
1. Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi
biliyor neden bizi imtihan ediyor?
Şöyle düşünebiliriz: Mesela, biz güneşin ne zaman doğup batacağını
biliyoruz.Takvime de yazıyoruz, yarın şu saatte güneş doğacaktır. Gerçekten de yarın
o saatte güneş doğuyor. Güneşin bu doğuşuna bizim yazmamızın bir etkisi olmadığı
gibi, "biz yarın güneşin doğuşunu biliyoruz, öyleyse güneş doğmasa da olur" gibi bir
söylem de bulunmamız da hata olur. Güneşin doğmasıyla oluşacak bütün faydalar da
olmamış olur.

Allah’ın insanı yaratmasının çok hikmetlerinden birisi de ibadettir.

1. Allah insanı imtihan için yarattı. Bu hikmet insanın yaratılmadan olamayacağı
kesindir.

2. Allah kâinatta tecelli ettiği cemal ve kemalini hem kendisi –kendine mahsus bir
şekilde– görmek hem de başkalarının gözüyle görmek istiyor. Başkasının görmesi
derken bunların başında insan gelmektedir. Bu hikmet de yine insanın yaratılmasını
gerekli kılıyor.

3. İbadet için yarattı. Bu hikmetin yerine gelmesi için var olan birisi gerektir.
Yaratılmadan ibadetin yerine gelmesi mümkün değildir. Burada yaptığımız ibadetin
miktarına göre cennetteki yerimiz hazırlanıyor.

4. Allah’ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmek ve Allah’ın emirlerini yaymak.
Bu hikmetin yerine gelebilmesi için, hem tebliğ edenin hem de tebliğ edilenin
yaratılması icap eder.

5. Bir çekirdeğin ağaç olması için toprağa girmesi gerektiği gibi, insanın da yetişip
olgunlaşmsı ve terakkisi için dünya tarlasına gönderilmiştir.

6. Eğer başka âlemde yaratılsaydık, o zaman da "Neden bu âlemde yaratıldık?" diye
sormamız gerekecekti. "İnsan için en mükemmel imtihan salonu bu olduğu için
buraya gönderildik." denilebilir.

7. Bilmekle yapmanın çok farklı şeyler olduğunu vurgulamak gerekir. Bir misal
vermiştik. Bizlerin bir çekirdeğin ağaç olacağını bilmemiz onun ağaç olmasına gerek
olmadığı anlamına gelmez

8. Allah'ın insanı imtihana tabi tutmasının bir hikmeti, insanların kendi yaptıklarını
bilmesi için de önemlidir. Nitekim mahşer meydanında insanın bütün yaptıkları
kendisine gösterilecek ve Allah'ın adaleti karşısında insan söyleyecek söz
bulamayacaktır. Şayet imtihan etmeden cennet veya cehenneme atsaydı o
zaman nefis beni imtihan etmeden Cehenneme atman adalet olmaz diye şekvada
bulunabilirdi.

Bir öğretmen düşünün. Kimin ne not alacağını bilsin. Sınıfa girince öğrencilere ben
sizin ne alacağınızı biliyordum. Ona göre notlarınızı yazdım. İmtihana gerek yoktur.
Elbette öğrencilerin hocalarına itimadı tam bile olsa nefisleri itiraz etmeye
yeltenecektir. İşte Rabbimiz nefsin bu itirazını önlemek için bu imtihanı yapmaktadır.

Ayrıca bir makine veya bina için bir plan yapılsa, "madem ki plan var öyleyse binaya
ve makinaya ne gerek var"denilebilir mi?..

Yarın bir yere gideceğimizi ve şunları yiyeceğimizi planlıyalım. Buna göre madem ne
yapacağımız belli öyleyse ne gerek var gitmeye ve yemek yemeye diyor muyuz?

Biz bile gündelik basit şeyler için bunu diyemezsek, Allah'ın sayısız hikmetlerle
yarattığı insanı, "Madem ne yapacağını biliyordu öyleyse neden imtihan
ediyor?" denilemez.

Cenab-ı Hak Hakim'dir ve Adil'dir. Hikmetsiz ve abes iş yapmaz ve Adildir, kullarına
da zulmetmez.

Kaderin bir manası Allah Teala'nın yarattığı varlıkların hayat programlarını ezeli ilmi
ile bilmesidir. Yani insanın anne rahmine düştüğü andan tutun dünyaya gelmesi ve



aldığı nefese kadar kaderinde vardır ve Allah Teala tarafından bilinmektedir.

Kader, ilim ve iradeyle düzenlenmiş bir programdır. Kaza ise, bu programın
uygulanma safhasının adıdır.

Kaza, Allah’ın kudretinin ortaya çıkmasıdır . Kader ise, Allah’ın ilminin bir
yansımasıdır. Bu açıdan bakıldığında kader denildiği zaman ilim akla gelir. Nitekim

“Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz bilinen
bir kader ile indiririz.” (Hicr, 15/21)
ayeti Kader’in Allah’ın bilmesi anlamına geldiğini gösterir.

Kader ilimden çıkmış bir program olduğundan, insanın fiilleri üzerinde zorlayıcı bir
yönü bulunmamaktadır. Nitekim ilm-i kelamın kader mevzusunda bir kaidesi
olan “İlim maluma tabidir.” sözü meseleyi daha açık bir şekilde ifade edecektir.
Bunu bir misalle açıklarsak mesela, yarın güneşin ne zaman doğup batacağını
bilmemiz onun doğması ve batmasına bir etkisi yoktur. Bizler o şekilde bildiğimiz için
güneş doğup batmamakta, aksine güneş o dakikada doğup batacağı için bizler
bilmekteyiz.

Allah’ın, kimin cehenneme, kimin cennete gideceğini ezelî ilmiyle bilmesi onun ilah
olmasının bir vasfıdır. İnsanda cennet veya cehennem ehli olmayı gerektirecek
amelleri işlemeye müsait özellikler vardır. İnsana verilen cüz-i irade ile cennetliklerin
veya cehennemliklerin amellerini işleyebilirler. Bunda da tüm mesuliyet ona aittir.

Kaderin iki yönü vardır: İnsanın iradesi dışında olanı ki; dünyaya gelmesi, anne ve
babasının kim olacağı, eceli vs. (örnekler çoğaltılabilir) gibi hususlardır. Bunda
insanın iradesi ile karar vermesi söz konusu olmadığından, bunlardan mesul de
değildir.

Kendi iradesi ile yapmaya karar verdiği fiillerinden de mesuldür. Her insan vicdanen
bilir ki camiye gitmesi de meyhaneye gitmesi de kendi istemesi ile olur. Burada bir
zorlama yoktur.Bir hadis-i Nebevi (asm) de “her insanın İslam fıtratı üzerine
doğduğu" ifade edilmiştir. "İslam" ifadesinin hadislerde geçen manalarından birisi
de temiz ve güzel ahlaktır. Yani her insan özünde temiz ve güzel ahlak üzerine,
imanın esaslarını tasdik edebilme özelliğinde yaratılmıştır. Ancak kul kendi iradesi ile
bu vasfını değiştirip cehennemliklere mahsus inanç içine girer ve cehennemliklere
mahsus fiiller işlerse, bundan da elbette mesul olacaktır.

2. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?
Bedenimiz ve dünyamız, ebedi olarak yaşamaya müsait değildir. Bedenimiz,
yorulmaya, hasta olmaya, bozulmaya müsait iken, dünyamız da eskimeye, yıkılmaya
ve bozulmaya mahkumdur. Demek bunlar ebedi bir hayat için yaratılmamışlardır.

Bu dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihandan başarılı olan kullar ise ebedi hayata
mazhar olacaklardır. Ölüm bu imtihan dünyası ile ebedi hayat ardındaki bir geçiştir.
Ölüm görünüşte bir yok oluş veya bir yıkım gibi gözüküyor olabilir, ancak ölüm
hakikatte bir mekan değişikliğidir, bu dünyanın çileli hayat külfetinden bir kurtuluştur. 

3. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?
Allah, bu kâinatı yaratırken, bizim küçük aklımızın mühendisliğine göre değil, kendi
sonsuz hikmetine göre tanzim etmiştir. Aklımızın her şeye ermemesi normaldir.

“Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, diye yarattım.”(Zariyat,
51/56)
mealindeki ayette yaratılışımızın gayesi belirtilmektedir.

Adalet kavramı -öngörülerle değil- uygulamalara göre tespit edilir. Buna göre;

Bir öğretmen düşünün ki, -kerametine veya ferasetine yahut bir yıl önceki tecrübesine
dayanarak- A ve B adlı iki öğrencisinin yeni kayıtlarını yaparken onlara der ki; “Ben
B’nin sınıfta kalacağını, A’nın da sınıfı birincilikle geçeceğini biliyorum.” demiş
olsa, bu kesin bilgisine rağmen çocuklara “Madem işin sonu bellidir, okula devam
etmenize gerek yok!..” şeklinde bir teklifte bulunabilir mi? Böyle bir teklif öğrenciler
tarafından hoş karşılanmayacağı açıktır. Yapılacak şey, adaletin tecellisi için her iki
öğrenciye de fırsat eşitliği tanımak, onlara okula devam imkânını sağlamaktır. Eğer
sene sonunda sınıfta kalan öğrenci itiraz edip “Öğretmenim! Sen durumumu bildiğin
için ben sınıfta kaldım.” diye bir hezeyanda bulunsa, elbette hocasının cevabı
kolaydır:



“İlim sıfatı, kuvvet/kudret sıfatı gibi değildir, onun yaptırım gücü yoktur. Yani;
ben bildiğim için siz sınıfta kalmadınız. Siz sınıfta kalıyor olacağınızdan ben
bildim. Çünkü ilim maluma tabidir. Bir şey nasıl olacaksa, öyle bilinir. Faraza
ben bilmeseydim, sen yine sınıfta kalacaktın. Çünkü bilgimle seni sınıfta
kalmaya zorlamadım, bilakis herkese tanıdığım imkanları sana da tanıdım.
Cehaletinin ve tembelliğinin faturasını hocaya çıkarmak büyük bir
küstahlıktır…” diyecektir.

Bu örneğin penceresinden hakikatin yüzüne bakabilirsiniz.

4. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi
Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların
suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş
ama biz de tam kullanamıyoruz?
- İslamiyeti hiç duymayan veya duysa da yanlış şekilde duyanlar sorumlu olmazlar,
bunlar fetret kapsamına girerler ve cennetliktirler.

