


İn sa nı dün ya da ve ahi ret te en gü zel ve en ha yır lı so nu ca ulaş tı ra cak tek yol,
Ku ran ah la kı nı ya şa ma sı, Ku ran'da bil di ri len öğüt ve hü küm le ri, ha ya tının her
ala nın da uy gu la ma sıdır.

Ku ran ah la kı na sa rıl dı ğı tak dir de in sa nın en gü zel ya şam bi çi mi ni el de ede ce -
ği ni Rab bi miz bir ayet te şöy le ha ber ver miş tir:

Er kek ol sun, ka dın ol sun, bir mü min ola rak kim sa lih bir amel de bu lu nur sa,
hiç şüp he siz Biz onu gü zel bir ha yat la ya şa tı rız ve on la rın kar şı lı ğı nı, yap tık -
la rı nın en gü ze liy le mu hak kak ve ri riz. (Nahl Su re si, 97)
Ku ran ah la kı nı ya şa mak Al lah'ın di le me siy le in sa na, ge niş bir ba kış açı sı, üs -

tün bir akıl, doğ ru yu yan lış tan ayırt et me ye te ne ği ve olay la rı de rin le me si ne dü şü -
ne bil me gü cü ka zan dı rır. Bu özel lik le re sa hip ol mak ise, ha ya tın her anın da ki şi ye
önem li bir üs tün lük ve ko lay lık sağ lar. Al lah'a tes lim olan ve Kuran ah la kı nı ya şa -
yan bir in sa nın tüm ta vır la rı, ha re ket le ri, otur ma sı, kalk ma sı, yü rü me si, olay la ra
ba kış açı sı, açık la ma la rı, yo rum la rı ve zor luk lar kar şı sın da üret ti ği çö züm ler di ğer
in san la rın kin den ta ma men fark lı olur.

Bu ki tap ta, in san la rın he men her gün yap tık la rı ve kar şı laş tık la rı olay lar,
Kuran ah la kı na uy gun bir ya şam sü ren Müs lü man la rın ba kış açı sıy la in ce le ne cek -
tir. Mü min le rin çe şit li gün lük olay lar ve du rum lar da na sıl dav ran ma la rı ge rek ti ği
ele alı na cak tır. Amaç, ina nan la rın Ku ran ah la kı sa ye sin de ya şa dık la rı gü zel ha ya -
tı göz ler önü ne ser mek; tüm in san la rı, üs tün bir ha yat su nan Ku ran ah la kı na da vet
et mek tir. 
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YAZAR HAKKINDA: Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul -

la nan Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du.

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

lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın

ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni

ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan -

tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

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

teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in san la rı

Allah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko nu lar

üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis tem le rin

çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü -

ne ser mek tir. Ni te kim ya za rın, bu gü ne ka dar 73 ay rı di -

le çev ri len 300’den fazla ese ri, dün ya ça pın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta -

kip edil mek te dir.

Ha run Yah ya Kül li ya tı, -Al lah'ın iz niy le- 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı   Ku ran'da ta rif

edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le

ola cak tır.





YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe

Bölümü'nde öğrenim gördü. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilim-

sel ve siyasi konularda pek çok eser hazırladı. Bunların yanı sıra, ya-

zarın evrimcilerin sahtekarlıklarını, iddialarının geçersizliğini ve

Darwinizm'in kanlı ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktadır. 

Harun Yahya'nın eserleri yaklaşık 40.000 resmin yer aldığı top-

lam 55.000 sayfalık bir külliyattır ve bu külliyat 73 farklı dile çevril-

miştir.

Yazarın müstear ismi, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden

iki peygamberin hatıralarına hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar tarafından ki-

tapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olma-

sının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz

(sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, ya-

yınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünneti-

ni kendine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemle-

rinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yönel-

tilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi he-

deflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan

Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duası olarak kullanılmıştır. 

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebli-

ğini dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,

birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünme-

ye sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve

sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan

Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan İtalya'ya, Fransa'dan

Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyanın da-

ha pek çok ülkesinde beğeniyle okunmakta-

dır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,

İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,

Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca,



Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sırpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kul-

lanılıyor), Hausa (Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor), Dhivehi (Maldivlerde kullanılı-

yor), Danimarkaca ve İsveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt dışında geniş bir

okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın

iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları

okuyan, inceleyen her kişi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaşılır ve samimi üslu-

bun, akılcı ve ilmi yaklaşımın farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki etme, kesin ne-

tice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Bu eserleri oku-

yan ve üzerinde ciddi biçimde düşünen insanların, artık materyalist felsefeyi, ateizmi ve

diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de-

ğildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardır, çünkü

fikri dayanakları çürütülmüştür. Çağımızdaki tüm inkarcı akımlar, Harun Yahya

Külliyatı karşısında fikren mağlup olmuşlardır. 

Kuşkusuz bu özellikler, Kuran'ın hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklan-

maktadır. Yazarın kendisi bu eserlerden dolayı bir övünme içinde değildir, yalnızca

Allah'ın hidayetine vesile olmaya niyet etmiştir. Ayrıca bu eserlerin basımında ve ya-

yınlanmasında herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. 

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, insanların görmediklerini görmele-

rini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasını teşvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanların zihinlerini bulandıran, fikri karmaşa

meydana getiren, kuşku ve tereddütleri dağıtmada, imanı kurtarmada güçlü ve keskin

bir etkisi olmadığı genel tecrübe ile sabit olan kitapları yaymak ise, emek ve zaman kay-

bına neden olacaktır. İmanı kurtarma amacından ziyade, yazarının edebi gücünü vur-

gulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyeceği açıktır. Bu konuda kuşkusu

olanlar varsa, Harun Yahya'nın eserlerinin tek amacının dinsizliği çürütmek ve Kuran

ahlakını yaymak olduğunu, bu hizmetteki etki, başarı ve samimiyetin açıkça görüldü-

ğünü okuyucuların genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaşaların, Müslümanların çektik-

leri eziyetlerin temel sebebi dinsizliğin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmanın yolu

ise, dinsizliğin fikren mağlup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konması ve Kuran

ahlakının, insanların kavrayıp yaşayabilecekleri şekilde anlatılmasıdır.

Dünyanın günden güne daha fazla içine çekilmek istendiği zulüm, fesat

ve kargaşa ortamı dikkate alındığında bu hizmetin elden

geldiğince hızlı ve etkili bir biçimde yapılması gerekti-

ği açıktır. Aksi halde çok geç kalınabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiş olan

Harun Yahya Külliyatı, Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda

dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur

ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutlu-

luğa taşımaya bir vesile olacaktır.







OOO kk uu   yy uu   cc uu   yy aa
� 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'ın 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 edil 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.

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.
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Ku ran-ı Ke rim, bir in sa nın öm rü bo yun ca ih ti yaç du ya bi le ce i

tüm ko nu la ra ce vap ve ren, ya şa mı nın her ala nı na çö züm ge ti ren, her

prob le me en mü kem mel ve en akıl cı çö züm le ri su nan İla hi bir ki tap -

tır. Ba ka ra Su re si'nin 2. aye tin de ha ber ve ril di i gi bi, "Ken di sin de
şüp he ol ma yan, mut ta ki ler için yol gös te ri ci olan bir ki tap tır".
Rab bi mi zin Ku ran'da her ko nu ya açık la ma ge tir di i ise, ba zı ayet ler -

de şöy le be lir til mek te dir:

... (Bu Ku ran) dü züp uy du ru la cak bir söz de ğil dir, an cak ken -
din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin 'çe şit li bi çim ler de
açık la ma sı' ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve rah -
met tir. (Yu suf Su re si, 111)
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... Biz Ki ta bı sa na, her şe yin açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi -
da yet, bir rah met ve bir müj de ola rak in dir dik. (Nahl Su re si, 89)

İman eden bir in san tüm ya şa mı nı Ku ran ayet le ri ne gö re dü zen -

ler. Dü zen li ola rak oku du u ve dü şün dü ü ayet le ri gün lük ha ya tın -

da ti tiz lik le uy gu la ma ya gay ret eder. Sa bah uyan dı ı an dan ge ce

tek rar uy ku ya dal dı ı ana ka dar yap tı ı her iş te Ku ran ah la kı na gö -

re dü şün me ye, ko nuş ma ya ve ha re ket et me ye özen gös te rir. Bu üs -

tün ah la kın mü mi nin tüm ha ya tı na olan ha ki mi ye ti ni Al lah Ku -

ran'da şöy le bil di rir:

De ki: "Şüp he siz be nim na ma zım, iba det le rim, di ri mim ve ölü -
müm alem le rin Rab bi olan Al lah'ın dır." (Enam Su re si, 162)

HHaarruunn   YYaahhyyaa   ((AAddnnaann   OOkkttaarr))
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Ancak kimi insanlar dinin, sadece belirli vakitler ve iba-
detlerle s›n›rl› oldu¤unu zanneder; hayat› "ibadet zamanlar›
ve di¤er zamanlar" fleklinde iki bölüme ay›r›rlar. Allah'› ve
ahireti, sadece namaz k›lacaklar›, oruç tutacaklar›, sadaka ve-
recekleri ya da hacca gidecekleri zaman hat›rlarlar. Günün ve
y›l›n di¤er zamanlar›nda ise dünya ifllerinin karmaflas›na ka-
p›l›p giderler. Dünya hayat› onlar için "dertlerle dolu bir ko-
fluflturmaca"d›r. Böyle insanlar›n Kuran ahlak›ndan tamamen
uzak, kendilerine özgü hayat amaçlar›, ahlak anlay›fllar›,
dünya görüflleri ve de¤er yarg›lar› vard›r. Kuran ahlak›n›n
gerçekte ne anlama geldi¤inden haberleri bile yoktur.

Kuran ahlak›n› kendisine ilke edinen bir kifli ise, elbette
bu anlay›fl içindeki insanlardan çok farkl› bir hayat sürdürür.
Allah'›n yaratt›¤› kadere tabi oldu¤unu unutmadan, O'na tes-
lim olup güvenerek yaflar. Hiçbir zaman s›k›nt›, huzursuzluk,
korku, endifle, ümitsizlik, karamsarl›k hissetmez, bir zorluk
karfl›s›nda pani¤e kap›lmaz. Karfl›laflt›¤› her olaya mutlaka
Allah'›n tavsiye etti¤i ve be¤endi¤i flekilde karfl›l›k verir. Her
sözü, her karar›, her tavr› Kuran ahlak›n› yaflad›¤›n›n bir gös-
tergesidir. Sokakta yürürken, yemek yerken, okula giderken,
ders çal›fl›rken, ifl yerinde çal›fl›rken, spor yaparken, sohbet
ederken, ticari bir ifli takip ederken, televizyon seyrederken,
müzik dinlerken de Kuran ahlak›n› yaflamakla sorumlu oldu-
¤unun bilincindedir. Yapmakla yükümlü oldu¤u ifllerle en dik-
katli ve en titiz flekilde ilgilenirken, ayn› zamanda Allah'›n ra-
z› olaca¤› flekilde hareket etmeye gayret eder, asla Kuran ahla-
k›na uygun olmayan bir davran›flta bulunmaz.

Din ahlak›n›n yaflanmas›, Kuran'da bildirilen ö¤üt ve hü-
kümlerin hayat›n her alan›nda uygulanmas›yla mümkün
olur. ‹nsan› dünyada ve ahirette en güzel ve en hay›rl› sonu-
ca ulaflt›racak tek yol da budur. Kuran ahlak›na sar›ld›¤› tak-
dirde insan›n en güzel yaflam biçimini elde edece¤ini Rabbi-
miz bir ayette flöyle haber vermifltir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin olarak kim salih

bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir ha-

yatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en

güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)
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Kuran ahlak›n› yaflamak Allah'›n dilemesiyle insana, genifl bir
bak›fl aç›s›, üstün bir ak›l, do¤ruyu yanl›fltan ay›rt etme yetene¤i ve
olaylar› derinlemesine düflünebilme gücü kazand›r›r. Bu özelliklere
sahip olmak ise, hayat›n her an›nda kifliye önemli bir üstünlük ve
kolayl›k sa¤lar. Allah'a teslim olan ve din ahlak›n› yaflayan bir insa-
n›n tüm tav›rlar›, hareketleri, oturmas›, kalkmas›, yürümesi, olayla-
ra bak›fl aç›s›, aç›klamalar›, yorumlar› ve zorluklar karfl›s›nda üretti-
¤i çözümler di¤er insanlar›nkinden tamamen farkl› olur.

Bu kitapta, insanlar›n hemen her gün yapt›klar› ve karfl›laflt›kla-
r› olaylar, Kuran ahlak›na uygun bir yaflam süren Müslümanlar›n
bak›fl aç›s›yla incelenecektir. Müminlerin çeflitli günlük olaylar ve
durumlarda nas›l davranmalar› gerekti¤i ele al›nacakt›r. Amaç, ina-
nanlar›n Kuran ahlak› sayesinde yaflad›klar› güzel hayat› gözler
önüne sermek; tüm insanlar›, üstün bir hayat sunan Kuran ahlak›na
davet etmektir. Hiç kuflkusuz, dünyada s›k›nt›, endifle, üzüntü ve
kuruntulardan uzak, cennet benzeri, huzur dolu ortamlarda yafla-
mak, sadece Kuran ahlak›n› günün her saatinde, hayat›n her an›nda
yaflamakla mümkün olur.

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi
Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratmas›ndaki mü-

kemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z "tasar›m" kelimesi ç›ka-
cak. Bu kelimenin hangi maksatla kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas›
çok önemli. Allah'›n tüm evrende kusursuz bir tasar›m yaratm›fl ol-
mas›, Rabbimiz’in önce plan yapt›¤› daha sonra yaratt›¤› anlam›na
gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’›n yarat-
mak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yoktur. Allah'›n ta-
sarlamas› ve yaratmas› ayn› anda olur. Allah bu tür eksikliklerden
münezzehtir. Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde,
onun olmas› için yaln›zca "Ol!" demesi yeterlidir.

Ayetlerde flöyle buyurulmaktad›r:
Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol" demesidir;

o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen

oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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Sabah Uyand›¤›nda

Kuran ahlak›na uygun bir flekilde yaflayan Müslümanlar ile

Allah'› inkar edenler aras›ndaki temel farklardan biri, Allah'›n iman

ederek Kendisinden korkup sak›nan ve vicdanlar›n› kullananlara

verdi¤i ak›ld›r. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Kuran'a Göre

Gerçek Ak›l) Sahip olduklar› ak›l sayesinde iman edenler, inkar eden-

lerin ya da gerçekleri kavrayamayan gaflet içindeki insanlar›n an-

lams›z veya tesadüf olarak de¤erlendirdikleri olaylar›n ard›ndaki

hikmetleri hemen fark ederler.

Mümin sabah uyand›¤› ilk andan itibaren gün içinde karfl›laflt›-

¤› ve yaflad›¤› her olayda Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ifadeyle "ayet-

ler" oldu¤unu bilir. "Ayetler", Kuran'da Allah'›n varl›¤›n›n, birli¤inin

ve s›fatlar›n›n kesin delilleri olan olaylar ve varl›klar anlam›nda kul-

lan›l›r. Bu ifadeye benzer bir anlam tafl›yan di¤er bir kavram ise,

"iman hakikatleri"dir. ‹man hakikatleri de, "imana götüren, imana

vesile olan ve ayn› zamanda iman›n artmas›n›, geliflmesini ve pekifl-
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mesini sa¤layan gerçekler" olarak tan›mlanabi-

lir. Ancak bu ayetleri ya da iman hakikatlerini

fark edebilmek yaln›zca samimi bir flekilde Allah'a yöne-

len insanlara ait bir özelliktir. Al-i ‹mran Suresi'nin

190. ayeti buna bir örnek olarak verilebilir: "fiüp-

hesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile

gündüzün art arda geliflinde temiz ak›l sahipleri

için gerçekten ayetler vard›r." (Al-i ‹mran Suresi, 190)

‹man sahibi ve Kuran ahlak›n› benimsemifl kimseler

için her yeni gün Allah'›n varl›¤›n›n delilleri ile, iman haki-

katleri ile doludur. Örne¤in gözlerini açarak güne bafllamak,

Allah'›n insanlara sundu¤u nimetlerden ve üzerinde dü-

flünülmesi gereken iman hakikatlerinden biridir. Öyle

ki, insan tüm gece boyunca fluursuz bir flekilde uyur.

Uykuda geçen uzun saatlere dair hat›rlanabilen tek fley 3-

5 saniyelik belli belirsiz rüyalard›r. ‹nsan bu süre

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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içinde dünya ile hiçbir ba¤lant›s› olmadan

yatar. Bedeni ve ruhu birbirinden ayr›l-

m›flt›r ve uyudu¤unu sand›¤› bu süre

boyunca asl›nda bir nevi ölüdür. Nitekim

insanlar›n uykuda canlar›n›n al›nd›¤›n› Allah

Kuran'da flöyle haber verir:

Allah, ölecekleri zaman canlar›n› al›r; ölme-

yeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar).

Böylece, kendisi hakk›nda ölüm karar› ve-

rilmifl olan›(n ruhunu) tutar, öbürüsünü

ise ad› konulmufl bir ecele kadar sal›ve-

rir… (Zümer Suresi, 42)

Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gün-

düzün 'güç yetirip etkilemekte (yap›p

kazanmakta) olduklar›n›z›' bilen, son-

ra ad› konulmufl ecel doluncaya kadar

onda sizi dirilten (uyand›ran) O'dur...

(Enam Suresi, 60)

Rabbimiz yukar›daki ayetlerde insanlar›n uykuda

canlar›n› ald›¤›n›, ancak daha sonra zaman› belirlenmifl ölüm vakitleri

gelinceye kadar tekrar geri verdi¤ini bildirmektedir. Uyku süresi bo-

yunca insan, bilincini ve d›flar›y› alg›lama yeteneklerini k›smen yitirir.

"Ölüm benzeri" olarak belirtilen uykudan fluurlu ve bir gün önceki ha-

line kavuflmufl bir flekilde uyanmak, kusursuz bir flekilde görebilmek,

duymak ve hissetmek, üzerinde düflünülmesi gereken mucizevi olay-

lard›r. Gece uyumak için yata¤›na yatan insan bu eflsiz nimetlerin sa-

bah kendisine yeniden verilece¤inden emin olamaz. Ayr›ca insan her-

hangi bir felaketle karfl›laflmadan veya sa¤l›k sorunu olmaks›z›n uya-

naca¤›ndan da asla emin olamaz. 
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Güne yeni bafllayan mümin, bu gerçekleri düflünür; Allah'›n ken-

di üzerindeki genifl rahmeti ve korumas› için O'na flükreder; önündeki

yeni günü, Allah'›n hoflnutlu¤unu ve cenneti kazanmak için Allah'›n

kendisine verdi¤i bir f›rsat olarak de¤erlendirir. Sabah gözünü açt›¤›

anda hemen Allah'a yönelerek samimi bir dua ile güne bafllar. Gün

içinde Allah'›n daima kendisini izledi¤i bilinci ile hareket eder. O'nun

r›zas›n› kazanmaya, emir ve tavsiyelerini yerine getirmeye titizlik gös-

terir. Allah ile yak›n bir ba¤lant› kurarak samimi bir dua ile güne bafl-

lar. Böylece gün içinde Allah'›n r›zas›n› unutmas› ya da s›n›rlar›n› göz

ard› etmesi ihtimali azal›r; gün boyunca Allah'›n kendisini dünyada

imtihan etti¤inin fark›nda olarak hareket eder. 

Samimi bir flekilde Allah'a yönelmifl bir insan›n,

kendisine sunulan nimetler üzerinde dikkatle dü-

flünmesi, ona bu nimetleri Allah'›n d›fl›nda hiç kim-



senin vermeye güç yetiremeyece¤ini de görmesine yard›mc› olur. ‹n-

sanlar›n bu konu üzerinde düflünmeleri gerekti¤ini Rabbimiz bir

Kuran ayetinde flöyle bildirmektedir:

De ki: "Düflündünüz mü hiç; e¤er Allah sizin iflitmenizi ve gör-

menizi al›verir ve kalplerinizi mühürlerse, onlar› size Allah'tan

baflka getirebilecek ilah kimdir?"… (Enam Suresi, 46)

fiüphesiz, uykuyu dinlenme zaman› k›lan ve sabah vakti insana

sahip oldu¤u nimetleri yeniden ba¤›fllayan, sonsuz bir güç ve ilim

sahibi olan Allah't›r. Bu gerçe¤i kavrayanlar, güne bafllad›klar› ilk

andan itibaren Allah'›n yak›nl›¤›n› hisseder ve bu benzersiz nimetle-

re sahip olman›n sevincini yaflarlar. 

Allah'›n dininden uzak yaflayan ve söz konusu gerçe¤i düflün-

meyen insanlar ise, sahip olduklar› nimetlerin hiçbir zaman tam ola-

rak fark›na varamaz ve müminlerin yaflad›¤› bu sevinci yaflayamaz-

lar. Genelde sabah›n ilk saatlerinde s›cak bir yataktan kalkman›n

zorlu¤unu, s›k›nt›s›n› ya da yeni bafllayan güne ayak uydurman›n

telafl›n› hissederler. Baz›lar›, her sabah yapmak zorunda olduklar› ifl-

lerden dolay› bezgin ve s›k›nt›l›d›r. Yataktan kalkmak istemez, bir

dakika daha fazla uyumakla yataktan kalkmak aras›nda mücadele

ederler. Uyand›¤›nda sinirli, gergin, as›k yüzlü olmak bu gibi insan-

larda çok s›k rastlanan bir ahlak bozuklu¤udur. 

Nimetlerin sevincini yaflamayan inkarc›lar, sabah uyand›klar›

andan itibaren her gün ayn› fleyleri yapman›n monotonlu¤ana bir

kez daha dönerler. Yaflayacaklar› günün belki de Allah'›n kendileri-

ne verdi¤i son bir f›rsat oldu¤unun fark›nda olmayan di¤er bir k›s›m
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insan ise, sadece daha fazla para kazanmak, daha iyi yaflamak, yal-

n›zca insanlar taraf›ndan ilgi görmek ya da be¤enilmek arzusu ile

güne tutkulu ve h›rsl› bir flekilde bafllar, acele ile haz›rlan›rlar. 

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gerçekleri göz ard› eden insanlar

güne farkl› flekillerde bafllayabilirler. Ancak hepsinin davran›fllar›n-

da ortak bir ak›ls›zl›k vard›r: Allah'›n kendilerini yaratt›¤›n›, O'na

kulluk etmek ve O'nun r›zas›n› kazanmakla sorumlu olduklar›n› ve

önlerindeki günün bunun için yeni bir f›rsat oldu¤unu

düflünmemek. Allah onlar›n bu durumunu, "‹nsanla-

r› sorgulama (zaman›) yaklaflt›, kendileri ise gaflet

içinde yüz çeviriyorlar" (Enbiya Suresi, 1) aye-

tiyle haber vermektedir.

Büyük bir gaflet içinde yaflayan bu

insanlar›n çok önemli bir hata yapt›k-

lar› aç›kt›r. Unutmamak gerekir ki,

her sabah, insan›n dünya hayat›nda

kendisi için belirlenmifl son gününün bafl-

lang›c› olabilir. ‹fle veya okula giderken yafla-

nan bir trafik kazas›, "beklenmedik" bir kalp

krizi veya baflka say›s›z nedenden ötürü ölüm

her an kendisini yakalayabilir. O halde, yukar›-

da da belirtti¤imiz gibi insan›n yapmas› gere-

ken, önündeki günü Allah'› raz› edecek biçimde

geçirmek için neler yapabilece¤ini düflünmek

olmal›d›r.

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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Temizlik Yaparken

‹nsan›n sabah uyand›¤›nda vücu-

dunda meydana gelen de¤ifliklikler bir-

çok hikmet içerir. Hiç istememesine ra¤-

men yüzü fliflmifl, saçlar› kirlenmifl, vü-

cudunda ve a¤z›nda istenmeyen ko-

kular meydana gelmifltir. Aynada

gördü¤ü fliflmifl yüzü, da¤›n›k

ve bak›ms›z hali ona ne kadar

aciz oldu¤unu gösterir. Her

insan mutlaka sabahlar› yü-

zünü y›kamak, difllerini f›rça-

lamak ve bak›m yapmak zorundad›r. Bu durum, Kuran ahlak›n› be-

nimsemifl bir insana kendisini di¤er insanlardan üstün görecek bir

yönünün olmad›¤›n› ve her türlü eksiklikten uzak olan›n sadece

Allah oldu¤unu hat›rlat›r. 

Ayr›ca samimi bir flekilde Allah'a yönelen bir insan, istemedi¤i

bu rahats›zl›k veren halini aynada görünce, güzel olan fleylere kendi

gücü ve iste¤iyle sahip olmas›n›n mümkün olmad›¤›n› çok da-

ha iyi anlar. 

Görüldü¤ü gibi

Allah kullar›n›, acizliklerini hat›r-

lamalar› ve Kendisine yönelmeleri için birta-

k›m eksikliklerle yaratm›flt›r. ‹nsanlar›n bedenlerinin ve

çevrelerinin k›sa süre içinde kirlenmesi buna bir örnektir. Ancak

Allah, bu eksiklikleri gidermenin yollar›n› da insanlara göstermifl ve

su, sabun, deterjan gibi çeflitli imkan ve nimetleri onlar›n hizmetleri-
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ne sunmufltur. Allah, "Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolay-

l›k vard›r. Gerçekten güçlükle beraber kolayl›k vard›r" (‹nflirah Su-

resi, 5-6) ayetleriyle bu gerçe¤e de iflaret etmifltir. fiunu da belirtmek

gerekir ki, nimetlerin yarat›l›fl›ndaki bu s›rr› fark etmek ve bundan

dolay› Allah'a flükretmek, sadece üstün bir anlama ve kavrama yete-

ne¤ine sahip olan müminlere verilmifl bir özelliktir.

Gerek sabah gerekse gün içerisinde temizlik yapan bir mümin,

Allah'›n kendisine verdi¤i temizlik malzemelerinden dolay› flükre-

der. Allah'›n temizli¤i ve temiz insanlar› sevdi¤ini bildi¤i için yapt›-

¤› ifli bir ibadet olarak görür ve Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmay›

umar. Rabbimizin Müddessir Suresi'nin 4 ve 5. ayetlerindeki "Elbi-

seni temizle. Pislikten kaç›n›p-uzaklafl" fleklindeki emrini severek

yerine getirir.

Allah bir ayette, in-

sanlar›n temizlenme ve

di¤er ihtiyaçlar›n› karfl›la-

malar› için gökten su in-

dirdi¤ini flöyle bildirir:

... Sizi kendisiyle ter-

temiz k›lmak, sizden

fleytan›n pisliklerini

gidermek, kalplerini-

zin üstünde (güven

ve kararl›l›k duygu-

sunu) pekifltirmek ve
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bununla ayaklar›n›z› (arz üzerinde) sa¤lamlaflt›rmak için size

gökten su indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

Su, insan vücudu, eflya ve ev temizli¤inde gerekli olan en temel

maddedir. Suyun ç›plak gözle görülebilen kirleri ve görülemeyecek

kadar küçük olan bakterileri temizleme özelli¤inin yan›nda insan›

rahatlatan bir baflka özelli¤i daha vard›r. Su, insan›n üzerinde biri-

ken, insana yorgunluk ve halsizlik hissi veren statik elektri¤in de vü-

cuttan at›lmas›n› sa¤lar. ‹nsan›n, bedeninde oluflan statik elektri¤i

aç›k bir flekilde görmesi mümkün de¤ildir. Ancak vücuttaki bu elekt-

rik bazen kazak ç›kart›rken ç›t›rt› fleklinde bir sesle, bir yere doku-

nuldu¤unda küçük bir elektrik çarpmas› ile, bazen de saç tellerinin

farkl› hareketleri ile varl›¤›n› hissettirir. ‹nsan y›kand›¤›nda ise üze-

rinde biriken bu statik elektrikten kurtulur, bu nedenle de tüm vücu-

dunda hafiflik ve rahatl›k hisseder. Ya¤murdan sonra havada oluflan

serinlik ve ferahl›k da, suyun havadaki statik elektri¤i temizlemesin-

den kaynaklan›r.

Daima temiz ve bak›ml› olmak Allah'›n

be¤endi¤i bir tav›rd›r. Bu gerçe¤i cennet-

teki insanlar›n fiziksel temizliklerine

dikkat çekilen baz› ayetlerde de görmek

mümkündür. 

Allah Kuran'da cennette bulunan insan-

lar›n "… sanki (her biri) 'sedefte sakl› inci gi-

bi tertemiz, p›r›l p›r›l" olduklar›n› haber vermek-

tedir. (Tur Suresi, 24) Ayr›ca cennette insanlar için

"tertemiz efller" bulundu¤u da çeflitli ayetlerde müjde-
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lenmifltir. (Bakara Suresi, 25; Al-i ‹mran Suresi, 15; Nisa Suresi, 57) 

Allah'a iman eden insanlar, dünyada da cen-

net benzeri bir ortam oluflturmak isterler.

‹nananlar, Allah'›n cennette olaca¤›n› va-

at etti¤i herfleyi dünyada da mümkün

oldu¤u kadar yaflamaya çal›fl›r; bu ne-

denle de fiziksel temizliklerine büyük

özen gösterirler.

Burada üzerinde du-

rulmas› gereken önemli bir

nokta daha vard›r. Baz› insanlar

sadece di¤er insanlarla birlikte ol-

duklar›nda veya kendilerini be¤endir-

meleri gereken ortamlarda bak›ml› olmaya özen gös-

terir; yanlar›nda baflkalar› bulunmad›¤› s›rada görünüfl-

lerine ve temizliklerine dikkat etmezler. Akflama kadar
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y›kanmam›fl kirli bir yüzle, temiz kokmayan bir a¤›zla ve bak›ms›z

bir bedenle, pijamalarla dolaflmak, bütün gün da¤›n›k kalan ya-

taklar›, bulafl›k dolu mutfa¤› ola¤an karfl›lamak, hep bu

hatal› mant›¤›n ürünleridir.

Bu mant›ktaki insanlar temizli¤i sadece d›fltan ba-

k›ld›¤›nda pisli¤in fark edilmeyece¤i kadar yüzeysel

yaparlar. Kimi insanlar da banyo yapmay›, kirlenen

giysilerini, havlular›n›, çarflaflar›n› de¤ifltirmeyi, ütü yap-

may› ya da ortal›¤› toplamay› bir vakit kayb› olarak görür ve

belirgin bir kir oluflmad›kça temizlemeye yanaflmazlar. Kirlendikle-

rinde ço¤u zaman, özellikle de so¤uk havalarda, y›kanmaya üflenir,

kimi zaman sadece saçlar›n› y›kamakla yetinirler. Baz› kad›nlar›n

bunun için bulduklar› bir baflka yöntem de, kuaföre giderek sadece

saçlar›n› y›katmak ve uygun bir flekil verdirmektir. Bu saç modeli

bozulana kadar da bir daha y›kan-

maya gerek duymazlar. Kirle-

nen vücutlar›n›n rahats›zl›k

verici kokusunu, s›kt›kla-

r› bir parfüm ya da de-

odorantla fark ettirme-

meye çal›fl›rlar, ama

bu yöntem, kirli be-

denlerini çok daha ra-

hats›zl›k verici bir hale

getirmekten baflka bir

Kuran Ahlak›na Göre Müminin 24 Saati

24



ifle yaramaz. K›yafetler için önemsedikleri te-

mizlik flekli ise, sadece d›fl k›yafetlerinin görü-

nümüdür. Kazaklar›nda, pantolonlar›nda ya

da paltolar›nda ciddi bir leke oluflmad›¤› sü-

rece y›kamazlar. Bunun d›fl›nda sigara, is,

yemek ya da ter gibi a¤›r kokular›n üzerle-

rine sinmifl olmas›nda bir sak›nca görmez

ve bunu temizlenmek için yeterli bir se-

bep olarak düflünmezler. Böylesine sa¤-

l›ks›z koflullarda bir hayat sürmek, bu

mant›¤› benimseyen genç, yafll› her in-

sana zarardan baflka bir fley kazand›r-

maz. Sa¤l›ks›z beslenmekten ve pis-

likten dolay› hastal›ktan kurtula-

mazlar. Sigara duman›yla kapl› or-

tamlarda yaflamaktan renkleri sara-

r›r, ciltleri bozulur, ci¤erleri zarar

görür. Bunlar sadece bedenlerinde

gördükleri zararlard›r. Bunun ya-

n›nda sürekli olarak da¤›n›k ve pis

ortamlarda, kendileri gibi bak›ms›z

ve kirli insanlarla iç içe yaflamak

zorunda olmalar› ruh sa¤l›klar›n›

da olumsuz yönde etkiler. Zamanla

güzellikten, estetikten, temizlikten,

ince düflünceden zevk almayan du-

yars›z ve tepkisiz bir ahlaka sahip

olurlar. Bu durum elbette ki bilerek

ve isteyerek yapt›klar› ak›ls›zca seçi-

min sonucudur. 

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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Oysa Allah Müslümanlar›, en güzel ve en temiz ortamlar› haz›r-

lamalar› için teflvik eder. Allah inananlara yiyeceklerinden, k›yafet-

lerinden, yaflad›klar› ortamlara kadar herfleylerinde mutlak bir te-

mizli¤i emretmifltir:

Ey insanlar yeryüzünde olan fleyleri temiz ve helal olarak yi-

yin... (Bakara Suresi, 168)

Sana, kendilerine neyin helal k›l›nd›¤›n› sorarlar. De ki: "Bütün

temiz fleyler size helal k›l›nd›."... (Maide Suresi, 4)

... O (peygamber), onlara marufu (iyili¤i) emrediyor, münkeri

(kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri helal, murdar (pis) fleyleri

haram k›l›yor... (Araf Suresi, 157)

Hani Evi (Kabe'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri

k›lm›flt›k. "‹brahim'in makam›n› namaz yeri edinin", ‹brahim

ve ‹smail'e de, "Evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku

ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik. (Bakara Su-

resi, 125)

... Dediler ki: "Ne kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; flim-

di birinizi bu paran›zla flehre gönderin de, hangi yiyecek temiz-
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se baks›n, size ondan bir r›z›k getirsin... (Kehf Suresi, 19)

Kat›m›zdan ona (Yahya) bir sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik (de

verdik). O, çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13)

Cahiliye insanlar›n›n oluflturdu¤u yaflam tarz›, kendi elleriyle

kendilerine huzursuz ve sa¤l›ks›z ortamlar haz›rlarken, Müslüman-

lar Kuran ahlak›na uyarak, ahiretten önce dünyada da çok güzel bir

hayat yaflarlar. Cahiliye insanlar› hem kendilerine hem de çevreleri-

ne s›k›nt› verici ortamlar olufltururken, Müslümanlar her insan›n ra-

hat ve huzur içinde yaflayaca¤›, sa¤l›kl› ve dinç olaca¤› mekanlarda

hayatlar›n› sürdürürler.

K›sacas› mümin, Kuran ahlak›n›n gere¤i olarak baflkalar› için

de¤il, Allah'›n be¤endi¤i bir tav›r oldu¤u ve kendisinin de do¤al ola-

rak en rahat etti¤i tav›r bu oldu¤u için temiz ve bak›ml› olur. Bulun-

du¤u mekan› temizleyerek di¤er insanlar için de rahatlat›c› bir or-

tam oluflturmaktan büyük zevk duyar; temizlik konusunda en ufak

bir gevfleklik göstermez; her zaman temiz ve bak›ml› olmak için elin-

den geleni yapar.

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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K›yafetlerini
Giyerken

Mümin gün içerisinde giyece¤i k›yafet-

leri belirler ve giyinirken önemli bir gerçe¤in

bilincindedir. Bu gerçek, giysilerin Allah'›n say›s›z

nimetlerinden biri oldu¤u ve yarat›lmas›nda birçok hikmet oldu-

¤udur. Bütün insanlar bu nimetten faydalan›rlar; ancak sa-

dece Kuran ahlak›n› yaflayan müminler kendilerine su-

nulan bu güzelli¤in Allah'›n bir lütfu oldu¤unu gere¤i

gibi fark ederek O'na flükrederler. Giysiler mümine he-

men flunlar› hat›rlat›r: Yünlü, pamuklu veya ipekli

giysilerin, çeflit çeflit k›yafetlerin kayna¤› canl›lard›r.

Günlük yaflant›n›n hemen her an›nda kullan›lan

giyim eflyalar›, yarat›l›fl harika-

s› bitki ve hayvanlardan el-

de edilmektedir. Di¤er bir

ifadeyle Allah, insanlar›n,

en temelinden en lüksü-

ne kadar her türlü giyim

gereksinimini karfl›laya-

cak özelliklerle donat›l-

m›fl canl›lar› yaratma-

sayd›, söz konusu ürün-

ler de olmayacakt›.

‹nsanlar›n bir ço¤u,

bu gerçekleri bilmelerine

ra¤men, inkar etmeleri ya

da gaflet içinde olmalar›

nedeniyle sahip olduklar›
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nimetleri takdir edemezler. Do¤duklar› andan itiba-

ren ihtiyaç duyduklar› giysiler kendilerine sunul-

du¤u için, giyinmek bu insanlar için

bir al›flkanl›k olmufltur. Bu al›fl-

kanl›k da kendilerini, giye-

ceklerin bir nimet oldu¤u-

nu hat›rlamaktan ve flük-

retmekten al›koyar. Oysa

Rabbimizin, dünya üze-

rindeki nimetleri yarat-

ma sebeplerinden biri,

insanlar›n bu nimetler

için Kendisine flükretmeleridir. O

halde Rabbimizin bizim için yaratt›¤› giyecek-

lerdeki hikmetleri, bize sa¤lad›¤› faydalardan baflla-

yarak ele alal›m. 

Giyecekler insan vücudunu so¤u¤a, güneflin za-

rarl› ›fl›nlar›na, çevreden gelebilecek çarpma, kesilme

gibi küçük tehlikelere karfl› koruyan bir kalkan niteli-

¤indedir. E¤er giyecekler olmasayd›, hassas bir

deriyle kapl› olan insan bedeni, sayd›¤›m›z

bu tür olumsuzluklardan dolay› s›k

s›k zarar görürdü. Bu da insana

hem ac› verir, hem sa¤l›¤›n›
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tehdit eder, hem de cildinin oldukça kötü bir

görünüm kazanmas›na neden olurdu. 

