miz olan la rın dan yi yin... (Ba ka ra Su re si, 172)



… Ba na hiç bir şe yi or tak koş ma, ta vaf eden ler, kı -

yam eden ler, rü ku a ve sü cu da va ran lar için Evi mi

ter te miz tut. (Hac Su re si, 26)

4 � Ku ran'da ma ne vi te miz lik ten de 
bah se di lir mi?

Al lah Ku ran'da in sa nın ru hen te miz ol ma sın dan da bah se -

der. Nef sin de ki kö tü lük ler den uzak du ran, nef si ni arın dı rıp te -

miz le yen in san la rın kur tu luş bu la ca ğı na dik kat çe ker:

Son ra ona fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü -

lü ğü nü) ve on dan sa kın ma yı il ham ede ne (an dol -

sun). Onu arın dı rıp-te miz le yen ger çek ten fe lah

bul muş tur. (Şems Su re si, 8-9)

İn sa nın ma ne vi yön den te miz ol ma sı, ayet te bil di ril di ği gi bi

nef si nin em ret ti ği kö tü lük ler den ta ma men uzak dur ma sıy la

müm kün olur. Ma ne vi yön den te miz olan ki şi, sa mi mi bir ima -

na, hu zur lu bir ruh ha li ne sa hip tir. Yap tı ğı her iş gi bi, her dü -

şün ce si de te miz ve gü zel dir. Kar şı sı na çı kan her olay da

Al lah'tan ra zı ol muş bir ta vır gös te rir. İçi de dı şı ile bir dir. Ay -

rı ca Al lah'tan ge len her şe yin ken di si için mut la ka ha yır lı ol du ğu -

nu bi lir.

Böy le in san lar ne fis le rin de ki pis lik ler den arı nan in san lar dır

ve Al lah Ku ran'da bu in san la rın gü zel bir son la kar şı la şa cak la -

rı nı ha ber ver miş tir:

… Sen, yal nız ca gayb ile Rab le rin den 'iç le ri tit re -

ye rek-kork mak ta' olan la rı ve dos doğ ru na ma zı kı -
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lan la rı uya rır sın. Kim te miz le nip-arı nır sa, ar tık o,

ken di nef si için te miz le nip-arın mış tır. So nun da dö -

nüş Al lah'adır. (Fa tır Su re si, 18)

Doğ ru su, te miz le nip arı nan fe lah bul muş tur; (A'la

Su re si, 14)

5 � Kıs kanç lı ğın Ku ran'da ki ye ri ne dir?

Ha set, Ku ran'da kı na nan bir ta vır dır. Al lah, de ne me mak sa -

dıy la, in san la rın nef si ni kıs kanç lı ğa eği lim li ola rak ya rat tı ğı nı, fa -

kat mü min le rin bun dan sa kın ma la rı ge rek ti ği ni Ku ran'da bil dir -

miş tir:

... 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. Eğer iyi lik ya par ve sa kı -

nır sa nız, şüp he siz Al lah yap tık la rı nız dan ha be ri

olan dır. (Ni sa Su re si, 128)

Ba zı in san la ra "kıs kanç mı sın dır?" di ye so rul du ğun da bu na

"evet" ve ya "bi raz" di ye ce vap ve rir ler. An cak bu ce va bın ar ka -

sın da giz le nen an la mı de tay lı ola rak dü şün mez ler. Oy sa kıs -

kanç lık, in sa nın, baş ka bi ri si nin ken di sin den her han gi bir yö -

nüy le da ha üs tün ol ma sı nı ka bul le ne me me si nin bir so nu cu ola -

rak or ta ya çı kar. Bu ise, in sa nı Al lah'a kar şı bü yük len me ye ka -

dar gö tü re cek son de re ce yan lış bir tu tum dur.  Çün kü in san -

la ra sa hip ol duk la rı bü tün özel lik le ri ve ren Al lah'tır. Di le di ği ne

di le di ği ka dar ve rir bu nu da kim se en gel le ye mez. 

Ay rı ca Ku ran'da şey ta nın, kıs kanç lık yü zün den Hz. Adem'e

sec de et me ye rek Al lah'a is yan et me sin den söz edi lir. Ken di si -
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ni Hz. Adem'den da ha üs tün gör dü ğü bil di ri lir. Bu du rum da

kar şı mı za önem li bir ger çek çı kar: Kıs kanç lık as lın da şey ta na

ait bir özel lik tir ve Al lah'tan kor kan in sa nın bun dan ka çın ma sı

ge re kir. 

Al lah Ku ran'da mü min le re, ha set eden ki şi le rin yap ma ya

kal kı şa cak la rı kö tü lük ler den ko run ma la rı için Ken di si'ne sı ğın -

ma la rı nı söy le mek te dir:

De ki: Sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım. (Fe lak Su re si, 1)

Ve ha set et ti ği za man, ha set çi nin şer rin den. (Fe -

lak Su re si, 5)

6 � Ku ran'da "alay cı lık" ile il gi li 
bil di ri len ler ne ler dir?

Alay, Al lah'ın ke sin lik le be ğen me di ği çir kin bir ta vır dır. Ca -

hi li ye ah la kı nın ya şan dı ğı top lum lar da bir çok alay ko nu su bu lu -

nur. İn san la rın ek sik lik le ri ve ya ku sur la rı ile alay et mek, on la ra

kö tü la kap lar tak mak bu ko nu la rın ba şın da ge lir. Al lah bu çir -

kin ah la ka kar şı in san la rı şöy le uyar mak ta dır:

Ar ka dan çe kiş ti rip du ran, kaş göz ha re ket le riy le

alay eden her ki şi nin vay ha li ne; (Hü me ze Su re si,

1)

Al lah'ın Ku ran'da dik kat çek ti ği di ğer bir alay şek li ise, in -

kar cı la rın ina nan lar la alay et me si dir. Gaf let için de olan, iman

eden le rin doğ ru yol da ol du ğu nu kav ra ya ma yan bu in san lar

ken di le ri ni bü yük bir akıl sız lık la ina nan lar dan üs tün gö re rek

on lar la alay eder ler:  
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Doğ ru su, 'suç ve gü nah iş le yen ler,' ki mi iman

eden le re gü lüp-ge çer ler di. Yan la rı na var dık la rı za -

man, bir bir le ri ne kaş-göz eder ler di. (Mu taf fi fin Su -

re si, 29-30)

Al lah bu ki şi le rin ne ka dar bü yük bir ya nıl gı için de ol duk la -

rı nı ve uğ ra ya cak la rı so nun kö tü lü ğü nü ise şöy le bil dir miş tir:

Ar tık bu gün, iman eden ler, ka fir olan la ra gül mek -

te dir ler. Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek su re -

tiy le. Na sıl, ka fir olan lar, iş le dik le ri nin fe ci kar şı lı -

ğı nı gör dü ler mi? (Mu taf fi fin Su re si, 34-36)

Fa kat bun la rın hep sin den önem li ola rak Al lah Ku ran'da, bü -

yük bir ce ha let le din le, Al lah'ın ayet le ri ile alay eden ler den bah -

se der. Bu ki şi le rin, ken di le ri ne Al lah'tan ge len her uya rı yı, on -

la rı uya rıp kor kut mak için gön de ri len el çi le ri ya lan la dık la rı nı bil -

di rir. Kuş ku suz bu in san lar Al lah'ın bü yük lü ğü nü, gü cü nü hak -

kıy la tak dir ede me yen, ahi ret te he sap ve re cek le ri ni gö zar dı

eden ki şi ler dir. An cak bu ki şi ler ahi ret te bü yük bir şaş kın lık ya -

şa ya cak ve dün ya da yap tık la rı çir kin alay cı lı ğın kar şı lı ğı nı son suz

bir azap la ala cak lar dır. Ku ran'da bu ger çek açık ça bil di ril miş tir:

İş te on lar, Rab le ri'nin ayet le ri ni ve O'na ka vuş ma -

yı in kar eden ler dir. Ar tık on la rın ya pıp-et tik le ri

bo şa çık mış tır, kı ya met gü nün de on lar için bir tar -

tı tut ma ya ca ğız. İş te, in kar et me le ri, ayet le ri mi ve

el çi le ri mi alay ko nu su edin me le rin den do la yı on la -

rın ce za sı ce hen nem dir. (Kehf Su re si, 105-106)

Ki şi nin (ya na ya kı la) şöy le di ye ce ği (gün): "Al lah
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ya nın da (kul luk ta) yap tı ğım ku sur lar dan do la yı ya -

zık lar ol sun (ba na) doğ ru su ben, (Al lah'ın di niy le)

alay eden ler den dim." (Zü mer Su re si, 56)

7 � İn san la ra çir kin la kap lar 
tak ma nın Ku ran'da ki ye ri ne dir?

Ku ran ah la kı nı ya şa ma yan lar, ken di le ri ni yü celt mek uğ ru na

in san la ra ol ma dık kö tü la kap lar ta ka rak alay eder ler, böy le ce

kar şı la rın da ki in san la rı kü çük dü şür me ye ça lı şır lar. Mü min ler

ise as la böy le çir kin bir tav ra iti bar et mez ler. Al lah Ku ran'da

mü min le ri çok açık bir şe kil de bu çir kin dav ra nış tan men et -

miş tir, bu em re uy ma yan la rın da za lim ler den ola ca ğı nı  be lirt -

miş tir:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay

et me sin, bel ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka -

dın lar da ka dın lar la (alay et me sin), bel ki ken di le -

rin den da ha ha yır lı dır lar. Ken di ne fis le ri ni zi (ken di

ken di ni zi) ya dır ga yıp-kü çük dü şür me yin ve bir bi ri -

ni zi 'ol ma dık-kö tü la kap lar la' ça ğır ma yın. İman dan

son ra fa sık lık ne kö tü bir isim dir. Kim tev be et -

mez se, iş te on lar, za lim olan la rın ta ken di le ri dir.

(Hu cu rat Su re si, 11)

Ku ran ah la kı na uyan in san lar Al lah'ın be ğen me di ği bu dav -

ra nı şı hiç bir za man gös ter mez ler. Bir bir le ri ni en gü zel şe kil ler -

de ça ğır ma ya özen gös te rir ve bir bir le ri ne Al lah'ın sa mi mi bi -

rer ku lu ola rak de rin bir say gı bes ler ler. 
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8 � De di ko du nun Ku ran'da ki ye ri ne dir?

Al lah Ku ran'da mü min le re bir bir le ri ni çe kiş tir me le ri ni ya -

sak la mış, bu nu çir kin bir ah lak ola rak gös ter miş tir:

… Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap ma sın (ar ka sın -

dan çe kiş tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin

eti ni ye me yi se ver mi? İş te, bun dan tik sin di niz.

Al lah'tan kor kup-sa kı nın. Şüp he siz, tev be le ri ka -

bul eden dir, çok esir ge yen dir. (Hu cu rat Su re si,

12)

Ayet te ki bu emir ge re ği, Al lah'ın di ni ni ya şa yan, bir bir le ri -

ne kar deş gi bi olan in san lar böy le bir ha re ke ti yap mak tan sa -

kı nır lar. Ak si ne mü min ler bir bir le ri ni her za man gü zel lik le

anar, her za man mü min le rin gü zel yön le ri ni or ta ya çı kar ma ya

ça lı şır lar, Al lah'a tes lim ol muş in san lar da ek sik ve ku sur ara -

ma ya kal kış maz lar. Do la yı sıy la din ah la kın dan uzak or tam lar da

in san la ra bü yük sı kın tı ve ren de di ko du, Al lah'ın sı nır la rı nı ko -

ru yan mü min le rin ara sın da as la ya şan ma yan bir ah lak bo zuk lu -

ğu dur. Eğer bir mü min, mü min kar de şin de ek sik ve ya ha ta lı bir

ta vır gö rür se bu nu o mü mi nin ar ka sın dan baş ka la rıy la çe kiş tir -

mez. Bu nun ye ri ne mü min ler doğ ru dan doğ ru ya bir bir le ri ne

bu ha ta lı ta vır la rı nı dü zelt me le ri için öğüt ve rir ler.

9 � Her han gi bir ko nu da ümit siz li ğe 
ka pıl mak ne den doğ ru bir dav ra nış ol maz?

Al lah'ın her var lı ğın, her ola yın ya ra tı cı sı ol du ğu nu bi len,

O'nu ta nı yıp gü cü nü tak dir ede bi len bir in san için her han gi bir
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ko nu da ümit siz li ğe düş mek söz ko nu su ola maz. Çün kü Al lah

her tür lü zor lu ğu açıp gi de ren, af fe den, mer ha met eden, son -

suz kud ret ve bil gi sa hi bi olan dır. Gün lük ya şa mın akı şı için de

mey da na ge len her tür lü ak sak lık gi bi gö rü nen olay, ani den or -

ta ya çı kan so run lar, has ta lık lar, ka za lar, ya pı lan ha ta lar, kı sa ca -

sı in san la rın ümit siz li ğe ka pıl ma ne de ni ola rak gör dük le ri her -

şey ger çek te ta ma men Al lah'ın kon tro lün de ger çek leş mek te -

dir.  Al lah her şey den ha ber dar olan, her şe yi bi len dir. Son suz

akıl sa hi bi olan Al lah'ın ka de ri ta yin et ti ği ni bil mek bir in san

için ola bi le cek en bü yük ra hat lık tır. İş te bu nun bi lin cin de olan

bir in san da hiç bir za man ümit siz li ğe ka pıl maz.  

Ay rı ca mü min dün ya da yap tı ğı her ha ta nın te la fi si nin müm -

kün ol du ğu nu bi lir, bu yüz den de ümit siz li ğe düş mez. Ni te kim

Ku ran'da in san la ra Al lah'ın rah me tin den umut kes me me le ri

em re dil miş tir:

"… 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)

(Ben den on la ra) De ki: "Ey ken di aleyh le rin de ol -

mak üze re öl çü yü ta şı ran kul la rım. Al lah'ın rah -

me tin den umut kes me yin. Şüp he siz Al lah, bü tün

gü nah la rı ba ğış lar. Çün kü O, ba ğış la yan dır, esir ge -

yen dir."  (Zü mer Su re si, 53)

10 � Duy gu sal lı ğın Ku ran'da ye ri var mı dır?  

Duy gu sal lı ğın Ku ran'da ye ri yok tur. Çün kü Ku ran'da asıl
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olan "akıl" sa hi bi bir mü min ol mak tır. Al lah, Ken di si'nden kor -

kup sa kı na nan la rı bir ni met ola rak "akıl" sa hi bi kı lar. Akıl sa hi -

bi olan mü min ler ise, olay la rı her za man Al lah'ın Ku ran'da gös -

ter di ği mut lak doğ ru lar çer çe ve sin de de ğer len di rir ler. Akıl ve

vic dan la rı nın yön len dir me siy le doğ ru ka rar lar ve rir ler. Ve bu

şe kil de her ko nu yu ko lay lık la çö zü me ulaş tı ra bi lir ler. Oy sa

duy gu sal lık ak lı ör ten en önem li et ken ler den bi ri dir. Olay la ra

akıl kul la na rak de ğil de duy gu la rıy la yak la şan ki şi doğ ru yu ve

yan lı şı ayırt ede mez. Ta raf sız ka rar ve re mez, do la yı sıy la ada -

let li ola maz. Ki şi le rin ne dü şün dük le ri ne önem ver di ği için sü -

rat li ve isa bet li ka rar lar ala maz. Duy gu sal bir ka rak te re sa hip

olan ki şi nin de ğer len dir me le ri Ku ran'ın öl çü le ri ne gö re de ğil,

ken di de ğer yar gı la rı na gö re olur. 

11 � Ku ran'da ih las ve sa mi mi yet 
an la yı şı na sıl dır?

"İh las", ke li me an la mı ola rak ka tık sız, saf ol ma de mek tir.

Ku ran'da ge çen ih las kav ra mı, in sa nın ka tık sız ca gö nül den

Al lah'a iman et me si, O'na iç ten bağ lan ma sı an la mı na ge lir. İh -

las lı bir mü min, ya şa mı bo yun ca her şe yi Al lah'ın rı za sı nı el de

et mek için ya par ve kar şı lı ğı nı da yal nız ca Al lah'tan bek ler.

Yap tı ğı iş ler de, in san la rın dü şün ce le ri ne gö re ha re ket le ri ni

yön len dir mek, in san la rın gö zü ne gir me ye ça lış mak gi bi sa mi mi -

yet siz he sap la rı yok tur. Bu yüz den her tav rı sa mi mi, iç ten ve

Al lah'ın hoş nut ola ca ğı şe kil de dir.

Sa mi mi olan in san ön ce lik le Al lah'a, ar dın dan da in san la ra
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kar şı dü rüst olur. Çün kü Al lah'ın her şe yi gö rüp, duy du ğu nu,

O'nun kar şı sın da bir gün tüm yap tık la rıy la he sap ve re ce ği ni ve

tüm dü şün ce le rin den, her tür lü ko nuş ma la rın dan, her tür lü

dav ra nış la rın dan so rum lu ola ca ğı nı bi lir. İş te bu yüz den mü mi -

nin ya şa dı ğı dü rüst lük ve sa mi mi yet onun de rin ima nı nın en

önem li gös ter ge le rin den dir. 

Al lah Ku ran'da pey gam ber le rin dai ma Al lah'ın rı za sı nı ara -

yan ih las lı ta vır la rı nı ina nan la ra ör nek ola rak gös ter miş tir: 

Güç ve ba si ret sa hi bi olan kul la rı mız İb ra him'i, İs -

hak'ı ve Ya kub'u da ha tır la. Ger çek ten Biz on la rı,

ka tık sız ca (ahi ret te ki asıl) yur du dü şü nüp-anan ih -

las sa hip le ri kıl dık. Ve ger çek ten on lar, Bi zim Ka -

tı mız da seç kin ler den ve ha yır lı olan lar dan dır. (Sad

Su re si, 45-47)

Ay rı ca Ku ran'da, Al lah'a kar şı sa mi mi yet le yö ne len ki şi ler

övül müş ve bu ki şi le rin ha yır lı bir so nuç la kar şı la şa cak la rı müj -

de len miş tir:

… Al lah'a iç ten yö ne len ler ise; on lar için bir müj -

de var dır, öy ley se kul la rı ma müj de ver. Ki on lar,

sö zü işi tir ler ve en gü ze li ne uyar lar. İş te on lar,

Al lah'ın ken di le ri ni hi da ye te er dir di ği kim se ler dir

ve on lar, te miz akıl sa hip le ri dir.  (Zü mer Su re si,

17-18)
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12 � Mü min ler olay lar kar şı sın da 
hüz ne ka pı lır lar mı?

Mü min ler olay lar kar şı sın da hüz ne ka pıl maz lar. Çün kü

Al lah'ın ya rat tı ğı her olay la ken di le ri ni de ne di ği ni bi lir ler. Yo -

lun da git mi yor gi bi gö zü ken olay lar kar şı sın da da te vek kül lü

dav ra nır lar ve sab re der ler. Al lah'ın her şe yi bir hik met üze ri ne

ya rat tı ğı nı unut maz lar. Ku ran'da bu ko nuy la il gi li şöy le bir ör -

nek ve ri lir:

Siz O'na (Pey gam be re) yar dım et mez se niz, Al lah

O'na yar dım et miş tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola -

rak O'nu (Mek ke'den) çı kar mış lar dı; iki si ma ğa ra -

da ol duk la rın da ar ka da şı na şöy le di yor du: "Hüz ne

ka pıl ma, el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir."…

(Tev be Su re si, 40)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi Pey gam be ri miz (sav) en zor lu gö rü -

nen bir or tam da bi le ar ka da şı na hüz ne ka pıl ma ma yı tav si ye et -

miş tir. Mü min ler için en gü zel ör nek pey gam ber ah la kı ol du ğu

için, on lar da zor or tam lar da bu gü zel tav rı uy gu lar lar.

Mü min le rin hüz ne ka pıl ma ma la rı nın en önem li ne den le rin -

den bi ri de Al lah'ın ya rat tı ğı her ola yın ken di le ri için hay ra dö -

nü şe ce ği ni bil me le ri dir. Al lah ina nan in san la ra dün ya da gü zel

bir ya şam va at et miş tir. Bu gü zel ya şam için de ömür le ri ni sür -

dü ren mü min ler, Al lah'ın ken di le ri ni ahi ret te de, son su za ka -

dar, ni met le rin as la ek sil me di ği dün ya da kin den çok da ha gü zel,

ola ğa nüs tü mü kem mel lik te bir me ka na yer leş ti re ce ği ni umar -

lar. Kuş ku suz bu, bir in san için ola bi le cek en bü yük müj de ler -
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den bi ri dir, ay rı ca en bü yük ne şe kay na ğı dır. Bun dan do la yı da

mü min ler as la hüz ne ka pıl maz lar. Al lah mü min le ri şöy le müj -

de le miş tir:

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. Biz, dün ya ha ya tın da da, ahi ret te de si zin ve -

li le ri ni ziz. Or da ne fis le ri ni zin ar zu la dı ğı her şey si -

zin dir ve is te di ği niz her şey de si zin dir." (Fus si let

Su re si, 30-31)

13 � Mü min ler öf ke du yar mı?

Mü min ler do ğal ola rak her in san gi bi çe şit li olay lar kar şı sın -

da iç le rin de bir kız gın lık his se de bi lir ler. Fa kat mü min le rin üs -

tün ah lak la rı nın en önem li gös ter ge le rin den bi ri, öf ke le ri ni

yen me le ri dir. Kon trol süz bir kız gın lı ğın ken di le ri ne bir fay da

ge tir me ye ce ği ni, ak si ne, öf ke len dik le rin de akıl cı dav ra na ma ya -

cak la rı nı, ada le ti ko ru ya ma ya cak la rı nı bi lir ler. Böy le bir du -

rum da hem ken di le ri ne, hem de et raf la rı na za ra rı do ku na bi le -

cek yan lış ka rar lar ver mek ten çe ki nir ler. Hep sin den önem li si

Al lah'ın böy le bir tep ki den ra zı ol ma ya ca ğı nı bi lir ve Al lah'ın

hoşnt ol ma ya ca ğı bir tu tum için de ol mak tan sa kı nır lar. İş te bu

yüz den mü min ler sa bır lı dav ra nır lar, af fe di ci bir tu tum ser gi -

ler ler. Al lah Ku ran'da mü min le rin bu özel li ği ni şöy le öv müş tür:

On lar, bol luk ta da, dar lık ta da in fak eden ler, öf ke -
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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)

An cak "öf ke yi tu tup yen mek"ten kas te di len pa sif, ses çı kar -

ma yan, her şe yi ka bul le nen bir tu tum ola rak an la şıl ma ma lı dır.

El bet te mü min ler olay lar kar şı sın da ge re ken ön le mi alır lar, kö -

tü bir dav ra nış, ina nan la ra za rar ve re bi le cek bir or tam var sa

bu na he men en gel olur lar. Fa kat bu nu uy gu lar ken duy gu la rı na

ka pıl maz ak si ne akıl cı ta vır lar gös te re rek çö züm üre tir, kar şı

ta ra fı için de bu lun du ğu ha ta lı du rum dan çı kar mak, ona doğ ru -

yu gös ter mek, za rar ve re cek or ta mı de ğiş tir mek için ça lı şır lar.

14 � Mü min ler ha ta ya par mı?

Ku ran'da be lir til di ği gi bi mü min ler ha ta ya pa bi lir ler. An cak

Al lah'tan kor kup sa kın dık la rı ve O'na kar şı sa mi mi ol duk la rı

için ha ta la rın da ıs rar lı dav ran ma yıp he men bu nu te la fi yo lu na

gi der ler. Al lah'tan ba ğış lan ma di ler ler ve ken di le ri ni ha ta lı ol -

duk la rı yön de ıs lah ede rek bir da ha ay nı ha ta ya düş me me ye

dik kat eder ler. Dün ya nın bir eği tim ye ri ol du ğu nu bi lir ler ve

yap tık la rı ha ta lar dan ders çı ka rıp, ib ret ala rak ken di le ri ni ye tiş -

ti rir ler. Al lah mü min le rin bu gü zel ah la kı nı bir çok ayet te öv -

müş, on la rı mu hak kak ba ğış la ya ca ğı nı da müj de le 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 kim dir? Bir
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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)

15 � Ku ran'da mü min le re em re di len 
ada let an la yı şı ne şe kil de dir?

Al lah mü min le re olay la rı her za man en adil şe kil de, Ku -

ran'da be lirt ti ği sı nır la ra gö re de ğer len dir me le ri ni em ret miş tir.

İn san lar ara sın da hük me de cek le ri za man mut la ka en ada let li

ka ra rı ver me le ri ni ve hak lı olan kim ise on dan ya na ta vır koy -

ma la rı nı bil dir miş tir. 

Şa hit lik yap ma la rı ge rek ti ğin de yi ne en dü rüst ve en adil şa -

hit li ği ya par lar. İn sa nın ki mi za man ver di ği bir ka rar ya da ya pa -

ca ğı şa hit lik ken di si nin aley hi ne ola bi lir. Ya da ya kın la rın dan bi -

ri nin men fa ati ne do ku na bi lir. An cak Al lah'tan kor kan bir in san

için bu nun hiç bir öne mi yok tur. Çün kü mü min le rin iş le rin de

öl çü Al lah'ın rı za sı dır. Al lah'ın ra zı ol ma ya ca ğı bir şa hit lik yap -

mak ve ya bir ka rar al mak bel ki za hi ren o an için ki şi ye kar ge -

ti re cek miş gi bi gö zü ke bi lir. An cak Al lah ra zı ol ma dık tan son ra

el de ede ce ği dün ye vi bir men fa at mü min le re as la hu zur ve mut -

lu luk ver mez, tam ter si ne bü yük bir vic dan aza bı na dö nü şür. 

Bu ne den le mü min ler ken di le ri ve ya ya kın la rı aley hi ne de

ol sa ada let li dav ra nır lar. Al lah mü min le ri ak si ne bir ta vır dan

şöy le sa kın dır mış tır:

Ey iman eden ler, ken di niz, an ne-ba ba nız ve ya kın -

la rı nız aley hi ne bi le ol sa, Al lah için şa hid ler ola rak

ada le ti ayak ta tu tun. (On lar) is ter zen gin ol sun, is -
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ter fa kir ol sun; çün kü Al lah on la ra da ha ya kın dır.

Öy ley se ada let ten dö nüp he va (tut ku la rı)nı za uy -

ma yın. Eğer di li ni zi eğip bü ker (sö zü ge ve ler) ya

da yüz çe vi rir se niz, şüp he siz Al lah, yap tık la rı nız -

dan ha be ri olan dır. (Ni sa Su re si, 135)

İn san la rın ada let le ka rar ve re me me le ri ne ne den ola bi le cek

bir di ğer teh li ke, ki şi le re kar şı duy duk la rı kız gın lık tır. Eğer bir

in san baş ka bir in sa na kar şı kız gın lık ve ya kin du yu yor sa ona

bir men fa at sağ la mak, onun hay rı na bir ha re ket te bu lun mak is -

te mez. An cak mü min ler böy le bir du rum da da Al lah'ın rı za sı nı

dü şü nür ve kar şı la rın da ki ki şi kim olur sa ol sun ada let li dav ran -

mak tan vaz geç mez ler. Çün kü Al lah iman eden le re "… Bir

top lu lu ğa olan ki ni niz, si zi ada let ten alı koy ma sın.

Ada let ya pın. O, tak va ya da ha ya kın dır…" (Mai de Su re -

si, 8) şek lin de em ret miş tir. 

16 � Al lah'ı an mak ne şe kil de olur?