- İslam’da -ayet ve hadislerin verdiği bilgiye göre- Allah’a karşı sorumlu olmak için üç
temel husus vardır: Bunlar akıl, büluğ / erginlik ve tebliğin duyulması.

Buna göre;

- Akıllı olmayanlar, ister mümin bir ailede, ister kâfir bir çevrede yaşasın, asla
sorumlu değildir.

- Yine, büluğ/erginlik çağına gelmemiş bir çocuk ister Müslüman bir ailenin, ister
kâfir bir ailenin çocuğu olsun hiç bir eyleminden dolayı sorumlu tutulmaz.

- Keza, Allah’ın gönderdiği vahyi ve peygamberin tebliğini duymamışhiç bir
kimse yaptıklarından sorumlu değildir.

“Bir elçi / peygamber göndermeden kimseye azap edecek değiliz.” (İsra, 17/15)
mealindeki ayette bu husus açıkça vurgulanmıştır.

Meşhur alimlerden Katade de söz konusu ayeti yorumlarken şunları söylemiştir:
Allah, daha önce -elçiler vasıtasıyla- Allah’tan bir haber almadan, O’ndan -uyarıcı
veya müjdeleyici mahiyette-  bir açıklama gelmeden hiç kimseye azap etmez. Çünkü
O, ancak suçları sebebiyle insanları cezalandırır. Bir peygamber gelmeden bir emir
ve yasak söz konusu değil ki, ona muhalefet etmekten bir suç söz konusu olsun. (bk.
Taberî, 17/15. ayetin tefsiri)

- Allah mülkün yegâne sahibi olarak hiç kimseye verecek bir hesabı yoktur. Çünkü
mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Bununla beraber,

“Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim de doğru yoldan
saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü
taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.” (İsra,
17/15)
mealindeki ayette ifade edildiği üzere, Allah sonsuz merhamet ve ihsanıyla, Hak
isminin gereği olarak, insanlar için ezelî yasayla lütfetmiş olduğu hak ve hukukun
özellikle altını çizmiş ve açıkça buna vurgu yapmıştır.

“İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah
kullarına haksızlık edecek değildir.” (Âl-i İmran, 3/182)
mealindeki ayet ve benzerlerindeki “Allah tarafından kullarına haksızlık ve zulmün
yapılamayacağı”na dair ifadelerde de Allah’ın kendi iradesiyle kullarına lütfettiği hak-
hukukun varlığına ve onun da bizzat bu hak-hukuku gözettiğine işaret edilmektedir.

Bediüzzaman Hazretlerinin -eserlerinin bir çok yerlerinde olduğu gibi- şu ifadelerinde
de sonsuz adalet ve merhametinin gereği olarak kendine bir görev saydığı hak ve
hukuklarına riayet etmediği takdirde bunu bir nevi haksızlık ve zulüm saydığına işaret
edilmiştir:

“...(ölümden sonra yeni bir hayat olmalı ki ) o Bâki olan Rabb'in mezkûr hakikî
dostları ve müştakları idam-ı ebedîden kurtulsun ve o dostların en büyüğü ve en
kıymettarı, bütün kâinatı memnun ve minnettar eden kudsî hizmetlerinin mükâfatını
görsün ve Sultan-ı Sermedî'nin kemalâtı naks u kusurdan ve kudreti acizden ve
hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüs ve teberri



etsin. Elhasıl: Madem Allah var, elbette âhiret vardır...” (Sözler, Onuncu Söz, Zeylin
Birinci Parçası)
- Sözün özeti: Bir insan Allah’ın gönderdiği mesajı makul bir sebepten ötürü
alamamışsa, bu kimse sorumlu olmaz.

- Ancak kimin makul bir sebepten ötürü -söz gelişi- İslam’ın mesajını alıp almadığını
tespit etmek bizim gücümüzün, bilgi kapsamı alanımızın  dışındadır.

“Her doğan çocuk fıtrat dini olan İslam’ı kabul edebilecek bir kabiliyette doğar.
Sonra annesi, babası, çevresi, onu Yahudî, Hıristiyan, Mecusî yaparlar.” (Buhârî,
cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)
manasına gelen hadisin ifadesine göre, aklın yanıltılabileceği ve yanılabileceğini
göstermektedir.

Aklını yanıltılabilecek bir atmosfere sokan kimsenin sorumlu olmaması düşünülemez.
Bu sebeple, -bir kısmını bilsek bile- genel olarak İslam’ın mesajını alıp almadığı
konusunda kimin gerçekten makul bir mazerete sahip olup olmadığını tespit etmemiz
imkân haricindedir.

O halde bize düşen Allah’ın şu ilkesine itimat edip bağlı kalmaktır: Allah adildir, hiç
kimseye zulmetmez. Öyleyse, Allah kimi cehenneme koyarsa, bu mutlaka adil bir
hükümdür. Dolayısıyla, böyle bir kimse İslam’ı kabul etmemekte makul bir mazerete
sahip değildir.

5. Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin
verip sonra bizi yakıyor?
Bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda
kahr ve terbiye lâzımdır. Mükâfat, merhametin
iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükâfat ve
mücazat menzilleri ahirettir.” (Mesnevî-i Nuriye)

İtaat edenlere mükafat verememek gibi, isyan edenleri
cezasız bırakmak da padişahın izzetine yakışmaz; her
ikisi de acizlik ve zaaf ifadesidir. Cenab-ı Hak bu gibi
noksanlıklardan münezzehtir.

Onun kahrının tecelli etmemesini istemek, iki
mânâya gelir:

Birisi, isyankârlara, azgınlara, zalimlere karşı hiçbir
ceza tatbik edilmemesi. Bu, Allah’ın izzetiyle, gayretiyle,
hikmet ve adaletiyle bağdaşmaz. Bu şık mümkün
olmadığına göre, geriye bir tek şık kalıyor: İnsanların
isyansız bir yaratılışa sahip olmaları, hep itaat üzere
bulunmaları. Bu ise insanın değil, meleğin tarifidir.

İnsan günah işleyebilen bir varlık. “Benim günah
işlemem mümkün değil”diyebilen hiç kimse
bulunmuyor. Her insan, şu veya bu şekilde, az veya çok,
günah çukuruna yaklaşıyor, bazen de içine düşüyor.

Bizler, akıl ve kalb dengesi içinde hayatımızı
sürdürüyoruz. Fakat, insan sadece akıl ve kalbden ibaret
olmadığı için, başta nefis olmak üzere baskın duygular,



söz dinlemez hisler, önü alınmaz hevesler ve karşı
konulmaz vehimler altında, bazen farkında olarak veya
olmayarak irademize söz geçiremiyor ve günah işliyoruz.

İşin aslına bakılırsa, Yüce Allah bizi kendisine
yaklaştırmak, bizi kendisine muhtaç etmek, bizi
kendisine çekmek için birbirinden farklı, değişik vesileler
yaratmış. Meselâ, acıkma gibi bir duygu verip, bizi rızka
muhtaç etmiş, Rezzak olduğunu göstermiş ve bizi bu
yolla Kendisine bağlamış. Biz de kul olarak bütün
ihtiyaçlarımızı O’ndan istemiş, O’nu Rezzak olarak
bilmiş, gerçek anlamda rızık verici olarak O’nu tanımışız.
Demek ki, Rezzak ismi, acıkmamızı gerektiriyor.

Aynı şekilde, biz günahkârız, Allah bağışlayandır. Biz
hata işliyoruz, Allah affedendir. Biz isyana kapılıyoruz,
Allah mağfiret edendir. Biz tevbe ediyoruz, Allah
tevbemizi kabul edendir. Allah Gafûr’dur, Afuvv’dur,
Gaffâr’dır, Tevvâb’dır. İşlediğimiz günahlar bizi Allah’ın
bu isimlerine götürüyor, bizi O’na yöneltiyor. Böylece
Allah’ı Gafûr ve Gaffâr isimleriyle tanımış oluyoruz.
Bediüzzaman’ın dediği üzere, "Gaffâr ismi günahların
vücudunu ve Settâr ismi kusurların bulunmasını
iktiza ediyor." Açıkçası, günah işlensin ki Allah’ın Gaffâr
ismi tecelli etsin; kusur edilsin, hata yapılsın ki, Allah da
kulunun kusurunu yüzüne vurmayıp örterek Settâr
olduğunu göstersin.

Bir hadisinde, sevgili Peygamberimiz (asv) bu tatlı
gerçeği ne de güzel dile getiriyor:

“Nefsim kudret elinde olan Zât’a yemin ederim ki,
eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan
helâk eder; sonra günah işleyen, arkadan da istiğfar
eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi.”1

Ne kadar günah, o kadar tevbe

İnsan nefsine aldanır, şeytana kanar, hislerine hâkim
olamaz, iradesine söz geçiremez de, sonunda bir günah
işler, ardında da yaptığına, yapacağına bin pişman olur
ve tövbe üstüne tövbe eder. İşte, kulun günah işlemiş de
olsa tövbe ile Rabbine rücu ettiği bu hal, hadislerden
öğrendiğimize göre, Cenâb-ı Hakk’ı hoşnut etmektedir.

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah



aleyhissalâtü vesselâm Rabbinden naklen buyurdular ki:

"Bir kul günah işledi ve ‘Yâ Rabbi, günahımı
affet!’ dedi. Hak Teâlâ da, ‘Kulum bir günah işledi;
arkadan bildi ki günahları affeden veya günah
sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır’ buyurdu.
Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ‘Ey Rabbim,
günahımı affet!’ dedi. Allahu Teâlâ da, ‘Kulum bir
günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah
sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır’ buyurdu.
Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ‘Ey Rabbim,
beni affeyle!’ dedi. Allahu Teâlâ da,‘Kulum günah
işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah
sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey
kulum, dilediğini yap, ben seni affettim’ buyurdu.”2

Büyük hadis âlimi İmam Nevevî, bu hadisten şu hükmü
çıkarır:

“Günahlar yüz kere, hatta bin ve daha çok kere tekrar
edilse de kişi her seferinde tövbe etse, tövbesi
makbuldür. Veya bütün günahlar için bir tek tevbe etse
bile, yine tevbesi sahihtir.”

Bir hadiste de, istiğfar eden kimsenin günde yetmiş defa
günahını tekrar etse bile, ‘günahında ısrar etmiş’
sayılmayacağı belirtilir.3

Hz. Ali’nin bu konuya getirdiği açıklama daha ilginçtir:

“Beraberinde kurtuluş reçetesi olduğu halde helâk
olan kimsenin durumuna hayret ediyorum. O reçete
de istiğfardır.”