Koruyucu bir özelli¤e sahip olan giyeceklerin yarat›-

l›fl›ndaki hikmetlerden bir di¤erini Rabbimiz Kuran'da flöyle

bildirir: 

Ey Ademo¤ullar›, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise

ve size 'süs kazand›racak bir giyim' indirdik (var ettik)… (Araf

Suresi, 26)

Yukar›daki ayette dikkat çekildi¤i gibi, giysiler insan için çok

daha estetik bir yap› oluflmas›na sebep olur.

Aç›kt›r ki, vazgeçilmez bir ihtiyaç olan giyecekler Allah'›n bizim

kullan›m›m›za verdi¤i son derece önemli bir nimettir. Bunun bilin-

cinde olan mümin, giysilerini kullan›rken son derece titiz ve özenli

davran›r. Bu, onun, Allah'›n kendisine sundu¤u nimetlere karfl›

flükredici oldu¤unu, fiili olarak da göstermesidir.

Kuran ahlak›n›n getirdi¤i bir özellik olarak her

harcamas›nda dengeli davranan mümin, giysi al›rken

de ayn› tavr› gösterir. ‹htiyac› olan›, kendisine yak›fla-

n› ve makul olan› sat›n al›r. Gereksiz harcama yaparak is-

raf etmez. "Onlar, harcad›klar› zaman, ne

israf ederler, ne k›sarlar; (harcama-

lar›,) ikisi aras›nda orta bir yol-

dur." (Furkan Suresi, 67) ayetinin

gere¤ini yerine getirir.
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Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan›n dikkat etti¤i bir di-

¤er konu ise giysilerini temiz tutmakt›r. Çünkü bu, Kuran'da

"Elbiseni temizle. Pislikten kaç›n›p-uzaklafl." (Müddessir Suresi,

4-5) ayetleriyle emredilmektedir. Mümin, Allah'›n bu emrini tüm

emirlerinde oldu¤u gibi titizlikle yerine getirir; imkanlar› ölçüsünde,

elinden geldi¤ince temiz giyinmeye özen gösterir. 

Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan›n giyinmeye gösterdi¤i önem

bu kadarla s›n›rl› kalmaz. Örnek bir ahlaka sahip mümin için temiz

giyinmenin yan›nda, olabildi¤ince estetik ve uyumlu giyinmek de

önemlidir. Nitekim ayetteki, "'süs kazand›racak bir giyim' indirdik"

(Araf Suresi, 26) ifadesiyle giyinmenin esteti¤e yönelik bir amac›n›n

oldu¤una da dikkat çekilmifltir. Peygamberimiz (sav)'in k›yafet tar-

z›n›n ve bu konudaki tavsiyelerinin aktar›ld›¤› hadislerde de bu ko-

nuda örnekler bulunmaktad›r. Örne¤in Peygamber

Efendimizin torunu Hz. Hasan,
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onun giyim konusu hakk›ndaki görüflünü flöyle ifade etmifltir:

"Peygamber Efendimiz bize elde etti¤imizin en iyisini giymemizi

ve bulabildi¤imiz en hofl kokular› sürmemizi emrederdi." (Buhari,
et-Tarih'ul-Kebir, I, 382, no: 1222)

Peygamberimiz (sav)'in giyim tarz› ile ilgili aktar›lan bilgilerden

bir tanesi ise fludur:

Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam üzerinde mümkün olan en

güzel elbiseyi gördüm." (Kütüb-i Sitte Muhtasar› Tercüme ve fierhi,
Prof. Dr. ‹brahim Canan, 15. cilt, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara, s .68-69) 

Peygamber Efendimiz, ashab›ndan biri d›fl görünümüne önem ver-

medi¤inde veya bak›ms›z oldu¤unda onu da hemen uyar›rd›. Bu konu-

ya ait bir örnek flu flekilde nakledilmektedir:

Üzerimde sade bir elbise oldu¤u halde Resulullah'›n yan›na gel-

mifltim. Bana:

"Senin mal›n yok mu?" diye sordu. 

"Evet var" cevab›ma:

"Hangi çeflit maldan?" sorusunu yöneltti.

"Her çeflit maldan Allah bana vermifltir" demem üzerine:
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"Öyle ise Allah Teala Hazretleri sana bir mal verdi¤i vakit Allah'›n

verdi¤i bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir"

buyurdular. (Prof. Dr. Ali Yard›m, Peygamberimizin fiemaili, Damla
Yay›nevi, 3 Bask›, ‹stanbul, 1998, s. 119) 

Allah Kuran ayetlerinde giysiler ve tak›lardan üstün bir cennet

nimeti olarak bahsetmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Hiç flüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanlar› al-

t›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar, orada alt›ndan bileziklerle ve

incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)tir. (Hac Suresi, 23)

Hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan (elbiseler) giyinirler, karfl›l›k-

l› (otururlar). (Duhan Suresi, 53)

Onlar›n üzerinde hafif ipek ve a¤›r ifllenmifl atlastan yeflil elbiseler

vard›r. Gümüflten bileziklerle bezenmifllerdir... (‹nsan Suresi, 21)

Rabbimiz bu ayetlerde ipek ve atlastan elbiselerden, gümüfl, al-

t›n ve inciden yap›lan süslerden bahsetmifltir. Bu süsler dünya haya-

t›nda, cennettekilerin bir benzeridir. ‹man eden bir insan için bu süs-

leri görmek -bu süslere sahip olsun ya da olmas›n- cenneti düflünme-

si ve cennete duydu¤u özlemin artmas› için bir vesiledir. Mümin,

bunlar›n yarat›l›fl›ndaki hikmeti görür ve bilir ki dünya hayat›nda

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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karfl›s›na ç›kan bütün nimetler geçicidir. As›l olan ve

ebediyen varl›¤› sürecek olan nimetler ise ahiret yur-

dundad›r: 

fiüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar

ise; Biz gerçekten en güzel davran›flta bulunan›n

ecrini kayba u¤ratmay›z. Onlar; alt›ndan ›rmak-

lar akan Adn cennetleri onlar›nd›r, orada alt›n

bileziklerle süslenirler, hafif ipekten ve a¤›r ifl-

lenmifl atlastan yeflil elbiseler giyerler ve tahtlar

üzerinde kurulup-dayan›rlar. (Bu,) Ne güzel se-

vap ve ne güzel destek. (Kehf Suresi, 30-31)
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Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan için giyim ko-

nusunda düflünülmesi gereken noktalardan biri de,

d›fl görünüflün insanlarla kurulan iliflkilerde oldukça

önemli oldu¤udur. Bu nedenle mümin, insanlar› Ku-

ran ahlak›na davet ederken k›yafetine daha fazla

önem verir. Mümkün oldu¤u kadar güzel, temiz,

uyumlu, abart›s›z k›yafetler giymeye gayret eder. Bu

durum, onun, Allah'›n emirlerine olan titizli¤ini, di¤er

insanlara sayg› duydu¤unu gösterir. 

Karfl›s›ndaki insan›n psikolojik durumunu, neyi

nas›l alg›layaca¤›n› düflünmek ve o insana sonsuz

kurtuluflu müjdelerken en fazla etkiyi sa¤lamak için -

her alanda oldu¤u gibi- giyim kuflam konusunda da

ince düflünceli olmak yaln›zca Kuran ahlak›n› yafla-

yan insanlara has bir özelliktir.

Sonuç olarak, iman eden bir kimse Peygamberi-

miz (sav)'i örnek al›r ve gerek evinde gerekse toplum

içinde daima temiz, bak›ml›, göze hofl gelen k›yafet-

lerle dolafl›r; bunu da büyük zevk alarak ve Allah'›n

hoflnutlu¤unu kazanmay› umarak yapar. 

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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Kahvalt› Ederken 

Allah'›n kendisine düflünme ve anlama yetene¤i verdi¤i bir

mümin, sabah kahvalt› yapmak için mutfa¤a girdi¤inde hizmetine

sunulan nimetlerin ve yiyeceklerin tümünün yarat›l›fl›nda birçok

iman hakikatinin gizli oldu¤unu bilir. 

Örne¤in yiyeceklerini piflirmek için kulland›¤› atefl, asl›nda

kendisi de dahil birçok fleye büyük ölçüde zarar verebilecek; hatta

yan›p yok olmas›na yol açacak bir özelli¤e sahiptir. Ancak atefl, be-

sin maddelerini yenebilecek bir duruma getirmek (›s›nmak, çok çe-

flitli sanayi ürünlerini üretmek...) için zorunludur ve bu aç›dan bü-

yük bir nimettir. Di¤er bir ifadeyle, yeryüzündeki herfley gibi atefl

de insan›n hizmetine verilmifltir. Allah ayette flöyle bildirir: "Ken-

dinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanlar›n tümüne si-

zin için boyun e¤dirdi…" (Casiye Suresi, 13) 

Bunun yan›nda atefl, iman eden bir insan için dünya hayat›n-

da cehennem azab›n›n bir hat›rlatmas›d›r. Allah Kuran'da cehen-

nemde yaflanacaklar› tasvir ederken, fliddetli bir ateflten bahset-

mektedir. Rabbimiz inkar edenler için yaratt›¤› atefl azab›n› baz›

ayetlerde flöyle anlatmaktad›r:

O gün onlar, ateflin üstünde tutulup-eritilecekler. (Zariyat Suresi, 13) 
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Atefl, onlar›n yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar,

(etleri s›yr›lm›fl olarak s›r›tan) diflleriyle kal›verirler. (Mü'mi-

nun Suresi, 104)

Kim Allah'a ve Resûlü'ne iman etmezse, (bilsin ki) gerçekten

Biz, kafirler için ç›lg›nca yanan bir atefl haz›rlam›fl›zd›r. (Fetih

Suresi, 13)

‹mani derinli¤e sahip olan müminin cehennemdeki bu fliddet-

li atefl azab›n› düflününce Allah korkusu daha da artar. Allah'a dua

eder ve cehennem ateflinden O'na s›¤›n›r. 

Samimi ve ön yarg›s›z olarak düflünen bir insan için kahvalt›

sofras›ndaki besin maddelerinde de birçok hikmet vard›r. Ekmek,

bal, süt, domates, biber, zeytin, yumurta, çay, kahve gibi tatlar›, ko-

kular›, besin de¤erleri, renkleri farkl› g›dalar›n her biri birer nimet-

tir. Bunlar vücudun ihtiyaç duydu¤u proteinleri, aminoasitleri, kar-

bonhidratlar›, ya¤lar›, vitaminleri, mineralleri ve s›v›lar› sa¤larlar.

Sa¤l›kl› bir yaflam sürdürebilmek için düzenli olarak beslenmek ge-

reklidir. Ancak bu zor, s›k›c› veya külfetli de¤il, insan›n hofluna gi-

den bir durumdur. Yemekler, içecekler, meyveler, sebzeler, pastalar,

tatl›lar, flekerlemeler hem insan›n her türlü g›da gereksinimini kar-

fl›lar, hem de ona büyük bir zevk verirler. 

Asl›nda bu sayd›klar›m›z tüm insanlar›n çok iyi bildikleri,

dünyaya gelmelerinden bu yana 24 saat iç içe olduklar› küçük
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ayr›nt›lard›r. Ancak insanlar›n birço¤u Rabbimizin

günlük hayatta bizlerin emrine sundu¤u bu güzel-

likler üzerinde gere¤i gibi düflünmezler. Her birini

al›flkanl›kla de¤erlendirir, ne kadar de¤erli olduk-

lar›n›n fark›na varmazlar. 

Oysa hepsi birbirinden leziz yiyecek ve içecek-

ler insan vücuduna farkl› yararlar sa¤layacak özellik-

lere sahiptir ve hepsinin yarat›l›fl›nda büyük hari-

kalar vard›r. Örne¤in bal, birkaç graml›k bir be-

dene sahip ar›lar taraf›ndan adeta mucizevi

bir flekilde üretilir. (Ayr›nt›l› bilgi için

bkz. Harun Yahya, Balar›s› Mucizesi) Ge-

rek içinde bar›nd›rd›¤› vitaminler ve mi-

nerallerle, gerekse yap›sal özellikleri sebe-

biyle insanlar için tam bir flifa niteli¤indedir.

Rabbimiz bal›n bu özelli¤ini ve ar›ya bal yap-

may› ilham etti¤ini Kuran'da flöyle bildirir:

Rabbin balar›s›na vahyetti: Da¤larda, a¤açlarda ve

onlar›n kurduklar› çardaklarda kendine evler edin.
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Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolay-

laflt›rd›¤› yollarda yürü-uçuver. Onlar›n kar›nlar›ndan türlü

renklerde flerbetler ç›kar, onda insanlar için bir flifa vard›r.

fiüphesiz düflünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet

vard›r. (Nahl Suresi, 68-69)

Bal›n oluflumunu düflünen bir mümin, ondaki yarat›l›fl muci-

zesini fark eder; bal›n ana malzemesini sa¤layan çiçeklerin ve mey-

ve tomurcuklar›n›n, nektar› bala dönüfltüren ar›lar›n ve bal gibi

benzersiz bir besinin tesadüfen var olamayaca¤›n› hemen anlar.

Tüm bunlar ise onun Allah'a olan yak›nl›¤›n› art›r›r. 

Ayr›ca küçücük bir ar›n›n Rabbimize olan kat›ks›z itaati de bir

iman hakikatidir. Mümin, akl› ve fluuru olmad›¤› halde kusursuz

bir disiplinle hiç durmadan çal›flan balar›s›n›n yapt›¤› kusursuz ifl-

leri Allah'›n ilham›yla gerçeklefltirdi¤ini düflünüp anlar.
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Allah, insana faydalanma-

s› için sundu¤u et, süt, peynir,

tereya¤›, yumurta gibi hayvansal

besinlerin birer nimet olarak önemini

ise Mü'minun Suresi'nde flöyle bildirmektedir:

Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vard›r; ka-

r›nlar›n›n içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin

için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz.

(Mü'minun Suresi, 21)

Bu ayette insanlar›n hayvanlardan sa¤lad›klar› faydalar bildiri-

lirken "kar›nlar›n›n içinde olanlardan" bahsedilmektedir. Örne¤in,

bir ine¤in karn›nda yedi¤i besinler, içti¤i su damarlar›nda dolaflan
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kan, iç organlar› ve sindirilen besinlerden arta kalanlar bulunur. Bu

kadar kar›fl›k maddenin içinden bembeyaz bir renkte, tertemiz ve gü-

zel kokulu, insana faydal› bir s›v›n›n, yani sütün ç›kmas› ise gerçekte

büyük bir mucizedir. Üstelik içinde at›k maddelerin de bulundu¤u

bir yerde olmas›na ra¤men süt, en sa¤l›kl› koflullarda üretilmektedir.

Allah'›n üstün ilminin bir baflka göstergesi ise, beyaz renkte

olan sütün ham maddesinin yaln›zca yeflil ot olmas›d›r. Ancak, süt

veren hayvanlar Allah'›n vücutlar›nda yaratt›¤› mükemmel sistem-

lerle, kat› ve yeflil bir maddeden s›v› ve beyaz bir madde olufltur-

maktad›rlar. Rabbimiz sütün yap›s›n›,

Kuran'da flöyle bildirir:

Sizin için hayvanlarda da el-

bette ibretler vard›r, size

onlar›n kar›nlar›ndaki

fers (yar› sindirilmifl

g›dalar) ile kan

aras›ndan, içen-

lerin bo¤az›n-

dan kolayl›kla
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kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. (Nahl Suresi, 66)

Bilindi¤i gibi süt, insan bünyesinin ihtiyaç duydu¤u birçok

maddeyi içeren çok zengin bir besindir; hem çocuklar›n hem de ye-

tiflkinlerin beslenmesinde hayati bir rol oynar.

Hayvanlardan elde etti¤imiz, kendisi küçük, ancak besleyici

de¤eri yüksek bir g›da da yumurtad›r. Protein, vitamin ve mineral

deposu olan yumurtan›n oluflumu bir baflka mucizedir. Hiçbir bi-

lince sahip olmayan tavuk, kendi ihtiyac› olmamas›na ra¤men her

gün yumurta üretmekte ve üretti¤i yumurtay› mükemmel bir am-

balajla koruma alt›na almaktad›r. Yumurtan›n kabu¤unun, içindeki

s›v›n›n etraf›nda nas›l mükemmel bir flekilde olufltu¤u ya da bir ka-

pa¤› olmad›¤› halde s›v›n›n kabu¤un içine nas›l yerlefltirildi¤ini dü-

flünmek, iman sahibi bir insan›n Allah'›n yaratma sanat›na duydu-

¤u hayranl›¤› art›r›r. 

Yine kahvalt›lar›n vazgeçilmez içecek-

lerinden olan çay, bir

bitkiden elde edilir.
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Bu bitkinin yapraklar› belirli ifllemlerden geçirildikten sonra, güzel

kokulu ve insan›n uykusunu açan özelli¤e sahip bir içecek haline

dönüfltürülür. Çay da dahil olmak üzere, ayn› topraktan ç›kan bin-

lerce tür bitki, onlar› yaratan Allah'›n sonsuz güç, ilim ve merhame-

tini gözler önüne sermektedir. Rabbimizin En'am Suresi'nin, 141.

ayetinde belirtti¤i gibi; "Asmal› ve asmas›z bahçeleri, hurmalar›

ve tatlar› farkl› ekinleri, zeytinleri ve narlar› -birbirine benzer ve

benzeflmez- yaratan O'dur…"

fiunu da belirtmek gerekir ki, Allah yaratt›¤› s›n›rs›z nimetler-

den insanlar› diledi¤i kadar r›z›kland›rmakta-

d›r. Allah insanlar› dünya hayat›nda zen-

ginlikle ve fakirlikle denemekte, bu dene-
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meler karfl›s›nda güzel ahlak gösterenlerden hoflnut

olmakta, onlar›n sonsuz cennet nimetlerine ka-

vuflacaklar›n› Kuran'da bildirmektedir. Örne-

¤in, kimi insanlar›n kahvalt› masalar› türlü

yiyeceklerle doluyken, kimisi sadece bir-

kaç çeflitle r›z›kland›r›l›r. Ancak mümin,

imkanlar› ne olursa olsun, her zaman

Allah'›n hoflnut olaca¤› flekilde davra-

n›r ve O'na tüm samimiyetiyle flükre-

der. Zenginse, bundan dolay› böbür-

lenmez, fl›marmaz. E¤er fakirse, bun-

dan dolay› en ufak üzüntü duymaz ve

bunun s›k›nt›s›n› yaflamaz.

Mümin, Allah'›n kendisini dene-

meden geçirdi¤ini ve dünya hayat›ndaki

herfleyin geçici oldu¤unun fark›ndad›r.

Nitekim Kuran'da Allah, insanlar› hay›rla

ve flerle (kötülükle) deneyece¤ini, "... Biz sizi,

flerle de, hay›rla da deneyerek imtihan ediyoruz

ve siz Bize döndürüleceksiniz" (Enbiya Suresi, 35)
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ayetiyle bildirir. Bu nedenle Kuran ahlak›n›

yaflayan bir insan kendisine sunulan ni-

metlerin de¤il, nimetlere karfl› tutu-

munun Allah kat›nda bir karfl›l›¤› ol-

du¤unu bilir. Mümin, imkanlar› s›-

n›rl› olsa da içtenlikle Allah'a flük-

reder. Allah Kuran'da, samimiyet

ve kararl›l›kla flükredenlere ni-

metlerini art›raca¤›n› bildirmifl,

nankörlük edenlere ise azab›n›n

fliddetli oldu¤unu hat›rlatm›flt›r: 

Rabbiniz flöyle buyurmufltu:

"Andolsun, e¤er flükrederseniz

gerçekten size art›r›r›m ve an-

dolsun, e¤er nankörlük ederse-

niz, flüphesiz, Benim azab›m pek

fliddetlidir." (‹brahim Suresi, 7)

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

45



Çevresindeki kusursuz yarat›l›fl delilleri üzerinde düflünen ki-

fli, yiyeceklerdeki hikmetlerin yan› s›ra, bunlar› kolay bir flekilde yi-

yebilmesi için yarat›lm›fl olan a¤z›n›n yap›s›ndaki ve ifllev-

lerindeki hikmetleri de görür. Öyle ki, insan›n ye-

mek yiyebilmesi için dudaklar›, diflleri, dili, çene

kemi¤i, tükürük bezleri, milyarlarca hücresi ku-

sursuz bir uyum içinde çal›fl›r. Burada öylesine

mükemmel bir organizasyon söz konusudur ki,

birçok ifllem bir anda hiçbir aksakl›k olmadan

yap›labilir. Difller yiyece¤i kopar›p parçalarken,

dil hiç durmadan onu, difllerin aras›na tekrar

tekrar çi¤nenmesi için tafl›r. Çene kemi¤i sahip ol-

du¤u güçlü kaslarla difllerin çi¤neme iflini yapmas›-
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na yard›mc› olur ve dil ile uyumlu bir flekilde hareket

eder. Dudaklar ise yiyece¤in d›flar›ya ç›kmas›n› önlemek

için güvenli bir kap› niteli¤indedir. 

Ayr›ca bu organlar›n her birini oluflturan parçalar›n ken-

di içlerinde de kusursuz bir ifl birli¤i vard›r. Örne¤in difllerin her

biri, bulunduklar› yere ve yap›s›na göre ko-

parma, çi¤neme gibi görevler üstlen-

mifltir. Tüm difller yerleri ve gö-

revlerine uygun ve düzenli bir

flekilde s›ralanm›fl; hepsi karfl›-

s›ndaki diflle ortak bir flekilde

çal›flabilecekleri kadar uzam›fl

ve sabit bir boyda kalm›fllard›r.

Elbette, bu organlar akla ve

fluura sahip de¤ildir; kendi ara-

lar›nda ortak karar al›p ifl bir-

li¤i yapmalar› söz konusu ola-

maz. Yukar›da k›saca bahsedilen

özel ve üstün düzenleme rastlan-
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t›lar›n sonucu da oluflamaz. Çünkü

her parça belirli bir amaç do¤rultu-

sunda, tam olmas› gerekti¤i gibi plan-

lanm›flt›r. fiüphesiz bu muhteflem tasa-

r›m, "Herfleyi yaratm›fl, ona bir düzen

vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifl"

(Furkan Suresi, 2) olan Rabbimize aittir.

Allah, bunlar›n tümünü insan›n rahat ve

zevk alacak flekilde yemek yemesini sa¤laya-

cak flekilde yaratm›flt›r. 

Müminin akl›ndan geçirdi¤i bir di¤er önemli

konu da, mutfaktaki yemeklerin kokular›n› ve tatlar›-

n› hiçbir güçlük çekmeden alg›lamas›d›r. Bu, sahip

oldu¤u harikulade sistemler sayesinde müm-

kün olmaktad›r. Koku ve tat alma duyular› bir

ömür boyu durup dinlenmeksizin, tek bir ha-

ta yapmaks›z›n onun ad›na faaliyet göster-

mektedir. Üstelik bunlar için herhangi bir bedel

ödememifl; böyle bir beceriyi elde etmek için hiçbir

e¤itim almam›fl, özel bir çaba harcamam›flt›r. (Detayl›

bilgi için bkz. Harun Yahya, Koku ve Tat Mucizesi)

‹nsan e¤er tat alma sistemiyle donat›lm›fl ol-

masayd›, çeflit çeflit yemeklerin, tatl›lar›n, etle-

rin, bal›klar›n, sebzelerin, çorbalar›n, salatala-

r›n, pastalar›n, böreklerin, meyvelerin, içecekle-

rin, reçellerin, dondurmalar›n, flekerlemelerin hiç-

bir anlam› kalmayacakt›. Dahas›, bunlar›n tatlar›

lezzetli olmayabilir; tats›z, yavan, nahofl, mide bu-

land›r›c› veya rahats›z edici olabilirdi. Hiç flüphesiz

tatlar ve tat alma sistemi insan için özel olarak yarat›l-
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m›flt›r. Al›flkanl›¤›n getirdi¤i bir vurdumduymazl›kla bu gerçe¤i

göz ard› etmek büyük bir hata olacakt›r. Allah güzel ve temiz besin-

leri insanlar için yaratt›¤›n› Kuran'da flöyle bildirir:

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina k›l-

d›; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve ince-

likte) k›ld› ve size güzel-temiz fleylerden r›z›k verdi. ‹flte sizin

Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

(Mümin Suresi, 64)

fiüphesiz, düflünen ve akleden insanlar için her

tat, Allah'› gere¤i gibi takdir etmeye, O'nu min-

netle anmaya, O'nu yüceltmeye ve O'na

flükretmeye bir vesiledir. Leziz yiyecek ve

içeceklerin tümünün Allah'tan oldu¤unu bi-

len mümin de her sofraya oturuflunda bun-

lar üzerinde düflünür ve Rabbimize flükre-

der. Allah Kuran'da flöyle bildirir:

Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz

onu dirilttik, ondan taneler ç›kartt›k,

böylelikle ondan yemektedirler. Biz, ora-

da hurmal›klardan ve üzüm-ba¤lar›ndan

bahçeler k›ld›k ve içlerinde p›narlar f›fl-

k›rtt›k: Onun ürünlerinden ve ken-

di ellerinin yapt›klar›ndan ye-

meleri için. Yine de flükret-

miyorlar m›? (Yasin Suresi,

33-35)

Ellerimizin yapt›kla-

r›ndan kendileri için

nice hayvanlar›

y a r a t t › ¤ › m › z ›

görmüyorlar m›?
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Böylece bunlara malik oluyorlar. Biz onlara kendileri için

boyun e¤dirdik; iflte bir k›sm› binekleridir, bir k›sm›n›(n da

etini) yiyorlar. Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve

içecekler vard›r. Yine de flükretmeyecekler mi? (Yasin Sure-

si, 71-73)

Baz› insanlar ise hayatlar› boyunca mükemmel bir flekilde ih-

tiyaçlar›n› karfl›layan, farkl› kokulara ve tatlara sahip lezzetli g›-

dalar› tüketmelerine ra¤men, son derece önemli baz› gerçekleri

düflünme gere¤i hissetmezler. Bu eflsiz nimetleri Allah'›n kendile-

ri için özel olarak yaratt›¤›n› ve kendilerine sundu¤unu, bunlar

için Allah'a flükretmeleri gerekti¤ini

anlamazl›ktan gelirler. Oysa bu,
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son derece yanl›fl bir tutumdur. ‹nsanlar ahirette Allah'a karfl› flük-

redici olup olmad›klar› konusunda sorguya çekileceklerini unut-

mamal›d›rlar.

Burada üzerinde durulmas› gereken bir nokta da fludur: Mü-

min, bedeninin kendisine Allah'›n bir emaneti oldu¤unun, bu eflsiz

nimete en iyi flekilde bakmakla sorumlu oldu¤unun ve bunun için

sa¤l›kl› beslenmesi gerekti¤inin bilincindedir. Salih ameller yapa-

bilmesi için sa¤l›kl› olmas›, bunun için de yeterli ve dengeli beslen-

mesi gerekti¤inin fark›ndad›r. Vücudundaki 100 trilyon hücrenin

geliflmesi, yenilenmesi ve düzenli çal›flmas› için tüm besinlerden ih-

tiyac›n› karfl›layacak kadar almas›n›n zorunlu oldu¤unu bilir. ‹flte

bu yüzden, gerek kahvalt›da gerekse gün boyu temiz, sa¤l›kl› ve
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do¤al g›dalar al›r; ne kadar çekici veya lezzetli gö-

rünürse görünsün zararl› besinlerden kaç›n›r. Bu

konuda tembellik ve umursamazl›k da yapmaz.

Örne¤in organlar›n›n faaliyetlerinin, vücudunun

toksit maddelerden ar›nmas›n›n, bitkinli¤in,

yorgunlu¤un afl›lmas›n›n (birçok insan›n dü-

zenli olarak içmeyi ihmal etti¤i) suya ba¤l› ol-

du¤unu bilir ve gün içinde düzenli olarak su

içmeye itina eder. Peygamberimiz (sav) de

suyun önemine birçok kez dikkat çekmifltir. 

Örne¤in bir yolculu¤u s›ras›nda, bir

yerde durmufl ve yan›ndakilerden su is-

temifltir. Elini ve yüzünü y›kad›ktan

sonra, sudan içmifl ve yan›ndaki saha-
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belerine de "Siz de yüzünüze, boynu-

nuza bir miktar›n› dökün" demifltir.

(Tam Metni Sahih-i Buhari, Konyal›

Mehmed Vehbi,  4. cilt, Üçdal Neflri-

yat, ‹stanbul 1993, s. 64-65) Pey-

gamberimiz (sav) su içtikten son-

ra flöyle dua etmifltir:

"Rahmetiyle suyu tatl› ola-

rak yaratan, ac› ve tuzlu

yaratmayan Allah'a hamd

olsun." (Huccetü'l ‹slam
‹mam Gazali, ‹hya'u
Ulum'id-din, 2. cilt, Hu-
zur Yay›nevi, ‹stanbul
1998, s. 16) 
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Yolda Giderken

Kahvalt›lar›n› yapan ve haz›rl›klar›n› tamamlayan insanlar› ifl-

yerlerinde, okullar›nda veya farkl› ortamlarda çeflitli u¤rafl›lar bekle-

mektedir. ‹nsanlar›n birço¤unun akflam olmadan önce yapmalar› ge-

reken belirli ifller vard›r. Allah Kuran'da bu durumu, "… gündüz, se-

nin için uzun u¤rafl›lar vard›r." (Müzzemmil Suresi, 7) ve "O... gün-

düzü de yay›l›p-çal›flma (zaman›) k›land›r." (Furkan Suresi, 47) flek-

linde bildirmektedir.

Mümin önündeki her günü, Allah'›n hoflnutlu¤unu,

sevgisini ve cennetini kazanmak ve hay›rl› ifller

yapmak için yeni bir f›rsat olarak görür. ‹flleri
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ne kadar yo¤un olursa olsun, Allah'›n hoflnutlu¤unu aramay› bir an

bile olsun unutmaktan sak›n›r. "… Rabbim, bana, anne ve babama

verdi¤in nimete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih bir amelde

bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih kullar›n aras›na

kat." (Neml Suresi, 19) ayetinde bildirilen Hz. Süleyman'›n duas›n›

kendine örnek al›r ve gün içinde yapabilece¤i fleyleri Rabbimizin

kendisine ilham etmesini diler.

‹fline veya okuluna gitmek üzere evinden d›flar› ç›kan herkes,

asl›nda düflünmesi gereken pek çok varl›k ve olayla karfl› karfl›ya ka-

l›r. ‹nsan›n gördü¤ü herfley Allah'›n bilgisi dahilinde ve O'nun dile-

mesiyle oluflmufltur, mutlaka be-

lirli bir sebebi vard›r. ‹flte bu
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gerçe¤i akl›ndan ç›karmayan mümin, bafl›n› yukar›ya kald›rd›¤›nda

gökyüzünün mükemmel bir flekilde yarat›lm›fl oldu¤unu görür.

"Gökyüzünü korunmufl bir tavan k›ld›k..." (Enbiya Suresi, 32) aye-

tinin tecellisiyle karfl›laflt›¤›n› anlar.

Gökyüzünün "korunmufl tavan" olma özelli¤i, sahip oldu¤u at-

mosferden kaynaklan›r. Yerküremizi çepeçevre kuflatan atmosfer,

canl›l›¤›n devam› için son derece hayati ifllevleri yerine getirir. At-

mosfer, uzaydan gelen ve canl›lar için zararl› olan ›fl›nlar› filtre eder;

Dünya'ya do¤ru yaklaflan irili ufakl› pek çok gök tafl›n› eriterek,

Dünya'ya ve canl›lara zarar vermesini engeller; Dünya'y›, uzay›n or-

talama eksi 270 derecelik dondurucu so¤u-

¤undan korur. ‹nsanlar›n birço¤u gere-
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¤i gibi takdir etmeseler de, Allah yaflam için ideal bir ortam yaratm›fl

ve onlar› gökyüzünden gelecek tehlikelere karfl› korumufltur. 

Allah, gö¤ü gözlemleyen bir müminin, uyumlu ve kusursuz

yarat›l›fl delillerini k›sa sürede anlayaca¤›n› Kuran'da flöyle bildi-

rmektedir:

O, biri di¤eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök ya-

ratm›fl oland›r. Rahman (olan Allah)›n yaratmas›nda hiçbir 'çe-

liflki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. ‹flte gözü(nü) çevi-

rip-gezdir; herhangi bir çatlakl›k (bozukluk ve çarp›kl›k) görü-

yor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz

(uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmifl bir halde bitkin

olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

Allah göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, imani bir derinlikle bakan-

lar için deliller oldu¤unu Kuran'da flöyle haber vermektedir:

Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l bina ettik ve

onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok. Yeri de (nas›l) dö-

fleyip-yayd›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve onda 'göz al›-

c› ve iç aç›c›' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. (Bunlar,) '‹çten

Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir

zikirdir. (Kaf Suresi, 6-8)
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Bak›fllar›n› gökyüzünden yere çeviren mümin baflka bir yarat›-

l›fl delili ile karfl›lafl›r. Üzerinde güvenle yürüdü¤ü yerin alt›, magma

denilen bir "atefl tabakas›" ile kapl›d›r. Üstelik yer kabu¤u son dere-

ce incedir; yani bu atefl neredeyse hemen ayaklar›n›n alt›ndad›r. Öy-

le ki yeryüzü kabu¤unun tüm dünyaya k›yasla kal›nl›¤›, bir elma ka-

bu¤unun tüm elmaya k›yasla kal›nl›¤›na benzetilebilir. ‹flte bu ger-

çekleri akl›ndan geçiren mümin, dünyan›n ve dünya üzerindeki tüm

canl›lar›n Allah'›n dilemesiyle, O'nun yaratt›¤› kusursuz bir denge

sayesinde yaflad›klar›n› ve güvenlik içinde varl›klar›n› sürdürdükle-

rini bir kez daha anlar.

Hikmet gözüyle bakan müminler çevrele-

rindeki güzellikleri ve yarat›l›fl harikalar›n›

hemen fark ederler. Örne¤in, havada büyük

bir zerafetle süzülen kufllar, manav›n vitri-

nini süsleyen göz al›c› renklere sahip mey-

veler, bir pastaneden yay›lan etkileyici koku-

lar, Allah'›n nimetleri oldu¤u için bir mümine,

di¤er insanlar›n kavrayamayaca¤› anlamlar ifa-

de eder.

Sokakta yürürken önüne ç›kan say›s›z

ayr›nt›daki "deliller" üzerinde düflünen mü-

min, di¤er taraftan davran›fllar›na da dik-

kat eder. Örne¤in abart› ve gösteriflten

uzak bir flekilde yürür. Çünkü Allah "Yü-
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rüyüflünde orta bir yol tut..." (Lokman Suresi, 19) aye-

tiyle, mütevazi bir yürüyüfl fleklinin do¤ru oldu¤unu

haber verir. Mütevazi olan insan Allah'›n emrine uya-

rak, tüm tav›rlar›nda oldu¤u gibi yürüyüflünde de orta bir yol tut-

makla Allah kat›nda da, müminlerin gözünde de makbul bir konu-

ma gelir.

‹nananlar insan› yaratan›n ve ona bütün özelliklerini verenin

Allah oldu¤unu bilirler. Ancak, Kuran ahlak›ndan uzak yaflayan in-

sanlar bu gerçe¤i göz ard› eder ve sahip olduklar› özelliklerin kendi-

lerine ait oldu¤unu düflünürler. Güzelliklerini, zenginliklerini, bilgi-

li veya baflar›l› olmalar›n› kendilerine mal eden

bu insanlar, büyüklenir ve ki-

birlenirler. Kibirleri nede-

niyle insanlar› ezmek ve
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onlara üstünlüklerini göstermek isterler. Bu düflünceleri sözlerine ve

bütün davran›fllar›na yans›d›¤› gibi yürüyüfllerine de yans›r. Oysa

her insan Allah'›n üstün ilim ve kudreti karfl›s›nda acizdir, yaflam›-

n›n her an›nda Allah'a muhtaçt›r. Allah bu gerçe¤in fluurunda olma-

yan insanlar› Kuran ayetleriyle uyarmakta, böbürlenmeyi Kuran'da

flöyle yasaklamaktad›r:

‹nsanlara yana¤›n› çevirip böbürlenmifl olarak yeryüzünde yü-

rüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.

(Lokman Suresi, 18)

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri

yarabilirsin, ne da¤lara boyca ulaflabilirsin. (‹sra Su-

resi, 37)

Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan her zaman

acizli¤inin, Allah'›n dilemesiyle yaflad›¤›n›n, sa-

hip oldu¤u herfleyi kendisine verenin kainat›n

tek sahibi olan Allah ol-

du¤unun bilincindedir.

Her zaman bu bilinçle

yaflad›¤› için de etra-

f›ndaki her olay› Ku-

ran'a göre de¤erlen-

dirir. 

‹nsan›n gün

içinde yürüyerek

çok fazla yol kat

edemeyece¤i aç›kt›r.

Yürümek, k›sa mesa-

feler için kolay bir ifl-

lem ve Allah'›n insana

sundu¤u büyük bir ni-
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mettir. Ancak, insan›n uzun bir mesafeyi yürümeye gücü yetmez;

belirli bir süre sonra vücudu yorulur ve daha fazla yürümesine im-

kan vermez. Kullar›n›n bu acizli¤ini bilen Allah, kolay bir flekilde

ulafl›m sa¤layabilmeleri için kendilerini tafl›yacak hayvanlar ve araç-

lar yaratm›flt›r. Allah'›n kullar›na karfl› merhametinin ve flefkatinin

göstergesi olan bu büyük lütfunun haber verildi¤i Kuran ayetlerin-

den baz›lar› flöyledir:

Kendisine ulaflmadan canlar›n›z›n yar›s›n›n telef olaca¤› flehir-

lere onlar (hayvanlar), a¤›rl›klar›n›z› tafl›maktad›rlar. fiüphesiz

sizin Rabbiniz flefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve

süs için atlar›, kat›rlar› ve merkepleri (yaratt›). Ve daha sizlerin

bilmedi¤iniz neleri yaratmaktad›r? (Nahl Suresi, 7-8)
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... Sizin için gemilerden ve hayvanlardan binece¤iniz fleyleri

var etti. (Zuhruf Suresi, 12)

Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde O'nun emriyle

ak›p giden gemileri, sizin yarar›n›za verdi. Ve izni olmad›kça,

gö¤ü yerin üstüne düflmekten al›koyar. fiüphesiz Allah, insan-

lara karfl› flefkatlidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi, 65)

Allah demir ve çelik gibi madenler ve çeflitli imkanlar yaratm›fl,

insanlara bunlar› kullanarak çeflitli araçlar yapmalar›n› ilham etmifl-

tir. ‹nsanlar da Allah'›n dilemesiyle araba, otobüs, tren, gemi, uçak

gibi ulafl›m araçlar› yapm›fllard›r. Böylece Rabbimiz insanlar›n güç

yetiremeyecekleri yolculuklar› onlara kolaylaflt›rm›flt›r. Kendilerine

sunulan bu nimetler karfl›s›nda insanlara düflen ise, bir araca bindik-

lerinde Allah'› hat›rlamalar›, O'nun ad›n› yüceltmeleri ve O'na flük-

retmeleridir. Bu durumu Allah Kuran'da flöyle bildirmektedir:

Onlar›n s›rtlar›na binip-do¤rulman›z, sonra do¤ruldu¤unuz za-
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man, Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: "Bunlara bizim için

boyun e¤diren (Allah) ne yücedir, yoksa biz bunu (kendi hiz-

metimize) yanaflt›ramazd›k" demeniz için. (Zuhruf Suresi, 13)

Bugünkü ulafl›m, geçmiflle k›yaslanmayacak kadar h›zl›, kon-

forlu ve rahat bir hal alm›flt›r. Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan için

bunlar üzerinde düflünmek, hem Allah'a yak›nlaflmak hem de ni-

metler için samimi bir flekilde O'na flükretmek için önemli yollardan

biridir.