Mü min ler, Al lah'ın her an ken di le ri ni gör dü ğü nü ve işit ti ği -

ni, kar şı laş tık la rı her ola yı Al lah'ın ya rat tı ğı nı bi lir ler. Bu ne den -

le    Al lah'ı bir an ol sun akıl la rın dan çı kar maz lar. Ya şam la rı nın

her anın da hem ken di le ri iç ten Al lah'ı dü şü nüp anar lar, hem de

di ğer mü min ler le olan soh bet le rin de Rab bi miz'in yü ce li ği ni,

bü yük lü ğü nü, ku sur suz ya ra tı şı nı, sa na tı nı zik re der ler. Mü min -

le rin her an Al lah'ı zik re den in san lar ol duk la rı Ku ran'da şöy le

bil di ril mek te dir:

On lar, ayak ta iken, otu rur ken, yan ya tar ken
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Al lah'ı zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şı

ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve der ler ki:) "Rab bi miz,

Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın. Sen pek yü ce sin, bi -

zi ate şin aza bın dan ko ru."  (Al-i İm ran Su re si, 191)

Al lah'ı an mak, kar şı la şı lan her şe yi, mey da na ge len her ola yı

Al lah'ın ya rat tı ğı nı bil mek, Al lah ba na bu nun la ne gös ter mek is -

ti yor di ye dü şün mek, Al lah'ın ya ra tı şın da ki hik met le ri an la ma ya

ça lış mak, her an Al lah'ın yü ce li ği ni kav ra ya bil mek için ça ba gös -

ter mek ve tüm bun la rı di ğer in san la ra da an lat mak la olur. Ör -

ne ğin dış tan ba kıl dı ğın da zor luk gi bi gö rü nen bir olay la kar şı laş -

tı ğın da te vek kül ede rek sab re den in san, o an Al lah'ı an dı ğı için

bu şe kil de dav ra na bil mek te dir. Al lah'ı anan in san Al lah'ı ve

O'nun gü cü nü hiç bir za man unut maz ve dai ma isa bet li dav ra nır. 

17 � Kı ya met gü nü Ku ran'da na sıl 
ta rif edil mek te dir?

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi "... kı ya met-saa ti yak la şa rak

gel mek te dir..." (Ta ha Su re si, 15) ve o gün gel di ğin de dün ya

üze rin de var olan tüm can lı lar la bir lik te yıl dız lar, ge ze gen ler, ga -

lak si ler kı sa ca gök ler de ve yer de bu lu nan her şey yok ola cak tır.

Ku ran'da o gün ger çek le şe ce ği bil di ri len ba zı olay lar şöy le dir:

Gök ya rı lıp çat la ya cak, sar kıp zaa fa uğ ra ya cak tır.

(Hak ka Su re si, 16)

Yıl dız lar bu la nık la şıp dö kü le cek tir. (Tek vir Su re si,

2)

Gü neş ve Ay bir le şe cek tir. (Kı ya met Su re si, 9)
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De niz ler tu tuş tu ru la cak tır. (Tek vir Su re si, 6)

Dağ lar gö çü ve ren bir kum yı ğı nı ha li ne ge le cek tir.

(Müz zem mil Su re si, 14)

Dağ lar renk li yün ler gi bi et ra fa sa çı la cak tır. (Kaa -

ri'a Su re si, 5)

Yer par ça par ça yı kı lıp dar ma da ğın ola cak tır.

(Fecr Su re si, 21)

Yer ağır lık la rı nı dı şa rı ata cak tır. (Zel ze le Su re si,

2)

Bun lar kı ya met gü nü ger çek le şe cek deh şet ve ri ci olay lar -

dan yal nız ca bir kıs mı dır. Esas ola rak o gün, in sa nın dün ya da

de ğer ver di ği her şey yok ola cak, her kes Al lah'ın rı za sı için ya -

pı lan sa lih amel ler dı şın da hiç bir şe yin kıy me ti nin ol ma dı ğı nı

an la ya cak tır.

18 � Kı ya met gü nü in kar eden le rin 
du ru mu na sıl ola cak tır?

Kı ya met gü nü, bir in sa nın ya şa ya bi le ce ği en deh şet li, en

kor ku ve ri ci gün dür. O gün in kar eden ler ken di le ri ne va at

edil di ği hal de hiç dü şün me dik le ri bir ger çe ği apa çık kar şı la rın -

da bu la cak lar dır. Fa kat ar tık in san la rın dün ya da yap tık la rı nı te -

la fi ede bil me le ri için ge ri ye dö nüş im kan la rı yok tur. O gün in -

kar eden ler kor ku için de ölü mün as lın da bir yok oluş de ğil, ak -

si ne son su za ka dar sü re cek bir aza bın baş lan gı cı ol du ğu nu da

an la ya cak lar dır. Al lah Ku ran'da o gün in san la rın ya şa dık la rı
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kor ku nun şid de tin den do la yı ade ta sar ho şa dö ne cek le ri ni bil -

dir miş tir:

...İn san la rı da sar hoş ol muş gö rür sün, oy sa on lar

sar hoş de ğil ler dir. An cak Al lah'ın aza bı pek şid det -

li dir. (Hac Su re si, 2)

Kı ya met gü nü in kar eden le rin, ya şa dık la rı ola yın deh şe tin -

den do la yı bü tün de ğer yar gı la rı bir an da de ği şe cek tir. En de -

ğer ver dik le ri mal lar, en kıy met li say dık la rı ev lat lar bir an da

tüm öne mi ni yi ti re cek tir. Al lah Ku ran'da in san la rın o gün yal -

nız ca ken di le ri ni kur tar ma ya ça lı şa cak la rı nı ve bir bir le rin den

ka ça cak la rı nı ha ber ver miş tir:

Ki şi o gün, ken di kar de şin den ka çar; An ne sin den

ve ba ba sın dan eşin den ve ço cuk la rın dan. O gün,

on lar dan her bi ri si nin ken di ne ye te cek bir işi var -

dır. (Abe se Su re si, 34-37)

O gün in san la rın için de bu lu na cak la rı du rum la il gi li ayet ler -

de bil di ri len de tay lar dan bir ka çı şöy le dir:

... İş te o za man, in kar eden le rin göz le ri yu va la rın -

dan fır la ya cak... (En bi ya Su re si, 97)

Onu gör dü ğü nüz gün, her em zik li ken di em zir di -

ği ni unu tup ge çe cek ve her ge be ken di yü kü nü dü -

şü re cek tir. İn san la rı da sar hoş ol muş gö rür sün,

oy sa on lar sar hoş de ğil ler dir. An cak Al lah'ın aza bı

pek şid det li dir. (Hac Su re si, 2)

Eğer in kar ede cek olur sa nız, ço cuk la rın saç la rı nı
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ağar tan bir gün de ken di ni zi na sıl ko ru ya cak sı nız?

(Müz zem mil Su re si, 17)

19 � Mü min ler sa yı ca çok faz la mı dır lar?

Al lah bir çok aye tin de ger çek an lam da iman eden kul la rı nın

sa yı sı nın çok az ola ca ğı nı bil dir mek te dir. Bu ne den le ta rih bo -

yun ca ina nan ki şi le rin sa yı la rı hep çok az ol muş tur ve in kar cı -

lar sa yı ba kı mın dan hep ço ğun lu ğu oluş tur muş lar dır. Bu du -

rum mü min le rin ka li te, de ğer ve üs tün lük le ri nin de bir gös ter -

ge si dir. Al lah'ın in san la rın ço ğu nun inan ma ya ca ğı ile il gi li ayet -

le rin den bi ri şöy le dir:

Sen şid det le ar zu et sen bi le, in san la rın ço ğu iman

ede cek de ğil dir. (Yu suf Su re si, 103)

Bu ne den le bir in sa nın, in san la rın ço ğun lu ğu nu ken di ne ör -

nek al ma sı, ço ğun luk na sıl ina nı yor sa o şe kil de inan ma sı onun

için bü yük bir ka yıp olur. Bu in san lar dün ya da ço ğun luk ol sa -

lar da, dün ya day ken tu tum la rı nı ve ah lak la rı nı de ğiş tir me dik le -

ri tak dir de, ahi ret te top lu ola rak ce hen ne me gir mek ten kur tu -

la ma ya cak lar dır.

20 � Ahi ret te mü min le re na sıl 
bir kar şı la ma var dır?

Mü min ler, ölüm le bir lik te baş la yan ahi ret ha yat la rın da in -

kar cı la rın ak si ne, hep gü zel ta vır lar la, gü zel ko nuş ma lar la, müj -

de ler le kar şı la nır lar. "Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al -

dık la rın da…" (Nahl Su re si, 32) aye tiy le ha ber ve ril di ği gi bi,
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ölür ken can la rı gü zel lik le alı nır. Her tür lü kor ku ya kar şı bü yük

bir gü ven için de dir ler. Rab le ri nin ken di le ri ne olan yar dı mı ve

faz lı sa ye sin de ko lay ca he sa ba çe ki lir ler.  Me lek ler ta ra fın dan

cen net le müj de le nir ler. Ve so nun da Al lah'ın ken di le ri ne va at

et ti ği cen ne te sevk edi lir ler:

Rab le rin den kor kup-sa kı nan lar da, cen ne te bö lük

bö lük sev ke dil di ler. So nun da ora ya gel dik le ri za -

man, ka pı la rı açıl dı ve on la ra (cen ne tin) bek çi le ri

de di ki: "Se lam üze ri niz de ol sun, hoş ve te miz gel -

di niz. Ebe di ka lı cı lar ola rak ona gi rin." (On lar da)

De di ler ki: "Bi ze olan va'din de sa dık ka lan ve bi zi

bu ye re mi ras çı kı lan Al lah'a hamd ol sun ki, cen -

net ten di le di ği miz yer de ko nak la ya bi li riz. (Sa lih)

Amel ler de bu lu nan la rın ec ri ne gü zel dir. (Zü mer

Su re si, 73-74)

21 � Din gü nü in kar cı lar ne şe kil de 
ta nı na cak lar dır?

(Çün kü o gün) Suç lu-gü nah kar lar, si ma la rın dan

ta nı nır da alın la rın dan ve ayak la rın dan ya ka la nır -

lar. (Rah man Su re si, 41)

Al lah yu ka rı da ki aye tiy le in kar eden le rin din gü nün de yüz le -

rin den ta nı na cak la rı na dik kat çek mek te dir. Bir in san dün ya ha -

ya tın da ma sum ve ya gü zel gö rü nüm lü bir yü ze sa hip ola bi lir.

An cak he sap gü nü için ye ni den di ril ti len bu in san la rın o gün sa -

hip ola cak la rı yüz ler için Ku ran'da "zil let için de", "bir ka rar -
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tı sa rıp kap la mış tır", "toz bü rü müş tür" ifa de le ri kul la nıl -

mak ta dır. Ay rı ca in kar cı lar kör ola rak haş re di le cek ler dir. Göz -

le ri, kör ol ma nın ya nı sı ra kor kunç bir gö rü nüm de ala cak ve

Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re "göm gök" ola cak tır. Ve her in kar -

cı, din gü nün de bu kor kunç gö rün tü sü ile tek rar di ril ti le cek tir.

22 � Has ta lık ve zor luk anın da 

mü mi nin tav rı na sıl olur?

Mü min ler, dün ya da Al lah'ın in san la rı zor luk lar la ve ya has ta -

lık lar la de ne di ği ni bi lir ler. Bu ne den le en şid det li has ta lık la ve -

ya zor luk la kar şı laş sa lar bi le, dai ma te vek kül lü ve sa bır lı dav ra -

nır lar, hiç bir za man ümit siz li ğe ka pıl maz lar. Has ta lı ğı ve zor lu -

ğu ve re nin Al lah ol du ğu nu ve bun la rı yal nız ca Al lah'ın gi de re -

bi le ce ği ni bi le rek he men Al lah'a yö ne lir ler. Gös ter dik le ri bu

gü zel ta vır la rın kar şı lı ğı na dün ya da ve ahi ret te ka vuş ma yı

Al lah'tan umar lar. Al lah, Ba ka ra Su re si'nde mü min le rin baş la rı -

na ge len zor luk la ra kar şı gös ter dik le ri gü zel tav rı şöy le bil di rir:

An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça

mal lar dan, can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le

im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. On -

la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki: "Biz

Al lah'a ait (kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le -

riz." Rab le rin den ba ğış lan ma (sa lat) ve rah met

bun la rın üze ri ne dir ve hi da ye te eren ler de bun lar -

dır. (Ba ka ra Su re si, 155-157)
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23 � Mü min le rin yap tık la rı iş ler de bir bir le ri ne
da nış ma la rı nın fay da la rı ne ler dir?

Al lah Ku ran'da "Rab le ri ne ica bet eden ler, na ma zı

dos doğ ru kı lan lar, iş le ri ken di ara la rın da şu ra ile olan -

lar…" (Şu ra Su re si, 38) aye tiy le mü min le rin iş le ri ni bir bir le ri -

ne da nı şa rak yap tık la rı nı bil dir mek te dir.  Böy le bir is ti şa re nin

mad di ve ma ne vi çok fay da lı so nuç la rı var dır. Her şey den ön ce

in sa nın bir işin de baş ka sı na da nı şa rak fik ri ni al ma sı o ki şi nin te -

va zu su nu gös te rir, ki te va zu Al lah'ın be ğen di ği bir ah lak tır. Di -

ğer bir fay da sı ise şu dur: Bir iş te, bir ki şi tek ba şı na ka rar ve -

re ce ği ne bir kaç ki şi bir le şe rek da ha yük sek bir akıl oluş tu rur -

lar. Bi ri nin dü şü ne me di ği ni di ğe ri dü şü nür, her kes bir bi ri nin

ek si ği ni ka pa tır. Böy le ce alı nan so nuç çok da ha ve rim li olur.

Ya pı lan iş te el de edi len ba şa rı ise bir de ğil bir kaç ki şi ye ait

olur. Bu da in sa nın nef si nin bu ba şa rı ile övün me si ne, bu nu

ken di ne ait bir ba şa rı ola rak gör me si ne en gel olur. 

24 � Ku ran'da ge çen kıs sa la rın 
an la tı lış se bep le ri ne ler dir?

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri

için ib ret ler var dır. (Bu Kur'an) dü züp uy du ru la -

cak bir söz de ğil dir, an cak ken din den ön ce ki le rin

doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de açık la -

ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet

ve rah met tir. (Yu suf Su re si, 111)

Al lah, Yu suf Su re si'nde ki bu ayet le Ku ran'da an la tı lan kıs sa -
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lar da ib ret ler ol du ğu nu bil dir mek te dir. Bu kıs sa lar da an la tı lan

olay lar mü min ler için bir çok açı dan ör nek teş kil eder. Geç miş -

te ya şa yan la rın ha ta la rı nı tek rar la ma mak, geç miş te ya şa mış

olan pey gam ber le rin ve mü min le rin ba zı du rum lar da na sıl dav -

ran dık la rı nı ve na sıl ba şa rı el de et tik le ri ni gö re rek ör nek al -

mak, on la rın üs tün ah la kı nı gö re rek uy gu la ma ya ça lış mak, geç -

miş te ki olay la rı ve so nuç la rı nı gö zö nün de bu lun du ra rak gü nü -

müz de ki olay la rı de ğer len dir mek gi bi pek çok açı dan bu kıs sa -

la rın mü min ler için bü yük öne mi bu lun mak ta dır. 

25 � Geç miş te ki ka vim ler na sıl 
he lak edil miş ler dir? 

Al lah geç miş te ya şa mış ka vim le re el çi ler gön der miş, on la rı

ahi re tin ve he sap gü nü nün var lı ğı ile uya rıp kor kut muş tur. An -

cak bu ka vim le rin ço ğu ken di le ri ne ge len uya rı la rı din le me miş -

ler, Al lah'a ve el çi le ri ne baş kal dır mış lar ve din le ri ni unut muş -

lar dır. Bu nun üze ri ne Al lah on la ra ih tar ma hi ye tin de çe şit li be -

la lar gön der miş, bun lar dan ib ret al ma yan bir kıs mı nı da he lak

et miş tir. Bu ka vim le rin baş la rı na ge len be la lar gö rü nüş ola rak

bir bir le rin den fark lı dır. An cak te mel özel lik le ri, in san la rın hiç

um ma dık la rı bir yer den, bek le me dik le ri bir an da, hat ta ço ğu

za man uy ku la rı sı ra sın da gel me si dir. Söz ko nu su be la lar ki mi

za man bü tün bir şeh ri ve ya kav mi yer le bir et miş, o şe hir den

bir eser bı rak ma mış, in san lar için acı ve kor ku do lu bir azap ol -

muş tur. Al lah Ku ran'da, pek çok ayet te he lak olan ka vim le ri

tüm in san la ra ib ret ola rak ak tar mak ta dır:
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Gör mü yor lar mı, ken di le rin den ön ce ni ce ne sil le ri

he lak et tik? On lar, bir da ha ken di le ri ne dön me -

mek te dir ler. (Ya sin Su re si, 31)

Ku ran'da bah se di len pek çok he lak çe şi tin den ba zı la rı şöy -

le dir;

- Su da bo ğul ma, (İs ra Su re si, 103)

- Gök ten inen azap lar, (Ba ka ra Su re si, 59)

- Sar sın tı tut ma sı-dep rem, (Araf Su re si, 78)

- Sel afe ti, (Ka mer Su re si, 12)

- Da ya nıl maz bir ses, (Hud Su re si, 67)

- Bal çık tan taş yağ ma sı, (Hud Su re si, 82)

- Ku lak la rı pat la tan ka sır ga, (Ka mer Su re si, 19)

- Yıl dı rım çarp ma sı, (Za ri yat Su re si, 44)

- Ye rin di bi ne geç me… (Necm Su re si, 53) 

26 � Kim le re öğüt ve ri lir?

Al lah Ku ran'da kim le rin öğüt alıp dü şü ne cek le ri ni bil dir miş

ve mü min le re de, "Şu hal de, eğer 'öğüt ve ha tır lat ma'

bir ya rar sağ la ya cak sa, 'öğüt ve rip ha tır lat' " (A'la Su re -

si, 9) aye tiy le bu özel lik le re sa hip kim se le re öğüt ver me le ri ni

em ret miş tir. Al lah'ın öğüt ver me nin fay da sağ la ya ca ğı nı bil dir -

di ği kim se le rin ba zı özel lik le ri şöy le dir:

… İş te bu nun la, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman
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eden le re öğüt ve ri lir… (Ta lak Su re si, 2)

Al lah'tan 'İçi tit re ye rek kor kan' öğüt alır-dü şü nür.

(A'la Su re si, 10)

… An cak te miz akıl sa hip le ri öğüt alıp-dü şü ne bi lir -

ler. (Rad Su re si, 19)

... İç ten (Al lah'a) yö ne len den baş ka sı öğüt alıp-dü -

şün mez. (Mü min Su re si, 13)

... Be nim ke sin teh di dim den kor kan la ra Kur'an ile

öğüt ver. (Kaf Su re si, 45)

Sen öğüt ve rip-ha tır lat; çün kü ger çek ten öğüt le-

ha tır lat ma, mü'min le re ya rar sağ lar.  (Za ri yat Su -

re si, 55)

27 � Öğü de en gü zel ce vap na sıl ve ri lir?

Al lah Ku ran'da, "Ara la rın da hük met me si için, Al lah'a

ve el çi si ne çağ rıl dık la rı za man mü'min olan la rın sö zü:

"İşit tik ve ita at et tik" de me le ri dir. İş te fe la ha ka vu -

şan lar bun lar dır." (Nur Su re si, 51) aye tiy le, mü min le rin

öğü te na sıl bir ka rı şı lık ver me le ri ge rek ti ği ne işa ret et mek te -

dir. Al lah'tan ve Al lah'ın el çi le rin den ge len öğü dü işi te rek, bu -

na he men uyan la rı Al lah cen net le müj de le mek te dir. Ay rı ca

Al lah bir baş ka aye tin de mü min ler için "Ki on lar, sö zü işi tir -

ler ve en gü ze li ne uyar lar. İş te on lar, Al lah'ın ken di le -

ri ni hi da ye te er dir di ği kim se ler dir ve on lar, te miz akıl

sa hip le ri dir." (Zü mer Su re si, 18) şek lin de ha ber ve rir. Bu
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aye tin de işa re tiy le mü min ler ken di le ri ne Al lah'a ina nan kim se -

ler den ge len tüm öğüt le re açık tır lar. On la rın ken di le ri ne her

za man iyi li ği em ret ti ği ni, kö tü lük ten sa kın dır dı ğı nı unut maz lar

ve her söy le dik le ri ni ek sik siz ce, sa mi mi yet le uy gu lar lar.

28 � İn fak ne de mek tir?

İn fak bir in sa nın sa hip ol du ğu ma lı nı ve im kan la rı nı Al lah yo -

lun da kul lan ma sı de mek tir. Bir in sa nın hiç bir ge le cek en di şe si

duy ma dan, "ih ti ya cın dan ar ta ka la nı"nı (Ba ka ra Su re si,

219) Al lah yo lun da har ca ma sı nın kar şı lı ğın da, Al lah ahi ret te bu

ki şi ye cen ne ti, dün ya da ise har ca dık la rı nın ye ri ne bir baş ka sı nı

ver me yi va at eder: 

De ki: "Şüp he siz be nim Rab bim, kul la rın dan rız kı

di le di ği ne ge niş le tip-ya yar ve ona kı sar da. Her ne -

yi in fak eder se niz, O (Al lah), ye ri ne bir baş ka sı nı

ve rir; O, rı zık ve ren le rin en ha yır lı sı dır." (Se be Su -

re si, 39)

… ken di le ri ne rı zık ola rak ver dik le ri miz den giz li

ve açık in fak eden ler; ke sin ola rak za ra ra uğ ra ma -

ya cak bir ti ca re ti uma bi lir ler. (Fa tır  Su re si, 29)

29 � İn fak eder ken en gü zel ta vır na sıl olur? 
Ne şe kil de in fak edi lir?

Al lah in fa kın "giz li ve ya açık" (Ba ka ra Su re si, 274) ola rak

ya pı la bi le ce ği ni bil dir mek te dir. An cak Al lah in fak eden le rin ke -

sin lik le "gös te riş için" in fak et me me le ri ni, in fak la rı nın ar dın dan
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kar şı da ki ki şi ye sı kın tı ve re cek bir ezi yet te bu lun ma ma la rı nı ve

on la rı min net al tın da bı ra ka cak ta vır lar gös ter me me le ri ge rek -

ti ği ni bil dir mek te dir. Al lah ver di ği ör nek ler le gös te riş için in -

fak eden le rin hiç bir kar şı lık bu la ma ya cak la rı nı da ha tır lat mak -

ta dır:

Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den ezi yet ge len

bir sa da ka dan da ha ha yır lı dır. Al lah hiç bir şe ye ih -

ti ya cı ol ma yan dır, yu mu şak dav ra nan dır. Ey iman

eden ler, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne inan ma yıp, in -

san la ra kar şı gös te riş ol sun di ye ma lı nı in fak eden

gi bi min net ve ezi yet ede rek sa da ka la rı nı zı ge çer -

siz kıl ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de top rak

bu lu nan bir ka ya nın du ru mu na ben zer; üze ri ne

sağ nak bir yağ mur düş tü mü, onu çı rıl çıp lak bı ra -

kı ve rir. On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şe ye güç ye -

ti re mez (el de ede mez)ler. Al lah, ka fir ler top lu lu -

ğu na hi da yet ver mez. Yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı is -

te mek ve ken di le rin de ola nı kök leş ti rip- güç len dir -

mek için mal la rı nı in fak eden le rin ör ne ği, yük sek -

çe bir te pe de bu lu nan, sa ğa nak yağ mur al dı ğın da

ürün le ri ni iki kat ve ren bir bah çe nin ör ne ği ne ben -

zer ki ona sa ğa nak yağ mur isa bet et me se de bir çi -

sin ti si (var dır). Al lah, yap tık la rı nı zı gö ren dir. (Ba -

ka ra Su re si, 263-265)
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30 � Hırs la mal yı ğıp bi rik tir me nin 
ya da cim ri lik et me nin Al lah Ka tın da ki 
kar şı lı ğı ne dir?

İn san lar dan ba zı la rı bü tün ömür le ri bo yun ca mal ve pa ra yı -

ğıp bi rik ti rir ler ve bun la rı Ku ran'da ta rif edi len ha yır lı iş ler de

kul lan maz lar. Bü yük bir hırs la, sü rek li da ha faz la ma la-mül ke

sa hip ol mak için ça lı şır lar. El de et tik le ri ni ise Al lah yo lun da

har ca mak, ih ti yaç için de olan la rı do yur mak var ken sırf ken di

zevk le ri uğ run da kul la nır lar. İh ti yaç la rın dan kat kat faz la sı nı bi -

rik ti rir ler ve gös ter me lik ba zı kü çük har ca ma lar dı şın da, bun -

lar la fay da lı iş ler yap ma ya ya naş maz lar. İş te bu ki şi le rin ahi ret -

te gö re cek le ri kar şı lık çok şid det li ola cak tır. Bu kar şı lık Tev be

Su re si'nde şöy le bil di ril mek te dir:

… Al tı nı ve gü mü şü bi rik ti rip de Al lah yo lun da

har ca ma yan lar... On la ra acı bir aza bı müj de le.

Bun la rın üzer le ri nin ce hen nem ate şin de kız dı rı la -

ca ğı gün, on la rın alın la rı, bö ğür le ri ve sırt la rı bun -

lar la dağ la na cak (ve:) "İş te bu, ken di niz için yı ğıp-

sak la dık la rı nız dır; yı ğıp-sak la dık la rı nı zı ta dın" (de -

ni le cek). (Tev be Su re si, 34-35)

Sa hip ol duk la rı şey le ri yı ğa rak bi rik ti ren ler ve cim ri lik

eden ler, Al lah'ın bu dün ya ha ya tın da on la rı de ne mek için ken -

di le ri ne mal ve zen gin lik ver di ği ni kav ra ya ma yan, bun lar la dün -

ya ha ya tı na hırs la bağ la nan in san lar dır. Al lah hiç kim se nin in fa -

kı na ih ti ya cı ol ma yan, tüm zen gin li ğin tek sa hi bi olan dır. İn fak

ede rek Al lah Ka tın dan bir se va ba muh taç olan ise in san dır.
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Al lah bu ger çe ği bir baş ka ayet te şöy le açık la mak ta dır: 

İş te siz ler böy le si niz; Al lah yo lun da in fak et me ye

çağ rı lı yor su nuz; bu na rağ men ba zı la rı nız cim ri lik

edi yor. Kim cim ri lik eder se, ar tık o, an cak ken di

nef si ne cim ri lik eder. Al lah ise, Ga niy (hiç bir şe ye

ih ti ya cı ol ma yan)dır; fa kir olan siz ler si niz. Eğer siz

yüz çe vi re cek olur sa nız, siz den baş ka bir kav mi

ge ti rip-de ğiş ti rir. Son ra on lar, si zin ben ze ri niz de

ol maz lar. (Mu ham med Su re si, 38)

31 � Zen gin li ğin ahi ret te 
her han gi bir ya ra rı ola cak mı dır?

Bir in sa nın ne zen gin ol ma sı ne de dün ya da iken bir güç ve -

ya ik ti dar sa hi bi ol ma sı ahi ret te ona hiç bir fay da sağ la ma ya cak -

tır. Bir in sa nın dün ya da is te di ği ka dar çok pa ra sı, ma lı olur sa

ol sun ölü be de ni top ra ğa gö mül dü ğü an dan iti ba ren bu ser ve -

ti ona hiç bir fay da ge tir me ye cek tir. Eğer in kar eden ler den se,

tüm di ğer in kar cı lar la ay nı mu ame le yi gö re rek ce hen nem aza -

bı na atı la cak tır. Dün ya da iken zen gin lik le ri ne de niy le özel mu -

ame le gö ren bu in san lar, ahi ret te ben ze ri gö rül me miş bir aşa -

ğı lan ma ile aşa ğı la na cak lar dır. Bu on la rın dün ya da ki zen gin lik -

le rin den kay nak la nan bü yük len me le ri ve Al lah'ın ayet le ri ni ta -

nı ma ma la rın dan do la yı dır. Ahi ret te in san lar Al lah'a iman et me -

le ri ne ve Al lah'tan kor ka rak O'nun di le di ği ta vır ve dav ra nış la -

rı gös ter me le ri ne gö re mu ame le gö re cek ler dir. Dün ya da ki

zen gin lik ya da sta tü le ri ken di le ri ne hiç bir ay rı ca lık sağ la ma ya -
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cak tır. Zen gin li ğin Al lah Ka tın da hiç bir de ğe ri ol ma dı ğı nı bil di -

ren ayet ler den bi ri  şöy le dir:

Biz han gi ül ke ye bir uya rı cı gön der diy sek, mut la ka

ora nın 're fah için de şı ma ran ön de ge len le ri': "Ger -

çek ten biz, si zin ken di siy le gön de ril di ği niz şe yi ta nı -

mı yo ruz" de miş ler dir.  Ve: "Biz mal lar ve ev lat lar

ba kı mın dan da ha ço ğun luk ta yız ve bir aza ba uğ ra -

tı la cak da de ği liz" de de miş ler dir. De ki: "Şüp he siz

be nim Rab bim rız kı di le di ği ne ge niş le tir-ya yar ve

kı sar da. An cak in san la rın ço ğu bil mi yor lar." Bi zim

Ka tı mız da si zi (Bi ze) yak laş tı ra cak olan ne mal la rı -

nız, ne de ev lat la rı nız dır; an cak iman edip sa lih

amel ler de bu lu nan lar baş ka. İş te on lar; on lar için

yap tık la rı na kar şı lık ol mak üze re kat kat mü ka fa at

var dır ve on lar yük sek köşk le rin de gü ven için de dir -

ler. (Se be Su re si, 34-37)

32 � Nef si ni sa vun ma mak na sıl olur?