Zaten Gaffâr ve Tevvâb isimleri, ‘çok çok bağışlayan,
tövbeleri çok çok kabul eden, her günah işleyişte
istiğfar edeni affeden, her tövbe edişte tövbe edenin
tövbesini kabul eden’ anlamına geliyor. Şayet Cenâb-ı
Hak kulunu hayatı boyu sadece bir sefere mahsus olmak
üzere affedecek olsaydı, ondan sonra insana günah
işleme imkânı ve fırsatı vermemesi gerekirdi. Yani, Allah
affetmek istemeseydi, bize af isteme duygusunu
vermezdi.

Diğer taraftan, Cenâb-ı Hakk’ın günahları bağışlaması
O’nun fazlı, lütfu ve ikramıdır. Hadiste de ifade edildiği



gibi, günahı sebebiyle cezalandırması ise adaletinin
tecellisidir. Said Nursî’nin belirttiği üzere, “Cenâb-ı
Hakk’ın günahkârları affetmesi fazldır, tâzib etmesi
[azap ile cezalandırması] adldir.” 

Efendimizin (a.s.m.) dizi dibinde yetişen sahabe nesli, bu
ince noktayı çok iyi kavramıştı. Allah’ın yüce isimlerini
mükemmel mânâda hem çok iyi anlamışlar, hem de
hayatlarına yansıtmışlardı. Rivayet ettikleri hadislere
bakınca, bu eğitimin seviyesini ve anlayışlarının
kapasitesini farketmek hiç de zor değildir.

Meselâ, kulun günahı ne kadar çok olursa olsun ve kul
ne kadar af dilerse dilesin, hiçbir zaman isteğinin
karşılıksız kalmayacağını, Hz. Enes haber veriyor.

Enes radıyallahu anh, “Ben Resûlullah sallallâhu
aleyhi vesellemi şöyle buyururken dinledim” diyor.

“Allahu Teâlâ [buyurdu ki]: Ey Âdemoğlu! Sen bana
dua ettiğin ve benden af umduğun sürece, işlediğin
günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların
büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey
Âdemoğlu! Günahların gökleri dolduracak kadar
olsa, sen Benden bağışlanmanı dilersen, günahlarını
affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak
kadar günahla huzuruma gelsen, fakat Bana hiçbir
şeyi ortak koşmamış, şirke bulaşmamış olsan, Ben
de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım.”4

Peygamber Efendimiz (asv) de, bir hadisinde, kulun
işlediği günahtan dolayı tövbe edip Rabbine dönmesini
çöl ikliminde yaşayan, çöle çıkınca varı yoğu devesi olan
bir insanın üzüntüsünü ve sevincini dile getirerek bize
şöyle anlatır:

“Öyle bir kimse ki, çorak, boş ve tehlikeli bir arazide
bulunuyor. Beraberinde devesi vardır. Devesinin
üzerine de yiyecek ve içeceğini yüklemiş. Derken
uyur. Uyandığında bir de bakar ki, devesi gitmiş.
Devesini aramaya koyulur. Bir türlü bulamaz.
Açlıktan ve susuzluktan perişan bir vaziyette iken
kendi kendine şöyle der: ‘Artık ilk bulunduğum yere
gideyim de, ölünceye kadar orada uyuyayım.’ Gider,
ölmek üzere başını kolunun üzerine koyar. Bir ara
uyanır. Bakar ki, devesi yanıbaşında duruyor. Bütün



azığı, yiyeceği ve içeceği de devesinin üzerindedir.
İşte Allah mü’min kulunun tevbe ve istiğfarı ile,
böyle bir durumda olan kimsenin sevincinden daha
fazla sevinç ve lezzet alır.”5

Anne çocuğunu ateşe atar mı?

Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, şefkati ve merhameti
sonsuzdur. Bütün kullara yeter, bütün bir âleme kâfi gelir.
Kendini tanıyan, fakat günahtan elini çekemeyen,
nefsinin eline esir düşmüş kullarını kendi hâline
bırakmaz. Bir başka deyişle, Cenâb-ı Hak kendisine
yönelen kulunu çeşitli vesileler yaratarak onu rahmet
iklimine çeker. Yani, Allah kulunu cezalandırmak için
yaratmamış, bir fırsatını yakalayıp da onu Cehenneme
atmak için dünyaya göndermemiş. İnsan nasıl kendi
çocuğunu hatasından dolayı ateşe atmazsa, Yüce Allah
da kendisini Rab olarak tanıyan kullarından sonsuz
merhametini esirgemez, onları Cehenneme atmaz.

Hazret-i Ömer Saadet Asrında şahit olduğu bir olayı
anlatırken, bu hususta Efendimiz (asv)'in müjdesini bize
de ulaştırıyor.

Bir savaş sonrasıydı. Esirler arasında çocuğundan ayrı
düşmüş bir kadın da vardı. Kadıncağız çocuğuna olan
özlemini gidermek için gördüğü her çocuğu kucaklıyor,
bağrına basıyor ve emziriyordu. Resûlullah sallallâhu
aleyhi vesellem çevresindekilere:

- “Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına
ihtimal veriyor musunuz?” diye sordu. 
- “Asla, atmaz” dediler. Bunun üzerine Resûlullah
sallallâhu aleyhi vesellem,
- ”İşte Allahu Teâlâ kullarına bu kadının yavrusuna
olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyurdu.6

Hadis-i şerifler Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz mağfiretini ve
rahmetini anlatıyor. Aynı şekilde, şaşmaz bir prensip
olarak âyet-i kerimeler, genel ölçüleri verdikten sonra
önemli bir noktayı hatırlatıyor. O da, kulluk şuurunu
zedelememek, kulun Rabbine olan saygı sınırını
taşmamaktır. Tövbe, istiğfar ettikten sonra, nasıl olsa
Allah affeder deyip suç işlemeyi sürdürmemeli ki, kulluk
sırrı kaybolmasın. Kur’ân bu gerçeğe şöyle işaret eder:



“Onlar çirkin bir günah işledikleri veya herhangi bir
günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman
Allah’ı hatırlarlar ve günahlarını bağışlaması için
O’na niyazda bulunurlar. Günahları ise Allah’tan
başka affedecek kim vardır? Ve onlar işledikleri
günahta bile bile ısrar etmezler.”7

Günahla manevî yükseliş

Kul işlediği günahtan dolayı Allah’a daha ciddi olarak
sığındığı ve daha ihlaslı bir şekilde yöneldiği takdirde,
manevî bir yükselişe de geçebilmektedir. Kur’ân bu
gerçeği ‘günahların sevaba dönüştürülmesi’ şeklinde
anlatmaktadır.

“Ancak tövbe eden ve güzel işler yapanlar bundan
müstesnadır. Allah onların günahlarını silip yerlerine
iyilikler verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet
edicidir.”8

Cenâb-ı Hak, suç ve günahlarını itiraf eden, pişmanlık
duyan kimselerin hem günahlarını bağışlıyor, hem de
günahların yerini sevapla dolduruyor, böylece günah
yerini sevaba bırakıyor, günah sevapla yer değiştiriyor.
Bu sırdandır ki, bazı hadis âlimleri, “Birtakım günahlar
vardır ki, mü’min için birçok ibadetten daha
faydalıdır.” derler.

Herkes hata işleyebilir, hatta herkes mutlaka hata eder,
günaha girer. Fakat günahkârların da hayırlısı vardır. Bu
hayrı Efendimiz (asv) şöyle ifade eder:

“Her insan hata işler; ama hata işleyenlerin en
hayırlısı, çok tövbe edenlerdir.”9

Hata işleyenlerin tövbeleri ile hayırlı bir insan olmalarının
ötesinde, bir de Allah’ın sevdiği bir kul olma mertebesine
yükselmeleri söz konusudur. Kur’ân’ın gösterdiği bu
müjde, İslâm’ın insana sunduğu en tatlı müjdelerden
biridir:

“Muhakkak ki, Allah çok çok tövbe edenleri ve
temizlenenleri sever.”10

Peygamber Efendimiz (asv), bu âyeti şöyle tefsir ederler:



“Şüphesiz Allah, tekrar tekrar günah işlediği halde
üst üste tövbe eden kulunu sever.”11

Bu sevginin gerçek şuurunda olan Peygamberimiz (asv),
hiçbir günahı olmadığı, günahlara karşı korunduğu
halde, günde yetmiş kere, bazı zamanlar yüz kere tövbe
ve istiğfar ederdi. Çünkü, istiğfarın
içinde ‘mahbubiyet’ mertebesi ve sevinci vardır.

Ancak, bu müjdeyi yanlış bir tarafa çekerek, “Madem
günahlar sevaba dönüşebiliyor, önce günah işleyip
sonra da tövbe etsek olmaz mı?” gibi cerbezelerle
meseleyi istismar etmemek de gerekir.

Böyle bir yaklaşım, her şeyden önce, kulluk edebine
aykırıdır. Bu durum, -hâşa- Allah’ı imtihan etmek, dinî
hükümleri ciddiye almamak sayılır ki, işin sırrını
kavramamak olur. Böyle bir istismara karşı, birçok âyette
af yetkisinin Allah’a ait olduğu, Allah’ın istediğini
bağışlayacağı, istediğini azaba çarptıracağı
bildirilerek, havf ve reca muvazenesine, ümit ve
korkudengesine dikkat çekilir.

Kaldı ki, “Nasıl olsa tövbe ederim.” düşüncesiyle
günaha dalan kimse, tövbe etme fırsatı bulabilecek
midir, buna ömrü yetecek midir, bir garantisi var mıdır?
Veya en önemlisi, davranışları Allah’ın gazabını çektiği
halde, Allah kendisine tövbeye dönüş fırsatı verecek
midir? Bütün bunların da gözönünde tutulması gerekir.

“Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur.”