Mümin bir araç içinde seyahat ederken de yine Allah'› düflünür.

Yandaki arac› kullanan kifli, araban›n rengi, modeli, etraftaki di¤er

araçlar ve insanlar, onlar›n hareketleri, öndeki arac›n arka cam›ndaki

bir yaz›, yol boyunca s›ralanm›fl binalar, binalar›n flekilleri, camlar›,

tabelalar, tabelalardaki yaz›lar, bunlar›n tümü Allah'›n bir kader üze-

re yaratt›¤› detaylard›r. Allah bu gerçe¤i insanlara "Hiç flüphesiz, Biz

herfleyi kader ile yaratt›k" (Kamer Suresi, 49) ayetiyle haber verir.
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Allah yaln›zca bir insan için de¤il, yeryüzündeki milyarlarca in-

san için her an karfl›laflacaklar› fleyleri yaratmaktad›r. Kuran ahlak›-

n› yaflayan bir insan için bunlar› düflünmek, Allah'›n her an yan›nda

oldu¤unu, her hareketini ve davran›fl›n› gördü¤ünü bilerek hareket

etmesine vesile olur. Gün boyunca bu gerçe¤in bilincinde oldu¤un-

dan, ne s›k›flan trafik, ne önüne aniden ç›kan bir araç, ne bir zorluk,

ne de bafl›na gelen herhangi bir s›k›nt› müminin Allah'a olan teslimi-

yetli davran›fllar›n› de¤ifltirmez.

Baz› insanlar ise aksilik gibi görünen küçük bir olaya dahi sab-

redemez, hatta kimi zaman kendilerini kaybeder, dengesiz tav›rlar

gösterirler. Trafi¤in s›k›flmas› veya dikkatsiz bir sürücü hemen sinir-

lenip söylenmelerine, ba¤›r›p ça¤›rmalar›na yol açabilir. S›k›flan tra-

fikte beklemeye tahammül edemez, bunu arka arkaya korna çalarak

protesto eder, di¤er insanlar› da rahats›z ederler. Bunlar gibi olum-

suz davran›fllar›n›n nedeni ise, herfleyin Allah'›n kontrolünde oldu-

¤unu tamamen unutmalar›d›r. 

Kuran ahlak›na s›rt çeviren bir insan için ulafl›m bir nimet de¤il

bir külfet, bir bela haline gelir. Örne¤in yolda giderken, çukurlar, tra-

fi¤in s›k›flmas›na sebep olanlar, ani bast›ran bir ya¤mur ve daha pek

çok konu ile bütün gün akl›n› meflgul eder. Bu bofl düflüncelerin ise

kendine ne dünya hayat›nda ne de ahi-
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rette hiçbir faydas› yoktur. Birçok insan kendisini derin düflünmek-

ten al›koyan as›l konunun dünya üzerinde vermek zorunda oldu¤u

mücadele oldu¤unu iddia eder. Yiyecek, bar›nma, sa¤l›k gibi ihtiyaç-

lar›n› temin etmeye vakit ay›rd›¤› için Allah'›n varl›¤› ve yarat›l›fl de-

lilleri üzerinde düflünmeye vakit ay›ramad›¤›n› söyler. Oysa bu, bir

kaç›fltan baflka bir fley de¤ildir. ‹nsan›n sorumluluklar› ve içinde

bulundu¤u konum ile, düflünmesinin hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü

Allah'›n raz› olmas› için yarat›l›fl delillerini, kaderi, ahireti,

ölümü, dünyada Rabbimizin verdi¤i ni-

metleri düflünen

insan, yan›n-

da Allah'›n

yard›m›n›

bulacakt›r.

Görecektir

ki kendisi için prob-

lem olan pek çok konu ard› ard›na kolayca çö-

zülmekte, düflünmeye rahatl›kla fazla vakit ay›rabilmektedir. 

Mümin bir gün boyunca karfl›laflt›¤› her ortam› yaratan›n Allah

oldu¤unu hiçbir zaman unutmaz. Bunlar›n yarat›l›fl amac› ise, güzel

bir flekilde sabretmek ya da örne¤in, e¤er imkan› varsa trafi¤in t›-

kanmas›na sebep olan nedeni ortadan kald›rmaya çal›flmakt›r. Kifli-

sel bir çabayla çözümlenemeyecek bir problem varsa bu durumda

yap›lacak tek fley sab›rla beklemektir. Baz› insanlar gibi sinirlenmek,

ba¤›rmak, tart›flmak, insan›n hem kendisine hem de baflkalar›na za-

rar verebilece¤i anlams›z ve yanl›fl davran›fllard›r. 
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‹nsanlar›n sab›r gösterme konusunda denen-

diklerini anlamalar› için çok büyük ac›lar, büyük

trajik olaylar beklemeleri yanl›flt›r; çünkü Allah insa-

n› gün boyunca büyük küçük birçok olayla imtihan eder. Bu flekilde

gün içindeki trafik s›k›fl›kl›¤›, bir yere geç kalma gibi s›k›nt› verici

olaylar, ufak tefek kazalarla da insanlar denenirler. Ancak bu durum

karfl›s›nda Kuran ahlak›n› yaflayan insanlar, içlerinde en ufak bir s›-

k›nt› bile duymadan, flikayet etmeden sabrederler. Nitekim Allah

Kuran'da, müminlerin özelliklerinden birinin de kendilerine isabet

eden s›k›nt›lara sabretmeleri oldu¤unu bildirmektedir:

Onlar ki, Allah an›ld›¤› zaman kalpleri ürpe-

rir; kendilerine isabet eden

musibetlere sabre-
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denler, namaz› dosdo¤ru k›lanlar ve r›z›k olarak verdiklerimiz-

den infak edenlerdir. (Hac Suresi, 35)

Trafikte meydana gelebilecek kazalar karfl›s›nda da mümin iti-

dalli ve tevekküllüdür. Böyle bir durumda, yaflad›¤› olay› yaratan›n

Allah oldu¤unu bilerek ak›lc› davran›r. Olay yerindeki yaral›lar›

kurtarmaya, yard›m ça¤›rmaya ve kazan›n verdi¤i zarar›n artmas›n›

önlemek için gerekli tedbirleri almaya çal›fl›r. Dünya hayat›n›n her

an›nda Allah'›n raz› oldu¤u güzel davran›fllarda bulunmakla sorum-

lu oldu¤unu bilir. 

Allah insan›n yarat›l›fl amac›n› ve kendisine verilen bu sorum-

lulu¤u Mülk Suresi'nde flöyle bildirmektedir:

O, amel (davra-

n›fl ve eylem)

b a k › m › n d a n

hanginizin daha

iyi (ve güzel)

olaca¤›n› dene-

mek için ölümü

ve hayat› yaratt›.

O, üstün ve güç-

lü oland›r, çok

ba¤›fllayand›r.

(Mülk Suresi, 2)
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Dünya hayat›-

n›n her an›n› Kuran

ahlak› do¤rultusunda

yaflayan mümin, yolculu¤u s›-

ras›nda bofl ve anlams›z düflüncele-

rin zihnini iflgal etmesine izin vermez; dik-

katini üzerinde derin derin düflünebilece¤i

olay ve varl›klara yöneltir. Örne¤in, Kuran ahla-

k›ndan uzak yaflayan insanlar gökyüzünde uçan kufllara

bakt›klar›nda bunu s›radan bir olay olarak alg›larlar. Oysa mü-

min için, kufllar›n hiçbir yere ba¤l› olmad›klar› halde hassas kanatla-

r› ile hava bofllu¤unda çeflitli manevralar yapmalar› ve bofllukta ade-

ta as›l› kalmalar›, uçufllar, s›çray›fllar ve manevralar yapmaya en uy-

gun biçimde tasarlanm›fl kanatlar›, beslenmeye en uygun flekilde ya-

rat›lm›fl gaga yap›lar›, uçma teknikleri, özel iskelet, solunum, sindi-
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rim ve di¤er sistemleri, tüylerinin kompleks ve

aerodinamik yap›s›, yuva yapma teknikleri, duyu

organlar›, avlanma ve beslenme yöntemleri, dav-

ran›fllar›, üreme ve çeflitli ifllevler s›ras›nda ç›kar-

d›klar› sesler, kufllardaki tasar›m harikas› sistem-

ler, Allah'›n varl›¤›n›n, üstün ilim ve kudretinin

delillerindendir. Allah Kuran'da, "Onlar, üstle-

rinde dizi dizi kanat aç›p kapayarak uçan kuflla-

r› görmüyorlar m›? Onlar› Rahman (olan

Allah')tan baflkas› (bofllukta) tutmuyor…"

(Mülk Suresi, 19) ayetiyle bu gerçe¤e dikkat çe-

kmektedir. Müminler de yolda ilerlerken çevrele-

rindeki bu gibi iman hakikatlerini izler ve

Allah'›n sonsuz kudretine her an flahitlik ederler. 
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‹fl Hayat›nda

Yetiflkin insanlar›n ço¤u gününün önemli bir bölümünü

yapt›¤› ifl ile ilgilenerek geçirir. Ama Kuran ahlak›na uygun hare-

ket edenler, ayn› meslek kolunda çal›flsalar bile cahiliye ahlak›n›

benimsemifl kiflilerden önemli bir noktada ayr›l›rlar: Mümin için,

gün içindeki iflleri ne kadar acil ve yo¤un olursa olsun, Rabbimi-

ze karfl› kulluk görevlerini ve ibadetlerini yerine getirmek herfley-

den daha önemlidir. Allah Kuran'da bu gerçe¤i flu flekilde haber

vermektedir:

… Allah'›n kat›nda bulunan, e¤lenceden ve ticaretten daha ha-

y›rl›d›r. Allah, r›z›k verenlerin en hay›rl›s›d›r. (Cuma Suresi, 11) 

Mümin bunun bilincindedir ve hiçbir ifl onu Allah'›n ad›n› an-

maktan, ibadetlerini yerine getirmekten al›koyamaz; hiçbir zaman

dinin herhangi bir hükmünü maddi kazanç için göz ard› etmez ve

ertelemez. Kuran ahlak›n› yaflayan insanlar›n bu özelli¤ine Rabbi-

miz bir ayetinde flöyle dikkat çekmektedir:

(Öyle) Adamlar ki, ne ti-

caret, ne al›flverifl onlar›

Allah'› zikretmekten, dos-

do¤ru namaz› k›lmaktan

ve zekat› vermekten 'tut-

kuya kapt›r›p al›koymaz';

onlar, kalplerin ve gözle-

rin ink›laba u¤raya-

ca¤› (dehfletten allak

bullak olaca¤›) gün-

den korkarlar. (Nur

Suresi, 37)

Kuran Ahlak›na Göre Müminin 24 Saati

72



Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

Bu ayette, ticarete dikkat çekilmesinin sebebi,

maddi menfaatin insanlar›n en büyük zaaflar›ndan bir tanesi ol-

mas›d›r. Nitekim insanlar›n bir k›sm›, daha fazla para kazanmak,

daha fazla mülk edinmek ya da daha fazla güç elde etmek için di-

nin birçok hükmünü göz ard› edebilirler. Örne¤in namaz ibadetini

veya dinin bir baflka hükmünü yerine getirmez, güzel ahlak göste-

rebilecekken göstermezler.

Cahiliye insanlar›n›n tutkuyla çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›ndaki

beklentileri ise, belli bafll› birkaç konudan oluflur: Dünyada iyi bir

hayat yaflayabilmek, zengin olabilmek, itibar ve mevki edinip top-

lumda sayg›n bir yere gelmek, iyi bir evlilik yap›p övünebilecek ço-

cuklara sahip olmak… ‹flte kimi cahiliye insanlar›n›n sonsuz ahiret

hayat›na tercih etti¤i konular bunlardan ibarettir. Elbette tüm bun-

lar Allah'›n r›zas› ve ahiret hedeflendi¤inde her insan›n sahip olabi-

lece¤i meflru nimetlerdir. Müminler de ayn› nimetlere sahip olmak

ister, çal›fl›r, para kazan›r, mülk sahibi olurlar. Ancak onlar› baz› ca-

hiliye insanlar›ndan ay›ran özellikleri; tüm ifllerini Allah'›n hoflnut-

lu¤u için yapmalar›, kazançlar›n› Allah yolunda ve Allah'›n tavsiye

etti¤i flekilde harcamalar›, her iflte oldu¤u gibi ticarette de her za-

man Allah'›n hükümlerine titizlikle uymalar›d›r.

Ticareti ‹slami de¤er yarg›lar›ndan üs-

tün tutman›n "fas›k" (yoldan ç›km›fl,

Allah'a isyan etmifl) bir toplulu¤un özelli-

¤i oldu¤u bir ayette flöyle anlat›lmaktad›r:

De ki: "E¤er babalar›n›z, çocuklar›-

n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, afliretiniz,

kazand›¤›n›z mallar, az kâr getirece-

¤inden korktu¤unuz ticaret ve hoflunu-

za giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun

Resulü'nden ve O'nun yolunda cehd et-

mekten (çaba göstermekten) daha sevim-
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li ise, art›k Allah'›n emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah,

fas›klar toplulu¤una hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 24)

‹mani derinli¤e sahip olan mümin nefsinin bu gibi tutkular›-

na kap›lmaktan fliddetle kaç›n›r. Allah'›n müminlerden istedi¤i

üstün bir ahlak vard›r ve müminler hangi ifl üzerinde olurlarsa ol-

sunlar bu ahlak›n gereklerini yerine getirirler. Ticaret yaparken de

yine dürüst, samimi, fedakar, çal›flkan, adaletli, tevazuludurlar. Bü-

tün dikkatleri Allah'›n r›zas›nda ve O'nun helal-haram s›n›rlar›nda-

d›r. Allah müminlere ticaret yaparken baflkalar›n›n haklar›na teca-

vüz etmemelerini, ölçüyü ve tart›y› tam tutmalar›n›, insanlar›n efl-

yas›n› de¤erden düflürmemelerini emretmifltir. (Hud Suresi, 85)

Allah ticaret yaparken dürüst olman›n, insanlara haks›zl›k

yapmaman›n ve böyle güzel bir ahlak göstererek Allah'› raz› etme-

nin önemini baz› ayetlerde flu flekil-

de bildirmektedir:
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Ölçtü¤ünüz zaman ölçüyü

tam tutun ve dosdo¤ru bir

tart›yla tart›n; bu, daha

hay›rl›d›r ve sonuç ba-

k›m›ndan daha güzel-

dir. (‹sra Suresi, 35)

"Tart›y› adaletle tutup-

do¤rultun ve tart›y›

noksan tutmay›n." (Rah-

man Suresi, 9)

Allah, Kuran'da ticaretin ve

al›flveriflin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini

insanlara aç›klam›flt›r. ‹lk olarak belirtmek gerekir ki Allah "… Oy-

sa Allah, al›flverifli helal, faizi haram k›lm›flt›r..." (Bakara Suresi,

275) ayetiyle faizi kesin olarak yasaklam›flt›r. Allah'›n bildirdi¤i bir

di¤er husus ise, al›flveriflin ve borçlar›n takip edilme fleklidir. Allah

yap›lan ticaret s›ras›nda, gerekti¤inde kullanmak için ya da unutul-

mas› ihtimaline karfl› borçlar›n yaz›lmas›n›; al›flverifl s›ras›nda ge-

rekti¤inde görüflüne baflvurulabilecek flahitler tutulmas›n› emret-

mifltir. (Bakara Suresi, 282) 

Müminlerin ifl hayat›nda önem verdikleri di¤er bir uygulama,

karar almak, yeni bir ifle bafllamak, eksiklikleri gidermek gibi ifller

hakk›nda di¤er insanlar›n da görüfllerinden istifade etmektir. Allah

Kuran'da bunu, iman edenlerin bir özelli¤i olarak bildirir.

Kuran her alanda oldu¤u gibi iflte, ticarette ve al›flveriflte de in-

sanlar›n hayat›na en güzeli, en do¤ruyu ve en kolay olan› getirir. Bu

flekilde insana, stresten ve bunal›mdan uzaklaflarak, Allah'a teslim

olman›n, tedbir alman›n, baflkalar›na da dan›flarak karar vermenin

rahatl›¤› içinde sa¤l›kl›, huzurlu bir ortamda çal›flabilmesi için yol

gösterir.
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Ayr›ca ak›ll› bir mümin ifl hayat›nda çok genifl düflünür; hem k›-

sa, hem uzun vadeli, hem de çok aflamal› planlar yapar; bafllad›¤› iflin

sonraki aflamalar›n›, hangi uygulaman›n kendisine uzun vadeli bir

baflar› kazand›raca¤›n›, olas› alternatifleri mutlaka hesaplar. Ve fayda-

l› gördü¤ü için yapt›¤› bir fleyin bir sonraki aflamada zarar getirme-

mesini sa¤layacak her türlü tedbiri, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i çö-

zümler do¤rultusunda düflünerek al›r. Bir ifl üzerindeyken, içinden

sürekli Allah'a dua eder, yapt›¤› ifli kolaylaflt›rmas›n› Rabbimizden is-

ter, Allah dilemedikçe hiçbir iflte baflar›l› olamayaca¤›n› düflünür. Yap-

t›¤› iflin Allah'›n hoflnutlu¤unu kazanmaya bir yol olmas›n› umar.

‹çinde bulundu¤umuz ça¤da geçmiflteki insanlar›n hayal bile

edemeyecekleri yepyeni bulufllar ve bilimsel geliflmeler meydana

gelmektedir. Bu benzersiz imkanlar için de flükretmek, Kuran ahla-
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k›n›n bir gere¤idir. Örne¤in bugün bilim, teknoloji, ulafl›m, iletiflim

ve ifl hayat›ndaki geliflmeler çok ileri safhalara eriflmifltir. Bilgisayar

ve internet teknolojileri sayesinde dünyan›n dört bir yan›ndaki in-

sanlar saniyeler içinde birbirleriyle konuflabilmekte, bilgilerini pay-

laflabilmekte ve iletiflim kurabilmektedir. Elbette bunlar derin derin

düflünülmesi gereken nimetlerdir. Çünkü Allah'›n Kuran'da bizlere

örnek gösterdi¤i peygamberler, kendi içlerinde daima Allah'a yöne-

len, bir ifl üzerindeyken hep Allah'› düflünen ve flükreden kimseler-

dir. Allah Sebe Suresi'nde flu flekilde bildirir:

Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde

çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlard›. "Ey Da-

vud ailesi, flükrederek çal›fl›n." Kullar›mdan flükredenler az-

d›r. (Sebe Suresi, 13)



Al›flverifl Yaparken

Günümüzde birçok insan için al›flverifl önemli bir meflguliyet-

tir. Örne¤in baz› insanlar, arkadafllar› aras›nda sükse yapacaklar›

k›yafetler edinmek amac›yla saatlerce, hatta günlerce ma¤azalar›

dolaflabilir; hayatlar›nda sadece birkaç kez giyecekleri giysilere bü-

yük paralar harcayabilir; gard›roplar› tamamen dolu olmas›na ra¤-

men doymak bilmeyen bir tutkuyla yeni k›yafetler sat›n alabilirler.

Böyleleri için al›flverifl, ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir araç olman›n

ötesine geçmifl, hayatlar›nda önemli bir yer tutan bir amaç haline

dönüflmüfltür. Al›flverifl yaparken adeta kendilerini kaybederek ço-

¤u zaman ileride piflman olacaklar› fleyler sat›n almak da ba-

z› cahiliye insanlar›na özgüdür.

Elbette her insan için al›flverifl gerekli ve hat-

ta zevkli bir ifltir. Ancak burada hatal› olan

nokta, insanlar›n bu iflleri ahireti tama-

men unutarak, dünyaya yönelik bir h›rs

içinde yapmalar›d›r. Ve tüm hayatlar›-

n›, düflüncelerini, planlar›n› bu ifller üze-

rine kurmalar› ve kendilerini yaratan

Allah'› raz› etmenin yollar›n› aramak yerine,
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al›flverifl gibi günlük hayat›n

küçük meflgaleleriyle tatmin

bulmaya çal›flmalar›d›r. 

Kuran ahlak›n› yafla-

yan bir insan her ortamda oldu¤u

gibi al›flveriflte de Rabbimizin yaratt›¤›

güzellikleri ve olaylardaki hikmetleri görmeye

çal›fl›r. Onun için al›flverifl tutkulu bir oyalanma de¤il,

ihtiyaç duydu¤u fleyleri temin etme f›rsat›d›r. Al›flverifl onu,

Allah'a olan kulluk görevini yerine getirmekten kesinlikle uzaklafl-

t›ramaz. Allah Kuran'da müminlere flöyle emretmifltir:

Sen de sabah akflam O'nun r›zas›n› isteyerek Rablerine dua

edenlerle birlikte sabret. Dünya hayat›n›n (aldat›c›) süsünü is-

teyerek gözlerini onlardan kayd›rma. Kalbini Bizi zikretmek-

ten gaflete düflürdü¤ümüz, kendi 'istek ve tutkular›na (hevas›-

na)' uyan ve iflinde afl›r›l›¤a gidene itaat etme. (Kehf Suresi, 28)

Herhangi bir fley sat›n almak için çarfl›ya ç›kan mümin flu ger-

çekleri akl›ndan ç›karmaz: Allah kullar› için çeflit çeflit yiyecekler,

giyecekler ve daha birçok nimetler yaratm›flt›r. Ancak baz› ülkeler-

de iflsizlik, sefalet veya çat›flmalar nedeniyle insanlar yiyecek bula-

maz durumdad›r. Nimetlerin bol miktarda oldu¤u ülkelerde yafla-

d›klar› halde yoksulluklar›ndan dolay› bu nimetleri sat›n alama-

yanlar da vard›r. Bunlar›n hepsi Allah'›n kontrolündedir ve Allah'›n

insanlar› diledi¤i kadar r›z›kland›rmas›nda çeflitli hikmetler vard›r.

Allah Kuran'da buna flöyle iflaret etmektedir:



Onlar bilmiyorlar m› ki, gerçekten

Allah, diledi¤ine r›zk› geniflletip-ya-

yar ve (diledi¤ine) k›sar da. fiüphesiz

bunda, iman eden bir kavim için gerçekten

ayetler vard›r. (Zümer Suresi, 52)

Allah, insanlar için farkl› farkl› imtihan or-

tamlar› yaratmaktad›r. Ancak mümin, içinde bu-

lundu¤u durum ne olursa olsun, kendisine veri-

lenlere hiç durmadan flükreder. ‹mtihan edildi¤i-

nin ve bu durumun geçici oldu¤unun fark›nda-

d›r. Bu nedenle her an Allah'›n hoflnut olaca¤› fle-

kilde davran›r. Sahip oldu¤u nimetler için Allah'a

olan flükrünü kalbiyle, diliyle, hareketleriyle ifade

eder. Kendisine verilenleri hay›rl› ifller için harcar.

E¤er Allah r›zk›n› k›s›p daraltm›flsa, bu durum kar-

fl›s›nda da güzel bir sab›r gösterir ve yine samimiyet-

le Allah'a flükreder. Yoksullukla denendi¤ini bilir ve

Allah'tan kendisine sab›r vermesi için dua eder.

Mümin her koflul alt›nda Allah'tan raz› ol-

mufltur ve O'nun da kendisinden raz›

olmas›n› ummaktad›r. 

Cahiliye toplumunun gele-

nek, görenek ve de¤er yarg›lar›-

n› benimseyenler ise, en ufak

bir s›k›nt›yla karfl›laflt›klar›n-

da hemen nankörleflirler. Bu

tutumu Allah Kuran'da flöyle

k›namaktad›r: 

Fakat insan; ne zaman Rabbi

kendisini bir denemeden ge-

çirse, ona bir keremde bulunsa,
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nimetler verse: "Rabbim bana

ikram etti" der. Ama ne zaman

onu deneyerek, r›zk›n› k›ssa,

hemen: "Rabbim bana ihanet

etti" der. (Fecr Suresi, 15-16)

Dünya üzerindeki say›s›z ni-

meti yaratan Allah't›r. Ancak, bu-

nu fark edemeyen insanlar sat›n

ald›klar› yiyecek ve giyeceklerin

asl›nda Allah'›n izni ve dilemesiyle

kendilerine ulaflt›¤›n› unuturlar.

Allah'a flükretmez, sürekli bencil istek ve arzular›n›n kontrolünde

hareket ederler. Al›flveriflte düflündükleri tek fley, hangi k›yafetle ar-

kadafllar›na daha çok "hava atacak"lar›d›r. Zihinlerini sürekli mefl-

gul eden konular y›l›n modas›n›n, en çok be¤enilen k›yafetin, ren-

gin hangisi oldu¤u ya da en kaliteli, en güzel, en son model giysi-

lerin nerede sat›ld›¤›d›r. Sürekli di¤er insanlar›n sahip olduklar›n›

düflünür ya da konuflurlar. Onlara, sahip olduklar›ndan dolay› im-

renirler. Yoksullu¤a tahammül edemezler. Mal ve mülk sahibi ol-

mak için büyük h›rs duyarlar. Kendilerine verilen r›zk›, di¤er in-

sanlara verilenlerle k›yaslar, kendilerine haks›zl›k edildi¤ini düflü-

nerek sab›r göstermez ve flükretmezler. Sahip olduklar›yla yetinme-

yip daima daha fazlas›n› isteyen bu insanlar›n bu nankör tav›rlar›-

n› Allah Kuran'da, "fiüphesiz, senin Rabbin, insanlara karfl› bü-

yük lütuf (fazl) sahibidir, ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar"

(Neml Suresi, 73) ayetiyle bizlere bildirmektedir.

Kuran ahlak›n› yaflayan ve etraf›n-

daki nimetlerin Allah'›n bir ikram› ol-

du¤unu bilen mümin ise, gereksiz

yere para ve zaman harcamamaya

özen gösterir. Al›flverifl yaparken israf
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etmekten fliddetle kaç›n›r.

Allah'›n "… Yiyin, için

ve israf etmeyin.

Çünkü O, israf

edenleri sevmez."

(Araf Suresi, 31)

ayetinde bildirdi¤i

gibi davran›r. ‹sraf

ederek saç›p savuran-

lar› Allah'›n Kuran'da

"fleytan›n kardeflleri" ola-

rak tan›mlad›¤›n› da asla unut-

maz. (‹sra Suresi, 27)

Al›flverifl veya bir harcama yaparken israf etmemek gibi, cim-

ri davranmamak da Kuran ahlak›n›n bir gere¤idir. Bu tutuma Allah

Furkan Suresi'nin 67. ayetinde "Onlar, harcad›klar› zaman, ne israf

ederler, ne k›sarlar; (harcamalar›,) ikisi aras›nda orta bir yoldur."

fleklinde bildirir. Sonuç olarak, bu ayette mü-

minlerin al›flveriflteki davran›fl› hikmetli

bir flekilde özetlenmifltir.
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Spor Yaparken

‹man edenler bedenlerinin dünya hayat›nda k›-

sa bir süre faydalanmalar› için kendilerine verildi-

¤ini ve bu emanete en güzel flekilde bakmakla so-

rumlu olduklar›n› bilir; sa¤l›klar›na dikkat ederler.

‹flte bu nedenle günlük faaliyetleri aras›nda spor

veya egzersiz yapmaya mutlaka zaman ay›r›r; bu

konuda ciddi bir gayret gösterirler. Zira spor vü-

cudun güçlenmesine, direnç kazanmas›na, düzen-

li ve sa¤l›kl› bir biçimde çal›flmas›na yard›mc› ola-

cak; bu ise Allah r›zas› için daha çok çal›flmas›na ve

hay›rl› ifller yapmas›na imkan haz›rlayacakt›r.

‹nsan metabolizmas› dura¤an de¤il, hareketli

bir yap›ya uyumlu flekilde yarat›lm›flt›r. Günümüzde

sporun, vücudun, savunma, dolafl›m, solunum ve sin-

dirim sistemini güçlendirdi¤i; bedeni mikroplara ve

hastal›klara karfl› daha dirençli hale getirdi¤i; hormonal sis-

temin, kalbin ve damar sisteminin düzenli çal›flmas›n› sa¤lad›¤›;

kaslar›, eklem ve tendonlar› güçlendirdi¤i; kondisyonu art›rd›¤›,

dinçlik kazand›rd›¤›; kan flekerinin dengelenmesine, "kötü koleste-

rol"ün düflmesine ve "iyi kolesterol"ün

yükselmesine yard›mc› oldu-

¤u ve daha pek çok ya-

rar› bilinmektedir.

‹man edenlerin

bu konudaki çabalar›n›n

di¤er bir nedeni ise, fiziksel gücün
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Allah'›n Kuran'da dikkat çekti¤i bir özellik olmas›d›r. Örne¤in,

Allah'›n kendisiyle konuflarak insanlar üzerine seçkin k›ld›¤› (Araf

Suresi, 144) Hz. Musa'n›n, güçlü bir fiziksel yap›ya sahip oldu¤u

onunla ilgili k›ssalar›n aktar›ld›¤› ayetlerden anlafl›lmaktad›r. Ayr›-

ca, bir kavme hükümdar olarak gönderilen Talut'un güçlü bir fizik

yap›s›na sahip oldu¤u bir ayette flöyle haber verilmektedir:

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik ola-

rak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a, ona göre daha çok

hak sahibiyken ve ona bir

mal (servet) bollu¤u veril-

memiflken, nas›l bizi (yönet-

mek üzere) hükümdarl›k

(mülk) onun olabilir?" dediler. O

(flöyle) demiflti: "Do¤rusu Allah si-

ze onu seçti ve onun bilgi ve bede-

nî gücünü art›rd›. Allah, kime di-

lerse mülkünü verir; Allah (rah-

meti ve gücü) genifl oland›r, bilen-

dir." (Bakara Suresi, 247)

Bunlar›n yan› s›ra müminlerin

spor yapmaya özen göstermesinin bir

nedeni daha vard›r: Kuran ahlak›n›

tebli¤ eden bir insan›n bedensel olarak

güçlü ve güzel bir görüntüye sahip ol-

mas›, karfl› tarafta uyand›raca¤› etki

bak›m›ndan da çok önemlidir. ‹nsan›n



d›fl görünüflündeki heybetli ve estetik yap›, daha tebli¤in bafl›nda

di¤er insanlar üzerinde olumlu bir izlenim b›rakacakt›r.

‹flte bu nedenle müminler her zaman güçlü ve sa¤l›kl› bir ya-

p›ya sahip olmak ve sahip olduklar› bu yap›y› korumak için çaba

harcarlar. Bu konuda tembellik, umursamazl›k ya da üflengeçlik

yapmazlar.
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‹badetlerini Yerine Getirirken 

"Ben, cinleri ve insanlar› yaln›zca Bana ibadet etsinler diye

yaratt›m" (Zariyat Suresi, 56) ayeti, Allah'›n insanlar› Kendisine

kulluk etmeleri için var etti¤ini haber verir. Di¤er bir ifadeyle, insa-

n›n yarat›l›fl amac›, herfleyin yarat›c›s› olan

Rabbimize Kuran'da bildirildi¤i flekilde

kulluk etmektir. ‹flte bu nedenle Kuran'›

rehber edinenler gere¤i gibi Allah'a ibadet

etmeyi herfleyden üstün tutar; ortalama

altm›fl-yetmifl y›ll›k k›sa ömürlerini ahi-

ret için ciddi bir çaba harcayarak ve

Allah'›n r›zas›n› kazanmaya çal›fla-

rak geçirirler. Bu durum, günlük

hayatlar›n›n her an›nda kendini

gösterir. 

Mümin Kuran ahlak›n› yaflama-

n›n dünya hayat›n›n bir k›sm›n›, belir-

li anlar›n› veya safhalar›n› de¤il, tümü-

nü kapsad›¤›n›n bilincindedir. Allah'›n

emirlerini titizlikle uygular ve daha

fazla hay›r iflleyerek sürekli salih amel-

lerde bulunur. Vaktini Allah'›n Ku-

ran'da belirtti¤i ibadetlerle geçirir. Bir

iflinden boflald›¤› zaman da hemen

yeni bir ifle yönelir. Allah'›n "De ki:

"fiüphesiz benim namaz›m, ibadet-

lerim, dirimim ve ölümüm alemle-

rin Rabbi olan Allah'›nd›r."" (Enam

Suresi, 162) ayetinde bildirdi¤i gibi,
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sürekli olarak hay›r ve güzellik peflinde-

dir. Bu çaba aras›nda bir kesinti, durak-

lama, s›n›r yoktur. Mümin için bir iflin

tamamlanmas› yeni bir iflin bafllamas›

gerekti¤inin bir göstergesidir.  Çünkü

mümin dünyada kendisine verilen her

saniyeyi Allah'›n r›zas›n› kazanmak için

çaba harcayarak geçirmesi gerekti¤ini ve ahi-

rette dünyada geçirdi¤i her an›n hesab›n› ve-

rece¤ini bilir. Bu nedenle de sadece Allah'›n

r›zas›n› kazanabilmek umuduyla her dakikas›-

n› Allah'›n en raz› olaca¤›n› umdu¤u iflleri ya-

parak geçirir. Allah Kuran'da müminlerin bu

yönde çaba harcamas›n› flöyle emreder:

fiu halde bofl kald›¤›n zaman, durmaks›z›n

yorulmaya-devam et. (‹nflirah Suresi, 7)

Müminin Allah r›zas› için yürüttü¤ü faali-

yetler günden güne devaml›l›k ve süreklilik gös-

terir. Bu durum, Allah'›n "Sürekli olan salih dav-

ran›fllar, Rabbinin kat›nda sevap bak›m›ndan

daha hay›rl›, var›lacak sonuç bak›m›ndan da

daha hay›rl›d›r." (Meryem Suresi, 76) ayetinin

bir gere¤idir. Rabbimiz, istedi¤i davran›fl biçimi-

nin ibadetlerde kararl›l›k oldu¤unu bir ayette flöyle bildirmektedir: 

Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir; flu halde

O'na ibadet et ve O'na ibadette kararl› ol. Hiç O'nun adafl› olan

birini biliyor musun? (Meryem Suresi, 65) 

Cahiliye insanlar›n›n bu konudaki tutumu ise, ahiretin varl›-

¤›ndan flüphe etmek gibi sapk›n bir mant›ktan yola ç›karak, arada

s›rada baz› ibadetleri yerine getirmekten ibarettir.
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Baz› insanlar kendilerine tek hedef olarak belirledikleri dünya

nimetlerini elde etmek için çok büyük bir çaba gösterirler. Zengin

olmak, statü kazanmak ya da baflka menfaatler için ellerinden ge-

len herfleyi yaparlar. Çok k›sa süre içinde tümüyle ellerinden gide-

cek olan "az bir de¤er" (Tevbe Suresi, 9) u¤runa büyük bir yar›fl içi-

ne girerler. Allah'›n r›zas›na ve cennetine talip olan mümin ise, yal-

n›zca Allah için ciddi bir çaba gösterir. Allah Kuran'da, müminin bu

özelli¤ini flöyle tarif etmektedir:

Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek

ona çal›fl›rsa, iflte böylelerinin çabas› flükre fla-

yand›r. (‹sra Suresi, 19)

Bütün gününü Allah'›n r›zas›n› ka-

zanmaya çal›flarak geçiren mümin, iba-

detlerinde son derece flevkli ve istekli-

dir. Gün boyunca tüm düflüncelerinde

ve davran›fllar›nda Allah'› hat›rlar ve

anar. O'nun sonsuz kudreti, akl›, ilmi,

sanat› ve di¤er s›fatlar› üzerinde derin

derin düflünür. Asl›nda bu tutum,

"... Rabbini çokça zikret ve

akflam sabah O'nu tesbih

et..." (Al-i ‹mran Suresi,

41) ve "Rabbini, sabah

akflam, yüksek olma-
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yan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için

için zikret..." (Araf Suresi, 205) ayetlerindeki hükmün hayata geçi-

rilmesidir. Böyle davranan mümin daima huzurlu ve mutludur.

Çünkü "... Haberiniz olsun; kalpler yaln›zca Allah'›n zikriyle

mutmain olur" (Ra'd Suresi, 28) ayetinde Rabbimiz kalplerin yal-

n›zca Kendisini anmakla huzur bulaca¤›n› haber vermifltir.

Kuran ahlak›n› kendine rehber alan bir in-

san Allah'›n yap›lmas›n› emretti¤i 5 vakit

namaz k›lmak, oruç tutmak, abdest al-

mak gibi fiili ibadetlerini büyük bir

titizlikle yerine getirir. Örne¤in

namazlar›n› vaktinde k›lma ko-

nusunda çok hassast›r. Dünyevi

ifllerinin namaz k›lmas›n› engel-

lemesine izin vermez. Kendisini

Allah'a yaklaflt›ran bu ibadeti

her defas›nda coflkuyla, zevk ala-

rak ve huflu içinde yerine getirir. 

Allah'a gönülden yönelmeden, gös-

terifl amac›yla ya da "‹nsanlar ne der?" en-

diflesiyle namaz k›lanlar ise, Allah'a ibadet et-

menin hazz›n› yaflayamazlar. ‹badetlerini yerine geti-

rirken zihinlerinde kendilerini Allah'a yak›nlaflt›racak
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düflünceler yoktur. Zihinleri Allah'›n ad›n› anmak ve yüceltmekten

çok günlük ifllerle meflguldür. Allah Kuran'da bu flekilde namaz k›-

lanlar› flöyle uyarmaktad›r:

‹flte (flu) namaz k›lanlar›n vay haline, Ki onlar, namazlar›nda

yan›lg›dad›rlar, Onlar gösterifl yapmaktad›rlar. (Maun Suresi,

4-6)

Bu flekilde sözde Allah ad›na bir fley yapt›klar›n› sanarak

Allah'tan korkmadan, O'nu düflünmeden, O'nun varl›¤›n› ve yak›n-

l›¤›n› hissetmeden ibadet edenler yan›lg› içindedirler. ‹nsan› Allah'a

yak›nlaflt›racak olan davran›fllar, ibadet esnas›ndaki samimiyeti,

Allah korkusu, itaati, huflusu, yani takvas›d›r.

