


YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan Adnan

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 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 ya za rın, bu -

gü ne ka dar 73 ay rı di le çev ri len sayıları 300'ü aşan 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.

İn san la rın bir kıs mı, Al lah'ın açık ayet le rin den, emir ve ya sak la rın dan ha ber -

siz bir şe kil de, sa de ce ken di is tek ve ar zu la rı doğ rul tu sun da yaşar lar. Oy sa yal -

nız ca kı sa bir sü re yaşa nan dün ya ha ya tı bir gün her şe yiy le so na ere cek tir. On -

lar ise, ken di le ri ve Al lah'ın hoşnut lu ğun dan uzak bir ha yat sü ren di ğer in san lar

için ha zır lan mış olan şid det li ve ebe di azap tan ha ber siz dir ler. 

İn san la rın, Al lah'ın açık de lil le ri ne, emir ve uya rı la rı na rağ men gös ter dik le ri

bu şu ur suz, ka yıt sız ve il gi siz tu tum la rına "gaf let" adı ve ri lir. Gaf let, tüm in san -

la rı, dik kat li ol ma dık la rı ve Al lah'a gö nül den bo yun eğ me dik le ri sü re ce teh dit eden

çok bü yük bir teh li ke dir. Çün kü gaf let te olan ya da gaf le te sü rük le nen bir ki şi

için de bu lun du ğu du ru mu fark et mez, fark et se de önem se mez. Do la yı sıy la, bu

ki ta bı eli ne alan her oku yu cu, ken di si nin de gaf let te ola bi le ce ği ne ih ti mal ve re -

rek oku ma lı, ken di ni bu sin si teh li ke den uzak ve gü ven de gör me me li dir. Çün -

kü Rab bi miz Ku ran'da, "Ha yır; ger çek ten in san, azar. Ken dini müs tağ ni gör -

düğün den." (Alak Suresi, 6-7) şek lin de buyur muş tur. 

Bu kitap ta, gaf letin Kuran'a göre tanımı yapıl mak ta ve in san lar bu sin si teh -

likeye kar şı uyarıl mak tır.





OKU YU CU YA
• 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 ler. 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. 









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

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

dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül -

te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü.

1980'li yıl lar dan bu ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok

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

nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan

ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta -

dır. 

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

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

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

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

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

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

la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in Al lah'ın

son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül en bi ya ol ma -

sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve

Re su lul lah (sav)'in sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar -

cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne

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

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

(sav)'in müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la -

nıl mış tır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YA ZAR ve ESER LE Rİ HAK KIN DA



yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca,

Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay -

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

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

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

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

de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu

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

Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve

di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan

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

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

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

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

miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te -

dir. 

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

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

mak ta dır.

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

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

sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi -

ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu

ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran

ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların

genel kanaatin den an layabilir ler. 

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

lüm, 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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Oksijen atmosferimizde en yoğun bulunan reaktif

gazdır. Atmosferimizdeki bu bol oksijen bizi diğer

gezegenlerden de ayıran bir özelliktir, çünkü Güneş

sistemindeki diğer gezegenlerde oksijenin zerresine

bile rastlanmamıştır. Bu Allah’ın tüm canlılar üzerin-

deki rahmetinin bir tecellisidir.

www.dogadakiayetler.com
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Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz,
bunda iman edenler için bir ayet vardır. 

(Ankebut Suresi, 44)

www.yaratilisgercekleri.com
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Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu
ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

(Ankebut Suresi, 60)

www.imanhakikatleri.net



Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her ayrıntı, her desen,

her renk insanın Allah'ın muhteşem sanatını anlayıp

kavraması ve bunun üzerinde düşünmesi için yaratılmış-

tır. Doğadaki tüm renkler insan ruhuna zevk verecek şe-

kilde düzenlenmiştir. Hem canlılarda hem de cansız dün-

yada kusursuz bir simetri ve renk uyumu hakimdir.
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Düşünen insan nasıl ki bir tablonun ressamı olduğunu

ilk baktığı anda anlıyorsa, çevresindeki rengarenk, ışıl

ışıl, simetrik ve son derece estetik ortamın da bir Yaratı-

cı'sı olduğunu aynı şekilde anlayacaktır. Allah üstün güç

sahibi Yaratıcımız’dır.

www.Allahinrenksanati.com
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Ki O, yarattığı herşeyi en güzel yapan ve insanı
yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

(Secde Suresi, 7)

www.hayvanlardakitasarim.com
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Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü
Allah'ındır. O, herşeye güç yetirendir.

(Maide Suresi 120)

www.herseyhesapiledir.com
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Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı, ekseninin yörüngesine

olan eğimi, atmosferdeki dengeler, Dünya’nın kendi etra-

fında ve Güneş etrafındaki dönüş hızları, Dünya üzerinde-

ki okyanusların, dağların fonksiyonları, canlılara ait özel-

likler ve bunların birbirleriyle olan bağlantıları Allah'ın ya-

rattığı ekolojik dengenin parçalarından sadece birkaçıdır.

www.bilimdunyasi.net
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Dünya’nın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla eğim

yapar. Mevsimler bu eğim sayesinde oluşur. Bu eğim şim-

diki değerinden daha fazla ya da daha az olsaydı, mev-

simler arasındaki sıcaklık farkı aşırı boyutlara ulaşacağın-

dan yeryüzü üzerinde dayanılmaz sıcaklıkta yazlar ve aşı-

rı soğuk kışlar yaşanırdı.

www.denizlerdekimucize.com
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Eklembacaklılar filumuna dahil olan at nalı yengeçleri,

Chelicerata (kelikeserliler) alt filumuna dahildirler ve

örümcekler ve akrep familyalarına daha yakındırlar. Re-

simde görülen 150 milyon yıl yaşındaki at nalı yengeci

fosili, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu, evrimin hiç-

bir zaman yaşanmadığını bir kez daha teyit etmektedir. 

At nalı yengeci fosili
(üstte)

Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen, 
Almanya

www.yaratilisatlasi.com
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Bilinen en eski istiridye fosilleri Ordovisyen dönemine

(490 – 443 milyon yıl) aittir. Aradan geçen yaklaşık yarım

milyar yıla rağmen istiridyelerin yapısında herhangi bir

değişiklik olmamıştır. Bundan 490 milyon yıl önce yaşa-

mış olanlar da, 150 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, gü-

nümüzde yaşayanlar da birbirlerinin tıpatıp aynısıdır. 

İstiridye fosilleri
(üstte)

Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Şili
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Var oldukları ilk andan itibaren tüm özellikleri ve uzuv-

larıyla eksiksiz olan karidesler, var oldukları müddetçe

de hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Aşağıda görülen

karides fosili, evrimin hayal ürünü bir senaryo olduğunu

tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir.

150 milyon yıllık
karides fosili (üstte)

Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi 
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen
Oluşumu, Almanya

www.yasayanfosiller.com
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150 milyon yıllık
deniz kestanesi 
fosili (üstte)

Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Fransa

Evrimcilerin iddia ettiklerinin aksine tüm canlılar mil-

yonlarca yıl önce sahip oldukları özellikleri bugün de ay-

nı şekilde taşımaktadırlar. Resimde görülen 150 milyon

yıllık fosilleşmiş deniz kestaneleri bunun yüz binlerce

delilinden yalnızca biridir.

www.evriminsonu.com
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Bitkilerin fosil kayıtlarının, evrimci açıklamaların karşı-

sında olduğunu gösteren delillerden biri ise resimdeki

50 milyon yıllık zelkova yaprağı fosilidir. 50 milyon yıl

önce yaşamış zelkovalar ile günümüzde yaşamakta olan-

lar birbirlerinin tıpatıp aynısıdır ve tek başına bu bilgi

bile evrim teorisini geçersiz kılmak için yeterlidir.

Zelkova yaprağı 
fosili (solda) 

Dönem: Senozoik 
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek
Oluşumu, Kanada
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Dallarıyla birlikte karaağaç yaprağı  

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

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

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

her han gi bir de ği şi me uğ ra ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu ger -

çe ği gös te ren bul gu lar dan bi ri de re sim de gö rü len 54 - 37

mil yon yıl  önce dal la rıy la bir lik te fosilleşen ka raa ğaç yap ra -

ğıdır.
wuww.Darwinistlerbizesorun.com

Dallarıyla birlikte fosilleşmiş olan
bu karaağaç yaprağının günümüzde-
ki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.  
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Kayaarmudu ağacı kışın yapraklarını döken küçük bir ağaç

türüdür. Eosen döneminde, yani bundan 54-37 milyon yıl ön-

ce fosilleşmiş olan bu yaprak, yaklaşık 50 milyon yıldır bu

ağacın hiçbir evrim geçirmediğinin açık bir kanıtıdır. Kaya-

armudu ağacı yaprakları ve çiçekleri ile ilk yaratıldığı gün-

den bu yana aynı özelliklerle varlığını sürdürmektedir.

www.bitkilerevrimicurutuyor.com

Yukarıdaki kayaarmudu
yaprağı fosili milyonlarca
yıldır bu bitkilerin değişmedik-
lerinin bir kanıtıdır.

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu,
British Columbia, Kanada
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Ait oldukları ağacın çoğalması için gerekli olan tohumları ta-

şıyan kozalakların yapısı diğer tüm canlılar gibi, milyonlar-

ca yıl boyunca hiçbir değişime uğramamıştır. Günümüzdeki

kozalaklarla aynı olan 65 - 23 milyon yaşındaki kozalaklar, ta-

rih boyunca evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının önemli

örneklerinden biridir.

Kozalak fosili (üstte)

Dönem: Senozoik zaman,
Paleojen dönemi
Yaş: 65 - 23 milyon yıl
Bölge: Almanya

www.tesadufyok.com



Genellikle çok küçük olan Gal sinekleri tüm fosil bulgula-

rında aynı yapılarıyla karşımıza çıkmaktadırlar. Aynı şekil-

de on milyonlarca yıldır değişmeyen yapılarıyla canlıların

evrim geçirmediğini gösteren bir başka canlı da bataklık bö-

ceğidir. Resimde görülen amber içindeki fosilde, bataklık

böceğiyle birlikte fosilleşmiş gal sineği de bulunmaktadır.

Amber içinde 
fosilleşmiş bataklık
böceği ve gal sineği

Dönem: Senozoik za-
man, Eosen dönemi

Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Rusya 

Bataklık böceği

Gal sineği
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Eklembacaklılar (artropod) filumuna dahil olan bu canlılar,

akrebi andıran bir yapıya sahip oldukları için bu ismi almış-

lardır. Bilinen en eski örnekleri Devoniyen döneminde

(417 – 354 milyon yıl) yaşamıştır. Ve bu canlılar fosil kayıt-

larında ilk görüldükleri andan itibaren hiçbir değişikliğe uğ-

ramamışlardır. Söz konusu canlıların yüz milyonlarca yıldır

hiç değişmemeleri evrim geçirmediklerinin delilidir.

Sahte akrep fosili 
amber içinde 
(üstte)

Dönem: Senozoik 
zaman, Eosen dönemi
Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Rusya 
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Fosili bulunan bir canlının tüm anatomik özelliklerini

kalıntılardan anlamak mümkündür. Resimde görülen 45

milyon yıllık zebra fosili de bu ayrımı açıkça göstermek-

tedir. Fosil özelliklerinden canlının günümüz zebraların-

dan hiçbir farkının olmadığı açıkça görülmektedir. Kuş-

kusuz bu, Allah'ın büyük bir mucizesidir. 

Zebra 
kafatası fosili
(üstte)

Dönem: Senozoik
zaman, Eosen
dönemi
Yaş: 45 milyon yıl 
Bölge: Xi An,
Çin

www.evrimefsanesi.com
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Atın evrimi senaryosu, Darwinizm'in en bilinen sahtekar-

lık örneklerinden biridir. Resmi görülen 33 milyon yıllık

Asya vahşi atı kafatası, şu anda yaşamakta olan Asya vah-

şi atlarının günümüzden 33 milyon yıl önce aynı şekilde

yaşadıklarını gösteren delillerden biridir.

Asya vahşi atı kafatası  

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl 
Bölge: Yun Nan, Çin

www.evrimteorisikuranlacelisir.com
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GİRİŞ

Kü çük bir ço cu ğun mut lu ve ne şe li ta vır la rı in san la rı im ren di -

rir. Çün kü, bü yük le ri için ol duk ça önem li olan, üze rin de uzun

uzun dü şün dük le ri, cid di ka rar lar al dık la rı, tep ki gös ter dik le ri

olay la rın onun için bir an la mı yok tur. Ör ne ğin, ne eko no mik kriz -

ler, ne do ğal afet ler, ne dün ya da ya şa nan sa vaş lar, ne de uy gu la nan

zu lüm ler onun için bir şey ifa de et mez. Et ra fın da olup bi ten ler den

ha ber siz bir şe kil de acık mak, su sa mak ve oyun ca ğı nı kay bet mek gi -

bi ne den le rin dı şın da hiç bir şey den hu zur suz luk duy ma dan ken di

dün ya sın da ya şar. Hu zu ru nun kaç ma sı na ne den olan bu se bep ler

ol ma dı ğı sü re ce de şu ur suz ca uyu ma ya, oy na ma ya ve gül me ye de -

vam eder.

Ne var ki, bir çok in sa nın -her ne ka dar ilk ba kış ta fark edil me -

se de- şu ur ola rak bu kü çük ço cuk tan pek far kı yok tur. Bu şu ur -

suz luk, Al lah'ın ve ahi re tin var lı ğı, ken di si nin ya ra tı lış ama cı, ölü -

mün mut la ka ger çek le şe cek ke sin bir ger çek ol du ğu, öl dük ten

son ra her yap tı ğı nın he sa bı nın Al lah'a mu hak kak ve ri le cek ol ma sı

gi bi en önem li ger çek le rin kav ran ma sın da ya şa nır. 

İn san la rın büyük kısmının, Al lah'ın açık ayet le rin den, emir ve

ya sak la rın dan ha ber siz bir şe kil de, sa de ce ken di is tek ve ar zu la rı

doğ rul tu sun da ya şar lar. Bu in san la rın, dün ya ni met le ri ne sa hip

ol mak, mut lu ol mak, eğ len mek, nef sa ni ar zu la rı nı tat min
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et mek dı şın da baş ka bir is tek le ri yok tur. Sa de ce dün ya nın çe ki -

ci sü sü ne il gi du yar  ve is te dik le ri şey le re sa hip ol mak için ya şam -

la rı bo yun ca ça ba har car lar. En bü yük sı kın tı yı ise, bu ça ba la rı nın

bo şa çık ma sı ya da el le rin de ki ni yi tir me le ri so nu cun da ya şar lar. 

Oy sa yal nız ca kı sa bir sü re ya şa dık la rı dün ya ha ya tı her şe yiy le

bir gün so na ere cek tir. On lar ise, ken di le ri ve Al lah'ın hoş nut lu -

ğun dan uzak bir ha yat sü ren di ğer in san lar için ha zır lan mış olan

şid det li ve ebe di azap tan ha ber siz dir ler. Bü yük bir kor ku ve sı kın -

tı du ya cak la rı ahi ret gü nü ne doğ ru iler ler ken dün ya nın ge çi ci sü -

sü ne tut kuy la bağ la nıp sa de ce dün ye vi tut ku la rı nı kay bet me nin en -

di şe si ni ya da üzün tü sü nü du yar lar.

İn san la rın büyük kısmının, Al lah'ın açık de lil le ri ne, emir ve uya -

rı la rı na rağ men gös ter dik le ri bu şu ur suz, ka yıt sız ve il gi siz tu tum -

la rı na "gaf let" adı ve ri lir.

Al lah her in san için be de ni de da hil ol mak üze re, bak tı ğı her

yer de Ken di var lı ğı nı ha tır la ta cak tür lü gü zel lik ler ve ni met ler ya -

rat mış tır. Ha ya tı mı zın her anı, gö zü mü zü çe vir di ği miz her yer, say -

ma ya güç ye ti re me ye ce ği miz ya ra tı lış mu ci ze le riy le do na tıl mış tır.

Bu ger çek Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

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)

SİNSİ BİR TEHLİKE: GAFLET



Sa bah kalk tı ğı nız an dan iti ba ren ak şam tek rar ya ta na ka dar

yap tık la rı nı zı, kar şı laş tı ğı nız olay la rı ve gö rün tü le ri dü şü nün.

Uyan dı ğı nız da ve ay na ya bak tı ğı nız da, uzun bir uy ku dan son ra tek -

rar can la nan ve si zin hiç bir mü da ha le niz ol ma dan, ken di li ğin den

tüm fonk si yon la rı nı ek sik siz ce sür dü ren be de ni ni zi gö rür sü nüz.

Tek bir hüc re nin ço ğal ma sın dan mey da na ge len, şu an da da yak la -

şık 100 tril yon hüc re den olu şan, si met rik ve es te tik bir gö rü nü me

sa hip, siz hiç far kın da de ğil ken için de peş pe şe yüz ler ce ku sur suz

ve kompleks iş le min mey da na gel di ği be de ni niz bir gün ön ce ki ha -

liy le kar şı nız da dır.

An cak ço ğu in san bu ger çek le rin şu urun da ol ma dan ha re ket

eder. Sa bah kalk tı ğın da ay na ya ba kar ken ge nel de yü zü nün ge nel

gö rü nü mü, ba kı mı ve ya saç la rı nın şek li dı şın da baş ka bir şe yi ak lı -

na ge tir mez. Zih nin de ge nel de iş, okul ya da gün için de ya pa cak la -

rı dı şın da bir dü şün ce yok tur. Oy sa ço ğun lu ğun dik ka tin den ka çan

ger çek şu dur: Ye ni baş la yan bir gün le tüm in san la ra Al lah'a yö nel -

me le ri ya da O'na olan ya kın lık la rı nı ar tır ma la rı için ye ni bir fır sat

da ha ve ril miş tir. Bel ki de bu fır sat ki şi ye ta nın mış son bir fır sat tır.

Kim  bi lir bel ki de o gün dün ya da ge çi re ce ği son gün dür. Ne ya zık

ki, in san la rın bü yük ço ğun lu ğu ken di le ri ne ve ri len bu fır sa tın far -

kın da de ğil dir. Bu ne den le de ge nel de zi hin le ri ni, Al lah'ı de ğil ken -

di le ri ni ya da çev re le rin de ki in san la rı hoş nut et me yi dü şü ne rek ve

bu nun plan la rı nı ya pa rak meş gul eder ler. Bu du ru mu bir ör nek le

açık la ya lım: 

Bir bil gi ya rış ma sı dü şü nün. Ya rış ma yı ka za na na çok bü yük

mik tar da pa ra ve ril sin. Ya rış ma sı ra sın da aca ba ya rış ma cı na sıl

dav ra nır? So ru la rı din le yip ce vap la rı nı dü şün mek ye ri ne et -
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ra fı na ba kı nıp oya la nır, so ru yu so ran su nu cu nun el bi se si ni, ses

to nu nu, sa çı nı mı eleş ti rir ya da so ru nun ce va bı nı dü şün mek ye ri -

ne ya rın ne ya pa ca ğı nı, ne gi ye ce ği ni mi dü şü nür? 

Tam ter si bu ki şi bü yük bir dik kat le su nu cu yu din ler, şu uru

tam açık tır. Kı sıt lı sü re si ni iyi de ğer len dir me ye ça lı şır. Ce va bı bul -

mak için kon sant re olur. Ba şa rı lı ola bil mek için mu hak kak ki ko nu

dı şın da ki hiç bir şey le il gi len mez. Ak si ne elin de ki fır sa tı en gü zel şe -

kil de de ğer len dir me ye ça lı şır. Ama söz ko nu su az ön ce say dı ğı mız

tür den an lam sız dav ra nış lar da bu lu nur sa, ya rış ma cı nın bü yük bir

şaş kın lık, şu ur ka pa nık lı ğı, akıl sız lık, kı sa ca gaf let için de ol du ğu nu

dü şü nü rüz. An cak ço ğu in sa nın için de bu lun du ğu gaf let ha li ver di -

ği miz bu ör nek ten çok da ha cid di bo yut lar da dır. Bu gaf let ha li, in -

san la rın, Al lah'ın ken di le ri ni kul luk et me le ri için ya rat tı ğı nın bi lin -

cin de ol ma dan, Al lah'ın emir ve ya sak la rın dan ta ma men uzak bir

ha yat ya şa ma la rı dır.

Gaf let tüm in san la rı dik kat li ol ma dık la rı ve Al lah'a gö nül den

bo yun eğ me dik le ri sü re ce teh dit eden çok bü yük bir teh li ke dir.

Çün kü gaf let te olan ya da gaf le te sü rük le nen bir ki şi Ku ran'da be -

lir ti len tüm emir ve ya sak la ra sa mi mi bir şe kil de uy ma dı ğı nı, ay rı -

ca her an gaf le te ka pı la bi le ce ği ni ya da dü şün me di ği sü re ce için de

bu lun du ğu du ru mu fark ede mez. Do la yı sıy la, bu ki ta bı eli ne alan

her oku yu cu, ken di si nin de gaf let te ola bi le ce ği ne ih ti mal ve re rek

oku ma lı, ken di ni "müs tağ ni", ya ni bu sin si teh li ke den uzak ve gü -

ven de gör me me li dir. Çün kü Rab bi miz Ku ran'da, "Ha yır; ger çek -

ten in san, azar. Ken di ni müs tağ ni gör dü ğün den." (Alak Su -

re si, 6-7) şek lin de bu yur muş tur. İn san, an cak müs tağ ni yet ten

ka çın dı ğı za man Ku ran ayet le ri ni reh ber edi ne rek ken di du -
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ru mu nu tah lil ede bi lir, ek sik le ri ni ve ha ta la rı nı dü zel te rek,

ih mal et ti ği ko nu la rı te la fi ede bi lir. Çün kü in sa nın sü rek li gaf let

için de kal ma sı nın ve gaf le ti n de rin li ği nin gün geç tik çe art ma sı nın

en bü yük se be bi ki şi nin ken di ni ek sik siz ve ku sur suz gör me si, ha -

lin den mem nun ol ma sı dır. 

Bu ki ta bın ama cı, gaf le tin Ku ran'a gö re ta nı mı nı yap mak ve in -

san la rı bu sin si teh li ke ye kar şı uyar mak tır. Ay nı za man da, ki mi in -

san la rın bi linç siz ce ve ca hil ce içi ne düş tük le ri gaf let ha li ni fark et -

me le ri ni sağ la ya rak, bu du rum dan kur tul ma la rı na yar dım cı ol mak

ve mü min le ri şey ta nın bu sin si tu za ğı na kar şı her an uya nık ve dik -

kat li ol ma ya da vet et mek tir. 

“SAMİMİ DÜŞÜNMEK ALLAH’A SEVGİ VE 

KORKUNUN DAHA FAZLA ARTMASINI SAĞLAR” 

ADNAN OKTAR: Samimi olarak düşünüldüğünde, mese-

la bir hücrenin yapısı veyahut bir sivrisineğin hayatı, yaşantısı,

akılcı düşünüldüğünde nefes kesecek gibidir, çok heyecan

verecek bir yapı ortaya çıkar. Hücreyi incelediğimizde yine

öyle nefesimiz kesilir. Adeta bir şehir gibidir insan hücresi.

İstanbul şehrini andırır. Öyle bir yapılanması vardır. Biz bun-

dan hayretlere düşeriz. Hayrete düşünce Allah’a sevgimiz

daha artar. Allah’tan korkumuz daha artar. Allah’tan

korkumuz artınca da Allah’ın gösterdiği yola, yani

İslam’a titizliğimiz daha da artar. Ve mükemmel ahlak-

lı oluruz. (Adnan Oktar’ın Ekin TV röportajından, 19

Ocak 2009)
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GAF LET HA Lİ

Gaf let ha li, gi riş te de kı sa ca ta nım la dı ğı mız gi bi, ki şi nin,

Al lah'ın ve ahi re tin var lı ğın dan ha ber siz ol ma sı ya da ha be ri ol du -

ğu hal de bu bil gi nin ge rek tir di ği bi linç ve so rum lu lu ğu, dav ra nış

şek li ni gös ter me ye rek, ka yıt sız ve umur suz bir tu tum için de bu -

lun ma sı dır. Gaf let ha li ki mi za man iman eden bir kim se için kı sa

sü re li, ge çi ci bir unut kan lık ya da dal gın lık şek lin de ola bil di ği gi bi

ki mi za man da Al lah'a iman et me yen ya da O'na or tak ko şan lar da

ol du ğu gi bi tüm ya şam la rı nı ve ya şam la rı nın her ay rın tı sı nı kap la -

ya cak de re ce de de rin ola bi lir.

Dün ya üze rin de pek çok in san, ya ra tı lış ama cı nı dü şün me den,

nef si nin ar zu la rıy la oya la nıp boş ve ya rar sız iş ler le uğ ra şa rak şu ur -

suz ca ya şa mı nı sür dü rür. "Gü nü nü gün et me" man tı ğıy la, sa de ce

dün ya da ki ni met le rin en iyi si ne ve en faz la sı na sa hip ol ma yı he def -

ler. Onun için önem li olan, "dün ya ya bir da ha mı ge le ce ğiz" dü şün -

ce siy le bu za ma nı en iyi şe kil de de ğer len dir mek tir. Bu yüz den de

ya şa dı ğı za man di li mi ne sa de ce, ken din ce en faz la zev ki ve eğ len -

ce yi sığ dır ma ya ça lı şır. Öle ce ği ni bi lir, an cak öl dük ten son ra ken -

di si ni bek le yen ebe di azap tan ha ber siz dir ya da Al lah'ın üs tün gü -

cü nü kav ra ya ma dı ğı için bu aza bın şid de ti ni dü şün mez. Oy sa bu

aza bın şid de ti Ku ran'ın pek çok aye tin de ta rif edil mek te dir. (De -

tay lı bil gi için ba kı nız, Ha run Yah ya, Ölüm-Kı ya met-Ce -

hen nem) Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:



... O zul me den ler, aza ba uğ ra ya cak la rı za man, mu -

hak kak bü tün kuv ve tin tü müy le Al lah'ın ol du ğu nu ve

Al lah'ın ve re ce ği aza bın ger çek ten şid det li ol du ğu nu bir

bil se ler di. (Ba ka ra Su re si, 165)

Ar tık o gün hiç kim se (Al lah'ın) ve re ce ği azab gi bi azab -

lan dı ra maz. Onun vu ra ca ğı ba ğı hiç kim se vu ra maz.

(Fecr Su re si, 25-26)

İçi ne atıl dık la rı za man, kay na yıp-fe ve ran eder ken onun

kor kunç ho mur tu su nu işi tir ler. Öf ke si nin-şid de tin den

ne re dey se pat la yıp par ça la na cak. Her bir grup içi ne atıl -

dı ğın da, bek çi le ri on la ra so rar: "Si ze bir uya rı cı gel me di

mi?" (Mülk Su re si, 7-8)

... Çıl gın ateş ola rak ce hen nem ye ter. Ayet le ri mi ze kar -

şı in ka ra sa pan la rı şüp he siz ate şe so ka ca ğız. De ri le ri ya -

nıp dö kül dük çe, aza bı tad ma la rı için on la rı baş ka de ri -

ler le de ğiş ti re ce ğiz. Ger çek ten, Al lah, güç lü ve üs tün

olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 55-56)

Gaf let için de ki in san la rın ço ğu Al lah'ın var lı ğı nı bi lir, an cak

O'na ke sin bir bil giy le iman et mez, tes lim ol maz lar. Bu ne den le de

ha yat la rın da ki her zor lu ve sı kın tı lı olay da, te vek kül süz lük le rin den

do la yı de rin bir acı ve üzün tü du yar lar. En kü çük sı kın tı la rın bi le,

ha yat la rı nı alt üst et me ye yet ti ği bu kim se ler top lum da ka ram sar,

mut suz ve bu na lım için de ki in san tip le ri ni oluş tu rur lar. 