Nef si in sa na kö tü lü ğü em re der. Nef sin bu özel li ği Şems Su -

re si'nde şöy le bil di ril mek te dir:

Nef se ve ona bir dü zen için de bi çim ve re ne; son ra

ona fü cu ru nu (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğü nü)

ve on dan sa kın ma yı il ham ede ne (an dol sun) onu

arın dı rıp te miz le yen ger çek ten fe lah bul muş tur.

(Şems Su re si, 7-9)

Nef sin kö tü lü ğü em ret me özel li ği ni açık la yan ayet ler den bi -
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ri de Hz. Yu suf'la il gi li dir. Ayet te, Hz. Yu suf'un hiç bir su çu ol -

ma dı ğı bir ko nu da if ti ra ya uğ ra dık tan son ra şöy le de di ği bil di -

ril miş tir:

(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)

Ayet te de bil di ril di ği gi bi ne fis her za man kö tü lü ğü em re -

der. Bu ne den le bir in sa nın her han gi bir olay kar şı sın da he men

ken di ni sa vun ma ya geç me si, hak lı ol du ğu nu is pat la ma ya ça lış -

ma sı doğ ru ol maz. Çün kü bir an lık boş bu lun may la nef si ne uy -

muş ola bi lir. Böy le bir du rum da ya pıl ma sı ge re ken ön ce bir

dü şün mek tir. Bir in san sa mi mi ve dü rüst ola rak dü şün dü ğün -

de, hak lı ol du ğu nu san dı ğı bir çok ko nu da as lın da ha ta lı dav ran -

dı ğı nı an la ya bi lir. Bu nu fark et mek ise bir mü min için bü yük bir

ka zanç tır. Çün kü ha ta sı ol du ğu nu gö re rek ka bul eden bir in -

san, ha ta sı nı dü zel te rek, Al lah'ın ba ğış la ma sı nı um mak için ilk

adı mı at mış de mek tir. Ak si tak dir de ken di ni sü rek li hak lı çı kar -

ma ya, üze ri ne hiç bir ha ta yı kon dur ma ma ya ça lı şan bi ri is te di ği

ka dar ken di si ni in san la rın gö zün de hak lı çı kar sın, Al lah ger çe -

ği bil mek te dir. Ve bu ger çek ahi ret te kar şı sı na çı ka cak tır. 

Bir in sa nın nef si ni dai ma sa vun ma sın dan sa, nef si ni kı na ya rak

sü rek li onun ek sik lik le ri ni ve ku sur la rı nı or ta ya çı kar ma sı ve

bun la rı gi der mek için Al lah'a yö nel me si, Al lah Ka tın da gü zel

kar şı lı ğı olan bir dav ra nış tır. 
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33 � Dün ya ha ya tı na 

ka pıl ma mak na sıl olur?

Dün ya, in san la rın de nen me le ri ve ahi ret yur du na ha zır lık

yap ma la rı için Al lah'ın özel ola rak ha zır la dı ğı bir me kan dır. Ve

bu de ne me nin bir ge re ği ola rak in san la ra çe ki ci ge le cek şe kil -

de ya ra tıl mış tır. Dün ya nın in sa na çe ki ci ge len süs le ri ne bir

ayet te şöy le dik kat çe ki lir:

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 taı dır. Asıl va rı la -

cak gü zel yer Al lah Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su -

re si, 14)

Ayet te de be lir til di ği gi bi bir bi rin den de ğer li ziy net ler, mal -

lar, kar ge ti ren ti ca ret, gü zel ve zen gin eş ler, sağ lık lı ço cuk lar,

gü zel ev ler, her renk te ve mo del de ara ba lar, çe şit çe şit yi ye -

cek ler in sa nı dün ya ya bağ la yan de ğer ler dir. İn san, bun la rın

Al lah'tan bi rer ni met ola rak ve ril di ği ni, tü mü nün ge çi ci ol du ğu -

nu ve ayet te ha ber ve ril di ği gi bi "asıl va rı la cak gü zel yer"in

ahi ret te ol du ğu nu unut ma ma lı dır. Ken di si ne su nu lan ni met le ri

de dün ya da so rum suz ca tü ke te rek de ğil, ahi re te yö ne lik bir

ha zır lık yap mak için kul lan ma lı dır. İş te bu önem li ger çe ğin bi -

lin cin de ha re ket eden in san lar, dün ya ha ya tı na ka pıl ma mış

olur lar.
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34 � Bu dün ya ha ya tı na ra zı 
olan la rın du ru mu ne ola cak tır?

Ki mi in san lar  dün ya nın ge çi ci ve ek sik bir yer ol du ğu nu

unu ta rak ona hırs la bağ la nır lar. Al lah bu in san lar dan Ku ran'da

şöy le bah se der:

Bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, dün ya ha ya tı na

ra zı olan lar ve bu nun la tat min olan lar ve Bi zim

ayet le ri miz den ha ber siz olan lar; İş te bun la rın, ka -

zan dık la rı do la yı sıy la ba rın ma yer le ri ateş tir. (Yu -

nus Su re si, 7-8)

Ken di le ri ni Ya ra tan'ı unu tup hırs için de dün ya ya bağ la nan lar,

-Allah’ın dilemesi dışında- son su za ka dar ce hen nem aza bı için de

ya şa ya cak la rı nı bil me li dir ler. Bu in san lar yap tık la rı nın kar şı lı ğı

ola rak çok kı sa bir ya şa mı ter cih ede rek son suz bir ya şa mı kay -

be de cek ler dir. Üs te lik dün ya da hırs la bağ lan dık la rı bu de ğer le re

ahi ret te son su za ka dar tek bir an da hi sa hip ola ma ya cak lar dır. 

35 � Bir in san ha ya tı nın ta ma mı nı 
Al lah için ya şa ya bi lir mi? 

Ha ya tın ta ma mı nı Al lah için ya şa ma nın na sıl ola ca ğı nı an la -

ya bil mek için ön ce lik le ha ya tın ger çek an la mı nı bil mek ge re kir.

Al lah, ha ya tın ger çek an la mı nı şöy le bil dir mek te dir:

O, amel (dav ra nış ve ey lem) ba kı mın dan han gi ni -

zin da ha iyi (ve gü zel) ola ca ğı nı de ne mek için ölü -

mü ve ha ya tı ya rat tı. O, üs tün ve güç lü olan dır,

çok ba ğış la yan dır. (Mülk Su re si, 2)
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Ayet te bil di ril di ği gi bi tüm in san lar dav ra nış la rı nın na sıl ol -

du ğu ile de ne nir ler. Gü zel dav ra nış lar da bu lu nan lar, bu nun so -

nu cun da Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka za na rak cen ne te gir me yi ar -

zu lar lar. Bu nun için de ha yat la rı nın her anı nı böy le bir ça ba

için de ge çir me le ri ge rek ti ği ni bi lir ler. 

Fa kat ki mi in san lar bu nok ta da önem li bir ya nıl gı için de dir -

ler. Sa de ce ba zı iba det le ri yap ma nın ve ha ram lar dan sa kın ma -

nın Al lah rı za sı için ol du ğu nu ve bun la rın dı şın da ki za man la rın

din le bir il gi si nin bu lun ma dı ğı nı zan ne der ler. Oy sa in san ya şa dı -

ğı her an da, her ko nuş ma sın da, ak lın dan ge çir di ği her dü şün ce -

de, yap tı ğı her tür lü iş te Al lah'ı en faz la hoş nut et me nin yo lu nu

ara ma lı dır. Ör ne ğin dün ya da her in san ça lı şır ve pa ra ka za nır.

An cak ha ya tı nı Al lah için ya şa yan bir in san, Al lah'ın di ni ne da ha

faz la hiz met ede bil mek için ça lı şır ve ka zan cın dan ken di ne ih ti -

ya cı ka da rı nı ayı ra rak, ka la nı nı Al lah'ın hoş nut ola ca ğı yer ler de

har car. Bu in san her soh be tin de Al lah'ı en hoş nut ede cek ko -

nuş ma la rı ya par. İn san la ra Al lah'ı ha tır la tır, kö tü lük ten me ne -

de rek iyi li ği em re der. Çev re si ni ve dost la rı nı Al lah'ın hoş nut

ola ca ğı in san lar dan se çer. Bu se çi mi ya par ken dün ye vi çı kar la -

rı nı ve ya din ah la kı nı ya şa ma yan in san la rın kıs tas la rı nı dik ka te

al maz. Her an, "şu an Al lah'ı en faz la na sıl hoş nut ede bi li rim?"

di ye dü şü nür.

Di nin en te mel şart la rın dan bi ri, ha ya tın ta ma mı nın Al lah

için ge çi ril me si dir. Bu ne den le Al lah mü min le re şöy le söy le -

me le ri ni em re der:

De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di -
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ri mim ve ölü müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın -

dır." (En'am Su re si, 162)

36 � İn san ken di ni ne den 
ye ter li gör me me li dir?

Al lah'tan kor kan bir in sa nın ha yat ta ki en bü yük ama cı

Al lah'ı ra zı ede cek bir ah la ki ya pı ya sa hip ol mak tır. Bu nun için

ken di si ni eğit me si, sü rek li ola rak da ha üs tün bir ah la kı ya şa ma

ça ba sı için de ol ma sı ge rek ti ği ni bi lir. Çün kü sa mi mi ye tin, dü -

rüst lü ğün, ça lış kan lı ğın, fe da kar lı ğın, te va zu nun ya da di ğer gü -

zel özel lik le rin "üst sı nı rı" yok tur. Ya ni bir in sa nın "ben en gü -

zel ah la ka ulaş tım bun dan da ha iyi si ola maz" de me si müm kün

de ğil dir.

Ken di si ni her açı dan ek sik gö ren, da ha iyi si ni ara yan bir in -

sa nın ma ne vi yön den ge liş me si çok hız lı olur. Böy le bir ki şi sü -

rat le ha ta la rın dan arı nır, her gün da ha üs tün bir ah la ka doğ ru

iler ler. Ak si tak dir de eğer in san bir ko nu da ken di si ni ye ter li

gö rür se da ha iyi si ni ara mak ve uy gu la mak için bir ça ba sı ol maz.

Ek sik le ri ni ve ha ta la rı nı bu la maz ve dü zel te mez. Bu da onun

iler le ye me me si ne ne den olur. Al lah Ku ran'da in sa nın ken di si ni

her han gi bir ko nu da müs tağ ni gör me si nin ya ni ye ter li bul ma sı -

nın bü yük bir ha ta ola ca ğı nı şöy le bil dir miş tir:

Ha yır; ger çek ten in san, azar. Ken di ni müs tağ ni

gör dü ğün den. (Alak Su re si, 6-7)

İş te bu yüz den in san ge rek Al lah'ı ra zı ede cek ha yır lı iş ler

yap ma, ge rek se ma ne vi yön den ken di si ni ge liş tir me ko nu sun -
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da ke sin lik le ye ter li gör me me li dir. Al lah'ın ken di si ne ver di ği

akıl ve vic dan ile, hep da ha iyi si ni, da ha gü ze li ni, da ha üs tü nü -

nü, da ha mü kem me li ni ta lep et me li ve bu ko nu da sa mi mi bir

ça ba gös ter me li dir.

37 � Din de zor la ma var mı dır?

Bu so ru nun ce va bı ayet te açık ola rak ve ril miş tir:

Din de zor la ma (ve bas kı) yok tur.  Şüp he siz, doğ -

ru luk (rüşd) sa pık lık tan apa çık ay rıl mış tır. Ar tık

kim ta ğu tu ta nı ma yıp Al lah'a ina nır sa, o, sa pa sağ -

lam bir kul pa ya pış mış tır; bu nun kop ma sı yok tur.

Al lah, işi ten dir, bi len dir. (Ba ka ra Su re si, 256)

Ayet te bil di ril di ği gi bi di ni ya şa ma ko nu sun da bir in sa nın

zor lan ma sı söz ko nu su de ğil dir. Di ğer in san la ra Al lah'ın var lı ğı -

nı ve Ku ran ah la kı nı an lat mak mü mi nin so rum lu luk la rın dan dır.

Bu so rum lu luk la rı nı ye ri ne ge tir mek is te yen mü min ler di ğer in -

san la rın hi da ye ti ne ve si le ol mak için di ni an la tır; fa kat Al lah hi -

da yet di le me dik ten son ra hiç bir şey ya pa ma ya cak la rı nı bi le rek

bun dan ge ri si ni ki şi nin vic da nı na bı ra kır lar. Çün kü Al lah'ın ve

ahi re tin var lı ğı apa çık or ta da dır. Al lah'ın ça ğır dı ğı doğ ru yol ile

şey ta nın ça ğır dı ğı sa pık lık ara sın da ki ay rı mı gör mek son de re ce

ko lay dır. Han gi si nin da ha gü zel ve da ha kar lı ol du ğu nu her in -

san ken di vic da nıy la ra hat lık la an la ya bi lir. Bu ne den le Al lah'tan

kor kan in san lar zevk le, gö nül den is te ye rek doğ ru yo la ta bi

olur lar.

Al lah Ku ran'da ina nan la ra dü şen gö re vin yal nız ca doğ ru yu
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an lat mak ol du ğu nu pek çok aye tiy le bil dir miş tir. Bir ayet te

şöy le de nir: 

Eğer se nin le çe ki şip-tar tı şır lar sa, de ki: "Ben, ba na

uyan lar la bir lik te, ken di mi Al lah'a tes lim et tim."

Ve ki tap ve ri len ler le üm mi le re de ki: "Siz de tes -

lim ol du nuz mu?" Eğer tes lim ol du lar sa, ger çek -

ten hi da ye te er miş ler dir. Fa kat yüz çe vir di ler se,

ar tık sa na dü şen yal nız ca teb liğ(et mek)dir. Al lah,

kul la rı hak kıy la gö ren dir. (Al-i İm ran Su re si, 20)

38 � Ha yır lar da ya rış mak ne de mek tir?

İn san lar iman de re ce le ri ne gö re bir bir le rin den ay rı lır lar. Ki -

mi in san Al lah'a hiç iman et mez. Ki mi si ise sa hip ol du ğu şid det li

Al lah kor ku su ne de niy le sü rek li ola rak sa lih amel iş le me ye ve di -

ne hiz met et me ye ça lı şır.  Ha ya tı nın her anın da  Al lah'ı ra zı et -

me ye ça lı şan bu in san la rı Al lah Ku ran'da şöy le ha ber ver miş tir:

İş te on lar, ha yır lar da ya rış mak ta dır lar ve on lar

bun dan do la yı öne geç mek te dir ler. (Mü mi nun Su -

re si, 61)

Bu in san lar sa bah tan ak şa ma ka dar sü rek li ola rak di ne hiz -

met et me ye, di nin ve mü min le rin men fa ati ne ola cak sa lih

amel ler iş le me ye, kı sa ca her adım la rın da Al lah'ı ra zı ede cek bir

gü zel lik sun ma ya ça lı şır lar. Bu nun için sü rek li dü şün mek, du a

et mek, Al lah'ın en çok ra zı ola ca ğı tav rı ara mak ve bu nu bu la -

rak uy gu la mak ge rek ti ği ni bi lir ler. Bu yüz den sü rek li Al lah'a ya -

kın la şa bi le cek le ri, O'nun ulu lu ğu nu hak kıy la tak dir ede bi le cek -
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le ri şe kil de de rin bir dü şün me için de dir ler. Dü şün me dik le ri,

dün ya nın ge çi ci ya ra rı na da lıp ahi re ti unut tuk la rı bir an da hi ol -

ma sı na izin ver mez ler. Ka tık sız ola rak iman et tik le ri için, ya -

şam la rı nın her anı nı Al lah için ge çi rir ler ve bu ko nu da gaf le te

ka pıl maz lar. Dur mak sı zın Al lah'ı ve onun bü yük lü ğü nü dü şün -

mek Al lah kor ku la rı nı şid det len di rir. Al lah'ın Ku ran'da em ret -

ti ği gi bi, bir iş ten bo şal dık la rın da, he men baş ka bir iş le yo rul -

ma ya de vam eder ler. İş te bu ki şi ler "ya rı şıp öne ge çen ler"dir

ve Al lah on la rı cen net ile müj de le miş tir:

Ya rı şıp öne ge çen ler de, öne geç miş ön cü ler dir. İş -

te on lar, ya kın laş tı rıl mış (mu kar reb) olan lar dır. Ni -

met ler le-do na tıl mış cen net ler için de; (Va kı a Su re si,

10-12)

39 � Mü min ne le re sab re der?

Mü mi nin en önem li özel lik le rin den bi ri si sa bır dır. An cak

Ku ran'dan öğ ren di ği miz sa bır, kar şı la şı lan sı kın tı anın da ta ham -

mül gös ter mek de mek de ğil dir. Mü min öm rü bo yun ca kar şı -

laş tı ğı her du rum da, her an Al lah'ı en çok ra zı ede ce ği umulan

tav rı seç me ko nu sun da sa bır gös te rir. 

Al lah mü min le ri, aç lık, kor ku, can la rın dan ve mal la rın dan

ek silt me, bol luk gi bi çe şit li du rum lar la im ti han eder. Ku ran'da

ta rif edi len mü min ise han gi du rum da olur sa ol sun, Al lah'ın

hoş nut lu ğu nu sa bır la arar. Bol luk ta Al lah'a şük re der, dar lık ve

sı kın tı an la rın da Al lah'a te vek kül eder, di nin ve mü min le rin

men faa ti her za man ken di men fa atin den ön ce ge lir. Öm rü bo -

72

İMANI ÇABUK ANLAMAK -2-



yun ca gü zel ah la kın her de ta yı nı sa bır la uy gu lar. Sa mi mi dir, dü -

rüst tür, fe da kar dır, ça lış kan dır, şevk li dir, her za man sö zün en

gü ze li ni söy ler, sü rek li ola rak di ne hiz met et me ye ça lı şır. Kı sa -

ca sı Yüce Al lah'ın gü zel gös ter di ği her şe yi sa bır la uy gu lar. Bu -

nun kar şı lı ğın da Al lah sab re den kul la rı nı şöy le müj de le miş tir:

An dol sun, Biz si zi bi raz kor ku, aç lık ve bir par ça

mal lar dan, can lar dan ve ürün ler den ek silt mek le

im ti han ede ce ğiz. Sa bır gös te ren le ri müj de le. On -

la ra bir mu si bet isa bet et ti ğin de, der ler ki: "Biz

Al lah'a ait (kul lar)ız ve şüp he siz O'na dö nü cü le -

riz." Rab le rin den ba ğış lan ma (sa lat) ve rah met

bun la rın üze ri ne dir ve hi da ye te eren ler de bun lar -

dır. (Ba ka ra Su re si, 155-157)

40 � İn kar eden le re de bu dün ya da mal, 
mülk ve ril me si nin hik me ti ne dir? 

İn kar cı la rın sa hip ol duk la rı mal ve güç on la rın hep da ha az -

gın in san lar ol ma sı na ne den ol muş tur. Bu, Al lah'ın Ku ran'da

açık la dı ğı bir sır dır. Al lah on la rın sa hip ol duk la rı mül kün sa de -

ce dün ya ya ait ol du ğu nu, mü min le rin hiç bir şe kil de bun la ra

kar şı bir im ren me duy gu su ya şa ma ma la rı nı em ret miş, bu

mülk le on la rın küf rü nü ar tı ra ca ğı nı, en so nun da hep si ni top lu -

ca ce hen ne me sü re ce ği ni va at et miş tir. 

Bu önem li sır rı açık la yan ayet ler den bi ri şöy le dir:

Şu hal de on la rın mal la rı ve ço cuk la rı se ni im ren -

dir me sin; Al lah bun lar la an cak on la rı dün ya ha ya -
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tın da azap lan dır mak ve can la rı nın in kar için dey -

ken zor luk la çık ma sı nı is ter. (Tev be Su re si, 55)

41 � İn kar cı lar yap tık la rı na kar şı lık 
ne den he men ce za lan dı rıl maz lar? 

Bu dün ya bir im ti han or ta mı ol du ğu için Al lah her ke se öğüt

alıp dav ra nış la rı nı dü zel te bi le ce ği bir sü re ver mek te dir. İn kar -

cı la rın da ken di le ri ne ta yin edi len bu sü re do la na dek ahi ret te -

ki ce za la rı er te le nir. Öy le ki ce hen ne me gir dik le rin de öne sü -

re bi le cek le ri hiç bir ma ze ret le ri kal ma sın. İn kar la rın da ka rar lı

olan la ra, kö tü lük le ri ni el le rin den gel di ği ka dar ser gi le ye bi le -

cek le ri fır sat lar ve ri lir. Böy le lik le ken di le ri için, ce hen nem de

tam la yık ol duk la rı kar şı lı ğa ka vuş ma la rı na ye te cek ka dar de lil

top lan mış olur.

O küf re sa pan lar, ken di le ri ne ta nı dı ğı mız sü re yi sa -

kın ken di le ri için ha yır lı san ma sın lar, Biz on la ra, an -

cak gü nah la rı da ha da art sın, di ye sü re ver mek te -

yiz. On lar için aşa ğı la tı cı bir azap var dır. (Al-i İm ran

Su re si, 178)

42 � İn kar cı la rın dün ya da 
uğ ra dık la rı son na sıl dır?

Al lah, in kar eden ler için ahi ret te son su za dek sü re cek acı

bir azap ha zır la mış tır. An cak in kar cı lar için dün ya da da ha zır -

lan mış çe şit li azap lar bu lun mak ta dır. Bun lar her ne ka dar yap -

tık la rı nın ce hen nem de ki kar şı lı ğı gi bi ol ma sa da, son suz azap -
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la rı nın bir ne vi baş lan gı cı şek lin de dir. Ay nı za man da, piş man

olup ib ret al ma la rı ve doğ ru yo la dön me le ri yö nün de Al lah'tan

bir ih tar ve uya rı ni te li ği ta şır lar. Al lah dün ya da ve re ce ği aza bı

ve ne de ni ni aye tin de şöy le bil dir mek te dir:

An dol sun, Biz on la ra bel ki (in kar cı lık tan) dö ner ler

di ye o bü yük (uh re vi) azap dan ön ce, ya kın (dün ye -

vi) azap tan da tad dı ra ca ğız. (Sec de Su re si, 21)

İn kar cı la rın in kar la rı nın en önem li ne de ni dün ya ha ya tı na

tut kuy la bağ lı ol ma la rı ve an la dık la rı hal de bu dün ya tut ku la rı

ne de niy le ger çe ği ka bul le ne me me le ri dir. Ve Al lah'ın in kar cı lar

için dün ya da ha zır la dı ğı azap, on la rın dün ya ile il gi li tüm ni met -

le ri ni el le rin den ala cak şe kil de olur. Ku ran'da bah se di len dün -

ye vi azap lar dan bir kıs mı şöy le dir: 

-İn kar cı kav me çe kir ge, gü ve, kur ba ğa gi bi hay van -

la rın mu sal lat edil me si (Araf Su re si, 133)

-İn kar cı ka vim de ku rak lık ve ürün kıt lı ğı ol ma sı,

eko no mik sar sın tı lar ya şan ma sı (Araf Su re si, 130,

Nahl Su re si, 112)

-İn kar cı la rın mut suz ve bed baht  ol ma la rı (A'la

Su re si, 11-12)

-Ku run tu lar için de ya şa ma la rı (Ni sa Su re si, 120)

-Kalp le ri nin dar ve sı kın tı lı ol ma sı, üzer le ri ne pis -

lik  çök me si (En'am Su re si, 125)
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43 � Kim ler ce hen ne me gi re cek tir? 

Ku ran'da bir çok ayet te ce hen ne me gi re cek olan la rın özel -

lik le ri an la tıl mak ta dır. Bu özel lik ler den bir kıs mı nı şöy le sı ra la -

ya bi li riz: Al lah'ı in kar eden, Al lah'tan baş ka sı nı eş ve or tak tu -

tan, O'nun la be ra ber baş ka ilah lar kı lan, ken di si ilah lık id di asın -

da bu lu nan (Al lah'ı ten zih ede riz), O'nun dı şın da sah te ilah lar,

kur ta rı cı lar, yol gös te ri ci ler edi nen, Al lah'ın yo lun dan alı ko yan,

O'nun yo lun da çar pık lık ara yan, Al lah'ın in dir di ği ki tap tan ba zı

hu sus la rı gö zar dı edip sak la yan, Al lah'ın is mi nin anıl ma sı nı en -

gel le yen, ye ti min ma lı nı zul me de rek yi yen, in san la rın hak la rı na

te ca vüz eden, ayet le ri ya lan la yan, fa iz yi yen, pey gam ber le ri

hak sız ye re öl dü ren, in san lar dan ada le ti em re den le ri öl dü ren,

Al lah'ın el çi le ri ne mu ha le fet eden, ka sıt lı ola rak adam öl dü ren,

in san la rın mal la rı nı hak sız lık la yi yen, din le ri ni bir oyun ve eğ -

len ce ko nu su edi nen, Al lah'ın ayet le ri ve el çi le riy le alay eden,

ye ni den di ril til me ye ce ği ni dü şü nüp ahi re te inan ma yan, Al lah'ın

hu zu ru na çı ka rı la ca ğı na inan ma yan, dün ya ha ya tı na ra zı olup,

yal nız ca onun la tat min olan, hiç bir meş ru ma ze re ti ol ma dı ğı

hal de Al lah'ın farz kıl dı ğı iba det le ri ye ri ne ge tir me ye ça lış ma -

yan, Al lah'tan ge re ği gi bi kor kup sa kın ma yan, na ma zı kıl ma yan,

kö tü lü ğü ör güt le yip dü zen le yen, boz gun cu luk ya pan, fit ne çı -

ka ran, Al lah'ın ayet le ri ni ya lan la yan, Al lah'a iba det et mek te bü -

yük le nen, mü min le re if ti ra atan, fuh şu yay gın laş tı ran, ger çe ği

ters yüz edip sak la yan, Al lah'ın sı nır la rı nı ko ru ma yan, ha ram yi -

ye cek le ri yi yen, öl çü de tar tı da ada let siz lik ya pan, ki bir li, cim ri,

say gı sız, ben cil, nan kör, ha in, şı ma rık, zor ba, inat çı...
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Al lah bu özel lik le re sa hip olup, öle ne ka dar da bu ah lak sız -

lık la rı nı mu ha fa za eden her in kar cı nın mu hak kak ce hen ne me

gi re ce ği ni ve yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı bü yük bir azap ola rak ge -

ri ala ca ğı nı bil dir miş tir. Kaf Su re si'nde şöy le de nir:

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)

44 � Ce hen nem de ki piş man lık fay da eder mi?