Elinizdeki kitapta cahiliye insanla-

r›n›n çarp›k ibadet mant›¤› ayr›n-

t›l› olarak ele al›nmayacakt›r.

Bu konu hakk›nda daha kap-

saml› bilgi edinmek iste-

yenler Adaml›k Dini adl›

kitab›m›za baflvurabilirler. 
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Burada özellikle üzerinde durulmas› gereken bir nokta vard›r:

Baz› insanlar ibadet kavram›n› çok k›s›tl› de¤erlendirir, gün boyunca

Allah'›n birkaç emrini yerine getirmenin yeterli oldu¤unu zanneder-

ler. Oysa Kuran'a göre ibadet sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi kifli-

nin üzerine farz olan hükümlerle s›n›rl› de¤ildir. 

‹badet, kulluk anlam›na gelir. Yani insanlar›n kul olarak Allah

için yapt›klar› her eylem, konuflma, hal ve tav›r birer ibadettir. Na-

maz bir insan için nas›l önemli ve farz olan bir ibadetse, ayn› flekil-

de öfkeyi yenmek, güzel söz söylemek, insanlar› uyarmak, zanda

bulunmamak ya da tart›flmac› olmamak da birer ibadettir. (Detayl›

bilgi için bkz. Harun Yahya, Gözard› Edilen Kuran Hükümleri) Bu nedenle,

titizlik ve kararl›l›kla korunmas›, uygulanmas› gerekenler hem fiili

ibadetler hem de ahlaki hükümlerdir. K›sacas›, müminler Allah'›n

Kuran'da bildirdi¤i hükümlerin tümüne hayatlar›n›n her an›nda ge-

reken özeni en fazlas›yla gösterirler. ‹man edenlerin gün içindeki en
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önemli ibadetlerinden birisi ise tebli¤, yani insanlar› do¤ru yola ça¤›r-

mak, iyili¤i tavsiye edip kötülükten sak›nd›rmak, onlar› Kuran'a davet

etmektir. Öyle ki, bu ibadet müminlerin günlük hayatlar›n›n ayr›lmaz

bir parças›d›r. Mümin, sözleriyle, haliyle, tavr›yla yaflam›n›n her an›n-

da Allah'›n dinini di¤er insanlara anlatmakla ve ‹slam ahlak›n› temsil

etmekle yükümlüdür. Üstelik bu yükümlülük sadece dini tan›mayan-

lara yönelik de¤ildir. Mümin çevresindeki müminlere karfl› da en gü-

zel tav›rlar› göstererek örnek olmaya çal›fl›r. Söz konusu gerçekleri

Rabbimiz bir ayette flöyle tarif etmektedir:

Mümin erkekler ve mümin kad›nlar birbirlerinin velileridirler. ‹yi-

li¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, namaz› dosdo¤ru k›larlar, ze-

kat› verirler ve Allah'a ve Resulü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n ken-

dilerine rahmet edece¤i bunlard›r. fiüphesiz Allah üstün ve güçlü-

dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Müminler di¤er insanlar› güzel ahlaka davet etmek için her imkan›

kullanmaya gayret ederler. Onlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i, s›fatlar›, insa-

n›n yarat›l›fl amac›, Allah'›n be¤endi¤i ideal tav›r, davran›fl ve yaflam bi-

çimi, Kuran ahlak›na göre iyi, kötü, do¤ru, yanl›fl kavramlar›, k›yamet,

cennet, cehennem ve bunlar gibi konularda bilgilendirirler.

Müminlerin birbirleri aras›ndaki konuflmalar› da gerçekte karfl›-

l›kl› birer tebli¤dir. Onlar da birbirlerini Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i

hükümlere uymaya ve ‹slam ahlak›n› eksiksizce yaflamaya davet

ederler. K›sacas›, müminin genel üslubu, tebli¤dir. 

Müminler hem sözlü hem de yaz›l› tebli¤ metotlar›n› uygularlar;

ayr›ca günümüzün son derece geliflmifl kitle iletiflim araçlar›ndan is-

tifade ederler. ‹nsanlar› Kuran ahlak›na davet ederken televizyon,

radyo, kitap, dergi, gazete, mektup gibi araçlardan olabilecek en gü-

zel flekilde faydalan›rlar.

Kuran ahlak›n› yaflayan müminlerin gün içinde tebli¤ kadar va-

kitlerini alan bir di¤er konu da tebli¤e haz›rl›k yapmakt›r. Allah Ku-

ran'da, Kendi yolunda fikri mücadele etmek isteyenlerin önceden bu
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ifl için haz›rl›k yapmalar› gerekti¤ine iflaret etmektedir. Bu nedenle de

yap›lan tebli¤ için insan›n kendisini her yönden haz›rlamas› son de-

rece önemlidir. 

Tebli¤ için müminin öncelikle yapmas› gereken ifllerden biri,

kendini gelifltirmesi; Allah'›n dinini anlatabilecek her türlü bilgiye sa-

hip olmas›d›r. Yani hem manevi aç›dan hem de bilgi yönünden ken-

dini yetifltirmesidir. Özlü, isabetli, ihtiyaca yönelik, ikna ve tatmin

edici, etkileyici, hikmetli bir biçimde konuflmak ve yazmak için çal›fl-

ma yapmak gereklidir. Müslüman›n Kuran ayetlerini çok iyi ö¤ren-

mesi, Peygamberimiz (sav)'in sünnetini kavramas› bu haz›rl›¤›n ana

konular›d›r. ‹flte, tüm bu haz›rl›klar ve çal›flmalar müminin günlük

hayat›n›n belirli bir bölümünü al›r. 
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Gece Yatarken

Gecenin yarat›l›fl›nda düflünen tüm insanlar için birçok hik-

metler vard›r. Rabbimiz "Gece de kendileri için bir ayettir. Gün-

düzü ondan s›y›r›p yüzeriz, hemen art›k karanl›kta kal›vermifl-

lerdir" (Yasin Suresi, 37) ayetiyle bu gerçe¤i insanlara haber vermifl-

tir. Sözü edilen hikmetlerden biri, yavafl yavafl güneflin kayboluflu

ve ard›ndan havan›n gitgide kararmas›nda gizlidir. Bu yavafl geçifl-

ler sayesinde canl›lar, gece ve gündüz aras›ndaki

›fl›k ve s›cakl›k farkl›l›klar›na kolayca al›fl›rlar.

Böylece bu farkl›l›klardan dolay› zarar gör-

mezler. Üstün bir ilim ve kudrete sahip

olan Allah, kullar›na ve tüm canl›lara mer-

hamet etmifl; birçok insan›n hayat›nda bir kez

olsun düflünmedi¤i bu nimetle onlar› faydalan-

d›rm›flt›r. 

Kuran ahlak›na sahip bir insan

bunlar üzerinde düflündü¤ünde

Allah'›n "… O, merhamet-

lilerin (en) merhametli-

sidir" (Yusuf Su-

resi, 92) aye-

tiyle bildirdi-

¤i gerçe¤in
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bir delilini daha görür. fiüphesiz, gece ve gündüzün art arda gelifli

de Allah'›n insanlar için yaratt›¤› say›s›z nimetten biridir. ‹nsanlar›n

bunu daha iyi kavrayabilmeleri için Rabbimiz Kuran'da flunlara

dikkat çekmektedir:

De ki: "Gördünüz mü söyleyin; Allah, k›yamet gününe kadar

geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'›n

d›fl›nda size ayd›nl›k verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeye-

cek misiniz?" 

De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Allah k›yamet gününe kadar

gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'›n

d›fl›nda size içinde dinlenece¤iniz geceyi getirecek ilah kim-

dir? Yine de görmeyecek misiniz? (Kasas Suresi, 71-72)

Gecenin de gündüzün de oluflmas›na neden olan koflullar›,

dengeleri ve sistemleri yaratan Allah't›r; bunlardan birinin yoklu¤u

durumunda insanlara yard›m edebilecek tek güç de Allah't›r. Allah

dilerse, sürekli olarak geceyi ya da sürekli olarak gündüzü yarata-

bilir. Ancak canl›lar buna dayanamazlar. Böyle bir durumun söz

konusu olmas› halinde yeryüzündeki yaflam sona erer. fiüphesiz

Allah, gece ve gündüzü kusursuz bir düzen içinde yarat›p bütün

canl›lara yaflayabilecekleri bir ortam sunmaktad›r. Bu ise, O'nun

sonsuz flefkat ve merhametinin iflaretlerindendir. Yukar›daki ayet-

lerin devam›ndaki ayette Rabbimiz flöyle buyurmaktad›r:

Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve

O'nun fazl›ndan (geçiminizi) araman›z için geceyi ve gündüzü

var etti. Umulur ki flükredersiniz. (Kasas Suresi, 73)

Gece ve gündüzün düzenli olarak birbiri ard›nca geliflindeki

hikmetleri fark edenler ise sadece akledenler, Allah'tan korkup-sa-

k›nanlar, düflünenler, yani Kuran ahlak›n› yaflayanlard›r. Bu duru-

mu Allah baz› ayetlerde flöyle bildirmektedir:

fiüphesiz göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün
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art arda geliflinde temiz ak›l sahipleri için gerçekten ayetler

vard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 190)

Gerçekten, gece ile gündüzün art arda geliflinde ve Allah'›n

göklerde ve yerde yaratt›¤› fleylerde korkup-sak›nan bir toplu-

luk için elbette ayetler vard›r. (Yunus Suresi, 6)

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün

art arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen

gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölü-

münden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yayma-

s›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤di-

rilmifl bulutlar› evirip çevirmesinde düflünen bir topluluk için

gerçekten ayetler vard›r. (Bakara Suresi, 164)

Allah insan metabolizmas›n› geceleri uyumaya ve dinlenmeye

uygun bir biçimde yaratm›flt›r ve bu durumu ayetlerde flu flekilde

bildirmektedir:

O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de ayd›nlat›c› olarak si-

zin için yaratm›flt›r. fiüphesiz iflitebilen bir topluluk için bun-

da gerçekten ayetler vard›r. (Yunus Suresi, 67)

Allah, kendisinde sükun bulman›z için geceyi, ay-

d›nl›k olarak da gündüzü sizin için var etti.
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fiüphesiz Allah, insanlara karfl› (s›n›rs›z) bir fazl sahibidir.

Ancak insanlar›n ço¤u flükretmiyorlar. (Mümin Suresi, 61)

Dinlenme vakti olmas›n›n yan› s›ra gecenin çok önemli bir

özelli¤i daha vard›r. Gecenin yarat›l›fl›ndaki hikmetlerden biri de,

dünya üzerinde genel bir sessizli¤in ve durgunlu¤un hakim oldu-

¤u bu saatlerin baz› ibadetler için en verimli saatler olmas›d›r. Ge-

ce vaktinin, hareketli olan gündüze göre düflünme, okuma ve du-

aya daha elveriflli oldu¤unu Allah Kuran'da flöyle bildirmektedir: 

Do¤rusu gece neflesi (gece ibadeti, insan›n iç dünyas›nda

uyand›rd›¤›) etki bak›m›ndan daha kuvvetli, okumak bak›-

m›ndan daha sa¤lamd›r. Çünkü gündüz, senin için uzun u¤ra-

fl›lar vard›r. Rabbinin ismini zikret ve herfleyden kendini çe-

kerek yaln›zca O'na yönel. (Müzemmil Suresi, 6-8)

Geceleri Allah'›n yarat›fl delilleri üzerinde derin derin düflün-

mek, Kuran okumak, Allah'a dua etmek gibi baz› ibadetler için kon-

santrasyon daha kolay elde edilir. Bunun bilincinde olan bir mü-

min, gece vaktinin tamam›n› dinlenmek veya uyumakla geçirmez.

‹htiyaçlar›, hatalar› veya eksikleri konusunda yaln›z bafl›na ve için

için Allah'a dua eder. Arkas›nda b›rakt›¤› günün bir de¤erlendir-

mesini yapar; gün içinde yapt›¤› hatalar› gözden geçirir ve bu hata-

lardan dolay› tevbe eder, ba¤›fllanma diler. Vaktini Allah'›n hoflnut

olaca¤› flekilde geçirir, O'nu anar ve O'na yak›nlaflmaya çal›fl›r.

Allah'›n varl›¤› ve yüceli¤i, ayetler, evrendeki ola¤anüstü düzen,

yeryüzündeki canl›lar, bunlar›n sahip oldu¤u kusursuz sistemler,

Allah'›n durmaks›z›n yaratt›¤› nimetler, cennet, cehennem, sonsuz-

luk… gibi pek çok konu üzerinde düflünür. Gecelerinin bir k›sm›n›

ibadetlere ay›ran müminlerin davran›fl biçimlerini Rabbimiz baz›

ayetlerde flöyle övmektedir:

Onlar, Rablerine secde ederek ve k›yama durarak gecelerler.

(Furkan Suresi, 64)
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Onlar›n yanlar› yataklar›ndan uzaklafl›r. Rablerine korku ve

umutla dua ederler... (Secde Suresi, 16)

Yoksa o, gece saatinde kalk›p da secde ederek ve k›yama dura-

rak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sak›nan ve Rabbi-

nin rahmetini umut eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle

bilmeyenler bir olur mu? fiüphesiz, temiz ak›l sahipleri ö¤üt

al›p-düflünürler." (Zümer Suresi, 9)

Bu flekilde müminler, gecenin bir bölümünü dua, zikir ve ibadet-

le geçiren Peygamber Efendimizin bir sünnetini de yerine getirmifl

olurlar. Bir ayette bundan flöyle söz edilir:

Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksi¤in-

de, yar›s›nda ve üçte birinde kalkt›¤›n› bilir; seninle birlikte

olanlardan bir toplulu¤un da (böyle yapt›¤›n› bilir)... (Müzem-

mil Suresi, 20)  

Rivayetlerde ise, Peygamber Efendimizin Allah'a kendisine

güzel bir ahlak ve iyi bir huy vermesi için dua etti¤i ve dualar›nda

Allah'a flöyle yalvard›¤› belirtilir:

"Allah'›m! Yarat›l›fl›m› ve ahlak›m› güzellefltir. ‹lahi! Beni ahla-

k›n kötülerinden uzaklaflt›r." (Huccetü'l ‹slam ‹mam Gazali, ‹hya'u
Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. S›tk› Gülle, Huzur Yay›n Evi, ‹stanbul
1998, s. 789)

fiunu da unutmamak gerekir ki daha önce belirtti¤imiz gibi

uyku hali ölümün bir benzeridir ve Allah dilerse, insan bir daha hiç

uyanamayabilir. Bu yüzden uyumadan önce geçirilen son dakika-

lar, insan›n ba¤›fllanma dilemesi için belki de son f›rsat› olabilir.

Allah Zümer Suresi'nde bu gerçe¤i, insanlara flöyle haber verir:

Allah, ölecekleri zaman canlar›n› al›r; ölmeyeni de uykusunda

(bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakk›nda ölüm karar›

verilmifl olan›(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise ad› konulmufl

bir ecele kadar sal›verir. fiüphesiz bunda, düflünebilen bir ka-

vim için gerçekten ayetler vard›r. (Zümer Suresi, 42) 
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Kuran ahlak›n› yaflayan bir mümin uyumadan önce kendisine

-belki de son kez- tan›nan bu f›rsat›n de¤erini bilir. Bu gerçe¤i göz

önünde bulundurarak içtenlikle Allah'a

yönelir, günahlar›ndan dolay›

ba¤›fllanmay› diler, her

konuda Allah'tan yar-

d›m ister ve yaln›zca

Allah'a dua eder.
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Ailesine ve yak›nlar›na karfl› tutumu 

Dünya hayat›na gözlerini açt›ktan sonra kendisine senelerce

bakan anne-babas›n›n yarat›l›fl›, mümin için üzerinde düflünülüp

Allah'a flükredilecek konulardan biridir. Anne ve babas› onu yetifl-

tirmek için çok çaba harcam›flt›r. Bununla birlikte Kuran ahlak›n›

yaflayan bir insan her zaman bir gerçe¤in bilincindedir: Anne ve ba-

bas›n› yaratan, onlara merhameti, flefkati ve çocuk sevgisini veren

Allah't›r. Allah, aciz bir canl› olarak do¤an insan›n yetiflip kendi

kendine yetebilir bir hale gelmesi için anne-babas› ile aras›nda bir

sevgi ba¤› k›lm›flt›r. Bu sevgi ba¤› ile anne-babas› y›llarca b›kma-

dan, büyük bir zevkle onu büyütmüfltür. Ailenin insan yaflam›nda-

ki önemini Allah bir ayette flöyle vurgulamaktad›r:

Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle davranmay›) tav-

siye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›-

m›flt›r. Onun (sütten) ayr›lmas›, iki y›l içindedir. "Hem Bana,

hem anne ve babana flükret, dönüfl yaln›z Banad›r." (Lokman

Suresi, 14)
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Rabbimiz, anne ve babaya karfl› göste-

rilmesi gereken davran›fl› da Kuran'da tarif

etmektedir. Allah onlara karfl› iyilikle dav-

ran›lmas›n› emretmifltir:

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram

k›ld›¤›n› okuyay›m: O'na hiçbir fleyi ortak

koflmay›n, anne-babaya iyilik edin... (En'am Suresi, 151)

Biz insana, 'anne ve babas›na' iyilikle davranmas›n› tavsiye et-

tik… (Ahkaf Suresi, 15)

Mümin, iflte bu ayetlerdeki hüküm do¤rultusunda, anne-baba-

s›na karfl› hürmet ve sayg› gösterir, büyük sevgi besler, hoflnut edi-

ci davran›fllarda bulunur, her f›rsatta güzel sözlerle onlar›n gönül-

lerini al›r. Allah ayn› zamanda onlara

karfl› nas›l bir hassasiyet göste-

rilmesi gerekti¤ini de flöyle

aç›klam›flt›r:

Rabbin, O'ndan baflka-

s›na kulluk etmemenizi

ve anne-babaya iyilikle-

davranmay› emretti. fia-

yet onlardan biri veya

ikisi senin yan›nda yafll›-

l›¤a ulafl›rsa, onlara: "Öf"

bile deme ve onlar› azarla-

ma; onlara güzel söz söyle.

(‹sra Suresi, 23)

Allah bu ayetle bize anne

babaya karfl› gösterilecek olan

merhametin ölçüsünü de ver-

mektedir. Allah "onlara öf bile de-

me, onlar› azarlama, onlara güzel
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söz söyle" ifadesiyle müminlere, bu konuda yap›labilecek en ufak

bir sayg›s›zl›¤› ya da merhametsizli¤i yasaklam›flt›r. Bu nedenle mü-

minler her dönemde anne ve babalar›na karfl› son derece hürmetkar,

ince düflünceli, hoflgörülü ve itinal› bir tav›r içinde olurlar. 

Onlar› rahat ettirmek için ellerinden geleni yaparlar. Sayg›da ve

merhamette kusur etmemeye çal›fl›rlar. Yafll›l›¤›n getirdi¤i zorluk ve

s›k›nt›lar› göz önünde bulundurur ve onlar henüz dile dahi getirme-

den tüm ihtiyaçlar›n› anlay›flla ve flefkatle gidermeye gayret ederler.

Hem maddi hem de manevi aç›dan bir eksiklik çekmemeleri ve ra-

hatlar›n›n sa¤lanmas› için tüm imkanlar›n› seferber ederler. Ayr›ca

her ne olursa olsun gönül al›c› ve hürmetkar üsluplar›ndan taviz

vermezler. 

Ancak tüm bunlar›n yan›nda müminlerin anne babalar›yla ilgi-

li olarak karfl›laflabilecekleri bir baflka durum daha söz konusudur.

‹man eden kimselerin anne babalar› kimi zaman inkar yolunu be-

nimsemifl olabilirler. Böyle bir inanç farkl›l›¤›nda müminin göstere-

ce¤i tav›r ise, yine en güzel sözle ve gönül al›c› bir üslupla onlar›

do¤ru yola davet etmesi olacakt›r. Hz. ‹brahim'in putlara tapan ba-

bas›yla yapt›¤› konuflmalar bize böyle bir durumda kullan›lacak üs-

lup ve gösterilecek tav›r konusunda yol göstermektedir:

"Babac›¤›m, gerçek flu ki, bana, sana gelmeyen bir ilim geldi.

Art›k bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaflt›ray›m. Babac›-

¤›m, fleytana kulluk etme, kuflkusuz fleytan, Rahman (olan

Allah)a baflkald›rand›r. Babac›¤›m, gerçekten ben, sana Rah-

man taraf›ndan bir azab›n dokunaca¤›ndan korkuyorum, o za-

man fleytan›n velisi olursun." (Meryem Suresi, 43-45)

Di¤er taraftan baz› insanlar ebeveynlerinin yafllanarak kuvvet-

ten düfltükleri dönemde, yard›ma ve ilgiye muhtaç olduklar› anlar-

da onlardan yüz çevirirler. Günümüzde bu kötü tutumun örnekleri-

ni yayg›n olarak görmek mümkündür. Maddi ve manevi aç›dan çok

zor durumda olan, evlerinde tek bafllar›na yaflamaya terk edilen
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yafll›lar s›k s›k karfl›m›za ç›kar. Bu konu üzerinde düflünen bir insan

görecektir ki, bu sorunun nedeni Kuran ahlak›n›n yaflanmamas›d›r.

Kuran'› rehber edinen bir kifli anne ve babas›n›n yan› s›ra di¤er

aile bireyleri ve çevresindeki insanlara da merhametli ve flefkatli

davran›r. Akrabalar›n›, arkadafllar›n› ve di¤er yak›nlar›n› Allah'›n

dinini ve Kuran ahlak›n› yaflamaya davet eder. Çünkü Allah "(Ön-

celikle) En yak›n h›s›mlar›n› (afliretini) uyar" (fiuara Suresi, 214)

ayetiyle iman edenlere dini anlatmaya yak›nlar›ndan bafllamalar›n›

emretmifltir. 

Kuran ahlak›n›n tam anlam›yla yafland›¤› bir aile ortam›nda

sürekli bir huzur ve sevinç hakimdir. Günümüzün dejenere olmufl

baz› ailelerinde görülen ba¤›rma, ça¤›rma, sayg›s›z üslup ve konufl-

malar mümin toplulu¤unun aras›nda asla olmaz. Herkes aile birey-

leriyle birarada bulunmaktan

büyük zevk al›r. Çocuklar

anne babalar›na sayg› du-

yar ve onlar› gönülden se-

verler. Aileler çocuklar›n›

Allah'›n bir emaneti ola-

rak görür ve korurlar. Ai-

le denilince akla s›cak-

l›k, sevgi, güven, daya-

n›flma gelir. Ama tekrar

belirtmekte yarar var

ki, bu mükemmel orta-

ma ancak din ahlak›n›n

tam, eksiksiz ve sami-

mi olarak yaflanmas›y-

la, Allah korkusu ve

sevgisine sahip olmakla

ulafl›labilir.
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Nimetler karfl›s›ndaki tutumu

Al›flkanl›¤›n getirdi¤i bak›fl aç›s›n› bir kenara koyarak, hikmet-

li bir biçimde çevrelerini gözlemleyen müminler, alg›lad›klar› her-

fleyin Allah'tan gelen bir nimet oldu¤unu kavrarlar. Gözlerinin, ku-

laklar›n›n, bedenlerinin, yedikleri tüm besinlerin, soluduklar› temiz

havan›n, evlerinin, mallar›n›n, imkanlar›n›n, sahip olduklar›n›n,

mikroorganizmalardan y›ld›zlara kadar herfleyin hizmetlerine ve-

rildi¤ini anlarlar. Öyle ki, bu nimetler say›lamayacak kadar çoktur-

lar. "E¤er Allah'›n nimetini saymaya kalk›flacak olursan›z, onu

bir genelleme yaparak bile sayamazs›n›z; gerçekten Allah, ba¤›fl-

layand›r, esirgeyendir." (Nahl Suresi, 18) ayetinde Rabbimizin bil-

dirdi¤i gibi, nimetleri s›n›flara ay›rarak saymak bile müm-

kün de¤ildir. 

Mümin, meflru ölçülerde kendisine sunulan

tüm dünya nimetlerinden yararlan›r, ama bunlara

aldanarak asla Allah'›, ahireti ve Kuran ahlak›na

göre yaflamay› unutmaz. Eline ne kadar iyi im-

kanlar geçerse geçsin (lüks, ihtiflam, para, ikti-

dar gibi), bu durum onun gevflemesine,

fl›marmas›na, kibirlenmesine,

k › s a c a s ›

Kuran ahla-

k›n› terk etme-

sine sebep olmaz. Çünkü bun-

lar›n tamam›n›n Allah'tan gelen birer ni-

met oldu¤unun ve Allah dilerse bunlar›

geri alabilece¤inin fark›ndad›r. Dünyadaki

nimetlerin geçici ve s›n›rl› oldu¤unu, bu ni-
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metlerle denendi¤ini, as›llar›n›n ise cen-

nette oldu¤unu akl›ndan ç›karmaz.

Kuran ahlak›-

n› yaflayan bir insan için mal, mülk,

mevki gibi dünya nimetleri yaln›zca Allah'a ya-

k›nlaflmas› ve flükretmesi için birer vesiledir. Ona

göre, geçici bir süre yararland›r›ld›¤›n› bildi¤i dünya

nimetlerine sahip olmak hiçbir zaman bir amaç de¤il-

dir. Örne¤in, dünya hayat›nda kullan›labilecek en uzun

süreli nimetlerden biri olan bir evin sa¤layaca¤› fayda, in-

san›n ortalama 60-70 y›ll›k ömrü süresince olacakt›r. ‹nsan,

dünya hayat› sona erince, sahip olabilmek için hayat› boyunca ça-

l›flt›¤›, çok sevdi¤i, de¤er verdi¤i evini dünyada b›rak›p gidecektir.

Aç›kt›r ki ölüm, dünya nimetleri ile insan›n aras›nda kesin bir ayr›-

l›k demektir.

Mümin kendisine verilen nimetlerin gerçek ve tek sahibinin

Allah oldu¤unu, bunlar›n yaln›zca O'ndan geldi¤ini bilir. Bu nimet-

leri var eden Rabbimize gere¤i gibi flükretmek, memnuniyetini ve

minnettarl›¤›n› belirtmek için elinden geleni yapar. Say›s›z nimete

karfl›l›k sözlü ve fiili olarak sürekli bir flükür halinde bulunmaya,
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Allah'›n nimetlerini anma-

ya, hat›rda tutmaya ve anlat-

maya çaba harcar. Bu konu-

daki baz› ayetler flöyledir:

Elbette Rabbin sana vere-

cek, böylece sen hoflnut ka-

lacaks›n. Bir yetim iken, seni bulup da bar›nd›rmad› m›? Ve se-

ni yol bilmez iken, 'do¤ru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yok-

sul iken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse, sak›n yetimi

üzüp-kahretme. ‹steyip-dileneni azarlay›p-ç›k›flma. Rabbinin

nimetini durmaks›z›n anlat. (Duha Suresi, 5-11)

"Sizi uyarmak için aran›zdan bir adam arac›l›¤›yla Rabbiniz-

den size bir zikr'in gelmesine mi flafl›rd›n›z? (Allah'›n) Nuh

kavminden sonra sizi halifeler k›ld›¤›n› ve sizin yarat›l›flta ge-

lifliminizi artt›rd›¤›n› (veya üstün k›ld›¤›n›) hat›rlay›n. Öyley-

se Allah'›n nimetlerini hat›rlay›n, ki kurtulufl bulas›n›z." (Araf

Suresi, 69)

Baz› kimseler flükretmek için kendilerine çok büyük, çok özel

bir nimetin gelmesini ya da çok büyük sorunlar›n›n hallolmas›n›

beklerler. Oysa biraz dikkat edildi¤inde, insan›n her an›n›n nimet

içinde geçti¤i görülür. Hayat›, sa¤l›¤›, akl›, fluuru, befl duyusu, ne-

fes ald›¤› hava ve bunlara benzer say›s›z nimet kesintisiz bir flekil-

de her an kendisine sunulmaktad›r. Bu nimetlerin ise her biri ayr›

bir flükrü gerektirir. Allah'› anmas›nda, yarat›l›fl delillerini düflün-

mesinde eksiklik olan kimseler gaflet içinde olduklar› için, bu ni-

metlerin de¤erini onlara sahipken bilmez, bunlar›n flükrünü yap-

Kuran Ahlak›na Göre Müminin 24 Saati

108



maz, ancak bu nimetler ellerinden al›nd›¤› zaman

de¤erlerini anlarlar. 

Müminler ise, sahip olduklar› her nimet için ne kadar

aciz ve muhtaç olduklar›n› düflünerek daima Allah'a flükreder-

ler. Müminlerin Allah'a flükrettikleri tek nimet zenginlik, mal,

mülk de¤ildir. Herfleyin sahibinin ve hakiminin Allah oldu¤unu bi-

len müminler sa¤l›klar›, güzellikleri, bilgileri, ak›llar›, iman› sevme-

leri, inkar› çirkin görmeleri, hidayet ehli olmalar›, tertemiz mümin-

lerle birlikte bulunmalar›, anlay›fl, basiret ve feraset sahibi olmala-

r›, fiziksel ve manevi güçleri dolay›s›yla Rabbimize flükrederler.

Güzel bir manzara gördüklerinde veya iflleri kolay halloldu¤unda,

istedikleri bir fley gerçekleflti¤inde, güzel bir söz iflittiklerinde, sev-

gi ve sayg› gördüklerinde ve daha saymakla bitiremeyece¤imiz ka-

dar çok nimetle karfl›laflt›klar›nda hemen Allah'a flükreder; O'nun

merhametini, flefkatini, Rahman ve Rahim oldu¤unu düflünürler.

E¤er mümin, kendisine verilen nimetlerden dola-

y› azg›nlaflmayaca¤›n›, kibirlenip fl›marmaya-

ca¤›n› yapt›¤› flükürle, tüm tav›r ve ko-

nuflmalar›yla Allah'a gösterirse,

Allah ona daha fazla nimet

verir. Allah'›n Kuran'da

verdi¤i "Andolsun, e¤er

flükrederseniz gerçek-

ten size art›r›r›m ve an-

dolsun, e¤er nankör-

lük ederseniz, flüphe-

siz, Benim azab›m pek
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fliddetlidir" (‹brahim Suresi, 7) hükmü bunu ifade et-

mektedir.

Bütün nimetler ayn› zamanda insan›n dünyadaki imti-

han›n›n bir parças›d›r. ‹man edenler bu nedenle flükretmenin ya-

n›nda kendilerine verilen nimetleri, mümkün oldu¤u kadar ha-

y›rl› ifllerde kullan›r, cimrilik ederek y›¤›p biriktirme arzusu duy-

mazlar. Çünkü, cimrilik ederek y›¤›p biriktirmek cehennem ehli-

nin bir özelli¤idir. Rabbimiz buna Kuran'da flöyle dikkat çekmek-

tedir:

Hay›r; (hiçbiri kabul edilmez). Do¤rusu o (cehennem), cay›r

cay›r yanmakta olan atefltir: Bafl›n derisini kavurup-soyar. Yüz

çevirip arkas›n› döneni ça¤›r›r-durur. (Durmaks›z›n mal ve

servet) Toplay›p bir yerde (üst üste) y›¤makta olan›. Gerçek-

ten, insan, 'bencil ve haris' olarak yarat›ld›. Kendisine bir fler

(kötülük) dokundu¤u zaman feryad› basar. Ona bir hay›r do-

kundu¤unda engelleyici olur (veya cimrilik eder). (Mearic Su-

resi, 15-21)

Allah "ihtiyaçtan arta kalan›"n›n (Bakara Suresi, 219) infak

edilmesini emretmektedir. Kuran ahlak›n›n bir gere¤i olarak, mü-

minler kazançlar›ndan ihtiyaçlar›n›n d›fl›nda olan k›sm›n› hay›rl› ifl-

lerde, Allah yolunda kullan›rlar. 

Elbette nimetlere karfl›l›k flükür,

O'nun verdi¤i tüm nimetleri yine

Allah r›zas› için kullanmakla

olur. Mümin, kendisine

verilen herfleyi, Allah'›n

emretti¤i hay›rl› ifllerde

kullanmakla yüküm-

lüdür. Allah'›n kendisi-

ne verdi¤i maddi im-

kanlar›n yan› s›ra, bede-
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nini de O'nun r›zas› için, O'nun yolunda çaba göstermek için

kullan›r ve Allah'›n hoflnutlu¤unu, rahmetini ve sürekli nimetlerle

donat›lm›fl olan cenneti kazanmay› umut eder:

Hiç flüphesiz Allah, müminlerden -karfl›l›¤›nda onlara mutla-

ka cenneti vermek üzere- canlar›n› ve mallar›n› sat›n alm›fl-

t›r… (Tevbe Suresi, 111)

Kuran ahlak›n› yaflayan fertlerden oluflan bir toplumda, yok-

sulluk, açl›k, sefalet ve bu gibi zorlukla-

r›n ortaya ç›kard›¤› fliddet, kavga,

h›rs›zl›k, cinayet gibi çirkin fiil-

ler ortadan kalkar.

Böylece Allah'›n

izniyle huzur

ve refah en

üst seviye-

ye ulafl›r.

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

111



Güzellikler karfl›s›ndaki
tutumu

Zenginlik, ihtiflam ve güzellik cennetin özellik-

lerinden oldu¤u için, Allah cenneti hat›rlatacak,

müminin cennete kavuflma arzusunu ve heyecan›n›

art›racak nimetlerin benzerlerini bu dünyada da

onlara sunmaya bafllar. 

Durmaks›z›n akan ›rmaklardan görkemli me-

kanlara, çarp›c› güzellikteki bahçelerden insanla-
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r›n fiziki güzelli¤ine, estetik yap›lardan göz al›c› sanat eserlerine

kadar kadar bütün nimetler Allah'›n insanlara bir lütfudur. Dünya

hayat›nda bu nimetlerin her birinin yarat›l›fl›n›n hikmeti vard›r.

Müminler yeryüzündeki bütün güzellikleri, as›llar›n›n birer benze-

ri, numunesi ve müjdecisi olarak de¤erlendirirler. Allah Kuran'da

iman edenleri flu flekilde müjdeler:

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanlar› müj-

dele. Gerçekten onlar için altlar›ndan ›rmaklar akan cennetler

vard›r. Kendilerine r›z›k olarak bu ürünlerden her yedirildi-

¤inde: "Bu daha önce de r›z›kland›¤›m›zd›r" derler. Bu, onlara,

(dünyadakine) benzer olarak sunulmufltur. Orada, onlar için

tertemiz efller vard›r ve onlar orada süresiz kalacaklard›r. (Ba-

kara Suresi, 25)

Her ne kadar ahiretteki nimetler dünyadakilere benzer olsalar

da, gerçeklik ve süreklilik bak›m›ndan dünyadakilerle k›yaslanma-

yacak kadar üstündürler. Allah cenneti kusursuz bir flekilde yarat-

m›fl ve güzellikleri kat kat art›r›lm›fl nimetlerle donatm›flt›r. Kuran

ahlak›na sahip bir insan, gördü¤ü her güzelli¤in cennetteki üstün

yarat›l›fl›n› ve muhteflemli¤ini düflünür. Gökyüzüne bakt›¤›nda,

"eni göklerle yer kadar olan" (Al-i ‹mran Suresi, 133) cennetin
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büyüklü¤ünü; güzel meskenler gördü¤ünde, "alt›ndan ›rmaklar

akan cennetin yüksek köflkleri"ni (Ankebut Suresi, 58); göz ka-

maflt›ran mücevherler gördü¤ünde, "alt›ndan bileziklerle ve inci-

lerle" (Fat›r Suresi, 33) oluflturulan cennet tak›lar›n›; fl›k ve zarif giy-

silerle karfl›laflt›¤›nda, "hafif ipekten ve a¤›r ifllenmifl atlastan"

(Kehf Suresi, 31) yap›lm›fl cennet elbiselerini; lezzetli yiyecek ve içe-

cekler tatt›¤›nda, cennette "içinde bozulmayan sudan ›rmaklar, ta-

d› de¤iflmeyen sütten ›rmaklar, içenler için lezzet veren fla-

raptan ›rmaklar ve süzme baldan ›rmaklar" (Muham-

med Suresi, 15) oldu¤unu; etkileyici bahçeler gördü-

¤ünde, "alabildi¤ine yemyeflil" (Rahman Suresi, 64)

cennet bahçelerini; estetik mobilyalar karfl›s›nda, cennet-

teki "özenle ifllenmifl mücevher tahtlar›" (Vak›a Suresi, 15) düflü-

nür. Bu düflünceleri sebebiyle de sahip olsun ya da olmas›n dünya-

daki bütün güzellikler iman eden bir insan için büyük bir zevk kay-

na¤› ve flükür vesilesidir. Ayn› zamanda cennet özlemini ve çabas›-
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n› art›racak önemli bir flevk kayna¤›d›r. 

Kuran ahlak›n› yaflayan bir mümin kendisinden daha güzel

veya daha zengin olan birini k›skanmaz; ona sahip olduklar›ndan

dolay› öfkelenmez. Söz gelimi, birçok insan gibi gösteriflli bir ev sa-

hibi olamad›¤› için hay›flanmaz. Çünkü müminin hayat›n›n temel

gayelerinden biri, geçici bir süre de¤il, sonsuza kadar bu güzellik-

lere sahip olmakt›r. Sürekli olan ise, as›l yurt olan ahirettedir. Buna

Allah Kuran'da, "Rableri onlara kat›ndan bir rahmeti, bir hoflnut-

lu¤u ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetle-

ri müjdeler" (Tevbe Suresi, 21) ayetiyle dikkat çekmektedir.

Kuran ahlak›ndan uzak yaflayan insanlar ise, ahiretin as›l yurt

oldu¤unu göz ard› ederek, dünya nimetlerine tutku ile ba¤lan›rlar.