Ol duk ça boş ve ya rar sız iş ler le ge çir dik le ri uzun za man la rı

"yo ğun luk", "meş gu li yet" ola rak ni te len di rir ler. Bu "boş yo ğun luk -

la rı" ne de niy le de ken di le ri ni önem li ve ye ter li his se der ler.

Oy sa bu yo ğun luk, gaf let için de ki in sa nın şu ur suz lu ğu nu
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kö rük le yen boş bir oya lan ma dan baş ka bir şey de ğil dir. İn kar

eden le rin boş oya lan ma la rı ayet ler de şöy le ta rif edil mek te dir:

O in kâr eden ler Müs lü man ol ma yı ni ce ke re ler di le ye -

cek ler. On la rı bı rak; ye sin ler, ya rar lan sın lar ve on la rı

(boş) emel oya la ya dur sun. İler de bi le cek ler dir. (Hicr Su -

re si, 2-3)

Gaf let, Al lah'ı ve ahi ret gü nü nü unut muş in san la rı çe pe çev re

sar mış sin si bir has ta lık gi bi dir. Bu, in sa nın zih ni ni uyuş tu ran, ak lı -

nı ör ten bir has ta lık tır. Bu uyu şuk luk ve şu ur suz luk için de in san

ken di si ni ku şa tan ve bek le yen ger çek le rin far kı na va ra maz. Bu ne -

den le gaf let ha lin de ki in san lar gö re bil me, du ya bil me gi bi du yu la ra

sa hip ol ma la rı na rağ men, gör dük le ri ni ve duy duk la rı nı de ğer len -

dir me, mu ha ke me et me ye te ne ği ni kay bet miş ler dir. Çün kü ken di -

le ri ni sa ran gaf let akıl la rı nı ört müş tür. Gaf let için de ki in san lar tüm

za man la rı nı ne fis le ri nin sı nır sız is tek le ri ni tat min et mek için sarf e -

der ler, baş ka bir şey dü şün mez ler. İs tek ve tut ku la rı nı, tüm ben -

lik le ri ni ada dık la rı sahte bi rer ilah edin miş ler dir. On la rın du ru mu

Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Ken di is tek ve tut ku la rı nı (he va sı nı) ilah edi ne ni gör dün

mü? Şim di ona kar şı sen mi ve kil ola cak sın? Yok sa sen,

on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la nır mı sa yı -

yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha yır, on lar

yol ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı) dır lar. (Fur kan Su -

re si, 43-44)

Gaf le tin önem li özel lik le rin den bi ri de ki şi nin ger çek ler den

uzak la şıp ha yal dün ya sın da ya şa ma sı dır. Ör ne ğin genç ler, sü -

rek li ge le cek le il gi li ha yal ler ku rar lar ve zi hin le ri ni yal -
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nız ca bu nun la meş gul eder ler. Ku ru lan ha yal ler so nu cun da da

san ki bu ha yal ler ger çek miş gi bi mut lu luk du yar lar. İle ri ki yaş lar -

da ise in san lar da ha sı nır lı ha yal ler ku ra rak, da ha çok ha tı ra la rıy la

za man ge çi rir ve bun lar la ya şar lar. Çok kı sa bir za man için de ya -

kın la rı na an la ta cak pek çok anı bu la bi lir ve bun la rı di le ge ti rir ken

o an ki he ye can ve ya hüz nü ade ta ye ni den du yar lar. 

Gö rül dü ğü gi bi gaf let için de ki in san la rın zi hin le ri, ha yal ler ve

ha tı ra lar la yo ğun bir şe kil de meş gul dür. Ama asıl dü şü nül me si ge -

re ken ahi ret gü nü, cen net ve ce hen nem gi bi ger çek le ri göz ar dı

eder ler. Bu in san lar ne fi kir le rin de ne de kalp le rin de Al lah ile bağ -

lan tı ha lin de de ğil dir ler. Ga fil in san, ger çek le ri, ha yal ler ve ha tı ra -

lar ara sın da yal nız ca is ten me yen, pus lu ve ka ran lık bir ka re ola rak

al gı lar ve ger çek ler bir an ak lı na gel di ğin de bun la rı dü şün mek ten

vaz ge çip he men ken din ce toz pem be düş le ri ne ge ri dö ner.

Gaf let, göz le ri bo zuk olan bir in sa nın, nes ne le ri ve in san la rı

yal nız ca pus lu ya da kar ma şık şe kil ler den iba ret gör me si gi bi dir. Bu

du rum da ki in san, gör dük le ri hak kın da de tay lı bir bil gi ye sa hip ola -

maz. An cak göz lük tak tı ğın da, gö rün tü net le şir ve her şe yi en in ce

ay rın tı sı na ka dar gö re bi lir. Ar tık gö rün tü de ki net lik sa ye sin de,

göz lük ler ol ma dı ğın da ne ka dar az gör dü ğü nün, hat ta gö re me di ği -

nin tam ola rak far kı na va ra cak tır. 

Gaf let için de ki bir in san için de ben zer -an cak çok da ha cid di

ve önem li- bir al gı ek sik li ği söz ko nu su dur. Gaf let için dey ken in sa -

nın Al lah'ın var lı ğı nı, üs tün iz zet ve şe re fi ni ge re ği gi bi tak dir ede -

bil me si müm kün de ğil dir. An cak sa mi mi bir şe kil de kal ben Al lah'a

yö nel di ği, dua et ti ği, te fek kür et ti ği ve Al lah'ın sı nır la rı na ri ayet

et ti ği za man için de bu lun du ğu gaf le tin bo yut la rı nın far kı na
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va ra cak tır. Bu nun so nu cun da ise, gaf le tin ne den ol du ğu kav ra -

ma bo zuk lu ğu Al lah'ın iz niy le kal ka cak, ger çek le ri açık ve net bir

bi çim de gö rüp kav ra ya cak tır.

“AKILLI İNSAN ALLAH'IN VARLIĞININ 
DELİLLERİNİ GÖRÜR”

ADNAN OKTAR: “İnsanın öncelikleri

vardır. Bir kere biz baktığımızda Allah’ın bey-

nimizin içinde bir dünya yarattığını görüyo-

ruz. Işıklı, güzel seslerden oluşan, üç boyutlu,

muhteşem bir dünya yaratıyor. Şimdi biz

böyle bir durumda doğrudan Allah ile bağ-

lantı konumunda oluruz. Yani biz bu

görüntüye televizyon ekranı gibi

böyle gidip yapışıp bu görüntünün

eğlencesine giremeyiz. Yani zaten dünyada da öyle ahım

şahım eğlencelik bir durum da yok. Velev olsa bile yani bu

kadar önemli bir olay varken, bunu yaratan güç varken,

Allah’ın varlığı varken sanki hiçbir şey yokmuş gibi haşa

böyle bir olay, böyle olay demeyeyim de -Allah affetsin-

yani böyle bir durum yokmuş gibi bundan bihaber bu ekra-

na yapışıp gafilane hareketler yapmak çok çok akılsız

insanların işi olabilir, yani aklı çok zayıf olması lazım bir

insanın. O yüzden en makul ve en akılcı hareketi yapıyoruz.

Yani biz bir kere bu ekrana şaşırıyoruz. Bak Said Nursi ne

42

SİNSİ BİR TEHLİKE: GAFLET



diyor; “sinemaya gitmiş, dünyada böyledir” diyor, aynı sinema

gibi diyor, bu gördüğümüz film gibidir diyor. "İşte dünya da aynen

sinema perdesine benzeyen bir yerdir." Bitti, çok şahane bir izah.

Bakın şu an önümüzde bir perde var. Biz de perdenin üstüne yapı-

şığız adeta ve bunu seyrediyoruz. Böyle harika bir yapı varken,

işte adam çeki ödemedi diye ona küfrediyor, hakaret ediyor.

Yahut bir arkadaşıyla rekabet etmeye kalkıyor, ama şu görüntü-

den oluşan dünyanın içerisinde. Televizyon

ekranının üzerinde yaşayan bir insanı

düşünün, yani        televizyon ekra-

nının üstünü böyle kaplamış bir

varlık düşünün ve bütün dün-

yasının oradaki görüntülerle

boğuşmak olduğunu

düşünün; bu çok anor-

mal bir hareket olur.

Onun için biz bütün

dikkatimizle, vicdanen,

Allah ile bağlantıda

olmak durumundayız.

Yani Allah’ı çok sevmek,

çok saygı göstermek, Allah’ı

her şeyden önemli görmek,

her şeyi O’nun tecellisi olarak

görmek ve O’na bağlantılı

yaşamak durumundayız.
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Makul olan, doğru olan budur yani vicdana uygun olan budur.

Aksi, çılgınca bir hareket olur ve delice bir hareket olur yani den-

gesiz bir hareket olur. Biz şu an normal olanı yapıyoruz aslında.

Çünkü bir varlık düşünün böyle olağanüstü yaratılmış, Allah ile

bağlantısı olmuyor. Peki bu normal bir şey mi? Onun için “...heva

ve hevesinin tanrı edineni gördün mü?” (Furkan Suresi, 43)

diyor Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, ayet var. Yani sadece

çıkarlarını tanrı edinmiş, ufak çıkarlarını. Ondan da bir şey çıkmaz

ayrıca dünya çıkarlarından. Ne olur yani? İki tabak yemek yiyor-

lar, o zaman ya kolesterolü çıkıyor, ya tansiyonu çıkıyor, rahat-

sızlanıyor ya şekeri çıkıyor, bir şeyler oluyor, değil mi? Onun ezi-

yeti daha da fazla oluyor

onun için. Veyahut iş yerini

daha genişletmek istiyor.

Daha büyük bir iş yeri,

daha da sinirlerini bozu-

yor o onun, daha da

stres içinde yaşamasına

sebep oluyor. Say say

bitmez. Mesela siyasete

giriyor müthiş bir gerilim

içerisine düşüyor. Başka

olaylara giriyor yine gerilim

içine düşüyor. Allah, şeytan-

dan Allah’a sığınırım, bu konu-

yu şöyle açıklıyor Cenab-ı
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Allah; "insan zayıf yaratıldı" diyor Allah. Yani sırf insana

mahsus olarak zayıf yaratılmıştır. Hamam böcekleri bile çok kuv-

vetlidir, bünye olarak çok güçlüdür. Tabii akrep falan, atom bom-

basından bile etkilenmiyor akrep, değil mi? Ama insan çok çok

zayıftır. Bak mesela bir grip salgını oluyor, herkes telaşta, yani

büyük bir bölümü insanların telaşta çünkü bir virüs rahatça insanı

öldürebiliyor ve hiçbir şekilde de kurtuluş yok. Nereden geldiği de

belli olmaz virüsün ve mesela en güçlü dediğimiz bünye bile bazen

dayanamıyor; küt diye aşağı gidiyor Allah vermesin. Evet, onun için

bu kısacık hayatta, ki 10 seneler bir yıl gibi geçiyor, her on sene.

Yıllar zaten ay gibi geçiyor görüyorsunuz. Bir yaz oluyor, bir kış

oluyor; bir yaz oluyor, bir kış oluyor. Şimdi bakın kış diyoruz. Bir

süre sonra, çok kısa bir süre sonra bir bakıyorum ağaçlarda

hemen tomurcuklar belirmeye başlıyor. Bir bakıyoruz sıcaklar

arttı ne yapsak acaba; vantilatör açsak falan diyoruz, klima çalışsın.

Çok kısa süre sonra da aman diyoruz ısıtıcıları açın, ev ısınsın

demeye başlıyoruz ve bu nefes kesecek bir süratle devam ediyor.

Akıllı insan, Allah’ın varlığının derinliğini görür ve dünyada

hırs yapacak bir şey yok. Bir de ne kadar güzel, Allah’ımız diyor

ki: “Benim rızamı arayın, Beni sevin, Beni anlayın, sanatımı

görün” -ki görünmeyecek gibi değil, yani en kafası çalışmayanın

bile göreceği gibi- “Ben de size sonsuz hayatınızda” -ki son-

suz hayat vereceğim size diyor- “ve çok hoşunuza gidecek bir

hayat yaşatacağım” diyor. Bir de diyor ki Cenab-ı Allah:

“bakın” diyor, “daha önce yaptıklarıma bakın.”

Televizyonlar yaratıyor, buzdolapları yaratıyor, arabalar,

45

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



46

evler yaratıyor, yiyecek yaratıyor, göz, kulak, burun hepsini

yaratıyor. “Ben bunları yaptım mı” diyor Cenab-ı Allah. “Ben

bunu bir daha yapmaya muktedir miyim, değil miyim?”

diyor. Yani bir kere yapan, bir daha yapabilir mi yapamaz mı diyor

Allah. “Bir düşünün” diyor, ama çok da fazla delil vermez artık

Allah. O zaman imtihan olmaz. “Bakın alametlerime” diyor,

“Beni anlayın ve Bana kul olun” diyor. Kul olmazsa kişi, yani

zaten onun kaderinde oluyor, “sonsuza kadar azap çekersi-

niz” diyor Allah ama “kul olursanız da sonsuza kadar mutlu

olursunuz” diyor. Harikalık o kadar açık ki yani insanların baya-

ğı bir bölümü sarhoş gibiler. Bu nasıl anlaşılmaz? (Adnan Oktar’ın

Adıyaman Asu TV röportajından, 30 Kasım 2009)

İn kar eden le rin gaf let ha li

Allah'ın varlığını inkar edip, O'nun adının anılmasına dahi

tahammül edemeyenlerin içinde bulunduğu durum, gafletin insanı

dünyada sürükleyebileceği en son aşamaya bir örnektir. Tamamen

inkar bataklığına saplanmış olan bu insanlar, Allah'ın sevmediği ve

kınadığı, kötü, çirkin ve yanlış olan pek çok özelliği üzerlerinde

barındıran kişilerdir. 

İnkar eden bu insanlar, isyankar, kibirli, bencil, asabi, yalancı,

riyakar, dengesiz bir yapıda, her türlü kötülüğü yapmaya hazır kişi-

lerdir. Menfaatleri söz konusu olduğunda anne-babalarını bile tanı-

mayan bu insanları dünya hırsı kaplamıştır. Dünyevi isteklerini

yerine getirmekte hiçbir engel tanımazlar. Karşılarına çıkan
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engelleri aşmak için her türlü sahtekarlığı, ahlaksızlığı ve sınır

tanımazlığı yapmakta bir sakınca görmezler. Vic dan la rı nı tam ola -

rak ört müş olan bu in san lar, mer ha met, şef kat ve acı ma duy gu la -

rı nı da yi tir miş ler dir. Çev re le ri ne kar şı her tür lü du yar lı lık tan yok -

sun dur lar. Sa de ce ken di le ri için ya şar lar. Zi hin le rin de ne fis le ri nin

ben cil is tek ve tut ku la rı nı tat min den da ha önem li bir dü şün ce yok -

tur. Gaf let on la rı öy le sar mış tır ki, ken di le ri Al lah'ı as la an ma dık -

la rı gi bi, Al lah'ın adı nın anıl ma sı na bi le ta ham mül ede mez ler. Bir

Ku ran aye tin de on la rın bu du ru mu şöy le ifa de edi lir:

Sa de ce Al lah anıl dı ğı za man, ahi re te inan ma yan la rın

kal bi öf key le ka ba rır... (Zü mer Su re si, 45)

Ahireti inkar eden bu insanlar, kendilerince vicdanlarını rahat-

latmak ve kendilerini sözde temize çıkarmak için din aleyhinde

konuşmalar yaparak diğer insanları da kendileri gibi inkara sürükle-

meye çalışırlar. Kendilerini bekleyen sonsuz azaptan habersiz olan

bu insanlar yaptıkları kötülüklerin şuurunda değildirler. Derin gaf-

let içindeki bu insanların durumu Kuran'da şöyle tarif edilmektedir:

Ahi re te inan ma yan la ra ge lin ce; Biz on la ra ken di yap tık -

la rı nı süs le mi şiz, böy le ce on lar, 'kör lük için de şaş kın ca

do la şır lar'. İş te on lar; en kö tü azab on la rın dır ve ahi ret -

te de en bü yük kay ba uğ ra yan lar dır. (Neml Su re si, 4-5)

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). Kalb le ri var dır, bu nun la

kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır, bu nun la gör mez ler,

ku lak la rı var dır, bu nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi -

bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar -

dır. (Araf Su re si, 179)
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Gö rül dü ğü gi bi, son suz aza bın ken di le ri ni bek le di ği ni gör -

mez lik ten ge len in kar cı lar ken di le ri ni sa ran gaf let ne de niy le, Ku -

ran'da hay van lar dan da ha aşa ğı bir ko num da ta rif edi lir ler. Ku -

ran'ın ta ri fiy le, "ga fil" olan bu in san la rın, hay van lar gi bi sa de ce yi -

yip iç mek ve  nefsen hoş la rı na gi de ni yap mak dı şın da baş ka bir ga -

ye le ri yok tur. Bir baş ka ayet te de yal nız ca dün ya ya odak la na rak

ya şam la rı nı sür dü ren gaf let için de ki in kar cı la rın du ru mu şöy le ta -

rif edil mek te dir: 

On lar, dün ya ha ya tı ndan (yal nız ca) dış ta ola nı (za hir) bi -

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

Sa de ce dün ya ha ya tı nı dü şü ne rek ha re ket eden bu in san lar,

her de vir de kut sal ki tap lar, pey gam ber ler ve iman lı in san lar va sı -

ta sıy la, kı ya met gü nü ne ve mut la ka he sa ba çe ki le cek le ri ger çe ği ne

kar şı uya rı lır lar. Yap tık la rı kö tü lük le rin suç ol du ğu ve bu suç la rın

kar şı lık sız kal ma ya ca ğı, ce za gü nü ile mu hak kak kar şı la şa cak la rı ha -

tır la tı lır. Eğer Al lah'ın emir ve tav si ye le ri ni uy gu la maz lar sa, yer yü -

zün de boz gun cu luk çı ka ran, kö tü lük ler le do lu bir ya şam sür dü rür -

ler se, bu du rum da son suz ce hen nem aza bı nı ter cih et miş ola cak -

la rı ken di le ri ne an la tı lır. Bu du rum da söz  ko nu su in san la rın Yüce

Rabbimiz Al lah'ın uya rı la rı nı dik ka te ala rak, bü tün hal ve ha re ket -

le ri ni, bun la rın he sa bı nı sor gu gü nün de ve re bi le cek le ri şe kil de dü -

zen le me le ri ge re kir. An cak Al lah her tür lü uya rı ya rağ men, bu çok

açık ve net ger çek le re kar şı ki mi in san la rın ka yıt sız ka la bil di ği ni

Ku ran'da şöy le bil dir mek te dir:

İn san la rın he sa ba çe ki le cek le ri (gün) yak laş tı. On lar, ise

gaf let için de yüz çe vi ri yor lar. (En bi ya Su re si, 1)
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Müş rik le rin gaf let ha li

İn san la rın ba zı la rı İs lam'ı Ku ran'a ve Peygamber Efendimiz

(sav)'in uygulamalarına, yani sünnete gö re de ğil de çev re le rin den

edin dik le ri ku lak tan dol ma bil gi ler le, bü yük le rin den duy duk la rı,

Ku ran ile il gi si ol ma yan uy gu la ma lar la ya şar lar. Oy sa bu in san lar

ger çek te İs lam'ın özün den çok fark lı bir di ni ya şa mak ta dır lar. Ata -

la rın dan, ge le nek ler den kal ma, ba tıl bir di ni İs lam adı na be nim se -

miş ler dir. Bu yüz den, Ku ran'ı oku sa lar bi le ba tıl din le ri ile yo rum -

la dık la rın dan onu ge re ği gi bi an la maz lar. Ku ran'da ta rif edi len ve

Pey gam be r Efendi mi z (sav)'in sün ne tin de ör nek le ri ak ta rı lan ger -

çek iman dan, mü min özel lik le rin den ta ma men uzak ve ha ber siz -

dir ler. On la rın bu du ru mu Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

Ne za man on la ra: "Al lah'ın in dir dik le ri ne uyun" de nil se,

on lar: "Ha yır, biz, ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şe -

ye uya rız" der ler. (Pe ki) Ya ata la rı nın ak lı bir şe ye er -

mez ve doğ ru yo lu da bu la ma mış idiy se ler? (Ba ka ra Su -

re si, 170)

On la ra: "Al lah'ın in dir di ği ne ve el çi ye ge lin" de nil di ğin -

de, "Ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz şey bi ze ye ter"

der ler. (Pe ki,) Ya ata la rı bir şey bil mi yor ve hi da ye te er -

mi yor idi ler se? (Ma ide Su re si, 104)

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)
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Ayetlerde açıkça bildirildiği gibi, bu insanlar Allah'ın emir ve

yasaklarını Kuran'da emredildiği şekilde uygulamazlar. Cahilce ata-

larının izinden giderler. Ayetlerden bu tür kimselerin, doğru yol-

dan sapmış, şeytanın peşine düşmüş ve cehennem azabına doğru

sürüklenen kimseler oldukları anlaşılmaktadır. Bu insanlar büyük

bir akılsızlıkla atalarının dinini Allah'ın dinine, geleneklerini Allah'ın

Kitabı olan Kuran'a tercih ettikleri için büyük bir şirk içindedirler.

Bağnazlık ve taassupları, enaniyet ve akılsızlıkları nedeniyle şeytan

bu kişileri dinlerinde yanıltmış, onların doğru yolları üzerine otur-

muş ve İslam adına çarpık bir din anlayışı benimsemelerine neden

olmuştur.  

Müş rik le rin ya şa dık la rı bu ba tıl din, Ku ran'da ta rif edi len den

çok fark lı dır. Ör ne ğin, yal nız ca baş la rı sı kış tı ğın da ya da son de re -

ce ça re siz kal dık la rın da, ki mi za man da dün ya ha ya tı nın fay da la rı

ve ne fis le ri nin is tek le ri için dua eder ler. Ku ran'da du anın na sıl ta -

rif edil di ği ni, ne için ve na sıl dua et me le ri ge rek ti ği ni bil dik le ri hal -

de ger çek an la mıy la uy gu la maz lar. Şük ret me yi de tam an la mıy la

ya pa maz lar, yal nız ca, çok bü yük ya da çok zor sa hip ol duk la rı bir

şey için şük re der ler. Ku ran'ı ge re ği gi bi dü şün me dik le rin den her

ne fes alış la rın da, ya şa dık la rı her sa ni ye de şük ret me le ri için ken di -

le ri ne ve ri len sa yı sız ni met ol du ğu nu gö z ar dı eder ler. 

Böy le lik le, Al lah'ın var lı ğı nı bil me le ri ne rağ men, "Al lah'a iba -

det edin ve O'na hiç bir şe yi or tak koş ma yın..." (Ni sa Su re si,

36) aye ti gi bi, pek çok Ku ran aye tin de Al lah'ın, Ken di si 'ne şirk ko -

şul ma sı nı ya sak la yan emir le ri ne mu ha le fet ede rek şirk ko şar lar. O

de re ce gaf let için de dir ler ki, her şe yin ale nen, ek sik siz ce or -
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ta ya dö kül dü ğü, ahi ret gü nün de da hi ken di le ri ni kur ta ra bil -

mek için da ha ön ce şirk koş tuk la rı nı in kar ede cek de re ce de bir

şu ur suz luk gös te rir ler:

On la rın tü mü nü top la ya ca ğı mız gün; son ra şirk ko şan la -

ra di ye ce ğiz ki: 

"Ne re de (o bir şey) sa nıp da or tak koş tuk la rı nız?" (Bun -

dan) Son ra on la rın: "Rab bi miz olan Al lah'a an dol sun ki,

biz müş rik ler den de ğil dik" de me le rin den baş ka bir fit ne -

le ri ol ma dı (kal ma dı).

Bak, ken di le ri ne kar şı na sıl ya lan söy le di ler ve düz mek -

te ol duk la rı da ken di le rin den kay bo lup-uzak laş tı. (Enam

Su re si, 22-24)

Müş rik le rin bu du ru mu na kar şı iman eden ler şöy le uya rıl mış -

lar dır:

'Gö nül den ka tık sız bağ lı lar' ola rak, O'na yö ne lin ve

O'ndan kor kup-sa kı nın, dos doğ ru na ma zı kı lın ve müş -

rik ler den ol ma yın. (O müş rik ler ki,) Ken di din le ri ni fır -

ka la ra ayır mış ve ken di le ri de par ça par ça ol muş lar dır;

ki her grup ken di elin de kiy le övü nüp se vinç duy mak ta -

dır. (Rum Su re si, 31-32)

Ayet ler den açık ça an la şıl dı ğı gi bi, din le ri ni fır ka la ra ayır mış

müş rik le rin için de bu lun duk la rı sap kın du ru mu, övünç ve se vinç le

kar şı la ma la rı, on la rın ne de re ce bü yük bir gaf let için de bu lun duk -

la rı nı gös ter mek te dir. Yap tık la rı nın yan lış ol du ğu nu bil dik le ri, doğ -

ru la ra şa hit ol duk la rı hal de hak ka yö nel mez, ken di is tek ve tut ku -

la rı doğ rul tu sun da ya şam la rı nı sür dü rür ler. 

51

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



52

Şey ta nın iman eden le ri gaf le te dü şür me 
ça ba sı 
Şeytanın en büyük hedeflerinden biri, insanları Allah'ın yolun-

dan saptırmak ve cehenneme sürüklemektir. On la rı ol ma dık ku -

run tu lar la meş gul ede rek, akıl la rı nı ka rış tır ma ya ve sağ lık lı dü şün -

me le ri ni en gel le me ye ça lı şır. 

Mü min, ak lı açık, şu ur lu, her şe yi de tay lı bir şe kil de dü şü nüp

isa bet li ka rar lar ve ren, ör nek dav ra nış lar ser gi le yen bir ah la ka sa -

hip tir. Bu özel lik ler mü mi nin ima nı nın ve Al lah kor ku su nun bir so -

nu cu dur. An cak, şey tan za man za man unut kan lı ğı nı, dik kat siz li ği ni

ya da bil gi siz li ği ni fır sat bi le rek -an lık da ol sa- mü mi ni gaf le te sü -

rük le mek is ter. 

