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BAŞLARKEN

İLK İNSAN aynı zamanda bir peygamberdi.

Bu demektir ki, dünyada insan olduğu sürece 
din ve inanç da vardı.

Kimileri dinlerin başlangıcını, bazı çok eski 
medeniyetlere bağlayıp, “insan yapımı” diye tarif 
etmeye çalışsa da inanan bir insan için, din tari-
hi, insanlık tarihi ile aynı yaştadır.

Tabi burada şöyle bir itirazla karşılaşabiliriz:

“Bu anlattığınız ilk insan hikâyesi, zaten din 
kaynaklı bir hikâye. Biz o Âdem Baba hikâyesine 
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de inanmıyoruz ki! Bu bizim için delil olamaz. 
Bizce insan, evrimin bir ürünüdür.”

Eğer siz de bu şekilde düşünüyorsanız, şunu 
baştan belirtelim ki, bu kitap size hitap etme-
mektedir. Zira bu kitabın, inanmayan bir insanı 
inandırmak gibi bir hedefi yoktur.

İnanmayan okuyucularımız için öncelikle, 
“İnanmazsan Gel de Bak!” isimli kitabımızı tav-
siye edebiliriz. Orada kendileri ile ilgili daha faz-
la konu ve örnekler bulabileceklerdir.

İnanıp inanmamak, her bireyin kendi 
âleminde karar vermesi gereken bir konudur.

İnanmayan bir kimseyi, iradesini elinden ala-
cak kesinlikte delillerle ikna etmek, dünyanın 
var olma sebebine aykırıdır. Bu nedenle, böyle 
bir şey beklemek boşunadır.

Kaldı ki, peygamberlerin gösterdiği bu türden 
mucizeler bile, zaman zaman, muhatabın inan-
masına vesile olamamışlardır.

Ancak madalyonun öbür yüzü de pek fark-
lı değildir. İnanmayan birinin, inanmamak için 

gösterdiği deliller de, iddiasını kesin olarak doğ-
rulayacak türden değildir. Yani Allah’ın varlığı 
yüzde yüz yirmi kesinlikte ispat edilemiyorsa da, 
yokluğu da ispatlanmış değildir. İnanmak için 
Allah’ın varlığını ispatlayacak kesin delil isteyen 
ve bu delili göremediği için inanmayan kişiler, 
aslında, “inanmama” tercihini de aynı ölçüde ke-
sin olmayan delillere göre yapmaktadırlar.

Kısaca, insan tercihini kendi iradesi ile yapar.

Aslında bu durum da tam olarak, bu dünya-
nın bir imtihan dünyası olduğu gerçeğini ortaya 
koymakta ve dolayısıyla Allah’ın varlığına bir de-
lil oluşturmaktadır.

Her neyse!

Başta söylediğimiz gibi, bu kitabın muhatabı 
inanmayanlar değil inananlardır.

Ya da inandığını düşünenler!

Gerçekten inanıyor muyuz, yoksa inandığı-
mızı mı sanıyoruz?

Allah’ın bizden yaşamamızı istediği gibi bir 
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hayatı yaşıyor muyuz, yoksa o yoldan şaşıyor 
muyuz?

Acaba dilimiz inandığımızı söylerken, ha-
reketlerimizde de buna paralel bir vaziyet mi 
hâkim? Yoksa dilimiz başka hâlimiz başka mı ko-
nuşuyor?

Halimizde, inancımızla uyuşmayan vaziyetler 
nelerdir ve bu vaziyetler nasıl düzeltilebilir?

Bu kitapta, inançta ve inancının gerektirdiği 
gibi yaşamakta, kendimize ve çevremize baktığı-
mızda gördüğümüz aksaklıkları incelemeye çalı-
şacağız.

Kendimize ve çevremize baktığımızda gözü-
müze çarpan durumları, aşağıda listelediğimiz 
başlıklar halinde incelemeye çalışacağız.

•  Hayatın anlamı nedir? Dünyaya neden geldik?

•  Allah’ı doğru şekilde tanıyor muyuz?

•  Kur’an’ı hiç okuduk mu? Nelerden bahsediyor 
biliyor muyuz?

•  Resulullah’ı tanıyor muyuz? Hayatını ve me-

sajlarını hiç okuduk mu?

•  Müslüman bir toplumda doğup büyümenin 
gözden kaçırttıkları.

•  Ruhsat-Azimet ya da Fetva-Takva tercihi.

•  Nefs ve şeytanın operasyonları.

•  Yakın çevre etkisi.

•  Ortalama toplumsal inanç düzeyini hedef leme.

•  Şüphe.

•  Tembellik.

•  Ülfet ve gaf let bataklığı.

•  İş, güç.

•  Hobi ve eğlenceler.

•  Tatmin ya da şeytanın sağdan yaklaşması.

•  Neden tüm hocalar aynı şeyleri söylemiyor?

•  İradeyi başkasına teslim etmek.

•  Ölümü düşünmemek veya ahiretten şüphe.

B A Ş L A R K E N
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•  Hedef leri dünya ile sınırlamak.

•  Kaş yapmak isterken göz çıkaran müminler.

•  Dini, kültür ve anane gibi düşünmek.

•  İslâm ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgi-
lendirme.

•  Bilmediğinden haberi olmamak.

•  İslâm akıl ve mantık dini midir?

Bütün bu maddeleri teker teker incelemeye 
başlamadan önce, dinin hayatımızdaki yerine 
kısaca bir göz atmakta fayda var. Zaman zaman 
muhatap olduğumuz “Biz de Müslümanız ama 
siz dini çok fazla hayatınıza sokuyorsunuz.” türün-
den ifadelerin doğruluk payı nedir, bir bakalım.

HAYATIN DİNİ

ZAMAN ZAMAN çevremizden şöyle tepkilerle 
karşılaşıyoruz.

– Biz de Müslümanız ama siz dini çok fazla 
hayatın içine sokuyorsunuz.

– Biz de Müslümanız ama adamın bütün 
gündemi din.

– Biz de Müslümanız ama o her şeyi dine bağ-
lıyor.

Bu ithamların(!) üzerinde biraz düşünmek, 
biraz fikir jimnastiği yapmak, biraz ölçüp biç-