Bafll›ca amaçlar› adlar›ndan övgüyle söz ettirmek, kendilerince

"sayg›n" ve "önemli" biri olmak, maddi imkanlar›n› geniflletmek ve

rahat bir hayat yaflamakt›r. Hayatlar› boyunca geçici, önemsiz ve al-

dat›c› dünya de¤erlerinin peflinde koflturup dururlar. Kendilerinin
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sahip olamad›¤› güzellikleri görmek ise sadece k›skançl›klar›n›, h›rs-

lar›n› ve üzüntülerini art›r›r. Örne¤in kendilerine ait olmayan güzel

ve gösteriflli bir evde bulunmaktan zevk alamazlar. Zihinlerini sü-

rekli "Niye ben bu kadar zengin de¤ilim?", "Niye benim böyle güzel

bir evim yok?" gibi sorularla meflgul ederler. Dünya üzerindeki gü-

zel olan fleyler bu insanlar için genelde bir s›k›nt› kayna¤›d›r; çünkü

onlar güzelliklerden zevk alabilmek için mutlaka onlara sahip olma-

lar› gerekti¤ini düflünürler. 

Oysa Kuran ahlak›n› yaflayanlar, sahip olsalar da ol-

masalar da güzelliklerden zevk almay› bilirler. Örne¤in,

imani fluura sahip bir insan imtihan› gere¤i zenginlere öz-

gü ortamlarda yaflam›yor, böyle ortamlarda bulunam›yor,

hatta böyle ortamlar› hiç görmüyor da olabilir. Ancak içinde bulun-

du¤u bu durumun mutlaka bir hikmeti oldu¤unun bilincindedir.

Çünkü müminin Allah'›n yarat›fl›ndaki güzellikleri görmesi ya da

fark etmesi için mutlaka oralarda bulunmas› gerekmez. Mümin, fe-

raseti ve basireti ile Allah'›n eflsiz yarat›fl güzelliklerini her yerde ve

her an fark eder. Geceleri gökyüzünde y›ld›zlar›n olufl-

turdu¤u ihtiflam, bir gülün rengindeki, tasar›m›n-
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daki, kokusundaki eflsiz güzellik, gün içinde herkesin rastlayabilece-

¤i ve takdir edebilece¤i birkaç örnektir.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, müminlerin cennete duydukla-

r› özlem, onlar›n çevrelerini cenneti and›r›r mekanlara dönüfltürme-

lerine neden olur. Cennet, elbette ki her insan›n hayal edebildi¤inin

çok üzerinde sanat eserlerine, dünyada hiçbir insan›n eriflemeyece¤i

kusursuzlukta görüntülere, güzelliklere sahip olan bir mekand›r.

Ancak Kuran ahlak›n› yaflayan bir Müslüman, dünyada sahip oldu-

¤u tüm imkanlar› kullanarak, çevresini elden geldi¤ince güzellefltir-

meye çal›fl›r. Allah Kuran'da Hz. Süleyman'›n çok üstün bir sanat an-

lay›fl›na sahip oldu¤una dikkat çekmektedir. Hz. Süleyman'›n köfl-

künde gerçek bir sanat, estetik ve güzellik hakimdir. Süleyman Pey-

gamberin, Allah'›n bir nimeti olan zenginlikten ve ihtiflamdan çok

zevk ald›¤›na Rabbimiz bir ayette flöyle dikkat çeker:

O da demiflti ki: "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbi-

mi zikretmekten dolay› tercih ettim..." (Sad Suresi, 32)

Kendisine büyük makam, büyük mülk ve hakimiyet verilen Hz.

Süleyman, sahip oldu¤u tüm nimetleri Allah'›n yolunda ve O'nun is-

tedi¤i biçimde kullanm›flt›r. Bu nedenle de Kuran'da övülmüfltür.

Müminler de Hz. Süleyman ve di¤er pey-

gamberleri kendilerine örnek al›r, elle-

rine geçen her türlü nimeti -ayn› bu

kutlu insanlar gibi- Allah'›n r›zas›n›

kazanmak için sarf ederler.
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Olumsuz gibi görünen
olaylar karfl›s›ndaki tutumu

Her insan gün boyunca çeflitli zorluklarla karfl›laflabilir. An-

cak müminler karfl›laflt›klar› zorluklar ne olursa olsun Allah'a tes-

lim olur, O'nu kendilerine vekil edinerek (tevekkül ederek) flöyle

düflünürler: "Allah bizi bu dünya hayat›nda her yapt›¤›m›zla ve

her düflündü¤ümüzle denemektedir. Bu, bir an bile akl›m›zdan ç›-

karmamam›z gereken çok önemli bir gerçektir. Öyle ise, yapt›¤›-

m›z herhangi bir iflte bir zorlukla karfl›laflt›¤›m›zda veya ifllerin

yolunda gitmedi¤ini düflündü¤ümüzde, Rabbimizin bu olaylar›n

hepsini bizim tavr›m›z› denemek için karfl›m›za ç›kartt›¤›n› kesin-

likle unutmamal›y›z." 

Allah insanlar›n karfl›laflt›klar› her türlü olay›n Kendisinden

oldu¤unu bir ayette flöyle bildirir:

De ki: "Allah'›n bizim için yazd›klar› d›fl›nda, bize kesinlik-

le hiçbir fley isabet etmez. O bizim Mevlam›zd›r. Ve mümin-

ler yaln›zca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

Yaflanan ve karfl›lafl›lan her olay›n Allah'›n kontrolünde gelifl-

ti¤i, dünya ya da ahiret için mutlaka bir hay›r tafl›d›¤›, imani bir

fluurla bakan herkes için aç›kt›r. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yah-

ya, Herfleyde Hay›r Görmek) Örne¤in insan›n sevdi¤i bir eflyas›n›

kaybetmesinde birçok hay›r vard›r. D›fltan bak›ld›¤›nda kötü gibi

görünen bu olay, müminin yanl›fllar›n› görmesine, dikkatinin aç›l-

mas›na, baz› konularda daha çok tedbir almas› gerekti¤ini düflün-

mesine vesile olur. Bunun yan›nda insan›n hiçbir fleyi sahiplenme-

mesi gerekti¤i; çünkü herfleyin tek sahibinin Allah oldu¤unun ha-

t›rlanmas› da bu tip olaylar›n bir di¤er hay›rl› yönüdür. 

Söz konusu durum, günlük yaflant› içerisinde karfl›lafl›lan bü-

yük veya küçük her olay için geçerlidir. Örne¤in bir ifl yerinde bir
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yanl›fl anlamadan dolay› veya birinin ihmali yüzünden yanl›fl yere

ödeme yap›labilir; saatlerce bilgisayarda üzerinde çal›fl›lan bir ödev

elektriklerin kesilmesi yüzünden bir anda yok olabilir; genç bir ö¤-

renci çok fazla çal›flmas›na ra¤men o gün hastaland›¤› için üniver-

site s›nav›na giremeyebilir; takip edilen bir iflte birçok bürokratik ifl-

lemden dolay› bir insan›n günleri kuyruklarda beklemekle geçebi-

lir, sürekli eksik bir belgesi ç›kabilir ve bu nedenle iflleri aksayabi-

lir; bir insan çok acil yetiflmesi gereken bir yere giderken uça¤›n›,

otobüsünü kaç›rabilir… Herkesin kendi yaflant›s› içinde karfl›lafla-

bilece¤i bu tür zor ve ters gibi görünen olaylar vard›r.

Ancak bu olaylar›n her birinde iman sahibi bir insan için pek

çok güzellik vard›r. Herfleyden önce mümin, Allah'›n, tavr›n› ve

sabr›n› denedi¤ini, ölece¤i ve ahirette hesap verecek olan bir insa-

n›n bu olaylara dal›p bunlara üzülüp vakit kaybetmesinin yersiz ol-

du¤unu düflünür. Her olay›n arkas›nda bir hay›r oldu¤unu bilir.

Hiçbir olay karfl›s›nda "Eyvah!" demez. Allah'a ifllerini kolaylaflt›r-

mas› ve herfleyi faydal› hale çevir-

mesi için dua eder. Ve bir zorlu-

¤un ard›ndan kolayl›k geldi¤in-

de bunun hemen Allah'a etti¤i
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duan›n bir karfl›l›¤› oldu¤unu, Allah'›n dualar› ifliten ve onlara ica-

bet eden oldu¤unu düflünür ve Allah'a flükreder. 

Bunlar› düflünerek gününe devam eden kifli, neyle karfl›lafl›rsa

karfl›lafls›n, asla ümitsizli¤e kap›lmaz, endiflelenmez, korkup üzül-

mez, çaresiz durumda kalmaz. Mutlaka Allah'›n bunlar› bir hay›r

ve güzellik üzerine yaratt›¤›n› bilir. Üstelik bunu sadece bafl›na ge-

lebilecek büyük olaylarda de¤il, biraz önce söz etti¤imiz gibi, gün-

lük hayat› içinde, küçük büyük karfl›laflt›¤› her detayda düflünür. 

Örne¤in planlad›¤› önemli bir ifli istedi¤i gibi gitmeyen, tam

baflar› elde etmek üzereyken son anda ciddi bir sorunla karfl›laflan

bir insan düflünün. Bu insan aniden k›zar, s›-

k›nt›ya düfler, üzülür, k›sacas› her türlü

olumsuzlu¤u yaflar. Oysa herfleyde bir

hay›r oldu¤unu düflünen bir insan

Allah'›n bu olayla kendisine gös-

terdi¤i hikmetleri düflünüp bul-

maya çal›fl›r. Bu konuda daha

kesin önlemler almas›

gerekti¤ine Allah'›n

dikkat çekmifl ola-

bilece¤ini düflü-

nür. Teknik

aç›dan gerek-

li tüm ön-

lemleri al›r

ve "belki de

bu flekilde

daha önem-

li zararlar›n

o l u fl m a s ›

önlenmifltir"
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diyerek Allah'a flükreder. 

Bir yere yetiflmeye

çal›fl›rken binece¤i oto-

büsü kaç›r›rsa, "Belki

gecikmem veya bu

otobüse binmemem

beni bir kazadan ve-

ya baflka bir kötü-

lükten korumufltur."

diye düflünür. Bun-

lar sadece birkaç ör-

nektir. "Bunun gibi

daha birçok hikmeti

olabilir." diye de dü-

flünür. Bu örnekler in-

san›n günlük yaflam› içe-

risinde çok fazla ço¤alt›la-

bilir. Ancak önemli olan flu-

dur: ‹nsan›n yapt›¤› planlar

her zaman istedi¤i gibi sonuç ver-

meyebilir. Kifli kendini bir anda plan-

lad›¤›ndan çok farkl› bir ortamda bulabilir.

‹flte böyle bir durumda tevekküllü davranan, karfl›-

laflt›¤› olayda hay›r arayan kifli kazançl›d›r. Çünkü Allah ayetinde

insanlara flöyle bildirir:

… Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin için hay›rl›d›r ve

olur ki, sevdi¤iniz fley de sizin için bir flerdir. Allah bilir de siz

bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216)

Allah'›n bildirdi¤i gibi biz neyin hay›rl›, neyin kötü oldu¤unu

bilemeyiz, ancak Allah bilir. ‹nsana tek düflen sonsuz merhamet sa-

hibi ve esirgeyen olan Rabbimizi dost edinmek ve O'na tam bir tes-
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limiyetle teslim olmakt›r.

‹nsan dünya hayat›nda, bir anda sahip oldu¤u herfleyini yitire-

bilir. Bir yang›n evini, ekonomik kriz tüm yat›r›mlar›n› ya da bir

olay sevdi¤i, de¤er verdi¤i eflyalar›n› kaybetmesine sebep olabilir.

Allah Kuran'da insanlar›n bu flekilde denemeden geçirildi¤inden

flöyle bahsetmektedir:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan,

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r

gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

Allah insanlara çeflitli flekillerde denemelerden geçirileceklerini

haber verirken, karfl›laflt›klar› bu zor durumlara karfl› sabredenlere

ise güzel bir müjde vermifltir. Allah'›n ayette tarif etti¤i sab›r, örne-

¤in kaybedilen eflyas›n› bulamay›nca, mecburiyetten durumu ka-

bullenerek tahammül etmek de¤ildir. Sab›r, kaybedilen fley ne kadar

büyük ve önemli olursa olsun, bunu haber

ald›¤› ya da durumu fark etti¤i andan

itibaren insan›n son derece tevek-

küllü, teslimiyetli davranmas›d›r.

Herfleyi yapan›n Allah oldu¤u-

nu akl›ndan ç›karmadan, den-

geli tutum ve davran›fllar›n›

devam ettirmesidir.

‹nsan gün içinde daha

önemli kay›plarla da karfl›la-

flabilir. Örne¤in ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak için günün

önemli bir bölümünü ge-

çirdi¤i iflini kaybet-

mek, tüm gelece¤i-

nin yaln›zca ona

ba¤l› oldu¤una ina-
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nan insanlar için çok önemlidir. Öyle ki, cahiliye ahlak›na sahip in-

sanlar çocukluklar›ndan itibaren iyi bir ifl sahibi olmak için yetiflti-

rilmifllerdir. Hayatlar›n›n her an›nda daha iyi bir iflte çal›flmay› ya

da ifllerinde yükselmeyi arzularlar. Bu nedenle de sahip olduklar›

ifli kaybetmek bunal›m ve s›k›nt› dolu günler geçirmelerine, kendi

deyimleriyle "hayatlar›n›n alt üst olmas›na" sebep olur. 

Di¤er taraftan, mümin kendisine r›zk› verenin Allah oldu¤unu

ve iflin yaln›zca bir sebep oldu¤unu bilir. Bir di¤er deyiflle ifl, mü-

min için Allah'›n sundu¤u nimetlerin kendisine ulaflmas›nda yal-

n›zca bir arac›d›r. Bu nedenle iflinden ayr›lmak gibi olaylar, iman

edenlerin sab›rla ve tevekkülle karfl›lad›¤› olaylard›r. Böyle bir du-

rumda güzel bir flekilde sabreder, Allah'a dua ve tevekkül ederler.

R›zk› verenin ve onu diledi¤i zaman alacak olan›n Allah oldu¤unu

hiçbir zaman unutmazlar. 

Kuran'› kendine rehber edinen bir insan, iflini kaybetmek, za-

rara u¤ramak, istedi¤i bir okulda okuyamamak gibi bir durumla

karfl›laflt›¤›nda hemen davran›fllar›n› ve düflüncelerini kontrol eder.

Allah'›n hoflnut olup olmad›¤› bir davran›fl›n›n olup olmad›¤›n› dü-
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flünür ve akl›ndan afla¤›daki ihtimaller geçer:

"Kaybetti¤im mal, mülk ya da eflya için yeterince flükretmemifl

olabilir miyim?"

"Hizmetime verilen nimetlerde cimrilik ya da nankörlük etmifl

olabilir miyim?" 

"Allah'› ve ahireti unutarak, mal›m›-mülkümü tutkuyla sahip-

lenmifl olabilir miyim?"

"Sahip olduklar›m dolay›s›yla büyüklenmifl, fl›marm›fl, Allah'›n

yolundan ve Kuran ahlak›ndan uzaklaflm›fl olabilir miyim?"

"Allah r›zas› için de¤il de, baflkalar›n›n hoflnutlu¤unu, be¤eni-

sini, takdirini kazanmak ya da kendi nefsimin istek ve arzular›n›n

tatmini için çal›flm›fl olabilir miyim?" 

Mümin kendi içinde vicdanl› ve samimi bir flekilde bu sorula-

ra cevap verir. Verdi¤i cevaplar do¤rultusunda da, Allah'›n hoflnut

olmad›¤› davran›fllar›n› düzeltmeye çal›fl›r ve bu davran›fllar›n› dü-

zeltmek için Allah'a dua eder. Samimi bir flekilde Allah'a yönelir.

Yan›larak ya da fark›nda olmadan yapt›¤› veya düflündü¤ü her

yanl›fl fleyden Allah'a s›¤›n›r. Allah Kuran'da iman edenlerin flöyle

dua ettiklerini haber verir:

... "Rabbimiz, unuttuklar›m›zdan veya yan›ld›klar›m›zdan do-

lay› bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere

yükledi¤in gibi a¤›r yük yükleme. Rabbimiz, kendi-

sine güç yetiremeyece¤imiz fleyi bize tafl›tma.

Bizi affet. Bizi ba¤›flla. Bizi esirge, Sen bizim

Mevlam›zs›n..." (Bakara Suresi, 286)

‹nsan imtihan› gere¤i art arda kay›plarla

da karfl›laflabilir. Ancak, imani derinli¤e sahip

bir insan, bunda da hikmetler oldu¤unu bilir.

Bu hikmetlerin en önemlilerinden birisi ise,

insan›n zorluklarla manevi yönde e¤itilmesi-

dir:
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… (Allah) Elinizden kaç›rd›klar›n›za ve size isabet edene

üzülmemeniz için sizi kederden kedere u¤ratt›. Allah, yapt›k-

lar›n›zdan haberi oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 153)

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen her-

hangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir ki-

tapta (yaz›l›) olmas›n. fiüphesiz bu, Allah'a göre pek kolayd›r.

Öyle ki, elinizden ç›kana karfl› üzüntü duymayas›n›z ve size

(Allah'›n) verdikleri dolay›s›yla sevinip-fl›marmayas›n›z. Allah,

büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez. (Hadid Suresi, 22-23)

Mümin için, gün içinde üst üste gelen zorlu durumlar onun bir

imtihan ortam›nda oldu¤unu hat›rlamas›na, Allah'a yak›nl›¤›n›n

artmas›na, olgunlaflmas›na ve Kuran ahlak›na sar›lmas›na vesile

olur. Mümin, Allah'›n kendisini bu flekilde e¤itti¤inin, ahiretteki

sonsuz nimetlere haz›rlad›¤›n›n bilincindedir. 
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Hastaland›¤› zaman

‹mani fluura sahip olan bir insan herhangi bir hastal›k duru-

munda da son derece sab›rl› ve tevekküllüdür. Hastal›¤›n da Allah'›n

bir imtihan› oldu¤unu bilir. Bu nedenle rahats›zl›¤› ne kadar fliddet-

li olursa olsun sabreder ve Allah'a samimiyetle dua etmeyi sürdürür.

Çünkü hastal›¤› yaratan›n ve flifay› verecek olan›n Allah oldu¤unu

bilir. Müminin hastal›k döneminde gösterdi¤i sabr›, Allah Kuran'da

"iyilik" olarak isimlendirmekte ve övmektedir:

... Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab'a ve pey-

gamberlere iman eden; mala olan sevgisine ra¤men, onu yak›n-

lara, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla, isteyip-dilenene ve

kölelere (özgürlükleri için) veren; namaz› dosdo¤ru k›lan, zeka-

t› veren ve ahidlefltiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zor-

da, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda sabredenler(in tu-

tum ve davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar, do¤ru olanlard›r ve mütta-

ki olanlar da bunlard›r. (Bakara Suresi, 177)

Mümin güzel bir flekilde sabrederken, sa¤l›¤›na kavuflmak için

gerekli tedavileri eksiksiz flekilde uygular. Duygusall›¤a kap›lmaz,

çocukça davranarak etraf›ndan ilgi toplamaya çal›flmaz. Rahats›zl›¤›-

n›n tedavisi için önerilen ilaçlar› ve tedavileri bilinçli bir flekilde ve ti-

tizlikle kullan›r. Bu davran›fl, onun Allah'a olan fiili duas›d›r. Ayn› za-

manda Kuran ahlak›n› yaflamas›n›n bir sonucu olarak, Allah'›n ken-

disine yard›m etmesi ve flifa vermesi için sürekli dua eder. Allah Ku-

ran'da iman edenlerin bu tutumuna Hz. Eyüb'ü örnek göstermifltir.

Hz. Eyüp rahats›zl›¤›nda Allah'›n merhametine flöyle s›¤›nm›flt›r:

Eyüp de; hani o Rabbine ça¤r›da bulunmufltu: "fiüphesiz bu

dert (ve hastal›k) beni sar›verdi. Sen merhametlilerin en merha-

metli olan›s›n." (Enbiya Suresi, 83)

fiunu da özellikle belirtmek gerekir ki, kullan›lan ilaçlar›n hepsi,

hastal›¤›n iyileflmesi için birer vesiledir. E¤er Allah dilerse uygula-
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nan tedaviyi vesile k›larak kiflinin iyileflmesine izin verir. Hastal›¤›n

tedavisinde kullan›lan t›bbi imkanlar›, ilaçlar›n yap›m›nda kulan›lan

mikroorganizmalar›, hayvanlar› ve bitkileri yaratan Allah't›r. K›saca-

s›, flifay› yaratan yaln›z Allah't›r. Allah Kuran'da bu gerçe¤e Hz. ‹b-

rahim'in, "Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O'dur" (fiuara Su-

resi, 80) ifadesiyle dikkat çeker.

Cahiliye toplumunu oluflturan fertler ise, hastaland›klar›nda

hemen isyankar bir tutum içine girerler. "Niye benim bafl›ma böyle

bir olay geldi?" gibi kader gerçe¤ine son derece ters bir davran›fl gös-

terirler. Bu yanl›fl mant›kla hareket eden insanlar için bir hastal›k

an›nda tevekkül etmek ya da karfl›laflt›klar› olaya hay›r gözüyle bak-

mak mümkün de¤ildir.

Oysa müminler hastal›klar› Allah'a yak›nlaflmak için çok önem-

li bir f›rsat olarak de¤erlendirir ve hastal›klar›n ard›ndaki gizli hik-

metleri düflünürler. Sa¤l›¤›n ne kadar büyük bir nimet oldu¤unu ve

insan›n ne kadar aciz oldu¤unu bir kez daha anlarlar. S›radan bir ra-

hats›zl›k say›lan grip mikrobu bile insan›n yata¤a düflmesine sebep

olabilir. Böyle bir durumda, insan ne kadar güçlü, onurlu ve zengin

olursa olsun acizdir, ilaç almak ve dinlenmek zorundad›r. Bu durum

insana Allah'a muhtaç oldu¤unu hat›rlat›r; içtenlikle Allah'›n ad›n›

anmas›na ve O'na yak›nlaflmas›na bir yol olur. Ayr›ca mümin için her

hastal›k, dünyan›n geçici-

li¤ini, ölümün ve ahiretin

yak›nl›¤›n› hat›rlatan bir

uyar› niteli¤indedir.
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Kötü ve s›k›nt›l› ortamlarda
gösterdi¤i tutum

‹nsanlar zaman zaman kasvetli ve rahats›zl›k verici ortamlar-

da bulunabilirler. Çöp y›¤›nlar›yla kapl› bir yol kenar›, rahats›z edi-

ci kokular›n hakim oldu¤u bir mutfak, dar, karanl›k ve izbe yerler

gibi... Müminler için herfley gibi pis ve s›k›c› ortamlar›n yarat›l›fl›-

n›n da hikmetleri vard›r. Bu tip yerler mümine cehennemi, dünya-

dakilerle k›yaslamas› mümkün olmayacak derecede pis bir ortam-

da sürdürülecek olan azab› hat›rlat›r. Nitekim, Allah Kuran'da ce-

hennemin kötü bir yer oldu¤unu, "fiüphesiz o, ne kötü bir karar-

gah ve ne kötü bir konaklama yeridir" (Furkan Suresi, 66) ayetiy-

le bildirmekte; cehennemdeki çirkin görüntüleri, karanl›¤›, pis-

li¤i pek çok ayette haber vermektedir:

"Ashab-› fiimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-› fiimal."

Hücrelere iflleyen kavurucu bir s›cakl›k ve kaynar su

ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o, ne

serindir, ne ferahlat›c›. (Vak›a Suresi, 41-44)

Elleri boyunlar›na ba¤l› olarak, s›k›fl›k bir yerine

at›ld›klar› zaman, orada yokoluflu isteyip-ça¤›r›r-

lar. Bugün bir yokoluflu ça¤›rmay›n, bir çok (kere)

yokoluflu isteyip-ça¤›r›n. (Furkan Suresi, 13-14)

Allah'›n bu ayetlerini hat›rlayan kifli, hemen

kendisini cehennem azab›ndan korumas› için Rab-

bimize dua eder, yapt›¤› hatalardan dolay› ba¤›fl-

lanma diler.  

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i tasvirlere göre ce-

hennem, pis kokan, dar, gürültülü, karanl›k, isli, du-

manl›, izbe bir yerdir. Güvenli olmayan ortamlar›,
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hücrelere iflleyen kavurucu bir s›cakl›¤› vard›r. En i¤renç yiyecek ve

içecekler cehennemdedir. Ateflten elbiseler vard›r  ve cehennemde-

ki bütün azaplar kesintisiz sürecektir. Derilerin ateflte kavrulaca¤›,

insanlar›n ç›kmak için yalvaracaklar› hatta ac›dan dolay› ölmek is-

teyecekleri cehennemi baz› yönleriyle nükleer savafl sonras›ndaki

dünyay› tasvir eden filmlerdeki ortamlara benzetebilir. Ancak bu

filmlerdeki karanl›k, alabildi¤ine

pis, bunalt›c› yerleri

cehennemdeki

o r t a m l a

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

129



k›yaslamak mümkün de¤ildir. Bu sadece bir benzetmedir. Ce-

hennem, bizim dünya hayat›na bakarak düflünebildi¤imiz en

kötü ortamlardan çok daha kötü, çok daha korkutucu bir yerdir.

Dünyada dar, pis, karanl›k ve s›cak ortamlar insan nefsini

çok zorlay›c› ortamlard›r. Cehennemde ise, bu bo¤ucu atmosfer

çok yo¤un bir biçimde hakimdir. Dünyada s›ca¤a karfl› birçok

önlem gelifltirmifl olan insan cehennemde çaresizdir. Ortam en

s›cak çölden daha s›cak, en karanl›k, izbe hücrelerden daha s›-

k›nt› verici ve pistir. S›cak, Rabbimizin bir ayetinde bildirdi¤i gi-

bi, insan›n en küçük parças› olan hücrelerine dek ifller. ‹nkar

edenler için kavurucu s›ca¤a karfl› bir koruyucu, ferahlama veya

serinleme imkan› yoktur. Bunlar›n yan› s›ra cehennemde, alg›la-

r›n dünya hayat›ndakinden daha kuvvetli oldu¤u bir hayat var-

d›r. Dünyada hissedilen ac›lar›n birço¤u k›sa bir süre sonra ha-

fiflemeye bafllar, yaralar iyileflir hatta çok fliddetli ac› veren ya-

n›klar›n yaralar› bile zamanla kapan›r. Cehennemde ise insan

ac›y› olabilecek her zaman, en fliddetli hisseder ve bu ac›

-Allah'›n dilemesi d›fl›nda- hiç bitmez.

Dünyada insan›n karfl›laflt›¤› pis ve bak›ms›z mekanlar›n

di¤er bir hikmetini ise flu örnekle anlatabiliriz: ‹nsan unutkanl›k

ya da ihmal nedeniyle bir yeri temizlememifl olabilir. Ancak söz

konusu pisli¤i görür görmez, asl›nda Allah'›n kendisine ne ka-

dar büyük bir lütufta bulundu¤unun ve bunun karfl›l›¤›nda da

kendisinin ne kadar yanl›fl davrand›¤›n›n fark›na var›r. Çünkü

Allah ona yaflayabilece¤i ideal bir yer sunmufltur ve bu yerde o

bir misafirdir. Bundan dolay› kendisine sunulan her nimeti titiz-

likle korumal› ve Allah'a karfl› flükrünü yapt›¤› fiillerle de gös-

termelidir. Aksi halde Allah'›n hoflnut olmayaca¤› flekilde hare-

ket etmifl olur. Bunun bilincinde olan mümin, hemen yanl›fl›n›

anlayarak Allah'a s›¤›n›r, gerekli temizli¤i yaparak hatas›n› tela-

fi eder ve bir daha böyle bir hataya düflmemeye çaba harcar. 
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fieytan›n telkinlerine karfl›
dikkat ve uyan›kl›k

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤ine göre, fleytan insanlar› sürekli

olarak do¤ru yoldan sapt›rmaya, Allah'›n dininden ve Kuran ah-

lak›ndan uzaklaflt›rmaya çal›fl›r. fieytan günün 24 saati sürekli bu

faaliyetine devam eder; zengin, fakir, genç, yafll›, güzel, çirkin ay-

r›m› yapmadan her insan› yoldan ç›karmak için çaba harcar. Çün-

kü her kim olursa olsun bütün insanlara büyük bir kin duyar.

fieytan›n bu kini ilk insan›n yarat›l›fl›yla bafllam›flt›r. Allah

Hz. Adem'i yaratt›ktan sonra fleytandan ona secde etmesini iste-

mifl; ancak fleytan kibirinden, k›skançl›¤›ndan dolay› Allah'a itaat

etmemifl ve Hz. Adem'e secde etmeyi reddetmifltir. Bu isyan› ve

küstahl›¤› yüzünden Allah'›n huzurundan kovulmufltur. Rabbi-

miz bu olay› bizlere flu flekilde haber verir:

Andolsun, Biz sizi yaratt›k, sonra size suret (biçim-flekil) ver-

dik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da
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‹blis'in d›fl›nda secde ettiler; o, secde edenlerden olmad›.

(Allah) Dedi: "Sana emretti¤imde, seni secde etmekten al›ko-

yan neydi?" (‹blis) Dedi ki: "Ben ondan hay›rl›y›m; beni atefl-

ten yaratt›n, onu ise çamurdan yaratt›n."

(Allah:) "Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen senin (hak-

k›n) olmaz. Hemen ç›k. Gerçekten sen, küçük düflenlerden-

sin." (Araf Suresi, 11-13)

fieytan›n, bu duruma düflmesine neden olan insanlar› sapt›r-

mak için Allah'tan süre istemesini ve k›yamet gününe kadar bu

sapt›rma faaliyetine bafllamas›n› ise, Allah Kuran'da flöyle haber

vermektedir:

O da: "(‹nsanlar›n) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip er-

tele.)" dedi.

(Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi.

Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar› (in-

sanlar› sapt›rmak) için mutlaka Senin dosdo¤ru yolunda (pu-

su kurup) oturaca¤›m."

"Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve

sollar›ndan sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmaya-

caks›n."

(Allah) Dedi: "K›nan›p alçalt›lm›fl ve kovulmufl olarak oradan

ç›k. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle

dolduraca¤›m." (Araf Suresi, 14-18)

fieytan›n hedefi, baflta Allah'›n dinine s›ms›k› sar›lan müminler

olmak üzere bütün insanlard›r. Arzusu, kendisiyle beraber olabildi-

¤i kadar çok insan› cehenneme sürüklemektir. ‹nsanlar›n samimi

bir flekilde, kalpten Allah'a ibadet etmelerini engellemeye, Allah'›n

dininden ve Kuran'dan uzak durmalar›n› ve bunun sonucunda

sonsuz azap çekmelerini sa¤lamaya çal›fl›r. 

‹man edenler ise, kendilerinin en büyük düflman› olan fleytan›n
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her an ifl bafl›nda oldu¤unun bilincindedirler. Allah'›n emirle-

rine titizlikle uymaya dikkat ederken, fleytan›n hile ve oyunla-

r›na karfl› her an tetiktedirler. Ondan gelebilecek vesveselere, bofl

vaatlere, kuruntulara, kuflkulara, olumsuz veya Kuran ahlak›na ay-

k›r› k›flk›rtmalara, erteleme, unutturma veya Allah'›n yolundan al›-

koymaya yönelik telkinlere karfl› uyan›kt›rlar. (Detayl› bilgi için bkz.

Harun Yahya, ‹nsan›n Apaç›k Düflman› fieytan) fieytan›n insana verdi-

¤i telkinlere Allah Bakara Suresi'nde flöyle bir örnek verir:

fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin -hayas›zl›¤›

emrediyor. Allah ise, size Kendisinden ba¤›fllama ve bol ihsan

(fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir.

(Bakara Suresi, 268)

Örne¤in fleytan, yukar›daki ayette bildirildi¤i gibi, iflini kaybe-

den bir insana her canl›n›n r›zk›n› Allah'›n verdi¤ini unutturmaya

ve insan› para bulamayaca¤›, aç kalaca¤› korkusuna kapt›rmaya ça-

l›fl›r. Bu flekilde korku verdi¤i gibi, çeflitli telkinlerle insanlar› kendi

yan›na çekmek için çabalar. Allah Kuran'da fleytan›n vesveselerine

karfl› insanlara flöyle yol göstermektedir:

E¤er sana fleytandan yana bir k›flk›rtma (vesvese veya i¤va) ge-

lirse, hemen Allah'a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir.

(Allah'tan) Sak›nanlara fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (ön-

ce) iyice düflünürler (Allah'› zikredip-anarlar), sonra hemen

bakars›n ki görüp bilmifllerdir. (Araf Suresi, 200-201)

fieytan›n telkinlerinden korunmak için yap›lmas› gereken en

önemli fley Allah'a s›¤›nmakt›r. Unu-

tulmamas› gerekir ki, fleytan da
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Allah'›n kontrolündedir ve Allah dilemedikçe hiçbir fleye güç

yetiremez. Allah Kuran'da insanlara fleytandan Kendisine s›¤›n-

malar› için flöyle dua etmelerini emreder:

De ki: ‹nsanlar›n Rabbine s›¤›n›r›m. ‹nsanlar›n malikine, in-

sanlar›n (gerçek) ilah›na; sinsice, kalplere vesvese ve flüphe

düflürüp duran" vesvesecinin flerrinden. Ki o, insanlar›n gö-

¤üslerine vesvese verir (içlerine kuflku, kuruntu f›s›ldar); Ge-

rek cinlerden, gerekse insanlardan. (Nas Suresi, 1-6)

Kuran ahlak›na sahip bir insan sürekli olarak fleytandan

Allah'a s›¤›n›r ve kendi düflüncesiymifl gibi zihninden geçen fleyta-

n›n telkinlerini, Kuran ahlak›na uygun düflüncelerinden ay›r›r. Her

an uyan›k davranarak fleytan›n söylediklerinin hiçbirini önemse-

mez. Yapt›¤› veya düflündü¤ü hiçbir ifle fleytan›n kar›flmas›na izin

vermez. Örne¤in bir iflle meflgulken, yaln›z bafl›nayken, biriyle ko-

nuflurken, bir olayla karfl›laflt›¤›nda, karfl›s›na bir zorluk ç›kt›¤›nda

fleytan›n pusuda bekledi¤inin ve Allah'›n hoflnut olmayaca¤› dav-

ran›fl ve sözleri telkin etti¤inin bilinciyle hareket eder. Her durum-

da, her ortamda Kuran'a göre konuflur ve hareket eder. Müminin

fleytan›n faaliyetlerinden etkilenmemesinin nedeni iflte budur. Söz

konusu gerçe¤i Rabbimiz Kuran'da flu flekilde haber verir:

Gerçek flu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üze-

rinde onun (fleytan›n) hiçbir zorlay›c›-gücü yoktur. Onun zor-

lay›c›-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a)

ortak koflanlar üzerindedir.

(Nahl Suresi, 99-100)
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Anlay›fl,
hoflgörü ve ba¤›fllay›c›l›k

Müminler Allah'›n "Anne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere,

yoksullara, yak›n komfluya, uzak komfluya, yan›n›zdaki arkada-

fla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›na güzellikle

davran›n." (Nisa Suresi, 36) hükmü gere¤i, çevrelerindeki insanla-

ra karfl› güzel tav›rlar gösterirler. Hiçbir zaman kavgac›, ters, bozu-

cu bir yap› sergilemezler ve etraflar›ndaki insanlar› da bu konuda

do¤ruya yönlendirirler. Kuran ahlak›n› yaflamalar› nedeniyle en

baflta kendileri her zaman için bar›flç›, uzlaflmac› ve yap›c› bir ka-

rakter gösterirler. Dinden uzak yaflayan kimselerin s›k s›k yaflad›k-

lar› "dar›lma", "kavga etme", "tart›flma" gibi tav›r bozukluklar›n›n

Kuran ahlak›nda yeri olmad›¤›n› bilirler. Bu nedenle de ne olursa

olsun affetme, hoflgörme ve karfl› taraf› güzel olana çekme yoluna

giderler. Allah bir ayette, "Kim sabreder ve ba¤›fllarsa, flüphesiz

bu, azme de¤er ifllerdendir" (fiura Suresi, 43) ifadesiyle bunun üs-

tün bir ahlak özelli¤i oldu¤una dikkat çekmektedir.

Allah insanlara birbirlerine karfl› anlay›fll›, hoflgörülü ve ba¤›fl-

lay›c› olmalar›n› emreder. Buna dikkat çekilen ayetlerden birinde

flöyle buyrulmaktad›r: 

Sizden, faziletli ve varl›kl› olanlar, yak›nlara, yoksullara ve

Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmas›nlar,

affetsinler ve hofl görsünler. Allah'›n sizi ba¤›fllamas›n› sevmez

misiniz? Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22) 

Bu nedenle mümin, gün içinde muhatap oldu¤u insanlara kar-

fl› son derece anlay›fll› ve hoflgörülü davranmaya dikkat eder. Örne-

¤in sabah uyurken gürültü yaparak kendisini uyand›ran birine an-

lay›fll› davran›r. O insan›n yaln›zca Allah'›n kontrolünde hareket

edebildi¤ini bilir. O anda uyanmas›n› isteyen Allah't›r ve o insan›
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buna vesile k›lm›flt›r. Oysa böyle bir durum baz› insanlar

için sinirlenmek, tart›flma ç›karmak için geçerli bir sebep-

tir. Kendisine yanl›fll›kla zarar veren, dikkatsizli¤i sonucu

bir kazaya sebep olan insanlara karfl› dahi, mümin güzellikle dav-

ranmaya özen gösterir. Karfl›laflt›¤› durum ne kadar ani ve ne kadar

önemli olursa olsun k›z›p öfkelenmez, kendini kaybetmez, çevre-

sindekileri k›rmaz. Kendisinin de hata yapt›¤›n› ve böyle durum-

larda ayn› anlay›fl› karfl› taraftan bekledi¤ini düflünür. Rabbimizin

biraz önce belirtti¤imiz Nur Suresi'nin 22. ayetinde dikkat çekti¤i

gibi, sonsuz flefkat ve merhamet sahibi olan Allah'›n, kendisinin ifl-

ledi¤i günahlar› ba¤›fllamas›n› umar. E¤er Allah'›n "Ba¤›fllayan" s›-

fat›n›n kendi ahlak›nda görülmesi yönünde bir çaba harcamazsa,

bu yapt›¤›n›n Kuran ahlak›na ayk›r› bir tutum olaca¤›n› bilir. 

Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan, en güzel ahlak›n sahibidir.