Al lah, "Şey tan sa kın si zi (Al lah'ın yo lun dan) alı koy ma -

sın. Ger çek ten o, si zin için açık ça bir düş man dır" (Zuh ruf

Su re si, 62) aye tiy le mü min le ri bu teh li ke ye kar şı uya rır. "Hiç şüp -

he siz, şey ta nın hi le li dü ze ni pek za yıf tır" (Ni sa Su re si, 76)

aye tiy le de Al lah, iman eden ler için şey ta nın sin si plan la rı nın ge -

çer siz ol du ğu nu müj de le r. Bu nu bi len şey tan, in san la rı sap tır ma ya

ye min eder ken, -ka tık sız ca, gö nül den Al lah'a iman eden- ih las lı

kul la rı, bu nun dı şın da tut mak ta dır. Ku ran'da şey ta nın bu ye mi ni ni

içe ren söz le ri şöy le ha ber ve ril mek te dir: 

De di ki: "Se nin iz ze tin adı na an dol sun, ben, on la rın tü -

mü nü mut la ka az dı rıp kış kır ta ca ğım. An cak on lar dan,

muh lis olan kul la rın ha riç." (Sad Su re si, 82-83)

Şey tan mü min le ri Al lah'ın yo lun dan sap tı ra ma ya ca ğı nı bil di ği hal -

de yi ne de ves ve se ve re rek bir an için bi le ol sa ka fa la rı nı ka rış -

tır ma ya, on la rı gaf le te dü şür me ye ça lı şır. Mü min le rin
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da ha faz la ecir al ma la rı nı, Al lah Ka tın da da ha yük sek de re ce ler ka -

zan ma la rı nı en gel le me ye ça lı şır. Ör ne ğin, ha yır ya pa cak bir ki şi ye bu -

nu da ha son ra ya pa bi le ce ği ni dü şün dü re rek, o hay rı yap ma sı na en gel

ol ma ya ça lı şır. Ya da, "Mü min ler den, özür ol mak sı zın otu ran lar

ile, Al lah yo lun da mal la rıy la ve can la rıy la cehd eden ler (ça ba

har ca yan lar) eşit de ğil dir. Al lah, mal la rıy la ve can la rıy la cehd

eden le ri (ça ba har ca yan lar) otu ran la ra gö re de re ce ola rak

üs tün kıl mış tır. Tü mü ne gü zel li ği (cen ne ti) va at et miş tir; an -

cak Al lah, cehd eden le ri (ça ba har ca yan lar) otu ran la ra gö re

bü yük bir ecir le üs tün kıl mış tır." (Ni sa Su re si, 95) aye tin de be -

lir til di ği gi bi ba zı mü min le ri Al lah yo lun da mü ca de le den alı ko ya rak,

on la rın da ha üs tün de re ce ler ka zan ma la rı nı en gel le mek is ter.

Şey tan mü min le rin, zor da, has ta lık ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man -

lar da gös te re bi le cek le ri bir an lık gev şek li ği fır sat bi le rek, on la ra

ves ve se ver me ye ça lı şır. 

Al lah in sa nı şüp he siz, zor luk la da de ne mek te dir. Zor luk, bas kı

ve sı kın tı nın ya şan dı ğı za man lar da in san la rın gös ter dik le ri ta vır lar

çok önem li dir. Ni te kim, Pey gam be ri miz (sav) dö ne min de sü rek li

onun ya nın da yer alan ve onun la bir lik te sa va şa çı kan mü min ler -

den ba zı la rı, sa va şın kı zış tı ğı zor za man lar da gaf le te ka pı la bil miş ler -

dir. Bu ha ta lı dav ra nı şın ha ber ve ril di ği ayet şöy le dir:

Ha ni on lar, si ze hem üs tü nüz den, hem alt ta ra fı nız dan

gel miş ler di; göz ler kay mış, yü rek ler han çe re ye ge lip da -

yan mış tı ve siz Al lah hak kın da (bir ta kım) zan lar da bu lu -

nu yor du nuz. (Ah zab Su re si, 10)

Al lah, bu tür ya nıl gı lar ne de niy le an lık gaf le te dü şen mü min -

le ri, tev be et me le ri ha lin de ba ğış la ya ca ğı nı Ku ran'da müj -
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de le miş tir. Tev be, ha ta ya pan mü mi ne ta nı nan çok bü yük bir

im kan dır. Ku ran'da Peygamberimiz (sav) döneminde sa vaş tan ge ri

ka lan üç mü mi nin ya şa dık la rı piş man lık ve Al lah'ın on la rı ba ğış la -

ma sı şöy le an la tıl mak ta dır:

(Sa vaş tan) Ge ri bı ra kı lan üç (ki şi yi) de (ba ğış la dı). Öy le

ki, bü tün ge niş li ği ne rağ men yer yü zü on la ra dar gel miş -

ti, ne fis le ri de ken di le ri ne dar (sı kın tı lı) gel miş ti ve

O'nun dı şın da (yi ne) Al lah'tan baş ka bir sı ğı na cak ol ma -

dı ğı nı iyi ce an la dı lar. Son ra tev be et sin ler di ye on la rın

tev be si ni ka bul et ti. Şüp he siz Al lah, (yal nız ca) O, tev be -

le ri ka bul eden dir, esir ge yen dir. (Tev be Su re si, 118)

Ha ta ya pın ca, "her şe yi kay bet tim", "bu du ru mu dü zelt mem,

te la fi et mem im kan sız" şek lin de bir ümit siz li ğe ka pıl mak da, şey ta -

nın gaf le te dü şür mek için ver di ği ves ve se ler den bi ri dir. An cak mü -

min bu tür dü şün ce le rin şey ta nın ves ve se si ol du ğu nu bi lir ve bu

ves ve se le re ku lak ver mez. He men Al lah'a yö ne lir. Tev be ede rek,

gaf le te düş mek ten Al lah'a sı ğı nır. Mü min le rin şey ta nın ves ve se le ri

kar şı sın da ki bu ta vır la rı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

(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)

Mü min ler, ken di le ri ni gaf le te sü rük le ye cek boş ku run tu lar dan

Al lah'a sı ğı na rak ve her an Al lah'ı ana rak sa kı nır lar. Ay rı ca Ku ran'ı

sü rek li oku yup, ayet ler üze rin de te fek kür ede rek ve bol bol dua

ede rek an lık da ol sa kar şı la şa bi le cek le ri gaf let teh li ke sin den

Al lah'ın iz niy le ko ru nur lar.
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“SAMİMİYETLE ALLAH'IN RIZASININ EN 
ÇOĞUNU ARAYARAK HAREKET EDENLER 
GAFLETE KAPILMAZ”

MUHABİR: Hocam, “Bildiğiniz gibi ahir zamanda şeytan

müminlerle sürekli uğraşıyor ve açık vermesini sabırla bekliyor.

Allah bir ayetinde, “İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün

sizden geri dönenleri kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla

şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti’’ (Al-i İmran

Suresi, 155) diye buyuruyor. Bir Müslüman asla bundan bir şey

olmaz dememeli değil mi hocam?”, demiş “yoksa küçük gözüken

tavırlar, tavizler geri dönüşü olmayan bir yola sapmasına neden

olabilir diye düşünüyorum” diyor izleyicimiz Zeynep Hanım

Denizli’den. 

ADNAN OKTAR: Bu kısacık dünyada, sonsuz güzel
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Allah’ımızı hoşnut etmek varken, Cenab-ı Allah’ın beğenme-

mesine vesile olacak bir şeyi yapmak, en ufak bir şeyi yapmak bile

çok büyük akılsızlık olur. Madem Allah bize böyle imkan vermiş,

güç vermiş deli âşık olarak vargücümüzle Allah’ımıza en güzel tavrı

sunmakla mükellefiz. Her şeyin en güzelini yapmakla mükellefiz,

yani Allah’ın rızasının en çoğunu aramakla mükellefiz. Ben geçen-

lerde de örnek vermiştim. Mesela ben buraya geliyorum Allah’ın

rızası için geliyorum. İstersem başka bir şey de yapabilirim. Yine

onda da Allah’ın rızası var diyebilirim, kendimi kandırabilirim ama

kendimi kandırmıyorum. En fazla neyse onu arıyorum. Herkes

buna çok özen gösterecek. Allah’ın rızasını aramakla yetinmeye-

cek Allah’ın rızasının en fazlasını arayacak. Çünkü Allah’ın rızasını

arayan insan her şeyi yapabilir. Ama en fazlasını arayan bir tanesi-

ni yapar ve en doğrusunu yapar. Biz de bunu yapacağız inşaAllah.

(Adnan Oktar’ın Başkent TV röportajından, 10 Nisan 2009)
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Gaf let ha lin de ki in san la rın uya rıl ma sı
Gaf let için de ki in san lar Al lah'ın ken di le ri ne gönderdiği pey -

gam ber ler, el çi ler, ki tap lar ve uya rı cı lar va sı ta sıy la uya rı lır lar. 

Al lah seç ti ği, üs tün bir an la yış ve nur ver di ği el çi le ri ni ta ri hin

her dö ne min de hak din den uzak la şan ve gaf let için de ya şa yan ka -

vim le re uya rı cı ola rak gön de rir. Pey gam be ri miz (sav) de gaf let

için de ki bir kav me uya rı cı ola rak gön de ril miş tir:

Ba ba la rı uya rıl ma mış, böy le ce ken di le ri de ga fil kal mış

bir kav mi uyar man için (gön de ril din). (Ya sin Su re si, 6)

Gaf let için de ki bu kav min uya rıl ma sı için Al lah, Pey gam be ri miz

Hz. Mu ham med (sav)'i seç miş, ona kav mi ni uya rıp kor kut ma ve

hak di ni teb liğ et me gö re vi ni ver miş tir. Pey gam be ri mi z (sav)'e bu

gö re vi ni bil di ren ayet ler den bi ri şöy le dir:

İş(in) hük me bağ la nıp bi te ce ği, has ret gü nü ne kar şı on -

la rı uyar; on lar bir gaf let için de dir ler ve on lar inan mı yor -

lar. (Mer yem Su re si, 39)

Pey gam ber ler ve uya rı cı lar gön de ril dik le ri top lum la ra Al lah'ın

ve ahi re tin var lı ğı nı, Rab bi mi z'in üs tün kud re ti ni an lat mış, Al lah'ın

var lı ğı nın yer de ki ve gök ler de ki de lil le ri ni gös ter miş ler dir. Bir çok

teb liğ yön te mi kul la na rak in san la rı Al lah'a ima na ve ita ate da vet

et miş ler dir. Oy sa in san la rın ço ğu, gök ler de ve yer de ki sa yı sız ha -

ri ka sis te me ve dü ze ne rağ men Al lah'ın kud re ti ni ge re ği gi bi tak -

dir ede me miş, gaf let için de Al lah'tan yüz çe vir me ye de vam et miş -

ler dir. 

Örneğin Hz. Musa (as) kavmini, Allah'ın varlığını ve üstün
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kudretini gösteren, Allah'ın kendisine lutfettiği birçok muci-

zeyle uyarmıştır. Fa kat kav mi tüm bu mu ci ze le re rağ men, zu lüm

ve bü yük len me le ri ne de niy le in kar da di ret miş ler dir. Vic dan la rı ka -

bul et ti ği hal de in kar da di re ten ve gaf let le ri ni sür dü ren bu tür

kim se le rin du ru mu ayet lerde şöy le ta rif edi lir:

Ayet le ri miz on la ra, göz ler önün de ser gi len miş ola rak

ge lin ce de di ler ki: "Bu, apa çık olan bir bü yü dür." Vic dan -

la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me do la yı sıy la

bun la rı in kar et ti ler. Ar tık sen, boz gun cu la rın na sıl bir

so na uğ ra tıl dık la rı na bir bak. (Neml Su re si, 13-14)

Al lah in san la rı her an çe şit li ve si le ler le uya rır. Şu an da oku du -

ğu nuz bu ki tap, iman lı bir ki şi nin söz le ri, ki şi nin ken di vic da nı, ba -

sın da çı kan ib ret ve ri ci bir ha ber ya da ya zı va sı ta sıy la bu uya rı lar

in sa na ula şır. İn sa nın duy du ğu ve gör dü ğü her şey as lın da Al lah'ın

di le me siy le in san la rın kar şı sı na çı kan, Al lah'tan gel di ği nin bi lin ci ne

va ra rak de ğer len dir dik le ri tak dir de, on la rı Al lah'a yö nel ten bi rer

uya rı cı dır. 

Al lah ayet le rin de, tür lü ve si le ler le uyar dı ğı, ger çek le ri ha tır lat -

tı ğı in san lar a, ken di le ri ni dü zelt me le ri ni ve doğ ru yo lu bul ma la rı nı

em ret mek te dir. 
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GAF LET TE OLAN LA RIN
ÖZEL LİK LE Rİ

Gaf let için de, Al lah'ın ve ahi re tin var lı ğı nı akılsızca gö z ar dı

eden in san, dün ya da bel li is tek, bek len ti ve tut ku la ra odak lan mış -

tır; bun la rın pe şin den ade ta bü yü len miş çe si ne ko şar. Dün ya da,

ken din ce be lir le di ği ma kam, mev ki, mal-mülk sa hi bi ol mak gi bi

amaç lar doğ rul tu sun da ça ba sarf eder. Sü rek li ola rak, ka zan dı ğı ya

da ka za na ca ğı pa ray la ya pa bi le ce ği şey le ri dü şü nür, bun la rın ha yal -

le ri ni ku rar ve bun lar dan bah se der. Bun lar la o ka dar meş gul olur

ki Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı gö z ar dı eder, hat ta ak lı na bi le ge tir -

mez. Al lah'ın ilim ve kud re ti ni hak kıy la kav ra ya ma dı ğı için de

O'nun emir ve ya sak la rı nı ye ri ne ge tir me mek te, Rab bi mi z'in sı nır -

la rı nı aş mak ta bir sa kın ca gör mez. 

Al lah'ın anıl ma sı ahi re te inan ma yan la rın vic dan la rı nın se si ni

yük sel tir ve on la ra gaf let için de ol duk la rı nı ha tır la tır. On lar ise,

Al lah'a kar şı so rum lu ol duk la rı nı ha tır la mak ve bu so rum lu luk la rı -

nı ye ri ne ge tir mek ne fis le riy le ça tış tı ğın dan, için de bu lun duk la rı

gaf le te sı kı sı kı ya sa rıl ma yı ter cih eder ler. Bu ne den le, Al lah anıl dı -

ğı za man, iç le rin de bü yük bir sı kın tı du yar lar. Ku ran'da, "Sa de ce

Al lah anıl dı ğı za man, ahi re te inan ma yan la rın kal bi
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öf key le ka ba rır. Oy sa O'ndan baş ka la rı anıl dı ğın da he -

men se vin ce ka pı lır lar" (Zü mer Su re si, 45) aye tiy le bu ki şi le rin

du ru mu ha ber ve ril mek te dir.

Şim di gaf let için de ki ki şi le rin ge nel özel lik le ri ni in ce le ye lim:

Al lah'ı ve ahi re ti an maz lar, 
kalp le ri dün ya hır sıy la do lu dur
Ku ran'da mü min le rin ah la kı ta rif edi lir ken dün ya da ki hiç bir şe -

yin on la rı Al lah'ı an mak tan ve üzer le ri ne farz kı lı nan iba det le ri ye -

ri ne ge tir mek ten alı koy ma dı ğı bil di ri lir:

(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)

Bu ayet te bil di ril di ği gi bi, mü min ler hiç bir za man ar zu la rı nı tut -

ku ha li ne ge ti rip, hırs la on la rın pe şin den ko şmaz, Al lah'ı an mak tan

ve O'nun emir le ri ni ye ri ne ge tir mek ten yüz çe vir mez ler. 

Ne var ki, mü min le rin ak si ne gaf let için de ki in san la rın kalp le ri

dün ya ma lı na sa hip ol ma hır sıy la do lu dur. Bu hırs la, ne du rum da

olur lar sa ol sun lar, hep da ha faz la sı nı ka zan mak ve da ha iyi ya şa -

mak için ça lı şır lar. Pa ra ile güç ve ki şi lik ka za na rak, mut lu ola bi le -

cek le ri ni dü şü nür ler. Ön ce ka zan ma ya ça lı şır, son ra da ka zan dık -

la rı nı yı ğıp-bi rik tir me ye baş lar lar. Bu hırs la rı nı kendi akıllarınca

meş ru ve ma kul gös ter mek için de çe şit li ba ha ne ler öne sü rer ler.

Al lah'ın rı za sı için ka za nıp, har ca mak tan ka çı nan, yal nız ca dün -
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ye vi ar zu la rı nı tat min et me yi dü şü ne rek ma lı nı yı ğıp-bi rik ti ren

bu in san la rı bek le yen son Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir:

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, 35)

Ki o, mal yı ğıp bi rik ti ren ve onu say dık ça sa yan dır. Ger -

çek ten ma lı nın ken di si ni ebe di kı la ca ğı nı sa nı yor. Ha yır;

an dol sun o, 'hu ta me'ye atı la cak tır. (Hü me ze Su re si, 2-4)

Mal ve mülk hır sı ne de niy le ken di ni bek le yen bu son dan ga fil

olan in san ın zih ni ni, pa ra ka zan ma ve har ca ma tut ku su sü rek li

meş gul eder. Pa ra ka za nı yor sa, pa ra sıy la el de ede bi le cek le ri ni dü -

şü nür, eğer ka za na mı yor sa da gıp ta edip im ren di ği şey le re sa hip

ol ma nın yol la rı nı arar. Bu dü şün ce le ri nin se bep ol du ğu gaf let onu,

Al lah'ı an mak tan, 5 va kit na ma zı nı kıl mak tan, ze ka tı ver mek ten alı -

ko yar. Oy sa kal bi yal nız ca Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma ar zu suy la do lu

bir mü min ka zan dı ğı pa ra yı, el de et ti ği mal ve mül kü yal nız ca

Al lah'ın ver di ği ni ve bü tün bun la rı O'nun rı za sı nı ka zan mak için

har ca ma sı ge rek ti ği ni hiç unut maz. Sa de ce Al lah'ın rı za sı nı ve rah -

me ti ni dü şü ne rek, di ne kat kı da bu lun mak ama cıy la işi ne sa rı lır. Bu

du rum da mü mi nin sa mi mi bir ça ba nın dı şın da hırs ve tut ku ya ka -

pıl ma sı söz ko nu su de ğil dir. Bu du ru mu ise, gü nün her sa atin de

Al lah'ı an ma sı na, O'na yö ne le rek dua et me si ne ve her şe yin Rab bi -

miz 'den gel di ği ni bi le rek, sa hip ol duk la rı nın tü mü nü an cak bir şü -

kür ve zi kir ve si le si ola rak gör me si ne se bep olur.

Bü yük bir mülk sa hi bi ol du ğu hal de ma lı nı bir hırs ve oya lan -
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ma ko nu su yap ma yan, onu bir şü kür ve zi kir ve si le si ola rak gö -

ren Hz. Süleyman (as)'ın bu ör nek tu tu mu Ku ran'da in san la ra şöy -

le bil di ri lir:

Ha ni ona ak şa ma ya kın, bir aya ğı nı tır na ğı üs tü ne di ken,

öbür üç aya ğıy la top ra ğı ka zı yan, ya ğız at lar su nul muş -

tu. O da de miş ti ki: "Ger çek ten ben, mal (ve ya at) sev -

gi si ni Rab bi mi zik ret mek ten do la yı ter cih et tim." So -

nun da bu at lar (koş tu lar ve toz) per de si nin ar ka sı na sak -

lan dı lar. (Sad Su re si, 31-32)

Al lah, Hz. Süleyman (as)'a o za ma na ka dar kim se ye ver me di ği

bir güç ve ik ti dar ver miş tir. Sü ley man Pey gam ber de bu im kan la -

rı nı Al lah'ın şa nı nı yü celt mek, O'nun di ni ni an lat mak ve din ahlakı-

nın iz zet ve şe re fi ni yay mak için kul lan mış tır. Her za man mal ve

mül kün ger çek sa hi bi olan Al lah'a şük ret miş tir. 

Gaflet içinde Allah'ın rızasından yüz çevirerek, zenginlik,

makam ya da şöhretin mutluluk ve huzur getireceğini düşünenler,

bu tür sohbetlerin yapıldığı, aslında son derece sıkıntı verici olan

ortamlardan da büyük bir nefsani zevk alırlar. Kendini övme, baş-

kalarını eleştirme gibi konular üzerinde konuşur, boş ve faydasız

konuşmaların yer aldığı televizyon programlarını saatlerce izlerler.

Hiçbir sonuca varılamayan, hiçbir fayda sağlamayan bu sohbetleri

büyük bir zevkle dinlerken, Kuran'ı dinlemekten hoşlanmaz hatta

dinlemeye katlanamazlar. Gaflet içindeki bu insanların durumu bir

ayette şöyle haber verilmektedir:

Ki on lar, Be ni zik ret me (ko nu sun)da göz le ri bir per de

için dey di. (Ku ran'ı) din le me ye kat la na maz lar dı.

(Kehf Su re si, 101)
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Oy sa mü mi nin kal bi dün ya ni met le ri ne sa hip ol mak tan ya

da bu ko nu da ki boş soh bet ler den do la yı de ğil, an cak Al lah'ı zik -

ret mek ten, Ku ran oku mak tan ve bu lun du ğu or tam da Al lah'ın anıl -

ma sın dan hu zur bu lur. Çün kü Al lah'ın, "Bun lar, iman eden ler

ve kalp le ri Al lah'ın zik riy le mut ma in olan lar dır. Ha be ri niz

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

Su re si, 28) aye tin de bil dir di ği gi bi, kalp ler sa de ce Al lah anıl dı ğın da

ra hat la ya rak hu zur bu lur.

“DÜNYAYA GELİŞ AMACINI UNUTAN 
İNSAN İÇİN ACI DOLU BİR HAYAT VARDIR”

ADNAN OKTAR: Samimiyet son derece zevkli ve çok

güzeldir, yani insanlar bir klasik Müslüman tarzı görüyorlar mese-

la bir kısmı televizyonlara çıkıyor dinle alay eden hâşâ böyle din-

dar olduğu halde çok çok özür dilerim züppe bir üslupla güya şak-

labanlık yaparak insanları dinle güldürmeye

kalkıyor. Biz böyle bir şeye gülmeyiz ve bu

bizi çok rahatsız eder, kasılırız hatta öfke-

lendirir bu bizi hamiyet hissimizi

kabartır, biz dinle alay ederek

eğlenmeyiz ve hiçbir şekilde,

biz dine saygı duyul-

duğunda Allah çok

sevildiğinde içi-

miz coşar ve
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açılırız, biz Allah’a hürmetkâr bir üslupta biz açılırız.

Dinle alay olmaz, yani bizim hiç mutlu olmayacağımız bir şeydir.

Dinle şaka olmaz, ama diğer konularda şaka yapıyorsa tabii ki kali-

tesine göre zekice yapılıyorsa insanları etkileyebilir. Her şeyin başı

samimiyettir çok çok candan olmaktır, çok güzel huylu olmaktır,

derinliği olması insanın çok güzeldir. Yani insanın içindeki derinli-

ği keşfetmek çok güzeldir.

Yüzeysellik insanları mahvediyor

şu an, dünyada bir maddeci, suni,

yapmacık bir yapı meydana geldi

insanlar kendi bedenlerini kendi

elleriyle öldürdüler. Kendi sevgi-

lerini kendi elleriyle yok ettiler.

Bakın sevgi ve samimiyet gittikten

sonra geriye ceset kalır. Yani

kokuşmuş bir ceset kalır ve artık

o insan için çile günleri başlar,

acı günleri başlar ve sürünü-

yor o zaman, akşama kadar

çalışıyor para kazanıyor, gidi-

yor o parayla akşam az bir şey

yiyecek yiyor onu yiyor, tel-

evizyonda bir parça bir şey

seyrediyor, dedikodu yapıp bir

şeyler konuşup uyuyor. Ertesi

gün yine işe gidiyor yine çalı-
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şıyor yine bir parça yemek yiyor yine bir parça dediko-

du, kavga ediyor, laf sokuyor. Öyle değil dünya, bu bir

beladır, Allah’tan verilmiş bir beladır. Biz bunun için gel-

medik dünyaya. Biz candan Allah’ı aşkla sevmek için gel-

dik, biz burada aşkı yaşamaya, tutkuyu yaşamaya geldik,

Allah’ın rızasını yaşamaya geldik. Allah’a kul olmaya geldik,

insanlar kendi elleriyle kendi kendilerini cezalandırıyorlar. Allah,

Cenab-ı Allah şeytandan Allah’a sığınırım bu konuda diyor ki:

“Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine zulmedi-

yorlar” diyor. Kendi elleriyle kendilerini mahvediyor insanlar, işte

Hz. Mehdi (as) bu belayı, insanların kendi kendini yakması sistemi-

ni durduracak. Onları yeniden samimi sevgiye, samimi arkadaşlığa

ve dostluğa davet edip o ruhu onlara yaşatacak, Allah’ın dilemesi

ile. (Adnan Oktar’ın Kon TV röportajından, 1 Şubat 2009)

Gaflette Olanlar Akıl sız dır lar

Ca hi li ye top lu mu na gö re akıl sız lık, yal nız ca zi hin sel özür lü olan

ve anor mal dav ra nış lar gös te ren in san lar için ge çer li dir. Oy sa Ku -

ran'a gö re bu ta nım da ha fark lı dır. Ku ran'a gö re Al lah'ı ve ahi ret

gü nü nü ta nı ma yan, Al lah'ın rı za sı nın de ğil, ken di nef si nin ve he va -

sı nın is tek le ri doğ rul tu sun da ya şa yan in san lar ak le de me yen kim se -

ler dir. Bu ta ri fe gö re dü şü nül dü ğün de ise, akıl sız kim se le rin yal nız -

ca akıl has ta ne sin de ki has ta lar dan iba ret ol ma dı ğı, dünyanın pek

çok ülkesinde top lu mun ol duk ça ge niş bir ke si mi nin bu ta nı -
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mın için de yer al dı ğı gö rü lür. Akıl, Al lah'ın mü mi ne ver di ği en

bü yük ni met ler den bi ri dir. Akıl lı in san, vic da nı nı so nu na ka dar kul -

la nan, Al lah'ın ilim ve kud re ti ni ge re ği gi bi tak dir ede bi len, O'na

kar şı say gı do lu bir kor ku du yan, O'nun rı za sı nı ka zan ma ya, ken di -

ni son suz azap tan ko ru ma ya ça lı şan ve ahi ret te ki son suz ni met le re

ka vuş mak için ça ba har ca yan in san dır. Bu in san lar Al lah'ın ya rat tık -

la rı üze rin de de rin de rin dü şü nüp Al lah'ın son suz gü cü nü ve bü -

yük lü ğü nü hak kıy la tak dir ede bi len in san lar dır, ya ni mü min ler dir.