Al lah tüm in san la ra el çi le ri ve ki tap la rı va sı ta sıy la yap ma la -

rı ge re ken her şe yi bil di rir. Hiç bir top lu lu ğu uya rıp kor kut ma -

dan bir azap gön der mez. (Şu a ra Su re si, 24) Her in san ye ter li

öğü dü ala cak ve yap ma sı ge re ken her şe yi öğ re ne cek ka dar bir

ömür ya şar. Yap ma la rı ge re ken her şe yi bil dik le ri ve dü şü nüp

öğüt ala bi le cek ka dar va kit le ri ol du ğu hal de in kar la rın da ıs rar

eden in san lar, ce hen nem de son su za ka dar ya şa ma yı hak eder -

ler. Ama bu in san lar ora ya gir dik le ri an da dün ya da yap tık la rın -

dan do la yı müt hiş bir piş man lık duy ma ya baş lar lar. İş te bu piş -

man lı ğın te la fi si yok tur. Yap tık la rı nı te la fi et mek için dün ya ya

dön mek is te yen in kar cı la rın yal var ma la rı hiç bir şe kil de fay da

et mez. Çün kü on lar ken di le ri ne ve ri len fır sa tı de ğer len dir me -

miş ler ve son su za ka dar hak la rı nı kay bet miş ler dir. Al lah aye -

tin de bu in kar cı la rın ça re siz du ru mu nu şöy le bil dir miş tir:

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi
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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 ol mak la be ra ber Al lah’tan bir rah met ola rak Pey gam -

ber Efen di miz (sav)’nin şöy le bir ha di si de var dır:

Hz. Pey gam ber (sav) şöy le bu yur du lar: “Kal bin de zer re mik tarı

iman bu lu nan kim se ateş ten çıka caktır.” Ebu Sa id der ki: “Kim

(bu ih barın ifa de et ti ği ha ki kat ten) şüp he ye dü şer se şu aye ti

oku sun: “Al lah şüp he siz zer re ka dar haksızlık yap maz...” (Ni -

sa Su re si, 40) (Tir mi zi, Sıfa tu Ce hen nem 10, (2601)) 

45 � Ce hen nem de ateş ten 
baş ka azap lar var mı?

Al lah Ku ran'da, in kar cı la rın ce hen nem dey ken ate şe atı la -

cak la rı nı, ateş ten el bi se ler ve kat ran dan giy si ler gi ye cek le ri ni

bil dir miş tir. (Hac Su re si, 19) An cak in sa nın ce hen nem de gö re -

ce ği azap ateş le sı nır lı de ğil dir.   

Ce hen nem de;

- de mir den kam çı lar var dır (Hac Su re si, 21),

- in san lar bu ka ğı la ra vu ru la cak lar dır (İb ra him Su -

re si, 49),

- zin cir ler le sü rük le ne cek ler ve bo yun la rı na de -

mir den hal ka lar ge çi ri le cek tir (Mü min Su re si, 71),
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- baş la rın dan aşa ğı kay nar su dö kü le cek tir (Du han

Su re si, 48), 

- kat ran dan giy si ler gi ye cek ler dir (İb ra him Su re si,

50),

- el le ri bo yun la rı na bağ lı bir şe kil de ce hen ne min

sı kı şık yer le ri ne atı la cak lar dır (Fur kan Su re si, 13),

- ce hen ne min odu nu ve ya kı tı ola rak kul la nı la cak -

lar dır (Cin Su re si, 15, Al-i İm ran Su re si, 10)

Bu ra da sa yı lan lar ce hen nem de ki aza bın çok az bir kıs mı dır.

Ora da, dün ya da bir in sa nın zih nin de can lan dı ra ma ya ca ğı ka dar

ağır azap lar mev cut tur. Ya şa nan piş man lık la bir lik te, Al lah'ın

in sa nın içi ne ver di ği ma ne vi azap ise son su za ka dar ora da ki in -

san la rın yü rek le ri ni ya ka cak tır. Bu ma ne vi aza ba Ku ran'da şöy -

le dik kat çe ki lir: 

"Hu ta me"nin ne ol du ğu nu sa na bil di ren ne dir?

Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. Ki o, yü rek le rin

üs tü ne tır ma nıp çı kar. (Hü me ze Su re si, 5-7)

46 � Ce hen nem de in kar cı la ra yi ye cek ve
içe cek ola rak ne ve ri le cek tir?

Dün ya day ken yap tık la rı aşı rı lık lar dan do la yı, Al lah'ın rah -

me tin den uzak laş tı rı lan bu in san la ra ahi ret te hiç bir ni met ve -

ril me ye cek tir. Ce hen nem de sa de ce azap gö re cek olan in kar cı -

lar, cen net te mü min le re son su za ka dar su nu lan ni met ler den,

ken di le ri ne bi raz ol sun ver me le ri için yal va ra cak lar dır. (Araf
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Su re si, 50) Fa kat in kar cı la ra ha ram kı lı nan bu ni met le rin ye ri -

ne on la ra, ken di le ri ni hiç bir za man do yur ma yan, bo ğaz la rı nı tı -

ka yan, acı ve ren, hat ta da ya nıl maz aç lık la rı nı hiç bir şe kil de gi -

der me yen yi ye cek ler le, su suz luk la rı nı sü rek li ar tı ran içe cek ler

ve ri le cek tir. Ve ken di le ri ne hiç bir fay da sağ la ma ma sı na hat ta

azap ver me si ne rağ men son su za ka dar bu yi ye cek ve içe cek le -

re muh taç ka la cak lar dır. 

Ce hen nem de in kar cı lar için ha zır la nan, ken di le ri ne ta rif siz

acı lar ve iğ ren me duy gu su ve re cek olan yi ye cek ve içe cek ler

Ku ran'da şu şe kil de bil di ril miş tir:

Zak kum ağa cı (Du han Su re si, 43-46), da rı di ke ni (Ga şi ye

Su re si, 6-7) ce hen nem yi ye cek le rin den dir. Kay nar su (Va kı a

Su re si, 54-55), irin li su (İb ra him Su re si, 16-17) ve kan (Hak ka

Su re si, 36) ce hen nem de ki içe cek ler den dir. 

47 � Ce hen nem de re ce de re ce mi dir?

Ce hen nem de, her kes yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ek sik siz ola -

rak ala cak tır. El bet te, in kar la rı nın şid de ti ne, Al lah'ın di ni ne ve

mü min le re kar şı ver dik le ri mü ca de le ye, dün ya da yap tık la rı zul -

mün şid de ti ne gö re ki şi ler ara sın da de re ce fark lı lık la rı ola cak -

tır. Ör ne ğin mü min le rin en bü yük düş man la rın dan olan ve

aleyh te giz li fa ali yet ler ya pan mü na fık la rın ce hen ne min en alt

ta ba ka sın da ola cak la rı (Ni sa Su re si, 145) Ku ran'da bil di ril miş -

tir.  İş te bu nun gi bi, her in kar cı nın mu hak kak ce hen ne me gi re -

ce ği ve  Al lah'ın ada le ti ile tam ola rak yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı

gö re ce ği Ku ran'da şu ayet ler de geç mek te dir:
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İş te bun lar, cin ler den ve in san lar dan ken di le rin -

den ev vel ge lip-geç miş üm met ler için de (azab) sö -

zü üzer le ri ne hak ol muş kim se ler dir. Ger çek ten

on lar, zi ya na uğ ra yan lar dır. Her bi ri için yap tık la -

rı nız dan do la yı de re ce ler var dır; öy le ki amel le ri

ken di le ri ne ek sik siz ce öden sin ve on lar zul me de

uğ ra tıl maz lar. (Ah kaf Su re si, 18-19)

Bu nun ya nı sı ra, ba zı ki şi le rin zan net ti ği nin ak si ne, Al lah'ın

di le me si dı şın da, in san lar gü nah la rı nın ce za sı nı bir sü re çek tik -

ten son ra ba ğış la na rak ce hen nem den çı ka ma ya cak lar dır. Ora -

ya gi ren her in kar cı (Al lah'ın di le me si dı şın da) son su za ka dar

ce hen nem de ka la cak tır. (Ba ka ra Su re si, 80-81)

48 � Cen net te ki ler ve ce hen nem de ki ler 
bir bir le ri ni gö rür ler mi? 

Al lah ayet ler de cen net hal kı ile ce hen nem hal kı nın bir bir le -

ri ni gör dük le rin den ve ara la rın da ge çen di ya log lar dan bah se -

der. Cen net ve ce hen nem hal kı nın bir bir le ri ni gör me le ri, cen -

net te ki ler için bü yük bir şü kür ve si le si, ce hen nem de ki ler için -

se has ret ve piş man lık la rı nın art ma sı için bir ve si le olur. Cen -

net te ki in san la rın ce hen nem de ki le ri gör me le ri ve ara la rın da

ge çen ko nuş ma lar dan ba zı sı Ku ran'da şöy le ha ber ve ri lir:

Bir söz cü der ki: "Be nim bir ya kı nım var dı."  "Der -

di ki: Sen de ger çek ten (di ri li şi) doğ ru la yan lar dan

mı sın? Biz ler öl dü ğü müz, top rak ve ke mik ler ol -

du ğu muz da mı, ger çek ten biz mi (ye ni den di ril ti -
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lip son ra da) sor gu ya çe ki le cek mi şiz?" (Ko nu şan

ya nın da ki le re) Der ki: "Siz ler (onun şim di ne du -

rum da ol du ğu nu) bi li yor mu su nuz?" Der ken, ba kı -

ver di, onu 'çıl gın ca ya nan ate şin' tam or ta sın da

gör dü. De di ki: "An dol sun Al lah'a, ne re dey se be ni

de (şu bu lun du ğun ye re) dü şü re cek tin. Eğer Rab -

bi min ni me ti ol ma say dı, mu hak kak ben de (azab

ye ri ne ge ti ri lip) ha zır bu lun du ru lan lar dan ola cak -

tım." (Saf fat Su re si, 51-57)

Ate şin hal kı cen net hal kı na ses le nir: "Bi ze bi raz

su dan ya da Al lah'ın si ze ver di ği rı zık tan ak ta rın."

Der ler ki: "Doğ ru su Al lah, bun la rı in kar eden le re

ha ram (ya sak) kıl mış tır." (Araf Su re si, 50)

49 � Cen net te na sıl bir ya şam ola cak?

Ku ran'da ki tas vir ler den, cen net te de ya şa dı ğı mız dün ya da -

ki ne ben zer bir ya şam ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ayet ler de cen -

net te ki me kan lar an la tı lır, bu me kan lar da ki ih ti şam lı mo bil ya -

lar dan, göz alı cı gü zel lik te ki eş ya lar dan bah se di lir. Bun lar dan

baş ka kul la nı lan ta kı lar dan, cen net te ki gi yim-ku şam dan, yi ye -

cek ve içe cek ler den de ör nek ler ve ri lir. Dün ya da ki ler le ben -

zer ola rak ta rif edi len bu gü zel lik le rin her bi rin de cen net te var

olan ih ti şam ve çar pı cı lık vur gu lan mış tır. Bu ta rif le rin ya nın da

cen net te in sa nın ak lı na ge le bi le cek her şe yin ve ay rı ca ak lı na

gel me ye cek gü zel lik le rin de ni met ola rak ve ri le ce ğin den bah -

se di lir. Dün ya da ki ya şam ve cen net te ki ya şam ara sın da ki en

bü yük fark hiç kuş ku suz ki dün ya da ki ek sik lik le rin hiç bi ri nin
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cen net te ol ma ma sı dır. Ayet ler de cen net te var ol du ğu ha ber

ve ri len in ce lik ler den ve gü zel lik ler den ba zı la rı şöy le dir:

- Bü yük bir mülk ve ih ti şam,

- Yük sek ko nak lar ve köşk ler,

- Yük sek le re ku rul muş taht lar,

- At las tan, ipek ten en gü zel giy si ler

- Al tın dan, gü müş ten bi le zik ler, mü cev her ler, in ci ler,

- Al tın dan ır mak lar akan me kan lar, 

- Ne sı cak ne de so ğuk, tam ka ra rın da bir göl ge lik,

- Al tın tep si ler, ka deh ler,

- As tar la rı ağır iş len miş at las tan ya tak lar,

- Ye şil yas tık lar ve çar pı cı gü zel lik te dö şek ler,

- Ta dı de ğiş me yen süt ten ır mak lar, süz me bal dan ır mak lar,

- Gü müş ten bil lur kap lar ve da ha bir çok la rı… 

Gö rül dü ğü gi bi cen net bir in sa nın en bü yük zevk le ri ala bi -

le ce ği, ola ğa nüs tü ku sur suz luk ta bir me kan dır. Al lah cen net te -

ki ih ti şa mı bir aye tin de şöy le bil di rir:

Her ne re ye bak san, bir ni met ve bü yük bir mülk

gö rür sün. (İn san Su re si, 20)

50 � Cen net te ki ma ne vi or tam na sıl ola cak? 

Cen net, mü min le re dün ya da yap tık la rı sa lih amel le rin, gös -

ter dik le ri gü zel ah la kın kar şı lı ğın da Al lah’ın ver di ği bir ni met -

tir. Ayet ler de, mad di yön den her tür lü gü zel li ğin su nul du ğu

cen net te, in san la ra sı kın tı ve ren hiç bir şe yin ol ma dı ğın dan da

bah se di lir. Cen net te;
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- her yön den gü ven lik var dır,

- kin ve nef ret yok tur,

- boş ko nuş ma ve ya lan yok tur,

- yor gun luk ve bık kın lık yok tur,

- kor ku ve hü zün yok tur,

- gü zel yüz lü, gü zel huy lu in san lar var dır,

- cen net te yaş lan ma yok tur, her kes ya şıt tır,

- cen net, in sa nın her yö nüy le hoş nut ola ca ğı bir yer dir. 

El bet te bu ra da sa yı lan lar cen net te ki gü ven ve hu zur or ta -

mı nı ta rif eden bir kaç ör nek tir. Al lah bir aye tin de, inan ma yan -

lar ce hen nem de ta rif edil mez bir azap çe ker ken, mü min le rin

cen net te son de re ce bü yük bir mad di ma ne vi ra hat lık ve hu -

zur için de ola cak la rı nı şöy le bil dir mek te dir:

(O gün) Za lim le ri ka zan dık la rı do la yı sıy la kor kuy -

la tit rer ler ken gö rür sün; o (yap tık la rı) da üst le ri ne

çö kü ver miş tir. İman edip sa lih amel ler de bu lu nan -

lar ise, cen net bah çe le rin de dir ler. Rab le ri Ka tın da

her di le dik le ri on la rın dır. İş te bü yük fazl (ni met ve

üs tün lük) bu dur. (Şu ra Su re si, 22)

51 � Nef si ni ilah edin mek na sıl olur?

Nef si ni akıl sız ca ilah edi nen in san ken di çı kar la rı nı ve ra ha -

tı nı di nin çı kar la rı nın üze rin de tu tan in san dır. Oy sa ger çek ve

sa mi mi bir din dar sa de ce Al lah'ı İlah edi nir ve sa de ce Al lah'ı

hoş nut ede cek şe kil de dav ra nır. Bu, her ko şul için ge çer li dir.

Böy le bir ki şi has ta lan dı ğın da da, zor luk an la rın da da, çı kar la rı
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ta ma men ze de le ne cek ol sa da as la di nin çı kar la rın dan, Al lah'ın

sı nır la rın dan ta viz ver mez.

Ama bir in san kü çük gi bi gör dü ğü bir ko nu da bi le din için

fe da kar lık ta bu lu na mı yor sa, zor ge len her şey de di ni terk ede -

rek nef si ne süs lü ge le ni se çi yor sa, bu in san nef si ni hoş nut et -

me ye ça lı şı yor dur ve do la yı sıy la onu sah te bir ilah edin miş tir.

Al lah Ku ran'da bü yük bir sap kın lık la ne fis le ri ni ilah edi nen ler

için şöy le de mek te dir:

Şim di sen, ken di he va sı nı ilah edi nen ve Al lah'ın

bir ilim üze re ken di si ni sap tır dı ğı, ku la ğı nı ve kal -

bi ni mü hür le di ği ve gö zü üs tü ne bir per de çek ti ği

kim se yi gör dün mü? Ar tık Al lah'tan son ra ona kim

hi da yet ve re cek tir? Siz yi ne de öğüt alıp-dü şün mü -

yor mu su nuz? (Ca si ye Su re si, 23)

52 � Şey tan in sa nı sap tır mak için 
her an fa ali yet te mi dir?

Şey tan in sa nı Al lah'ın yo lun dan sap tır mak için dur mak sı zın

bir fa ali yet için de dir. Bir an ol sun bun dan vaz geç mez, her tür lü

yo lu de ner. İn sa na za yıf nok ta la rın dan yak la şa rak ona ken di is -

tek le ri ni yap tır ma ya ça lı şır. Bir ayet te şey ta nın in san la rı sap tır -

ma ya yö ne lik fa ali yet ler gös te re ce ği ne şöy le dik kat çe kil miş tir:

… Şey tan da on la rı uzak bir sa pık lık la sa pıt mak is -

ter. (Ni sa Su re si, 60)

De di ki: "Ma dem öy le, be ni az dır dı ğın dan do la yı
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on lar(ı in san la rı sap tır mak) için mut la ka se nin

dos doğ ru yo lun da (pu su ku rup) otu ra ca ğım. Son -

ra mu hak kak ön le rin den, ar ka la rın dan, sağ la rın -

dan ve sol la rın dan so ku la ca ğım. On la rın ço ğu nu

şük re di ci bul ma ya cak sın." (Al lah) De di: "Kı na nıp

al çal tıl mış ve ko vul muş ola rak or dan çık. An dol -

sun, on lar dan kim se ni iz ler se, ce hen ne mi siz ler le

dol du ra ca ğım." (Araf Su re si, 16-18)

Şey tan in sa nın en bü yük düş ma nı dır ve in san la ra ves ve se

ve re rek, doğ ru yu yan lış, yan lı şı doğ ru gi bi gös te re rek in san la -

rı din ah la kın dan uzak tut ma ya ça lı şır. Ayet te bil di ril di ği gi bi in -

san la rın Al lah'a şük ret me si ni en gel le me ye ça lı şır. An cak Ku -

ran'da bil di ril di ği gi bi şey ta na uyan in san lar mut la ka hüs ra na

uğ ra ya cak lar dır. Bu yüz den in san lar şey ta nın sin si tu zak la rı na

kar şı uya nık ol ma lı ve ona uy mak tan şid det le ka çın ma lı dır lar.

Şu nu da unut ma mak ge re kir ki, şey tan yal nız ca sa mi mi ola -

rak iman et me yen in san lar üze rin de et ki li ola bi lir. Al lah'a ke -

sin bil giy le ina nan, ahi re ti, he sap gü nü nü bi len in san lar şey ta nın

fa ali ye tin den et ki len mez ler. Eğer bu yön de bir et kiy le kar şı la -

şa cak olur lar sa he men Al lah'a sı ğı nır lar. Al lah şey ta nın ina nan -

la ra kar şı son de re ce güç süz ol du ğu nu şöy le ha ber ver miş tir:

(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)

Şey ta nın ken di si de, Al lah'a iç ten lik le bağ lı olan sa mi mi ih -
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las sa hip le ri ne kar şı sap tı rı cı bir gü cü ol ma dı ğı nı iti raf eder. Bu

Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

De di ki: "Rab bim, be ni kış kırt tı ğın şe ye kar şı lık,

an dol sun, ben de yer yü zün de on la ra, (sa na baş kal -

dır ma yı ve dün ya tut ku la rı nı) süs le yip-çe ki ci gös -

te re ce ğim ve on la rın tü mü nü mut la ka kış kır tıp-

sap tı ra ca ğım. An cak on lar dan muh lis olan kul la rın

müs tes na." (Hicr Su re si, 39-40)

53 � İçim den ge çir di ğim her şey 
Al lah Ka tın da bi li ni yor mu?

Al lah, in sa nın için den ge çir di ği, hiç kim se nin bil me di ği ni

zan net ti ği tüm dü şün ce le ri de da hil ol mak üze re her tür lü şe -

yi bi lir. Çün kü Al lah'ın sı fat la rın dan bi ri  "Ha bir"dir. Ya ni Al lah

her şe yin iç yü zün den, giz li ta raf la rın dan ha ber dar olan dır. İn -

san kar şı sın da ki ki şi ler den, ak lın dan ge çen dü şün ce le ri giz le ye -

bi lir ama Al lah'tan giz le ye mez. Ayet te bil di ril di ği gi bi, "Şüp he -

siz, yer de ve gök te Al lah'a hiç bir şey giz li kal maz." (Al-

i İm ran Su re si, 5) Bir baş ka ayet te ise şöy le de nir:

Gök ler de ve yer de Al lah O'dur. Giz li ni zi ve açı ğı -

nı zı bi lir; ka zan dık la rı nı zı da bi lir. (Enam Su re si, 3)

İn san za ma na ve me ka na ba ğım lı bir var lık tır. Oy sa Al lah

tüm bu ek sik lik ler den uzak tır. Za ma nı, me ka nı, tüm in san la rı,

o in san la rın baş la rı na ge le cek olay la rı ya ra tan ve her şe yin ka -

de ri ni ta yin eden Al lah'tır. Bu yüz den Al lah in sa nın içi ni, dı şı nı,

tüm dü şün ce le ri ni bi lir. Ku ran'da bil dir di ği gi bi, "… Şüp he siz
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O, si ne le rin özün de sak lı du ra nı bi len dir." (Mülk Su re -

si, 13)

54 � İn sa nın kal bi nin te miz ol ma sı ve in san la ra
kar şı yar dım se ver ol ma sı cen ne te gir me si için
ye ter li olur mu?

Her in sa nın ve ya her top lu mun ken di ne gö re bir "iyi lik" ve

"yar dım se ver lik" an la yı şı var dır. Ki mi için iyi eği tim gör müş ço -

cuk lar ye tiş tir mek, ki mi için bir yar dım ku lü bü ne üye ol mak,

ki mi için de hay van se ver ler der ne ğin de ça lış mak "iyi lik"tir.

İn san lar bu şe kil de ken di le ri ni kan dı ra rak so rum lu luk tan

kaç mak is ter ler. Çün kü her in san as lın da he sap gü nün de Ku -

ran'a uyup uy ma mak tan sor gu ya çe ki le ce ği ni çok iyi bi lir. An -

cak Al lah'ın emir le ri ni uy gu la ma ya ya naş ma dı ğı için bu nu gör -

mez lik ten ge lir. Bu so rum lu luk tan kaç ma yan ve Ku ran'dan so -

rum lu ol du ğu ger çe ği ni gö re bi len in san ise "iyi li ğin" ger çek kar -

şı lı ğı nın da sa de ce Ku ran'da bu lu na ca ğı nı bi lir. Çün kü Ku ran

her şe yi  ol du ğu gi bi ken di si ni de Ya ra tan Rab bi miz Al lah'ın hü -

küm le ri ni içe rir. Bir in sa nın cen ne ti ka za na bil me si için ise "kal -

bi nin te miz ol ma sı" de ğil, esas ola rak Al lah'ın hü küm le ri nin bu -

lun du ğu Ki tab'a ta viz ver me den uy ma sı ge re kir. Ya ni bir in sa -

nın ken di ha lin de ya şa ma sı, kim se nin kö tü lü ğü nü is te me me si,

kim se nin ma lın da, mül kün de, na mu sun da gö zü nün ol ma ma sı

onun cen net için uy gun bir in san ol du ğu nu gös ter mez. Çün kü

bun lar la bir lik te Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği di ğer ah lak ve özel -

lik le ri ni de üze rin de ta şı ma sı ge re kir.
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Al lah ger çek iyi li ğin ne ol du ğu nu, kim le rin ger çek Müs lü -

man lar ol duk la rı nı bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir:

Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi lik de -

ğil dir. Ama iyi lik, Al lah'a, ahi ret gü nü ne, me lek le -

re, Ki ta ba ve pey gam ber le re iman eden; ma la

olan sev gi si ne rağ men, onu ya kın la ra, ye tim le re,

yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te yip-di le ne ne ve kö le -

le re (öz gür lük le ri için) ve ren; na ma zı dos doğ ru kı -

lan, ze ka tı ve ren ve ahid leş tik le rin de ahid le ri ne

ve fa gös te ren ler ile zor da, has ta lık ta ve sa va şın kı -

zış tı ğı za man lar da sab re den ler(in tu tum ve dav ra -

nış la rı dır). İş te bun lar, doğ ru olan lar dır ve müt ta -

ki olan lar da bun lar dır. (Ba ka ra Su re si, 177)

Bir baş ka ayet te de yi ne Al lah Ka tın da ki iyi lik öl çü sü şöy le

bir ör nek le açık lan mak ta dır:

Ha cı la ra su da ğıt ma yı ve Mes cid-i Ha ram'ı onar -

ma yı, Al lah'a ve ahi ret gü nü ne iman eden ve Al lah

yo lun da cehd ede nin (ça ba har ca ya nın) (yap tık la -

rı) gi bi mi say dı nız? Bun lar Al lah Ka tın da bir ol -

maz lar. Al lah zul me den bir top lu lu ğa hi da yet ver -

mez. (Tev be Su re si, 19)

İman eden ler, hic ret eden ler ve Al lah yo lun da

mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden le rin (ça ba har -

ca yan la rın) Al lah Ka tın da bü yük de re ce le ri var dır.

İş te 'kur tu lu şa ve mut lu lu ğa' eren ler bun lar dır.

(Tev be Su re si, 20)
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55 � Al lah'a hic ret et mek na sıl olur?

Hic ret et mek, bir in sa nın bir yer den bir ye re git me si, da ha

doğ ru su göç et me si de mek tir. Al lah'a hic ret et mek ise, in sa nın

Al lah'ı ta nı dık tan, Ku ran'ı oku yup an la dık tan son ra geç miş te ki

her tür lü yan lış tav rı nı, dü şün ce si ni, alış kan lık la rı nı kı sa ca sı

her şe yi ni bı ra ka rak sa de ce Al lah'a yö nel me si ve yal nız ca

O'nun is te di ği şe kil de ya şa ma sı dır. 

Hz. İb ra him, doğ ru yu gör dü ğü an da çev re sin de ki in san la rın

ya şan tı tar zın dan ta ma men sıy rı la rak, he men Al lah'a hic ret et -

miş bir Müs lü man dır. Hz. Lut da, Hz. İb ra him gi bi üs tün bir ah -

lak gös te re rek Rab bi miz’e yö ne len bir pey gam ber dir. Ku -

ran'da Hz. Lut'un bu dav ra nı şı şöy le ha ber ve ri lir:

Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve de di ki: "Ger -

çek ten ben, Rab bi me hic ret ede ce ğim. Çün kü şüp -

he siz O, güç lü ve üs tün olan dır, hü küm ve hik met

sa hi bi dir." (An ke but Su re si, 26)

56 � Ku ran'da "ata la rın di ni" 
ifa de siy le ne kas te di li yor?

Ku ran'da İs lam di ni nin hü küm le ri ve bir mü mi nin na sıl bir

ya şam sür me si ge rek ti ği de tay lı ola rak ta rif edil miş tir. Ata la rın

di ni ifa de siy le de, Ku ran'da ki hü küm le rin dı şın da bir ta kım ku -

ral la ra bağ lı ha re ket edi le rek geç miş ten ge ti ri len alış kan lık la ra

ya da ku lak tan dol ma bil gi le re da ya lı uy dur ma bir din kas te dil -

mek te dir. Ku ran'da ve ha dis ler de hiç bir şe kil de ye ri ol ma yan

ba tıl inanç ve uy gu la ma la rın kay na ğı iş te bu "ata la rın di ni"dir.

90

İMANI ÇABUK ANLAMAK -2-



Ca hi li ye top lum la rın da "ata la rın ba tıl di ni"ne uya rak ya şa -

yan in san la ra sık ça rast la nır. Bu top lum lar da ya şa yan in san lar

çe şit li dav ra nış la rı ni çin yap tık la rı nı dü şün me den, ba ba la rın dan,

de de le rin den öğ ren dik le ri şek liy le uy gu lar ve di nen mak bul bir

şey ler yap tık la rı nı sa nır lar. Te mel de, Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka -

zan ma yı de ğil, geç miş ten ken di le ri ne bir mi ras ola rak bı ra kı lan

çar pık sis te mi uy gu la ma ya ça lı şır lar. Bu ko nu da Ku ran'da Hz.

İb ra him'in kav min den bir ör nek ve ril miş tir:

On la ra İb ra him'in ha be ri ni de ak tar-oku: Ha ni, ba -

ba sı na ve kav mi ne: "Siz ne ye kul luk edi yor su nuz?"

de miş ti. De miş ler di ki: "Put la ra ta pı yo ruz, bu nun

için sü rek li on la rın önün de bel bü küp eği li yo ruz."