Bütün bunlarla birlikte, özellikle her gün yüzlerce
günahın hücumuna maruz kalan mü’minin en mühim
meselesi, günahtan kaçınmaya çalışması, günahlı
ortamdan uzak durması, günah işlemeye açık olan
kapılara yanaşmamasıdır. Bir bakıma, "def’i
şer" yapması, şerli işlerden uzak kalmasıdır. Bu husus
bu zamanda çok büyük önem kazanmaktadır. Takva
sırrına da ancak bu yolla erişilebilir. Çünkü bir haramı,
bir büyük günahı terk etmek farzdır. Bir vacibi işlemek
birçok sünnetten daha sevaplıdır. Takvanın esas
alınmasıyla binlerce günahın hücumuna karşılık bir
kerelik yüz çevirme ile yüzlerce günah terk edilmiş,
dolayısıyla yüzlerce farz ve vacip işlenmiş olur. Böylece,
takva niyetiyle, günahtan kaçınmak maksadıyla çok



sayıda salih amele yol açılır. Çünkü bu
zamanda “Farzları yapan, kebireleri işlemeyen
kurtulur.”12

Bu kurtuluşu, yani büyük günahlardan kaçınanların
nimete, ikrama ve Cennet saadetine ereceklerini Kur’ân
haber veriyor:

“Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden
kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter ve sizi
nimet ve ikramlarımızla dolu olan Cennete
koyarız.”13

Madem öyledir, “Hayatınızı imanla hayatlandırınız ve
ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle
muhafaza ediniz.”14
6. Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey, Allah’ın
sonsuz olmasını nasıl algılayabilirim?
Bir bardağa denizin yerleşmesi mümkün olmadığı gibi, sınırlı olan insan aklının da
sonsuzu kavraması mümkün değildir. Şu var ki, insan sonsuzu anlamasa bile onun
varlığını bilebilir. Bilmek, inanmak başka, anlamak daha başkadır.

İnsanoğlu her şeyiyle sınırlı. Hayatının bir başlangıcı var. Her başlangıç bir sondan
haber verdiği için, bu hayatın da bir sonu olacaktır. İşte, başı ve sonu olan bu kısa
hayat içerisinde, insan her yönüyle sınırlı işler görebiliyor. Gözü, mevcut ışınların
ancak yüzde iki buçuk kadarını görebiliyor. Kulağı sadece belli bir frekanstaki sesleri
işitebiliyor.

Madde aleminde açıkça görünen bu hakikat, ruh aleminde de geçerli. İnsan aklı her
şeyi anlayamıyor. Zira, öğrenmeye başlamasının bir başlangıcı var. Başlangıcı olan
ilim sonsuz da olamıyor; tıpkı hayat gibi...

İnsan aklının aczinin başlangıç noktası, kendini anlayamamasıdır. Şu sınırlı akıl,
henüz kendini anlamış değilken nasıl oluyor da sonsuzu anlamaya kalkışabiliyor?..
Üçün dörtten küçük olduğunu bilen insanoğlu, yine kesinlikle bilir ki, ben üçten dördü
çıkarmaya kalkışırsam menfi bir netice ile karşılaşırım. Bunu bildiği hâlde, sınırlı olan
aklına sonsuzluğu sıkıştırmaya çabalıyorsa, sonucun eksi sonsuz, yani sonsuz bir
menfi olacağını da baştan kabul etmiş demektir.

İnsan sonsuzu anlayamaz, ama sonsuza inanabilir... Bu da insanoğluna büyük bir
ilahî lütuftur. Yoksa, bütün sıfatları sonsuz olan Rabbine nasıl iman edecekti?..

Bu vadide insanoğluna bir mukayese imkanı, bir fikir yürütme, istidlalde bulunma
gücü verilmiş. O, bu güç sayesinde çok iyi bilir ki, bu alemde benim bir başlangıcım
ve sonum olduğu gibi, her şeyin de yine bir ilk ve son noktası var.

Başlangıcı olan her şey, bize şu iki hakikati birden ders verir: 

Beni yoktan yaratan bir zat var ve onun varlığı ezelidir. Aynı şekilde her son da bize
ebedi bir zattan haber verir. Kendimize şu soruyu soralım: Senin anlayamadığın
sadece sonsuzluk mu? Yer çekimini anlayabiliyor musun? Güneşin, gezegenlerini
nasıl çekip çevirdiğini kavrayabiliyor musun? Ruhun, aklın, hayalin, hafızanın
mahiyetlerini bilebiliyor musun? Elma ağacının içindeki o manevi fabrikayı izah
edebilmiş misin? Yumurta nasıl oluyor da, uçan bir kuş oluyor? Nutfe dokuz ay sonra
nasıl ağlıyor, görüyor, işitiyor? Bu alemde insanın göremedikleri gördüklerinden,
anlayamadıkları anladıklarından, bilmedikleri bildiklerinden çok fazladır.

İnsanın, bu fani eşyayı anlamış gibi, bekayı anlamaya kalkışması onu en azından
yorar. En azından diyorum, çünkü bu gibi yersiz arayışların insanı sersem etme ve
yoldan çıkarma ihtimali de vardır...



İnsanın sonsuzu anlama gayreti iki ayrı sahada cereyan ediyor. Birisi, ilahi sıfatların
sonsuzluğu, diğeri de ahiret hayatının sonsuzluğu... Bu ikisi arasında, gözden
kaçmaması gereken önemli bir farklılık var. Ahiretteki sonsuzluktan söz edildiğinde,
zihinlerde hemen zaman ve müddet kavramları canlanır. Sonu gelmeyen,
tükenmeyen, fani olmayan, arızalanmayan bir hayat... Burada verilen hayatın geri
alınmaması, baki kılınması söz konusudur. Bunu aklın almaması için bir sebep
olmasa gerek...

Allah ın sıfatlarının sonsuzluğuna gelince: Onun kudreti sonsuzdur, demek, “ne
kadar alem yaratırsa yaratsın kudretinde bir noksanlık olmaz” demektir. İlminin
sonsuzluğu, onun cehilden münezzeh olduğu manasınadır. Diğer sıfatlar da aynı
şekilde, aynı mantık içerisinde değerlendirilmelidir. “Ezeli olan elbette
ebedidir.” hakikati, Cenab-ı Hakk'ın zatı için de geçerlidir, sıfatları için de... Yani,
onun bütün sıfatları sonsuzdur, ebedidir. Zira, hiçbiri sonradan var olmuş değildir;
hepsi ezelidir.

7. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine
rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit
davranmıyor?
Hayır, Allah kullarına adaletsizlik etmez. Adaletsiz olması için buna ihtiyacının
veya bazı kullarını kayırmaktan dolayı -haşa- menfaatinin olması gerekir. Halbuki
Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. İmtihanda da herhangi bir adaletsizlik söz konusu
değildir. Allah herkesi durumuna, kapasitesine ve kendi şartlarına göre imtihan
eder.

Dünyada imtihanlar çok çeşitli; kimi servetinden imtihan olmakta, kimi servet
düşmanlığından. Kimi sıhhatinden, kimi hastalığından. Kimi borçlu kalmaktan, kimi
ise alacaklı olmaktan...

Allah fakir bir kulunu zekattan sorumlu tutmazken, onun sabretmesini istemiştir. Onun
zekat imtihanı yoktur. Zengin bir kulunun ise zekat imtihanı vardır. Zekatını vermeyen
bir kul, bu noktatdan imtihanı kaybeder ve ahirette bunun hesabını verir ve cezasını
görür.

İnsanlar fıtrat olarak aynı yaratılmadığı için imtihanlarının da farklı olması
hikmettendir. İnsanlarda binlerce duygu ve hissiyat vardır. Her insanda bu
duyguların inkişafı farklıdır. Mesela kadınlarda şefkat hissi erkeklere göre daha
fazladır. Bundan da anlaşılıyor ki imtihan sorularının aynı olması değil farklı olması
hikmete muvafıktır.

İmtihanın zorluğuna göre mükafat da artmaktadır. Soruları zor olan bir imtihandan kişi
elli puan alsa, kolay olan bir imtihandan da yüz puan alsa, görünüşte dereceleri aynı
olmasa da hakikatta aynı olabilir. Rakamsal olarak diğeri daha üstün gözükse de
değer olarak aynı olabilir. Bazen insanın başına gelen bir zor musibet başkasının
başına gelen on sıkıntıdan daha çok sevap kazandırabilir. Mühim olan meselenin iç
yüzünü anlayabilmektir.

8. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden
sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve
cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet
ediyoruz?
Suçlarımızı kadere yükleyebilir miyiz?

Kaderi ikiye ayırabiliriz; ızdırari kader, ihtiyari kader.

"Izdırari kader"de bizim hiçbir tesirimiz yok. O, tamamen irademiz dışında yazılmış.
Dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari
kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayı
mesuliyetimiz de yok.

İkinci kısım kader ise, irademize bağlıdır. Biz neye karar vereceksek ve ne
yapacaksak, Allah ezeli ilmiyle bilmiş, öyle takdir etmiştir.

Kalbimiz çarpıyor, kanımız temizleniyor, hücrelerimiz büyüyor, çoğalıyor, ölüyor.
Vücudumuzda, bizim bilmediğimiz birçok işler yapılıyor. Bunların hiçbirini yapan biz
değiliz. Uyuduğumuz zaman bile bu tür faaliyetler devam ediyor.



Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, kendi isteğimizle yaptığımız işler de var. Yemek,
içmek, konuşmak, yürümek gibi fiillerde karar veren biziz. Zayıf da olsa bir irademiz,
az da olsa bir ilmimiz, cılız da olsa bir gücümüz var.

Yol kavşağında, hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veriyoruz. Hayat ise, yol
kavşaklarıyla dolu.

Şu halde, bilerek tercih ettiğimiz, hiçbir zorlamaya maruz kalmaksızın karar verip
işlediğimiz bir suçu kendimizden başka kime yükleyebiliriz?

9. Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?
Cevap 1:

Allah Teâla günah işleme kabiliyeti olmayan meleklerle, hiç sorumlu olmayan
hayvanları yaratmıştır. Bu iki varlıktan başka, hem melekleri geçecek kadar
mükemmel, hem de aklı olmayan hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma
özelliğindeki insanı yaratmıştır.

Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, kainata ve içindeki faaliyetlere bakan bir insan
görebilir. Biz bir düşünelim, dünyaya gelmeden önce kainatın neyi eksikti de biz
geldikten sonra tamamladık. Veya ibadetimizle ne yapıyoruz ki Allah'ın herhangi bir
ihtiyacı görülüyor.

Allah her şeyi kemaliyle bilendir. Ama bu bilmesi bizi yönlendirmesi anlamına
gelmemektedir. Çünkü O'nun ilmi ezelidir. Yani geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı
aynı anda müşahede eder. Ve herkes vicdanen bilir ki, istediğim şeyi yaparım,
konuşurum istemediğim şeyi yapmam. Bu kaideye göre Allah bizim ne yaptığımızı
bilir. Ama biz de yaptığımız şeyin irademizle olduğunu vicdanen ve alken biliriz.