Bu ye te nek ten yok sun akıl sız in san la rın Ku ran'da ta rif edil di ği ayet-

lerden biri ise şöy le dir:

Yer yü zün de ge zip do laş mı yor lar mı, böy le ce on la rın

ken di siy le ak le de bi le cek kalp le ri ve işi te bi le cek ku lak la -

rı olu ver sin? Çün kü doğ ru su, göz ler kör ol maz, an cak si -

ne ler de ki kalp ler kö re lir. (Hac Su re si, 46)

Bu akıl sız in san la rın en be lir gin özel li ği ise, tut kuy la bağ lan dık -

la rı dün ya ha ya tı nı ahi re te ter cih et me le ri dir. Oy sa Ku ran'da

Al lah, dün ya ha ya tı nın ger çek yö nü nü ta rif ede rek bu ko nu da al -

da nış için de olan in san la rı ak let me le ri için şöy le uyar mak ta dır:

Dün ya ha ya tı yal nız ca bir oyun ve bir oya lan ma dan baş -

ka sı de ğil dir. Kor kup-sa kın mak ta olan lar için ahi ret yur -

du ger çek ten da ha ha yır lı dır. Yi ne de akıl er dir me ye cek

mi si niz? (Enam Su re si, 32)

Si ze ve ri len her şey, yal nız ca dün ya ha ya tı nın me taı ve sü -

sü dür. Al lah Ka tın da olan ise, da ha ha yır lı ve da ha sü rek -

li dir. Yi ne de, akıl lan ma ya cak mı sı nız? (Ka sas Su re si, 60)

An dol sun, si ze (bü tün du rum la rı nı zı kap sa yan) zik ri ni -
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zin için de bu lun du ğu bir Ki tap in dir dik. Yi ne de akıl -

lan ma ya cak mı sı nız? (En bi ya Su re si, 10)

Al lah'ın yer yü zün de ya rat tı ğı mü kem mel ve dü zen li sis tem le ri,

can lı la rı ve ib ret ol mak üze re ya rat tı ğı şey le ri gö re bil mek an cak

gaf let ten uzak, ak lı nı kul la na bi len mü min le re has bir özel lik tir. Şu -

uru açık, akıl lı bir mü min et ra fın da gör dük le ri ni dik kat le in ce ler ve

gör dük le ri nin üze rin de de rin de rin te fek kür eder. Al lah Ku ran'da

siv ri si ne ği, ba la rı sı nı, örüm ce ği ve ya rat tı ğı pek çok can lı yı in san la -

rın dü şü nüp ak let me le ri için il mi ne, kud re ti ne ve sa na tı na ör nek

gös ter miş tir. Fa kat, yap tık la rı iş ler den sa hip ol duk la rı bir çok özel -

li ğe ka dar can lı lar da ki mü kem me lik le ri bi lip, bun lar la Al lah'ın gü cü -

nü ve sa na tı nı tak dir ede bil mek an cak akıl sa hi bi mü min le re has bir

özel lik tir. Gaf let için de ki akıl sız in san lar için ise, bu can lı lar her gün

et raf la rın da gör me ye alış tık la rı ba sit sı ra dan var lık lar dır. Arı yı, sa de -

ce çi çek le re ko nan ya da vı zıl tı çı kar ta rak uçan bir hay van ola rak,

siv ri si ne ği de sa de ce kan emen bir düş man ola rak gör mek gaf let

için de ak le de me yen in san la ra has bir özel lik tir. Bu in san la rın Al lah

Ka tın da ki ko nu mu ise Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Al lah Ka tın da, yer de de be le nen le rin en kö -

tü sü, (bir tür lü) akıl er dir mez olan sa ğır lar ve dil siz ler -

dir. (En fal Su re si, 22)

Gaf let için de ki in san la rın du ru mun da önem li olan di ğer bir

konu ise akıl ve akıl sız lık ara sın da doğ ru bir ayı rım ya pa ma dık la rı

için ken di le ri ni akıl lı, akıl lı in san la rı ise ak lı sız zan net me le ri dir. Ga -

fil le rin bu çar pık ba kış açı la rı Ku ran'da şöy le ha ber ve ril miş tir:

Ve (yi ne) ken di le ri ne: "İn san la rın iman et ti ği gi bi siz de
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iman edin" de nil di ğin de: "Dü şük akıl lı la rın iman et ti ği

gi bi mi iman ede lim?" der ler. Bi lin ki, ger çek ten asıl dü -

şük-akıl lı lar ken di le ri dir; ama bil mez ler. (Ba ka ra Su re si,

13)

Doğ ru yol da ol duk la rı nı sa nır lar

Top lu mun ge ne li ni ör nek ala rak, dü şün dük le ri nin ve yap tık la -

rı nın doğ ru lu ğu na ken di ni inan dır mak gaf let için de ki in san la rın en

be lir gin özel lik le rin den dir. Bu saç ma inan ca sa hip olan in san lar,

ken di le rin ce kim se ye za rar ver mez ler, kalp le ri iyi lik le do lu dur ve

bu ne den le de sa hip ol duk la rı nı hak et miş ler dir. Böy le dü şü nen in -

san la rın bü yük bir ya nıl gı için de ol duk la rı, an cak bu nun da şu urun -

da ol ma dık la rı ayet ler de şöy le bil di ri lir:

On lar sa nı yor lar mı ki, ken di le ri ne ver di ği miz mal ve ço -

cuk lar la Biz on la rın ha yır la rı na ko şu yo ruz (ve ya yar dım

edi yo ruz)? Ha yır, on lar şu urun da de ğil ler. (Mü mi nun Su -

re si, 55-56)

Şu ur suz bir şe kil de doğ ru yol da ol duk la rı nı dü şü ne rek, gaf let

için de ya şa yan in san la rı, şey ta nın, Al lah'ın emir ve ya sak la rı nı ye ri -

ne ge tir mek ten alı koy du ğu Ku ran'da şöy le bil di ril miş tir: 

Ger çek ten bun lar (bu şey tan lar), on la rı yol dan alı ko yar -

lar; on lar ise, ken di le ri nin ger çek ten hi da yet te ol duk la rı -

nı sa nır lar. (Zuh ruf Su re si, 37)

Al lah doğ ru yol da ol duk la rı nı dü şü nen bu gibi kimse le ri Ku -

ran'da şöy le uyar mış tır:
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... Şu hal de ki min doğ ru yol da ol du ğu nu Rab bin da ha

iyi bi lir. (İs ra Su re si, 84) 

Bu tür in san la rın ib ret ve ri ci du rum la rı na Ku ran'da bağ sa hi bi

iki ki şi nin kıs sa sı ör nek ve ril miş tir. İman lı bir in san la gaf let için de -

ki bir in san ara sın da ge çen ko nuş ma Ku ran'da şöy le ha ber ve ril -

mek te dir:

On la ra iki ada mın ör ne ği ni ver; on lar dan bi ri ne iki üzüm

ba ğı ver dik ve iki si ni hur ma lık lar la do nat tık, iki si nin ara -

sın da da ekin ler bi tir miş tik. İki bağ da ye miş le ri ni ver -

miş, on dan (ve rim ba kı mın dan) hiç bir şe yi nok san bı rak -

ma mış ve ara la rın da bir ır mak fış kırt mış tık. (İki sin den)

Bi ri nin baş ka ürün (ve ren yer)le ri de var dı. Böy le lik le

onun la ko nu şur ken ar ka da şı na de di ki: "Ben, mal ba kı -

mın dan sen den da ha zen gi nim, in san sa yı sı ba kı mın dan

da da ha güç lü yüm." (Kehf Su re si, 32-33)

Ken di nef si nin za li mi ola rak (böy le ce) ba ğı na gir di (ve):

"Bu nun son su za ka dar ku ru yup-yok ola ca ğı nı san mı yo -

rum" de di. "Kı ya met sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo -

rum. Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü le cek olur sam,

şüp he siz bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım."

(Kehf Su re si, 35-36)

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
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kuv vet yok tur' de men ge rek mez miy di? Eğer be ni mal

ve ço cuk ba kı mın dan sen den da ha az (güç te) gö rü yor -

san." "Bel ki Rab bim se nin ba ğın dan da ha ha yır lı sı nı ba na

ve rir, (se nin ki nin) üs tü ne gök ten 'ya kıp-yı kan bir afet'

gön de rir de kay gan bir top rak ke si li ve rir." "Ve ya onun

su yu di be gö çü ve rir de böy le lik le onu ara yıp-bul ma ya

ke sin lik le güç ye ti re mez sin." (Kehf Su re si, 37-41)

(Der ken) Onun ürün le ri (afet ler le) ku şa tı lı ver di. Ar tık o,

uğ run da har ca dık la rı na kar şı avuç la rı nı (esef le) ovuş tu -

ru yor du. O (ba ğın) çar dak la rı yı kıl mış du rum day dı, ken -

di si de şöy le di yor du: "Keş ke Rab bi me hiç kim se yi or tak

koş ma say dım." Al lah'ın dı şın da ona yar dım ede cek bir

top lu luk yok tu, ken di ken di ne de yar dım ede me di. İş te

bu ra da (bu du rum da) ve la yet (yar dım cı lık, dost luk) hak

olan Al lah'a ait tir. O, se vap ba kı mın dan ha yır lı, so nuç

ba kı mın dan ha yır lı dır. (Kehf Su re si, 42-44)

Sa hip ol du ğu mal ve ço cuk la ra al da nan ve doğ ru yol da ol du ğu -

nu sa nan bağ sa hi bi nin ayette haber verilen ifadeleri, onun için de

bu lun du ğu gaf le ti açık ça gös ter mek te dir. Bü tün ki bi ri ve ce ha le tiy -

le, Al lah'ın kud re ti ni kav ra ya ma ya rak ayett e ha ber ve ril di ği üze re,

"Bu na rağ men Rab bi me dön dü rü le cek olur sam, şüp he siz

bun dan da ha ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım" di ye bil mek te dir.

Ay rı ca öy le de rin bir gaf let için de dir ki, bah çe si ni ken di si nin var

et ti ği ni ve son su za ka dar ko ru ya bi le ce ği ni san mak ta dır. Bu al dan -

ma nın so nu cun da da gaf let için de yap tık la rı na kar şı lık ola rak yı kım

ken di si ne an sı zın gel miş tir. 

Gaf let için de ol du ğu hal de doğ ru yol da ol du ğu nu dü şü nen
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ba zı in san lar ise, Al lah'ın rı za sı nı gö zet me den, ge le nek ve gö re -

nek le rin den ge len bir alış kan lı ğı sür dür mek, gös te riş yap mak, ya

da vic dan la rı nı ra hat lat mak için ken di le rin ce bir ta kım iyi lik ler de

bu lu nur lar. Bu iyi lik ler ise men fa at le riy le ke sin lik le ça tış ma yan iş -

ler le sı nır lı dır. Oy sa ger çek ama cı gös te riş ve min net et mek olan

bu tür iş ler on la ra ahi ret te bir ya rar sağ la ma ya bi lir. On lar ise,

Al lah'ın rı za sı ye ri ne in san la rın rı za sı nı gö ze te rek yap tık la rı bu iş -

le rin kar şı lı ğı ol ma ya bi le ce ğin den ha ber siz, ke sin lik le doğ ru yol da

ol duk la rın dan emin dir ler. 

Bu in san lar, sa hip ol duk la rı mal lar ve ço cuk lar la, her han gi bir

zor luk ve ya sı kın tıy la kar şı laş ma dan ya şa ma la rı nı, doğ ru yol da ol -

duk la rı nın bir gös ter ge si gi bi gö rür ler. Oy sa, Al lah dün ya da ki im -

ti ha nın bir ge re ği ola rak on la ra dün ya da sü re ver mek te dir ama

on la rın ahi ret te bir pay la rı yok tur:

Kim dün ya ha ya tı nı ve onun çe ki ci li ği ni is ter se, on la ra

ya pıp et tik le ri ni on da tas ta mam öde riz ve on lar bun da

hiç bir ek sik li ğe uğ ra tıl maz lar. İş te bun la rın, ahi ret te

ken di le ri için ateş ten baş ka sı yok tur. On la rın on da (dün -

ya da) bü tün iş le dik le ri bo şa çık mış tır ve yap mak ta ol -

duk la rı şey ler de ge çer siz ol muş tur. (Hud Su re si, 15-16)

İn san la rın ken di le ri ni kan dır dık la rı bu hal le riy le, gaf let için de

acı bir ölü me ve ebe di bir aza ba doğ ru sü rük len mek ten baş ka bir

ka zanç la rı yok tur:

On la rın mal la rı ve ev lat la rı se ni im ren dir me sin; Al lah

bun lar la, an cak on la rı dün ya da azab lan dır mak ve can la -

rı nın on lar in kâr için dey ken zor luk için de çık ma sı nı is -

ti yor. (Tev be Su re si, 85)
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Olay lar kar şı sın da aşı rı tep ki gös te rir ler, 
te vek kül süz ve is yan kar dav ra nır lar

Mümin her olayın Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir. Olaylar

karşısında tevekküllü hareket eder. Hiçbir olay karşısında Kuran

ahlakına ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetlerine uymayan

bir tavır göstermez. Ör ne ğin zor lu ve sı kın tı lı olay lar kar şı sın da,

bun la rın Al lah'ın im ti ha nı ol du ğu nun bi lin ciy le bü yük bir sa bır gös -

te rir. Do la yı sıy la gös ter di ği sa bır ve te vek kü lün Al lah Ka tın da kar -

şı lık gö re ce ği ni bil me nin mut lu lu ğu nu ve se vin ci ni ya şar. İman et -

me yen in san la rın he men is yan kar bir dav ra nış gös te re ce ği pek çok

zor lu ğu son de re ce sa bır lı ve tes li mi yet li kar şı lar. Çün kü, bun la rın

hep si ni ken di si ne ve ren Al lah'tır ve Al lah ver dik le rin den ek silt me -

ler ya pa rak in san la rı im ti han ede ce ği ni Ku ran'da şöy le bil dir mek -

te dir:

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. (Ba ka ra Su re si, 155)

Mü min, Al lah'ın bu müj de si ni zor lu olay lar kar şı sın da ha tır la -

ya rak, sa bır da da ha ka rar lı ve is tek li olur. Ay rı ca ken di si ne ve ri len

mal, mülk, ma kam, mev ki gi bi ni met le rin ona, de nen me si için ve -

ril di ği nin, kar şı lı ğın da ise şük ret me si ve bun la rı Al lah'ın rı za sı ve is -

tek le ri doğ rul tu sun da kul lan ma sı ge rek ti ği nin bi lin cin de dir. Al lah

kul la rı nı her tür lü olay la de ne ye bi le ce ği ni Ku ran'da şöy le bil dir -

mek te dir:
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Her ne fis ölü mü ta dı cı dır. Biz si zi, şer le de ha yır la da

de ne ye rek im ti han edi yo ruz ve siz, Bi ze dön dü rü le cek -

si niz. (En bi ya Su re si, 35)

Gaf let için de ki in san ise, bu ger çek ler den ha ber siz dir ya da bil -

di ği hal de yüz çe vir miş tir. Do la yı sıy la, ya şa dı ğı olay lar kar şı sın da

gös ter di ği tep ki mü min le rin kin den çok fark lı dır. 

Ör ne ğin, mal la rı nı kay bet mek, bu nun Al lah'ın bir de ne me si ol -

du ğu nu bi len mü min ler ta ra fın dan te vek kül le kar şı la nır. Oy sa bu

du rum, gaf let için de ki in san lar da hem mad di hem de ma ne vi za ra -

ra se bep olur. Kay bet tik le ri şey ler so nu cun da mo ral le ri bo zu lur,

bu mo ral bo zuk lu ğu da ha da bü yü ye rek ki şi yi den ge siz, si nir li bir

ha le ge ti rir, ruh sağ lı ğı nı bo zar. Çev re si ta ra fın dan dış la nma sı, sa -

hip ol du ğu lük se ve da ede cek ol ma sı, du ru mu nu da ha da kö tü leş -

ti rir ve ki şi yi ki mi za man in ti ha ra ka dar sü rük ler.

Gö rül dü ğü gi bi, gaf let için de ki in san lar gün lük ha yat la rın da te -

vek kül süz, is yan kar ve Al lah'ın rı za sın dan uzak bir ha yat ya şar lar. 

73

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



74

GAF LE TİN NE DEN LE Rİ

Vic da nın se si ne ku lak ve ril me me si

Vic dan, in sa na Al lah'ın il ha mıy la sü rek li doğ ru ola nı gös te ren

bir yol gös te ri ci dir. Ku ran'da vic da nın ta ri fi nin ya pıl dı ğı ayet ler

şöy le 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. Ve onu (is yan la, gü -

nah la, bo zul ma lar la) ör tüp-sa ran da el bet te yı kı ma uğ -

ra mış tır. (Şems Su re si, 7-10)

"Fü cur", nef sin is tek ve tut ku la rı nı ha ram ya da gay ri meş ru

yol lar dan da ol sa ger çek leş tir me yi is te me si dir. Al lah fü cu ra kar şı

in sa nı sü rek li il ha mıy la uyar mak ta dır. Bu il ha mı ise in san, vic da nın

se si ola rak al gı lar. Bu se se da imi ola rak ta bi olun ma sı, in sa nı kö tü -

lük ler den ve gü nah lar dan te miz le yip arın dı rır, son suz kur tu luş ve

mut lu luk yur du na gö tü rür. Bu se si din le me yen in san, nef si nin sı -

nır sız ar zu la rı na her ne şe kil de olur sa ol sun ulaş ma ya ça lı şır, böy -

le ce ön ce de rin bir gaf le te gi rer, son ra da bü yük bir aza ba doğ ru

iler ler. Gaf let için de ki in san la rın, vic dan la rı nın se si ne rağ men

in kar da di ren me le ri Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:



Vic dan la rı ka bul et ti ği hal de, zu lüm ve bü yük len me

do la yı sıy la bun la rı in kar et ti ler... (Neml Su re si, 14)

Vic da nın se si nef sin sı nır sız ar zu la rı na kar şı in sa nı sü rek li uya -

rır ve in sa nı doğ ru yo la da vet eder. Ga fil in san ise bu uya rı yı -nef -

si nin is tek le riy le ça kış tı ğı için- ra ha tı nı bo za cak ve hu zu ru nu ka çı -

ra cak en di şe siy le dik ka te al maz. Örneğin Allah 5 va kit na ma zı mü -

min le rin üze ri ne farz kıl mış tır ancak nefis kimi zaman bu ibadeti

yerine getirmemek için çeşitli bahaneler öne sürer. Vicdanını kul-

lanan bir insan bu bahanelere hiçbir şekilde kanmaz. Na mazın bü -

yük bir ti tiz lik le, hiç ak sat ma dan, tam vak tin de, bü yük bir şevk ve

hu şu ile ye ri ne ge ti ril me si ge re ken bir ibadet olduğunu bilir.  Her

in sanın ahi ret te na maz iba de ti ni ye ri ne ge ti rip ge tir me di ği ko nu -

sun da sorgulanacağındah hiç kuşku duymadan hareket eder. 

Peygamberimiz (sav) de pek çok hadis-i şerifinde 5 vakit nama-

zın önemine dikkat çekmiştir. Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edi-

len bir kudsi hadisinde Resulullah (sav) şöyle buyurmaktadır: 

"Beş vakit namazlar, gelecek haftaya kadar Cuma, gelecek seneye

kadar Ramazan, büyük günahlardan sakınılırsa, aralarındaki hata-

lar için kefarettirler.”(Müslim) (Ri ya zü’s Sa li hin, İma mı Ne ve vi, çe -

vi ren: Meh met Em re, Be dir Ya yı ne vi, sf. 698) 

Resulullah Efendimiz (sav), namaz kılmamanın ya da namaz

vaktini geçirmenin ne kadar tehlikeli olduğunu ise başka bir müba-

rek hadis-i şeriflerinde şöyle bildirmiştir: 

Imam-i Sâfi ile Beyhakî'ye göre Peygamberimiz (sav): "Herhangi bir

vakit namazı kılmaksızın vaktini geçirenler yuvası dağılmış, malını

mülkünü elden kaçırmış gibidirler." buyuruyor. (Imam Gazali –

Mükasefetü'l Kulub - Kalplerin Keşfi)
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Gafil kişi ise, vicdanından gelen bu sesi, onun Allah'ın -doğru

yola, sonsuz mutluluğa çağıran- bir ilhamı olduğunu göz ardı ede-

rek sürekli susturmaya çalışır. Çünkü, bu ses sürekli nefsin, gayri-

meşru yollardan istediklerine ulaşmasına karşı çıkmaktadır.

Vic da nın se si ni din le me mek ten do la yı dü şü len bu gaf let ha li

ise, nef sin is yan la, gü nah la, bo zul ma lar la da ha da kö tü ha le ge le rek

fü cu run (sı nır ta nı maz gü nah ve kö tü lü ğün) art ma sı na se bep olur.

Ga fil in san ar tık öy le de rin bir şu ur suz luk için de dir ki ha ya tı nı fü -

cur la sür dür mek is ter:

An cak in san, önün de ki (son suz ge le ce ği)ni de 'fü cur la

sür dür mek is ter.' "Kı ya met gü nü ne za man mış" di ye so -

rar. Ama göz 'ka ma şıp da kay dı ğı,' Ay ka rar dı ğı, Gü neş

ve Ay bir leş ti ril di ği za man; in san o gün: "Ka çış ne re ye?"

der. Ha yır, sı ğı na cak her han gi bir yer yok. O gün, 'so -

nun da va rı lıp ka rar kı lı na cak yer (müs ta kar)' yal nız ca

Rab bi nin Ka tı dır. (Kı ya met Su re si, 5-12)

Vic da nı nı din le me yen in sa nın, Al lah'ın rı za sın dan uzak ga fil

dav ra nış la rı nın so nu cu ise el bet te bü yük bir yı kım ola cak tır.  Bu

yı kım da dün ya da ki en bü yük acı ve en bü yük iş ken ce ler le bi le kı -

yas la na ma ya cak de re ce de şid det li ve son suz bir azap de mek tir. Bu

azap ye ri de şüp he siz ateş çu ku ru olan ce hen nem dir.

Kaderin göz ardı edilmesi hatası

Ka der, Al lah'ın tüm var lık la rın ya şa ya cak la rı hal ve ha di se le ri

ön ce den be lir le miş ol ma sı dır. Ge niş bir an la tım la ise, bü yük kü çük

tüm can lı la rın -kü çük bir si nek, bü yük bir fil, de niz de ki kü -
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çük bir ba lık yav ru su ya da dün ya nın her han gi bir ye rin de ki

mik ros ko bik bir can lı ya ka dar- ve uç suz bu cak sız ka inat ta ki tüm

var lık la rın tüm hal le ri ni, baş la rı na ge le cek bü yük kü çük her ola yı

Al lah'ın tak dir et miş ol ma sı dır. 

İn sa nın göz le ri ni dün ya ya aç tı ğı an dan iti ba ren sa hip ol du ğu

hiç bir fi zik sel özel li ğin se çi mi ken di ne ait de ğil dir. An ne-ba ba sı nı

se çe mez, ten ren gi ni, göz ren gi ni, bo yu nu ken di is te ği ne gö re be -

lir le ye mez. Açık tır ki, hiç bir fi zik sel özel li ği ni seç me gü cü ne sa hip

ol ma yan in sa nın ya şa ya cak la rı nı da ken di is te ği ne gö re be lir le me si

söz ko nu su de ğil dir. Ku ran'da, "Hiç şüp he siz, Biz her şe yi ka -

der ile ya rat tık." (Ka mer Su re si, 49) aye tiy le bu ger çek in san la -

ra ha ber ve ril miş tir. 

Bu nun bi lin cin de olan in sa nın yap ma sı ge re ken, sa hip ol du ğu

her şe yi ve kar şı laş tı ğı her ola yı Al lah'ın rı za sı ve rah me ti ne yö ne -

le rek Al lah'ın is te di ği şe kil de de ğer len dir mek tir. Kuran ve

Peygamberimiz (sav)'in sünneti bu de ğer len dir me de tek yol gös te -

ri ci dir. Ne her han gi bir in san -is ter bü yük gü ce sa hip bir işa da mı

is ter Af ri ka kı ta sın da ya şa yan bir ka bi le üye si ol sun- ne de her han -

gi bir var lık -is ter de ni zin de rin lik le rin de ya şa yan bir can lı, is ter

dev bir or man da ya şayan kü çük bir bö cek ol sun- Al lah'ın ken di si

için be lir le di ği ka de rin dı şı na çı ka maz. İn sa nın yap tı ğı her şey de

ken di si için be lir len miş olan ka der doğ rul tu sun da ger çek leş mek te -

dir. Bu du rum Ku ran'da in san la ra şöy le bil di ril mek te dir:

Se nin için de ol du ğun her han gi bir du rum, onun hak kın -

da Ku ran'dan oku du ğun her han gi bir şey ve si zin iş le di -

ği niz her han gi bir iş yok tur ki, ona (iyi ce) dal dı ğı nız da,

Biz si zin üze ri niz de şa hit ler dur muş ol ma ya lım.
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Yer de ve gök te zer re ağır lı ğın ca hiç bir şey Rab bin den

uzak ta (sak lı) kal maz. Bu nun da ha kü çü ğü de, da ha bü -

yü ğü de yok tur ki, apa çık bir ki tap ta (ka yıt lı) ol ma sın.

(Yu nus Su re si, 61)

İnsanın yaşadığı ve yaşayacağı her anın kaderde belirlenmiş

olduğu bu ayetlerde bildirilmiştir. Kuran'da bildirilen bu gerçekle-

ri göz ardı eden insan, büyük bir cehaletle, uçsuz bucaksız evren-

de, dünya üzerindeki milyarlarca insanın arasında rastlantılar için-

de yaşayıp gittiğini sanır. Bu durumda kendini, dilediği gibi davran-

ma özgürlüğüne sahip başıboş bir canlı gibi görür. Böyle çarpık bir

bakış açısı da insanın kendini müstakil ve Allah'tan bağımsız bir

varlık sanarak derin bir gaflet içine dalmasına sebep olur.

Ölü mün her an ge le bi le ce ği nin unu tul ma sı
İn san lar ge nel de ölüm le hiç bek le me dik le ri bir an da, hiç bek -

le me dik le ri bir yer de kar şı la şır lar. Al lah bu ger çe ği, "... Hiç kim -

se de, han gi yer de öle ce ği ni bil mez. Hiç şüp he siz Al lah bi -

len dir, ha ber dâr dır." (Lok man Su re si, 34) aye tiy le bil di ril mek -

te dir.

Her in sa nın ölüm anı he nüz doğ ma mış ken ka de rin de bel li dir.

Şu an da ya şa yan la rın ve do ğa cak olan tüm in san la rın ne za man

öle cek le ri bel li dir. Bu ger çek Ku ran'da, "Si zi ça mur dan ya ra -

tan, son ra bir ecel be lir le yen O'dur. Adı ko nul muş ecel,

O'nun Ka tın da dır..." (Enam Su re si, 2) aye tiy le ha ber ve ril mek -

te dir. İn sa nın ken di ölüm anı nı bil me me si onu gaf let için de ya şa -

ma ya gö tü ren se bep ler den bi ri dir. Çün kü, ahi ret te ki aza bı bi -

len ve dü şü nen bir in san ne za man öle ce ği ni bil se Al lah'ın
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emir le ri ne kar şı ka yıt sız kal maz, dün ya ha ya tı na da la rak ahi re -

ti ve he sap ve re ce ği ni unut maz. Ölüm vak ti nin bi lin me me si in sa -

nın dün ya da ki im ti ha nı nın bir sır rı dır. Bu nun bi lin cin de olan mü min

her an öle cek miş gi bi ahi ret yur du için ha zır lık ya par. Al lah'ın tüm

emir ve ya sak la rı nı sa mi mi bir şe kil de ha ya tı nın her anın da ye ri ne

ge ti rir. 