De di ki: "Pe ki, du a et ti ği niz za man on lar si zi işi ti -

yor lar mı?", "Ya da si ze bir ya rar la rı ve ya za rar la -

rı do ku nu yor mu?", "Ha yır" de di ler. "Biz ata la rı -

mı zı böy le ya par lar ken bul duk." (İb ra him) De di ki:

"Şim di, ne ye tap mak ta ol du ğu nu zu gör dü nüz

mü?", "Hem siz, hem de es ki ata la rı nız?", "İş te

bun lar, ger çek ten be nim düş ma nım dır; yal nız ca

alem le rin Rab bi ha riç", "Ki be ni ya ra tan ve ba na

hi da yet ve ren O'dur;" "Ba na ye di ren ve içi ren

O'dur;", "Has ta lan dı ğım za man ba na şi fa ve ren

O'dur;", "Be ni öl dü re cek, son ra di ril te cek olan da

O'dur, "Din (ce za) gü nü ha ta la rı mı ba ğış la ya ca ğı -

nı um du ğum da O'dur;" (Şu a ra Su re si, 69-82)

Ayet ler de gö rül dü ğü gi bi Hz. İb ra him, kav mi nin ba tıl di nin -
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den uzak laş mış, yal nız ca Al lah'a yö nel miş ve kav mi ne de

Al lah'ın tek İlah ol du ğu nu, uyul ma sı ge re ken tek di nin de

Al lah'ın di ni ol du ğu nu teb liğ et miş tir.

El çi le rin ço ğu, gön de ril dik le ri ka vim ler ta ra fın dan ata la rı nın

din le ri ne kar şı çık mak la, bu di ni yık ma ya ça lış mak la it ham edil -

miş ve dö nem le rin de yü rür lük te olan çar pı tıl mış, tah rif edil miş

di nin men sup la rı ta ra fın dan tep ki ve teh dit ler al mış lar dır. Bu -

nun la il gi li ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

On lar: "Siz iki niz, bi zi ata la rı mı zı üze rin de bul du -

ğu muz (yol)dan çe vir mek ve yer yü zün de bü yük -

lük si zin ol sun di ye mi bi ze gel di niz? Biz, si zin iki -

ni ze ina na cak de ği liz" de di ler. (Yu nus Su re si, 78)

On la ra; "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil di ğin -

de, der ler ki; "Ha yır, biz ata la rı mı zı üze rin de bul -

du ğu muz şe ye uya rız." Şa yet şey tan, on la rı çıl gın -

ca ya nan ate şin aza bı na ça ğır mış sa da mı (bu na

uya cak lar)? (Lok man Su re si, 21)

Ha yır; de di ler ki: "Ger çek ten ata la rı mı zı bir üm -

met üze rin de bul duk ve doğ ru su biz on la rın iz le ri

(eser le ri) üs tün de doğ ru ola na (hi da ye te) yö nel -

miş (kim se)le riz." (Zuh ruf Su re si, 22)

57 � İs lam'da ka dın ile er kek eşit mi dir?

Al lah, Ku ran'da iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan mü -

min ler den bah se der. Al lah Ka tın da, de ğer ve üs tün lük öl çü sü,
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bir in sa nın ka dın ya da er kek ol ma sı de ğil, iman et miş ol ma sı

ve sa lih amel ler de bu lun ma sı dır. İs lam'ın hü küm le rin den ve

Al lah'ın emir le ri nin ek sik siz ola rak ye ri ne ge ti ril me sin den hiç -

bir ay rım ya pıl mak sı zın her kes so rum lu dur. Ku ran'da ka dın ol -

sun, er kek ol sun her in sa nın yap tı ğı işin kar şı lı ğı nı ay nı şe kil de

ala ca ğı ha ber ve ri lir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun inan mış ola rak kim sa lih

bir amel de bu lu nur sa, on lar cen ne te gi re cek ve on -

lar, bir 'çe kir de ğin sır tın da ki to mur cuk ka dar' bi le

hak sız lı ğa uğ ra ma ya cak lar dır. (Ni sa Su re si, 124)

Ay rı ca Al lah baş ka ayet le rin de de önem li ola nın in sa nın cin -

si ye ti de ğil, tak va sı ya ni Al lah'tan kor ka rak nef si ni Al lah'ın hoş -

nut ol ma ya ca ğı her tür lü gü nah ve is yan dan, bo zul ma ve sap -

ma dan ko ru ma sı, ahi ret te ken di si ne yı kım ge ti re cek her tür lü

kö tü lük ten ka çın ma sı ol du ğu nu bil dir miş tir:

Ey in san lar, ger çek ten, biz si zi bir er kek ve bir di şi -

den ya rat tık ve bir bi ri niz le ta nış ma nız için si zi halk -

lar ve ka bi le ler (şek lin de) kıl dık. Şüp he siz, Al lah Ka -

tın da si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız, (ırk ya da soy -

ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz

Al lah, bi len dir, ha ber alan dır. (Hu cu rat Su re si, 13)

58 � Ku la ğı ve gö zü mü hür lü ki şi na sıl olur?

Al lah'ın Ku ran'da uyul ma sı nı em ret ti ği hü küm ler çok açık -

tır ve bun lar dan ha ber dar olan her ke sin bu hü küm le ri ek sik siz

uy gu la ma sı ge re kir. Ayet ler den ha ber dar olan ama ge re ği ni ye -

93

Harun Yahya (Adnan Oktar)



ri ne ge tir me yen ki şi vic da nı nın se si ni din le me di ği için kal bi ka -

tı la şır, ak lı ve şu u ru kö re lir; bir sü re son ra ger çek le ri gö re mez

ha le ge lir. Ayet ler de ta rif edi len le ri an la maz, doğ ru la rı gö re -

mez. Yap tık la rı nın kar şı lı ğı ola rak ken di si ni na sıl bir so nun bek -

le di ği ni da hi fark ede mez. 

Al lah ayet le rin de, dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih eden le rin,

ayet le ri ge çer siz kıl mak için mü ca de le eden le rin, Al lah'a kar şı

ya lan dü züp uy du ran la rın, sa de ce nef si nin em ret tik le ri ni uy gu -

la yan la rın, iman et tik ten son ra in ka ra sa pan la rın, mü ca de le de

ge ri kal ma yı se çen le rin ve zen gin ol du ğu hal de Al lah yo lun da

in fak et mek is te me yen ki şi le rin kalp le ri nin, ku lak la rı nın ve göz -

le ri nin mü hür le ne ce ğin den ve üzer le rin de bir ağır lık ola ca ğın -

dan bah set mek te dir. Ay rı ca ayet ler de bu in san la rın ce hen nem

eh li ol du ğu da ha ber ve ril mek te dir: 

Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le -

miş tir; göz le ri nin üze rin de de per de ler var dır. Ve

bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 7)

On lar, Al lah'ın, kalp le ri ni, ku lak la rı nı ve göz le ri ni

mü hür le di ği kim se ler dir. Ga fil olan lar da on la rın

ta ken di le ri dir. Şüp he siz, on lar ahi ret te zi ya na uğ -

ra yan lar dır. (Nahl Su re si, 108-109)

59 � Ku ran'da boz gun cu luk tan 
kas te di len ne dir?

Ku ran'da boz gun cu ka rak te ri ne bir çok ör nek ve ril mek te -

dir. An cak boz gun cu la rın te mel özel li ği Al lah'a, Al lah'ın el çi le -
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ri ne ve ki tap la rı na kar şı çık ma la rı, ken di dü şük akıl la rın ca di nin

ve Müs lü man la rın kar şı sı na en gel ler çı kar ma la rı, Al lah'ın sı nır -

la rı nı ta nı ma ma la rı dır. On la rın bu ge nel özel li ği bir ayet te şöy -

le bil di ril mek te dir:

İn kar edip de Al lah'ın yo lun dan alı ko yan lar, Biz, iş -

le dik le ri boz gun cu lu ğa kar şı lık, on la ra azap üs tü ne

azap ila ve et tik. (Nahl Su re si, 88)

Ayet ler de Al lah'ın yo lun dan alı koy ma ya ça lı şan bu in san la -

rın yer yü zün de dir lik ve dü ze ni boz duk la rı, ka rı şık lık çı kar dık -

la rı, Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı kal dır ma ya ça lış tık la rı, öl çü yü

ve tar tı yı ek sik tu ta rak sah te kar lık yap tık la rı gi bi özel lik le rin -

den söz edil mek te dir. Bu na kar şı lık Al lah hem dün ya da hem

ahi ret te bu ki şi le re kar şı lık ve rir ve on la rı yu ka rı da ki ayet te de

bil dir di ği gi bi çe şit li şe kil ler de azap lan dı rır, son suz ada le tiy le

boz gun cu luk yap ma ya kal kı şan her ke se hak et ti ği kar şı lı ğı ek -

sik siz ola rak ve rir. 

60 � Mü na fık kim dir?

Mü na fık lar, Ku ran'da iman et me dik le ri hal de, iman et miş gi -

bi gö zü ken, do la yı sıy la için de ya şa dık la rı mü min top lu lu ğun dan

ken di le rin ce bir çı kar el de ede cek le ri ni dü şü nen iki yüz lü in -

san lar ola rak ta rif edil miş ler dir. Al lah mü na fık la rın, boz gun cu

ol duk la rı nı ve mü min le rin ara sın da fit ne çı kar ma ya ça lış tık la rı -

nı, ya ni mü min top lu lu ğu nun için de ki bir lik ve be ra ber li ği boz -

ma ya yö ne lik giz li fa ali yet ler de bu lun duk la rı nı bil dir miş tir. Bu

özel lik le rin den do la yı ken di le ri ne "ni fak (ay rı lık, boz gun cu luk,
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fit ne) çı ka ran" an la mın da "mü na fık" is mi ve ril miş tir. 

Mü na fık la rın di ğer bir önem li özel lik le ri, mü min top lu lu ğu -

nun bir ta kım zor luk lar la kar şı laş tı ğı dö nem ler de ger çek yüz -

le ri ni gös ter me le ri, bu nun dı şın da ken di le ri ni bel li et me me le -

ri dir. Ken di le rin ce mü min le ri al dat tık la rı nı zan ne den bu in -

san la rın as lın da ken di le ri bü yük bir al da nı şın için de dir ler.

Al lah aşa ğı da ki ayet te mü na fık la rın içi ne düş tü ğü al dan ma yı

şöy le bil dir miş tir:

İn san lar dan öy le le ri var dır ki: "Biz Al lah'a ve ahi ret

gü nü ne iman et tik" der ler; oy sa inan mış de ğil ler -

dir. (Söz de) Al lah'ı  ve iman eden le ri al da tır lar. Oy -

sa on lar, yal nız ca ken di le ri ni al da tı yor lar ve şu u -

run da de ğil ler. Kalp le rin de has ta lık var dır. Al lah da

has ta lık la rı nı art tır mış tır. Ya lan söy le mek te ol duk -

la rın dan do la yı, on lar için acı bir azab var dır.  (Ba -

ka ra Su re si, 8-10)

Ken di le ri ne din ve ahi ret ko nu sun da her tür lü bil gi gel di ği,

el çi yi gö rüp ta nı dık la rı ve mü min ler le içi çe ya şa dık la rı hal de

çok bü yük bir al çak lık ör ne ği ser gi le ye rek ki bir ve dün ye vi çı -

kar lar uğ ru na iman dan dön me le ri, fit ne çı kar ma ya ça lış ma la rı,

el çi ye ve mü min le re düş man lık yap ma la rı, in kar cı la ra gi dip on -

la rı mü min le re kar şı kış kırt ma la rı ne de niy le Al lah on la ra en

bü yük aza bı va at et miş tir:

Ger çek ten mü na fık lar, ate şin en al çak ta ba ka sın -

da dır lar. On la ra bir yar dım cı bu la maz sın. (Ni sa

Su re si, 145)
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61 � Mü na fık la rı ta nı ya bi le ce ği miz 
ala met ler var mı dır?

Al lah Ku ran'da mü na fık la rın bir çok özel li ği ni ta rif ede rek

mü min le ri bu in kar cı gru bu na kar şı uyar mış tır. Bu yüz den giz li

ka pak lı fa ali yet ya pan bu az gın gru bun tüm ala met le ri Ku ran'ı

iyi bi len bi ri si için or ta da dır. Kalp le rin de has ta lık bu lu nan mü -

na fık lar Al lah'ın ayet le rin den ha ber dar olan dik kat li bir mü mi -

nin gö zün den kaç maz. Bu ki şi le rin iç le rin de ta şı dık la rı in ka rın

ala met le ri ne ka dar giz le me ye ça lış sa lar da ha re ket le rin de, ko -

nuş ma la rın da ve olay lar kar şı sın da gös ter dik le ri tep ki ler de or -

ta ya çı kar. Mü min ler bu ala met le ri gös te ren ki şi ler için "bu ke -

sin mü na fık tır" di ye mez ler, ama bu ki şi le re kar şı son de re ce

tem kin li dav ra nır lar. Mü na fık la rın ta nın ma sı na yar dım cı olan

çok be lir gin ba zı ala met ler aşa ğı da ki ayet te bil di ril miş tir:  

Ger çek şu ki, mü na fık lar (söz de), Al lah'ı al dat -

mak ta dır lar. Oy sa O, on la rı al da tan dır. Na ma za

kalk tık la rı za man, is tek siz ce kal kar lar. İn san la ra

gös te riş ya par lar ve Al lah'ı an cak çok az anar lar.

(Ni sa Su re si, 142)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi mü na fık la rın yap tık la rı iş ler de in san -

la rın rı za sı nı gö zet me le ri, gös te ri şe yö ne lik ta vır lar da bu lun -

ma la rı mü min ler ta ra fın dan his se di le bi le cek ala met ler dir. Bu

ki şi le rin enin de so nun da ger çek yüz le ri nin or ta ya çı ka ca ğı ve

Al lah di ler se, yüz le rin den ve ko nuş ma tarz la rın da da ken di le -

ri ni bel li ede cek le ri ayet te ha ber ve ril miş tir:

Yok sa kalp le rin de has ta lık bu lu nan lar, Al lah'ın kin -
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le ri ni hiç (or ta ya) çı kar ma ya ca ğı nı mı san dı lar?

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, 29-30) 

62 � Ku ran'a gö re "ca hil in san" kim dir?

Ku ran'da kul la nı lan "ca hil" sı fa tı, halk ara sın da bi li nen den

fark lı bir an lam içe rir. Ku ran'da ifa de edi len ca hil lik, ki şi nin ya -

ra tı lış ama cın dan, Ya ra tı cı mız olan Al lah'ın üs tün özel lik le rin -

den, ken di si ne gön de ri len ki tap ta ki bil gi ve hik met ten, son suz

ya şa mı nı il gi len di ren ko nu lar dan ha ber siz ol ma sı ve bu ce ha le -

tin do ğur du ğu şu ur suz bir ya şam bi çi mi ni be nim se me si dir. 

Al lah'ı tek İlah ola rak ta nı ma yan, O'nun el çi le riy le gön der -

di ği doğ ru yo la ita at et me yen in san la rın "ca hil lik" et mek te ol -

duk la rı na Ku ran'da şöy le dik kat çe kil miş tir:

De di ler ki: "Sen, bi zi ilah la rı mız dan çe vir mek için

mi bi ze gel din? Şu hal de eğer doğ ru söy lü yor san,

teh dit et ti ğin şe yi, bi ze ge tir. De di ki: "İlim an cak

Al lah Ka tın da dır. Ben si ze gön de ril di ğim şe yi teb -

liğ edi yo rum; an cak si zi ca hil lik eden bir ka vim

ola rak gö rü yo rum."  (Ah kaf Su re si, 22-23)

63 � Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şı na sıl an la tı lır?

Al lah Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şıy la il gi li pek çok bil gi ve rir.
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Bu bil gi le rin ço ğu o dö nem de ya şa yan ki şi le rin hiç bir şe kil de

bi le me ye cek le ri, an cak gü nü müz bi li mi sa ye sin de keş fe dil miş

ger çek ler dir. Bu da Ku ran'ın sa yı sız bi lim sel mu ci ze le rin den bir

ta ne si dir. Ku ran'da in sa nın ya ra tı lı şı ile il gi li ve ri len bil gi ler

özet le şöy le dir:

* Me ni ola rak ad lan dı rı lan ve sperm le ri ta şı yan bes le yi ci sı -

vı, sa de ce sperm ler den oluş maz. Ak si ne me ni, bir bi rin den

fark lı sı vı la rın ka rı şı mın dan olu şur. Ku ran'da da me ni den söz

edi lir ken, "kar ma şık" bir sı vı ol du ğu na dik kat çe ki lir. Bu, an cak

gü nü müz de bi li min yar dı mıy la keş fe dil miş bir ger çek tir. 

Şüp he siz Biz in sa nı, kar ma şık bir su dan ya rat tık.

Onu de ni yo ruz, bu yüz den onu işi ten ve gö ren

yap tık. (İn san Su re si, 2)

* Kar ma şık bir sı vı olan me ni nin için de ki mil yon lar ca

sperm den yal nız ca bir ta ne si yu mur ta yı döl ler. Ya ni in sa nın

özü, me ni nin ta ma mı de ğil onun kü çük bir par ça sı dır. Ku ran'da

da in sa nın me ni sı vı sı nın ta ma mın dan de ğil, sa de ce bir par ça -

sın dan ya ra tıl dı ğı be lir ti lir:

Ken di si akı tı lan me ni den bir dam la su de ğil miy di?

(Kı ya met Su re si, 37)

* Sperm le yu mur ta nın bir leş me sin den olu şan ve "zi got"

ola rak ta nım la nan tek hüc re, hiç za man yi tir me den bö lü ne rek

ço ğa lır ve gi de rek bir "et par ça sı" ha li ne ge lir. An cak zi got bu

bü yü me es na sın da bir boş luk ta dur maz, ra him du va rı na tu tu -

na rak sa hip ol du ğu uzan tı lar sa ye sin de top ra ğa yer le şen kök -

ler gi bi ora ya ya pı şır. İş te bu da an cak çok ya kın bir za man da
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keş fe dil miş ger çek ol ma sı na rağ men Ku ran'da yüz ler ce yıl ön -

ce sin den bil di ril miş tir:

Ya ra tan Rab bin adıy la oku. O, in sa nı bir alak'tan

(ası lıp tu tu nan şey den) ya rat tı. (Alak Su re si, 1-2) 

* An ne rah mi, ge liş me ye baş la yan zi go tu sa ran ve "am ni on

sı vı sı" de nen bir sı vı ile do lu dur. Be be ğin için de bü yü dü ğü bu

sı vı nın öne mi, dı şa rı dan ge le cek dar be le re kar şı be be ğin gü -

ven li ği ni sağ la ma sı dır. İş te Ku ran'da be be ğin ko ru ma lı bir yer -

de ge liş ti ği de ha ber ve ril miş tir:

Si zi bas ba ya ğı bir su dan ya rat tık. Son ra onu sa -

vun ma sı sağ lam bir ka rar ye ri ne yer leş tir dik.

(Mür se lat Su re si, 20-21)

* Al lah in sa nın ya ra tı lış aşa ma la rı nın bir kıs mı nı Mü mi nun

Su re si'nde bil dir miş tir. Ço cu ğun ge li şim aşa ma la rı nın ay nen

ayet ler de ta rif edil di ği gi bi mey da na gel di ği bu gün bi yo lo jik ola -

rak da ka nıt lan mış bir ger çek tir:

An dol sun, Biz in sa nı, süz me bir ça mur dan ya rat -

tık. Son ra onu bir su dam la sı ola rak, sa vun ma sı

sağ lam bir ka rar ye ri ne yer leş tir dik. Son ra o su

dam la sı nı bir alak (em bri yo) ola rak ya rat tık; ar -

dın dan o alak'ı (hüc re top lu lu ğu) bir çiğ nem et

par ça sı ola rak ya rat tık; da ha son ra o çiğ nem et

par ça sı nı ke mik ola rak ya rat tık; böy le ce ke mik le -

re de et giy dir dik; son ra bir baş ka ya ra tış la onu in -

şa et tik. Ya ra tı cı la rın en gü ze li olan Al lah, ne yü -

ce dir. (Mü mi nun Su re si, 12-14)
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64 � Al lah'ın di ni ne da vet ne şe kil de olur?

İn san la ra di nin ve gü zel ah la kın teb liğ edil me si Al lah'ın bir

em ri dir:

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)

Al lah bir aye tin de, "Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü -

zel öğüt le ça ğır..." (Nahl Su re si, 125) şek lin de em ret miş tir.

Al lah'ın di ni ne da vet, Ku ran'ın hü küm le ri nin "hik met le ve gü -

zel öğüt le" an la tıl ma sı ile olur. Bu teb liğ sı ra sın da, Al lah'ın var -

lı ğı, bir li ği ve ya rat ma da ki ben zer siz sa na tı gi bi ko nu lar an la tı -

la rak di ne da vet edi len ki şi nin Al lah'a kar şı olan say gı sı, sev gi si

ve kor ku su ar tı rı lır. Gü zel ah lak lı bir in sa nın olay lar kar şı sın da

na sıl dav ra na ca ğı de tay lı ola rak ta rif edi lir. İn sa nın dün ya da bu -

lu nuş ama cı, bu ra da de ne me den ge çi ril di ği, ölü mün ya kın lı ğı,

ölü mün ar dın dan he sa ba çe ki le ce ği, bu he sa ba gö re cen ne te

ve ya ce hen ne me gi de ce ği de an la tı lır. Al lah'ın son suz ada le tiy -

le cen ne ti ve ce hen ne mi na sıl ha zır la dı ğı da ha tır la tı la rak ki şi -

nin kö tü bir so nuç tan kor kup sa kın ma sı sağ la nır. Al lah'ı, Ku -

ran'ı ve ahi re ti bu ta rif ler le ta nı yan ki şi ler, bu aşa ma dan son ra

vic dan la rı nı kul la na rak ha re ket et tik le ri tak dir de Al lah'ın emir -

le ri ni ek sik siz ola rak ye ri ne ge tir me ye ça lı şır lar.

101

Harun Yahya (Adnan Oktar)



65 � Gün lük ha yat ta in san na sıl 
de rin dü şü ne bi lir?

İn san gün lük ya şa mın akı şı için de çok faz la şey dü şü nür.

Ör ne ğin o gün ya pa ca ğı iş le ri, gi de ce ği yer le ri, ken di si ne söy -

le nen iyi ya da kö tü bir şe yi, işiy le ya da oku luy la il gi li ola rak

yap tık la rı nı, uzun va de li plan la rı nı dü şü nür. Bun la ra ben zer pek

çok dü şün ce gün için de ka fa sı nı meş gul ede bi lir. Bun la rın hep -

si ge rek li dü şün ce ler dir ama bu gi bi dü şün ce ler ki şi nin zih nin -

de ge rek ti ği ka dar yer tut ma lı dır. Çün kü acil ola rak dü şü nül -

me si ge re ken ve ki şi nin son suz ya şa mı nı il gi len di ren çok da ha

önem li ko nu lar var dır. 

İn san ön ce lik le ken di si nin ve çev re sin de ki tüm can lı la rın

na sıl var ol duk la rı nı, bun la rın var lık la rı nı na sıl sür dür dük le ri ni

de tay lı ola rak dü şün me li dir. Bu na bağ lı ola rak tüm bu var lık la -

rı yok tan var eden ve var lık la rı nı sür dü ren Al lah'ı ve O'nun sı -

fat la rı nı te fek kür et me li dir. Ar dın dan bu son suz kud ret ve ilim

sa hi bi Rab bi miz'in ken di si ni ya rat ma ama cı nı ve ken di sin den

ne ler is te di ği ni dü şün me li dir. Al lah'ın ayet le ri ni ve emir le ri ni

en iyi bi çim de ye ri ne ge tir me ka rar lı lı ğı nı ta şı ma lı dır. Bu ara da

ken di si ni bek le yen ka çı nıl maz so nu, ya ni ölü mü ve ahi ret ha ya -

tı nı da hiç ak lın dan çı kar ma ma lı, dai ma bu nun bi lin cin de dav -

ran ma lı dır. Ken di si ni bu aci li yet li ko nu lar dan uzak laş tı ra rak,

gaf le te sü rük le ye cek, ge çi ci ve son suz ha ya tı na bir kat kı sı ol -

ma ya cak, hat ta za ra rı do ku na cak iş, dü şün ce, ha re ket ve ko -

nuş ma lar dan da sü rek li ka çın ma lı dır.

İn sa nın zi hin sel ka pa si te si as lın da çok ge niş tir. Önem li olan
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ki şi nin bu nu kul lan ma yı bil me si, zih ni ni ge rek siz dü şün ce ler le

meş gul et me me si dir.

Gün lük ha ya tı na de vam eder ken in san, bir yan dan da bu

önem li ko nu la rı dü şü ne bi lir. Üs te lik de bu ko nu la rı çok de tay lı

dü şü ne rek, ko nu ko nu ele ala rak, ayet ler le yo rum la ya rak dü -

şü ne bi lir. Ör ne ğin gü nü nün 9-10 sa ati ni iş ye rin de ya da oku -

lun da  ge çi ren bir ki şi, gün için de çok faz la dü şü ne ce ği şey le

kar şı la şır. Bun lar Ku ran'da ta rif edi len in san ka rak ter le ri ola bi -

lir, için de bu lun du ğu, ya şa dı ğı or tam lar ola bi lir. Vic dan kul lan -

ma, nef se uy ma, ha set, te va zu, te vek kül, sa bır gi bi yüz ler ce ko -

nu yu, bi re bir ya şa ya rak dü şü ne bi lir, üs te lik bu ko nu la rı her yö -

nüy le dü şü ne rek de rin le şe bi lir. Önem li olan ki şi nin bu fır sat la -

rı gör me si ve iyi de ğer len dir me si dir. 

Bir de et ra fın da olan bi ten le re; çi çek le rin aç ma sın dan, gök -

yü zün de kuş la rın uç ma sı na, so lu du ğu ok si je nin ora nın dan ve

can lı la ra ver di ği fay da dan, kal bi nin at ma sı na ka dar pek çok ko -

nu yu de tay lı ola rak dü şü ne bi lir. So ru lar so ra rak, ce vap la rı nı

me rak ede rek, alı şıl mış açık la ma la rın dı şı na çı ka rak dü şü nen

in san de rin dü şün me ye baş lar. Al lah Ku ran'da mü min le rin dü -

şü nen in san lar ol duk la rın dan şöy le bah se der:

Şüp he siz gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile

gün dü zün ar dı ar dı na ge li şin de te miz akıl sa hip le ri

için ger çek ten ayet ler var dır. On lar, ayak ta iken,

otu rur ken, yan ya tar ken Al lah'ı zik re der ler ve gök -

le rin ve ye rin ya ra tı lı şı ko nu sun da dü şü nür ler. (Ve

der ler ki:) "Rab bi miz, Sen bu nu bo şu na ya rat ma dın.
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Sen pek yü ce sin, bi zi ate şin aza bın dan ko ru." (Al-i

İm ran Su re si, 190-191)

66 � De rin dü şün me yi ne ler en gel ler?

Bir ko nu yu dü şü nür ken in sa nın dik ka ti baş ka şey le re ka ya -

bi lir. Önem li bir ko nu yu dü şü nür ken in san bir den bi re ken di ni

er te si gün ya pa ca ğı ge rek siz bir işi ya da elin de tut tu ğu ka le mi

dü şü nür ken bu la bi lir. Dü şün ce nin da ğıl ma sı ise de rin leş me yi

en gel ler. 

Ay rı ca, bir ko nu hak kın da ye ter li bil gi si ol ma dı ğın da da in -

sa nın dü şün me ka pa si te si bel li bir ye re ka dar iler le ye bi lir. Ama

bu, yi ne de de rin dü şün me yi en gel le ye cek bir se bep de ğil dir.

İn san na sıl ve ne yön de dü şü ne ce ği ni bi lir se, o ko nu da ken di -

ni ge liş ti re bi lir ve ge re ki yor sa bil gi si ni de ar tı ra bi lir.