Allah bizi kendisini tanımak ve kendisine layık olacak şekilde ibadet etmek için
yarattı. Bu vazifeyi yerine getirecek alet ve cihazları da yaratmıştır. Yani bizden
istenen şeyler ile bunları karşılayacak sermaye muvazenelidir. Burada herhangi bir
adaletsizlik olmadığını bütün insaf ve vicdan ehli bilir. Fakat Allah'ın bizi yaratırken
bize sorup sormaması ise, tamamen Allah'ın iradesini kısıtlamak anlamına gelir.

Oysa alimlerimizin ittifakı ile "Allah - la yüsel"dir. Yani yaptığı işlerden sorguya
çekilmez. Ama kainatta yaptığı ve yarattığı herhangi bir hadisenin hikmetsiz veya
adaletsiz olduğuna dair hiç kimse ağzını açamamaktadır. Çünkü, kainatta hikmetsiz
ve abes olabilecek bir durum yoktur. Bütün kainatı didik didik araştıran bilim adamları
bu ilahi hikmet karşısında hayrete düşmektedir.

Allah'ın insanı yaratmasının çok hikmetlerinden birisi ibadettir. Çünkü:

1. Allah insanı imtihan için yarattı. Bu hikmet insanın yaratılmadan olamayacağı
kesindir.

2. Allah kainatta tecelli ettiği cemal ve kemalini hem kendisi -kendine mahsus bir
şekilde- görmek hem de başkalarının gözüyle görmek istiyor. Başkasının görmesi
derken bunların başında insan gelmektedir. Bu hikmet de yine insanın yaratılmasını
gerekli kılıyor.

3. İbadet için yarattı. Bu hikmetin yerine gelmesi için var olan birisi gerektir.
Yaratılmadan ibadetin yerine gelmesi mümkün değildir. Burada yaptığımız ibadetin
miktarına göre cennetteki yerimiz hazırlanıyor.

4. Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmek ve Allah'ın emirlerini yaymak.
Bu hikmetin yerine gelebilmesi için, hem tebliğ edenin hem de tebliğ edilenin
yaratılması icap eder.

5. Bir çekirdeğin ağaç olması için toprağa girmesi gerektiği gibi, insanın da yetişip
olgunlaşmsı ve terakkisi için dünya tarlasına gönderilmiştir.

6. Eğer başka alemde yaratılsaydık o zaman da neden bu alemde yaratıldık diye
sormamız gerekecekti. İnsan için en mükemmel imtihan salonu bu olduğu için buraya
gönderildik denilebilir.

İşte tüm kainatta rastlanılamayan hikmetsiz iş ve fiillere elbette şeriatta da
rastlanmaz. Yani bizim taşıyamayacağımız işleri Allah bize yüklemez. Bütün
hayvanlara, bitkilere ve cansızlara vazifeler yükleyen Allah, elbette bize de bazı
vazifeler yükleyecektir. Yoksa tüm kainatta mevcut olan hikmet, insanlar yönünden
abes olacaktı. Hiçbir işinde abesiyet ve çirkinlik olmayan ve bu gibi şeylerden



münezzeh olan Allah, elbette insanlara da taşıyabilecekleri bir yükü yüklemesi
gerekmektedir.

Kâinatın ömrü milyarlarca yıl ile ifade ediliyor; insanlık âleminin ömrü ise bin seneyle
ifade ediliyor. Henüz insan nevi yaratılmadan, bu hadis-i kudsîde verilen haber,
öncelikle melekler âlemine bakıyordu. Allah'ı bilen, eserlerini temaşa ve tefekkür
eden, O'na isyandan uzak bu mübarek varlıklar, hadis-i kudsîde verilen haberi
ibadetleriyle, tesbihleriyle, itaatleriyle, marifet ve muhabbetleriyle tahakkuk ettirmiş
oluyorlardı. Hayvanlar âlemi de yaratılış gayelerine tam uygun bir hayat sürmekle,
ruhları yönüyle, melekleri andırıyorlardı. Bitkiler âlemi ve cansız varlıklar da
mükemmel bir itaat ile vazife görüyorlardı.

"Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ve O'na hamd etmesin..."(İsra, 17/44)
mealindeki âyet-i kerimede geçen "şey" tabiri, canlı-cansız her varlığı içine alır. Her
şey O'nu tesbih eder ve O'na medih ve senada bulunur.

Cenab-ı Hak, bütün bu tespih ve ibadetlerin çok daha ileri derecesini icra etmeye
kabiliyetli bir başka mahiyet daha yaratmayı irade buyurdu: İşte bu ulvi mahiyet, arzın
halifesi olacak olan insandı. Cenab-ı Hak, topraktan bir insan yaratacağını meleklere
haber verdiğinde, yukarıdakine benzer bir soru, meleklerden de gelmiş ve onlara
cevaben, "Siz benim bildiklerimi bilemezsiniz,.." buyrulmuştu.

İmtihana tabi tutulan ve kazanmaları halinde melekleri geçecek olan bu yeni
misafirler, âyet-i kerimede de haber verildiği gibi, ancak Allah'a ibadet için
yaratılmışlardı.

"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat,
51/56)
Âyette geçen "ibadet" kelimesine bir çok tefsir âliminin "marifet" mânâsı verdiği
dikkate alındığında, bu insanın, Allah'ı tanımak, varlığını, birliğini bilmek, sıfatlarının
sonsuzluğuna inanmak, mahlûkat âlemini de hikmet ve ibret nazarıyla temaşa ve
tefekkür etmekle vazifeli olduğu anlaşılıyordu.

Bu mümtaz mahlûk, sadece cemal tecellilerine muhatap olmayacak, Cenab-ı Hakk'ın
hem cemal, hem de celal tecellileri ile ayrı ayrı imtihanlara tabi tutulacaktı.

Nitekim öyle oldu ve öylece devam ediyor. Nimetler, ihsanlar, ikramlar, güzellikler,
sıhhat, afiyet, ferah, gibi haller hep cemal tecellileridir. Ve insanoğlu bunlara karşı
şükredip etmeme şıklarından birini tercihle karşı karşıya. Maalesef, nefis ve şeytanın
galebesiyle çoğu insan, cemal tecellileriyle sarhoş olup bu imtihanı kazanamıyorlar.

İmtihanın diğer yönü, hastalık, musibet, bela, afet, ölüm gibi celal tecellileri... Ve
neticede sabır, tevekkül, teslim, rıza, imtihanına tabi tutulma. Akıl aksini düşünse de
gerçek şu ki, bu imtihanı kazananlar, birincilere nispetle çok daha fazla.

Bundaki hikmet şu olsa gerek: Musibet ve hastalıklar, insana kul olduğunu, aciz bir
varlık olduğunu çok iyi hatırlatıyor, ders veriyorlar. Konumuza ışık tutacak bir Nur
cümlesi:

"Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz
cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınası
nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına câmi' geniş bir âyine
olsun." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz)
İbadet ve marifet için yaratılan insan, bu vadide mertebe kat edebilmek için aczini ve
fakrını hissedecek, sürekli olarak Rabbine sığınacak ve Ondan medet dileyecektir.
Duadan geri durmayacak, huzuru yakalamaya çalışacaktır. Bunlar ise başta nefis ve
şeytan olmak üzere, dünya hayatında insanı, medet dilemeye ve sığınmaya götüren
her türlü musibet, hastalık, çaresizlik ve sıkıntılarla mümkün.

Çaresizlik içinde kalıp Rabbine sığınan ruhlar, bu dünya imtihanını kazanma
noktasında müsbet bir puan almış oluyorlar. Ama, refah, sıhhat ve saadet gibi
tecellilerde insanoğlu, aczini anlamak yerine, bunlara meftun olup, kul olduğunu
unutup, gaflete dalabiliyor.

Konunun çok önemli bir yanı da şu: Marifetullah, yani Allah'ı tanıma denilince, bütün
isim ve sıfatları dikkate almak gerekiyor; sadece cemalî isimleri değil.

Allah, Rahman olduğu gibi Kahhar'dır da. İzzeti tattıran da Odur zilleti çektiren de. Bu
dünyada sadece cemalî isimler tecelli etse ve insan sadece bunlara muhatap olsa idi
marifeti noksan kalırdı. Bu imtihan meydanında, insanoğlu Allah'ı hem celal, hem de



cemal sıfatlarıyla tanımak durumunda. Ahirette ise, yollar ayrılacak. İnsanların bir
kısmı ibadet, ihlas, salih amel ve güzel ahlâklarına mükâfat olarak, cennete girecek
ve lütuf, kerem, ihsan gibi nice cemal tecellilerine, azamî ölçüde ve ebediyen
muhatap olacaklar. Küfür ve şirk yolunu tutarak dalalet ve sefahate düşenler ise celal,
izzet ve kahır tecellileriyle karşılaşacaklar. Böylece, ahiret yurdunda, Allah'ın hem
cemalî hem de celalî isimleri en ileri mânâda tecelli etmiş olacak.

Nur Külliyat'ında bir dua cümlesi var:

"Bize gösterdiğin nümûnelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster." (Sözler,
Onuncu Söz)
Bu dünyadaki varlıklar, ahirete nispetle, gölge kadar zayıf bir tecelliye muhatap
oluyorlar. Ve bu gölge hayatın gereğini yapan ve hakkını vermeye çalışan insanlar
asıla kavuşuyorlar.

Şunu da unutmamak gerekiyor: Lütuf gibi kahrın da aslı ahirette.

Cevap 2:

Kaderi ikiye ayırabiliriz: Izdırari kader, ihtiyari kader.

"Izdırari kader"de bizim hiçbir tesirimiz yok. O, tamamen irademiz dışında yazılmış.
Dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari
kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayı
mesuliyetimiz de yok.

İkinci kısım kader ise, irademize bağlıdır. Biz neye karar vereceksek ve ne
yapacaksak, Allah ezeli ilmiyle bilmiş, öyle takdir etmiştir. Sizin sorduğunuz soruda
bu alanda müzakere edilmektedir. Yani siz bir aday tipi belirliyorsunuz ve
arıyorsunuz. Allah da sizin istediğiniz vasıflara sahip birkaç kişiyi önünüze çıkarıyor.
Sizde bunlardan birini iradenizle beğenip kabul ediyorsunuz. Alah'ın seçtiğiniz eşin
kim olduğunu ezelde bilmesi kader, fakat sizin iradenizle seçmeniz cüz'i
irade dediğimiz insanın mesuliyet sınırlarıdır.

Kalbimiz çarpıyor, kanımız temizleniyor, hücrelerimiz büyüyor, çoğalıyor, ölüyor.
Vücudumuzda, bizim bilmediğimiz birçok işler yapılıyor. Bunların hiçbirini yapan biz
değiliz. Uyuduğumuz zaman bile bu tür faaliyetler devam ediyor.

Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, kendi isteğimizle yaptığımız işler de var. Yemek,
içmek, konuşmak, yürümek gibi fiillerde karar veren biziz. Zayıf da olsa bir irademiz,
az da olsa bir ilmimiz, cılız da olsa bir gücümüz var.

Yol kavşağında hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veriyoruz. Hayat ise, yol
kavşaklarıyla dolu.

Şu halde, bilerek tercih ettiğimiz, hiçbir zorlamaya maruz kalmaksızın karar verip
işlediğimiz bir suçu, kendimizden başka kime yükleyebiliriz?

İnsanın cüz-i ihtiyari adı verilen iradesi, önemsiz gibi görülmekle beraber, kainatta
geçerli olan kanunlardan istifade ederek büyük işlerin meydana gelmesine sebep
olmaktadır.

Bir apartmanın üst katının lütuflarla, bodrum katının ise işkence aletleriyle dolu
olduğunu ve bir şahsın bu apartmanın asansörü içerisinde bulunduğunu farz ediniz.
Kendisine, apartmanın bu keyfiyeti daha önce anlatılmış bulunan bu zat, üst katın
düğmesine bastığında lütfa mazhar olacak, alt katın düğmesine bastığında ise azaba
duçar olacaktır.

Burada iradenin yaptığı tek şey, sadece hangi düğmeye basılacağına karar vermesi
ve teşebbüse geçmesidir. Asansör ise, o zatın kudret ve iradesiyle değil, belirli fizik
ve mekanik kanunlarla hareket etmektedir. Yani, insan üst kata kendi iktidarıyla
çıkmadığı gibi, alt kata da kendi iktidarıyla inmemektedir. Bununla beraber asansörün
nereye gideceğinin tayini, içindeki şahsın iradesine bırakılmıştır.

İnsanın kendi iradesiyle yaptığı bütün işler, bu ölçüyle değerlendirilebilir. Mesela;
Cenab-ı Hak, meyhaneye gitmenin haram, camiye gitmenin ise faziletli olduğunu
insanlara bildirmiş bulunmaktadır. İnsan bedeni ise kendi iradesiyle, misaldeki
asansör gibi her iki yere de gitmeye müsait bir yapıdadır.

Kainattaki faaliyetlerde olduğu gibi, beden içindeki faaliyetlerde de insanın iradesi söz
konusu olmamakta ve insan bedeni, kanun-u külli adı verilen ilahi kanunlarla hareket



etmektedir. Fakat onun nereye gideceğinin tayini, insanın irade ve ihtiyarına
bırakılmıştır. O hangi düğmeye basarsa, yani nereye gitmek isterse, beden oraya
doğru hareket etmekte, dolayısıyla da gideceği yerin mükafatı veya cezası o insana
ait olmaktadır.

Dikkat edilirse, kaderi bahane ederek, "benim ne suçum var" diyen kişinin, iradeyi
yok saydığı görülür.

Eğer insan, "rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak" ise, seçme kabiliyeti yoksa,
yaptığından mesul değilse, o zaman suçun ne manası kalır? Böyle diyen kişi, bir
haksızlığa uğradığı zaman mahkemeye müracaat etmiyor mu?

Halbuki, anlayışına göre şöyle düşünmesi gerekirdi: "Bu adam benim evimi yaktı,
namusuma dil uzattı, çocuğumu öldürdü, ama mazurdur. Kaderinde bu fiilleri işlemek
varmış, ne yapsın, başka türlü davranmak elinden gelmezdi ki."

Hakkı çiğnenenler gerçekten böyle mi düşünüyorlar?

İnsan yaptığından sorumlu olmasaydı, "iyi" ve "kötü" kelimeleri manasız olurdu.
Kahramanları takdire, hainleri aşağılamaya gerek kalmazdı. Çünkü, her ikisi de
yaptığını isteyerek yapmamış olurlardı. Halbuki hiç kimse böyle iddialarda bulunmaz.
Vicdanen her insan, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve rüzgarın önünde bir yaprak
gibi olmadığını kabul eder.

11. Allah kötülüklere neden engel olmaz?
llah bir şeyi yaratırken hayırlı neticeler vermesi için yaratmaktadır. Kainattaki düzene
baktığımızda hiç bir eksikliğe ve başıbozukluğa rastlanmamakta ve kainattaki düzeni
gören her akıl sahibi Allah'ın büyüklüğünü tesbih etmekten kendisini alamamaktadır.

Ancak insanlar kainatta yaratılan bu hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre
çevirebilmektedirler.

Mesela ateşin yaratılması hayırdır. Ancak bir insan gidip elini ateşin içine sokarsa,
ateş o insan hakkında şer olmuş olur. Halbuki Allah ateşi, insanlar onunla ihtiyaçlarını
görebilsinler diye yaratrmıştır. Ancak o insan kandi iradesiyle elini ateşe sokmuşsa
artık Allah neden bu ateşi yaratmış, neden bu ateş benim elimi yaktı, Allah neden
buna müsade etti gibi bir iddiada bulunmaz. Çünkü Allah'ın kainatta koymuş olduğu
kanunlar vardır. Ona riayet edersen menfaat elde edersin, riayet etmezsen zarar
görürsün. Bu misaller çoğaltılabilir.

İnsana gelince, Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ile Allah insanları kendisine ibadet etsinler
diye yaratmış ve kötülüklerden, fuhşiyattan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş
ve buna uymayanları şiddetli bir azabla cezalandıracağını buyurmuş ve yüz binden
fazla peygamber göndererek insanları her hususta ikaz etmişlerdir.

Ancak vazifesini yapmayıp ve bu emirleri dinlemeyip hiçe sayan insanlar, elbette bu
yapıklarının cezasını çekecektir.

Allah'ın bu dünyada kötülüklere direkt engel olmaması ise, imtihan dünyasında
olmamızdandır. Bu dünya bir imtihan salonudur ve yanlış yapana da doğru yapanada
müsade edilmiştir. Eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı bu imtihan salonunun bir
anlamı olmazdı.

Sevap işleyenlarin başına güller saçılsaydı ve günah işleyenlarin başına da dikenler
atılsaydı, artık bu dünya bir imtihan salonu olmaktan çıkacaktı.

Musibete uğrayan kişiye gelince, bu musibet netice itibariyle o insan hakkında
rahmet olacaktır. Eğer günahları varsa onlara keffaret olacaktır. Günahı yoksa
gelecekte işleyeceği günahlara keffaret olacaktır. Ayrıca başına gelen bu musibetler
belkide onun Cennete gitmesine vesile olacaktır. Yani Allah o musibetzede kuluna
rahmetiyle muamele edecek, vereceği mükafatlar o musibeti hiçe indirecektir.

Bizler olayların içyüzünü bilemediğimiz için, zahiren kötü olan bir olayı hemen kötüye
yorumlayıp neden bu böyle oldu, neden şöyle oldu diye itiraz etmekteyiz. Elbette bela
ve musibet istenilmez. Ancak geldiği zamanda isyan değil sabredip şükretmek ve
mükafatını düşünüp "kahrında hoş lutfunda hoş" diyebilmektir. Bu kulluğun üst
mertebesidir.

Her musibet kahır değidir; her musibeti, her hastalığı yahut her felaketi mutlaka bir
kahır tecellisi olarak görmemek lâzım.



Bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor:

“Belâların en büyüğü peygamberlere, sonra evliyaya, sonra diğer has kullara
gelir.”(bk. Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1/519, no: 1056; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3/343)
Belâ, denilince “musibetlerle imtihan olmayı” anlıyoruz. Ağır imtihanların neticeleri de
büyüktür. Memur imtihanıyla, meselâ kaymakamlık imtihanında sorulan sorular
elbette bir değil. Birincisi ikinciden ne kadar kolaysa, ikincinin sonucu da birinciden o
kadar önemli.

Konuyla ilgili harika bir tespit:

“Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de
güzeldir.” (Sözler)
İnsan öncelikle kendi bedenini şöyle bir gözden geçirmeli. Her organını ayrı ayrı
düşünmeli. Ve sormalı kendi kendine: Hangisinin yeri, şekli, büyüklüğü, vazifesi en
güzel şekilde takdir edilmemiş? Sonra kendi ruh dünyasına intikâl etmeli ve aynı
düşünceyi o âlem için de sürdürmeli: Hafıza mı gereksiz, hayal mi? Sevgi mi fazlalık,
korku mu?

Beden bütün organlarıyla bir bütün teşkil ettiği ve ancak o zaman fayda sağladığı
gibi, ruh da bütün duyguları, hissiyatı ve lâtifeleriyle bir bütün. O da ancak böylece
netice verebiliyor. İnsan ruhundan, akıl ve hafızayı çekip alsanız hiçbir fonksiyon icra
edemez olur. Endişe duygusunu alsanız tembelleşir; ne dünyasına çalışır ne
âhiretine. Korkuyu çıkarsanız, hayatını koruyamaz hale gelir. Sevgi hissi taşımasa,
hiç bir şeyden zevk alamaz.

İşte insanın, hem bedeni hem de ruhu en güzel ve en hikmetli bir şekilde tanzim
edilmiş. Buna “Bedihi kader” deniliyor. Aynı şekilde, insanın bir ömür boyu başından
geçen hâdiseler de nizamlı ve intizamlı. Buna da “Mânevî kader” denilmekte. Bedihi
kader, mânevî kaderden haber veriyor. Her ikisinin de her şeyi güzel... Elbette ki,
cüz’i iradeyle işlenen günahlar, isyanlar hariç.

Mânevî kaderin irademiz dışındaki tecellileri karşısında, aciz bir kul olarak, ne
yapacağımızı şaşırdığımız, bocaladığımız zaman, hemen bedihî kadere ve ondaki
sonsuz hikmetlere nazar etmeliyiz. Meselâ, anne rahmindeki rahimane terbiyemizi
hatırlamalıyız: O dönemde İlâhî hikmet ve rahmet bizi en güzel şekilde terbiye
ediyordu ve biz olanların hiçbirinin farkında değildik.

Şimdi de aynı rahmetin başka cilveleriyle yaşıyoruz.

“Allah’a karşı hüsnüzan ibadettir.”(bk. Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, III/263)
hadisinden dersimizi tam alarak, bizi o gün öylece besleyen, büyüten ve her şeyimizi
en güzel şekilde tanzim eden Rabbimizin rahmetine itimat etmeliyiz. Karşılaştığımız
her hâdiseyi bir imtihan sorusu olarak değerlendirmeli ve nefsimizin hoşuna gitmeyen
olaylarda da bir rahmet tecellisi aramalıyız. İnsan sadece nefsini ölçü aldı mı yanılır.
Bir gencin nefsi, okula gitmemek ve oyun oynamaktan yanadır. Ama akıl bunun
karşısına çıkar. İstikbâldeki güzel makamları, yahut çekeceği sıkıntıları gösterir, onu
oyundan vaz geçirir. Demek ki, nefis için güzel olan, akıl için güzel olmuyor.