İman et me yen bir in san ise, Al lah rı za sı nın de ğil, nef si nin is tek -

le ri doğ rul tu sun da ya şar. Öle ce ği ni bi lir an cak ölü mün ahi ret te ya

son suz ce hen nem ya da son suz cen net yur dun da bir uya nış ol du -

ğu nu kav ra ya maz. Ölüm gaf let için de ki in sa nın zih nin de sa de ce

her şe yin den ve tüm sev dik le rin den uzak la şa rak, ebe diy en on lar -

dan ay rıl mak dü şün ce sin den iba ret tir. Bu ne den le de sev dik le ri ne

tut kuy la bağ la nır, ölü mün ko nu su nun geç me sin den bi le ra hat sız

olur. Ölüm ak lı na gel di ğin de ise baş ka şey ler dü şü ne rek unut ma -

ya ça lı şır. Ölü mü bi raz dü şün se bu na lı ma gi re ce ği ve ha ya tı nın de -

ği şe ce ği en di şe si ne ka pı lır. An cak, her an ha ya tı nın so na ere ce ği ni

dü şün me di ği, ölüm üs tün de te fek kür et me di ği için, Al lah'ın emir

ve ya sak la rı nı gö z ar dı eder ya da er te ler. İba det et mek için da ha

vak ti ol du ğu nu, ya şı iler le yin ce ya pa ca ğı nı dü şü nür. Oy sa ne ka dar

öm rü kal dı ğı ko nu sun da hiç bir fik ri yok tur. Ölü mün her an ge le -

bi le ce ği ni dü şün me den sür dür dü ğü bu gaf let ha li için de Al lah'ın

emir ve ya sak lar nı ye ri ne ge tir me ye za man bu la ma dan, ölüm apan -

sız ge lip ça tar. Gaf let için de ki bu in san la rın hep uzak gör dük le ri

ölüm le kar şı laş tık la rı an Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

O in kâr eden ler, yüz le rin den ve sırt la rın dan ate şi püs -

kür te me ye cek le ri ve hiç yar dım ala ma ya cak la rı za ma -

nı bir bil se ler di. Ha yır, on la ra apan sız ge le cek de,
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böy le ce on la rı şaş kı na çe vi re cek; ar tık ne onu ge ri çe -

vir me ye güç le ri ye te cek ve ne on la ra sü re ta nı na cak.

(En bi ya Su re si, 39-40)

Ayet ten de açık ça an la şıl dı ğı gi bi ölüm, ma ze ret le ri din le me -

mek te ve tak dir edi len va kit hız la yak laş mak ta dır. Hiç bir  şe yin

ölü mü en gel le me si ya da dur dur ma sı söz ko nu su de ğil dir. Ku -

ran'da bunun haber verildiği bir ayet şöy le dir:

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he -

siz si zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da, mü şa -

he de edi le bi le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O

da si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (Cu ma Su re si,

8)

İn san her an öle bi lir, bu ger çe ği unut ma ya ya da bu ger çek ten

kaç ma ya ça lış mak in sa nın gaf let te ol du ğu nun ya da hız la gaf let gir -

da bı na doğ ru sü rük len di ği nin gös ter ge si dir. Gaf le tin in sa nı son suz

azap yur du na gö tü re ce ği de ke sin bir ger çek tir.

Tek ba şı na he sap ve ri le ce ği nin 
dü şü nül me me si
İn sa nın gaf le te düş tü ğü ko nu lar dan bir di ğe ri de, ahi ret te

Al lah'ın hu zu run da yal nız he sa ba çe ki le ce ği ni unut ma sı dır. Bir in -

sa nın ölü mü ne ka dar ka la ba lık bir or tam da olur sa ol sun, ölüm

me le ği ru hu nu alır ken dün ya ile ve o an da ya nın da olan di ğer ki şi -

ler le ili şi ği ke si lir. Ahi ret te di ril ti lip he sap ver me ye ko şar ken mah -

şer ka la ba lı ğı için de de yal nız dır. Çün kü, ora da kim se kim sey le il -

gi le ne cek du rum da de ğil dir. Bu yal nız lık dün ya da ki ne de ben -
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ze mez. He sa ba çe kil me anı, dün ya da ga fil ya şa mış bir in san

için ya ra tı lı şın dan iti ba ren o za ma na ka dar içi ne düş tü ğü en zor

an dır. O an da his set ti ği yal nız lık, yap tı ğı her şe yin bir bir he sa bı nı

ve re ce ği, bu an da hiç kim se nin ol ma dı ğı nı ve Al lah'ın hu zu run da

son de re ce aciz ol du ğu nu an la ma nın ver di ği bir yal nız lık tır. Bü tün

gü cün den, ma lın dan, ün va nın dan, mev ki in den, şöh re tin den, de ğer

ver di ği, ya kın lık duy du ğu bü tün in san lar dan uzak laş mış bir şe kil de

mad di ve ma ne vi ola rak ya lın hal de dir. İn san la ra Al lah'ın hu zu run -

da yal nız ola cak la rı Ku ran'da şöy le ha ber ve ril mek te dir: 

Ve on la rın hep si, kı ya met gü nü O'na, 'ya pa yal nız, tek

baş la rı na' ge le cek ler dir. (Mer yem Su re si, 95)

Dün ya da yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı he men gör me yen, ken di si ne

sü re ve ri len gaf let için de ki in san lar ahi ret te de böy le ola ca ğı nı zan -

ne der ler. Bu çarpık dü şün ce le ri se be biy le Al lah'ın rı za sı na uy gun

ol ma yan bir dav ra nı şı ya par ken de yan la rı na yan daş lar arar lar.

Hat ta dost la rı na "dün ya ya bir ke re ge li nir", "boş ver", "gü na hı boy -

nu ma" gi bi batıl söz ler söy le ye rek, on la rı da Al lah'ın emir ve ya -

sak la rı nı gö z ar dı et me ye ya da er te le me ye teş vik eder ler. Bu tür,

şu ur suz ca söy le nen söz le rin gaf let ha li nin bir so nu cu ol du ğu açık -

tır. Çün kü bir in san dün ya ya na sıl bir kez ge li yor sa, ce hen ne me de

bir kez gi de cek tir ve son suz bir azap la kar şı la şa cak tır. İş te bu in -

san lar Al lah'ın Ku ran'da bil dir di ği bu ger çek ten ga fil dir ler. Ce hen -

nem de (Allah'ın dilemesi dışında) son su za ka dar kal ma ih ti ma li ni

hiç dü şün me mek te dir ler. Söz  ko nu su in san la rın, Al lah'ın aza bı nı

ha fi fe ala rak baş ka la rı nın gü na hı nı üst len me le ri ise Al lah'ın üs tün

ilim ve kud re ti ni kav ra mak tan ne ka dar uzak ol duk la rı nın bir
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gös ter ge si dir. Ni te kim, bir in sa nın di ğer bir in sa nın gü na hı -

nı yük len me si nin söz ko nu su ol ma dı ğı da Ku ran'da açık ça bil di ril -

miş tir:

Hiç bir gü nah kar bir baş ka gü nah ka rın gü na hı nı yük le ne -

mez. Eğer yü kü ağır olan kim se (bir baş ka sı nı) onu ta şı -

ma ya ça ğır sa, -bu, ya kın- ak ra ba sı da ol sa- ken di si ne on -

dan hiç bir şey yük le til mez… (Fa tır Su re si, 18)

Doğ ru su, hiç bir gü nah kar, bir baş ka sı nın gü nah yü kü nü

yük len mez. (Necm Su re si, 38)

Her ne fis ahi ret te ken di yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı gö re cek tir.

Ar tık et ra fın da, dün ya da iken ken di si ne "gü na hı nı yük le ni rim" di -

yen kim se ler de yok tur. Ken di si ne yar dım cı ola cak ne bir dos tu

ne de ak ra ba sı var dır. Hat ta ar tık de ğer ver di ği tüm ya kın la rın dan,

dün ya da onu gaf le te sü rük le dik le ri için nef ret et me ye baş lar.

Al lah ahi ret te ki bu düş man lı ğı Ku ran'da şöy le ha ber ver mek te dir:

Mut ta ki ler ha riç ol mak üze re, o gün, dost la rın ki mi ki -

mi ne düş man dır. (Zuh ruf Su re si, 67)

O gün, bir dost dost tan her han gi bir şey le ya rar sağ la ya -

maz. Ve on la ra yar dım edil mez. (Du han Su re si, 41)

Dün ya da ki sah te dost luk lar yok olup git miş, ahi ret te ye ri ni

düş man lı ğa bı rak mış tır. Çün kü, bu dost luk lar Al lah'ın rı za sı gö z ar -

dı edi le rek ku ru lan çı kar dost luk la rı dır. Dün ya da iken Al lah'ın sev -

di ği, O'na yö nel miş in san lar la de ğil, gaf let için de in kar eden,

Al lah'tan yüz çe vir miş sa mi mi yet siz in san lar la dost olun muş tur.

As lın da dün ya da bi le çı kar la rı ça tış tı ğın da, çok sa mi mi dost la rın

bir bir le ri ne düş man ol duk la rı nı sık ça gör mek müm kün dür.
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Bir bir le ri ni gaf le te sü rük le dik le ri ve za rar ver dik le ri hal de

öle ne ka dar bo zul ma yan dost luk lar ise, Ku ran'da da bil di ril di ği

gi bi, Al lah'ın hu zu run da düş man lı ğa dö nü şür. Bu düş man lık, gaf let

per de si göz le rin den kal kan in san la rın aza bın far kı na var ma la rıy la

baş lar. Ahi ret te göz le rin den gaf let per de si kal dı rı lan in san la rın sa -

mi mi iti raf la rı Ku ran'da şöy le bil di ri lir:

Ar tık bi zim için ne bir şe fa at çi var, ne de can dan-ya kın

bir dost. Bi zim bir ke re da ha (dün ya ya dö nü şü müz

müm kün) ol say dı da iman eden ler den ola bil sey dik. (Şu -

ara Su re si, 100-102)

İn kar eden ler, he sap gü nü piş man lık için de sü rek li yal nız kal -

dık la rı nı di le ge ti rir ler. Çev re le rin de, dün ya day ken ken di le ri ni ala -

ya al dık la rı mü min ler yok tur. Ha fi fe al dık la rı bu ger çek le kar şı la -

şın ca ge ri dö nüp ger çek ten iman eden ler den ol ma yı di ler ler. Bu

du rum ayet te şöy le ha ber ve ri lir:

O in kâr eden ler Müs lü man ol ma yı ni ce ke re ler di le ye -

cek ler. (Hicr Su re si, 2) 

An cak ge ri dö nüş yok tur.
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GAF LET TEN 
KUR TUL MAK İÇİN

Ku ran oku mak ve ayet ler üze rin de 
dü şün mek

Gaf let teh li ke si ne kar şı en et ki li çö züm, Al lah'ın kul la rı na yol

gös te ri ci bir nur ola rak in dir di ği Ku ran'ı oku mak ve onun üze rin -

de dü şün mek tir. Ku ran oku mak in sa nın Al lah'a ya kın la şa rak,

Rab bi mi z'in üs tün ilim ve kud re ti ni kav ra ma sı nı sağ lar. Ay rı ca in -

sa nın da ha ön ce bil me di ği, dü şün me di ği, dü şü nüp de ce va bı nı bu -

la ma dı ğı bir çok ko nu da en açık ve en doğ ru bil gi yi ve rir. Bu ne -

den le Ku ran'ı sa mi mi bir ni yet le oku yan ve an la yan bir in san, kal -

bi tat min bul muş ola rak Al lah'a yö ne lir. 

Sa mi mi bir şe kil de ayet ler üze rin de dü şü nen in san dü şün ce ve

ta vır la rın da ki yan lış la rı n far kı na va rır. Bil me di ği ya da önem se me -

di ği için yap tı ğı ya da yap ma dı ğı şey le rin öne mi ni ve cid di ye ti ni an -

lar. Rab bi mi z'in üs tün ilim ve kud re ti ni kav rar ve Al lah'a kar şı duy -

du ğu kor ku ve sev gi ar tar. Al lah Ku ran'ın in di ri liş ama cı nı ayet le -

rin de şöy le ha ber ver mek te dir:

İş te bu (Ku ran) uya rı lıp kor ku tul sun lar, ger çek ten

O'nun yal nız ca bir tek ilah ol du ğu nu bil sin ler ve te miz



akıl sa hip le ri iyi ce öğüt alıp dü şün sün ler di ye bir bil di -

rip-du yur ma (bir be lağ)dır. (İb ra him Su re si, 52)

Şüp he siz, bu Ku ran, en doğ ru yo la ile tir ve sa lih amel ler -

de bu lu nan mü'min le re, on lar için ger çek ten bü yük bir

ecir ol du ğu nu müj de ve rir. (İs ra Su re si, 9)

Ku ran'ı dik kat li bir şe kil de oku yan ve ayet ler üze rin de dü şü -

nen in san, sa mi mi ye ti öl çü sün de za man la ayet le rin te cel li le ri ni

çev re sin de gör me ye baş lar; bu da her an Al lah'ı ha tır la ma sı na ve

gaf let ten ko run ma sı na ve si le olur. Ör ne ğin, Ku ran'da ta rif edi len

in kar cı ka rak te ri ni, za man la et ra fın da ki ki mi in san lar üze rin de fark

et me ye baş lar. On la rı bek le yen son suz azap tan ha ber dar ol du ğu

için de bu ör nek ler ken di si ne önem li bir ib ret ve si le si olur. Bu şe -

kil de Al lah'ın iz niy le gaf let ten sa kı nır ve gaf le te kar şı na sıl ted bir al -

ma sı ge rek ti ği ni bi lir. Yi ne in san ayet ler üze rin de dü şü nüp ce hen -

nem de ki acı nın ve piş man lı ğın şid de ti ni öğ re nir, son suz ateş aza -

bın dan Al lah'ın di le me si dı şın da kur tu luş ol ma ya ca ğı nı dü şü nüp an -

lar. Ay nı şe kil de, cen net te ki son suz ni met le ri, gü zel lik le ri ve gü zel

ya şa mı te fek kür eder, Al lah'ın rah me ti ni ve cen ne ti ni ka zan ma nın

şev ki ni ya şar. Ku ran'ı oku yan in san dün ya da yap tı ğı her şe yin he sa -

bı nı ve re ce ği ni ve yap tı ğı iş le rin so nu cun da cen ne te ve ya ce hen ne -

me gi re ce ği ni an lar. İş te bu ger çe ğin bi lin ci ne va ran in san ga fil ol -

mak tan, hak kı unut mak tan ve ya uy gu la ma mak tan şid det le ka çı nır.

Al lah'ın ver di ği fır sat la rı de ğer len dir mek

Al lah, var lı ğı nı ha tır la ma la rı ve Ken di si' ne yö nel me le ri için in -

san la ra çe şit li şart lar ve or tam lar var eder. Sı kın tı ve zor luk -
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lar da bun lar dan dır. Ku ran'da bir ayet te, "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) şek lin de buy rul mak ta -

dır. Bu sı kın tı lı an lar, in san lar için gaf let te ol duk la rı nı far k et me le -

ri ni sağ la ya cak bü yük bi rer fır sat tır. Çün kü Al lah'a is yan ha lin de

olan ne fis böy le an lar da aciz li ği ni an lar. Bu du rum da vic da nı ön

pla na çı kan in san, ha ta la rı nı gö rür ve on lar dan sa kın ma nın yol la rı -

nı arar. Bu, in sa na ta nı nan bü yük bir fır sat tır. Nef sin acz için de se -

si ni kıs tı ğı bu an lar da in san ken di ni Al lah'a da ha ya kın his se der. Ve

o an da sa mi mi bir ya kın lık la Al lah'a yö ne lir. Böy le za man lar da

Al lah'ın her şe ye güç ye tir di ği ni, her şe yin Al lah'tan gel di ği ni, bu be -

la ve sı kın tı la rın da an cak O'nun di le me siy le so na ere ce ği ni far k e -

der. Bu du rum tev be et mek ve Al lah'a yö nel mek için bir fır sat tır.

Al lah Ku ran'da bu sa mi mi ruh ha li ne ka vu şan in sa nı şöy le ha ber

ver mek te dir:

Ka ra da ve de niz de si zi gez di ren O'dur. Öy le ki, siz ge mi -

de bu lun du ğu nuz za man, on lar da gü zel bir rüz gar la onu

yüz dü rür ler ken ve (tam) bu nun la se vin mek te ler iken,

ona çıl gın ca bir rüz gar ge lip ça tar ve her yan dan dal ga -

lar on la rı ku şa tı ve rir; on lar ar tık bu (dal ga lar la) ger çek -

ten ku şa tıl dık la rı nı san mış lar ken, din de O'na 'gö nül den

ka tık sız bağ lı lar (muh lis ler)' ola rak Al lah'a dua et me ye

baş lar lar: "And ol sun eğer bun dan bi zi kur ta ra cak olur -

san, mu hak kak sa na şük re den ler den ola ca ğız." Ama

(Al lah) on la rı kur ta rın ca, he men hak sız ye re, yer yü zün -

de taş kın lı ğa ko yu lur lar. Ey in san lar, si zin taş kın lı ğı nız,
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an cak ken di aley hi ni ze dir; (bu) dün ya ha ya tı nın ge çi ci

me ta ıdır. Son ra dö nü şü nüz Bi ze dir, Biz de yap tık la rı nı -

zı si ze ha ber ve re ce ğiz. (Yu nus Su re si, 22-23)

Gaf let için de ki in san, ken di si ne Al lah'tan baş ka yar dım ede cek

bir güç ol ma dı ğı nı yal nız ca ken di ni çok ça re siz his set ti ği za man

fark ede bil mek te dir. An cak sı kın tı nın so na er me sin den son ra yi ne

Al lah'ı unu tup es ki gaf le ti ne da lar. Bu du rum Ku ran'da şöy le be lir -

til miş tir:

İn sa na bir za rar do kun du ğun da, yan ya tar ken, otu rur -

ken ya da ayak tay ken Bi ze dua eder; za ra rı nı üs tün den

kal dır dı ğı mız za man ise, san ki ken di si ne do ku nan za ra ra

Bi zi hiç ça ğır ma mış gi bi dö ner-gi der. İş te, öl çü yü ta şı -

ran la ra yap mak ta ol duk la rı böy le süs len miş tir. (Yu nus

Su re si,12)

Ör ne ğin do ğal bir afet, in sa na ne ka dar aciz ol du ğu nu, Al lah'ın

son suz ilim ve kud ret sa hi bi ol du ğu nu, her şe yi ku şat tı ğı nı, her an

her şey den ha ber dar ol du ğu nu ha tır la tır. İn san Al lah'tan kork ma sı

ge rek ti ği ni, çün kü O'nun her şe ye güç ye tir di ği ni, her an Al lah'ın

aza bıy la kar şı la şa bi le ce ği ni an lar. Oy sa o in san da ha ön ce Al lah'ın

emir ve ya sak la rı nı göz ar dı et miş ya da sü rek li er te le miş tir. Kor -

ku için de ol du ğu an da ki şi nin şu uru açı lır ve ger çek le ri gör me ye

baş lar. Bu tür afet le rin gaf let için de ki in sa nın ger çek le ri gör me si ni

sağ la ya rak, ahi re ti ni kur ta ra cak çok bü yük ha tır la tı cı va zi fe si var -

dır. Fa kat, uya rı lar dan ve be la lar dan ge re ken der si al ma yan ve sa -

mi mi iman et me yen ki şi yi bi raz ra hat lı ğa ulaş tı ğın da gaf let ör tü sü

tek rar bü rür. Bu çirkin ahlaktaki insan yine geçici olan dünya-

ya sarılarak, Allah'ın varlığını, emir ve yasaklarını göz ardı
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eder ya da unutur. Oysa gafletten kurtulmak için insanın ken-

disine tanınan bu fırsatları değerlendirmesi gerekir. Yaşadığı sıkın-

tıları, daha sonra Allah'ın ona verdiği rahatlığı sık sık düşünüp

hemen Rabbimiz'e yönelmelidir. 

Bu tür olay la rın, Al lah'tan bi rer uya rı ola bi le ce ği ni ve bu nun da

bü yük bir ni met ol du ğu nu akıl dan çı kar ma mak ge re kir. Al lah bu

şe kil de son suz kud re ti ni gös te re rek in sa nın gaf let ten uzak laş ma sı -

na bir yol açar. An cak in sa nın, gaf let ten kur tul mak için ken di ba -

şın dan sı kın tı lı bir olay geç me si ni bek le me si doğ ru de ğil dir. Çün -

kü Al lah in sa nı her an çev re sin de mey da na ge len olay lar la uyar -

mak ta dır. Ör ne ğin ya kın la rı nın, çev re sin de ki le rin ya şa dı ğı zor lu,

sı kın tı lı bir olay la, baş ka bir şe hir de ya da ül ke de ya şa nan do ğal

afet ler le ve ya sa vaş lar la da in san lar uya rıl mak ta dır lar. Bu uya rı la rı

dik ka te alan in san, ay nı ola yın ken di ba şı na ge le bi le ce ği ni, Al lah'ın

üs tün gü cü kar şı sın da in san la rın ne ka dar aciz ve ça re siz ol duk la -

rı nı dü şü nür. Bu da gaf let ten kur tu lup, Al lah'a yö nel me si ne se bep

ola cak tır. Ni te kim Ku ran'da Ad kav mi nin he lak edi li şi an la tı la rak

in san lar şöy le uya rıl mak ta dır lar: 

Ad (hal kın)a ge lin ce; on lar da, uğul tu yük lü, az gın bir ka -

sır ga ile he lak edil di ler. (Al lah) Onu, ye di ge ce ve se kiz

gün, ara lık ver mek si zin üzer le ri ne mu sal lat et ti. Öy le ki,

o kav min, ora da san ki içi kof hur ma kü tük le riy miş gi bi

çar pı lıp ye re yı kıl dı ğı nı gö rür sün. (Hak ka Su re si, 6-7)

Ku ran'da ve ri len he lak ve azap ör nek le riy le, in san la rın baş ka -

la rı nın baş la rı na ge len be la lar dan ib ret ala rak Al lah'ın son suz ilim

ve kud re ti üze rin de dü şün me le ri is ten mek te dir. Al lah'ın gü cü -

nü in san la ra ha tır la ta cak bir çok ör nek gün lük ha yat ta sü -
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rek li in san la rın kar şı sı na çı kar. Fakat insanların büyük kısmı,

ça re siz lik için de ki kim se le rin du rum la rı nı sa de ce üzün tüy le kar şı -

la mak la ve on la ra acı mak la ye ti nir ler. Gör dük le ri nin ay nı za man da

ken di le ri ne bir uya rı ol du ğu nun far kı na var maz lar. Oy sa in san la rın

aciz lik le ri ni ve ça re siz lik le ri ni gös te ren bu tür du rum la rın tü mü,

in san la ra gaf let per de le ri ni ara la ma la rı için ya pı lan açık bi rer uya rı

ve ve ri len ye ni bi rer fır sat tır. Bu fır sat la rı de ğer len di rip Al lah'a yö -

nel mek in sa nın gaf let ten kur tul ma sı na yar dım cı ola cak tır. 

Al lah'ın her şey den ha ber dar ol du ğu nu ve
her şe yi çe pe çev re ku şat tı ğı nı bil mek 

Al lah, "İn san, 'ken di ba şı na ve so rum suz' bı ra kı la ca ğı nı

mı sa nı yor?" (Kı ya met Su re si, 36) aye tiy le in san la ra her an Ken -

di ha ki mi ye ti ve kont ro lü al tın da ol duk la rı nı açık ça bil dir miş tir.

An cak gaf let için de ki in san bu nu dü şün mek ten ve an la mak tan

uzak tır. Oy sa bu nu an la mak için bir kaç da ki ka sa mi mi bir şe kil de,

ya şa mı nı sür dür me si için ge re ken her şe yi -en in ce ay rın tı sı na ka -

dar- ken di si nin yap mak ve kont rol et mek zo run da kal dı ğı nı dü şün -

me si ye ter li ola cak tır. 

Ör ne ğin şu an da be de ni mi zin için de ne ler olup bit ti ği ni bi le bil -

mi yor ve bun lar la il gi len me ge re ği duy mu yo ruz. Ama tüm or gan -

la rı mız dü zen li ve bir bir le riy le uyum lu bir bi çim de sü rek li ça lı şı yor.

Ken di ba şı mı za kal dı ğı mı za gö re ilk ola rak ya şa mı mı zı sür dü re bil -

me miz için dü zen li bir şe kil de ok si jen al ma mız, dü zen li bir şe kil de

kal bi mi zin at ma sı nı, kan do la şı mı mı zı sağ la ma mız, mi de asi di ni den -

ge de tut ma mız, sin di ri mi mi zi ger çek leş tir me miz ve bu -

nun gi bi mil yon lar ca iş le mi kont ro lü müz al tı na al ma mız

89

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



90

ge re kir. Vü cu du mu zun için de ger çek le şen olay la rı kont rol al -

tı na al dı ğı mı zı -her ne ka dar im kan sız ol sa da- dü şü ne lim. Ör ne ğin

uyu du ğu muz da bu iş le ri bi zim ye ri mi ze kim de vam et ti re cek? Ni -

te kim, uyur ken de bü tün or gan la rı mı zın ça lış ma ya de vam et me si

ge rek mek te dir. Sa de ce kal bi mi zin bir kaç da ki ka kont ro lü müz dı -

şın da ka la rak, dur ma sı bi le ha ya tı mı zın so na er me si için ye ter li dir;

an cak ay nı za man da uyu ma mız ge rek ti ği de di ğer önem li bir ger -

çek tir. Ken di ba şı mı za kal dı ğı mız da yap ma mız ge re ken ler bu ka -

dar la da sı nır lı de ğil dir. Çün kü ya şa ma mı zı sağ la yan dış et ken le ri

de, ar tık bi zim te min et me miz ge re kir. 