An cak dü şün me yi en gel le yen en önem li et ken ler den bi ri

hiç kuş ku suz ki ül fet ya ni olay la ra bir alış kan lık göz lü ğü nün ar -

dın dan bak mak tır. Çev re sin de ger çek le şen olay la rı dün ya ya

gel di ği an dan iti ba ren sü rek li gö ren in san, eğer de tay lı dü şün -

mez se bun la rın tü mü nü do ğal kar şı la ya bi lir. Ör ne ğin can lı lar -

da ki ola ğanüs tü ya ra tı lı şı gö re mez. Her za man gör me ye alı şık

ol du ğu için ka rın ca nın ken di ağır lı ğı nın 200-300 ka tı ka dar bir

cis mi ko lay lık la met re ler ce uza ğa ta şı dı ğı nı, bu nun çok önem li

bir de tay ol du ğu nu, bu ka rın ca ya böy le zor bir şe yi ger çek leş -

ti re bi le cek bir fi zik sel me ka niz ma yı ki min ver di ği ni hiç dü şün -

mez. Ken di si nin böy le bir şe yi hiç bir şe kil de ya pa ma ya ca ğı nı ise

ak lı na bi le ge tir mez. Ve ya bir ku şun ka na dı nın tüm ya pı sın da ki
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de tay la rı, bu ku şun ka nat me ka niz ma sı nın son de re ce özel bir

ya ra tı lı şı ge rek tir di ği nin far kı na va ra maz. Oy sa de rin dü şü ne bi -

len bir in san tek bir tü yü bi le  eli ne alıp, onu de tay lı in ce le ye -

rek çok önem li so nuç la ra va ra bi lir. Tüy de ki di zi liş ten, tü yü

oluş tu ran mad de nin ya pı sı nın sağ lam lı ğı na ka dar pek çok

önem li ama üze rin de dü şü nül me yen de ta yı ken di si gö re rek

bu la bi lir. Tek bir tü ye ba ka rak bu nun üze rin de ki ya ra tı lış de lil -

le ri ni tes pit ede bi lir.

An cak şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ül fet siz bir şe kil de dü -

şü ne bil mek için ki şi nin mut la ka çok faz la şey bil me si ne ge rek

yok tur. Sa de ce çev re sin de ki can lı la ra, gök yü zü ne ve hat ta ken -

di vü cu du na dik kat li ce bak ma sı ye ter li ola cak tır. Al lah bu ko -

nu ya Kaf Su re si'nde şöy le bir ör nek le dik kat çek mek te dir:

Üzer le rin de ki gö ğe bak mı yor lar mı?  Biz, onu na -

sıl bi na et tik ve onu na sıl süs le dik? Onun hiç bir çat -

la ğı yok. Ye ri de (na sıl) dö şe yip-yay dık? On da sar -

sıl maz dağ lar bı rak tık ve on da 'göz alı cı ve iç açı cı'

her çift ten (ni ce bit ki ler) bi tir dik. (Bun lar,) 'İç ten

Al lah'a yö ne len' her kul için 'hik met le ba kan bir iç

göz' ve bir zi kir dir. Ve gök ten mü ba rek (be re ket

ve rah met yük lü) su in dir dik; böy le ce onun la bah -

çe ler ve bi çi le cek ta ne ler bi tir dik. Ve bir bi ri üs tü -

ne di zil miş to mur cuk yük lü yük sek hur ma ağaç la -

rı da. Kul la ra rı zık ol mak üze re. Ve onun la (o suy -

la) ölü bir şeh ri di rilt tik. İş te (ölüm den son ra) di ri -

liş de böy le dir. (Kaf Su re si, 6-11)
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67 � Dü şün mek ten ka çan in san lar 
na sıl bir kay ba uğ rar lar?

Al lah Ku ran'da in sa na dü şün me si ni tav si ye eder. Pek çok

aye tin de ör nek ler ve re rek "öğüt alıp dü şün mez mi si niz?" di ye

so rar. 

As lın da in san gün için de, öğüt alıp dü şü ne bi le ce ği, Al lah'ın

sa na tı nı gö re bi le ce ği, O'nun ya ra tı şı nın de lil le ri ni kav ra ya bi le ce -

ği ve O'nun yü ce li ği ni, bü yük lü ğü nü an la ya rak, Al lah'ın şa nı nı

yü cel te bi le ce ği çok faz la fır sat la kar şı la şır. Dü şün me yen in san

önü ne çı kan bu fır sat la rı gün lük ya şa mın akı şı için de ge li şen

olay lar ola rak de ğer len di rir ve bun la rın öne mi ni kav ra ya maz.

Ör ne ğin bir ka za ya da bir has ta lık la kar şı laş tı ğın da, ge nel -

de bu nun ken di si ne Al lah'a yö nel me si için ve ril miş özel bir du -

rum ola bi le ce ği ni dü şün mez. Oy sa Al lah ayet le rin de in san la ra

dü şün me le ri için özel ola rak ve ri len sı kın tı lar dan bah se der:

Gör mü yor lar mı ki, ger çek ten on lar her yıl, bir ve -

ya iki de fa be la ya çarp tı rı lı yor lar da son ra tev be

et mi yor lar ve öğüt alıp (ders çı ka rıp) dü şün mü -

yor lar. (Tev be Su re si, 126)

Ken di si ne ya pı lan bu yön de ki ha tır lat ma la rı gör mez lik ten

gel mek ise sa de ce ki şi nin ken di si ne za rar ve rir. Üs te lik bu, ki -

şi nin dü şün me mek ten do la yı uğ ra dı ğı sa yı sız ka yıp tan yal nız ca

bir ta ne si dir.

Dü şün me yen in san et ra fın da ki gü zel lik le rin de far kı na va ra -

maz. Al lah'ın ya rat tı ğı in ce lik ler den zevk ala maz. Her şe yin

Ya ra tı cı sı olan Al lah'ın var lı ğı nın de lil le ri ni, O'nun yü ce li ği ni
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kav ra ya maz. İş te bu da in san için çok bü yük bir ni met kay bı dır.

Çün kü dün ya da ki tüm gü zel lik le ri ya ra ta nın Al lah ol du ğu nu

fark ede me yen bir in sa nın ahi re te ima nı da ol maz ya da çok za -

yıf olur. Dün ya da ki her şe yin ölüm le son bu la ca ğı nı zan net ti ği

için, bu ge çi ci şey ler den ger çek an lam da zevk al ma sı da müm -

kün de ğil dir. Ak si ne gör dü ğü gü zel lik le re sa de ce enin de so -

nun da bir gün kay be de ce ği şey ler ola rak ba kar. Bu da bu ni -

met ler den zevk al mak ye ri ne, on la ra ba kıp sı kın tı duy ma sı na

ne den olur.

68 � Ya ra tı lan lar üze rin de 
dü şün mek in sa na na sıl ya rar lar sağ lar?

Dü şün mek ten ka çan in sa nın ak si ne, her şe yi Al lah'ın ya rat -

tı ğı nı dü şü nen in san, bak tı ğı her de tay da Al lah'ın sa na tı nı gö -

rür, her şe yin in san için özel ola rak ya ra tıl dı ğı nı an lar. 

Ör ne ğin in san da da hil ol mak üze re tüm can lı lar da ki mü -

kem mel sis tem le ri, ya şa dı ğı ge ze ge nin ve için de bu lun du ğu ev -

re nin ola ğa nüs tü bir güç le in şa edil di ği ni dü şün mek, in sa nın

ön ce lik le Al lah'ı da ha iyi ta nı ma sı nı sağ lar. Bu da o ki şi nin kal -

bi ne yu mu şak lık ve rir ve Al lah'a olan say gı sı nı, sev gi si ni ve kor -

ku su nu ar tı rır. Bu in san et ra fın da ki ağaç lar dan, kuş la ra, ka rın -

ca lar dan, ke le bek le re ka dar her tür lü can lı da, bu can lı la rın sa -

hip ol duk la rı her me ka niz ma da sü rek li ola rak Al lah'ın sa na tı nı,

yü ce li ği ni gö re ce ği için ima nı güç le nir. Al lah an cak dü şü nen in -

san la rın çev re le rin de ki iman de lil le ri ni gö rüp de ğer len di re bi le -

cek le ri ne şöy le dik kat çe ker:
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Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tıl ma sın da, ge ce

ile gün dü zün art ar da ge li şin de, in san la ra ya rar lı

şey ler ile de niz de yü zen ge mi ler de, Al lah'ın yağ -

dır dı ğı ve ken di siy le yer yü zü nü ölü mün den son ra

di rilt ti ği su da, her can lı yı ora da üre tip-yay ma sın -

da, rüz gar la rı es tir me sin de, gök le yer ara sın da bo -

yun eğ di ril miş bu lut la rı evi rip çe vir me sin de dü şü -

nen bir top lu luk için ger çek ten ayet ler var dır. (Ba -

ka ra Su re si, 164)

Al lah'a ke sin bir bil giy le iman eden in san, dün ya nın amaç sız

bir yer ol ma dı ğı nı, dü şün me si ve uy gu la ma sı ge re ken çok

önem li şey le rin ol du ğu nu da kav rar. Ona ve ri len her şe yin bir

ni met ol du ğu nu bi lir ve şük re der. Ahi re ti sü rek li dü şü nür ve o

gü nün kor ku sun dan uzak ol mak için ba ğış lan ma di ler. 

Dü şün me nin en önem li özel li ği de hiç kuş ku suz her ke sin

ken di ça ba sıy la el de et ti ği bir ka zanç ol ma sı dır. Kim se kim se yi

hiç bir şey için dü şün me ye zor la ya maz. Bu yüz den de tay lı dü -

şü nen in san ken di ne fay da ver miş olur. Al lah Ku ran'da an cak

dü şü nen in sa nın kar şı laş tı ğı olay lar dan öğüt ala bi le ce ği ne ve

öğüt al ma ya açık in san la rın son suz ya şam la rı nı kur ta ra bi le cek -

le ri ne dik kat çe ker. Di ğer ki şi le rin ise öğüt ten kaç tık la rı nı,

bun dan do la yı son suz bir piş man lık la kar şı la şa cak la rı nı ha ber

ve rir:

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 'İçi tit re ye -
rek kor kan' öğüt alır-dü şü nür. 'Mut suz-bed baht'
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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. (A'la
Su re si, 9-13)

69 � Al lah'ın kad ri ni hak kıy la 
tak dir et mek na sıl olur?

İn san her gün, uyan dı ğı an dan iti ba ren Al lah'ın ken di si ne

ver di ği ni met ler le kar şı la şır. Ne fes ala bi lir, gö re bi lir, du ya bi lir,

dü şü ne bi lir, kal bi atar, hüc re le ri ye ni le nir. Acı kır ye mek yer

ve lez zet alır, güç bu lur. Su sar, su suz lu ğu nu gi de re bi lir. Ko nu -

şa bi lir.

Bun lar Al lah'ın in san için ya rat tı ğı ni met ler den sa de ce bir

kaç ta ne si dir. Ni met le rin far kın da olan in san için asıl önem li

olan Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede bil mek tir. Çün kü Al lah

şa nı çok yü ce olan dır, her şe yin sa hi bi dir, ya ra tı cı sı dır. Al lah'ı

üs tün sı fat la rıy la dü şü ne rek, ta nı ma ya ça lış mak ge re kir. Al lah

ayet ler de şa nı nın yü ce li ği ni bi ze şöy le bil dir mek te dir: 

On lar, Al lah'ın kad ri ni hak kıy la tak dir ede me di ler.

Oy sa kı ya met gü nü yer, bü tü nüy le O'nun avu cun -

da dır; gök ler de sağ eliy le dü rü lüp-bü kül müş tür…

(Zü mer Su re si, 67)

Kai nat ta; in sa nın ken di ya ra tı lı şın dan kı ya me tin mey da na

ge liş aşa ma la rı na, gök le rin ya ra tıl ma sın dan de niz le rin ve dağ la -

rın var lı ğı na ka dar her olay da bir ih ti şam ve sı nır sız bir güç var -

dır. Ve bu güç yal nız ca üs tün akıl sa hi bi olan Al lah'a ait tir.

Al lah in san la ra ki tap lar in dir miş tir ve pey gam ber ler gön -
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der miş tir. Ken di si’ni, hem ya rat tı ğı can lı lar da ser gi le di ği ben -

zer siz sa na tıy la ve il miy le, hem de ki tap la rı ve pey gam ber le ri

va sı ta sıy la bi ze ta nıt mak ta dır. İn sa na dü şen ise Al lah'ın yü ce li -

ği ni, bü yük lü ğü nü ge re ği gi bi tak dir ede bil mek için ola bil di ğin -

ce de rin dü şün mek tir.

70 � İn san ya nıl dı ğın da ve ya 
unut tu ğun da ne yap ma lı dır?

İn san, aciz ola rak ya ra tıl mış tır, bu ne den le ba zı şey le ri unu -

ta bi lir ve ya her han gi bir ko nu da ya nı la bi lir. Unut ma mak ve ya -

nıl ma mak sa de ce Al lah'a ait özel lik ler dir. Önem li olan bir in sa -

nın doğ ru yu ha tır la dı ğın da he men uy gu la ma sı dır. Al lah bu ko -

nu da ki uy gu la ma nın bir ör ne ği ni En'am Su re si'nde şöy le bil dir -

mek te dir: 

… Şey tan sa na unut tu ra cak olur sa, bu du rum da

ha tır la ma dan son ra, ar tık zul me den top lu luk la be -

ra ber otur ma. (Enam Su re si, 68)

Ayet te gö rül dü ğü gi bi, in san gü zel ol ma yan bir dav ra nı şı

unu ta rak ve ya fark et me ye rek ya pa bi lir. Bu yüz den in sa nın

unut tu ğu ve ya ya nıl dı ğı şey ler den do la yı üzün tü ye ka pıl ma sı

ve ya en di şe len me si son de re ce yer siz olur. Böy le du rum lar da

mü min le rin yap ma sı ge re ken Al lah'ın son suz mer ha me ti ne ve

ba ğış la yı cı lı ğı na sı ğın mak ve "… Rab bi miz, unut tuk la rı mız -

dan ve ya ya nıl dık la rı mız dan do la yı bi zi so rum lu tut -

ma..." (Ba ka ra Su re si, 286) di ye rek du a et mek tir. 
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71 � Ta rih te ya şa yan tüm 
top lum la ra el çi gön de ril di mi? 

Al lah Ku ran'da, gel miş geç miş tüm top lum la ra bir uya rı cı

gön der di ği ni bil dir miş tir. Al lah'ın el çi le ri gön de ril dik le ri top -

lum la ra doğ ru yo lu gös te ren ki şi ler ol muş lar, in san la ra Al lah'ın

ya sak la rı nı bil dir miş ler, ölü mün ya kın lı ğı nı, cen ne tin ve ce hen -

ne min var lı ğı nı, dün ya da var oluş amaç la rı nı an lat mış lar ve on -

la rı Al lah'ın di ni ne da vet et miş ler dir. Al lah'ın ada le ti so nu cun -

da, bü tün in san lar, O'nun el çi le ri va sı ta sıy la uya rı lıp kor ku tul -

muş lar ve müj de len miş ler dir. Bu, ahi ret te in san la rın "be nim

bir şey den ha be rim yok tu" di ye me ye cek le ri ni, her in sa nın

Al lah'ın çağ rı sı nı duy du ğu nu gös te ren çok önem li bir ko nu dur.

Al lah bir aye tin de in san la ra şöy le bil dir miş tir:

Şüp he siz Biz se ni, hak ile bir müj de ve ri ci ve bir

uya rı cı ola rak gön der dik. Hiç bir üm met yok tur ki,

için de bir uya rı cı ge lip-geç miş ol ma sın.  (Fa tır Su -

re si, 24)

72 � İn kar cı lar ta rih bo yun ca ne den 
bü tün Pey gam ber le re if ti ra at mış lar dır?

Pey gam ber le rin dai ma Al lah'ın di ni ni teb liğ et me le ri in kar -

cı la rı hiç bir za man mem nun et mez. Çün kü an la tı lan la rı an la yan

ve uy gu la ma ya baş la yan in san lar ta ma men de ğiş me ye, in kar cı -

la rın ba tıl sis tem le rin den uzak laş ma ya baş lar lar. Ör ne ğin iman

et tik ten son ra yal nız ca Al lah'tan kork ma la rı ge rek ti ği ni bil dik -

le ri için on la rı baş ka her han gi bir şey le kor kut mak müm kün
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ol maz. Dai ma di nin men fa at le ri ni gö ze te rek ha re ket ede cek le -

ri için ina nan in san la rı hiç bir şey yıl dır maz ya da doğ ru olan dan

ayı ra maz. Bu ki şi ler şart lar ne olur sa ol sun, kar şı lı ğın da ne ve -

ri lir se ve ril sin, ada let ten ve hak kı söy le mek ten çe kin mez ler,

doğ ru bil dik le rin den dön mez ler. 

Bu du rum ise in kar cı la rı ra hat sız eder, çün kü ken di dün ye -

vi çı kar la rı teh li ke ye gi rer. Ör ne ğin in kar cı lar ken di zih ni yet le -

ri ni ya şa ma ya ve çev re le rin de ya şat ma ya ça lı şır lar ken, pey gam -

ber ta ra fın dan ye tiş ti ril miş olan mü min ler sa de ce Al lah'ın

emir le ri ne uyar lar. İn kar cı la rın ya şa dık la rı ca hi li ye sis te mi nin

yan lış lı ğı nı, dün ya da ve ahi ret te in san la ra hu zur ve mut lu luk

ve re cek olan di nin gü zel li ği ni in san la ra öğ re tir ler.

İş te bu se bep ler den do la yı, in kar cı lar her dö nem de çe şit li

yön tem ler kul la na rak gön de ri len el çi le ri en gel le me ye ça lı şır lar.

Bu nun çe şit li ör nek le ri Ku ran'da ina nan la ra ha ber ve ri lir. İn -

kar cı lar ilk ön ce son de re ce tu tar sız ve akıl dı şı ko nuş ma lar la,

Al lah'ın el çi le ri nin an lat tı ğı ko nu la rı ya lan la ma ya yel te nir ler.

Söz lü teh dit ler le on la rı dur dur mak için uğ ra şır lar. Söz lü ola rak

ba şa rı sağ la ya ma dık la rın da ise fii li yön tem ler kul la na rak ina -

nan la rı hak olan yol dan çe vir me ye ça lı şır lar. Ne var ki, bu yön -

tem ler den hiç bi ri fay da ver mez; el çi le rin ve sa lih mü min le rin

an lat tık la rı doğ ru la rın ak si ne bir de lil ge ti re mez ler; on la rın fi -

kir le ri ne kar şı ge le cek fi kir ler öne sü re mez ler. 

Al lah pek çok aye tin de in kar cı la rın söz lü sal dı rı la rı na, pey -

gam ber ler için öne sür dük le ri asıl sız id di ala ra ör nek ler ver miş tir:

Bu nun üze ri ne, kav min den in ka ra sap mış ön de ge -
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len ler de di ler ki: "Bu, si zin ben ze ri niz olan bir be -

şer den baş ka sı de ğil dir. Si ze kar şı üs tün lük el de

et mek is ti yor. Eğer Al lah (öne sür dük le ri ni) di le -

miş ol say dı, mu hak kak me lek ler in di rir di. Hem biz

geç miş ata la rı mız dan da bu nu işit miş de ği liz. O,

ken di sin de de li lik bu lu nan bir adam dan baş ka sı

de ğil dir, onu bel li bir sü re gö zet le yin." (Mü mi nun

Su re si, 24-25)

O ise, yal nız ca bir adam (in san)dır, Al lah'a kar şı

ya lan uy dur mak ta dır, biz ler de ona ina na cak de ği -

liz." (Mü mi nun Su re si, 38)

… Ama on lar: "(Bu,) Ya lan söy le yen bir bü yü cü -

dür" de di ler. (Mü min Su re si, 24)

Ku ran'da Al lah bu tip if ti ra la rın in kar cı lar ara sın da ade ta ge -

le nek sel leş miş ol du ğu nu ise bir aye tin de şöy le bil dir mek te dir:

İş te böy le; on lar dan ön ce ki ler de bir el çi gel me yi -

ver sin, mut la ka: "Bü yü cü ve cin len miş" de miş ler -

dir. On lar bu nu (ta rih bo yun ca) bir bir le ri ne va si -

yet mi et ti ler? Ha yır; on lar 'az gın ve taş kın (ta ğiy)'

bir ka vim dir ler. (Za ri yat Su re si, 52-53)

73 � İn kar cı la rın bu ça ba la rı 
bir so nuç ve rir mi?

İn kar cı la rın Al lah'ın el çi le ri ne ve mü min le re kar şı yap tık la rı

söz lü ve ya fii li mü ca de le hiç bir za man so nu ca ula şa maz. Çün -

kü Al lah "… eğer (ger çek ten) iman et miş se niz en üs -
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tün olan siz ler si niz." (Al-i İm ran Su re si, 139) aye tiy le dün -

ya da ve ahi ret te her za man üs tün ola nın Ken di ta raf tar la rı ol -

du ğu nu müj de le miş tir.  

Gö rü yo ruz ki, dün ya ta ri hi bo yun ca in kar eden ler, mü min -

le re kar şı hep bir mü ca de le için de ol muş lar dır. An cak bu mü -

ca de le ler her za man mü min le rin le hi ne so nuç lan mış tır. Bu

Yüce Al lah'ın va adi dir. Al lah Ku ran'da sü re ge len bu ka nu nu nu

şu şe kil de bil dir miş tir:

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim

ve el çi le rim de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv -

vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le

Su re si, 21)

74 � Mü min le rin dün ya da ki 
ger çek dost la rı kim dir?

Al lah mü min le rin dos tu dur. Al lah Ken di si’ni dost edi nen,

sa de ce Ken di rı za sı nı gö ze ten mü min le rin ko ru yu cu su ve gö -

ze ti ci si dir. Mü min le rin dün ya da ki her tür lü iş le rin de Al lah'ın

yar dı mı ve des te ği var dır, Al lah'ın rı za sı nı gö ze te rek yap tık la rı

her iş mut la ka ha yır la so nuç la nır. Bir ayet te "Şüp he siz Al lah

kor kup-sa kı nan lar la ve iyi lik eden ler le be ra ber dir."

(Nahl Su re si, 128) di ye ha ber ve ri lir.  Al lah bir baş ka aye tin de

ise, iman eden le re des te ği ni şöy le müj de le miş tir:

Al lah, iman eden le rin ve li si (dos tu ve des tek çi -

si)dir. On la rı ka ran lık lar dan nu ra çı ka rır… (Ba ka -

ra Su re si, 257)
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Ay rı ca Al lah'a gö nül den iman eden mü min ler de bir bir le ri -

nin ve li le ri dir ler. İna nan in san lar dai ma bir bir le ri ni gü zel ola na

da vet eder, kö tü olan şey ler den sa kın dı rır lar. Bir bir le ri ni cen -

ne te la yık in san lar ha li ne ge tir mek, ahi ret te ki de re ce le ri ni ar -

tır mak için ça ba har car lar. Al lah Ku ran'da ina nan la rın kim le ri

dost edin me si ge rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

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. Kim Al lah'ı, Re sû lü'nü ve iman

eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç şüp he yok, ga lip

ge le cek olan lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır. (Mai de Su -

re si, 55-56)

75 � Mü min ler den baş ka sı ni çin 
dost edi nil mez?

Mü min ler için Al lah'a gö nül den iman et me yen, Al lah'ın sı -

nır la rı nı ta nı ma yan, Al lah'tan kor kup sa kın ma yan in san lar dost

ola maz. El bet te bu kim se ler le de say gı çer çe ve sin de iyi iliş ki ler

ku ru la bi lir an cak on lar la ya kın dost luk kur mak müm kün ol -

maz. Al lah'ın dost lu ğu nu, sev gi si ni ve rı za sı nı ka zan mak is te yen

bir mü min el bet te ki O'nun dost edin dik le ri ni ken di si ne dost

gö rür. Ak si bir tav rın Al lah'ın dost lu ğu nu ve hoş nut lu ğu nu

kay bet me si ne se bep ola bi le ce ği ni bi lir. Al lah mü min le ri böy le

bir ta vı ra kar şı şöy le uyar mış tır:

Ey iman eden ler, mü'min le ri bı ra kıp ka fir le ri ve li -

ler (dost lar) edin me yin. Ken di aley hi niz de Al lah'a

115

Harun Yahya (Adnan Oktar)



apa çık olan ke sin bir de lil ver mek is ter mi si niz?

(Ni sa Su re si, 144)

Bu nun la bir lik te iman et me miş kim se ler le sağ lam bir dost luk

ku rul ma sı tek nik ola rak da müm kün de ğil dir. En baş ta bu kim -

se le rin bü yük ço ğun lu ğu gü ve ni lir ola maz lar. Şah si çı kar la rıy la,

nef si ve ki bi riy le ça tış tı ğı için Al lah'ın ayet le ri ne yüz çe vi ren,

Al lah'ın dost lu ğu nu kay bet me yi ka bul le nen bir kim se nin her han -

gi bi riy le olan dost lu ğun da sa dık ve ve fa lı ol ma sı bek le ne mez. El -

bet te ki ken di çı kar la rıy la ça tış tı ğı bir du rum da dos tu ol du ğu nu

söy le di ği kim se yi de te red düt et me den ter ke de cek tir. Hat ta işi -

ne gel di ğin de ona iha net bi le et mek ten çe kin me ye cek tir.

İn kar cı lar hiç bir za man ger çek an lam da fe da kar lık ya pa maz -

lar, çün kü bü tün ya şam la rı ve zih ni yet le ri ben cil lik üze ri ne ku ru -

lu dur. Dos tum de dik le ri ki şi nin ahi ret te ki du ru mu nu dü şün mez -

ler, onu ce hen nem den uzak tu ta cak şe kil de iyi li ği em re dip, kö -

tü lük ten men et mez ler. Kı sa ca sı bir dos tun sa hip ol ma sı ge re -

ken özel lik le re sa hip de ğil dir ler. Ayet te şu şe kil de bil di ril miş tir:

Ey iman eden ler, siz den ol ma yan la rı sır daş edin me -

yin. On lar si ze kö tü lük ve za rar ver me ye ça lı şı yor,

si ze zor lu bir sı kın tı ve re cek şey den hoş la nır lar.

Buğz (ve düş man lık la rı) ağız la rın dan dı şa vur muş -

tur, si ne le ri nin giz li tut tuk la rı ise, da ha bü yük tür. Si -

ze ayet le ri mi zi açık la dık; bel ki akıl er di rir si niz. (Al-i

İm ran Su re si, 118)
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76 � Şey ta nı dost edi nen ler kim ler dir?

Şey ta nın en önem li özel li ği, in san la rı Al lah'ın yo lun dan dön -

dür mek için ye min et miş ol ma sı dır. Do la yı sıy la in kar eden, in -

san la rı Al lah'ın yo lun dan alı koy ma ya ça lı şan, Al lah'a ve di ne

kar şı olan, in san la ra Al lah'ı, ahi re ti ve di ni unut tu ran her ki şi

şey ta nın des tek çi si ve dos tu dur. An cak bu in san lar yap tık la rın -

dan do la yı dün ya da ve ahi ret te hüs ran la kar şı la şa cak lar dır.

Al lah, şey ta nın in san la rı sap tır ma ça ba sı nı ve onu dost edi nen -

le rin uğ ra ya cak la rı so nu şöy le ha ber ver miş tir:

Al lah, onu la net le miş tir. O da (şöy le) de di: "An -

dol sun, kul la rın dan 'mik tar la rı tes bit edil miş bir

gru bu' (ken di me uşak) edi ne ce ğim. On la rı -ne

olur sa ol sun- şa şır tıp-sap tı ra ca ğım, en ol ma dık ku -

run tu la ra dü şü re ce ğim ve on la ra ke sin ola rak da -

var la rın ku lak la rı nı kes me le ri ni em re de ce ğim ve

Al lah'ın ya rat tık la rı nı de ğiş tir me le ri ni em re de ce -

ğim." Kim Al lah'ı bı ra kıp da şey ta nı dost (ve li) edi -

nir se, kuş ku suz o, apa çık bir hüs ra na uğ ra mış tır.

(Ni sa Su re si, 118-119)

77 � İn san dün ya day ken ke sin ola rak 
cen ne te gi de ce ğin den emin ola bi lir mi?