Onun evde, iflte, yolda, gün içerisinde gösterdi¤i olgun davran›fllar

sayesinde, olas› gerginlik ve s›k›nt›lar önlenir. Ayr›ca, mümin gös-

terdi¤i bu erdemli tutumla karfl›s›ndaki insanlara da örnek olur. En

önemlisi ise, Kuran'da övülen bir davran›fl› yerine getirmifl,

Allah'›n be¤endi¤i flekilde hareket etmifl olur. 
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‹slam büyü¤ü ‹mam Gazali, hadis alimle-

rinden derledi¤i bilgiler ile Peygamber Efen-

dimizin, çevresindekilere karfl› gösterdi¤i ör-

nek tutumu flöyle bildirmifltir:

"... Huzurunda oturan herkese mübarek yüzünden

nasibini verir, iltifat buyururdu. Bu yüzden huzu-

rundaki herkes onun nezdinde kendisinden daha

de¤erlisi olmad›¤› düflüncesine kap›l›rd›. Evet onun

oturuflu, dinleyifli, sözleri, güzel latifeleri ve tevec-

cühü hep nezdinde oturanlar içindi. Bununla birlik-

te onun meclisi haya, tevazu ve emniyet meclisiy-

di... Kendilerine ikram ve gönüllerini hofl tutmak

için sahabelerini künyeleri ile ça¤›r›r, künyesi olma-

yanlara künye bularak onunla hitap ederdi. Öfke-

lenmekten son derece uzak ve bir fleye çabucak r›za

gösterendi. ‹nsanlara karfl› insanlar›n en flefkatlisiy-

di. Öyle ya, insanlar›n en hay›rl›s› insanlara hayr›

dokunan, insanlar›n en yararl›s› da insanlara fayda-

l› oland›r." (Huccetü'l ‹slam ‹mam Gazali, ‹hya'u
Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. S›tk› Gülle, Huzur Ya-
y›n Evi, 1998, s.798)

Elbette bizlerin de kendimize örnek almam›z ge-

reken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu

en güzel tutumudur. Kuran ahlak›na

uyan ve Peygamberimiz (sav)'in

sünnetini uygulayan insanlar,

Allah'›n izniyle dünyada güzel

bir hayat yaflamay›, ahirette de

Allah'tan büyük bir rahmetle

karfl›l›k görmeyi umabilirler.
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Sab›rl› olmak

Hemen her toplumda Allah'›n

Kuran'da tarif etti¤i güzel ahlak›n baz› yönle-

rini yaflayan insanlar vard›r. Bu insanlar yeri geldi¤in-

de fedakar, yumuflak huylu, merhametli, adaletli, yard›msever dav-

ranabilirler. Ancak söz konusu kifliler her ne kadar güzel ahlakl› ol-

duklar›n› iddia etseler de, bu ahlakta sab›r gösteremedikleri anlar

mutlaka oluflur. Örne¤in acil bir s›nava yetiflmesi gereken bir insan

sabah, saati bozuldu¤u için uyuyakalabilir. Ard›ndan uyan›p bü-

yük bir telaflla okula yetiflmeye çal›fl›rken çok s›k›fl›k bir trafi-

¤e girebilir. Okula geç kald›¤›n› haber vermek için telefon

etmek isterken bir türlü telefon hatt›n› düflüremeyebilir. ‹fl-

te tam bu s›rada yan›ndaki arkadafl› kendi-

sine bir soru sordu¤unda, o kifliye karfl› ters

bir ses tonuyla cevap verebilir. Hatta hiç

cevap vermeden ters bir bak›flla bakabilir.

Söz edilen bu kifli kendince her zaman yar-

d›msever ve anlay›fll› bir insan oldu¤unu id-

dia etti¤i halde, böyle bir ortamda art›k "sab-

r›n›n tükendi¤ini" söyleyerek aksi ve anla-

y›fls›z bir tav›r gösterebilir.

Mümin ise her flart ve ortamda Ku-

ran ahlak›n› yaflama konusunda kararl›-

l›k gösterir. Karfl›s›na ç›kan insanlar›n

yanl›fl, hofl olmayan sözlerine ya da dav-

ran›fllar›na dahi güzel bir sab›rla karfl›l›k
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verir. (Detayl› bilgi için

bkz. Harun Yahya, Kuran'da Sabr›n

Önemi) Örne¤in yolda giderken birisi

otobüse önce binmek için kendisini kenara

itebilir. Bir arkadafl› kendisine k›zg›nl›kla kötü

sözler söyleyebilir. Veya yolda yürürken yan›ndan ge-

çen arac›n sürücüsünün dikkatsizli¤i sonucu bafltan afla¤›

her yeri çamur olabilir. Bu örnekler elbette ço¤alt›labilir. Ancak

Kuran ahlak›n› benimseyen bir insan tüm bu olaylar›n, kaderinde bu

flekilde yarat›ld›¤›n›n fark›nda olarak güzel bir flekilde sab›r gösterir

ve asla aksi, sinirli, ters bir tav›r göstermez. Elbette bir yandan da bu

tarz olaylarla tekrar karfl›laflmamak için her türlü tedbiri al›r ve elin-

den gelen bütün gücü kullanarak s›k›nt› oluflturan konular› ortadan

kald›rmaya çal›fl›r. Kuran ahlak›n›n gere¤i, insan›n kendisine zarar

veren bir olayda bile karfl› tarafa sab›r göstermesi; kötülüklere güzel-

likle cevap vermesidir. Allah Kuran'da müminlerin gösterdikleri

sab›r sayesinde kötülükleri en güzel flekilde uzaklaflt›rd›klar›na

flöyle dikkat çeker:

‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kö-

tülü¤ü) uzaklaflt›r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun ara-

s›nda düflmanl›k bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un)

oluvermifltir. Buna da, sabredenlerden baflkas› kavuflturula-

maz. Ve buna, büyük bir pay sahibi olanlardan baflkas› da

kavuflturulamaz. (Fussilet Suresi, 34-35)
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Güzel sözlülük

Baz› insanlar, vicdanlar› onlara hata yapan birine karfl› affedi-

ci olmay›, kötü söz söyleyene karfl› güzel bir söz söylemeyi bildirse

bile, onlar nefislerine uyup, affetmemeyi veya kötü söze daha kötü-

süyle karfl›l›k vermeyi tercih ederler. Bu çarp›k anlay›fl içinde ters

konuflmak, alayc› ifadeler kullanmak, kibir ve hakaret dolu sözler

söylemek, sayg›s›zca veya küstahça cevap vermek adeta bir üstün-

lük iflareti olarak görülür.

Elbette bunlar Kuran ahlak›yla taban tabana z›tt›r. Allah Ku-

ran'da güzel sözün ne kadar bereketli oldu¤unu ve her zaman in-

sanlara hay›r getirece¤ini flu örnekle bildirir:

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifltir: Güzel bir söz,

güzel bir a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise göktedir.

Rabbinin izniyle her zaman yemiflini verir. Allah insanlar için

örnekler verir; umulur ki onlar ö¤üt al›r-düflünürler. Kötü

(murdar) söz ise, kötü bir a¤aç gibidir. Onun kökü yerin üs-

tünden kopar›lm›fl, karar› (yerinde durma, tutunma imkan›)

kalmam›flt›r. Allah, iman edenleri, dünya hayat›nda ve ahiret-
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te sapasa¤lam sözle sebat içinde k›lar. Zalimleri de flafl›rt›p-

sapt›r›r; Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim Suresi, 24-27)

Bu ayetlerde de gördü¤ümüz gibi, güzel söz söyleyen ve ona

uyan kifli hem dünya hem de ahiret hayat›nda çok büyük güzellik-

lerle, eflsiz nimetlerle karfl›l›k bulacakt›r. Ancak buna karfl›l›k kötü

sözü söyleyen de, ona uyan da sonu cehenneme varan karanl›k bir

yola girmifl olacakt›r.

Mümin gün boyunca karfl›laflt›¤› insanlara güzel bir üslupla

hitap eder. Bulundu¤u her ortamda Allah'›n dinini anlat›r, Kuran

ile ö¤üt verir, Allah'›n ayetlerini hat›rlat›c› sözler söyler, insanlar›

güzel sözlerle onurland›r›r. Arkadafllar›n› teflvik etmek için Kuran

ahlak›na uygun yönlerini dile getirir. Etraf›ndaki insanlar›n daha

canl› ve nefleli bir flekilde güne devam etmelerini sa¤layacak flekil-

de konuflur. Müminin bu tav›rlar›n›, yukar›daki ayette geçen mey-

ve veren güzel a¤aca benzetebiliriz. 
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Oysa baz› insanlar di¤erlerinin güzel özelliklerini de¤il, küçük

düflürmek amac›yla eksikliklerini ve kusurlar›n› dile getirmeyi ter-

cih ederler. Yukar›da belirtti¤imiz ‹brahim Suresi'ndeki ayetlerde

Rabbimiz buna da dikkat çekerek, bu tür sözleri fayda vermeyen kö-

tü bir a¤aca benzetmifltir. Çünkü kötü söz, var olan güzel iliflkileri

bozdu¤u gibi karfl› taraf›n flevkini k›racak, s›k›lmas›na, üzülmesine

neden olacakt›r. 

Di¤er taraftan mümin, bir kifliyle konuflurken, ona eksiklikle-

rini düzeltmesi yönünde ö¤ütte bulunurken veya yanl›fllar› konu-

sunda hat›rlatma yaparken sözün en güzel olan›n› seçmeye özen

gösterir. Böylece Allah'›n afla¤›daki hükmünü yerine getirmifl olur:

Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle. Çünkü

fleytan aralar›n› aç›p bozmaktad›r. fiüphesiz fleytan insan›n

aç›kça bir düflman›d›r. (‹sra Suresi, 53)

Allah'›n bu ayette de belirtti¤i gibi, fleytan insanlar› güzel söz

söylemekten uzaklaflt›rmaya ve bu yolla aralar›na düflmanl›k sok-

maya çal›flmaktad›r. Kötü bir söz söylendi¤inde fleytan hemen iki

taraf›n aras›n› açmak için çeflitli kuruntular vermeye bafllar. Kötü

söze maruz kald›¤›ndan dolay› s›k›nt› duyan insan, fleytan›n verdi-
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¤i telkinlerin de etkisiyle karfl› tarafa ayn› flekilde karfl›l›k verir. Bu

da insanlar›n dostluklar›n›n bozulmas›na, hatta son bulmas›na ne-

den olur. Ancak güzel bir söz fleytan›n insanlar› yan›ltma ihtimali-

ni ortadan kald›r›r. Bu nedenle, fleytana imkan vermemek ve uygun

ortam sa¤lamamak için, müminler birbirlerine en güzel flekilde hi-

tap etmeye çaba gösterirler. Böyle bir tutum ise, onlar›n birbirlerine

olan ba¤l›l›klar›n›n ve yak›nl›klar›n›n artmas›na vesile olur. Pey-

gamber Efendimiz de müminlere hep güzel ahlak› ve güzel sözü

emretmifltir:

"Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik

yap. Aleyhine de olsa hakk› söyle." (Kütüb-i Sitte Muhtasar› Tercü-
me ve fierhi, Prof. Dr. ‹brahim Canan, 16. cilt, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara,
s. 317) 

"‹nsanlara güzel ahlakla muamelede bulun." (Salih Suruç, Kainat›n
Efendisi Peygamberimizin Hayat›, Yeni Asya Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998,
s. 507 (‹bni Kesir, Sire, 4:194-195)
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‹nce düflünceli olmak

Cahiliye toplumunda baz› insanlar kaba, görgüsüz, düflüncesiz ve

sayg›s›zd›r. Müminler ise böyle üslup ve tav›rlardan fliddetle kaç›n›rlar;

onlar nezih, nazik, duyarl› ve ince düflünceli bir kiflili¤e sahiptirler. Bun-

lar ayn› zamanda Allah'›n elçilerinin de özellikleridir. Kuran'da Hz. Mu-

sa'n›n ince düflünceli bir davran›fl›na flöyle dikkat çekilir:

Medyen suyuna vard›¤› zaman, su almakta olan bir insan toplulu-

¤u buldu. Onlar›n gerisinde de (hayvanlar› su bafl›na götürmekten

çekinen) iki kad›n buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar

sürülerini sulamad›kça, biz sürülerimizi sulayamay›z; babam›z,

yafl› ilerlemifl bir ihtiyard›r." dediler. Hemencecik onlar›n sürüleri-

ni sulad›, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, do¤rusu

bana indirdi¤in her hayra muhtac›m." (Kasas Suresi, 23-24)

Hz. Musa duyarl› bir insan olarak karfl›laflt›¤› han›mlar›n yard›-

ma ihtiyac› oldu¤unu hemen fark etmifl ve vakit kaybetmeden onla-

ra yard›m etmifltir. ‹man edenler de Hz. Musa'n›n Kuran ayetlerin-

de övülen bu özelli¤ini gün boyu kendilerine örnek al›rlar. Çevre-

lerindeki insanlar›n zor ya da s›k›nt›l› bir durumda oldu¤unu gör-

düklerinde onlara hemen ve ellerinden gelenin en fazlas›yla yar-

d›mc› olmaya çal›fl›rlar. Bunun yan›nda, onlar›n neflelenmeleri ve

güzel bir ortam oluflmas› için hofllar›na gidecek güzel davran›fl-

larda bulunurlar.  

Çevredeki insanlara rahats›zl›k vermemeye çal›flmak da in-

ce düflünceli bir harekettir. Bir insan›n aile içinde ortak kullan›-

lan eflyalar› veya yerleri temiz ve düzenli tutmas›, birinin rahat-

s›z olma ihtimali olan durumlarda yüksek sesle konuflmaktan

veya müzik dinlemekten kaç›nmas›, konuflmaya çal›flt›¤› insan›n
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iflinin olup olmad›¤›n›, o anda kendisini dinlemeye müsait olup ol-

mad›¤›n› gözlemlemesi, acele eden, bir fley yetifltirmeye çal›flan in-

sanlara engel olmamas›, günlük hayatta s›k karfl›lafl›lan ince düflün-

celi davran›fllara örnek verilebilir.

‹nce düflünceli olman›n önemli göstergelerinden biri de baflkala-

r›na öncelik tan›makt›r. Yap›lan sohbetlerde, iki kiflinin de bildi¤i bir

konuyu anlatmay› birinin di¤erine b›rakmas›, bitmek üzere olan bir

yiyecekten almak için önceli¤in karfl› tarafa b›rak›lmas› bu konuya

verilebilecek örneklerdendir. Ayr›ca, toplu tafl›ma araçlar›nda oturma

ihtiyac› olan birine yer teklif edilmesi, al›fl verifl s›ras›nda ayn› anda

kasaya gelen iki kifliden birinin di¤erine öncelik tan›mas› insanlar›n

yak›nlaflmalar›na ve güzel diyaloglar kurmalar›na vesile olacakt›r.

Birbirlerine ince düflüncelerle yaklaflan insanlar›n aralar›ndaki iliflki-

ler sa¤lam, sevgi  ve sayg›ya dayal› olur. Ayr›ca bu insanlar birlikte

yaflamaktan hoflnut olur, tekrar karfl›laflmaktan büyük zevk al›rlar.

Buna karfl›n sadece kendi menfaatleri için herkesin birbirine bir

fleyler yapt›rmaya, birbirinden yararlanmaya çal›flt›¤› ortamlarda ise

insanlar aras›nda gerçek dostlu¤un yaflan-

mas› mümkün olmaz. Hava atma-

ya yönelik konuflmalar, yap-

mac›k tav›rlar dostlu¤u en-

geller. Bofl konuflmalardan

oluflan sohbetler, i¤neleyici

konuflmalar s›k›nt›l› ortam-

lar oluflturur. Allah'›n an›l-

mad›¤› böyle ortamlarda el-

bette ki hiç kimse bulunmak

istemez.
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Konukseverlik

Hz. ‹brahim'in konuklar›n› a¤›rlama konusunda gösterdi¤i ti-

tizli¤in anlat›ld›¤› ayetler, Kuran ahlak›na uygun misafir a¤›rlama

yöntemi hakk›nda fikir vermektedir:

Sana ‹brahim'in a¤›rlanan konuklar›n›n haberi geldi mi?

Hani, yan›na girdiklerinde: "Selam" demifllerdi. O da: "Selam"

demiflti. "(Haklar›nda bilgim olmayan) Yabanc› bir topluluk." 

Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden se-

miz bir buza¤› ile (geri) geldi.

Derken onlara yaklaflt›r›p (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi.

(Zariyat Suresi, 24-27)

‹brahim Peygamberin konukseverli¤ini örnek alan müminler,

öncelikle misafirlerini selamlayarak güzel bir flekilde karfl›lar; onla-

ra sayg›, sevgi, huzur ve güleryüz sunarlar. Daha sonra, olabilecek

tüm ihtiyaçlar›n› düflünerek onlar›n söylemesine ve hissettirmesine

gerek kalmadan bu ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya, onlar› hoflnut etmeye

çabalarlar. Ayr›ca söz konusu ikram› gecikmeden yapmaya çal›fl›r-

lar. Kuran ahlak›n›n bir gere¤i de, misafirlere evde bulunan yiye-

ceklerin en güzellerinden ikram edilmesidir.

Oysa cahiliye toplumunda yaflayan baz› insanlar, kendilerine

gelen kifliler bazen tan›d›klar› dahi olsa kap›y› açmazlar. Konuk

etmek zorunda kald›klar› misafirlerini ise, ço¤u zaman isteme-

ye istemeye a¤›rlarlar. Bu a¤›rlamay› geleneklere ba¤l›l›k veya

sosyal bir zorunluluk ad›na yerine getirirler. Ayr›ca bu insan-

lar›n misafirlerin durumuna göre davran›fllar› da de¤i-

flir. Yoksul bir insan› a¤›rlarken ikramdan sak›n›p

gelifligüzel bir flekilde geçifltirmeye çal›fl›rlar. An-

cak, e¤er misafir zengin, gösteriflli, sözü geçen

biri ise, bu defa ne ikram edeceklerini bilemezler;
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en güzel yiyeceklerini, en güzel flekilde sunmaya büyük çaba har-

carlar. 

Ev sahibinin gösterdi¤i samimiyetsiz ve gönülsüz davran›fllar,

elbette konuklar› rahats›z eder, misafirli¤i s›k›c› bir hale getirir. Bu

da her iki taraf için bir an önce bitmesi beklenen bir ortam›n olufl-

mas›na sebep olur. Misafir geldi¤ine piflman olur, ev sahibi ise ik-

ram ettiklerine ve kaybetti¤i zamana üzülür. 

Sonuç olarak, insanlar aras›nda güzel sohbetlerin ve karfl›l›kl›

güzel misafirliklerin, dayan›flman›n, birlik ve beraberli¤in artmas›

ancak Kuran ahlak›n›n uygulanmas›yla gerçekleflir.

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

149



Karfl›l›kl› selam ve sayg›

Müminler, gün içinde karfl›laflt›klar›nda birbirlerine en

güzel dilek ve temennilerini sunar; di¤er bir deyiflle selam ve-

rirler. Bu flekilde Allah'›n "Bir selamla selamland›¤›n›zda, siz

ondan daha güzeliyle selam verin ya da ayn›yla karfl›l›k ve-

rin…" (Nisa Suresi, 86) ayetindeki emrini yerine getirirler. Bir

baflka ayette ise Allah, inananlara evlere girerken selam ver-

melerini ö¤ütler:

... Evlere girdi¤iniz vakit, Allah taraf›ndan kutlu, güzel

bir yaflama dile¤i olarak birbirinize selam verin. ‹flte

Allah, size ayetleri böyle aç›klar, umulur ki akl›n›z› kul-

lan›rs›n›z. (Nur Suresi, 61)

Mümin, evinden ç›kt›¤›nda karfl›laflt›¤› komflular›na güler

yüzlü bir flekilde hay›rl› bir gün, Allah'tan bir rahmet ve esen-

lik diler. Sokakta rastlad›¤› kiflilerle, ifl yerindeki arkadafllar›y-

la ve di¤er insanlarla da ayn› flekilde selamlafl›r. Kendisine se-

lam veren her kim olursa olsun selam› al›r ve ona daha güzel

bir flekilde karfl›l›k verir. Müminin bu tutumu, Kuran ahlak›-

n›n sosyal iliflkilere getirdi¤i güzelliklerden biridir. Selam ile,

birbirini tan›mayan insanlar aras›ndaki so¤uk ve s›k›c› ortam

ortadan kalkar. ‹nsanlar birbirlerine yak›nlafl›r, birbirlerini ta-

n›masalar dahi aralar›nda s›cak bir hava oluflur. 

Cahiliye toplumunda ise, selamlaflma genellikle "adet ye-

rini bulsun" diye yap›l›r. Baz› insanlar sadece ç›kar iliflkisi için-

de olduklar› veya kendilerinden menfaat umduklar› kimselere

selam verirler. Bazen kendilerinden daha küçük gördükleri

kimseleri afla¤›lamak amac›yla, verilen bir selam› almazlar ve-

ya duymazdan gelirler. Daha da önemlisi, cahiliyenin ahlak

modelinde böyle kötü davran›fllar›n ola¤an karfl›lanmas›d›r.
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Tart›flmaktan ve öfkelenmekten
kaç›nmak

Tart›flman›n insanlar› birbirine düflürdü¤ü, ayr›l›¤a, kavgalara ve

çat›flmalara sebep oldu¤u bilinen bir gerçektir. Çok yak›n iki dostun

aras›nda ç›kan küçük bir tart›flman›n büyümesi ile bütün güzel duy-

gular yerini öfkeye b›rakabilir. Allah Kehf Suresi'nin 54. ayetinde bu

kötü ahlak vasf›na dikkat çekmekte, insan›n "herfleyden çok tart›fl-

mac›" oldu¤u bildirmektedir. Bu nedenle, müminler birlik, beraberlik

ve kardefllik ruhunun zedelenmesine ya da zay›flamas›na yol açabile-

cek her türlü tart›flma ve çekiflmeden kesin bir biçimde kaç›n›rlar. Zi-

ra Allah bu davran›fl› kesin olarak yasaklam›flt›r:

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekiflip birbirinize düflmeyin,

çözülüp y›lg›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider... (Enfal Suresi, 46)

Çekiflme, ayette belirtildi¤i gibi, inananlar›n gücünü k›ran, hiçbir

konuda çözüm getirmeyen, fayda sa¤lamayan, fleytan›n k›flk›rtmas›y-

la içine düflülen bir tav›rd›r. ‹nsa-

n›n vicdan› tart›flmay›, kavga-

y› çirkin görüp kabul etmez-

ken, nefsi ise onu çekiflme-

ye, çat›flmaya itmeye çal›-

fl›r. Bu yüzden Kuran'›

rehber edinen ve her za-

man vicdan›na uyan bir kifli

hiçbir flekilde bir tart›flma or-

tam›n›n oluflmas›na izin ver-

mez. Bir anl›k gaflet sonucu

çekiflme ortam›na girse bile,

hemen dikkatini toplar,

Allah'›n hükmünü hat›r-
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lar ve yapt›¤› iflin Allah'›n be¤enmedi¤i bir davran›fl oldu¤unu idrak

ederek bu tavr›n› terk eder.

‹man edenler gün boyunca türlü türlü insanla karfl›laflabilirler.

Bununla birlikte koflullar ne olursa olsun, tart›flmadan kaç›n›rlar. Ör-

ne¤in al›fl verifl s›ras›nda uygulanan fiyatlar karfl›s›nda sat›c›yla, zama-

n›nda gelmeyen otobüsün floförüyle, s›ra beklerken yavafl çal›flan gö-

revlilerle tart›flmaya girmezler. E¤er kendilerine haks›zl›k yap›lan bir

ortamla karfl› karfl›ya iseler tart›fl›p öfkelenmeyi de¤il, güzel bir üslup-

la ve ak›lc› bir yöntemle çözüm getirmeyi seçerler. Müminin öfkelen-

memesi gerekti¤ini Rabbimiz Al-i ‹mran Suresi'nde flöyle buyurur:

Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkelerini yenenler

ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama ile (vaz) geçenlerdir.

Allah, iyilik yapanlar› sever. (Al-i ‹mran Suresi, 134)

Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan karfl›s›ndakilerin tav›rlar›na gö-

re ahlak anlay›fl›n› de¤ifltirmez. Karfl› taraf alayc› konuflabilir, çirkin

sözler sarf edebilir, öfkelenebilir, kötülükte bulunabilir ya da düflman-

ca tav›rlar sergileyebilir. Ancak müminin efendili¤i, tevazusu, merha-

metli ve yumuflak bafll› tavr› hiçbir zaman de¤iflmez. Kendisine söyle-

nen kötü bir söze kötü sözle karfl›l›k vermez. Alay edene alayla, öfke-

ye öfkeyle cevap vermez. Öfkelenen bir insana karfl› sakin ve kontrol-

lü olur. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde müminlere flu flekilde ö¤üt-

te bulunmufltur:

"Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülü¤ün arkas›ndan

iyilik yap, bu onu yok eder. ‹nsanlara iyi ahlakla muamele et." (Kü-
tüb-i Sitte Muhtasar› Tercüme ve fierhi, Prof. Dr. ‹brahim Canan, 16. cilt,
Akça¤ Yay›nlar›, Ankara, s. 328)

Mümin her an, herfleyin kendi imtihan› için yarat›ld›¤›n› bilir. Bu

nedenle insanlarla tart›flmak yerine güzel sözlerle konuflmay›, onlara

öfkelenmek yerine öfkesini yenerek sab›r göstermeyi tercih eder. Bun-

lar›n Allah'›n hoflnut oldu¤u davran›fllar oldu¤unu bilir ve O'nun r›za-

s›n› kazanmay› ümit eder.

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

153



K›skançl›k yapmamak 

‹nsanlar›n nefislerindeki olumsuz ahlak özelliklerinden birinin

k›skançl›k duygusu oldu¤u ve bundan sak›n›lmas› gerekti¤ini Allah

Kuran'da flöyle bildirir: 

... Nefisler ise 'k›skançl›¤a ve bencil tutkulara' haz›r (elveriflli)

k›l›nm›flt›r. E¤er iyilik yapar ve sak›n›rsan›z, flüphesiz, Allah,

yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 128)

Baz› insanlar için, di¤er insanlar›n kendilerine k›yasla maddi

veya manevi bir üstünlü¤e ya da kendilerinde olmayan bir fleye sa-

hip olmalar› k›skançl›k duymalar› için yeterlidir. Örne¤in bir ortam-

da kendilerinden daha güzel veya yak›fl›kl› bir insan›n olmas›, kimi

insanlar›n k›skançl›k duygular›n›n kabarmas› için bir sebeptir. Baz›-

lar› da zengin, baflar›l›, bilgili, kültürlü, çal›flkan, güzel evlere sahip

insanlar› k›skan›rlar. ‹tibar, ün yada mevki de k›skançl›k nedeni ola-

bilir. Ancak k›skanç insanlar›n göz ard› ettikleri çok önemli bir ger-

çek vard›r. Allah insanlara bu gerçe¤i flu flekilde hat›rlatmaktad›r: 

Yoksa onlar, Allah'›n Kendi fazl›ndan insanlara verdiklerini mi

k›skan›yorlar?.. (Nisa Suresi, 54)

Herfleyin sahibi, Rabbimiz olan Allah't›r. Allah diledi¤ini diledi-

¤i kadar r›z›kland›r›r. ‹nsan›n kendisine verilenin ne daha az ne de

daha çok olmas›na hiçbir etkisi yoktur. Güzelli¤in, mal›n mülkün,

üstünlü¤ün mutlak sahibi Allah't›r. Mümin bu gerçe¤in fark›ndad›r.

Bu nedenle de gün boyunca kendisinin sahip olmad›¤›, ancak nefsi-

nin hofluna giden ne ile karfl›lafl›rsa karfl›lafls›n k›skançl›k hissetmez.

Kendisinden daha güzel veya daha zengin birini görünce, güzelli¤in

ve zenginli¤in as›l sahibinin Allah oldu¤unu düflünür. Allah'›n dile-

di¤ini seçti¤ini, diledi¤ine diledi¤i nimeti verdi¤ini, seçimin ve kara-

r›n yaln›zca O'na ait oldu¤unu bilir. Rabbimizin herfleyi en güzel ve

en hay›rl› flekilde yaratt›¤›n›, dünyada verilen her türlü nimetin in-

sanlar için bir deneme vesilesi oldu¤unu, var›lacak gerçek yurdun
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ahiret oldu¤unu, Allah kat›nda de¤er ölçüsünün takva oldu¤unu,

kalbine yerlefltirmifl bir biçimde hareket eder. 

Ayr›ca sahip oldu¤u fleyleri di¤er insanlarla paylaflmaktan ya

da onlara vermekten dolay› da k›skançl›k hissetmez. Örne¤in kul-

lanmaktan hoflland›¤› bir eflyas›n› birine hediye etmekten ya da bu

eflyay› biriyle ortak kullanmaktan dolay› hiçbir s›k›nt› duymaz. Bu

davran›fl› Allah iman edenlere flu flekilde emretmektedir: 

Sevdi¤iniz fleylerden infak edinceye kadar asla iyili¤e eremez-

siniz. Her ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 92)

Mümin tüm nimetlerin dünya hayat›nda faydalanmas› ve de-

nenmesi için k›sa süreli¤ine kendisine verildi¤inin; k›skançl›k, çeke-

memezlik gibi kötü huylar›n yanl›fll›¤›n›n bilincindedir.
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Zandan ve dedikodudan
uzak durmak

Cahiliye toplumunda birçok insan günlük yaflam›n ayr›lmaz

parçalar› haline gelmifl baz› kötü al›flkanl›klara sahiptir. Bunlar, in-

san›n baflkalar› hakk›nda çeflitli olumsuz zanlar beslemesi; tecessüs

etmesi, yani kendisini ilgilendirmeyen fleyleri gizlice ö¤renmeye

çal›flmas›; g›ybet yapmas›, yani di¤er kifliler hakk›nda dedikodu

yapmas›, onlar› çekifltirmesidir. Sözü edilen bu üç tav›r genellikle

birbirleriyle ba¤lant›l›d›r. Çünkü g›ybet eden, yani bir insan› arka-

s›ndan çekifltiren kifli, zaten onun hakk›nda birtak›m kötü zanlara

sahiptir. Ayn› flekilde tecessüs eden bir kifli de çeflitli zanlar üzerine

böyle bir davran›flta bulunmaktad›r.

Kuran ahlak›nda ise bu gibi çirkin davran›fllara yer yoktur.

Allah müminlerin bunlardan kaç›nmalar›n› buyurmufltur:

Ey iman edenler, zandan çok kaç›n›n; çünkü zann›n bir k›sm›

günaht›r. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araflt›r-

may›n). Kiminiz kiminizin g›ybetini yapmas›n (arkas›ndan

çekifltirmesin). Sizden biriniz, ölü kardeflinin etini yemeyi se-

ver mi? ‹flte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sak›n›n.

fiüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.

(Hucurat Suresi, 12)

Allah'›n ayetleri müminin her an akl›ndad›r, gün içinde O'nun

sevmedi¤ini bildirdi¤i davran›fllardan titizlikle kaç›n›r. Baflka bir

kiflinin hakk›nda kötü niyetle araflt›rma yaparak bilgi toplamaya

çal›flmaz. O ortamda bulunmayan bir kimse hakk›nda hofl olma-

yan, do¤rulu¤undan emin olmad›¤›, duydu¤unda kiflinin kalbini

k›racak sözler söylemez. Bilgisi olmad›¤› halde bir insan hakk›nda

tahminlerde bulunup zanna kap›lmaz. Bir insan hakk›nda bilgisi

olmayan bir konu ile ilgili düflünceleri hep hay›r yönündedir. O ki-
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flinin iyi ve güzel yönlerini düflünür, konuflur. Nitekim müminlerin,

do¤rulu¤undan kesin olarak emin olmad›klar› bir konuda hay›rl›

yorumlar yapmalar› gerekti¤ine Allah Kuran'da, mümin kad›nlara

at›lan iftiraya verdikleri karfl›l›¤› örnek göstererek, flöyle iflaret eder: 

Onu iflitti¤iniz zaman, erkek müminler ile kad›n müminlerin

kendi nefisleri ad›na hay›rl› bir zanda bulunup: "Bu, aç›kça

uydurulmufl iftira bir sözdür" demeleri gerekmez miydi? (Nur

Suresi, 12)

Mümin, ailesi, arkadafllar› ve çevresindeki insanlarla ilgili sü-

rekli olarak iyi olan› düflünmeye, hay›rl› olan› konuflmaya ve insan-

lar› da buna yönlendirmeye çal›fl›r. Ancak insan dünya hayat›nda-

ki imtihan› gere¤i unutkan yarat›lm›flt›r ve hata yapabilir. Ancak bu

yanl›fl davran›fl›n› fark etti¤inde, hemen Allah'›n rahmetine s›¤›na-

rak ba¤›fllanma diler.
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Alayc›l›ktan sak›nmak

Kuran ahlak›ndan uzak insanlar›n bir bölümünün günlük ya-

flamlar›nda alayc› tav›rlar çok yayg›nd›r. Cahiliye toplumunda in-

sanlar›n eksiklikleri, hatalar›, fiziksel kusurlar›, k›yafetleri, maddi

yetersizlikleri, dikkatsizlikleri, her türlü davran›fllar›, konuflma

tarzlar›, sözleri, k›sacas› hemen herfleyleri alay konusu yap›labilir.

Alay etmek için bazen sözler ve el hareketleri, bazen de bak›fllar ve

mimikler kullan›l›r. Alay eden kifli için alay edilenin kalbinin k›r›l-

mas›, üzülmesi, taciz olmas›, moralinin bozulmas› veya s›k›lmas›

önemli de¤ildir. Ona göre önemli olan, yaln›zca kendi gururunu

tatmin etmek ve alaya al›nan› kendince küçük düflürmektir. (Detay-

l› bilgi için bkz. Harun Yahya, Alay Denen Zulüm)

Oysa Allah Kuran'da, insanlar›n birbirleriyle alay etmelerini

kesin olarak yasaklam›flt›r:
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Ey iman edenler, bir kavim (bir baflka) kavimle alay etmesin,

belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar; kad›nlar da kad›nlarla

(alay etmesin), belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar. Kendi

nefislerinizi (kendi kendinizi) yad›rgay›p-küçük düflürmeyin

ve birbirinizi 'olmad›k-kötü lakablarla' ça¤›rmay›n. ‹mandan

sonra fas›kl›k ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, iflte on-

lar, zalim olanlar›n ta kendileridir.  (Hucurat Suresi, 11)

Rabbimiz bir ayette de "Arkadan çekifltirip duran, kafl göz ha-

reketleriyle alay eden her kiflinin vay haline" (Hümeze Suresi, 1)

fleklinde buyurarak, Kuran ahlak›n› yaflamayan, hesap gününü ve

ahireti düflünmeden böyle çirkin davran›fllarda bulunan kiflileri

uyarmaktad›r.

Müminler aras›nda alayc›l›¤›n herhangi bir flekline kesinlikle

izin verilmez. Onlar güzellik, zeka, zenginlik, yetenek gibi her tür-

lü özelli¤i insanlara verenin Rabbimiz oldu¤unu bilirler. Birbirle-

rinde gördükleri güzel özellikleri büyük bir hoflnutlukla karfl›larlar.

Nefislerine de¤il, Allah'›n r›zas›na uyduklar› için, cahiliye toplumu

insanlar›n›n içlerinde yaflad›klar› kibir, haset gibi duygular› yafla-

mazlar. Bu yüzden birbirlerine karfl› her zaman hoflgörülü, olumlu,

alçak gönüllü bir yaklafl›m içinde olurlar. 

Ayn› flekilde birbirlerinde gördükleri eksikliklerin de Allah'›n

bir denemesi oldu¤unu bilirler. Bu yüz-

den bu eksiklikleri ortaya ç›kar-

maz, aksine bunlar› telafi ede-

cek yönde güzel davran›fllar

gösterirler. Alayc›l›¤› ça¤r›fl-

t›racak en küçük bir tav›r-

dan, bak›fltan, sözden flid-

detle sak›n›rlar.
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Fedakarl›k

Hayat› sadece dünya hayat›yla s›n›rl› sanan insanlar, ciddi bir ç›-

kar elde etmeleri söz konusu olmad›kça fedakarl›kta bulunmaya, ihti-

yaç içinde olan insanlara yard›m etmeye yanaflmazlar. Çünkü dünya-

da yapt›klar› iyiliklerin ve kötülüklerin, ahirette eksiksiz bir flekilde

karfl›lar›na ç›kaca¤›n› göz önüne almazlar. Allah onlar›n bu çarp›k zih-

niyetlerine baz› ayetlerde flöyle dikkat çeker:

"Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yarat›ld›" (Mearic Suresi, 19) 

fiimdi, o yüz çevireni gördün mü? Az›c›k verdi ve gerisini kaya

gibi s›ms›k› elinde tuttu. (Necm Suresi, 33-34)

Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimrili¤i emreder (öne-

rir)ler. Allah'›n fazl›ndan kendilerine verdi¤ini gizli tutarlar. Biz

o kafirlere afla¤›lat›c› bir azab haz›rlam›fl›zd›r. (Nisa Suresi, 37)

‹nsan›n, nefsindeki bencillik ve cimrilik gibi kötü özelliklerden te-

mizlenip ar›nmas› gerekmektedir. Bu durumu Rabbimiz insanlara

flöyle bildirmektedir:

Öyleyse güç yetirebildi¤iniz kadar Allah'tan korkup-sak›n›n,

dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hay›r (en büyük yarar) ol-

mak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkular›ndan

(ya da cimri tutumundan) korunursa; iflte onlar, felah (kurtulufl)

bulanlard›r. (Tegabün Suresi, 16)

‹flte bu yüzden, Kuran ahlak›n› yaflayan bir insan gün boyunca

nefsinin bencilliklerinden sak›narak sahip oldu¤u fleyleri çevresinde-

kilerle paylaflmaya çal›fl›r. Örne¤in yeme¤ini aç olan biriyle paylafl-

maktan büyük bir zevk al›r. Çok sevdi¤i bir eflyas›n› kendisinden da-

ha fazla ihtiyac› olan birine gönül rahatl›¤›yla verir. Kazanc›n›n "ihti-

yaçtan arta kalan›"n› ihtiyaç içinde olanlara verir. (Bakara Suresi, 219)

Bunlar›n kendisine ahirette daha güzel bir karfl›l›kla dönece¤ini bilir.