Kalp ise apayrı bir âlem. O, iman ile nurlanırsa, her şeyi ve her hâdiseyi İlâhî
isimlerin birer tecellisi olarak görür. “Allah’ın bütün isimleri güzel olduğu gibi,
onların bütün cilveleri, bütün tecellileri de güzeldir.”gerçeğine ulaşır. Artık bu
bahtiyar kul için, çirkinlik diye bir şey kalmaz ortada.

“Kahrın da hoş, lütfun da hoş.” diyenler, bu makama varmış bahtiyar insanlardır.
Bu zatlar, “Allah onları sever, onlarda Allah’ı” sırrına ermişlerdir.

Nur Küllayatı'nda, güzellik iki kısımda incelenir: “Bizzat güzel” ve “neticeleri
itibariyle güzel” diye. Bu sınıflandırmaya bazı örnekler verebiliriz: Gündüz bizzat
güzeldir, gecenin de kendine göre ayrı bir güzelliği vardır. Biri uyanıklığı, diğeri
uyumayı andırır. İkisine de ihtiyacımız olduğu açık değil mi?

Öte yandan, meyve bizzat güzeldir, ilâç ise neticesi itibariyle güzel.

İnsanın muhatap olduğu hâdiseler de ya gece gibidir, yahut gündüz gibi. Sıhhat
gündüzü andırır, hastalık ise geceyi. Hastalığın günahlara kefaret olduğu, insana
âczini ders verdiği, kulluğunu ikaz ettiği, kalbini dünyadan kesip Rabbine çevirdiği
düşünülürse, onun da, en az sıhhat kadar büyük bir nimet olduğu görülür. Sıhhat
bedenin bayramıdır, hastalık ise kalbe gıdadır.



“Gece ve gündüz” bu kâinatta aralıksız faaliyet gösteren “celal ve
cemal”tecellilerinin sadece bir halkası. Elektriğin eksi ve artı kutupları, gözün karası
ve akı, kanın al ve akyuvarları gibi daha nice halkalar var. İç dünyamızda ve dış
âlemde bu ikililerle kuşatılmışız ve her birinden ayrı faydalar ediniyoruz.

Konuyla yakından ilgili bir âyet-i kerimenin meâli şöyledir:

“Olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız, halbuki o, hakkınızda bir hayırdır. Ve
olur ki, bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir.” (Bakara, 2/216)
Âyet-i kerime cihatla ilgili, ama hükmü umumî. Ve bu âyetle bir başka “ikili”
nazarımıza veriliyor: Harp ve sulh. Sulh yani barış gündüz gibidir, herkesin hoşuna
gider; harp ise geceyi andırır. Ama gerektiğinde harp etmeyenlerin istikbâlleri kararır,
nesilleri daimi bir zulmete boğulur. Cihatta şehit olanlar ise bir anda velayet
makamına çıkarlar ve kaybettikleri dünya hayatı onların bu yeni hayatları yanında
gece gibi kalır.

Ölümden daha ileri bir musibet düşünülebilir mi? Âyet-i kerime, nefsin hoşlanmadığı
bu olayın altında büyük hayırlar bulunduğunu haber vermekle, dünyanın diğer
belaları, hastalıkları, felaketleri için bizlere büyük bir teselli vermiş olmuyor mu?

Bir hadis-i kutsî:

“Rahmetim gazabımı geçti.”(bk. Aclunî,Keşfü’l-Hafâ, 1/448)
Bu hadis-i kutsîye şöyle bir mânâ verilmiştir:

“Her musibetin altında Allah’ın nice rahmet cilveleri vardır ki, o musibetin verdiği
elemleri, acıları geçmiştir.”
Ebediyet yanında ömür bir an gibi de kalmıyor. Bu kısa hayatta başımıza gelen
hastalıklar, belâlar, sıkıntılar ebedî hayatımız hakkında hayırlı oluyorsa, ne gam!
Sonsuza göre yetmiş-seksen yılın ne hükmü var?!.. Bu dünyanın bütün fânî belâları
ve sıkıntıları ebedî saadet yanında hiç hükmünde kalmıyor mu?

Ama, insanın nefsi, peşin zevkin tâlibidir; istikbâle nazar etmez. O saha, akıl ve kalbe
aittir. Az önce de değindiğimiz gibi, her musibet mutlaka “kahır” değildir. Nefsimizin
hoşuna gitmeyen ve fâni dünyamızı karartan olaylar: Ya İlâhî bir ikazdır, bizi yanlış
yoldan geri çevirir. Veya, günahlarımıza kefarettir; acımızı bu dünyada çektirir, ebedî
âleme bırakmaz. Yahut, insan kalbini geçici dünya hayatından, Allah’a ve âhirete
çevirmeye bir vasıtadır.

Öte yandan, musibetler insan için sabır imtihanıdır; bu imtihanı kazanmanın mükâfatı
ise çok büyüktür.

Son olarak, bunlar İlâhî bir tokat, bir kahırdır. Umumî musibetlerde bunların hepsinin
de hissesi olabilir. Bir grup için kahır, bir başkası için ikaz, bir diğeri için günahlara
kefaret...

Münferit belâlarda ise, bize göre en selâmetli yol, şu olsa gerek:

Musibet kendi başımıza gelmişse, nefsimizi suçlayalım; onu tövbeye sevk
edelim. Başkalarına gelen belâ ve âfetleri ise onların terakkilerine vesile bilelim.
Böylece hem nefis terbiyesinde yol kat etmiş, hem de başkaları hakkında kötü
düşünmekten kurtulmuş oluruz.

Cevap 1:

Allah insanları imtihan etmek üzere yaratmıştır. Bu imtihanın adalet anlayışına uygun
olması için, imtihana tabi tuttuğu herkese iyi ile kötüyü fark edecek bir akıl, istediğini
yapabilecek bir özgür irade vermiştir. Delilerin, çocukların ve iradesi dışında
zorlanarak bir kötülüğü yapan kimselerin sorumlu tutulmamasının anlamı da budur.

Eğer Allah adam öldürmek isteyenin elinden tutup engellese, bir kız çocuğuna
tecavüz edip öldüren kimseye mani olsa, ortada imtihan diye bir şey kalmaz. O
zaman imtihanı kaybedecek kimse kalmaz. Bu durumda imtihanın bir anlamı kalmaz.

Bu sebeple, ortada aklı başında insanların özgür iradeleriyle yaptıkları kötülüklerin
faturasını Allah’a çıkarmak yerden göğe bir haksızlık ve adaletsizliktir.

Adalet demek, aynı zamanda her şeyi dengede tutmak demektir. Evrenin milyarlarca
bölümü, ünitesi, sisteminin harika bir düzen içinde, harika bir dengede varlıklarını
sürdürmekte olduklarına göre, ortada Allah’ın sonsuz bir adaleti vardır.



Ayrıca, Hz. Âdem’den beri bir çok zalimi tokatlayan bir adaletin, bir çok
masumu kurtaran bir merhametin varlığını gösteren binlerce olay tarihçe
sabittir. Ancak bu dünyadaki imtihan sebebiyle ve bu dünyanın adaletin tamamen
tecellisine kabiliyeti olmadığı için, bunun başka bir yerde tecelli etmesi gerekir.

Bu sebeple, haşrin varlığına en büyük delillerden biri olan Allah’ın adaletine
saldırmak, pek yakında bizi de yakalayacak olan ölümden sonra o adaletin
peçesinden kimse bizi kurtaramaz.

Haksızlığa uğrayanlara cennet gibi bir mükâfatın verilmesi bile onlar için bir bir huzur
temin etmez manasına gelen itiraz ise ne ilmen ne aklen kabul edilen bir şey değildir.

Çünkü bugün haksızlığa uğrayan yüzlerce insan tıbbi bir terapi sonucunda
iyileşiyorlar. Keza, bilerek veya bilmeyerek bir kimsenin sakat kalmasına sebep olan
insanlar tarafından maddi bazı imkanlar sağlanmak suretiyle bir derece onların
huzuruna katkı sağlandığı kabul edilmektedir.

Şimdi hiçbir yönüyle kıyaslanamaz bir farkla ebedi bir cennet hayatını vermek,
her türlü manevi yarayı iyileştirecektir. Bir saat içinde işkence yapılarak zalimce
öldürülmesine mukabil, milyarlar sene en mutlu bir hayatı temin etmek, ölümsüz bir
yerde sonsuza dek sürecek bir mutluluk temin etmek, şüphesiz bütün dünyadaki
sıkıntıları unutturacak bir mükâfattır.

Kaldı ki, her şeye gücü yeten Allah cennete koyduğu insanlardan sıkıntı verecek
bütün hatıraları silebilecektir. Bütün yaraları tedavi edebilecektir. Huzurun yeri
olan cennette huzursuzluk unsurlarına asla yer vermeyecektir. Bu konuda bir
çok ayet ve hadis vardır.

Cevap 2:

İmtihan geniş bir yelpazede sürmektedir. Bazen doğrudan kişi imtihana tabi tutulur ve
ona göre başına bazı şeyler gelir. Bazen de başkasının imtihanından dolayı o da o
imtihanın içinde bir figür olarak yer alır.

- Örneğin, bir adam bir adamı öldürse, buradaki imtihan yalnız katil olan
adama yöneliktir. Çünkü öldürülen maktulün imtihanı diye bir şey söz konusu olamaz.

Bunun gibi, küçük yaşta, daha sorumluluk çağına gelmemiş bir kızın tecavüze
uğraması onun imtihanı değil, mütecaviz olan o şerefsiz kimsenin imtihanıdır.

- Önemle vurgulanması gereken bir hakikat da şudur ki: hiç bir günah bizzat Allah
tarafından imtihana konu edilmez. Çünkü Allah, küfre razı olmadığı gibi, günahların
işlenmesine de razı değildir.

“Eğer inkâr edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstağnidir, hiç kimseye ve
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur,ama kullarının küfre / inkâra sapmalarına razı
olmaz.”(Zümer, 39/7)
mealindeki ayet ve benzerlerinde bu gerçeğe işaret edilmiştir.

Peki imtihan nasıl olur?