Hiç kim se dün ya day ken cen ne te gi de ce ğin den emin ola -

maz. Al lah "… kor ka rak ve umut ta şı ya rak du a edin…"

(Araf Su re si, 56) aye tiy le in sa nın "hem kor ku hem de umut"

117

Harun Yahya (Adnan Oktar)



do lu ol ma sı ge rek ti ği ni bil dir mek te dir. Her in san gü cü nün yet -

ti ği en yük sek ça ba yı gös te re rek, Ku ran'ın hü küm le ri ni ek sik -

siz ce uy gu la ya rak, Al lah'ın mak bul gör dü ğü gü zel ah la kı ha ya tı -

nın her anın da ya şa ma ge çi re rek Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ya

ça lış ma lı dır. Bu ça ba la rı nın kar şı lı ğı ola rak cen ne ti uma bi lir, an -

cak hiç bir za man emin ola maz. 

78 � Ku ran'da bah se di len 
"ön de ge len ler" kim ler dir?

El çi ler, ka vim le ri ni Al lah'ın di ni ne da vet et tik le rin de, her

ka vim de on la ra kar şı çı kan,  ça lış ma la rı nı en gel le mek is te yen,

iman eden le re zor luk çı ka ran bir ke sim ol muş tur. Ku ran'da bu

in san la rın ge nel lik le o top lu lu ğun ön de ge len le rin den ol duk la -

rı bil di ril mek te dir. Çün kü bu in san lar ya şa dık la rı top lum için -

de zen gin lik, güç ve ma kam sa hi bi olan ki şi ler dir. Bu ki şi le rin

Al lah'ın el çi le ri ne kar şı gel me le ri nin ve az gın lık gös ter me le ri -

nin ne de ni sa hip ol duk la rı bu dün ye vi im kan la rı nı, nü fuz ve iti -

bar la rı nı kay bet me kor ku sun dan kay nak la nır. Ku ran'da bu in -

san la rın her dö nem de var ol duk la rı şöy le ha ber ve ril miş tir:

Böy le ce Biz, her ül ke nin ön de ge len le ri ni -ora da

hi le li- dü zen ler kur sun lar di ye- ora nın suç lu-gü -

nah kar la rı kıl dık. Oy sa on lar, hi le li-dü ze ni an cak

ken di le ri ne ku rar lar da bu nun şu u ru na var maz lar.

(En'am Su re si, 123)

Ger çek te bu in san lar da bü tü nüy le Al lah'ın ya rat tı ğı ka de re

ta bi olan ve mü min le rin üs tün lük le ri nin or ta ya çık ma sı için
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Al lah'ın özel ola rak ya rat tı ğı kim se ler dir. Ku ran'da bil di ril di ği

gi bi Al lah bu ki şi le rin kur duk la rı dü zen le rin kö tü so nu cu nu

ken di le ri ne çe vir miş ve sa hip ol duk la rı nı da ha dün ya da iken el -

le rin den al mış ve bun la ra mü min le ri mi ras çı kıl mış tır. Al lah,

Mı sır'da bü yük bir güç ve mev ki sa hi bi olan Fi ra vun ve onun

ön de ge len çev re siy le, Hz. Mu sa ve be ra be rin de ki mü min le rin

mü ca de le si nin so nu cu nu şöy le ha ber ve rir:

Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na

da, ba tı sı na da o hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı mi -

ras çı lar kıl dık. Rab bi nin İs ra i lo ğul la rı na olan o gü -

zel vaa di, sab ret me le ri do la yı sıy la ta mam lan dı. Fi -

ra vun ve kav mi nin yap mak ta ol duk la rı ve yük selt -

tik le ri ni (köşk le ri ni, sa ray la rı nı) da yer le bir et tik.

(Araf Su re si, 137)

Böy le lik le Biz on la rı (Fi ra vun ve kav mi ni) bah çe -

ler den ve pı nar lar dan sü rüp çı kar dık; ha zi ne ler den

ve soy lu ma kam(lar)dan da. İş te böy le; bun la ra İs -

ra i lo ğul la rı nı mi ras çı kıl dık. (Şu a ra Su re si, 57-59)

Al lah'ın tüm mü min le ri içi ne alan bu ge nel ka nu nu bir baş -

ka ayet te şöy le açık la nır:

An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp -

he siz Arz'a sa lih kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye

yaz dık. (En bi ya Su re si, 105)

Ka vim le rin ön de ge len in kar cı la rı nın, tev be edip tu tum la -

rı nı de ğiş tir mez ler se, ahi ret te ki son la rı ise ka çı nıl maz ve acı

bir azap tır. 
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79 � "Sa lih amel" ne de mek tir?

Sa lih amel, ka tık sız ola rak Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak

için ya pı lan iş ler dir. Bir in san gö rü nüş te çok bü yük ha yır ve ya

fe da kar lık gi bi gö rü nen ba zı iş ler ya pa bi lir. Ör ne ğin, muh taç

du rum da ki in san la ra yük lü mik tar lar da yar dım da bu lu na bi lir.

An cak yap tı ğı yar dı mın mik ta rı o işin sa lih bir amel ol du ğu nun

gös ter ge si de ğil dir. Çün kü in san lar bu tür yar dım la rı top lum -

da iyi bi lin mek, in san la ra gös te riş yap mak ve ya iş ha ya tın da gü -

ven ka zan mak için de ger çek leş ti re bi lir ler. Bir işin "sa lih amel"

ol ma sı için yal nız ca Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak ama cıy la

ya pıl mış ol ma sı ge re kir.

Sa lih bir amel de bu lu nur ken in san, o iş te ya pa bi le ce ği nin en

iyi si ni, en gü ze li ni yap mak için gay ret eder. Çün kü ama cı gös -

te riş yap mak de ğil, o iş te Al lah'ı en faz la hoş nut kı la cak so nu -

cu el de et mek tir. İş te bu sa mi mi ça ba la rın dan ötü rü sa lih

amel ler de bu lu nan mü min ler bir çok ayet te cen net le ve gü zel

bir ya şam la müj de len mek te dir ler:

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri -

ne kalp le ri tat min bul muş ola rak bağ la nan lar', iş te

bun lar da cen ne tin hal kı dır lar. On da sü re siz ka la -

cak lar dır. (Hud Su re si, 23)

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)

120

İMANI ÇABUK ANLAMAK -2-



80- Mal ca zen gin leş ti ğin de mü mi nin tav rı

na sıl olur?

Mü min tüm mül kün asıl sa hi bi nin Al lah ol du ğu nu ve Al lah'ın

mül kü ki me di ler se ona ve re ce ği ni bi lir. Bu ne den le mal ca zen -

gin leş ti ğin de elin de ki ler den do la yı şı ma rıp az gın laş maz, Al lah'a

ken di si ne ver di ği ni met ler den do la yı şük re der ve sa hip ol duk -

la rı nı Al lah'ın en çok hoş nut ola ca ğı şe kil de kul la nır. 

Al lah, Ku ran'da mülk sa hi bi bir ada mın ör ne ği ni ve rir. Bu

ada mın ol duk ça ve rim li bağ la rı var dır. An cak, bu ni met le ri

ken di si ne Al lah’ın ver di ği ni an la maz lık tan ge le rek nan kör ce

dav ra nır ve sa hip ol duk la rı ile övü nür. Mü min olan ar ka da şı ise

onu bu tav rın dan do la yı uya rır ve şöy le der: 

Ken di siy le ko nuş mak ta olan ar ka da şı ona de di ki:

"Se ni top rak tan, son ra bir dam la su dan ya ra tan,

son ra da se ni düz gün (eli aya ğı tu tan, gü cü kuv ve -

ti ye rin de) bir adam kı lan (Al lah)ı in kar mı et tin?

Fa kat, O Al lah be nim Rab bim dir ve ben Rab bi me

hiç kim se yi or tak koş mam. Ba ğı na gir di ğin za man,

'Ma şa Al lah, Al lah'tan baş ka kuv vet yok tur' de men

ge rek mez miy di?.. (Kehf Su re si, 37-39)

İş te mü mi nin tav rı da ayet te be lir til di ği gi bi bir ni met kar şı -

sın da he men Al lah'ı an mak ve O'na hamd et mek tir.

81 � Hik met sa hi bi ol mak 
ne de mek tir?

Hik met sa hi bi ol mak her za man akıl cı, öz lü, isa bet li ko nuş -
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mak ve dav ran mak tır. Hik met sa hi bi ki şi olay la rın iç yü zü nü ve

ger çek yön le ri ni  gör me ye te ne ği ne ve de rin bir kav ra yı şa sa -

hip tir. Bu ne den le her ka ra rı, her ha re ke ti isa bet li olur. Ko -

nuş ma sı çar pı cı ve et ki le yi ci dir. An lat tı ğı her şey in san la rın kal -

bin de sa mi mi bir et ki oluş tu rur.

Hik met, her an Al lah'a yö ne len, Ku ran'a gö re ya şa yan, dai -

ma Ku ran'a gö re dü şü nen sa mi mi ve ih las lı in san la ra Al lah Ka -

tın dan ve ri len bir özel lik tir. Al lah "Ki me di ler se hik me ti

ona ve rir; şüp he siz ken di si ne hik met ve ri le ne bü yük

bir ha yır da ve ril miş tir…" (Ba ka ra Su re si, 269) aye tiy le

hik me tin bü yük bir ni met ol du ğu nu bil dir miş tir. 

82 � İs raf Ku ran'da 
na sıl geç mek te dir? 

Al lah is ra fı kul la rı na ha ram kıl mış tır. Ve har ca ma ya par ken

na sıl bir öl çü ile yap ma la rı ge rek ti ği ni şöy le bil dir miş tir:

On lar, har ca dık la rı za man, ne is raf eder ler, ne kı -

sar lar; (har ca ma la rı,) iki si ara sın da or ta bir yol dur.

(Fur kan Su re si, 67)

Müs lü man lar sa hip ol duk la rı her şe yi Al lah yo lun da, Al lah'ı

en çok ra zı ede cek le ri şe kil de kul la nır lar. El le rin de ki her şe yin

ken di le ri ne Al lah’ın ver di ği bi rer ni met ol du ğu nu, bun la rın hiç -

bi ri nin asıl sa hip le ri ol ma dık la rı nı unut maz lar. Fe da kar lık yap -

ma la rı ge rek ti ği za man da sa hip ol duk la rı her şe yi Ku ran'ın em -

ret ti ği şe kil de har car, an cak ge rek siz bir har ca ma ola ca ğı za -

man tek bir ku ru şu bi le is raf et mek ten sa kı nır lar. Al lah Ku -
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ran'da mü min le re, ih ti ya cı olan kim se le re mal la rın dan ver me -

le ri ni an cak sa çıp sa vur ma ma la rı nı em ret miş tir:

Ak ra ba ya hak kı nı ver, yok su la ve yol da kal mı şa da.

İs raf ede rek sa çıp-sa vur ma. Çün kü sa çıp-sa vu ran -

lar, şey ta nın kar deş le ri ol muş lar dır; şey tan ise

Rab bi ne kar şı nan kör dür." (İs ra Su re si, 26-27)

Bir de is ra fın ni met ler den uzak dur mak ola rak an la şıl ma ma -

sı ge re kir. Al lah Ku ran'da "… yi yin, için ve is raf et me yin.

Çün kü O, is raf eden le ri sev mez." (Araf Su re si, 31) aye -

tiy le bil dir di ği gi bi, ina nan la rın ni met ler den fay da lan ma sı nı bil -

dir miş ve sa de ce bun la rın is raf edil me si ni ya sak la mış tır. Fa kat

bu gün din ah la kın dan uzak olan top lum lar da is raf ko nu su na ge -

re ken önem ve ril mez. Lo kan ta lar da, ev ler de ta bak ta bak yi ye -

cek ler, ki lo lar ca ek mek, mey ve, seb ze ko lay ca çö pe atı la bil -

mek te dir. Oy sa  Al lah is ra fın kü çük bü yük de me den her tür -

lü sü nü ha ram kıl mış tır. Bu yüz den in san la rın dü şün ce siz ce "bu

bo zul du", "bun la rı kul la na ma yız" gi bi söz ler le el le rin de ki le ri at -

ma la rı de ğil, tüm ni met le ri bo zul ma aşa ma sı na ge tir me den de -

ğer len dir me nin yol la rı nı ara ma la rı ge re kir. An cak bu şe kil de

ni me tin hak kı nı ver miş olur lar, ak si tak dir de bü yük bir be re -

ket siz lik ve Al lah'a kar şı nan kör lük söz ko nu su olur.

83- Me lek le rin in san la rın 
ca nı nı al ma sı na sıl olur? 
İn san ca nı alı nır ken me le ği gö rür mü? 

Ölüm bir ne vi bo yut de ğiş tir me dir. Ölen in sa nın ru hu ile
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dün ya bo yu tun da ki be de ni ara sın da bağ lan tı ke si lir. İn san ölüm

anın dan iti ba ren ölüm me lek le ri ni gö re bi le cek bir bo yu ta ge çiş

ya par. Ve bu ge çiş, in sa nın son suz ha ya tı nın da baş lan gı cı dır. İş -

te fark lı bir bo yu ta ge çiş ile bir lik te in san lar can la rı nı al ma ya ge -

len me lek le ri gö rür ler, hat ta ge len me lek ler ken di le ri ile ko nu -

şur lar. An cak her ke sin ca nı ay nı şe kil de alın maz. Mü min le rin

ca nı nı al ma ya ge len me lek ler ile küf rün ca nı nı al ma ya ge len me -

lek le rin yap tık la rı ve ko nuş tuk la rı bir bi rin den ta ma men fark lı

olur.

Mü min le rin can la rı nı al ma ya ge len me lek ler on la ra "se lam"

di ye rek can la rı nı gü zel lik le çe kip alır lar. Bu sı ra da on la rı gi de -

cek le ri cen net ile müj de ler ler. (Nahl Su re si, 32)

İn kar eden le rin can la rı nı al ma ya ge len me lek ler ise hiç bek -

le me dik le ri bir an da on la rın yüz le ri ne ve sırt la rı na vur ma ya

baş lar lar. (Mu ham med Su re si, 27) Ca nı nı en de rin den acıy la

çe ker ler ve bu sı ra da in kar cı nın ayak la rı bir bi ri ne do la nır. (Kı -

ya met Su re si, 29) Me lek ler el le ri ni ona doğ ru uza tır ken ona

son su za ka dar de vam ede cek, al çal tı cı ve ya kı cı bir aza bı müj -

de ler ler. (En'am Su re si, 93)

84 � Ves ve se ne dir?

Şey tan in sa na her yön den ya na şa rak onu Al lah'ın yo lun dan

alı koy ma ya ça lı şır. Bu nun için çok çe şit li oyun lar oy nar. Ves ve -

se de şey ta nın bu oyun la rın dan bi ri dir. Ves ve se, şey ta nın in sa -

nı boş şey ler le uğ raş tır mak, asıl dü şün me si ge re ken önem li

ko nu lar dan uzak laş tır mak için fı sıl da dı ğı söz ler, ya nılt ma lar,
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kal be ver di ği kuş ku lar, boş ku run tu lar ve hu zur suz luk ve ri ci

dü şün ce ler dir. Şey ta nın bu yö nü Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

De ki: İn san la rın Rab bi ne sı ğı nı rım. İn san la rın ma -

li ki ne, İn san la rın (ger çek) İla hı na; 'Sin si ce, kalp le -

re ves ve se ve şüp he dü şü rüp du ran' ves ve se ci nin

şer rin den. Ki o, in san la rın gö ğüs le ri ne ves ve se ve -

rir (iç le ri ne kuş ku, ku run tu fı sıl dar). (Nas Su re si,

1-5)

Şey tan, in sa nın ak lı na ge tir di ği Ku ran dı şı dü şün ce ler le

onun sağ lık lı dü şün me si ni en gel le mek, onu, baş ta di ni ko nu lar

ol mak üze re dün ya ve ahi ret ha ya tı na za ra rı do ku na cak ku run -

tu la ra kap tır mak is ter. Pek çok saç ma ve tu tar sız dü şün ce yi,

ken di dü şün ce le riy miş gi bi tel kin edip in sa nın ken di si ne olan

gü ve ni ni kay bet tir me ye ça lı şır. Ku ran ile ha re ket et me yen

kim se şey ta nın bu hi le si ni fark et mez ve onun ves ve se le ri ne

ken di si ni kap tı rıp sü rek li ku run tu lar için de bo ca lar. Şey ta nın

bu fı sıl tı la rı ki şi nin di ni yan lış ta nı ma sı na, Al lah'ın gü cü nü ge re -

ği gi bi tak dir ede me me si ne, sü rek li şüp he için de ol ma sı na da

ne den olur. Bu nun so nu cun da Al lah'ın bü yük lü ğü nü, dün ya da

var oluş ama cı nı dü şün mek ye ri ne ne ken di si ne ne de be ra ber

ol du ğu in san la ra fay da ver me ye cek ko nu la ra ken di ni kap tı ra -

rak, ha ya tı nı ge çi rir. So nuç ta şey tan Ku ran'dan ha ber siz, din

ah la kın dan uzak bu ki şi üze rin de ama cı nı ger çek leş tir miş, onun

son suz aza bı na ve si le ol muş olur. İn kar cı la rın ve gü nah kar la rın

her za man şey ta nın tel kin le ri ne açık ol duk la rı, şey ta nın ves ve -

se le ri doğ rul tu sun da ha re ket et tik le ri Ku ran'da ha ber ve ri lir:
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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 a ra Su re si, 221-223)

85 � İn san ves ve se den 
na sıl kur tu lur?

Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği gi bi şey ta nın hi le li dü ze ni çok

za yıf tır. (Ni sa Su re si, 76) İman eden ler ve Rab bi miz'e te vek kül

eden ler üze rin de bir et ki si yok tur. Al lah mü min le re ken di le ri -

ne bir ves ve se gel di ği za man ne yap ma la rı ve bu ves ve se den

na sıl kur tul ma la rı ge rek ti ği ni Ku ran'da bil dir miş tir. Ku ran'a ta -

bi olan mü min ler ken di le ri ne bir ves ve se gel di ği za man he men

şey tan dan Al lah'a sı ğı nır lar. Kı sa sü re için de akıl la rın dan ge çen

dü şün ce nin şey ta na ait bir ves ve se ol du ğu nu an lar lar. Hiç bir

ku run tu ya, ya da sı kın tı ya ka pıl ma dan, Al lah'ı zik re der ve şey -

ta nın bu pis li ğin den kur tu lur lar.

Al lah Ku ran'da ken di le ri ne ves ve se gel di ğin de  mü min le rin

bu nu he men dü şü nüp ta nı ya cak la rı nı şöy le bil dir miş tir:

Eğer sa na şey tan dan ya na bir kış kırt ma (ves ve se

ve ya iğ va) ge lir se, he men Al lah'a sı ğın. Çün kü O,

işi ten dir, bi len dir. (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, 200-201)
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86 � Ku ran oku nur ken 
ne yap mak ge re kir? 

Al lah Ku ran oku nur ken, şey tan dan Al lah'a sı ğın ma yı ve in -

san la rın su sup din le me le ri ni em ret miş tir:

Kur'an okun du ğu za man, he men onu din le yin ve

su sun. Umu lur ki esir gen miş olur su nuz. (Araf Su -

re si, 204)

Top lum da bir çok in san Al lah'ın bu em ri ni bil mez. Te le viz -

yon da, rad yo da Ku ran oku nur ken in san lar gün lük ha yat la rı na

de vam eder, bir yan dan da soh bet eder ler. Oy sa böy le bir du -

rum da ya pıl ma sı ge re ken su sup din le mek tir. Eğer şart lar dan

do la yı bir ses siz lik sağ la na mı yor sa o za man te le viz yon ve ya

rad yo ka pa tı la bi lir. Çün kü ak si ni yap mak Al lah'ın farz kıl dı ğı bir

hük mü ye ri ne ge tir me mek olur. 

87 � Ku ran'ı oku mak ye ter li mi dir?

Bu gün ken di si ni Müs lü man ola rak ni te len di ren bir çok in san,

Al lah'ın ken di sin den ne is te di ği ni ne ya par sa ger çek Müs lü man

ola ca ğı nı bil mez. Çün kü ha ya tın da bir ke re bi le Al lah'ın ken di -

si ne gön der di ği kut sal ki ta bı oku ma mış tır. Oy sa Al lah Ku ran'ı,

in san la rı ne den ya rat tı ğı nı ve on lar dan ne is te di ği ni bil dir mek

için yol la mış tır. Al lah'ı ta nı mak, O'nu ra zı ede rek, cen ne ti ne

git mek is te yen in san la rın Ku ran'ı çok iyi bil me le ri ge re kir.

An cak ca hi li ye top lum la rın da Ku ran'a ba kış açı sı son de re -

ce yan lış tır. Bu in san lar dan ba zı la rı Ku ran'ı sa de ce okur, ama

Al lah'ın ken di si ne ver di ği öğüt le ri hiç dü şün mez, üze ri ne al -
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maz, ha ya tı na ge çir mez. Ku ran oku mak bir iba det tir ama Ku -

ran, Al lah'ı ta nı mak, Al lah'ın is te dik le ri ni öğ ren mek ve ha ya ta

ge çir mek için oku nur. Yi ne bu in san lar dan ba zı la rı Ku ran'ın sa -

de ce bir du a ki ta bı ol du ğu nu sa nır. Du a eder ken Ku ran'dan

ez ber le di ği ayet le ri an la ma dan okur. El bet te Ku ran'da Al lah

pey gam ber le rin du ala rın dan ör nek ler ver miş tir ve mü min le rin

bu du ala rı ör nek al ma la rı ge re kir. An cak Ku ran'ı sa de ce bir

du a ki ta bı ola rak dü şün mek yan lış ve ek sik bir ba kış açı sı olur. 

Al lah mü min ler için bir reh ber ola rak Ku ran’ı in dir miş tir ve

Ku ran, apa çık ayet le ri ile mü min le ri ka ran lık lar dan nu ra çı ka -

rır. Ku ran'ın bu özel li ği ni Al lah şöy le bil di rir:

… Si ze Al lah'tan bir nur ve apa çık bir Ki tap gel di.

Al lah, rı za sı na uyan la rı bu nun la kur tu luş yol la rı na

ulaş tı rır ve on la rı Ken di iz niy le ka ran lık lar dan nu -

ra çı ka rır. On la rı dos doğ ru yo la yö nel tip-ile tir.

(Mai de Su re si, 15-16)

… 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)

Söz ko nu su in san la rın Ku ran hak kın da ki yan lış bir inanç la rı

da, Ku ran'ın geç miş üm met le re in di ril di ği  şek lin de dir. Oy sa

za ma nın geç me si, tek no lo ji nin ge liş me si, uzay ve ya bil gi sa yar

ça ğın da ol ma mız  bir şe yi de ğiş tir mez. 1400 se ne ön ce ki in san -

lar ile bu gün ya şa yan ya da ge le cek te ya şa ya cak olan in san la rın

hırs la rı, tut ku la rı, dün ya ya ba kış açı la rı, ca hil lik le ri hep ay nı dır.
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Ve bun la rın ye ri ne koy ma la rı ge re ken doğ ru bil gi nin kay na ğı

da her za man için Ku ran'dır. Al lah Ku ran'a ta bi ol ma mak için

onun "geç miş le rin ma sa lı" ol du ğu nu id di a eden in san la rı ce -

hen nem ile uya rıp kor kut muş tur: 

Ona ayet le ri miz okun du ğu za man: "Geç miş le rin

ma sal la rı dır" de di. As la, ha yır; on la rın ka zan dık la -

rı, kalp le ri üze rin de pas tut muş tur. Ha yır; ger çek -

ten on lar, Rab le rin den per de le ne rek-yok sun tu tul -

muş lar dır. Son ra on lar, kuş ku suz ce hen ne me yol -

la na cak lar dır. (Mu taf fi fin Su re si, 13-16)

88 � Din han gi yön le riy le ba rış ve 
hu zu ru sağ lar?

Din her şey den ön ce in san la rın vic dan la rı na gö re ya şa ma la -

rı nı ge rek li kı lar. Her ke sin vic dan lı dav ran dı ğı bir or tam da ise

çe kiş me, kav ga ve ya hu zu ru bo za cak her han gi bir dav ra nı şa

rast lan maz. 

Din ah la kı nı ya şa yan in san lar akıl ve sağ du yu sa hi bi ki şi ler -

dir ve olay la ra yak la şım la rı da bu şe kil de olur. Do la yı sıy la dai -

ma çö züm cü ve ra hat la tı cı bir tu tum ser gi ler ler. Bu da bu lun -

duk la rı or ta mın re fah için de ol ma sı nı sağ lar.

Din ah la kın da ada let var dır. Her ke se hak kı tam ola rak ve -

ri lir, do la yı sıy la kim se nin ken di hak kı için mü ca de le ver me si ne,

bu nun için tür lü tür lü yol la ra baş vur ma sı na ge rek kal maz. Hak -

kı za ten di ğer din dar ve vic dan lı ki şi ler ta ra fın dan en gü zel şek -

liy le ko ru nur.
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Din dar in san lar Al lah'tan kork tuk la rı için ci na yet, in ti har,

hır sız lık gi bi Al lah'ın ha ram kıl dı ğı ey lem le re gi riş mez ler. Ahi -

ret te he sa bı nı ve re me ye cek le ri bir şe yi as la yap maz lar. 

Din ah la kın da ki şi sel çı kar lar için hırs yap mak yok tur. Her -

kes di nin or tak men faa ti için gü cü nün yet ti ği nin en faz la sı nı

yap mak la so rum lu dur. Do la yı sıy la çı kar la rın ça tış ma sı so nu cu

olu şa bi le cek bir hu zur suz luk söz ko nu su ol maz.

Din de bas kı ve zor la ma yok tur. Mü min ler sa de ce di nin gös -

ter di ği ger çek le ri an lat mak la so rum lu tu tul muş lar dır. 

Ay rı ca Ku ran'da Al lah'ın iman eden le rin üze ri ne özel ola -

rak gü ven duy gu su ve hu zur in dir di ği bil di ril mek te dir. Bu, sa lih

mü min le re Al lah Ka tın dan ve ri len bü yük bir ni met tir. Bu ger -

çek Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Mü'min le rin kalp le ri ne, iman la rı na iman ka tıp-

arttır 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)

Bu ra da an la tı lan lar din ah la kı nın in san la ra sun du ğu gü zel

or ta mın çok ge nel bir ta ri fi dir. Din ge rek in san lar, ge rek top -

lum lar açı sın dan dün ya da ya şa na bi le cek en hu zur do lu, en ide -

al, en ku sur suz or ta mı sağ lar. 

89 � Ku ran'da öğüt le nen ti ca ret ah la kı na sıl dır? 

Mü min ha ya tı bo yun ca yap tı ğı her işi Al lah'ın rı za sı ve hoş -

nut lu ğu için ya par. Yap tı ğı iş ne olur sa ol sun ona asıl ama cı nı
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unut tur maz. Al lah Ku ran'da mü min ler den bah se der ken ti ca re -

tin ve ya alış ve ri şin on la ra asıl amaç la rı nı unut tur ma dı ğı nı şöy le

bil dir miş tir:

(Öy le) Adam lar ki, ne ti ca ret, ne alış-ve riş on la rı

Al lah'ı zik ret mek ten, dos doğ ru na ma zı kıl mak tan

ve ze ka tı ver mek ten 'tut ku ya kap tı rıp alı koy maz';

on lar, kalp le rin ve göz le rin in kı la ba uğ ra ya ca ğı

(deh şet ten al lak bul lak ola ca ğı) gün den kor kar lar.