Allah Kuran'da Peygamberimiz (sav) dönemindeki Müslümanlar›n
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bu yöndeki örnek tav›rlar›n› bizlere flöyle haber verir: 

Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) haz›rlay›p iman› (gönül-

lerine) yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen

fleylerden dolay› içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendile-

rinde bir aç›kl›k (ihtiyaç) olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine ter-

cih ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korun-

muflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlard›r. (Haflr Suresi, 9)

Müminler, yapt›klar› fedakarl›¤›n karfl› taraf› memnun etmesin-

den dolay› büyük bir mutluluk duyarlar. Vicdanen do¤ru olan›n bu ta-

v›r oldu¤unu ve Allah'›n da bundan raz› olaca¤›n› bilmenin verdi¤i iç

huzurunu yaflarlar. Gerekti¤inde kendileri de ihtiyaç içinde olduklar›

halde, hiç düflünmeden haklar›ndan vazgeçerler. Hiçbir zaman yapt›k-

lar› fedakarl›klar› dile getirerek, kendilerini övecek ya da ön plana ç›-

karacak bir tav›r göstermez ve hiçbir zaman fedakarl›klar›ndan dolay›

karfl› taraf› minnet alt›nda b›rakmaya çal›flmazlar.
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Adaletle hareket etmek

Müminler flahit olduklar›, duyduklar›, hatta dolayl› yol-

dan haberdar olduklar› adaletsiz hiçbir harekete karfl› duyars›z

kalmazlar. Yaflad›klar› Kuran ahlak› onlar› her türlü zulme kar-

fl› tav›r almaya, mazlumlar›n hakk›n› korumaya, onlar için

mücadele etmeye yöneltir. Allah müminlerin üstün adalet

anlay›fllar›n› Nisa Suresi'nde flu flekilde tarif eder: 

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z

aleyhine bile olsa, Allah için flahitler olarak adaleti ayak-

ta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çün-

kü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse adaletten dönüp

heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker

(sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yap-

t›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)

‹nananlar bütün imkanlar›n› seferber ederek adaletsizli¤i

engellemeye çal›fl›rlar. Aksi flekilde davranan insanlar ço¤un-

lukta da olsalar, onlar›n vicdans›zl›klar› ve umursuzluklar› ina-

nanlar› gevflekli¤e sürüklemez. Ahirette flahit olduklar› her

olayda haktan yana nas›l bir çaba harcad›klar›na dair sorguya

çekileceklerini ve bu zulmü engellemek için ne yapt›klar›n›n

kendilerine sorulaca¤›n› bilirler. Dünyada pek çok insan›n yap-

t›¤› gibi "görmedim, duymad›m ya da fark etmedim" diyerek

sorumluluktan kaçmaya çal›flmazlar. Umursuzluk yapt›klar›

takdirde kaybedenin, vicdanl› davrand›klar›nda da kazanacak

olan›n sadece kendileri oldu¤unu unutmazlar. ‹flte bu nedenle

de hiçbir zaman bir haks›zl›¤a seyirci kal›p, ilgisiz bir tav›r gös-

termezler. Herhangi bir flekilde bir haks›zl›k söz konusuyken,

kendi ifllerine dal›p hiçbir fleye flahit olmam›fl gibi bu olay› gör-

mezden gelmezler.

Kuran Ahlak›na Göre Müminin 24 Saati

162



Kuran ahlak› insan›n nefsinin ç›karlar›na ters de olsa, guru-

runa a¤›r da gelse, anne, baba, tan›d›k, tan›mad›k, zengin, fakir

ayr›m› yapmadan adaletin gözetilmesini gerektirir. Bu yüzden

mümin gün içinde haks›zl›k yapmaktan, haks›zl›¤a göz yum-

maktan fliddetle kaç›n›r. Kim neyi hak ettiyse, ona onu vermeye

çal›fl›r. 

Örne¤in otobüse binmek için s›ra bekleyen insanlar›n

önüne geçmeye çal›flarak sayg›s›zl›k yapmaz ve bunu yapan

birine de göz yummaz. Güzel ahlaka yak›fl›r bir tarzda, gergin-

li¤e meydan vermeden olaya müdahale eder. Bir baflar›da hak-

k› olan bütün insanlar›n hak ettikleri övgüyü ve ödülü almas›na

önem verir. Arkadafllar› aras›nda da ay›r›m yapmadan hakl› ola-

n› savunur. Haks›zl›¤a karfl› suskun kalmaz. Örne¤in kendisinin

veya en yak›n arkadafl›n›n yapt›¤› bir hata, baflka birine zarar

vermiflse bunu gizlemez ve dürüstçe söyler. Ve oluflan zarar› te-

lafi etmek için elinden geleni yapar.
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Dürüstlük

Baz› insanlar yapt›klar› hatay›

gizlemek, ç›kar elde etmek, zor bir

durumdan kendilerini kurtar-

mak veya insanlar› kendi iste-

dikleri do¤rultuda yönlendire-

bilmek için yalan söylemekte

bir sak›nca görmezler. Yapt›k-

lar›n›n yanl›fl oldu¤unu ve ya-

lanlar›n›n her an aç›¤a ç›kabi-

lece¤ini bilmelerine ra¤men, bu

çirkin yönteme baflvururlar. He-

sap gününde her söyledik-

leri ve her yapt›klar›n-

dan sorgulanacaklar›-

n› düflünmezler.

Müminler ise,

do¤ruluk ve dürüst-

lükten asla taviz

v e r m e z -
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ler. Allah'›n, "Ey iman edenler, Allah'tan sak›n›n ve sözü do¤ru

söyleyin" (Ahzab Suresi, 70) ayetinde de bildirdi¤i gibi, her zaman

dürüst olmalar› gerekti¤ini bilirler. Bu emre gün boyunca titizlikle

itaat ederler. Örne¤in önceki konuda da belirtti¤imiz gibi yapt›kla-

r› bir yanl›fl› örtbas etmek amac›yla yalana bafl vurmazlar. Hatal› bir

davran›flta bulunduklar›nda hemen özür diler, hatalar›n› telafi et-

meye çal›fl›rlar. ‹nsanlar taraf›ndan daha çok sayg› görmek veya se-

vilmek için yalan söylemezler. Hangi nedene dayan›rsa dayans›n,

yalan› bir çözüm olarak görmezler. 

Dolay›s›yla Kuran ahlak›n› uygulayan bir kifli gün boyunca ne

yalan söylemenin ne de yalan›n›n ortaya ç›kmas›n›n

s›k›nt›s›n› yaflamaz. Dürüstlük ve samimiye-

tin getirdi¤i güzel, güvenilir, huzur dolu

bir hayat› yaflar. Dünya hayat›nda söz

konusu güzel tutumu benimseyen

birinin ahirette alaca¤› karfl›l›k ise

çok daha güzeldir. Allah "do¤ru-

lar›" flöyle müjdelemektedir:

Allah dedi ki: "Bu, do¤rula-

ra, do¤ru söylemelerinin

yarar sa¤lad›¤› gündür.

Onlar için, içinde ebedi ka-

lacaklar›, alt›ndan ›rmaklar

akan cennetler vard›r. Allah

onlardan raz› oldu, onlar da

O'ndan raz› olmufllard›r. ‹flte

büyük 'kurtulufl ve mutluluk'

budur." (Maide Suresi, 119)
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Kitap boyunca gördü¤ümüz gibi müminler Allah'›n Kuran'da

bildirdi¤i güzel ahlak›, günlerinin 24 saati boyunca en mükemmel

flekilde yaflamay› kendilerine ilke edinir; koflullar ve ortam ne olur-

sa olsun güzel ahlak göstermekten kesinlikle taviz vermezler. Onla-

r›n ahlak› de¤iflken de¤ildir; her zaman Allah'›n ö¤ütleri ve emirle-

ri do¤rultusundad›r. Rabbimizin Kuran'da "Ve flüphesiz sen, pek

büyük bir ahlak üzerindesin" (Kalem Suresi, 4) fleklinde övdü¤ü

Hz. Muhammed (sav)'i kendilerine örnek al›rlar.
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Dünyada hüsrandan, ahirette ise sonsuz azaptan kurtulman›n

tek bir yolu vard›r: Kuran ahlak›n› yaflamak... Çünkü Allah insan-

lara "as›l flan ve flereflerini" bu ahlak ile kazand›r›r. ‹nsanlar› içine

hapsolduklar› cahillikten, ilkel mant›k örgülerinden, s›k›nt›l› or-

tamlardan, olumsuz karakter özelliklerinden, as›ls›z korkulardan,

sapk›n inançlardan ve tüm bunlar›n sebep olaca¤› cehennem aza-

b›ndan kurtar›r. Bunlar›n yerine temiz bir ak›l, güzel bir ahlak, cen-

net benzeri huzur dolu ortamlar ve en önemlisi de sonsuz nimetler-

le dolu sonsuz bir cennet hayat› kazand›r›r.
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Dünya üzerinde yaflanan tüm s›k›nt›lar›n, savafllar›n, kavgalar›n,

darg›nl›klar›n, yoksullu¤un, sefaletin, öfkenin ortadan kalkmas›n›n da

tek bir çözümü vard›r: Kuran ahlak›n› yaflamak... ‹nsanlara arzulad›k-

lar› mutlulu¤u, huzuru, refah›, adaleti, sevgiyi ve bar›fl› getirecek baflka

hiçbir kesin bir çözüm yolu yoktur. Adaletsizlik, ihtilaf, eflitsizlik, çekifl-

me, kavga, haks›zl›k, israf, kuruntu, taassup, zulüm, fliddet, ahlaks›zl›k

ve bunlar gibi say›s›z sorun hakk›nda Kuran ahlak›n›n yaflanmas›, in-

sanlar›n yaflamlar›n› kolay, rahat ve mutlu k›lacak en temel, en adalet-

li, en mükemmel ve en köklü çözümleri getirir.
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Bu gerçeklere ra¤men insan, küçük hesaplar, dünyevi ç›karlar,

nefsani zaaflar nedeniyle hak dinden yüz çevirdi¤i takdirde, en bü-

yük zarar› yine kendisi görecektir. Çünkü insan›n Kuran'dan yüz çe-

virmesi demek, onun, kendisi için gereken en hayati gerçeklerden

habersiz kalmas› anlam›na gelir. Oysa ne kendisinin ne de kendi gi-

bi gelmifl geçmifl insanlar›n tafl›d›klar› birikim bu dünyada karfl›s›na

ç›kacak flartlarla ve sorunlarla bafla ç›kmas›na yetmeyecektir. Tüm

hayat›, s›k›nt›, endifle, stres, kuruntu, terslik ve çözümsüzlüklerle ge-

çecektir. O da bir süre sonra bu durumu kabullenecek, dini yaflama-

mas›n›n cezas› olan azaplarla dolu yaflant›s›n› "hayat›n bir gerçe¤i"

sanarak büyük bir aldan›fl içinde ömrünü tüketecektir.

Allah'›n Kuran'da tarif etti¤i üstün ahlak modelini benimseyen

müminler ve yaflamlar›n›n her dakikas›na hakim edenler ise en güzel

flekilde yaflayacaklard›r. Allah bu müminleri flu flekilde müjdeler:

Bizim kat›m›zda sizi (Bize) yaklaflt›racak olan ne mallar›n›z, ne

de evlatlar›n›zd›r; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar

baflka. ‹flte onlar; onlar için yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere

kat kat mükafat vard›r ve onlar yüksek köflklerinde güven için-

dedirler. (Sebe Suresi, 37)

‹man edip güzel amellerde bulunanlar, namaz› dosdo¤ru k›lan-

lar ve zekat› verenler; flüphesiz onlar›n ecirleri Rablerinin kat›n-

dad›r. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard›r.

(Bakara Suresi, 277)

Onlar Allah'›n ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü

(misak›) bozmazlar. Ve onlar Allah'›n ulaflt›r›lmas›n› emretti¤i

fleyi ulaflt›r›rlar. Rablerinden içleri sayg› ile titrer, kötü hesaptan

korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoflnutlu¤unu) isteyerek

sabrederler, namaz› dosdo¤ru k›larlar, kendilerine r›z›k olarak

verdiklerimizden gizli ve aç›k infak ederler ve kötülü¤ü iyilik-

le savarlar. ‹flte onlar, bu yurdun (dünyan›n güzel) sonucu (ahi-

ret mutlulu¤u) onlar içindir. (Rad Suresi, 20-22)
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Kitab›n bu bölümünde Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeyen, "her-

fley kendi kendine olufltu" diye mant›k d›fl› iddialar öne süren evrim-

cilerden söz edece¤iz. Bu insanlar hep yalan söyleyerek insanlar› ya-

n›ltmaya çal›fl›rlar.

Ancak bir insan yalan söyledi¤inde yalan› bir süre sonra ortaya

ç›kar. E¤er karfl›s›ndaki ak›ll› biriyse onun yalan söyledi¤ini hemen

anlar. Evrimciler de yalan söyledikleri için bir sürü aç›k vermektedir-

ler. ‹lerleyen sayfalarda onlar›n söylediklerinin ne kadar mant›ks›z ol-

du¤unu, yalanlar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› hep birlikte görece¤iz…

EVR‹M TEOR‹S‹ NED‹R?
Allah'›n varl›¤›na inanmayan insanlar›n öne sürdükleri sapk›n

iddialardan biri "evrim teorisi" dir. Evrim teorisini ortaya atan kifli,

günümüzden yaklafl›k 150 y›l önce yaflam›fl olan Charles Darwin'dir.

Darwin'in mant›k d›fl› teorisine göre, herfley tesadüfen ve kendi ken-
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dine meydana gelmiflti. Darwin farkl› canl› türlerinin de¤iflerek bir-

birlerine dönüfltüklerini ve böyle meydana geldiklerini zannediyor-

du. Örne¤in Darwin'e göre bal›klar bir gün tesadüfen bir sürüngene

dönüflmüfllerdi. Bir gün bir tesadüf daha olmufl ve bir sürüngen uç-

maya bafllam›fl böylece kufllar oluflmufltu. ‹nsanlar ise maymunlar-

dan oluflmufllard›. Yani Darwin'e göre insan›n atas› bir maymundu.

Elbette bunlar›n hiçbiri do¤ru de¤ildir. Tek do¤ru ve gerçek olan ev-

reni, dünyay›, tüm canl›lar› ve bizi Allah'›n yaratt›¤›d›r. Baflta Dar-

win olmak üzere bunun aksini iddia edenler ise büyük bir yalan söy-

lemektedirler. Gelin, Darwin'in ortaya att›¤› yalan›n ne kadar saçma

oldu¤unu daha yak›ndan inceleyelim. 

Canl› ve cans›z tüm maddeleri oluflturan en küçük parça atom-

lard›r. Bu, çevrenizdeki herfley gibi sizin de asl›nda milyonlarca ato-

mun biraraya gelmesinden olufluyor olman›z demektir. 

Evrimciler, yani Darwin'e inananlar ise atomlar›n kendi kendi-

lerine tesadüfen karar al›p, biraraya geldiklerini ve böylece canl›lar›

oluflturduklar›n› söylerler. Bu ak›l d›fl› inan›fla göre bir gün fliddetli
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bir rüzgar veya bir kas›rga ç›kt› ve bu atomlar yanyana gelip birlefl-

tiler. Darwin'in yalan›na göre sonra bu atomlar birleflerek hücreleri

oluflturdular. Biliyorsunuz ki her canl› hücrelerden oluflur. Hücreler

de biraraya gelerek bizim gözlerimizi, kulaklar›m›z›, kan›m›z›, kalbi-

mizi k›sacas› bütün vücudumuzu meydana getirirler. 

Ancak flunu unutmamak gerekir ki, hücreler çok karmafl›klar-

d›r. Bir hücrenin içinde yüzlerce farkl› küçük organ vard›r. Hücreyi

çok büyük bir fabrikaya benzetebiliriz. Malzeme üretenler, üretilen

malzemeleri tafl›yan araçlar, girifl ve ç›k›fl kap›lar›, üretim merkezle-

ri, mesaj getirip götürenler, enerji merkezleri… Peki bir fabrikan›n

tafllar›n, topra¤›n, suyun tesadüfler sonucunda biraraya gelmesiyle,

örne¤in ç›kan bir f›rt›nadan sonra, kendi kendine meydana gelmesi

mümkün müdür? Tabi ki hay›r. Herkes böyle bir iddiaya güler. Ama

evrimciler "hücre tesadüfen olufltu" diyerek en az bunun kadar saç-

ma bir fley söylemifl olurlar.

Öyle ise evrimcilere bir deney yapt›ral›m!

Evrimciler büyük bir varil als›nlar. Bu varilin içine istedikleri

bütün atomlar› koysunlar. Bundan baflka varilin içine ne koymak is-

tiyorlarsa eklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için gereken bütün malze-

meleri doldursunlar. Sonra da bu varili isterlerse ›s›ts›nlar, isterlerse

elektrik versinler. Ne istiyorlarsa yapmalar› serbest olsun. Milyarlar-

ca y›l da varilin bafl›nda nöbet tutsunlar. (Ömürleri yetmeyece¤i için

bu nöbeti nesilden nesile devredebilirler). 

Bunun sonucunda ne olur?

Sizce bu varilin içinden kuzular, menekfleler, kirazlar, tavflanlar,

ar›lar, karpuzlar, kediler, köpekler, sincaplar, güller, erikler, çilekler,

bal›klar, filler, zürafalar, aslanlar ç›kar m›? Bu varilin içinden sizin gi-

bi düflünen, sevinen, heyecanlanan, müzik duyunca hofluna giden,

kitap okuyabilen, ailesini arkadafllar›n› seven bir insan ç›kabilir mi?
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Elbette ç›kamaz. O varilin içinden varilin bafl›nda bekleyen evrimci

profesörlerden tek biri bile ç›kamaz. Hatta de¤il bir profesör, o pro-

fesörün trilyonlarca hücresinden tek bir tanesi bile ç›kamaz. 

Atomlar cans›zd›r. Cans›z maddeler birleflip canl›, gülen, sevi-

nen, düflünen bir varl›k oluflturamazlar. O varilin içinden canl› hiç-

bir varl›k ç›kmaz. Bu imkans›zd›r. Çünkü canl›lar cans›z maddelerin

tesadüfen biraraya gelmeleriyle oluflamaz. Canl›lar› Allah yaratm›fl-

t›r. Hiçbir fley yokken, Allah insan›, da¤lar›, gölleri, kuzular›, aslan-

lar›, çiçekleri, etraf›m›zda gördü¤ümüz veya göremedi¤imiz tüm

varl›klar› yoktan yaratm›flt›r.
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Cans›z maddeler tesa-

düfen biraraya gelip as-

la canl›lar› oluflturamaz-

lar. Evreni ve tüm canl›-

lar› Allah yoktan var et-

mifltir. 



EVR‹MC‹LERE GÖRE CANLILAR
NASIL EVR‹MLEfi‹RLER?

Tüm canl› türlerini Allah yaratm›flt›r ve hiçbir canl›n›n bir di¤e-

rinden türemesi mümkün de¤ildir. Çünkü her canl› türü çok farkl›

özelliklere sahiptir. Kufllarla, kediler birbirlerine benzemezler ya da

atlarla bal›klar, kaplanlarla kelebekler...

Evrim teorisinin yalanlar›na göreyse, canl›lar zamanla evrimlefl-

mifl, yani geliflip farkl› özellikler kazanarak baflka bir canl›ya dönüfl-

müfllerdir. Örnek olarak kufllar hakk›nda evrimcilerin masallar›na

bir göz atal›m. Kaplumba¤alar›, kertenkeleleri, y›lanlar› k›sacas› sü-

rüngenleri hepiniz tan›rs›n›z. Bu canl› türü evrimcilere göre tesadü-

fen de¤iflmifl ve kufllara dönüflmüfltür. Evrimciler iflte böyle saçma

bir iddiaya inan›rlar. Peki sürüngenleri etkiledi¤ini ve de¤iflmelerini

sa¤lad›¤›n› iddia ettikleri olaylar nelerdir? 

Evrimciler "mutasyon" ve "do¤al seleksiyon" ad›n› verdikleri iki

ayr› olay›n birarada meydana gelmesiyle evrimin gerçekleflti¤ine

inan›rlar. Ancak bu çok mant›ks›z bir inançt›r ve bilimsel hiçbir deli-

li yoktur. Neden mi? Birlikte inceleyelim. 

Do¤al Seleksiyon Nedir?

Do¤al seleksiyonun en basit anlam› fludur: Canl›lar aras›nda

güçlü olanlar yaflamlar›n› devam ettirebilirler, güçsüzler ise hemen

yok olurlar. Bunu flöyle bir örnekle aç›klayal›m: S›k s›k vahfli hayvan-

lar›n sald›rd›¤› bir geyik sürüsü düflünün. Bu durumda geyikler h›z-

la kaçacaklard›r ve en h›zl› koflan, en çevik geyiklerse kurtulacaklar-

d›r. Zaman içerisinde zay›f ve çelimsiz geyikler hep vahfli hayvanlar

taraf›ndan avland›klar› için tamamen ortadan kaybolacaklard›r. Geri-

ye sadece sa¤l›kl› ve güçlü geyikler kalacakt›r. Sonuç olarak geyik sü-

rüsü bir süre sonra hep güçlü geyiklerden oluflacakt›r. 
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Buraya kadar anlat›lanlar do¤rudur. Fakat bunun evrimle hiçbir

ilgisi yoktur. Buna ra¤men evrimciler, "bu geyik sürüsü gelifle gelifle

sonunda baflka bir canl›ya dönüflür; örne¤in geyikler zürafa olur"

demektedirler. ‹flte bu yanl›flt›r. Çünkü hiçbir geyik daha h›zl› kofltu-

¤u için baflka bir canl›ya örne¤in bir aslana veya bir zürafaya dönü-

flemez. Böyle bir fley sadece masallarda olur. 

Hepiniz kurba¤a prens masal›n› bilirsiniz. Bir masalda bir kur-

ba¤a prense dönüflebilir. Ama gerçek yaflamda bir geyi¤in aslana ve-

ya baflka bir canl›ya dönüflmesi tabi ki imkans›zd›r. Ne var ki evrim-

ciler, böyle bir masala inan›rlar. 

Mutasyon ne demektir? 

Mutasyon bir canl›n›n vücudunda meydana gelen olumsuz yön-

deki de¤iflikliklerdir. Mutasyonlar radyasyon, kimyasal maddeler gi-

bi etkenlerle oluflur. Radyasyonun veya kimyasal maddelerin canl›lar
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Yeryüzünde binlerce tür canl› vard›r. Evrimciler, bu farkl› türlerin nas›l meydana
geldi¤ini asla aç›klayamazlar. Bu çeflitlilik, Allah'›n yaratma sanat›n›n en güzel ör-
neklerinden biridir.  



üzerindeki etkileri her zaman zararl›d›r. Örne¤in günümüzden yak-

lafl›k 55 y›l önce II. Dünya Savafl›'nda Japonya'n›n Hiroflima kentine

atom bombas› at›lm›flt›. Atom bombas›, at›ld›¤› yerin çevresine rad-

yasyon yayd› ve bu, insanlara çok büyük zararlar verdi. ‹nsanlar›n

birço¤unun ölmesine veya ciddi flekilde hastalanmalar›na neden ol-

du. Hatta insanlar›n vücutlar›ndaki baz› sistemleri bozdu¤u için bu

insanlar›n ileride do¤an çocuklar› da hasta veya sakat do¤dular. 

Buna benzer bir olay 1986 y›l›nda da Rusya'n›n Çernobil kentin-

de gerçekleflti. Çernobil'de bir nükleer santralda patlama meydana

gelmifl ve bu yüzden tüm kente ve çevresine radyasyon yay›lm›flt›.

Ayn› Japonya'da oldu¤u gibi, orada yaflayan insanlar ve onlar›n son-

radan do¤an çocuklar›, radyasyonun sebep oldu¤u mutasyonlar ne-

deniyle sakat kald›lar veya öldüler. 

‹flte evrimciler böyle zararl› bir olay hakk›nda flunlar› iddia

ederler: Örne¤in bir bal›k bir gün bir mutasyon geçirir yani Japon-

ya'daki insanlar gibi radyasyon benzeri bir olayla karfl›lafl›r. Bu mu-

tasyon sonucunda bal›¤›n vücudunda baz› de¤ifliklikler olur ve ba-

l›k bir gün karfl›n›za timsah olarak ç›kar. Elbette bu çok saçma bir id-
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ren zararl› olaylard›r.

Üç ayakl› kuzu, mutasyonun nas›l bü-

yük zararlar verdi¤ini göstermektedir. 



diad›r. Çünkü yukar›da da bahsetti¤imiz gibi mutasyon-

lar canl›lara hemen her zaman zarar verirler. Onlar› ya sa-

kat b›rak›r ya da hasta ederler. E¤er mutasyonlar faydal›

olsalard›, Çernobil'de radyasyon s›z›nt›s› oldu-

¤unda evrimleflip daha geliflmifl bir canl› olmak

için herkes oraya giderdi. Halbuki herkes

Çernobil'den kaçm›flt›r. Üstelik Çerno-

bil'in olumsuz etkileri hala sürmektedir. 

Evrimcilerin bu iddias›n› flöyle bir ör-

ne¤e benzetebiliriz. Elinize bir balta alsa-

n›z ve renksiz bir televizyona vurmaya

bafllasan›z, bu televizyonu renkli bir tele-

vizyona dönüfltürebilir misiniz? Elbette ki

hay›r. Baltayla televizyona rastgele vurdu-

¤unuzda paramparça olmufl bir televizyo-

nunuz olur. ‹flte ayn›, baltayla rastgele vur-

mak gibi, mutasyonlar da canl›lara

sadece zarar verirler. Yani evrimci-

lerin söyledikleri gibi bir canl›y›

daha iyi duruma getirmezler. 
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EVR‹MC‹LER‹N B‹R TÜRLÜ
BULAMADIKLARI FOS‹LLER

Baz› canl›lar öldükleri zaman arkala-

r›nda izlerini b›rak›rlar ve bu izleri

yani kal›nt›lar› milyonlarca y›l

hiç bozulmadan kalabilir. An-

cak bunun olabilmesi için o

canl›n›n hava ile temas›n›n

aniden kesilmesi gerekir. Ör-

ne¤in bir kufl yerde dururken
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Toprak katmanlar›n›n alt›nda
geçmiflte yaflam›fl canl›lara
dair kal›nt›lar bulunabilir. Fo-
sil ad› verilen bu kal›nt›lar,
evrimcilerin tüm iddialar›n›
yalanlamaktad›r. Salyangoz fosili Örümcek fosili
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üzerine aniden bir kum y›¤›n› gelse ve orada kufl ölse, bu kuflun ka-

l›nt›lar› günümüze kadar gelebilir. Veya a¤açlardan akan amber de-

nen s›v›lar vard›r. Bazen bu amber bir böce¤in üzerine akar ve bö-

cek bu amberin içinde ölür. Böylece sertleflerek milyonlarca y›l hiç

bozulmadan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok eskiden

yaflam›fl olan canl›lar hakk›nda bilgi edinebiliriz. ‹flte canl›lardan

kalan bu kal›nt›lara "fosil" denir. 

"Ara tür" fosilleri ne demektir? 

Evrimcilerin uydurduklar› yalanlar›n en önemlilerinden biri ara

türlerdir. Baz› evrimci kitaplarda ara türlere "ara geçifl formu" da de-

nilir. Evrimciler bildi¤iniz gibi canl›lar›n birbirlerinden meydana gel-

diklerini söylerler. Yani onlar›n saçma iddialar›na göre ilk canl› tesa-

düfen meydana gelmifltir. Sonra zaman içinde o canl› baflka bir canl›-

ya, o da baflka birine dönüflmüfl ve bu böylece sürmüfltür. Örne¤in

evrimcilere göre bal›klar deniz y›ld›zlar› gibi canl›lardan türemifller-



dir. Yani bir deniz y›ld›z› bir gün mutasyonlar sonucunda önce bir ko-

lunu kaybetmifltir, sonra milyonlarca y›l içinde di¤er kollar›n› kaybet-

mifl ve bu kollar›n›n kimi kendili¤inden yüzgece dönüflmüfltür. Bu

arada yine bir deniz y›ld›z›n›n bal›¤a dönüflmesi için gerekli olan de-

¤ifliklikler meydana gelmifltir. (Böyle bir fleyin olmas› asla mümkün

de¤ildir ama biz bu iddian›n ne kadar saçma oldu¤unun anlafl›lmas›

için bu flekilde anlat›yoruz.) Dolay›s›yla evrimci masala göre, bir de-

niz y›ld›z› bal›¤a dönüflürken birçok geçifl aflamas› yaflamal›d›r. 

‹flte aradaki geçifl aflamas› olan bu hayali canl›lara evrimde ara

tür denir. Yine evrimin mant›ks›z iddialar›na göre bunlar›n hep ya-

r›m organl› canl›lar olmas› laz›md›r. Örne¤in bir bal›k bir sürüngene

dönüflürken arada oluflan türlerin yar›m ayaklar›, yar›m yüzgeçleri,

yar›m akci¤erleri, yar›m solungaçlar› olmas› gerekir. Unutulmamal›-

d›r ki geçmiflte böyle garip canl›lar yaflad›larsa bizim onlar›n kal›nt›-

lar›n› yani fosillerini mutlaka bulmam›z gerekir. Ancak ne ilginçtir
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Evrimciler, örne¤in bir deniz y›ld›z›n›n milyonlarca y›l içinde, kademe kademe geli-
flerek bal›klara dönüfltü¤ünü iddia ederler. Bu iddiaya göre, deniz y›ld›z› ile bal›klar
aras›nda birçok "ara geçifl formu" bulunmal›d›r. Ancak bugüne kadar, herhangi bir
ara geçifl formuna ait tek bir fosil dahi bulunmam›flt›r. Fosil kay›tlar›nda deniz y›l-
d›zlar› vard›r, bal›klar vard›r ama ikisi aras›nda garip görünümlü canl›lar›n olufltur-
du¤u bir ara form yoktur.
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Bugüne kadar milyonlarca ba-

l›k ve milyonlarca deniz y›ld›-

z› fosili bulunmufltur. Ancak,

evrimcilerin yalan olarak uy-

durduklar› gibi, bir tane bile

deniz y›ld›z›n›n bal›¤a

dönüfltü¤ünü gösterebi-

lecek ara geçifl aflamas›

canl›lar›na ait fosil bulu-

namam›flt›r.

50 milyon y›ll›k bal›k fosili

Deniz y›ld›z› hiç de¤iflmemifltir. Milyonlarca y›l önce nas›lsa bugün de öyledir. Bu

evrimcilerin yalan söylediklerini göstermektedir. Yukar›da deniz y›ld›z› ve 100-

150 milyon y›l önceki denizy›ld›z›n›n fosili (L.Cretaceous dönem) görülüyor.

Günümüzde yaflayan bir yengeç res-

mi. ‹ki yengeç aras›nda hiçbir fark ol-

mad›¤› çok aç›k de¤il mi?!

150 milyon y›l önce yaflam›fl bir

yengecin fosili

400 milyon y›ll›k deniz y›ld›z› fosili



ki, bugüne kadar evrimcilerin var oldu¤unu iddia ettikleri bu ara tür

fosillerinden hiç bulunamam›flt›r. 

Bugüne kadar yeryüzünde pek çok fosil bulunmufltur ama bun-

lar›n hiçbiri evrimcilerin iddia ettikleri "ara tür"lerden de¤ildir. Bu

da bize flunu göstermektedir: Canl›lar birbirlerinden türememifller-

dir. Hepsi eksiksiz ve kusursuz bir biçimde, bugünkü yaflayan ör-

neklerinden hiçbir farklar› ve eksiklikleri olmadan bir anda olufl-

mufllard›r. Yani hepsini Allah yaratm›flt›r.

KAMBR‹YEN DÖNEM‹NDE NELER
OLDU?

En eski canl› fosilleri, Kambriyen dönemi olarak bilinen ve gü-

nümüzden tam 500 milyon y›l önce yaflanan bir dönemden kalmad›r.

Bunlar salyangoz, solucan ve deniz y›ld›z› gibi canl›lara aittir. Kamb-

riyen döneminde yaflam›fl olan canl›lar da bize evrim teorisinin yan-

l›fl oldu¤unu gösteren delillerdendir. Nas›l m›? 

Kambriyen dönemindeki bu canl›lar da di¤er tüm canl›lar gibi

birdenbire ortaya ç›km›fllard›r. Bu canl›lar›n birdenbire ortaya ç›k-

malar› Allah'›n onlar› bir anda yaratt›klar›n› gösterir. E¤er evrimcile-

rin iddia ettikleri gibi olsayd›, bu canl›lar›n da, kendilerinden daha

ilkel atalardan yavafl yavafl evrimleflerek o hale gelmifl olmalar› ge-

rekirdi. Fakat, bu canl›lar›n kendilerinden önce yaflam›fl hiçbir atala-

r›, ara geçifl türleri yoktur. Fosil kay›tlar›nda böyle canl›lara hiç rast-

lanmam›flt›r. Fosiller bize göstermektedir ki Kambriyen döneminde

ortaya ç›kan bu canl›lar, tüm di¤er canl›lar gibi birdenbire ve eksik-

siz olarak ortaya ç›km›fllard›r. Bu da, onlar› Allah'›n yaratt›¤›n›n en

aç›k delilidir.

Ayr›ca Kambriyen döneminde yaflam›fl olan bu canl›lar›n çok

önemli özellikleri vard›. Örne¤in o dönemde yaflayan ama sonra so-

yu tükendi¤i için bugün bizim göremedi¤imiz Trilobit isimli canl›-
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n›n çok karmafl›k ve mükemmel yap›da gözleri vard›. Trilobit gözü

yüzlerce petekten olufluyordu ve bu yüzlerce petek onun çok iyi gör-

mesini sa¤l›yordu. Böyle mükemmel organlara sahip canl›lar›n ise,

tesadüflerin yard›m› ile kendili¤inden ortaya ç›kmas›n›n mümkün

olmayaca¤› aç›kt›r.

BALIKLARIN SÜRÜNGENE
DÖNÜfiTÜKLER‹ YALANI

Evrimciler, sürüngenlerin bal›klardan olufltuklar›n› söylerler.

Onlara göre bal›klar bir gün denizlerde yiyecek azal›nca karaya ç›k-

maya karar vermifller ve sonra karada yaflayabilmek için sürüngenle-

re dönüflmüfllerdir. Gördü¤ünüz gibi bu çok komik bir iddiad›r. Çün-

kü karaya ç›kan bir bal›¤a ne olaca¤›n› herkes çok iyi bilir: Bal›k ölür! 
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Kambriyen döneminde yaflam›fl olan trilobit isimli canl›lar
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Siz hiç bal›k tutmaya gitmifl miydiniz? Bir düflünün! Bir bal›k ol-

tan›za tak›lsa, sonra onu al›p kurtarsan›z ve evinizin bahçesine koy-

san›z ne olur? Biraz önce de söyledi¤imiz gibi bu bal›k k›sa sürede

ölür. Bir gün çok bal›k tutsan›z ve bunlar›n hepsini bahçenize götü-

rüp koysan›z ne olur? De¤iflen bir fley olmaz ve tüm bal›klar ölür.

‹flte evrimciler bunu kabul etmezler. Derler ki bu bal›klardan bi-

ri bahçede ölümü beklerken aniden de¤iflime u¤rad› ve bir sürüngen

oldu ve yaflamaya devam etti! Asla böyle bir fley mümkün de¤ildir!

Çünkü bir bal›¤›n karada yaflayan hayvanlardan çok fark› var-

d›r ve bunlar›n hiçbiri tesadüfen bir anda oluflamaz. Bir bal›¤›n ka-

rada yaflamak için ihtiyaç duyaca¤› fleylerden birkaç›n› flöyle s›rala-

yabiliriz:

1. Bal›klar suda yaflad›klar› için solungaçlar› ile nefes al›p verir-

ler. Ancak karada solungaçlar› ile yaflayamaz ve ölürler. Bunun için

bir akci¤ere sahip olmalar› gerekir. Peki diyelim ki bir bal›k karaya

ç›kmaya karar verdi. Kendisine bir akci¤er nereden bulacakt›r? Üs-

telik akci¤er gibi bir organ›n varl›¤›ndan haberi bile yoktur.

Hayal Ürünü

Hayal Ürünü

Evrimcilerin ünlü yalanlar›ndan biri de bal›klar›n sürüngenlere dönüfltü¤ü hikaye-

sidir. Bal›klar ve sürüngenler birbirlerinden tamamen farkl› canl›lard›r. Bal›klar an-

cak suda yaflayabilir, karaya ç›kt›klar›nda ise hemen ölürler. 
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Evrimciler Coelecanth bal›¤›n›n sürünge-

ne dönüflmeye bafllayan bir bal›k oldu¤u-

nu iddia ediyorlard›. Sonra bir gün yafla-

yan bir Coelecanth bulundu ve evrimcile-

rin yalan söyledikleri anlafl›ld›. Çünkü Co-

elecanth gerçek bir bal›kt›. 

2. Bal›klar›n bizim gibi bir böbrek sistemleri yoktur. Ancak ka-

rada yaflayabilmeleri için böyle bir sisteme ihtiyaçlar› vard›r. Karaya

ç›kmaya karar verdi¤inde, bal›¤›n bir yerlerden kendine bir de böb-

rek bulamayaca¤› çok aç›kt›r. 

3. Bal›klar›n ayaklar› yoktur. Bu yüzden karaya ç›kt›klar›nda

yürüyemezler. Acaba karaya ç›kmay› ilk baflaran bal›k bu aya¤› na-

s›l bulmufltur? Böyle bir fley imkans›z oldu¤una göre evrimcilerin bu

konuda da yalan söyledikleri ortaya ç›kmaktad›r. 

Bunlar bir bal›¤›n karada yaflayabilmesi için sahip olmas› gere-

ken yüzlerce özellikten sadece üç tanesidir. 

Coelecanth isimli bal›k hakk›nda 

Evrimciler y›llarca Coelecanth (sölekant) isimli bir bal›¤› karaya

ç›kmak üzere olan bir ara tür olarak tan›tt›lar. Bütün kitaplar›nda,

dergilerinde bu bal›¤› evrimin delili gibi gösterdiler. Coelecanth'›n

soyu tükenmifl bir bal›k oldu¤unu yani günümüzde yaflamad›¤›n›

zannediyorlard›. Bu yüzden bu bal›¤›n fosiline bakarak bir sürü ya-

lan uydurdular. 

Ancak bir gün bir bal›kç› denizde avlan›rken bu bal›ktan yaka-

lad›. Sonra bu bal›ktan

birçok kez daha yaka-

land›. Ve görüldü ki

Coelecanth normal bir
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bal›kt›. Hiç de evrimci masallar›nda iddia edildi¤i gibi karaya ç›kma-

ya haz›rlanm›yordu. Evrimciler Coelacanth'›n fosiline bak›p "bu ba-

l›k s›¤ sularda yüzüyordu, yani karaya çok yak›nd›, neredeyse kara-

ya ç›kacakt›" demekteydiler. Halbuki Coelecanth, s›¤ sularda de¤il,

çok derin sularda yafl›yordu. Yani Coelecanth evrimcilerin söyledi¤i

gibi bir ara tür de¤ildi. Günümüzde de yaflayan gerçek bir bal›kt›.