Ga yet açık tır ki, ken di be de ni miz bi le kont ro lü müz al tın da de -

ğil ken, bi zim dı şı mız da ki dün ya yı ve ev re ni içi ne alan son suz sa yı -

da ki in ce ayar  ve den ge üze ri ne ku ru lu olan sis te me mü da ha le et -

me miz sa de ce ha yal gü cü mü zün ge niş li ği ni gös ter mek ten iba ret

ka la cak tır. Bun la rı dü şü nüp de ken di be de ni da hil, hiç bir var lı ğı

kont rol et me si nin müm kün ol ma dı ğı nı kav ra yan her in san, ken di

ba şı na ol ma dı ğı nı, her şe yi üs tün ilim ve kud ret sa hi bi olan Al lah'ın

kont rol et ti ği ni an la ya cak tır. Ka inat ta ki can lı-can sız her var lı ğın

Al lah'ın ya rat ma sıy la mey da na gel di ği ni ve O'nun kont ro lün de ol -

du ğu nu kav ra ya cak tır. Bun la rı an la mak, in sa nın için de bu lun du ğu

gaf let ten kur tul ma sı nı sağ la ya cak ve her an Al lah'ın ken di ni gör dü -

ğü nü dü şü ne rek ha re ket et me si ne vesile ola cak tır. Al lah her an in -

san la rı gö ze ti mi al tın da tut mak ta, on la rı ve iş le dik le ri fi il le ri an ve

an ya rat mak ta dır. Al lah'ın her an in san la rı sa rıp ku şat tı ğı, "... Mu -

hak kak Rab bin in san la rı çe pe çev re ku şat mış tır." (İs ra Su re -

si, 60) aye tiy le ha ber ve ril miş tir. Al lah'ın ken di si ni çe pe çev -

re ku şat tı ğı nın bi lin cin de olan mü min, giz li ya da açık
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yap tı ğı ve ya ko nuş tu ğu her şe yi, için de bu lun du ğu her du ru mu

Al lah'ın bil di ği ni bi lir. Her or tam da ve her an O'nun ya nın da ol du -

ğu nu da bi lir. Bu du rum Ku ran'da şöy le ta rif edi lir:

Al lah'ın gök ler de ve yer de olan la rın tü mü nü ger çek ten

bil mek te ol du ğu nu gör mü yor mu sun? (Ken di ara la rın da

giz li top lan tı lar dü zen le yip) Fı sıl daş mak ta olan üç ki şi -

den dör dün cü le ri mut la ka O'dur; be şin al tın cı sı da mut -

la ka O'dur. Bun dan az ve ya çok ol sun, her ne re de ol sa -

lar mut la ka O, ken di le riy le be ra ber dir. Son ra yap tık la rı -

nı kı ya met gü nü ken di le ri ne ha ber ve re cek tir. Şüp he siz

Al lah, her şe yi bi len dir. (Mü ca de le Su re si, 7)

Ayet te açık ola rak ta rif edi len bu ger çek, sa mi mi bir bi çim de

üze rin de dü şü nül dü ğün de in sa nı gaf let ten kur tar ma ya ye ter. Ger -

çek le ri id rak et me si ne, hem dün ya da hem de ahi ret te gü zel bir ya -

şam sür me si ne ve si le olur. Çün kü ken di si nin sü rek li Al lah'ın hük -

mü ve kont ro lü al tın da ol du ğu nu bi le rek Al lah'ın rı za sı nın dı şı na

çık mak tan şid det le kor kup sa kı na cak tır. Yap tı ğı tüm gü zel şey le ri

ve iyi lik le ri de Al lah'ın gö r dü ğü nü bi le cek ve mü ka fat lan dı rı la ca ğı

gün için se vinç ve ne şe du ya cak tır. Her şe yin ken di özel im ti ha nı

ge re ği ger çek leş ti ği ni kav ra dı ğı için her şe yin ken di si için ha yır ol -

du ğu nu bi le rek, bu an lar da gü zel bir sa bır gös te re cek tir. Bu sab rı

ve gü zel dav ra nış la rı ne ti ce sin de ise, Al lah'ın iz niy le O'nun tüm

ina nan la ra va at et ti ği cen ne te ka vu şa cak tır.

Al lah'ın ya rat tık la rı nı de tay la rıy la bil mek

Bil gi gaf let ten kur tul ma yı sağ la yan en önem li et ken ler -

den bi ri dir. Ev re ni sa ran ya ra tı lış de lil le ri ni araş tır mak,
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gör mek ve an la mak in sa nın üze rin den gaf le ti da ğı tır ve uzak -

laş tı rır. Al lah'ın üs tün ilim ve kud re ti, an cak böy le cid di bir araş -

tır ma ve te fek kür le hak kıy la tak dir edi le bi lir. Al lah, "Biz, bir

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

ara sın da bu lu nan la rı ya rat ma dık" (En bi ya Su re si,16) aye tiy le

ev re nin ve için de ki var lık la rın özel bir hik met üze re ya ra tıl dı ğı nı

bil dir mek te dir. 

Ger çek te, tüm ya ra tıl mış lar Al lah'ın var lı ğı nın açık de lil le ri dir.

Bu de lil ler üze rin de de tay lı bil gi edin mek, de tay lar da ki üs tün ak lın

te cel li le ri ni gör me ye se bep ola cak tır. Al lah'ın her ya rat tı ğı nın çok

mü kem mel sis tem ler den oluş tu ğu, de tay la rın in ce len me siy le ko -

lay lık la far k e di lir. Bu de tay lar kar şı sın da in san, Al lah'ın var lı ğı nı

ke sin ola rak kav ra ya rak, O'nun üs tün güç ve kud re ti nin far kı na va -

rır, O'nun var lı ğı nı her an his se der. Göz le ri ni kör eden ve şu uru -

nu iş le mez ha le ge ti ren gaf let per de si ni ara la ma yı ve sa mi mi bir

şe kil de ya pa ca ğı de rin te fek kür ler le de bu per de yi ta ma men kal -

dır ma yı ba şa rır.  

Ör ne ğin in san ken di vü cu du ve ya ra tı lı şı hak kın da de tay lı bil gi

edi ne rek Al lah'ın üs tün sa na tı nı ve il mi ni gö re bi lir. Ni te kim in sa -

nın ya ra tı lı şı, baş lı ba şı na gaf le ti da ğı tan mu ci ze vi olay lar zin ci rin -

den olu şur: Tek bir hüc re nin için de ki ge ne tik şif re den ço ğa la rak

mü kem mel sis tem le re sa hip bir can lı ya dö nü şen in san, tek ba şı na

Al lah'ın var lı ğı nın, üs tün ak lı nın ve gü cü nün bü yük bir de li li dir: Bir -

bi rin den ay rı yer ler de ve ay rı can lı lar için de üre ti len yu mur ta ve

sper min tam bir uyum için de bir le şe rek döl len me si, tek tip hüc re -

nin ço ğa lıp fark lı la şa rak ke mik le ri, kas la rı, or gan la rı, göz le ri, el

ve ayak la rı, bun lar da ki komp leks sis tem le ri mey da na ge tir -
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me si, da ha son ra an ne kar nın dan ay rı lan bu or ga niz ma nın

gör me si, ko nuş ma sı, yü rü me si, gül me si, ağ la ma sı, duy gu la ra sa -

hip ol ma sı... 

Gü nü müz de ki araş tır ma tek nik le ri sa ye sin de ar tık ev re nin en

uzak nok ta la rın dan ok ya nus la rın en de rin yer le ri ne ka dar göz lem -

ler ya pı la bil mek te, bu ra lar da ki tüm var lık lar ve olay lar hak kın da

ay rın tı lı bil gi le re ulaş mak git gi de da ha ko lay bir ha le gel mek te dir.

İş te bu olay lar ve var lık lar da ki ya ra tı lış mu ci ze le ri hak kın da de tay lı

bil gi sa hi bi olan, dü şü nen ve "… 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) di yen sa mi mi ve vic dan lı her in san, Al lah'ın

iz niy le gaf let per de sin den kur tu la cak tır. 

Gaf let ten kur tu lan in san, Al lah'ın bu açık de lil le ri kar şı sın da

ke sin bir bil giy le iman eder ken, O'nun üs tün sı fat la rı nı da ta nı r,

Al lah'a da ha çok ya kın la şır ve ar tık her işin de O'nun rı za sı nı gö zet -

me ye baş lar.

Dün ya nın kı sa ve ge çi ci ol du ğu nu bil mek

Dün ya ha ya tı bir gün ani den yok ola cak ve in san ebe di yen ya -

şa ya ca ğı ahi ret yur du na ge çe cek tir. Oy sa dün ya ha ya tı nın ge çi ci ve

son de re ce kı sa ol du ğu nu fark ede me yen gaf let için de ki in san, bü -

yük bir tut ku ve hırs la dün ya ya bağ lan mış tır ve sa de ce dün ya için

ya şa mak ta dır. Ço cuk lu ğun dan iti ba ren sü rek li ge le ce ğe dö nük

plan lar ya par, ha ya tı nı is tek le ri doğ rul tu sun da yön len dir me ye ça lı -

şır. Öm rü, bu oya lan ma lar la, dün ya nın ne ka dar kı sa ve ge çi ci ol -

du ğu nu dü şün me den ani den son bu lur. Tıp kı gör dü ğü

ve uzun sür dü ğü nü san dı ğı, ama as lın da uyu du ğu sü -
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re nin yal nız ca bir kaç sa ni ye si ni kap la yan rü ya nın  so na er me si

gi bi... Ahi ret te, dün ya ha ya tı nın sa de ce bir rü ya gi bi çok kı sa sür -

dü ğü nü, ke sin ola rak ya nıl dı ğı nı an lar. Ahi ret te in san la rın ken di

ara la rın da dün ya ha ya tı nın kı sa lı ğı na da ir yap tık la rı ko nuş ma Ku -

ran'da şöy le bil di ril ir:

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

De di ler ki: "Bir gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar kal dık,

sa yan la ra sor." De di ki: "Yal nız ca az (bir za man) kal dı -

nız, ger çek ten bir bil sey di niz" (Mü mi nun Su re si, 112-

114)

Ayet te ge çen "bir gün ya da bir gü nün bi ra zı ka dar" ifa de si çok

uzun sa nı lan öm rün ne ka dar kı sa ol du ğu nu açık ça be lirt mek te dir.

Bu, Al lah Ka tın dan bil di ril miş açık bir ger çek iken in san ne yi ne ye

ter cih ede ce ği ni çok iyi dü şün me li dir. Son suz cen ne ti mi, yok sa

çok kı sa sü re li dün ya yı mı he def le ye rek ha re ket ede cek tir? İn sa -

nın ar zu la rı nı be lir ler ken üze rin de dü şün me si ge re ken en önem li

un sur, kı sa ve ge çi ci olan dün ya ha ya tı nın fay da sı nın da yi ne kı sa

ve ge çi ci ola ca ğı dır. Bu ne den le dün ya yı, asıl yur du muz olan ahi re -

te git mek için bir bek le me sa lo nu ola rak dü şün mek ge re kir. Bir

bek le me sa lo nun da ki eş ya la rın ve ora da ya şa nan olay la rın in sa nı

ne ka dar il gi len di re ce ği açık tır. Hiç bir yol cu, bek le me sa lo nun da

uzun bir sü re ka la cak mış gi bi ora ya yer le şip, bü tün plan la rı nı bu

bek le me sa lo nu na gö re yap maz. Çün kü bu ra da çok kı sa bir sü re

ka la cak tır. Bu ra da dı şa rı yı dü şün me den yal nız ca bek le me sa lo nu -

nu göz önü ne ala rak al dı ğı ka rar lar ya da yap tı ğı ha re ket le rin dı -

şar da bir fay da sı ol ma ya cak tır. Ay nı şe kil de, dün ya için ya pı lan

hiç bir şe yin de ahi ret te bir fay da sı ol ma ya cak tır. Bu ne den -
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le dün ya için ya pı lan iş le rin enin de so nun da Ku ran'da bil di ril -

di ği üze re, bir se rap gi bi yok ola ca ğı nı bil mek ge re kir. Ku ran'da

bu nun ha ber ve ril di ği ayet şöy le dir:

İn kâr eden ler ise, on la rın amel le ri düm düz bir ara zi de ki

se ra ba ben zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona

ulaş tı ğın da bir şey bu la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur.

(Al lah da) Onun he sa bı nı tam ola rak ve rir. Al lah, he sa bı

çok se ri gö ren dir. (Nur Su re si, 39)

Ayet te açık ça bil di ril di ği gi bi, dün ya için ya pı lan la rın hep si bir -

gün yok olup gi de cek ve in san yal nız Al lah rı za sı için yap tık la rıy la

Rab bi mi z'in hu zu run da he sap ve re cek tir. İş te o an in san ya nıl gı sı nı

far ke de cek ve ce hen nem aza bı kar şı sın da son suz bir ça re siz lik ve

piş man lık duy ma ya baş la ya cak tır. Gaf let ha li nin so na er di ği, tüm

ger çek le ri bi rer bi rer far k et ti ği o an da dün ya ha ya tı na ge ri dö ne -

rek, Al lah'ın emir ve ya sak la rı na uy gun bir ha yat ya şa mak is te ye -

cek tir. An cak bu nun için çok geç kal mış tır. Çün kü ar tık ge ri dö -

nüş yok tur:

İçin de on lar (şöy le) çığ lık atar lar: "Rab bi miz, bi zi çı kar,

yap tı ğı mız dan baş ka sa lih bir amel de bu lu na lım." Si ze

or da (dün ya da), öğüt ala bi le cek ola nın öğüt ala bi le ce ği

ka dar ömür ver me dik mi? Si ze uya ran da gel miş ti. Öy -

ley se (aza bı) ta dın; ar tık za lim ler için bir yar dım cı yok -

tur. (Fa tır Su re si, 37)

Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil -

miş ola rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir

ke re da ha dün ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu -

na lım, ar tık biz ger çek ten ke sin bil giy le ina nan -
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la rız" (di ye yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör sen. (Sec de

Su re si,12)

İn sa nın Al lah'ın hu zu ru na yal nız ba şı na ge ti ri le ce ği bu gün le

kar şı laş ma dan ön ce dün ya ha ya tı nın ne ka dar kı sa ve ge çi ci ol du -

ğu nu an la ma sı ve te fek kür et me si ge rek mek te dir. Dün ya nın çok

kı sa bir sü re so nun da mut la ka so na ere ce ği dü şün ce si, in sa nın boş

ve ya rar sız iş ler den yüz çe vir me si ne, dün ya ha ya tın da ki kı sa za ma -

nı nı en iyi şe kil de de ğer len di re rek, için de bu lun du ğu gaf let ten kur -

tul ma sı na ve si le ola cak tır. 

“GEÇİCİ DÜNYA HAYATINI İSTEYEREK 
AHİRETTEN GAFİL OLMAK BÜYÜK BİR
KAYIPTIR”

ADNAN OKTAR: "Onlardan bazı gruplara, kendilerini

denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne

gözünü dikme. (Hicr Suresi, 88)" Mesela diyor ki, “kızım”

diyor yahut “oğlum şimdi istikbal seni bekliyor” diyor. “Ne ola-

cak” diyor. “Şimdi okuyorsun sen, okulu bitireceksin” diyor,

“okulu bitirdi, adam olacaksın” diyor “işe yerleşeceksin, tamam

yerleşeceksin, bol maaş alacaksın” diyor. “Sonra ne olacak” diyor,

“sonra evleneceksin” diyor, “sonra çocukların olacak” diyor, peki

sonra ne olacak diyor, “sonra da öleceksin” diyor. Yani bu çok

anormal bir şey, buna kilitlenmesi bir insanın, değil mi? Çünkü

doğurduğu çocuklar da ölüyor, kendisi de ölüyor. Demek ki

insanların hedefi bu değil. İnsanın hedefi; Allah’ın
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rızası, rahmetidir, her şeyin üzerinde Allah’ın rızasını

kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanırken her Müslüman sadece

okuluna işine gidebilir, evlenmenin peşinde olur, riskten çekinebi-

lir. Yani mesela ben de öyle istesem kendi evimde otururdum. Ne

beni tutuklarlardı ne hapse girerdim, ne aleyhimde basında bir yazı

çıkardı, değil mi? Ne akıl hastanesine konurdum, ne böyle yargıla-

nırdım, hiçbir şey de olmazdı yani. Kendi halimde yaşardım ama

sonunda da herhalde cehenneme giderdik Allah esirgesin, değil

mi? Onun için onu bir uyanıklık bilmek, anormal bir harekettir.

Yani kendini feda eden, Allah rızası için gayret eden Müslümanları

böyle zayıf akıllı görüp, bu gibi dünyevi hedeflerde de kendini akıl-

lı görmek, bilakis tam ters harekettir. Bunun böyle olduğunu ahi-

rette görmüş olacaklar. Dünya hayatı çok kısadır. Biz buraya

doğup, büyüyüp, üreyip ölmeye gelmedik; bu hayvanların

vasfıdır. Yani doğar, büyür, ürer ve ölür. Hayvanın tarifin-

de bu vardır. İnsanın amacı bu değildir. İnsan doğar,

Allah’a kul olur, Allah’ın rızasını kazanmak için gayret
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eder, Kuran ahlakını yaşamaya gayret eder, Allah rıza-

sı için kendini feda eder ve cenneti hedefler. Bediüzzaman

Said Nursi Hazretleri saflığından veyahut az düşünmesinden dola-

yı 30 yıl hapiste yatmadı. O, 30 yıl hapiste yatarken, o çileleri

çekerken, birçok aile namazını kılıp, orucunu tutup, kendi evlerin-

de hem ticaretlerini yaptılar hem yemeleri içmeleri yerinde oldu

hem evlendiler. Fakat kendilerini aynı eşit kategoride görüyorlar.

Bu böyle değil. Allah onlara tek tek bunları sorar. Bediüzaman’ın

yaptığı doğru olandır. Yani kendisini uyanık zannetmek bilakis tam

uyanık olmadığını gösterir o insanın. Uyanık olan, Allah’a tam tes-

lim olan insandır, değil mi? (Adnan Oktar’ın Samsun Aks TV röporta-

jından, 27 Ocak 2010)

Ölü mü dü şün mek

İn sa na dün ya da be lir li bir sü re ve ril miş tir. Bu sü re bit ti ğin de

ölüm le mut la ka kar şı la şa cak tır. Ku ran'da her in sa nın bir  gün mut -

la ka ölüm le kar şı la şa ca ğı şöy le ha ber ve ri lir: 

De ki: "El bet te si zin ken di sin den kaç tı ğı nız ölüm, şüp he -

siz si zin le kar şı la şıp-bu lu şa cak tır. Son ra gay bı da, mü şa -

ha de edi le bi le ni de bi len (Al lah)a dön dü rü le cek si niz; O da

si ze yap tık la rı nı zı ha ber ve re cek tir." (Cu ma Su re si, 8)

Ölüm, ken di sin den ka çan, kor kan ve öle ce ği ni hiç dü şün me -

yen gaf let için de ki in san lar da hil tüm in san la ra ge le cek tir. An cak

gaf let için de Al lah'ın hü küm le ri ni gö z ar dı eden in san lar la iman

eden in san la rın, ölüm anın da ya şa ya cak la rı fark lı ola cak tır.
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İn kar eden ler hiç bek le me dik le ri bir an da ölüm le yüz  yü ze ge -

lin ce deh şe te ka pı la cak ve bü yük bir kor ku ya şa ya cak lar dır. Ay rı -

ca can la rı bü yük bir acıy la alı na cak tır. İn kar eden le rin, can la rı nın

alı nı şı Ku ran'da şöy le ta rif edil mek te dir:

Öy ley se me lek ler, yüz le ri ne ve ar ka la rı na vu ra vu ra can -

la rı nı al dık la rı za man na sıl ola cak? (Mu ham med Su re si,

27)

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, in kar eden le rin can la rı acı için de alı -

na cak tır. Bu an da, uğ run da hırs gös te re rek Al lah'ın emir ve ya sak -

la rı nı gö z ar dı et ti ği her şe yin öne mi ni yi tir di ği ni gö re cek tir. Ha ya -

tı bo yun ca en çok de ğer ver di ği ai le si, ar ka daş la rı, ak ra ba la rı, çok

sev di ği işi, ara ba sı, evi, ma lı-mül kü hep si ta ma men de ğe ri ni yi ti rir.

Ar tık ça re siz ve yal nız kal mış, kor ku su da ha da art mış tır. Bu du -

rum da in kar eden ki şi tüm ha ya tı nı bo şa ge çir di ği ni ve Al lah'ın rı -

za sı na yö ne lik hiç bir şey yap ma dı ğı nı fark ede rek de rin bir piş man -

lık du yar. Kor ku ve piş man lık için de azap tan kur tu la bil mek için ça -

re ler arar ve bü tün sev dik le ri ni fe da et mek is ter. Al lah Ku ran'da

in kar eden ki şi nin kı ya met gü nün de içi ne düş tü ğü bu du ru mu şöy -

le ta rif et mek te dir:

(Böy le bir gün de) Hiç bir ya kın dost bir ya kın dos tu sor -

maz. On lar bir bir le ri ne gös te ri lir ler. Bir suç lu-gü nah kar,

o gü nün aza bı na kar şı lık ol mak üze re, oğul la rı nı fid ye

ola rak ver mek is ter; ken di eşi ni ve kar de şi ni, ve onu ba -

rın dı ran aşi re ti ni de; yer yü zün de bu lu nan la rın tü mü nü

(ver se de); son ra bir kur tul sa. Ha yır; (hiç bi ri ka bul edil -

mez). Doğ ru su o (ce hen nem), ca yır ca yır yan mak ta

olan ateş tir. (Me aric Su re si, 10-15)
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Ayette açıkça bildirildiği gibi, Allah'tan gafil yaşamış in san ca -

nı nı ve re cek ka dar çok sev di ği ya kın la rı nı, tut kuy la bağ lı ol du ğu

tüm dün ya ni met le ri ni ce hen nem aza bı na kar şı lık ver mek is te ye -

cek tir. An cak ken di si ne dün ya da sa hip ol du ğu hiç bir şe yin fay da sı

ol ma ya cak, ebe di yen kal mak üze re ce hen nem hal kı ara sı na ka tıl -

mak tan ken di si ni kur ta ra ma ya cak tır.

Gaf let için de in kar da di re nen in san la rın can la rı acı için de alı -

nır ken, iman eden le rin can la rı ise ko lay lık la alı nır. Gaf let ten ko -

run ma ya ça lı şan, iman et miş in san la rın ölüm za ma nı gel di ğin de,

can la rı me lek ler ta ra fın dan gü zel bir şe kil de alı na rak cen net le re

yer leş ti ri lir ler. Ku ran'da iman eden le rin can la rı nın alı nı şı şöy le ta -

rif edil mek te dir:

Ki me lek ler, gü zel lik le can la rı nı al dık la rın da: "Se lam si -

ze" der ler. "Yap tık la rı nı za kar şı lık ol mak üze re cen ne te

gi rin." (Nahl Su re si, 32)

O an da mü min, Al lah'ın ken di si ne ver di ği ni met le ri, dün ya da

ka lan la ra du yu ra rak on la rı uyar mak is ter. Mü min le rin bu tav rı Ku -

ran'da şöy le bil di ri lir:

Ona: "Cen ne te gir" de nil di. O da: "Keş ke be nim kav -

mim de bir bil sey di" de di. "Rab bi min be ni ba ğış la dı ğı nı

ve ağır la nan lar dan kıl dı ğı nı." (Ya sin Su re si, 26-27)

Ca nı nın gü zel bir şe kil de alın ma sı nı ve cen net te ebe di bir ha -

yat sür me yi ar zu la yan her in san, gaf let ten kur tul ma dı ğı tak dir de

ölüm anın da ya şa ya cak la rı nı dü şün me li dir. Dün ya da ca nı yan dı ğı

ve acı duy du ğu an lar da his set tik le ri nin kat kat faz la sı nı ölüm anın -

dan iti ba ren ebe di yen ya şa ya ca ğı nı te fek kür et me li dir. Bu
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aza bı dü şü nüp, her an ölüm le ka rı şa ca ğı nı bi le n, kor kuy la, gö -

nül den Al lah'a yö ne len her in san için de bu lun du ğu gaf le tin far kı -

na va ra cak tır. Do la yı sıy la da Al lah'ın emir ve ya sak la rı na uya rak,

gös te re ce ği cid di ça bay la gaf let ten kur tu la cak tır.

Asıl yur dun ahi ret ol du ğu nu bil mek

Asıl yur dun ahi ret ol du ğu nun şu urun da ol ma yan gaf let için de -

ki in san lar dün ya da sü rek li ola rak ra hat ede cek le ri da ha iyi yer ler

ve im kan lar arar lar. Ör ne ğin dar ge lir li, evi ol ma yan bi ri hep ki ra -

dan kur tu la ca ğı anı dü şü nür. Bir evi nin ol ma sı onun en bü yük ide -

ali dir. Bu uğur da sı kın tı ya gi rer, öm rü nün bü yük bir kıs mı ev ve di -

ğer ih ti yaç la rı için tak sit öde ye rek ge çer. Bir baş ka sı apart man da -

ire sin den müs ta kil eve geç me yi, bir di ğe ri ise, ge niş ara zi li bir çift -

li ğe sa hip ol ma yı dü şü nür. Ama Al lah'ın ahi ret te va at et ti ği cen net

mülk le ri nin var lı ğı na inan ma dı ğı ya da bu ih ti ma li kendince çok

uzak gör dü ğü için bun la ra ulaş mak ta en ufak bir ça ba bi le gös ter -

mez. Oy sa mü min ler, cen ne te ve ora da ki ni met le re ka vuş mak için

ya rı şır lar. Al lah gaf let için de dün ya ni met le ri ne sa hip ol mak için

ade ta di ğer in san lar la ya rı şa rak ça ba har ca yan la rı, Ku ran'da şöy le

uyar mak ta dır:

Rab bi niz den olan mağ fi ret ve eni gök ler le yer ka dar olan

cen ne te ya rı şın; o, mut ta ki ler için ha zır lan mış tır. (Al-i

İm ran Su re si, 133)

Rab bi niz den olan bir mağ fi re te ve cen ne te (ka vuş mak

için) 'ça ba gös te rip-ya rı şın,' ki (o cen net) ge niş li ği gök ile

ye rin ge niş li ği gi bi olup Al lah'a ve Re sû lü ne iman
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eden ler için ha zır lan mış tır. İş te bu, Al lah'ın faz lı dır ki,

onu di le di ği ne ve rir. Al lah bü yük fazl sa hi bi dir. (Ha did

Su re si, 21)

Ahi ret yur du nun var lı ğı nı kav ra ya ma yan ga fil kim se le rin or tak

özel li ği, dün ya da tat min bu la cak la rı yer ve im kan la ra sa hip ol mak -

tır. Bu nu bü yük bir tut kuy la ar zu eder ler. Fa kat el de et tik le ri bü -

tün bu de ğer ler on la rı, san dık la rı gi bi çok mut lu edip, dert siz ke -

der siz ya şa ma la rı nı sağ la maz. Çün kü dün ya ha ya tın da sa hip olu nan

her şey es ki yip çü rü ye cek, bo zu lup yok ola cak tır. Bu na ki şi nin ken -

di be de ni de da hil dir. Bu ne den le gaf let için de ki in san lar, sev dik le -

ri ve de ğer ver dik le ri şey le re za rar ge le ce ği kor ku suy la sü rek li te -

dir gin ya şar lar. Ken di le ri ne çok kı sa bir sü re den baş ka hiç bir ya rar

sağ la ma ya cak bu de ğer le re kar şı in san lar Ku ran'da şöy le uya rıl ır lar:

Ey kav mim, ger çek ten bu dün ya ha ya tı, yal nız ca bir me -

ta (kı sa sü re li bir ya rar lan ma) dır. Şüp he siz ahi ret, (asıl)

ka rar kı lı nan yurt odur. (Mü min Su re si, 39)

Ka dın la ra, oğul la ra, kan tar kan tar yı ğıl mış al tın ve gü -

mü şe, sal ma gü zel at la ra, hay van la ra ve ekin le re du yu -

lan tut ku lu şeh vet in san la ra 'süs lü ve çe ki ci' kı lın dı. Bun -

lar, dün ya ha ya tı nın me ta ıdır. Asıl va rı la cak gü zel yer

Al lah Ka tın da olan dır. (Al-i İm ran Su re si, 14)

Ku ran'da in san la ra dün ya ni met le ri nin ge çi ci ol du ğu, asıl ni -

met le rin ahi ret te bu lun du ğu bu ayet ler le açık ça bil di ril miş tir. 