(Nur Su re si, 37)

Al lah'ın mü min ler den is te di ği üs tün bir ah lak var dır ve mü -

min ler han gi iş üze rin de olur lar sa ol sun lar bu ah la kın ge rek le -

ri ni ye ri ne ge ti rir ler. Ti ca ret ya par ken de yi ne dü rüst, yi ne sa -

mi mi, yi ne fe da kar, yi ne ça lış kan, yi ne ada let li, yi ne te va zu lu -

dur lar. Yi ne bü tün dik kat le ri Al lah'ın rı za sın da ve O'nun he lal-

ha ram sı nır la rın da dır. Bun lar la bir lik te Al lah mü min le re ti ca ret

ya par ken baş ka la rı nın hak la rı na te ca vüz et me me le ri ni, öl çü yü

ve tar tı yı tam tut ma la rı nı, in san la rın eş ya sı nı de ğer den dü şür -

me me le ri ni em ret miş tir. (Hud Su re si, 85)

Ay rı ca ti ca ret ya par ken dü rüst ol ma nın, in san la ra hak sız lık

yap ma ma nın ve böy le gü zel bir ah lak gös te re rek Al lah'ı ra zı

et me nin da ha ha yır lı ola ca ğı İs ra Su re si'nde şu şe kil de bil di ril -

miş tir:

Ölç tü ğü nüz za man öl çü yü tam tu tun ve dos doğ ru

bir tar tıy la tar tın; bu, da ha ha yır lı dır ve so nuç ba -

kı mın dan da ha gü zel dir. (İs ra Su re si, 35)
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90 � Te vek kül süz lü ğün in san 
ru hun da yol aç tı ğı tah ri bat lar ne ler dir?

Te vek kül bir in sa nın her işin de Al lah'a gü ve nip da yan ma sı,

tek ko ru yu cu su nun Al lah ol du ğu nu bi le rek O'na tes lim ol ma sı

an la mı na ge lir. Olay la rın her za man Al lah'ın kon tro lü al tın da

ger çek leş ti ği ni bi len mü min ler O'nun, Ken di si'ne iman eden le -

ri, her za man des tek le di ği ni, on la ra yar dım et ti ği ni de bi lir ler.

El bet te bu ruh ha li ni ya şa yan in sa nın kal bi her za man hu zur ve

gü ven için de dir. Te vek kü lü ya şa ma yan, ken di ni Al lah'a tes lim

et me miş ki şi ler ise ha yat la rı nı bü yük bir kor ku, en di şe, sı kın tı,

pa nik, gü ven siz lik, tat min siz lik, hırs, öf ke, bu na lım, piş man lık,

kıs kanç lık gi bi duy gu lar için de ge çi rir ler.   Al lah in kar la rı do la -

yı sıy la bu in san la rın kalp le ri ne bü yük bir sı kın tı yer leş ti rir. Te -

vek kü lün ra hat lı ğı nı, kon fo ru nu, hu zu ru nu on la ra ya şat maz.

Al lah'a gü ve nip da yan ma yan la rın kal bin de olu şan bu sı kın tı Ku -

ran'da şöy le ta rif edil miş tir:

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.  (En'am Su re si, 125)

Al lah'ı bir le yen (Ha nif)ler ola rak, O'na (hiç bir) or -

tak koş mak sı zın. Kim Al lah'a or tak ko şar sa, san ki

o gök ten düş müş de onu bir kuş ka pı ver miş ve ya

rüz gar onu ıs sız bir ye re sü rük le yip at mış gi bi dir.

(Hac Su re si, 31)
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91 � Fii li du a na sıl ya pı lır?

Fii li du a bir in sa nın söz lü du a ede rek is te di ği şe yi, elin den

ge len tüm gay re ti gös te rip, o işin ger çek leş me si için ge re ken

her şe yi ye ri ne ge ti re rek is te me ye de vam et me si dir. Ör ne ğin

bir in san su is ter, ama su yun önü ne gel me si ni bek le mez, gi der

su yu bar da ğı na ko yar ve son ra su yu içer. Ya ni Al lah'tan is te di -

ği şe yin ger çek leş me si için Al lah'ın ken di si ne öğ ret ti ği se bep -

le ri ve ka nun la rı elin den gel di ği ka dar ye ri ne ge ti rip so nu cu nu

Al lah'tan bek ler. Bu nun gi bi, bir in san bir sı na vı ka zan ma yı çok

is ter, Al lah'a bu nun için du a eder, el bet te bu nun için ge rek li

ça lış ma la rı da ya par, öğ ren me si ge re ken le ri öğ re nir, ça lış ma sı -

nı en gel le ye cek, dik ka ti ni da ğı ta cak or tam lar dan ka çı nır ve bu

gay re ti nin so nu cun da da Al lah ona bir ba şa rı ve rir. 

İn san la rın bir kıs mı, du a hak kın da yan lış bir inan ca sa hip tir -

ler. Bu ki şi le re gö re Al lah'a du a edil dik ten son ra bir kö şe ye

çe kil mek ve dua nın so nu cu nu bek le mek ge re kir. Oy sa bu sa -

mi mi bir ta vır de ğil dir. Çün kü bir şe yi ger çek ten is te yen ki şi

onun için hem söz lü, hem de fii li dua yı ye ri ne ge tir me li dir. An -

cak her tür lü fii li ça ba yı ye ri ne ge ti rip "ben her şe yi yap tım" di -

yen ve   Al lah'a söz lü ola rak du a et me yi unu tan bir in sa nın da

ha ta sı na düş me mek ge re kir. Her iki dua nın da bi ra ra da ya pıl -

ma sı ge re kir.
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92 � Ba zı top lum lar da ki de je ne ras yon la 
din siz lik ara sın da ki bağ lan tı ne dir?

Al lah'ın in san la ra in dir di ği di ne tes lim ol ma yı ka bul et me -

yen in san lar Ku ran'da an la tı lan gü zel ah la kı ya şa ya maz lar ve yi -

ne Ku ran'da in san la ra bil di ril miş olan sı nır la rı ko ru maz lar.

Al lah'tan kor kup sa kın ma dık la rı ve ahi re te de inan ma dık la rı

için  yap tık la rı nın he sa bı nı ver me kor ku su için de ol maz lar. Bu

yüz den di nin ya şan ma dı ğı top lum lar her tür lü ah lak sız lı ğı ve

kö tü lü ğü kor ku suz ca, so nu cu nu dü şün me den ya şa yan in san -

lar dan olu şur. Böy le top lum la rın hız lı ve bü yük çap lı bir de je -

ne ras yon sü re ci ne gir me si de ka çı nıl maz dır. Çün kü bu in san -

lar ya sak lan dı ğı hal de, ra hat lık la hır sız lık ya par, in san la ra za rar

ve rir, öf ke le nir, adam öl dü rür, baş ka la rı nın hak la rı na te ca vüz

eder, ya lan söy ler, ken di le rin den baş ka kim se ye as la de ğer

ver mez, her şe yi bir çı kar kar şı lı ğın da ya par, ken di le rin den da -

ha güç süz bi ri ni mut la ka ezer ler. "Ben din dar de ği lim ama öf -

ke li de de ği lim" di yen ki şi bir gün ta ham mül ede me ye ce ği bir

olay la kar şı la şır ve ken din de her tür lü kö tü lü ğü yap ma hak kı nı

gö rür. Öy le öf ke le nir ki ye ri gel di ğin de adam öl dür me ye bi le

kal kı şa bi lir.

İş te din siz lik, her han gi bir sı nır ta nı ma dı ğı için, top lum la rın

tüm in sa ni duy gu la rı nı öl dü rür. Ve müt hiş bir de je ne ras yo nun

ya şan ma sı na se be bi yet ve rir. Din siz top lum lar da, di nin in san la -

ra ge tir di ği ada let, yu mu şak baş lı lık, ter bi ye, mer ha met ve sev -
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gi as la ol maz. Bu yüz den din siz lik bir top lum da ki de je ne ras yo -

nun ana kay na ğı dır.

93 � Cin ler na sıl var lık lar dır? Cin le rin de iman
ede ni ve et me ye ni var mıdır? Ahi ret te on la rın
da ya şa ya ca ğı cen net ve ce hen nem ola cak mı? 

Cin ler tıp kı in san lar gi bi Al lah'a iba det et me le ri için, fa kat

in san gi bi top rak tan de ğil ateş ten ya ra tıl mış, in san lar dan fark lı

bir bo yut ta ya şa yan var lık lar dır. (Za ri yat Su re si, 56), (Hicr Su -

re si, 27) Al lah cin le re de iman et me le ri için el çi le ri ni gön der -

mek te dir. (En'am Su re si, 130) On la rın iç le rin de de iman eden -

ler ve iman et me yen ler var dır. Al lah cin le rin bu du ru mu nu bir

aye tin de şöy le ha ber ver mek te dir:

"Ve el bet te biz den Müs lü man olan lar da var, zul -

me den ler de. İş te (Al lah'a) tes lim olan lar, ar tık

on lar 'ger çe ği ve doğ ru yu' araş tı rıp-bu lan lar dır."

(Cin Su re si, 14)

Ay nı za man da ara la rın da in san lar da ol du ğu gi bi pey gam ber -

le re düş man lık ya pan lar da var dır:

Böy le ce her pey gam be re, in san ve cin şey tan la rın -

dan bir düş man kıl dık... (En'am Su re si, 112) 

Ve cin ler de tıp kı in san lar gi bi ahi ret te yap tık la rı nın kar şı lı -

ğı nı gö re cek ler dir. Al lah'a iman edip, pey gam ber le rin uya rı la rı -

nı din le yen ler as la hak sız lı ğa uğ ra tıl ma yıp, ecir le ri nin kar şı lı ğı nı

ala cak lar dır. İn kar cı olan cin ler ise, in kar cı in san lar la bir lik te
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ce hen ne me atı la cak lar dır. Al lah bu ke sin ger çe ği Ku ran'da bil -

dir miş tir: 

An dol sun, ce hen nem için cin ler den ve in san lar dan

çok sa yı da ki şi ya rat tık (ha zır la dık). Kalp le ri var dır

bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır bu nun -

la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler.

Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar.

İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

94 � Cin ler ge le cek ten 
ha ber ve re bi lir mi?

Al lah Ku ran'da, gay bı Ken di si'nden baş ka kim se nin ke sin lik -

le bil me di ği ni ve bil me ye de as la güç ye ti re me ye ce ği ni bir çok

ayet te bil dir miş tir. Bu ayet ler den bi ri şöy le dir:

De ki: "Gök ler de ve yer de gay bı Al lah'tan baş ka

kim se bil mez. On lar ne za man di ri le cek le ri nin şu -

u ru na var mı yor lar."  (Neml Su re si, 65)

Cin ler de Al lah'ın di le me si dı şın da hiç bir şe kil de ge le cek le il -

gi li bir bil gi el de ede mez ler. Ku ran'da cin le rin gayb tan bil gi al ma -

ya ça lış tık la rı nı ama bu nu ba şa ra ma dık la rı nı, ken di le ri nin de bu -

nu iti raf et ti ği ni an la tan ayet ler var dır. Cin Su re si'nde ge çen bu

ayet ler in san la rın cin ler hak kın da ki yan lış inanç la rı nı da or ta dan

kal dı ra cak şe kil de dir. Ay rı ca Ku ran'da Hz. Sü ley man'a hiz met

eden cin ler den de söz edil mek te dir. Ve bu cin le rin Hz. Sü ley -

man'ın ölü mü nü çok son ra ha ber al dık la rı bil di ril mek te dir. Do -
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la yı sıy la cin ler den bir fay da gör mek ümi diy le on la ra sı ğı nan in -

san lar çok bü yük bir ya nıl gı ya düş tük le ri ni bil me li dir ler. Çün kü

cin le rin ge le ce ğe yö ne lik bir bil gi edin me le ri -Al lah'ın di le me si

dı şın da- müm kün de ğil dir. Ku ran'da Hz. Sü ley man kıs sa sıy la da

cin le rin gay ba yö ne lik bir bil gi ta şı ma dık la rı na dik kat çe kil miş tir:

Böy le ce onun (Sü ley man'ın) ölü mü ne ka rar ver di -

ği miz za man, ölü mü nü, on la ra, asa sı nı ye mek te

olan bir ağaç kur dun dan baş ka sı ha ber ver me di.

Ar tık o, ye re yı kı lıp-dü şün ce, açık ca or ta ya çık tı ki,

şa yet cin ler gay bı bil miş ol sa lar dı böy le si ne aşa ğı -

la nı cı bir azab için de ka lıp-ya şa maz lar dı. (Se be Su -

re si, 14) 

Cin Su re si'nde cin le rin gayb tan ha ber öğ re ne me dik le ri ile

il gi li bil di ri len di ğer  ayet ler ise şöy le dir:

Doğ ru su biz gö ğü yok la dık; fa kat onu güç lü ko ru -

yu cu lar ve şi hab lar la kap lı (dol du rul muş) bul duk.

Oy sa ger çek te biz, din le mek için onun otur ma

yer le rin de otu rur duk. Ama şim di kim din le ye cek

ol sa, (he men) ken di si ni iz le yen bir şi hab bu lur.

Doğ ru su bil mi yo ruz; yer yü zün de olan la ra bir kö -

tü lük mü is ten di, yok sa Rab le ri ken di le ri için (doğ -

ru ya ile ti ci) bir ha yır mı di le di? (Cin Su re si, 8-10)
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95 � Yer yü zün de can lı lı ğın ilk ola rak na sıl or -
ta ya çık tı ğı so ru su nun ce va bı fo sil ka yıt la rı na 
ba kı la rak bu lu na bi lir mi?

Fo sil ka yıt la rı na ba kı la rak can lı la rın na sıl or ta ya çık tık la rı

so ru su nun ce va bı nı ko lay lık la ve re bi li riz. Komp leks can lı lar la

il gi li fo sil ka yıt la rı na ilk ola rak, gü nü müz den yak la şık 520-530

mil yon yıl ön ce ki bir dö nem olan Kam bri yen Dev ri ne ait ta ba -

ka lar da rast lan mak ta dır.

Kam bri yen ka ya lık la rın da bu lun muş olan fo sil ler de, sal yan -

goz la ra, tri lo bit le re, sün ger le re, so lu can la ra, de ni za na la rı na,

yü zü cü ka buk lu la ra ve de niz zam bak la rı na rast lan mak ta dır. Bu

omur ga sız can lı la rın hep si bir an da ve ev rim te ori si nin id di a

et ti ği nin ak si ne bir ata la rı ol ma dan or ta ya çık mış lar dır. Can lı -

la rın bu şe kil de, mu ci ze vi ola rak bir den bi re or ta ya çı kış la rı,

ev rim ci bi li ma dam la rı ta ra fın dan "Kam bri yen Pat la ma sı"ola rak

da ad lan dı rı lır.

Na sıl olup da bu ka dar çok çe şit te can lı nın ani den or ta ya

çık tı ğı so ru su ev rim ci le rin hiç bir şe kil de ce vap la ya ma dık la rı bir

so ru dur. Öy le ki ev ri min dün ya ça pın da ki en önem li sa vu nu -

cu la rın dan olan İn gi liz ate ist bi yo log Ric hard Daw kins, bu ger -

çek kar şı sın da şun la rı söy le mek te dir:

… Kam bri yen kat man la rı, baş lı ca omur ga sız grup la rı nı bul du -

ğu muz en es ki kat man lar dır. Bun lar, ilk ola rak or ta ya çık tık la -

rı hal le riy le, ol duk ça ev rim leş miş bir hal de ler. San ki hiç bir ev -

rim ta ri hi ne sa hip ol ma dan, o hal de, ora da mey da na gel miş gi -

bi ler. Ta bi ki, bu ani or ta ya çı kış, ya ra tı lış çı la rı ol duk ça mem -
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nun et mek te dir. (Ric hard Daw kins, The Blind Watc hma ker,

Lon don: W.W. Nor ton 1986, s.229)

Kam bri yen Pat la ma sı, bir ev rim ci olan Daw kins'in de iti raf

et ti ği gi bi, can lı la rın yer yü zün de bir an da ve özel bir ya ra tı lış la

var ol duk la rı nın de lil le rin den bi ri dir.. 

96 � Bun dan mil yon lar ca yıl ön ce 
ya şa mış olan can lı lar na sıl 
ya pı la ra sa hip ler di?

Bun dan yak la şık 500 mil yon yıl ön ce ya şa mış olan can lı lar

da gü nü müz can lı la rı gi bi komp leks ya pı la ra sa hip ler di. Kam bri -

yen Dev ri'nde or ta ya çı kan can lı fo sil le ri, bi lim adam la rı ve

özel lik le de ev rim ci ler açı sın dan son de re ce şa şır tı cı ol muş tur.

Çün kü ev rim te ori si nin id di ası na gö re, o dö nem de or ta ya çı -

kan can lı lar da bu gün kü ler den fark lı, da ha "il kel" sa yı la bi le cek

sis tem le rin var ol ma sı ge re kir.

Oy sa sa hip ol duk la rı göz, so lun gaç, kan do la şı mı sis te mi gi -

bi komp leks ya pı lar bu can lı la rın il kel ol ma dık la rı nın bir de li li -

dir. Ör ne ğin Kam bri yen Dev ri can lı la rın dan olan tri lo bit ler,

gü nü müz bö cek le rin de de var olan çift mer cek li pe tek göz ya -

pı sı na sa hip ler di. Kar ma şık bir ya pı sı olan bu tri lo bit göz le ri nin

pe tek şek lin de yüz ler ce par ça sı var dı. 530 mil yon yıl ön ce çık -

mış olan bu ku sur suz göz ya pı sı kar şı sın da ev rim ci ler de hay -

ret le ri ni ifa de et mek zo run da kal mış lar dır.

Har vard, Roc hes ter ve Chi ca go Üni ver si te le ri'nden ev rim -

ci je olo ji pro fe sö rü Da vid Ra up; "Tri lo bit le rin gö zü, an cak gü nü -
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mü zün iyi eği tim gör müş ve son de re ce ye te nek li bir op tik mü hen -

di si ta ra fın dan ge liş ti ri le bi le cek bir ta sa rı ma sa hip ti" (Da vid Ra up,

"Conf licts Bet we en Dar win and Pa le on to logy", Bul le tin, Fi eld Mu se -

um of Na tu ral His tory, Cilt 50, Ocak 1979, s.24) di ye rek tri lo bit

gö zü nün te sa dü fen oluş ma sı nın im kan sız lı ğı nı da ka bul et mek

zo run da kal mış tır.

97 � Di no zor la rın si nek av la ma ya 
ça lı şır ken ka nat lan dı ğı nı söy le yen 
ev rim ci ler si nek le rin kö ke ni ni 
açık la ya bi lir ler mi? 

Ev rim ci ler si nek le rin kö ke ni ile il gi li hiç bir açık la ma ya pa -

maz lar. Ama ne il ginç tir ki kü çü cük bir si ne ğin na sıl oluş tu ğu -

nu açık la ya maz ken, kos ko ca di no zor la rın kuş la ra dö nüş me si ne

ken di le rin ce açık la ma ge tir me ye ça lı şır lar. Üs te lik di no zor la rın

si nek av la mak için ön ayak la rı nı bir bi ri ne çır par ken ayak la rın

ka nat la ra dö nüş tü ğü gi bi ma sal sı bir id dia da bu lu nur lar. He nüz

kü çü cük bir si ne ğe açık la ma ge ti re me yen bir te ori nin on dan

çok da ha han tal bir can lı nın olu şu mun dan söz et me si el bet te

an lam sız dır.

Ev rim ci le rin si nek le rin kö ke ni ko nu su na hiç de ğin me me le -

ri nin önem li ne den le ri var dır. Ön ce lik le si nek ler son de re ce

ku sur suz, hat ta gü nü müz tek no lo ji siy le da hi tam ola rak tak lit

edi le me miş bir uçuş me ka niz ma sı na sa hip tir ler. Bir si ne ğin sa -

ni ye de 500-1000 ke re ha re ket et ti re bil di ği mü kem mel bir ka -

nat sis te mi var dır. Üs te lik bu sis tem öy le si ne ku sur suz plan lan -

mış tır ki, si nek bu şa şır tı cı hız da ki ha re ke ti her iki ka na dı için
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eş za man lı ola rak ya pa bi lir. Bu nun la bir lik te kar ma şık bir so lu -

num sis te mi ne de sa hip tir. Uçuş için ge re ken ok si je ni di ğer

can lı la ra gö re çok da ha sü rat li ve ve rim li kul la na bi lir.

İn gi liz bi yo log Wo ot ton Ro bin si nek ler de ki üs tün ya ra tı lı şı

şöy le ta rif et mek te dir: 

Si nek ka nat la rı nın iş le yi şi ni öğ ren dik çe, sa hip ol duk la rı ta sa rı -

mın ne den li ku sur suz ve has sas ol du ğu nu da ha iyi an lı yo ruz…

Son de re ce elas tik özel lik le re sa hip par ça lar, ha va nın en iyi bi -

çim de kul la nı la bil me si için, ge rek li kuv vet ler kar şı sın da ge rek li

es nek li ği gös te re cek bi çim de has sa si yet le bi ra ra ya ge ti ril miş ler -

dir. Si nek ka nat la rıy la boy öl çü şe bi le cek tek no lo jik bir ya pı yok

gi bi dir. (J. Ro bin Wo ot ton, "The Mec ha ni cal De sign of In sect

Wings", Sci en ti fic Ame ri can, Cilt 263, Ka sım 1990, s.120)

98 � Fil, sin cap ve di ğer me me li ler 
tek bir kö ken den gel miş ola bi lir ler mi?

Ev rim te ori si nin bi lim dı şı id di ala rı na gö re sü rün gen ler hem

kuş la rın hem de me me li le rin ata sı dır lar. Me me li ola rak ni te -

len di ri len can lı lar ge nel hat la rıy la dü şü nül dü ğün de böy le bir id -

dia nın im kan sız ol du ğu ra hat lık la gö rü le cek tir. Ör ne ğin kap lan -

la rı, inek le ri, ayı la rı, fil le ri, yu nus la rı, ba li na la rı, fa re le ri, ya ra sa -

la rı bir dü şü ne lim. Bu me me li tür le ri ara sın da son de re ce bü -

yük ya pı sal fark lı lık lar var dır. Üs te lik bu can lı la rın her bi ri nin

ken di ih ti yaç la rı na uy gun, özel me ka niz ma la rı var dır. Ör ne ğin

yu nus lar son de re ce has sas bir so nar sis te mi ne sa hip tir ler.

Ayı la rın sa ya şa dık la rı böl ge nin ik lim şart la rı na uy gun me ka niz -

ma la rı var dır. 
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Bu fark lı lık la rın ev rim ci ler açı sın dan na sıl bü yük bir zor luk

oluş tur du ğu nu ev rim ci Zoo log Eric Lom bard şöy le be lirt miş tir:

Me me li ler sı nı fı için de ev rim sel ak ra ba lık iliş ki le ri (fi lo ge ne tik

bağ lar) kur mak için bil gi ara yan lar, ha yal kı rık lı ğı na uğ ra ya cak -

tır. (Eric Lom bard, "Re vi ew of Evo lu tio nary Pri nip les of the

mam ma li an Midd le Ear, Ge rald Fle isc her", Evo lu ti on, Cilt 33,

Ara lık 1979, s.1230)

Bu fark lı lık la rın dı şın da fo sil ka yıt la rı da tüm can lı la rın ol du -

ğu gi bi me me li le rin de bu gün kü ku sur suz ya pı la rıy la, bir an da

or ta ya çık tık la rı nı hiç bir şe kil de ev rim sel bir sü reç ya şa ma dık -

la rı nı gös te rir. 

99 � Can lı hüc re le ri te sa dü fen 
mey da na gel miş ola bi lir ler mi?

Ha yır ola maz lar, çün kü hüc re ler ken di ken di le ri ne ya da te -

sa dü fen olu şa ma ya cak komp leks lik te bir ya pı ya sa hip tir ler. Bir

hüc re de bu lu nan özel ça lış ma sis tem le ri, ha ber leş me sis tem le -

ri, hüc re içi ve dı şı ula şı mı sağ la yan sis tem ler, mad de alış ve ri -

şi ni de net le yen sis tem ler, bil gi le rin de po lan dı ğı mer kez ler gi bi

son de re ce komp leks ya pı lar, an cak mik ros kop lar yar dı mıy la

gö rü le bi le cek ka dar kü çük bir ala na sığ dı rıl mış tır. Ev rim ci bi lim

adam la rın dan W. H. Thor pe: "Can lı hüc re le ri nin en ba si ti nin sa -

hip ol du ğu me ka niz ma bi le, in sa noğ lu nun şim di ye ka dar yap tı ğı,

hat ta ha yal et ti ği bü tün ma ki na lar dan çok da ha komp leks tir" (W.

R. Bird, The Ori gin of Spe ci es Re vi si ted., Nash vil le: Tho mas Nel son

Co., 1991, s.298-299) di ye rek hüc re nin ya pı sın da ki mü kem -

mel li ği vur gu la mak ta dır.
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20. yüz yıl tek no lo ji si ile üre ti le me miş olan, bu ka dar ku sur -

suz bir ya pı nın ken di ken di ne oluş ma ih ti ma li sı fır dır. Hüc re yi,

tüm bu ku sur suz ya pı sıy la Al lah ya rat mış tır.

100 � Hüc re nin çe kir de ğin de bu lu nan 
DNA mo le kü lü nün te sa dü fen oluş ma sı 
müm kün mü dür? 

DNA, son de re ce komp leks ya pı sı olan bir mo le kül dür. Bu

mo le kül de in san vü cu du ile il gi li tüm bil gi ler kod lan mış hal de

bu lu nur. Boy, saç, göz ve cilt ren gi gi bi özel lik le rin ya nı sı ra, vü -

cut ta ki 206 ke mi ğin, 600 ka sın, 10.000 işit me si ni ri ağı nın, 2

mil yon op tik si nir ağı nın, 100 mil yar si nir hüc re si nin ve 100

tril yon hüc re nin plan la rı tek bir hüc re nin DNA'sı na sığ dı rıl mış -

tır. DNA'da ki bu bil gi le ri ka ğı da dök me ye kalk tı ğı mız da ise,

yak la şık 500'er say fa lık 900 cilt ten olu şan dev bir kü tüp ha ne

oluş tur ma mız ge re kir. Ama bu bil gi le rin tü mü, cilt ler do lu su

an sik lo pe di ler de de ğil, göz le gö rü le me yen DNA'nın "gen" adı

ve ri len par ça la rın da şif re len miş tir.

Gen ler se nük leo tid adı ve ri len dört ba zın be lir li bir sı ra la -

ma da di zil me siy le olu şur. Bu sı ra la ma da mey da na ge le bi le cek

her han gi bir ha ta o ge ni iş le mez ha le ge ti rir. İn san vü cu dun da

ise top lam ola rak 200.000 ta ne gen var dır. Bu gen le ri oluş tu -

ran mil yon lar ca nük le oti din her bi ri nin doğ ru sı ra la ma da ol ma -

la rı şart tır. Bu sı ra la ma nın te sa dü fen oluş ma ih ti ma li ile il gi li

ma te ma tik sel he sap lar ya pıl dı ğın da bu nun im kan sız ol du ğu gö -

rü lür. Ör ne ğin bu ko nu da ev rim ci bir bi yo log olan Frank Sa lis -

bury'nin yap tı ğı he sap la ma ya gö re, böy le bir ih ti mal 41000'de
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bir dir. 41000'de bir, 10620'de bi re eşit tir ki bu sa yı 10'un ya nı na

620 ta ne sı fır ek len me siy le el de edi len, ak lın kav ra ma sı nır la rı -

nın çok üs tün de bir ra kam dır.

Nük le otid le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge le rek DNA ve RNA'yı

oluş tur ma la rı nın im kan sız lı ğı nı, ev rim ci bi li ma da mı Pa ul Au ger

şöy le ifa de et miş tir:

Rast ge le kim ya sal olay lar sa ye sin de nük le otid ler gi bi kar ma şık

mo le kül le rin or ta ya çı kı şı ko nu sun da ben ce iki aşa ma yı net bir

bi çim de bir bi rin den ayır ma mız ge re kir; tek tek nük le otid le rin

üre til me si –ki bu bel ki müm kün ola bi lir- ve bun la rın çok özel

se ri ler ha lin de bir bi ri ne bağ lan ma sı. İş te bu ikin ci si, ola nak sız -

dır. (Pa ul Au ger, De La Physi qu e The ori qu e a la Bi olo gi e, 1970,

s. 336)
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... Sen Yü ce sin, bi ze öğ ret ti ğin den baş ka 

bi zim hiç bir bil gi miz yok. Ger çek ten Sen, 

her şe yi bi len, hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)