Evrimcilerin bunun gibi daha birçok yalanlar› da ortaya ç›km›flt›r. 

KUfiLARIN EVR‹M‹ ‹DD‹ASI B‹R
YALANDIR

Evrimcilerin çok saçma iddialar›ndan biri de kufllar›n nas›l

olufltu¤u ile ilgilidir. Evrimcilerin söyledikleri bir hikayeye göre

a¤açlarda yaflayan sürüngenler, zamanla daldan dala atlamaya bafl-

lam›fllar ve sonunda da kanatlanm›fllard›. Yine bir baflka hikayeye

göre bu kez baz› sürüngenler sinek avlamak için ön kollar›n› ç›rpa

ç›rpa koflarlarken ön kollar› kanatlara dönüflmüfltü. 

Bir dinozorun koflarken kanad›n›n ç›kt›¤›na inanmak çok komik

de¤il mi? Böyle fleyler ancak masallarda, çizgi filmlerde olur. 



Üstelik çok önemli bir konu daha var. Ev-

rimciler koskoca dinozorun sinek yakalamaya

çal›fl›rken kanatlar›n›n ç›kt›¤›n› söylüyorlar. Pe-

ki ama sizce sinek nas›l uçuyor? Onun kanatlar›

nereden gelmifl? Koskocaman

bir dinozorun nas›l uçtu-

¤unu aç›klamaya çal›fla-

caklar›na, küçücük bir

sine¤in nas›l uçabildi¤ini

aç›klamalar› gerekmez miy-

di? Elbette ki gerekirdi...

Ancak evrimciler bunu hiç aç›klayam›yor-

lar. Çünkü sinek dünyadaki en iyi uçan canl›lar-

dan biri. Saniyede 500-1000 kere kanatlar›n› ç›r-

pabiliyor. Ve bildi¤iniz gibi son derece çevik bir

flekilde istedi¤i yönde hareket edebiliyor. Ev-

rimciler ne kadar yalan söylerlerse söylesinler

kufllar›n kanatlar›n›n nas›l olufltu¤unu aç›klaya-

mazlar. Çünkü do¤rusu fludur: Kufllar› da, si-

nekleri de kanatlar› ve uçma yetenekleri ile bir-

likte Allah yaratm›flt›r. 
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Evrimcilerin ara tür dedikleri Archaeopteryx
(arkeopteriks) asl›nda tam bir kufltur!

Sürüngenlerle kufllar aras›ndaki yüzlerce farktan birkaç›n› flöy-

le s›ralayabiliriz:

1. Kufllar›n kanatlar› vard›r, sürüngenlerin ayaklar› vard›r.

2. Kufllar›n tüyleri vard›r, sürüngenlerin pullar› vard›r.

3. Kufllar›n kendilerine özgü bir iskelet yap›lar› vard›r. Kemikleri-

nin içi bofltur ve bu yüzden a¤›r olmad›klar› için rahatl›kla uçabilirler. 

Bunlar ilk akla gelen bir iki konudur. Bunun d›fl›nda bu canl›lar

aras›nda daha çok fazla farkl›l›k vard›r. Size daha önce de söyledi¤i-

miz gibi e¤er bir sürüngen bir kufla dönüflmüfl olsayd›, bu geçiflin

aflamalar›n› gösteren say›s›z hayvan yaflam›fl olmal›yd›. Ve biz fosil-

ler aras›nda bu hayvanlar›n da fosillerini görmeliydik. Yani yar›m ka-

natl›, yar›s› tüylü yar›s› pullu, yar›m gagal›, yar›m a¤›zl› garip yara-

t›klara ait fosiller bulunmas› gerekirdi. Ama dünyadaki fosillerin ara-

s›nda böyle bir yarat›k yoktur. Bulunan fosiller ya tam bir sürüngene

ya da tam bir kufla aittir. Demek ki kufllar sürüngenlerden evrimlefl-

memifllerdir. Tüm di¤er canl›lar gibi kufllar› da Allah yaratm›flt›r. 

Ancak evrimciler bunu kabul etmek istemedikleri için yalan söy-

leyerek insanlar› inand›rmaya çal›flm›fllard›r. Günümüzde yaflama-

yan, yaklafl›k 150 milyon y›l önce yaflam›fl olan Archaeopteryx (arke-

opteriks) isimli bir kuflun fosilini bulmufllar ve bu kuflun yar› kufl ya-

r› dinozor bir ara geçifl formu oldu¤unu iddia etmifllerdir. Ve "Archa-

eopteryx kufllar›n atas›d›r" diye mant›ks›z bir fikir ortaya atm›fllard›r. 

Ancak bu kesin bir yaland›r: Archaeopteryx tam bir kufltur!

Çünkü;

1. Archaeopteryx'in, ayn› günümüzde uçan kufllar gibi tüyleri

vard›r. 

2. Uçan kufllar›n kanatlar›n›n ba¤land›¤› gö¤üs kemi¤inin ayn›-

s› Archaeopteryx'te de vard›r.



3. Archaeopteryx kufllar›n atas› olamaz. Çünkü ondan daha yafl-

l› kufllar›n fosilleri bulunmufltur. Yani Archaeopteryx yokken de kufl-

lar vard›r. 

‹NSANIN EVR‹M‹ MASALI
Evrimciler insanlar›n maymundan evrimleflti¤ini, yani insanla-

r›n atalar›n›n maymunlar oldu¤unu iddia ederler. Ancak, ne Dar-

win'in ne de di¤er evrimcilerin bu iddias›n› do¤rulayacak hiçbir de-

lilleri yoktur. Bu iddia da yine tamamen hayal ürünü bir yaland›r. 

Asl›nda, evrim teorisinin ortaya at›l›fl sebeplerinden biri, insan-

lara, kendilerini Allah'›n yaratt›¤›n› unutturmaya çal›flmakt›r. ‹nsan-

lar e¤er tesadüfen olufltuklar› ve atalar›n›n bir hayvan oldu¤u yalan-

lar›na inan›rlarsa, Allah'a karfl› sorumluluk duymazlar. Böylece in-

sanlar art›k, tüm manevi de¤erlerini unutur, sadece kendi ç›karlar›-

n› düflünen kiflilere dönüflürler. Sadece kendi ç›kar›n› düflünen in-
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Evrimcilerin ara tür

gibi göstermeye

çal›flt›klar› Archa-

eopteryx adl› kufl

fosili, evrimin ya-

lanlar üzerine kuru-

lu bir teori oldu¤u-

nu göstermektedir.

Çünkü bu fosil,

gerçek bir kufl fosi-

lidir. Kufllar›n mil-

yonlarca y›ld›r hiç

de¤iflmediklerini

göstermektedir. 



sanlar, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, aile sevgisi, fedakarl›k, flefkat,

merhamet gibi çok de¤erli duygular›n› da kaybederler. ‹flte evrimci-

ler böyle manevi de¤erlerden uzak insanlar oluflturmak için evrim

teorisini savunurlar. Amaçlar› insanlara Allah'›n varl›¤›n› unuttur-

makt›r. Ve bu nedenle insanlara "Sizi Allah yaratmad›. Siz maymun-

lardan geldiniz, yani siz geliflmifl bir hayvans›n›z" derler. 

Halbuki insan› Allah yaratm›flt›r. Ve insan, di¤er tüm canl›lar-

dan farkl› olarak konuflabilen, düflünebilen, sevinebilen, karar vere-

bilen, ak›l sahibi, uygarl›klar oluflturabilen, iletiflim kurabilen tek

canl›d›r. ‹nsana bu özelliklerinin hepsini veren Allah't›r. 
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Allah insanlar› farkl› dil-
lerde, renklerde ve ›rklar-
da yaratm›flt›r. Bu çeflitli-
lik güzel bir nimettir. 



Evrimciler insan›n maymundan geldi¤ine
hiçbir delil gösteremezler

Bilim alan›nda "delil" göstermek çok önemlidir. E¤er siz bir id-

diada bulunursan›z ve insanlar›n buna inanmalar›n› isterseniz, mut-

laka bir delil göstermeniz gerekir. Örne¤in yeni tan›flt›¤›n›z insanla-

ra "Benim ad›m Ayfle" dediniz. Ve bu insanlardan biri ç›k›p dedi ki

"Ben sizin ad›n›z›n Ayfle oldu¤una inanm›yorum". Bu durumda bu

kifliye delil göstererek ad›n›z›n Ayfle oldu¤unu ispatlayabilirsiniz.

Deliliniz ne olabilir? "Nüfus ka¤›d›"n›z bir delil olabilir. Bunu karfl›-

n›zdaki kifliye gösterirseniz, art›k size kesinlikle itiraz edemez. 
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Bir tane de bilimsel örnek verelim. Günümüzden birkaç yüzy›l

önce Newton ad›nda ünlü bir bilim adam› ç›km›fl ve "dünyada yer-

çekimi var" demifltir. Bunu nereden bildi¤ini soranlara ise bir delil

göstermifltir. "Bir elma dal›ndan koptu¤unda yere düflüyor, havada

durmuyor. Demek ki yerde onu çeken bir güç var ve bu gücün ad›

da yerçekimidir" demifl. 

Öyle ise evrim teorisinin de bilimsel olarak inan›l›r olmas› için

delil göstermesi gerekir. Örne¤in evrim teorisi diyor ki insan›n atas›

maymundur. Biz de o zaman evrimcilere so-

raca¤›z: Bunu nereden biliyorsunuz?

Deliliniz var m›? 

‹nsan›n atas› e¤er maymun ol-

sayd›, delil olarak yar› insan-yar›

maymun yarat›klar›n fosille-

rini bulmam›z gerekirdi.

Ancak bugüne kadar

böyle bir fosil bulunama-

m›flt›r. Elimizde ya may-

mun fosilleri ya da insan

fosilleri vard›r. Yani ev-

rimcilerin insan›n ata-

s›n›n maymun oldu-

¤una dair hiçbir delil-

leri yoktur!

Ancak evrimciler

bu konuda sahtekarl›klar

yaparak insanlar› yan›ltma-

ya çal›fl›rlar. 



Evrimcilerin
baz› yalanlar›:

1. Evrimciler yar›

insan yar› maymun bir

yarat›k bulduk diyerek

soyu tükenmifl may-

munlar›n fosillerini

gösterirler. 

Buna benzer re-

simleri mutlaka bir

yerlerde görmüflsü-

nüzdür. ‹flte evrimciler

böyle resimler çizerek

insanlar› yan›ltmaya çal›fl›rlar. Halbuki böyle canl›lar hiçbir zaman

yaflamam›fllard›r. Geçmiflte de flimdi oldu¤u gibi tam insanlar ve tam

maymunlar vard›r. Hiçbir zaman burada çizildi¤i gibi yar› maymun

yar› insan yarat›klar yaflamam›fllard›r. Böyle bir fleyin olmas› kesin-

likle imkans›zd›r. Zaten daha önce söyledi¤imiz gibi bununla ilgili

tek bir fosil dahi bulamam›fllard›r. 

Ancak evrimciler bu konuda hep sahtekarl›k yaparlar. Örne¤in

soyu tükenmifl, günümüzde yaflamayan bir maymun türünün fosili-

ni al›rlar buna insan kemiklerinden eklemeler yapar ve bunu yar› in-

san yar› maymun bir yarat›km›fl gibi tan›t›rlar. Bu konularda fazla
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‹nsanlar›n maymunlardan geldik-

leri evrimcilerin en büyük saç-

mal›klar›ndan biridir. Ama baz›

filmlerde evrimcilerin bu yalan›

bir gerçekmifl gibi gösterilir. Pek

çok filmde gördü¤ünüz yar› may-

mun yar› insan varl›klar›n ger-

çekle hiçbir alakas› yoktur. 

SAHTE
SAHTE



bilgileri olmayan baz› insanlar da evrimcilerin bu yalan›na inan›rlar. 

2. Evrimciler farkl› insan ›rklar›na ait fosilleri insan›n atas› olan

yar› insan yar› maymun yarat›klar gibi tan›t›rlar. 

Hepinizin bildi¤i gibi yeryüzünde birçok ›rktan insan vard›r.

Zenciler, Çinliler, K›z›lderililer, Afrikal›lar, Eskimolar ve daha birçok

farkl› ›rklara ait insanlar vard›r. Ve tabi ki bu farkl› ›rklara ait insan-

lar›n baz› özellikleri de farkl› olur. Örne¤in Çinliler çekik gözlüdür-

ler, zencilerin derileri çok koyu renktedir, saçlar› k›v›rc›kt›r. Bir K›z›l-

derili veya Eskimo gördü¤ünüzde ise hemen onun farkl› bir ›rktan

oldu¤unu anlars›n›z. 

‹flte geçmiflte de böyle farkl› ›rklardan birçok insan yaflam›flt›r

ve bu insanlar›n baz› özellikleri bugünkü ›rklardan farkl›d›r. Örne-

¤in Neanderthal ›rk›na ait insanlar›n kafataslar› bugün yaflayan in-

sanlar›nkine oranla çok büyüktü. Kaslar› ise bizimkiyle karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda çok daha geliflmifl ve güçlüydü. Ancak evrimciler bu ›rklar

aras›ndaki farkl›l›klar› insanlar› yan›ltmak için kullan›rlar. Örne¤in

bir Neandertal insan›n›n kafatas› fosilini bulunca, "iflte bu insanlar›n

on binlerce y›l önce yaflam›fl olan yar› maymun yar› insan atas›"der-

ler. Veya baz› ›rklar›n kafataslar› daha küçüktür. Bu kafataslar›n›n fo-

sillerini bulan evrimciler bu kez de "bu kafatas›n›n sahibi maymun-

luktan yeni ç›km›flt›, insan olmaya yeni bafll›yordu" derler. 

Halbuki bugün de kafatas›n›n büyüklü¤ü di¤er insan ›rklar›na

göre çok daha küçük olan insan ›rklar› yaflamaktad›r. Örne¤in Abo-

rijin yerlilerinin kafatas› hacimleri çok küçüktür. Ama bu, onlar›n ya-

r› maymun yar› insan yarat›klar oldu¤unu göstermez. Onlar da sizin

gibi ve tüm di¤er insanlar gibi normal birer insand›rlar. 

Sonuç olarak evrimcilerin insanlar›n maymundan türedikleri

konusundaki iddialar›na delil olarak gösterdikleri fosiller ya geçmifl-

te yaflam›fl ve bugün soyu tükenmifl maymunlara, ya da soyu tüken-

mifl insan ›rklar›na aittir. Yani yar› insan-yar› maymun yarat›klar hiç-

bir zaman yaflamad›lar! 
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Evrimcilerin büyük sahtekarl›klar›ndan
baz›lar›:

1. Piltdown Adam› Sahtekarl›¤›

1912 y›l›nda evrimci bilim adamlar› taraf›ndan bir çene kemi¤i

ve kafatas› parças› fosili bulundu. Çene kemi¤i maymun çenesine,

kafatas› parças› da insan›nkine benziyordu. Yani evrimcilere göre bu

canl›, yar› insan yar› maymundu. Bu kemik parçalar›n›n 500 bin y›l

yafl›nda olduklar› ve insan›n maymundan türedi¤ine delil olduklar›

söylendi. Ve bu kemikler yaklafl›k 40 y›l boyunca çeflitli müzelerde

evrimin delili olarak sergilendi.

Ancak 1949 y›l›nda bu kemikler üzerinde baz› testler yap›ld›-

¤›nda çok flafl›rt›c› bir sonuçla karfl›lafl›ld›: Çene kemi¤i 500 bin de¤il,

sadece 2-3 yafl›ndayd›. Bir insana ait olan kafatas› parçalar› da ancak

birkaç bin y›l yafl›ndayd›lar. 

Gerçek sonradan anlafl›ld›: Evrimciler insan kafatas›na maymun

çenesi takm›fllar ve üzerine kimyasal maddeler sürerek eski görün-

tüsü vermeye çal›flm›fllar-

d›. Yani evrimciler yar› in-

san yar› maymun fosili

bulamay›nca bunun sahte-

sini üretmeye kalkm›fllar-

d›. Bu olay tarihe en bü-

yük bilim sahtekarl›kla-

r›ndan biri olarak geçti…

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)

195

Evrimcilerin insan kafatas›na

maymun çenesi yap›flt›rd›klar›

sahte Piltdown Adam›



2. Nebraska Adam› Sahtekarl›¤›

1922 y›l›nda, bir az› difli fosili bulundu. Evrimciler bu diflin in-

san ve maymunlar›n ortak özelliklerini tafl›d›¤›n› iddia ettiler. Daha

sonra bu tek diflten yola ç›k›larak bu diflin ait oldu¤u canl› olarak in-

san-maymun aras› hayali bir canl› çizildi.

Hatta daha da ileri gidilerek bu canl›n›n bir de ailesi çizildi.

Tüm bu çizimler tek bir diflten yola ç›k›larak yap›lm›flt›… fiöyle bir

düflünün. Difllerinizden biri düfltü¤ünde, bu difli sizi hiç görmemifl

olan bir insan alsa ve difle bakarak sizin resminizin ayn›s› yapaca¤›-

n› söylese ona inan›n›r m›s›n›z? Hatta bu difle bakarak sadece sizi de-

¤il ailenizi de çizece¤ini söylese, bu teklif son derece saçma olmaz

m›yd›? Elbette ki sadece bir difle bakarak bir canl›y› ve hatta ailesini

çizmek tamamen mant›ks›zl›kt›r. 

1927 y›l›nda ise çok ilginç bir geliflme oldu. Diflin ait oldu¤u

canl›n›n iskeletinin öbür parçalar› da bulundu. Difl ne maymuna ne

de bir insana aitti.

Difl bir domuzun di-

fliydi...

Bu olay evrim sah-

tekarlar› için tam bir ha-

yal k›r›kl›¤› olmufltu.

Bu resimleri görü-

yor musunuz? Her ev-

rimci tek bir kafatas›na

bakarak ayr› ayr› fleyler
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Difle bakarak çizilen Nebras-

ka adam›. Bu çizimler evrim-

cilerin ne kadar genifl bir ha-

yal gücüne sahip oldu¤unu

aç›kça gösteriyor de¤il mi?

SAHTE
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çizmifl. Onlar da ne çizeceklerine karar verememifller. Çünkü böyle

canl›lar hiçbir zaman yaflamam›fl. Bunlar›n hepsi evrimcilerin hayal

güçlerinin ürünü. Yani flimdi siz de sokakta bir kemik parças› bulsa-

n›z ve elinize bir kalem al›p böyle bir resim çizseniz ve sonra da ar-

kadafllar›n›za götürüp "iflte bu canl›lar daha önce yaflam›fllard›" de-

seniz size ne derler?

Elbette ki siz böyle bir fley yapmazs›n›z, çünkü bunun ne kadar

ak›l d›fl› oldu¤unu bilirsiniz. Evrimcilerin bu kadar aç›k bir gerçe¤i

görememeleri çok flafl›rt›c› de¤il mi?

‹nsan›n Maymundan Gelmedi¤inin Delilleri:

1. Bilim adamlar› çok eski dönemlerde yaflam›fl olan insan fosil-

leri bulmufllard›r. Bu insan fosillerinin bugünkü insanlardan hiçbir

fark› yoktur. Ayr›ca bulunan bu fosillerin yaflad›¤› dönemde evrim-

cilere göre insan daha oluflmam›fl olmal›d›r. Sadece insan›n atas› olan

maymunlar›n bulunmas› gereklidir. 

Örne¤in ‹spanya'daki bir ma¤arada yap›lan kaz›larda günü-

müzden 800 bin y›l önce yaflam›fl olan bir çocu¤un fosilleri bulundu.

Bu çocuk yüzü bugünkü çocuklarla ayn› özelliklere sahipti. Halbuki

evrimcilere göre 800 bin y›l önce insanlar›n yaflam›yor olmalar› gere-

kirdi. Onlara göre 800 bin y›l önce yar› insan yar› maymun yarat›k-
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lar›n bulunmas› gerekirdi. Ancak ‹spanya'da bulunan fosille anlafl›l-

d› ki insan ilk yarat›ld›¤›ndan beri insan olarak vard›r. Hiçbir zaman

yar› maymun yar› insan yarat›klar yaflamam›fllard›r.

2. Bilim adamlar› tafltan yap›lm›fl bir kulübenin kal›nt›lar›n› bul-

mufllard›. Bu kulübenin yafl›n› hesaplad›klar›nda 1,5 milyon y›ldan

daha eski oldu¤unu buldular. Demek ki günümüzden 1,5 milyon y›l

önce ilkel insanlar yoktu. Ayn› bugün yaflayan insanlar gibi normal

insanlar bulunmaktayd›. Bu da, evrimcilerin insan maymundan ev-

rimleflmifltir, önce ilkel insan (yar› maymun yar› insan) vard›, sonra

evrimleflerek bu hale geldi iddias›n› geçersiz k›lmaktad›r.

3. Bugüne kadar bulunmufl en eski insan kal›nt›lar›ndan biri 1.6

milyon y›l yafl›ndaki Turkana Çocu¤u fosilidir. Bu fosil üzerinde ya-

p›lan incelemelerde, bunun 12 yafl›ndaki bir insana ait oldu¤u ve bu

kiflinin yetiflkinli¤e ulaflsayd› boyunun 1.80 metre civar›nda olaca¤›

görülmüfltür. Bu fosil, bugünkü insanla t›pat›p ayn› iskelet yap›s›na

sahip oldu¤u için tek bafl›na insan›n maymundan türedi¤i inanc›n›

y›kmaya yetmifltir.

4. ‹nsan, canl›lar aras›nda 2

aya¤› üzerinde dik yürüyen tek

varl›kt›r. At, köpek, maymun gibi

hayvanlar dört ayakl›; y›lan, tim-

sah, kertenkele gibi canl›lar da sü-

rüngendir.

Evrim teorisinin iddias›na gö-

re milyonlarca y›l önce dört ayakl›

hayvanlardan maymunlar, yürü-

yüfllerini de¤ifltirerek e¤ik yürü-

meye bafllam›fllard›. Binlerce y›l

e¤ik yürüyen maymunlar daha

sonra bir gün, tamamen dik yürü-

meye bafllam›fllard›. Sonuçta da in-
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Bu kafatas› 800 bin y›ll›k bir insana ait

ve evrimcilerin yalan söylediklerini or-

taya ç›kar›yor.



Dört ayak üzerinde yürü-

yen maymunlar›n iki ayak

üzerinde yürüyen insana

dönüflmeleri kesinlikle

imkans›zd›r.

san oluflmufltu. Evrim teorisinin bu iddias› bilimsel çal›flmalar›n so-

nuçlar›na de¤il, tamamen hayal gücüne dayan›yordu. Son y›llarda

bilim adamlar›n›n yapt›klar› çal›flmalar evrim teorisinin bu iddias›-

n›n bilimsel olarak yanl›fl oldu¤unu ortaya ç›kard›. 

Yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na göre, canl›lar enerjilerini en iyi

2 ayakl› veya 4 ayakl› yürürken kullan›yorlard›. Canl›, bu ikisi aras›

e¤ik bir yürüyüfl yapt›¤›nda tam 2 kat› enerji harc›yordu.

Öyleyse maymunlar neden çok daha fazla enerji harcad›klar›

halde milyonlarca y›l e¤ik yürüsünler? Bu t›pk› bir insan›n normal

yürümek yerine, s›rt›na çok fazla yük alarak yürümeyi tercih etmesi

gibi bir fleydir. Veya siz iki aya¤›n›z üzerinde dik olarak kolayl›kla

yürürken, birdenbire amuda kalkarak yürümeye karar verir misi-

niz? Elbette ki hiçbir canl› kendisine en kolay gelen yürüyüflünü de-

¤ifltirmez. Allah her canl›y› en rahat hareket edebilece¤i flekilde ya-

ratm›flt›r. 
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Sonuç olarak evrim teorisi "dört aya¤› üzerinde yürüyen may-

mun neden bir gün iki aya¤› üzerinde yürümeye karar verdi?" soru-

suna cevap veremez. 

EN BÜYÜK FARK
‹nsanla maymun aras›ndaki en önemli farkl›l›k ise insan›n ruh

sahibi olmas› maymunun ise ruhunun olmamas›d›r. ‹nsan bilinç sa-

hibi, düflünebilen, konuflabilen, düzgün cümleler kurarak düflünce-

lerini di¤er kiflilere aktarabilen, karar verebilen, hisseden, zevk alan,

sanat› bilen, resim yapabilen, beste yapabilen, flark› söyleyebilen, ai-

le, vatan, millet sevgisi gibi manevi de¤erleri olan, bilgi sahibi bir

varl›kt›r. Bu say›lan özelliklerin hepsi insan›n ruhuna ait özellikler-

dir. Hayvanlar›n ise ruhlar› yoktur. ‹nsan d›fl›nda hiçbir canl› bu

özelliklere sahip olamaz. 

‹flte evrimcilerin cevaplayamad›klar› sorulardan biri de budur?

Bir maymunun insan olabilmesi için hem fiziksel özelliklerinin de-

¤iflmesi, hem de bu insanlara ait özellikleri kazanm›fl olmas› gerekir.

Bir maymunun kendi kendine konuflma, resim yapma, düflünme,

beste yapma gibi yetenekleri kazanamayaca¤› çok aç›kt›r. Elbette ki

bu mümkün de¤ildir.

Allah insan› üstün

özelliklerle yaratm›flt›r ve

hayvanlara insanlardaki

birçok özelli¤i vermemifltir. 

Görüldü¤ü gibi bir

maymunun insana dönüfl-

mesi kesinlikle imkans›zd›r.

Ahtapotlar›n gözleri insan gözüne

çok benziyor diye insan ahtapottan

geldi demek çok saçma olmaz m›?



‹nsan ilk yarat›ld›¤›

günden bu yana hep

insand›r. Bal›klar hep

bal›k olmufllard›r, kufllar

da hep kufltur. Hiçbir canl› bir

di¤erinin atas› de¤ildir. ‹nsan› ve tüm can-

l›lar› yaratan Allah't›r. 

Evrimcilerin insanlar›n maymundan

olufltu¤unu iddia etmelerinin sebebi arada

fiziksel bir benzerlik görmeleridir. Oysa dün-

yada maymundan daha çok insana benzeyen

özellikleri olan canl›lar da vard›r. Örne¤in bu resimler-

de gördü¤ünüz papa¤anlar konuflabilirler. Veya ahtapot-

lar›n gözleri insan›n gözüne çok benzer. Kedi ve köpekler

ise sizin de bildi¤iniz gibi söz dinlerler, kendilerine söyle-

nenleri yaparlar. Biri ç›k›p insanlar eskiden köpekti veya pa-

pa¤and› ya da daha do¤rusu ahtapottu dese siz ne düflünürsü-

nüz? ‹flte evrimcilerin söyledikleri "insan›n atas› maymundur"

yalan›n›n da bundan bir fark› yoktur.
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DARWIN VE EVR‹MC‹LER‹N
EN ÇOK KORKTUKLARI

KONULARDAN BAZILARI
Göz, çok karmafl›k ve mükemmel tasarlanm›fl bir organd›r. Gö-

zü oluflturan 40 ayr› parça vard›r ve bu parçalardan bir tanesi bile ol-

masa göz göremez. 

Bütün bu küçük parçalar, hiçbir flekilde tesadüfen oluflamaya-

cak kadar ince planlanm›fl yap›lara sahiptirler. Bunlardan tek bir ta-

nesi bile, örne¤in göz merce¤i olmasa göz hiçbir ifle yaramaz. Daha-

s› sadece mercek ile gözbebe¤inin yerleri de¤iflmifl bile olsa göz gö-

revini yerine getiremez. Gözyafl› salg›lamayan bir göz, çok k›sa bir

sürede kurur ve kör olur. 

Gözün bu yap›s›n› bir arabaya benzetebiliriz. Bir arabay› olufl-

turan yüzlerce parça vard›r. Ve bu parçalar›n hepsi olsa ama sadece

gaz pedal› olmasa arabay› yürütemezsiniz. Veya motorundaki küçü-

cük bir tel parças› kopsa araba çal›flmaz. ‹flte göz de arabalar gibi tek

bir ba¤lant›s› eksik olsa veya tek bir parças› olmasa göremez. 
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Gözün çal›flabilmesi için
tüm bu parçalar›n›n birara-
da ve eksiksiz çal›fl›yor ol-
mas› gerekir.



Evrimciler bu nedenle gözlerin nas›l olufltu¤unu aç›klayamazlar.

Çünkü bir gözün tesadüfen oluflabilmesi imkans›zd›r. Düflünsenize,

40 ayr› parçan›n ayn› anda ayn› yerde tesadüfen meydana gelerek

birleflmeleri hiç mümkün olur mu? Yani gözbebe¤i, mercek, retina,

göz kapaklar›, gözyafl› bezleri ve di¤erlerinin tesadüfen oluflmalar› ve

uygun flekilde biraraya gelmeleri gerekir. Bu da imkans›zd›r. 

Ormanda yürürken bir araba görseniz ve bu araban›n buraya

nas›l geldi¤ini sorsan›z. Size de ormandaki baz› maddelerin bir ara-

ya gelerek bu arabay› oluflturduklar›n› söyleseler buna inan›r m›s›-

n›z? Araban›n motoru, debriyaj›, direksiyonu, freni, gaz pedal›, el

freni, camlar›, kaportas›, bagaj› ve daha yüzlerce parças›n›n tesadüf-

ler sonucunda olufltuklar›n› ve sonra bir araba oluflturacak flekilde

birlefltiklerini iddia eden birinin akl›ndan flüphe etmek gerekir. 

Göz ise arabadan daha da karmafl›k ve mükemmel bir yap›ya

sahiptir. Öyle ise gözün de tesadüfler sonucunda olufltu¤unu söyle-

yenlerin ak›llar›ndan flüphe etmek gerekir. Darwin de gözün nas›l

ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayamam›flt›r. Ve flöyle demifltir: "Gözleri düflün-

mek beni bu teoriden so¤uttu" (Norman Macbeth, Darwin Retried: An

oppcal to reason, Boston; Gambit, 1971, Sayfa 101) Teorinin kurucusu

Darwin bile gözlerin mükemmel yap›s› karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r. 

VÜCUDUMUZDAK‹ B‹LG‹ BANKASI:
DNA

‹nsan vücudunda trilyonlarca hücre vard›r. Ve bu hücrelerin her

birinin içinde de bir insan›n sahip oldu¤u tüm özellikler saklanm›fl-

t›r. Peki bu bilgiler hücrenin içinde nereye saklanm›flt›r? 

Hücrelerin her birinin çekirde¤inde DNA ad›nda bir molekül

bulunur. DNA insan vücuduna ait tüm bilgileri içerir. Sizin saç›n›z›n

veya gözlerinizin rengi, iç organlar›n›z, d›fl görünümünüz, boyunu-

zun uzunlu¤u gibi tüm bilgiler DNA'n›zda flifreli olarak bulunmak-
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tad›r. Bu bilgiler ise 4 farkl› harf

kullan›larak flifrelenmifltir; A, T, G,

C. Her harf bir molekülün isminin

bafl harfini göstermektedir. Bu dört

harf farkl› flekillerde dizilerek fark-

l› bilgileri meydana getirir. 

Bunu bir alfabeye benzetebilir-

siniz. Örne¤in bizim alfabemizde

29 harf vard›r ve bu harflerin farkl›

dizilimleri ile farkl› kelimeler mey-

dana gelir. ‹flte DNA'daki 4 harfin

farkl› flekillerde dizilmesi ile farkl›

bilgiler oluflur. 

DNA'da sakl› olan

bilginin büyüklü¤ü

dev bir kütüphaneyi

doldurabilir.



DNA'da çok büyük miktarda bilgi vard›r. Bunun ne kadar fazla

oldu¤unu anlamak için flöyle bir karfl›laflt›rma yapabiliriz: E¤er

DNA'daki bilgileri bir ka¤›da dökmemiz gerekseydi, her biri 500

sayfa olan 900 ciltten oluflan dev bir kütüphane oluflturmam›z gere-

kirdi. Bu ansiklopedileri s›¤d›rmak içinse bir

futbol sahas› uzunlu¤unda kütüphaneye

ihtiyac›m›z olurdu. Ancak bu kadar

çok bilgi bizim gözü-

müzle bile göre-

meyece¤i -

miz kadar

küçük olan bir

moleküle s›¤d›-

r›lm›flt›r. 

Peki bu kadar bil-

giyi oraya kim yazm›flt›r?

Ve bu kadar çok bilgiyi o kadar küçük bir yere

kim s›¤d›rabilmifltir? Evrimciler bunlar›n

hepsinin tesadüfen gerçekleflti¤ini söylerler.

Ama böyle bir fleyin kör, fluursuz tesadüfle-

rin sonucunda meydana gelmesi kesinlikle

imkans›zd›r. DNA'y› da DNA'n›n içinde yer

alan bilgilerin hepsini de yaratan Allah't›r.

fiunu düflünün: Siz bir kütüphane dolusu

ansiklopedi görseniz, bu ansiklopedilerdeki bilgilerin

tesadüfler sonucunda yaz›ld›¤›n› düflünür müsünüz? Yoksa çok faz-

la bilgili ö¤retmenlerin, profesörlerin bu ansiklopedileri haz›rlad›k-

lar›n› ve sonra da bu ansiklopedilerin bir bas›mevinde bas›ld›¤›n› m›

düflünürsünüz? Tabi ki do¤ru ve akla uygun olan ikinci seçenektir.
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Evrimcilerin DNA tesadüfen olufltu demeleri neye benzer biliyor

musunuz? Bir gün birinin gelip, "bas›mevinde bir patlama oldu ve

bu patlaman›n sonucunda kendi kendine bir kütüphane olufltu" de-

mesine benzer. Veya bir gün s›n›ftaki s›ran›za oturdunuz ve masan›-

z›n üzerinde "Türkiye'nin co¤rafi özelliklerinin" yaz›l› oldu¤u bir

sayfa buldunuz. Bunu kim yazd› diye sordu¤unuzda yan›n›zdaki ar-

kadafl›n›z size flöyle dese: "Biraz önce bu ka¤›d›n üstünde bir flifle

mürekkep duruyordu. Ben yanl›fll›kla masaya çarp›nca mürekkep

ka¤›d›n üzerine döküldü ve bu yaz› ortaya ç›kt›". Arkadafl›n›z›n ak-

l›ndan flüphe ederdiniz herhalde. 

‹flte evrimciler bundan daha da saçma bir fleyi iddia ederler.

Nas›l ki bir sayfa yaz› bile tesadüfen kendi kendine oluflamaz,

mutlaka onu yazan biri vard›r, DNA gibi mükemmel bir bilgi banka-

s› da kendi kendine tesadüfler sonucunda oluflamaz. DNA'y› yara-

tan üstün ve güçlü olan, herfleyi yapmaya gücü yeten, yerin, gö¤ün

ve ikisinin aras›ndakilerin Rabbi olan Allah't›r. 

HERfiEY‹ YARATAN ALLAH'TIR
Milyarlarca bilgiyi gözümüzle bile göremeyece¤imiz kadar kü-

çük bir yere s›¤d›ran Rabbimizdir.

Bizi, ellerimizi, gözlerimizi, saçlar›m›z›, ayaklar›m›z› yaratan

Allah't›r. 

Ailemizi, anne babam›z›, kardefllerimizi, arkadafllar›m›z›, ö¤ret-

menlerimizi yaratan da Allah't›r. 

En sevdi¤imiz yiyecekleri, çikolatalar›, pastalar›, flekerleri, bize

sa¤l›k ve güç veren meyve ve sebzeleri bizim için yaratan Allah't›r.

E¤er Allah bizim için onlar› yaratmasayd› biz hiçbir zaman çikolata-

n›n tad›n› bile bilemezdik. 

Bize tat ve koku alma duyusunu veren Allah't›r. E¤er Allah bize

bunlar› vermeseydi biz sevdi¤imiz bir fleyi yedi¤imizde onun tad›n›
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alamazd›k. Patates de yesek, pasta da yesek bizim için ayn› olurdu.

Ama Allah biz sevelim, hoflumuza gitsin diye hem güzel lezzette ve

güzel kokuda yiyecekler yaratm›fl hem de bizlere onlar›n tatlar›n› ve

kokular›n› alacak duyular vermifltir. 

Hayat›n›z boyunca hoflunuza giden, zevk ald›¤›n›z, çok e¤len-

di¤iniz birçok fley olmufltur. Bu bir yiyecek olabilir, bir oyun veya

oyuncak olabilir, çok sevdi¤iniz insanlarla birlikte bir yere gitmek

olabilir. Hiçbir zaman unutmay›n ki bütün bunlardan zevk alman›z›

sa¤layan Rabbimizdir. Allah insanlara pek çok nimet vermektedir. 

Herfleyden önce siz yoktunuz. Bir düflünün do¤madan önce

hiçbir yerde de¤ildiniz. Yani siz bir hiçtiniz. Sizi Allah yaratt›. Siz

yokken sizi var etti. 

Öyle ise hayat›m›z›n her an› için Allah'a flükretmeliyiz. Her se-

vindi¤imiz ve hoflumuza giden fleyde hemen Allah'› düflünüp, bizle-

re bunlar› verdi¤i için "Allah'›m bunlar› bana verdi¤in için sana flük-

rediyorum" demeliyiz. E¤er hoflumuza gitmeyen bir durumla karfl›-

lafl›rsak da yine hemen Allah'a dua etmeliyiz. Çünkü bizi bu tür du-

rumlardan kurtaracak olan da yaln›zca Rabbimizdir. 

Allah her duam›z› mutlaka duyar ve

karfl›l›k verir. Çünkü Allah bizim içi-

mizden geçirdiklerimizi, düflün-

düklerimizi bilir, her duam›z›

duyar ve kar›fl›l›k verir. 

Harun  Yahya  (Adnan  Oktar)
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Yandaki resimde evrim teorisini

ortaya atan Darwin'in bir kari-

katürü var. Bu, evrim teorisinin

bilim taraf›ndan çürütüldü¤ünü

temsil eden bir resimdir. EVR‹M

TEOR‹S‹ GÜNÜMÜZDE AYNI

DARWIN G‹B‹ BÜYÜK B‹R DAR-

BE YEM‹fiT‹R!



Bizim yapmam›z gereken ise, bizi yaratan, dünyan›n tüm ni-

metlerini bize veren Rabbimize en güzel flekilde flükretmektir.

Allah'›n her an yan›m›zda oldu¤unu her an bizi görüp iflitti¤ini bile-

rek daima güzel davran›fllarda bulunmakt›r. 
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... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