Bu dün ya nın ge çi ci li ği nin far kı na var mak, gaf let için de olan bir

in sa nın gaf let ten kur tul ma sı na ve si le olur. İn san, ge çi ci fay da sağ la -

yan dün ya ni met le ri ne duy du ğu tut ku lu is tek ler den arı nır, son -

suz gü zel lik te ki cen net ni met le ri ni ve Al lah'ın rı za sı nı ka zan -
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ma ya yö ne lir. Al lah Ku ran'da bu hük mü nü şöy le bil dir mek te dir:

Ger çek şu ki, eb rar olan lar, el bet te ni met ler için de dir -

ler. Taht lar üze rin de ba kıp-sey ret mek te dir ler. Ni me tin

pa rıl tı lı-se vin ci ni sen on la rın yüz le rin de ta nır sın. On la ra

mü hür lü, ka tık sız bir şa rap tan içi ri lir. Ki onun so nu

misk tir. Şu hal de ya rış mak is te yen ler, bu nun için ya rış -

sın lar. (Mu taf fi fin Su re si, 22-26)

Ahi ret ten ge ri dö nü şün ol ma dı ğı nı bil mek

Gaf let için de ki in sa nın ken di ni kan dır dı ğı ko nu lar dan bi ri de,

ken di si ne bir fır sat da ha ta nı na ca ğı ya nıl gı sı dır. Hat ta bu dü şün ce

ba zı çev re ler de re en kar nas yon adı ve ri len ba tıl bir ina nış ha li ne bi -

le ge ti ril miş tir. Ga fil in san ne ka dar ha ta ya par sa yap sın, öl dük ten

son ra tek rar dün ya ya dö ne rek, bun la rı te la fi et me im ka nı na sa hip

ola ca ğı nı zan ne der. Bu ne den le öl dük ten son ra Al lah'tan son bir

umut la ge ri dön me yi is ter. İn kar eden le rin, bu is tek le ri Ku ran'da

şöy le bil di ri lir:

Suç lu-gü nah kar la rı, Rab le ri hu zu run da baş la rı öne eğil -

miş ola rak: "Rab bi miz, gör dük ve işit tik; şim di bi zi (bir

ke re da ha dün ya ya) ge ri çe vir, sa lih bir amel de bu lu na -

lım, ar tık biz ger çek ten ke sin bil giy le ina nan la rız" (di ye

yal va ra cak la rı za ma nı) bir gör sen. (Sec de Su re si, 12)

Bu du ru mun ayet ler de bil di ril me si nin bir hik me ti de ge ri dö nü -

şü ol ma yan gün den ön ce in san la rın ka çı nıl maz olan bu ger çe ği bil -

me si, ak si ne ku run tu la ra ka pıl ma dan Al lah'ın hoş nut lu ğu nu ka zan -

ma ya ça lış ma la rı dır. An cak Al lah'ın bil di rip uyar dı ğı ahi ret
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aza bı nın şid de ti ni dü şün me yen bu na bir tür lü ih ti mal ver me -

yen, ke sin bil giy le inan ma yan in san, so nun da mut la ka Al lah'ın hu -

zu run da bu ger çek le yüz  yü ze ge le cek tir. Bu nu ıs rar la an la maz lık -

tan ge len de rin gaf let için de ki in sa nın ha la ken di si ne bir fırsat da -

ha ve ri le ce ği ni dü şün me si, as lın da ken di ni kan dır ma sın dan baş ka

bir şey de ğil dir. Aza bı hak eden in san, piş man lı ğı nı ahi ret gü nün de

di le ge ti re cek tir. Ku ran'da ce hen nem hal kı nın piş man lık la rı nı içe -

ren ko nuş ma lar bil di ri le rek in san lar uya rıl mak ta dır lar. Bu ayet ler -

den bi ri de şöy le dir:

Ya da aza bı gör dü ğü za man: "Be nim için bir ke re da ha

(dün ya ya dön me fır sa tı) ol say dı da, ih san eden ler den ol -

say dım" (di ye ce ği gün den sa kı nın). (Zü mer Su re si, 58)

Gaf let ten kur tul mak ve bu ifa de le rin sa hi bi ol ma mak için in sa -

nın iyi ce dü şün me si ve Al lah'ın aza bın dan şid det le kor kup sa kın -

ma sı ge re kir. Aza bı hak eden ga fil in san la rın en bü yük ya nıl gı la rı,

ahi re t yur du nu dün ya ha ya tıy la kar şı laş tır ma la rı dır. Al lah'ın sor gu -

su nu, cen ne ti ve ce hen ne mi, dün ya da ya şa dık la rı olay lar la kı yas lar -

lar. Dün ya da ki gi bi ahi ret te de her şe yin bir te la fi si ola ca ğı nı dü şü -

ne rek ken di le ri ni kan dı rır lar. Ör ne ğin dün ya da sı nıf ta kal sa, okul -

dan atıl sa bi le son ra dan af fe di le ce ği ni dü şü nür. Ha pis te ki bir in sa -

nın da bir gün sü re si be lir li olan ce za sı bi te cek, ser best ka la cak tır.

Ni te kim dün ya da ki sı kın tı lar ömür bo yu sür mez, bel li bir sü re

son ra bi ter. İş te ga fil ki şi ler, ahi ret te de bu tür im kan lar ve fır sat -

lar ol du ğu inan cıy la dün ya da kor ku suz ca her tür lü sı nır ta nı maz lı -

ğı ya par lar. Oy sa te la fi le rin ya pı la ca ğı, fır sat la rın de ğer len di ri le ce -

ği ye ga ne me kan dün ya dır. Ahi ret ise, kar şı lık la rın ve ril -

di ği yer dir. Bu ne den le, ki şi nin ebe di yen sü re cek ce -
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hen nem aza bı na ne den olan bu gaf let ha lin den kur tul ma sı için,

ahi ret ten ge ri dö nü şün ke sin ola rak müm kün ol ma dı ğı nı ve ahi ret -

te hiç bir su çu te la fi im ka nı nın bu lun ma dı ğı nı te fek kür et me si ge re -

kir. 

Ce hen ne min ne ka dar azap ve ri ci bir
me kan ol du ğu nu ve ora da Allah’ın dilemesi 
dışında son su za dek ka lı na ca ğı nı bil mek
Gaf let te ki ki şi, ölü mü uzak gör dü ğü gi bi cen net ve ce hen ne mi

de ken din den uzak gö rür. Oy sa ölüm ne ka dar ke sin ve ger çek ise,

cen net ve ce hen nem de o ka dar ke sin ve ger çek tir. Ora da dün ya -

da kin den çok da ha net ve ger çek bir or tam var dır. Ve şu ra sı çok

ke sin bir ger çek tir ki, dün ya da ki her kes mut la ka bu iki yer den bi -

ri ne gi re cek ve ebe di yen de ora da ka la cak tır.

Ce hen ne mi net ve ke sin bir ger çek ola rak bi lip dü şün mek ise,

in san da ki Al lah kor ku su nu ve cen net öz le mi ni ar tı rır. Ce hen ne min

na sıl bir azap yur du ol du ğu nu te fek kür et mek için Ku ran'da ya pı -

lan ce hen nem tas vir le ri üze rin de dik kat le dü şün mek ge re kir. Ku -

ran'da ce hen ne min tas vi ri nin ya pıl dı ğı ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

O gün suç lu-gü nah kar la rın (sı kı) bu ka ğı la ra vu rul duk la rı -

nı gö rür sün. Gi yim le ri kat ran dan dır, yüz le ri ni ateş bü rü -

mek te dir. (İb ra him Su re si, 49-50)

... Şüp he siz Biz za lim le re bir ateş ha zır la mı şız, onun du -

var la rı ken di le ri ni çe pe çev re ku şat mış tır. Eğer on lar

yar dım is ter ler se, ka tı bir sı vı gi bi yüz le ri ka vu rup-ya kan

bir su ile yar dım edi lir ler. Ne kö tü bir iç ki dir o ve ne

kö tü bir des tek tir. (Kehf Su re si, 29)
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... İş te o in kâr eden ler, on lar için ateş ten el bi se ler bi çil -

miş tir; baş la rı üs tün den de kay nar su dö kü lür. Bu nun la

ka rın la rı için de olan lar ve de ri le ri eri til miş olur. On lar

için de mir den kam çı lar var dır. Ne za man or dan, sar sı cı-

üzün tü den çık mak is ter ler se, ora ya ge ri çev ri lir ler ve

(on la ra:) "Ya kı cı aza bı ta dın" (de nir). (Hac Su re si, 19-22)

Ateş, on la rın yüz le ri ni ya la ya rak ya kar da onun için de

on lar, (et le ri sıy rıl mış ola rak sı rı tan) diş le riy le ka lı ve rir -

ler. (Mü mi nun Su re si, 104)

(Ateş,) On la rı uzak bir yer den gör dü ğün de, on lar bu nun

ga zab lı öf ke si ni ve uğul tu su nu işi tir ler. El le ri bo yun la rı -

na bağ lı ola rak, sı kı şık bir ye ri ne atıl dık la rı za man, ora -

da yo ko lu şu is te yip-ça ğı rır lar. Bu gün bir yok olu şu ça ğır -

ma yın, bir çok (ke re) yok olu şu is te yip-ça ğı rın. De ki: "Bu

mu da ha ha yır lı, yok sa tak va sa hip le ri ne va'de di len ebe -

di cen net mi? Ki on lar için bir mü ka fat ve son du rak tır."

(Fur kan Su re si, 12-15)

Dün ya da en ufak bir acı ya da hi ta ham mül ede me yen in san,

bu acı ve ız dı rap or ta mı nı sa mi mi bir şe kil de dü şü nür se, ce hen -

nem aza bı nın -Ku ran'da ta rif edil di ği üze re- dün ya ki hiç bir acı ile

kı yas ka bul et me ye cek de re ce de deh şet li ol du ğu nu gö rür. Ce -

hen nem de ne aza bın so na er me si ne de öl mek yok tur. Ku ran'da

ce hen nem aza bı nın sü re siz ol du ğu nu bil di ren ayet ler den ba zı la rı

şöy le dir:

(Ora da) Ateş ten çık mak is ter ler, ama on dan çı ka cak de -

ğil ler. On lar için sü rek li bir azab var dır. (Ma ide Su re si, 37)

Ha yır; kim bir kö tü lük iş ler de gü na hı ken di si ni ku -
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şa tır sa on lar ate şin hal kı dır lar, ora da sü re siz ka la cak -

lar dır. (Ba ka ra Su re si, 81)

Ce hen nem de sü rek li ola rak, bü yük bir acı çe ki le ce ği, ora dan

hiç bir şe kil de kur tu lu şun ol ma dı ğı, acı la rın hiç son bul ma ya ca ğı,

acı ya kar şı bir ba ğı şık lık ya da alış kan lık da ol ma ya ca ğı çok açık bir

ger çek tir. Bun la rı vic dan lı ve sa mi mi bir bi çim de te fek kür et mek

in sa nın Al lah kor ku su nu ar tı ra rak şu uru nun açıl ma sı na, gaf let ten

kur tu la rak Al lah'ın rı za sı nı ara ma sı na ve si le olur. 

Böyle olmakla beraber Allah’tan bir rahmet olarak Peygamber

Efendimiz (sav)’in şöyle bir hadisi de vardır:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı

iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “Kim (bu

ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun:

“Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa Suresi, 40)

(Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)) 

Son suz lu ğu kav ra mak

İn san la rın bir kıs mı son suz luk kav ra mı nı dü şün mek ko nu sun da

da ge nel de tem bel lik eder ler. Son suz lu ğun as la bit me ye cek, so nu

gel me ye cek, tü ken me ye cek bir za ma nı ifa de et ti ği ni, ge re ği gi bi

dü şü nüp an la ma ya ça lış maz lar. Son suz lu ğu, yal nız ca çok uzun yıl la -

rı, asır la rı ifa de eden bir kav ram gi bi ka bul eder ler.

Oy sa "son suz luk" çok fark lı bir kav ram dır. Son suz luk, bir in sa -

nın öm rü ka dar sü re de ğil dir. Bir kaç in san nes li ka dar bir sü re de

de ğil dir. Son suz luk bin yıl de ğil, on  bin yıl de ğil, yüz  bin yıl de ğil,

mil yon ve ya mil yar yıl de ğil, hat ta tril yon yıl da de ğil dir. Son -
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suz luk bun la rın ta ma mı nın dı şın da, hiç bir so na ulaş ma yan, as -

la bi tip tü ken me yen bir za ma nı ifa de eder.

İş te bu ger çe ği dü şü nen in san son suz ya şa mı nı ce hen nem de ge -

çir me teh li ke si ni as la gö ze ala maz. Dün ya da bir an bi le da ya na ma dı -

ğı ka dar şid det li azap la rı, bi tip tü ken me si ol ma yan za man lar bo yun -

ca his set me yi ter cih ede mez. Do la yı sıy la son suz lu ğu dü şün mek ga -

fil olan in sa nı uyan dı rır, ken di ne ge ti rir ve Al lah'ın ra zı ola ca ğı iş ler

yap ma ko nu sun da ha re ke te ge çi rir. Son suz ce hen nem ha ya tın dan

kor kan iman lı bir in san, ay nı za man da son suz cen net ni met le ri için -

de ya şa ma im ka nı ol du ğu nu da dü şü nür ve dün ya da ki kı sa sü ren ya -

şa mı bir an bi le son suz ahi ret ha ya tı na ter cih et mez.

Cen ne tin gü zel li ği ni bil mek

Cen net, ge çi ci olan dün ya ha ya tın da ya pı lan sa lih amel le rin,

Al lah'tan kork ma nın, Al lah'ın rı za sı nı ka zan ma nın güzel kar şı lı ğı dır.

Al lah Ku ran'da in sa na bu va adi ni şöy le bil dir mek te dir:

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar, Biz on la rı al tın -

dan ır mak lar akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re

so ka ca ğız. Bu, Al lah'ın ger çek olan va adi dir. Al lah'tan

da ha doğ ru söz lü kim var dır? (Ni sa Su re si, 122)

Cen ne tte sa de ce gü zel bah çe le rin yer al dı ğı nı dü şün mek son

de re ce yan lış bir ba kış açı sı olur. Her şey den ön ce, in san ora da en

gü zel bi çim de ye ni bir ya ra tı lış la ya ra tıl mış tır ve son suz ni met ler

içe ri sin de dir. Ay rı ca, cen net bü tün du yu la rın çok da ha kes kin ol -

du ğu, her şey den çok faz la zevk alı nan bir or tam dır. Dün ya da çok

kı sa sü ren zevk ler ora da son suz dur. Al lah dün ya da ki ni met -
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le ri bir ör nek ola rak ya rat mış tır. Asıl la rı ise cen net te dir. Or -

ada ki ni met le re ka vu şun ca, in san dün ya da ki ni met ler le ben zer lik -

le ri ni far k e de cek tir ama ar tık bu ni met ler çok da ha mü kem mel ve

tü ken mez bir hal de dir. Bun la rın ya nı sı ra, be den sel ku sur la rın hiç -

bi ri cen net te ya ra tıl maz. Her kes çok gü zel dir. Çok gü zel bir şe kil -

de ya ra tıl mış olan in sa nın ar tık fi zik sel yön den ek sik lik le ri de yok -

tur. Ör ne ğin ter le mez, kö tü kok maz, tu va let ih ti ya cı ol maz, has ta -

lan maz. Acık tı ğı ya da vü cu du nun ih ti ya cı ol du ğu için de ğil, sa de ce

zevk için yer. Bu ni met ler için ça lış ma sı ge rek mez. Ora da ar zu la dı -

ğı ve ak lı na ha ya li ne gel me ye cek her tür eğ len ce, muh te şem bir mi -

ma ri ve tek no lo ji, mü kem mel ve ku sur suz bir dü zen var dır. 

Dün ya da ek sik olan ve öz le mi du yu lan bü tün ha re ket ve ta vır -

lar cen net te tam dır. Al lah'ın em ret ti ği gü zel ah lak ora da tam ola rak

ya şa nır. Ora da gıy bet, if ti ra, çe kiş tir me, kü für, ya lan, ri ya, ha set, ki -

bir, sa da kat siz lik ve kin yok tur. Se lam, esen lik ve Al lah'ın rı za sı var -

dır. Ku ran'da cen ne tin ta rif edil di ği ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Adn cen net le ri (on la rın dır); ora ya gi rer ler, ora da al tın -

dan bi le zik ler le ve in ci ler le süs le nir ler. Ve ora da on la rın

el bi se le ri ipek(ten)dir. (Fa tır Su re si, 33)

Ger çek şu ki, bu gün cen net hal kı, 'se vinç ve mut lu luk do -

lu' bir meş gu li yet için de dir ler. Ken di le ri ve eş le ri, göl ge -

lik ler de, taht lar üze rin de yas lan mış lar dır. Ora da tap ta -

ze-mey ve ler on la rın ve is tek duy duk la rı her şey on la rın -

dır. Çok esir ge yen Rabb'dan on la ra bir de söz lü "Se lam"

(var dır). (Ya sin Su re si, 55-58)

Ni met ler le do na tıl mış (na im) cen net ler de. Bir bir le ri ne

kar şı, taht lar üze rin de (otu rur lar). Kay nak tan (dol -
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du rul muş) ka deh ler le çev re le rin de do la şı lır. Bem be -

yaz; içen le re lez zet (ve ren bir iç ki). On da ne bir ga ile

var dır, ne de ken di le rin den ge çip, akıl la rı çe li nir. Ve yan -

la rın da ba kış la rı nı yal nız ca eş le ri ne çe vir miş iri göz lü ka -

dın lar var dır. San ki on lar, sak lı bir yu mur ta gi bi (çar pı cı

ve pü rüz süz). (Saf fat Su re si, 43-49)

On la rın et ra fın da al tın tep si ler ve tes ti ler le do la şı lır;

ora da ne fis le rin ar zu et ti ği ve göz le rin lez zet (zevk) al -

dı ğı her şey var. Ve siz ora da sü re siz ka la cak sı nız. (Zuh -

ruf Su re si, 71)

Ayet ler de de ta rif edil di ği gi bi cen net, in sa nın ha yal bi le ede -

me ye ce ği gü zel lik le rin ve nef sin ar zu et ti ği her şe yin mü kem mel

bir şe kil de ya ra tıl dı ğı, son suz esen lik yur du dur. An cak, yi ne Ku -

ran'da bil di ril di ği gi bi cen net sa de ce iman edip, sa lih amel ler de bu -

lu nan lar için ha zır lan mış tır. Bu nun açık ça bil di ril di ği ayet ler den ba -

zı la rı şöy le dir:

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan la rı, al tın dan ır mak lar

akan, için de ebe di ka la cak la rı cen net le re so ka ca ğız. On -

da on lar için ter te miz kı lın mış eş ler var dır. Ve on la rı, 'ne

sı cak-ne so ğuk, tam ka ra rın da göl ge li ğe' so ka ca ğız. (Ni -

sa Su re si, 57)

İman edip sa lih amel ler de bu lu nan lar ve 'Rab le ri ne kalb -

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)

Ku ran ayet le rin de ki cen net tas vir le ri ni bi lip te fek kür et mek

gaf le tin da ğıl ma sı ve dün ya hır sı nın yok ol ma sı açı sın dan son
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de re ce et ki li dir. Sa mi mi bir şe kil de ya pı la cak cid di bir te fek kür,

cen ne tin dün ya da ki hiç bir mü kem mel lik le kı yas la na ma ya ca ğı nı an -

la mak için ye ter li dir. Bu nu an la yan in san, cen net ar zu su ve öz le -

miy le ora yı hak ede bil mek için ça lış ma ya baş la ya cak, ken di si ni cen -

net ten uzak laş tı ra cak ve ebe di yen mah rum bı ra ka cak olan gaf let

ha lin den ise, bü tün gü cüy le sa kı na cak tır.

“EN BÜYÜK ZEVK CENNETTE CENAB-I ALLAH’IN 

TECELLİSİNE BAKMAK OLACAK”

ADNAN OKTAR: “Mücahid der ki cennet ehlinin en az mer-

tebelisi o kimsedir ki onun mülkünde bin yıl en yakın yerini gördüğü gibi

en uzak yerini de görüp yürüyendir. Bin yıllık yürüyüş mesafesini en

yakın yerini gördüğü gibi en uzak yerini de görüp yürüyendir”

diyor. “En yüksek mertebelisi de sabah vakti

Rabbinin cemaline bakandır”, diyor yani

Cenab-ı Allah’ın cennette tecelli edece-

ğini hadiste belirtmiş. Resulullah (sav)

şöyle buyurdu, “Cennet ehli cennete gir-

diklerinde Allah-u Teala şöyle buyuracaktır:

"Bundan daha fazla bir şey ister misiniz?"

"Sen bizim yüzümüzü aydınlatmadın

mı? Bizi cehennemden çıkarıp cen-

nete koymadın mı?" diyecekler,

bunun üzerine Allah onlardan perdeyi

kaldıracak. Böylece Rablerine bakıp
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seyretmekten daha üstün bir şey onlara verilmeyecektir”.

Müslim’de var, diğer hadislerde var. En büyük zevk ahirette

Cenabı Allah’ın tecellisine bakmak olacak inşaAllah. 

Ebu Davud rivayeti şöyledir. “Cennet ehli cennette, cehennem

ehli de cehenneme girdikleri için bir münadi şöyle seslenecek: "O bizim

yüzlerimizi apaydınlık yapmadı mı?" Cenab-ı Allah için, "terazimizi

ağır yapıp bizi ateşten kurtarmadı mı?" Terazi deyince tabii klasik

terazi değil bu. Yani sevapların günahlara oranının tespiti. "Hemen

o anda perde açık ona bakacaklar, vallahi Allah onlara kendisine bak-

maktan daha sevimli ve gözlerden daha aydınlatıcı bir şey vermemiş-

tir." En şiddetli zevki ondan alacaklar, diyor. Allah’ın tecellisini gör-

mekten. Ebu Musa El Eşari (ra)’dan nakledilen rivayet edilen şöy-

ledir: "O, Basra minberinde şöyle dedi;  "Allah cennet ehline haber

salıp sordurdu." Cennet ehline sordurdu. "Allah size verdiği sözünü

yerine getirdi mi?" "O anda onlar kendilerine verilen ziynetlerle, elbise-

lerle, meyvelerle, tertemiz eşlerle, nehirlerle şöyle bir bakacaklar sonra

şöyle demekten kendilerini alamayacaklar. "Allah bize verdiği sözünü

yerine getirmiştir." Melek tam üç kere "Allah size verdiği sözü yerine

getirdi mi?" diye soracak?" Üç kere üst üste soruyor. "Onlar kendileri-

ne vaat edilen her şeyin eksiksiz yerine getirildiğini görünce, "evet" diye-

cekler.  "Bir şey daha kalmıştır" diye karşılık verecek melek" diyor,

yani bir şey daha var diyor. "Çünkü Allah-u Teala kullarına tecelli

edip de gözlerinden perdeyi kaldırıp O’nu gördüklerinde bütün nehirler

coşacak, ağaçlar sallanıp sesler çıkaracak." Yani sevinç sesleri çıkarı-

yorlar. "Bütün köşkler, ateş kıvılcımları avaz verecek, pınarlar şırıl şırıl

daha hızlı akacak, güzel kokular avluları ve köşkleri saracak. Her

tarafta güzel kokan misk ve kafur hissedilecek. Kuşlar ötüşecek,
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huriler bütün güzellikleriyle göz kamaştıracak." Nasıl ki sabah

Güneş doğduğunda kuşlar ötmeye başlıyor. Bir hareketlilik olu-

yor. Allah tecelli ettiğinde de bütün cennette bir hareketlenme

olacak, diyor hadiste. Yani tabii bu bir kısmı, çok yoğun bir hare-

ketlenme olacak diyor. 

Abdullah bin Mesut (ra)’dan; "Biz Allah’ın Resulullah (sav)'ın

yanındaydık." Peygamberimiz (sav)’in yanındaydık diyor. "Kadir

gecesi Ay'a baktı." Yani başını dikip dolunaya bakıyor ve "Şöyle

buyurdu: "Siz Rabbinizi tıpkı şu Ay'ı gördüğünüz gibi apaçık görecek ve

O’nu görmekten en ufak bir şüpheniz olmayacak. Veyahut birbirinizi

sıkıştırmayacak gayet rahatlık içinde onu göreceksiniz, dedi" diyor,

sayfa 370. Selebi’nin rivayeti: "Cennette boyunları, develerin boyunla-

rı gibi olan kuşlar vardır" develerin boyunları gibi olan kuşlar. İri kuş-

lar, zaten en çok istediğim şeylerden bir tanesi de şu var ya ilk çağ-

larda ilginç kuşlar. "Gelip Allah’ın velisinin elinde dolaşırlar" yani ora-

larda dolaşıyorlar. 

"Onlardan biri şöyle der: Ey Allah’ın velisi, arşın altındaki yaylalar-

da otladım, nesim pınarlarından su içtim, hadi ne duruyorsun beni ye,

önünde devamlı olarak duran bu yemeği aklından geçirir. Kuş hemen

önüne çeşitli renklere dönüşmüş bir halde düşer ve ondan doyuncaya

dek istediği gibi yer, doyduktan sonra kemikleri bir araya gelir, kuş can-

lanıp yeniden uçuverir" diyor, yedikten sonra kuş. Cennette diledi-

ği yerde yemlemeye koyulur. "Yine yemini yemeye devam eder kuş"

diyor. Yani şimdi rüyamızda da biz kuşu yiyoruz, mesela et yiyo-

ruz, Allah bize rüyamızda canlandığını gösterse çok makul görürüz

rüyamızda, özellikle rüyanın mantığı daha değişik oluyor biliyor-

sunuz. Rüyadan çok iyi anlayabilirler, bu konuları anlamak
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için rüyayı çok düşünmek lazım. Enes bin Malik (ra)’dan

Peygamber (sav) buyurdu: "Allah Adnen cennetlerini yaratıp ağaçları-

nı kendi kudretiyle diktiği zaman ona haydi konuş dedi. O da şöyle

konuştu: "Müminler felaha ermiştir." Allah ondan sonra şöyle buyurdu,

"Ey krallar yurdu ne mutlu sana" diyor inşaAllah. Beyhaki’de sayfa

364, ki güvenilir bir hadis alimidir. 

Berzar’ın rivayetinde Allah’ın Resulu (sav)'den şöyle nakledildi,

“Allah cenneti bir kerpici altın, bir kerpici gümüş toprağı miskten teşek-

kül etmiş olarak yarattı”. Ama bizim bildiğimiz altın değil tabii bu;

bizim bildiğimiz altın orada çok küt gelir. Yani gümüş de çok küt

gelir, orada nefes kesen bir malzeme, çok hoşlanacağımız bir mal-

zeme "ona haydi konuş dendi o da şöyle konuştu. Müminler felaha

ermiştir. Sonunda oraya melekler girip şöyle dediler, Ey melekler yurdu

cennet konuştuğunda şöyle dedi. Ne mutlu sana" diyor almamışlar bu

cümleyi “ne mutlu sana” olması lazım. "Ne mutlu sana" "Cennet

konuştuğunda şöyle dedi: Ya Rabbi kendinden hoşnut olduğun kimse-

ye ne mutlu." Cennet böyle hitap ediyor. 

Cennette her şey canlıdır. Yani ağaçlar, sular aklına gelen her

şey aslında dünyada da böyledir de fakat dünyada adetullah geçer-

li olduğu için Allah onları hareketlendirmiyor, normalde mesela

bu kalem de bu kitap da hepsi canlıdır. Mesela bu kalem elimize

aldık ayaklandı kalem fakat elim vesile olduğu için çok makul görü-

yorsunuz. Yani mesela elim olmadan şöyle bir misine ile tutturul-

sa görünmeden kalksa bu kalem değil mi insan acayip şaşırır,

insanlar hayretler içinde kalırlar. Ama elimi Allah vesile ettiği için

kalem buraya geldiğinde çok çok makul görüyorsunuz, elim

görünmez olsa Allah göstermese elimi değil mi? Yani aslın-
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da elime sebep olarak hiç ihtiyaç yok fakat makul olması için

Allah elimi vesile olarak insanlara gösteriyor. Bakın “Sidret-i

Mümtehanın meyvesi çoğalır. Her bir meyvesinin 72 rengi vardır.

Hiçbiri diğerine benzemez”, mesela elma var şimdi biz bildiğimiz kır-

mızı elma var, yeşil elma var, koyu kırmızı var, sarı var başka da

yok. Değil mi? Bak Allah diyor ki, “72 tane rengi vardır” diyor.

Bizim bilmediğimiz renkler bakın 72 tane, biz 7 renk biliyoruz.

Değil mi? Bak burada 72 renkten bahsediyor. İlk defa göreceğiz.

Bizim için yani sekizinci bir renk nasıl, dokuzuncuyu bile tahayyül

edemiyoruz şu an dünyada değil mi? Ama bakın cennette 72 renk

sırf meyve için bu. 

“Ey Allah’ın Resulü, cennette hurma var mıdır? Zira ben hurmayı

çok severim” diyor sahabelerden birisi. Şu cevabı veriyor

Peygamberimiz (sav), “nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a kasem

ederim ki”, yemin ediyor Peygamberimiz (sav); “kökleri altından,

budakları altından, dalları altından, yaprakları varlık aleminin gördüğü

en güzel elbiseler nevinden, çöpü altından, kabukları altından olup, tes-

tiler gibi” normal testiler var ya “testiler gibi olan meyveleri kaymak-

tan daha yumuşak, baldan daha tatlıdır” diyor. Cennette mesela,

ağacı biz tahtadan biliyoruz, orada Allah altından diyor. Ama altın

deyince aklımız yine klasik altına gidiyor, öyle değil. Çok hoşlana-

cağımız bir metal, beğeneceğimiz bir metal, göze çok hoş gelen bir

metal. Bak meyvesi de testi gibidir diyor, gayet iri. İnsanın yiyip

yiyip bitiremeyeceği gibi... (Adnan Oktar’ın Kanal 35 röportajından,

21 Mart 2010)
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GAF LE TİN SO NU

Gaf let, Al lah Ka tın dan ge len tüm uya rı la ra rağ men, bun da ıs -

rar eden le ri deh şet li ve ta ri fi müm kün ol ma yan ebe di bir aza ba

doğ ru hız la sü rük ler. Ga fil ol mak ta ıs rar cı dav ra nan ve gaf let için -

de dün ya dan ay rı lan in san lar, Al lah'ın ya rat tı ğı im ti han dün ya sın -

dan son ra, ebe di ya şam la rı na ar tık ce hen nem eh li ola rak de vam

ede cek ler dir.

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi gaf let için de ki in san la rın göz ve ku lak -

la rı mü hür len miş, an la yış la rı alın mış tır. Al gı ve şu ur dü ze yi ola rak

hay van gi bi dir ler. Hat ta bu du ru mu ken di rı za la rıy la ka bul len dik le -

ri için on lar dan da ha da aşa ğı dır lar. Al lah Ku ran'da bu du rum da ki

in san la rı şöy le ta rif et mek te dir:

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)
Yok sa sen, on la rın ço ğu nu (söz) işi tir ya da ak lı nı kul la -
nır mı sa yı yor sun? On lar, an cak hay van lar gi bi dir ler; ha -
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yır, on lar yol ba kı mın dan da ha şaş kın (ve aşa ğı)dır lar.
(Fur kan su re si, 44)

Hay van la rın şu uru yok tur. Yu ka rı da ki ayet ler den an la şıl dı ğı gi -

bi, gaf let için de ki in san lar da ade ta hay van la rın şu ur suz lu ğun da dır -

lar. Bu şu ur suz luk ne de niy le kalp le ri ka tı laş mış tır. Gör dük le ri, işit -

tik le ri olay lar, ken di le ri ne ya pı lan ha tır lat ma lar, ve ri len öğüt ler on -

la rı için de bu lun duk la rı du rum dan çı kar maz. Her ne ile kar şı la şır -

lar sa kar şı laş sın lar dü şü nüp ib ret al maz lar. 

Oy sa her in san, ger çek le ri an la mak tan ve uy gu la mak tan so -

rum lu dur. An cak, gaf let te ıs rar cı dav ran dı ğı tak dir de dün ya da ki di -

ğer can lı tür le rin den da ha akıl sız bir du ru ma dü şer ve in sa na in san

vas fı ka zan dı ran bü tün özel lik le ri ni kay be der. İn san la ra Al lah'ın

var lı ğı nı kav ra yıp, O'na kul luk et me le ri için ve ri len al gı la ma, his set -

me ve kav ra ma gi bi me zi yet le rin, gaf let te kal mak ta ıs rar lı ve ka rar -

lı olan kim se ler de mü hür len di ği Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

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 on la rın ta ken di le ri -

dir. (Nahl Su re si, 108)

Ayet te ta rif edi len ki şi nin al gı la rı tü müy le ka pan mış tır. Bu du -

rum da ki ga fil in san cid di bir ça ba gös te rip, Al lah'a yö nel me di ği sü -

re ce ar tık ce hen nem eh li ol mak tan kur tu la maz. Ce hen nem de ki

şu ur suz luk ve şaş kın lı ğı ise da ha da faz la dır:

Kim bun da (dün ya da) kör ise, o, ahi ret te de kör dür ve

yol ba kı mın dan da ha 'şaş kın bir sa pık tır. (İs ra Su re si, 72)
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Ora da ki aza bın şid de ti ve deh şe ti ise bir ayet te şöy le ta rif

edil miş tir:

Al lah'ın tu tuş tu rul muş ate şi dir. Ki o, yü rek le rin üs tü ne

tır ma nıp çı kar. O, on la rın üze ri ne ki lit le ne cek tir; (Ken -

di le ri de) Di ki lip-yük sel til miş sü tun lar da (bağ la na cak lar -

dır). (Hü me ze Su re si, 6-9)

Gaf let için de ya şa yan, bu du rum dan kur tul mak için ça ba har -

ca ma yan, Ku ran'dan ve Al lah'ın rı za sın dan ha ber siz bir şe kil de

ölen in san lar ce hen ne me sü rük le nir ler. 
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SO NUÇ

Ki tap bo yun ca an lat tı ğı mız gi bi, gaf le te ka pı lan lar dan ol mak, bir

in sa nı he la ke sü rük le yen ana se bep ler den bi ri dir. Gaf let için de ki

in san, her şe yin yo lun da ol du ğu nu ve toz pem be bir ha yat ya şa dı -

ğı nı zan ne de bi lir. Her şe yin bi lin cin de ol du ğu nu ve her şe yi doğ ru

yap tı ğı nı dü şün me si, bu nun en be lir gin gös ter ge si dir. An cak bu

gaf let ha li, ahi ret gü nü Al lah'ın hu zu run da so na ere cek tir:

"An dol sun, sen bun dan gaf let için dey din; iş te Biz de se -

nin üze rin de ki ör tü yü açıp-kal dır dık. Ar tık bu gün gö rüş-

gü cün kes kin dir." (Kaf Su re si, 22)

Ar tık in san, gaf let ha li nin ha kim ol du ğu toz pem be dün ya ha -

ya tın da sü rek li yüz çe vir di ği, inan ma mak ta di ren di ği ger çek le ri,

ale nen gör me ye baş la ya cak tır. Da ha ön ce ken di si ne ha ber ve ri len

an cak hiç dik ka te al ma dı ğı ce hen nem aza bı ile kar şı la şır. O gün

yok ol ma yı ya da dün ya ha ya tı na dö nüp Al lah rı za sı nı ka za na cak

şe kil de ya şa ma yı is ter. An cak, ken di si için ebe di yen ce hen nem hal -

kı ara sın da ol mak tan ve son suz bir azap tan baş ka, 'va rı lıp ka rar kı -

lı na cak bir yer' yok tur. Ku ran'da kı ya met gü nü ve hiç bir ye re ka -

çış ol ma dı ğı nın bil di ril di ği ayet ler şöy le dir:

Ama göz 'ka ma şıp da kay dı ğı,' Ay ka rar dı ğı, Gü neş ve

Ay bir leş ti ril di ği za man; in san o gün: "Ka çış ne re ye?"
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der. Ha yır, sı ğı na cak her han gi bir yer yok. O gün, 'so -

nun da va rı lıp ka rar kı lı na cak yer (müs ta kar)' yal nız ca

Rab bi nin Ka tı dır. (Kı ya met Su re si, 7-12)

İn kar eden le rin bü yük bir kor ku, ça re siz lik ve piş man lık ya şa -

ya ca ğı kı ya met gü nüy le kar şı laş ma dan ön ce, her in san ken di du ru -

mu nu sa mi mi bir şe kil de göz den ge çir me li dir. Şu uru ka pa ta rak, in -

sa nı hay van lar dan aşa ğı bir can lı tü rü ne dö nüş tü ren gaf let be la sı na

kar şı, sa mi mi bir kalp le Al lah'a yö nel mek, sü rek li Al lah'ı an mak ve

Rab bi mi z'in gön der di ği Ki tap olan Ku ran'a ve Peygamber

Efendimiz (sav)’in sünnetine tam ta bi ol mak ge re kir.

Gaf let te ol ma dı ğı nı ve gaf le te düş me ih ti ma li nin bu lun ma dı ğı nı

dü şü ne rek ken di ni müs tağ ni (bu du rum dan uzak) gör mek bü yük

bir ha ta dır. Çün kü müs tağ ni yet in sa nın gaf let has ta lı ğı na her an ya -

ka la na bi le ce ği nin bir gös ter ge si dir. Şey tan hiç dur ma dan, en kü çük

fır sa tı bi le de ğer len dir mek ten ka çın ma ya rak, in sa nı gaf le tin içi ne

sok ma ya ve ken di siy le bir lik te ce hen ne me sü rük le me ye ça lış mak -

ta dır:

İn san lar dan ki mi, Al lah hak kın da bil gi si ol mak sı zın tar tı -

şır du rur ve her az gın-kay pak şey ta nı n pe şi ne dü şer.

Ona ya zıl mış tır: "Kim onu ve li edi nir se, şüp he siz o (şey -

tan) onu şa şır tıp-sap tı rır ve onu çıl gın ate şin aza bı na yö -

nel tir." (Hac Su re si, 3-4)

Ga yet açık tır ki gaf let, her in sa nı hiç bir or tam ve şart gö zet -

me den, şey ta nın ve nef sin tel kin le riy le sa rıp ku şat ma ya ça lış mak -

ta dır. An cak gaf let yal nız ca gaf let için de kal mak is te yen le rin pe şi ni

bı rak maz. Gaf let için de kal ma ya, şey ta nın dos tu ol ma ya ra zı
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ol ma yan vic dan lı kim se ler için ise, kur tu luş yo lu her za man

açık tır. Al lah gaf let ten kur tul ma nın yol la rı nı Ku ran'da ay rın tı lı

ola rak bil dir miş tir. Al lah'ı sü rek li an mak, O'na yö nel mek, O'ndan

kor kup sa kın mak ve her an O'nun rı za sı nı ara mak gaf le ti yok ede -

r, in sa nı üs tün bir şu ura, ak la ve ima na ka vuş tu rur. Bu da -her ne

ka dar şey tan ak si ni tel kin et me ye ça lış sa da- en gü zel, en ra hat, en

emin ve en ko lay yol dur. O hal de, sa mi mi bir bi çim de Al lah'a yö -

ne lip dö nen bir kim se hiç bir şey için geç kal mış de ğil dir.

Rab bi mi z'in rah me ti ni umut ede bi lir. Ayet te şöy le buy rul mak ta dır:

Rab bi niz, si zin içi niz de ki ni da ha iyi bi lir. Eğer siz sa lih

olur sa nız, şüp he siz O da, (Ken di si 'ne) yö ne lip dö nen le ri

ba ğış la yı cı dır. (İs ra Su re si, 25)
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DARWİNİZM’İN 
ÇÖ KÜ ŞÜ

D
ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, Ya ra tı lış ger çe ği ni red det -

mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış bi -

lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı ğın,

can sız mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te ori,

ev ren de ve can lı lar da çok mu ci ze vi bir dü zenbulunduğunun bilim

tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığı-

nı ortaya koyan 450 milyon fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böy -

le ce Al lah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du ğu ger çe ği, bi lim

ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori si ni ayak ta tut mak

için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa de ce bi lim sel ger çek -

le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na, bi lim gö rün tü sü al tın -

da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar lık la ra dayalıdır.

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz le ye me mek te dir. Ev rim te -

ori si nin bi lim ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu, son 20-30 yıl -

dır bi lim dün ya sın da gi de rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek -

te dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan araş tır ma lar, Dar wi -

nist id di ala rın ta ma men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve

bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra fın dan di le ge ti ril -



miş tir. Özel lik le ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi -

bi fark lı alan lar dan ge len çok sa yı da bi lim ada mı, Darwinizm'in

geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle

açıklamaktadırlar.

Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma -

ya de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de -

niy le, bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir

öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-

me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni

adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı

türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı

çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir

atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyor-

du; kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme"

idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı

uzun bölümde itiraf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru kar-

şısında açık veriyordu. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce -
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ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li -

şen bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id -

di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in -

ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -

la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek -

te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi -

lim sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 mil-

yar yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek

bir canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir.Tek bir hüc re -

nin na sıl olup da mil yon lar ca komp leks can lı tü rü nü oluş tur du -

ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir ev rim ger çek leş miş se ne den

bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu lu na ma dı ğı, te ori nin açık la -

ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm bun lar dan ön ce, id dia edi -

len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin de dur mak ge re kir. Sö -

zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk

hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları
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içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia

eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en

temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın

çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan

be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız

mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi -

le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık -

la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey -

di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir

pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin -

de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil -

di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et -

le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le -

rin ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar -

dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün -

ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün -

lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu
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inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve

de ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak

ta ri he gö mül müş tür." (Sid ney Fox, Kla us Do se, Mo le cu lar Evo lu ti on

and The Ori gin of Li fe, New York: Mar cel Dek ker, 1977, s. 2)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı

uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar -

ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi -

le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün -

lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar -

da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen

mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -

lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -

run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en

ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." (Ale xan der I. Opa rin, Ori gin of Li -

fe, (1936) New York, Do ver Pub li ca ti ons, 1953 (Rep rint), s.196)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu

çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le -

rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953

yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id -

dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka -

rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir -
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kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di. O yıl lar da ev rim

adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin ge çer li ol ma dı -

ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul la rın dan

çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New Evi den ce

on Evo lu ti on of Early At mosp he re and Li fe", Bul le tin of the Ame ri can

Me te oro lo gi cal So ci ety, c. 63, Ka sım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -

dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan ley

Mil ler, Mo le cu lar Evo lu ti on of Li fe: Cur rent Sta tus of the Pre bi otic

Synthe sis of Small Mo le cu les, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca

yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.

San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,

ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de

bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya -

yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeff rey Ba da, Earth, Şu bat

1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit

zannettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks

özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı
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bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öyle ki, bugün

dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler

biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir

protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rast-

lantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detayla-

rıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşa-

masına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin yapı taşla-

rından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi tesadüfen

meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası  bir proteinin oluşması için

başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu durum, bir

proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldı-

rır. Dolayısıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf

iddiasını en baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi

açısından özetle açıklayacak olursak,

1. 1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler

de birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100’e yakın proteinin

hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı

için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA

olmadan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin olu-

şabilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin

önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için,
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eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var

olması gerekmektedir.

Hücrenin çekirdeğinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan

DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. İnsan

DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda dökülmeye kalkılsa,

500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane oluşturacağı

hesaplanmaktadır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir -

ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi -

lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ -

rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le -

me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma -

la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu

çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden

ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin

Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik

asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal

ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri -

si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in -

san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol -

ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Les lie E. Or gel,

The Ori gin of Li fe on Earth, Sci en ti fic Ame ri can, c. 271, Ekim

1994, s. 78)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıl-
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dığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı

Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kıl-

maktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger -

çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol -

ma sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal

se lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di -

ği önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö -

ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -

yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar

ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -

len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve

güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -

yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin

at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve

Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı

sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da

kal mış tı. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 189)
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La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken -

di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da -

ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan

Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge -

çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar, ne sil -

den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya

çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re -

miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken

ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (Char les Dar win, The

Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the First Edi ti on, Har vard Uni ver -

sity Press, 1964, s. 184)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son -

ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce

do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir

me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha

yay gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm,

do ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -

tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki -
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ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek -

le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu can-

lıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organla-

rının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz

bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıla-

rı geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar

verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu

şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak

mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu -

tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te -

rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na

ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za -

rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa -

ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya

en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez,

ona yı kım ge ti rir. (B. G. Ran ga nat han, Ori gins?, Pennsyl va nia: The

Ban ner Of Truth Trust, 1988)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge -
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liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın

za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me -

ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa -

de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da

mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip

edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek -

si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya -

pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı"

ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re

de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nun ya şan ma mış ol du ğu -

nun en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır.Evrim teorisinin

bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemiş-

lerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine

dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır.

Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir

zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu du rum da, id dia edi len uzun dö nü şüm sü re ci için de sa yı sız

"ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol ma la rı ge re kir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir

yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-

yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özel-

liklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış
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sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş

sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olma-

lıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu

hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunla-

rın sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca

olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil

kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde

bunu şöyle açıklamıştır:nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge -

çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol -

duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na -

bi lir. (Char les Dar win, The Ori gin of Spe ci es: A Fac si mi le of the

First Edi ti on, Har vard Uni ver sity Press, 1964, s. 179)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-

nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için

büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin

Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory)

adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden

bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak

tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu

olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok

katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeo-

SİNSİ BİR TEHLİKE: GAFLET



lojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?

Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve

belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -

da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si -

ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz. (De rek A. Ager, "The Na tu re of the Fos sil Re -

cord", Pro ce edings of the Bri tish Ge olo gi cal As so ci ati on, c. 87,

1976, s. 133)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -

çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak -

ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu

can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir.

Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı
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ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek

açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim -

ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy -

le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de

ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek

mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta -

ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Do ug las J. Fu tuy ma, Sci en ce

on Tri al, New York: Pant he on Bo oks, 1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö -

ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı -

lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri

konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsa-

yar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan

ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edi-

lir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:
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1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka

bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox -

nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin

Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -

sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -

mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma -

dık la rı nı gös ter miş tir. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory To wer,

New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 75-94; Char les E. Ox -

nard, "The Pla ce of Aust ra lo pit he ci nes in Hu man Evo lu ti on: Gro -

unds for Do ubt", Na tu re, c. 258, s. 389)

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"

ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki

can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar 'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci -

ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir

ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te

bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -

la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu -

cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir

ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Ren nie, "Dar win's

Cur rent Bull dog: Ernst Mayr", Sci en ti fic Ame ri can, Ara lık 1992)
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Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus >

Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir

son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po -

log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho -

mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de

ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Wal ker, Sci en ce, c. 207, 1980,

s. 1103; A. J. Kel so, Physi cal Ant ro po logy, 1. bas kı, New York: J. B.

Li pin cott Co., 1970, s. 221; M. D. Le akey, Ol du vai Gor ge, c. 3,

Camb rid ge: Camb rid ge Uni ver sity Press, 1971, s. 272)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -

der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens in san ile ay nı or tam da yan

ya na bu lun muş lar dır. (Ti me, Ka sım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di -

ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -

ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir

ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık -

ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır

ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le

kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir -

ler. (S. J. Go uld, Na tu ral His tory, c. 85, 1976, s. 30)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir -

ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf

pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi
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se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret -

tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo -

sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci

ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan

ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti -

ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın

bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan-

bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo -

lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun -

da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re,

te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir

de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu

şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil

ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuc ker man, Be yond The Ivory

To wer, New York: Top lin ger Pub li ca ti ons, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi -

çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.
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Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,    is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı

bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le

özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz

atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve

son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı

mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı

olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya

ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den

ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko -

nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk -

la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na

"Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da

bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi

ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da

bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör -

dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi -

ne, is te dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da  pro te in

dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver -

sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril -
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le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun -

lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö -

bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba -

şın da bek le sin ler. Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var

ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun.

An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı

çı ka rta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le -

ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı,

ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes -

le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li -

le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar

gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil

bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir

hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki -

ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros -

ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın -

da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak

Allah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay -

kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi -

raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık -

ça gös te rir.
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Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su -

na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti -

na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan

elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki

gör me mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik

sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö -

rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len

yer kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma -

dı ğı nız ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta

ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -

yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -

ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -

le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an -

da   gör dü ğü nüz net lik  ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir

yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın

bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz -

yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net -

li ğe ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler

ku rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge -

liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da
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eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li -

te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo -

yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir

pers pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya,

gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo -

yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak -

ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir

üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de -

kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li -

te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la -

ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri

si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu,

atom lar bi ra ra ya gel di  ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na

ge tir di  de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip

ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak

için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va -

sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re -

şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re -

şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay -

nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma

mer ke zin de ger çek le şir. 
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Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi

se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar

gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men

en net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir

or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm

gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -

zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -

kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -

la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek -

te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet,

se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An -

cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di -

se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir

se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti -

ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka

se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur

ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı

mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü -

nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la -

ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li

al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du -

rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci -

ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -

ma mış tır. 
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An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de,

çok bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri,

kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo -

kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da -

ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en

önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elek-

t rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim -

dir? Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm

bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den

iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la -

ra hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Allah'ın ya -

rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se -

si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü -

şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki

bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç

bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yüce Allah'ı dü -

şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu -

lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü

ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo -

sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter -

mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir

dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun -

ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min

gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün -

de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me -

si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki

ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di -

sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol -

du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -

si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -

rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim

ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral -
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la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de -

niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem -

le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du -

ğu na gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re -

me yiz. (Ric hard Le won tin, "The De mon-Ha un ted World", The

New York Re vi ew of Bo oks, 9 Ocak 1997, s. 28)

Bu söz ler, Dar wi nizm'in, ma ter ya list fel se fe ye bağ lı lık uğ ru na

ya şa tı lan bir dog ma ol du ğu nun açık ifa de le ri dir. Bu dog ma,

mad de den baş ka hiç bir var lık ol ma dı ğı nı var sa yar. Bu ne den le

de can sız, bi linç siz mad de nin, ha ya tı var ettiğine ina nır. Mil yon -

lar ca fark lı can lı tü rü nün; ör ne ğin kuş la rın, ba lık la rın, zü ra fa la -

rın, kap lan la rın, bö cek le rin, ağaç la rın, çi çek le rin, ba li na la rın ve

in san la rın mad de nin ken di için de ki et ki le şim ler le, ya ni ya ğan

yağ mur la, ça kan şim şek le, can sız mad de nin için den oluş tu ğu nu

ka bul eder. Ger çek te ise bu, hem ak la hem bi li me ay kı rı bir ka -

bul dür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan var-

lığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle

savunmaya devam etmektedirler. 

Can lı la rın kö ke ni ne ma ter ya list bir ön yar gı ile bak ma yan in -

san lar ise, şu açık ger çe ği gö rürler: Tüm can lı lar, üs tün bir güç,

bil gi ve ak la sa hip olan bir Ya ra tı cı nın ese ri dir ler. Ya ra tı cı, tüm

ev re ni yok tan var eden, en ku sur suz bi çim de dü zen le yen ve

tüm can lı la rı ya ra tıp şe kil len di ren Allah'tır.

147

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)



148

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön  yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul -

la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra -

fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia

ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü yük

bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol du -

ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den,

bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te -

in, Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes -

ton gi bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı  sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la -

rı nın, ka ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç -

ma id di aya ina nan lar bi lim adam la rı, po fe sör ler, kül tür lü, eği -

tim li in san lar dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin

en bü yük ve en et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola -

cak tır. Çün kü, dün ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba -

şın dan alan, akıl ve man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan,

göz le ri nin önü ne san ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le -

ri gör me le ri ne en gel olan bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok -

tur. 

Bu, Af ri ka lı ba zı ka bi le le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e

tap ma sın dan, Hz. İb ra him (as)'ın kav mi nin el le ri ile yap tık la rı

put la ra, Hz. Mu sa (as)'ın kav mi nin içinden bazı insanların  al tın -
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dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him ve akıl

al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Allah'ın Ku ran'da işa -

ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Allah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın ka -

pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni

bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da,

on lar için fark et mez; inan maz lar. Allah, on la rın kalp -

le ri ni ve ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin -

de per de ler var dır. Ve bü yük azab on la ra dır. (Ba ka ra

Su re si, 6-7)

… Kalb le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz -

le ri var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu -

nun la işit mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha

aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re -

si, 179)

Allah Hicr Su re si'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi -

le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or -

dan yu ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön -

dü rül dü, bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye -

cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -

sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl -

dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak

ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa -
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nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id -

di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın -

da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi -

ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur

gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız

komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne

inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan

bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz.

Musa (as) ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildir-

mektedir. Hz. Musa (as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun

Hz. Musa (as)'a, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanların toplan-

dığı bir yerde karşılaşmasını söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle

karşılaştığında, büyücülere önce onların marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet şöyledir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san -

la rın göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür -

dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar.

(Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsi-

ni büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.

Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette

bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 
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Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O

da fır la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk -

la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni

bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal -

dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak

ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun

an la şıl ma sı ile, söz  ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü -

müz de de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de -

re ce saç ma id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı

ada yan lar, eğer bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam

an la mıy la açı ğa çık tı ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru -

ma dü şe cek ler dir. Ni te kim, yak la şık 60 ya şı na ka dar ev ri mi sa -

vu nan ve ate ist bir fel se fe ci olan, an cak da ha son ra ger çek le ri

gö ren Mal colm Mug ge rid ge ev rim te ori si nin ya kın ge le cek te

dü şe ce ği du ru mu şöy le açık la mak ta dır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan -

lar da, ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal -

ze me le rin den bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu

ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul

edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır. (Mal colm Mug ge rid ge, The

End of Chris ten dom, Grand Ra pids: Eerd mans, 1980, s.43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev -
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rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li

bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız -

la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya

baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok

in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü -

şün mek te dir. 

SİNSİ BİR TEHLİKE: GAFLET

Dediler ki: "Sen Yücesin, 
bize öğrettiğinden başka bizim 

hiçbir bilgimiz yok. 
Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olansın." 
(Bakara Suresi, 32)