İmtihan iyi insanlarla kötü insanları birbirinden ayırt etmek için yapılır. Bu sebeple,
imtihanın eşit şartlarda adil bir şekilde cereyan etmesi için, imtihana tabi tutulan
bütün insanlara akıl ve özgür bir irade verilmiştir. Bu özgür iradenin kullanılması
insanın kendi sorumluluğundadır. Ancak imtihanın olabilmesi için onun olumlu ve
olumsuz yanlarının olması gerekir. Çünkü kazananların yanında kazanmayanlarında
olması gerekir. Bunun için Allah, örneğin konumuzda olduğu gibi, insanlarda şehvet
duygusunu yaratmış ve onlara “sakın gayr-ı meşru yolda bunu kullanmayın” diye
emretmiştir. İmtihanın malzemesi: şehvet duygusu ve karşı cinslerin varlığıdır. Gayr-ı
meşru bir şekilde bu şehveti tatmin etmek ise, bu imtihanın bir sonucudur.

Bu sebeple, diyebiliriz ki, bir küçük kıza tecavüz etmek imtihan değildir. İmtihanın
malzemesi olan şehvet duygusunu yanlış kullanan bir kimsenin elde ettiği olumsuz
imtihan sonucudur.

- Tabii ki bu konuda erkek için söz konusu olan bu “şehvet imtihanı”olumsuzlukla
sonuçlanmış ve o adam imtihanı kaybetmiştir. Ancak, bu imtihanın olumsuz yan
etkilerinden o kız çocuk da etkilenmiş olabilir ve hayatında bazı zihinsel sıkıntılar
çekebilir. Fakat, o da şunu düşünmelidir ki, rızası dışında başına gelen hiç bir
günahtan dolayı kendisi sorumlu değildir. Ve başkasının kaybettiği bu imtihanın yan
etkilerinden dolayı kendisine sevaplar yazılır. Belki bu olumsuzluk hayatının geri



kalan kısmında daha dikkatli olmasını ve  bazı günahlardan daha fazla uzak durmaya
gayret etmesini sağlar. Bu da onu “bazı şerlerde hayır var” düsturuna mazhar eder.

- Bu incelikler bilinmediği için -örneğin- küçük bir kıza yapılan tecavüz, o çocuğun bir
imtihanı gibi algılama yanlışına düşülmektedir. Bu defa: “Küçük bir çocuğun ne suçu
var, ne diye imtihana tutulmuş?” gibi altından çıkılmaz sorulara zemin hazırlanır.
Oysa bizim söylediğimiz hakikat anlaşılırsa, bu gibi olumsuz sorular zihnimizde yer
etmez, olanlar da gider.

12. Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de
Kabe’nin etrafında dönüyoruz?
13. Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa?
Diğer dinlerin haklılığı bir tarafa, ateistlerin haklı olmasının imkanı yoktur. Çünkü
ateistler bu dünyayı başıboş ve tesadüf eseri olarak ele almaktadırlar. Atom
çekirdeğinden galaksilere kadar başıboş, düzensiz intizamsız ve tesadüfi hareket
eden hiç birşey yokken bir ateisti dikkate almanıza gerek yoktur.

İnsan, sadece aklını kullanarak şu sonuca varabilir: Basit bir iğne ustasız olmazken
bu mükemmel canlıları ve düzeni nasıl tesadüfe havale edebiliriz.

Diğer dinlerin hakkaniyeti meselesi ise, Hazreti Muhammed (sav) Allah'ın
peygamberi olup olmadığının anlaşılmasına bağlıdır.

14. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah
bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı
söylüyor.
Cevap 1:

Allah Teâla günah işleme kabiliyeti olmayan meleklerle, hiç sorumlu olmayan
hayvanları yaratmıştır. Bu iki varlıktan başka, hem melekleri geçecek kadar
mükemmel, hem de aklı olmayan hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma
özelliğindeki insanı yaratmıştır.

Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, kainata ve içindeki faaliyetlere bakan bir insan
görebilir. Biz bir düşünelim, dünyaya gelmeden önce kainatın neyi eksikti de biz
geldikten sonra tamamladık. Veya ibadetimizle ne yapıyoruz ki Allah'ın herhangi bir
ihtiyacı görülüyor.

Allah her şeyi kemaliyle bilendir. Ama bu bilmesi bizi yönlendirmesi anlamına
gelmemektedir. Çünkü O'nun ilmi ezelidir. Yani geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı
aynı anda müşahede eder. Ve herkes vicdanen bilir ki, istediğim şeyi yaparım,
konuşurum istemediğim şeyi yapmam. Bu kaideye göre Allah bizim ne yaptığımızı
bilir. Ama biz de yaptığımız şeyin irademizle olduğunu vicdanen ve alken biliriz.

Allah bizi kendisini tanımak ve kendisine layık olacak şekilde ibadet etmek için
yarattı. Bu vazifeyi yerine getirecek alet ve cihazları da yaratmıştır. Yani bizden
istenen şeyler ile bunları karşılayacak sermaye muvazenelidir. Burada herhangi bir
adaletsizlik olmadığını bütün insaf ve vicdan ehli bilir. Fakat Allah'ın bizi yaratırken
bize sorup sormaması ise, tamamen Allah'ın iradesini kısıtlamak anlamına gelir.

Oysa alimlerimizin ittifakı ile "Allah - la yüsel"dir. Yani yaptığı işlerden sorguya
çekilmez. Ama kainatta yaptığı ve yarattığı herhangi bir hadisenin hikmetsiz veya
adaletsiz olduğuna dair hiç kimse ağzını açamamaktadır. Çünkü, kainatta hikmetsiz
ve abes olabilecek bir durum yoktur. Bütün kainatı didik didik araştıran bilim adamları
bu ilahi hikmet karşısında hayrete düşmektedir.

Allah'ın insanı yaratmasının çok hikmetlerinden birisi ibadettir. Çünkü:

1. Allah insanı imtihan için yarattı. Bu hikmet insanın yaratılmadan olamayacağı
kesindir.

2. Allah kainatta tecelli ettiği cemal ve kemalini hem kendisi -kendine mahsus bir
şekilde- görmek hem de başkalarının gözüyle görmek istiyor. Başkasının görmesi
derken bunların başında insan gelmektedir. Bu hikmet de yine insanın yaratılmasını
gerekli kılıyor.

3. İbadet için yarattı. Bu hikmetin yerine gelmesi için var olan birisi gerektir.



Yaratılmadan ibadetin yerine gelmesi mümkün değildir. Burada yaptığımız ibadetin
miktarına göre cennetteki yerimiz hazırlanıyor.

4. Allah'ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmek ve Allah'ın emirlerini yaymak.
Bu hikmetin yerine gelebilmesi için, hem tebliğ edenin hem de tebliğ edilenin
yaratılması icap eder.

5. Bir çekirdeğin ağaç olması için toprağa girmesi gerektiği gibi, insanın da yetişip
olgunlaşmsı ve terakkisi için dünya tarlasına gönderilmiştir.

6. Eğer başka alemde yaratılsaydık o zaman da neden bu alemde yaratıldık diye
sormamız gerekecekti. İnsan için en mükemmel imtihan salonu bu olduğu için buraya
gönderildik denilebilir.

İşte tüm kainatta rastlanılamayan hikmetsiz iş ve fiillere elbette şeriatta da
rastlanmaz. Yani bizim taşıyamayacağımız işleri Allah bize yüklemez. Bütün
hayvanlara, bitkilere ve cansızlara vazifeler yükleyen Allah, elbette bize de bazı
vazifeler yükleyecektir. Yoksa tüm kainatta mevcut olan hikmet, insanlar yönünden
abes olacaktı. Hiçbir işinde abesiyet ve çirkinlik olmayan ve bu gibi şeylerden
münezzeh olan Allah, elbette insanlara da taşıyabilecekleri bir yükü yüklemesi
gerekmektedir.

Kâinatın ömrü milyarlarca yıl ile ifade ediliyor; insanlık âleminin ömrü ise bin seneyle
ifade ediliyor. Henüz insan nevi yaratılmadan, bu hadis-i kudsîde verilen haber,
öncelikle melekler âlemine bakıyordu. Allah'ı bilen, eserlerini temaşa ve tefekkür
eden, O'na isyandan uzak bu mübarek varlıklar, hadis-i kudsîde verilen haberi
ibadetleriyle, tesbihleriyle, itaatleriyle, marifet ve muhabbetleriyle tahakkuk ettirmiş
oluyorlardı. Hayvanlar âlemi de yaratılış gayelerine tam uygun bir hayat sürmekle,
ruhları yönüyle, melekleri andırıyorlardı. Bitkiler âlemi ve cansız varlıklar da
mükemmel bir itaat ile vazife görüyorlardı.

"Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ve O'na hamd etmesin..."(İsra, 17/44)
mealindeki âyet-i kerimede geçen "şey" tabiri, canlı-cansız her varlığı içine alır. Her
şey O'nu tesbih eder ve O'na medih ve senada bulunur.

Cenab-ı Hak, bütün bu tespih ve ibadetlerin çok daha ileri derecesini icra etmeye
kabiliyetli bir başka mahiyet daha yaratmayı irade buyurdu: İşte bu ulvi mahiyet, arzın
halifesi olacak olan insandı. Cenab-ı Hak, topraktan bir insan yaratacağını meleklere
haber verdiğinde, yukarıdakine benzer bir soru, meleklerden de gelmiş ve onlara
cevaben, "Siz benim bildiklerimi bilemezsiniz,.." buyrulmuştu.

İmtihana tabi tutulan ve kazanmaları halinde melekleri geçecek olan bu yeni
misafirler, âyet-i kerimede de haber verildiği gibi, ancak Allah'a ibadet için
yaratılmışlardı.

"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat,
51/56)
Âyette geçen "ibadet" kelimesine bir çok tefsir âliminin "marifet" mânâsı verdiği
dikkate alındığında, bu insanın, Allah'ı tanımak, varlığını, birliğini bilmek, sıfatlarının
sonsuzluğuna inanmak, mahlûkat âlemini de hikmet ve ibret nazarıyla temaşa ve
tefekkür etmekle vazifeli olduğu anlaşılıyordu.

Bu mümtaz mahlûk, sadece cemal tecellilerine muhatap olmayacak, Cenab-ı Hakk'ın
hem cemal, hem de celal tecellileri ile ayrı ayrı imtihanlara tabi tutulacaktı.

Nitekim öyle oldu ve öylece devam ediyor. Nimetler, ihsanlar, ikramlar, güzellikler,
sıhhat, afiyet, ferah, gibi haller hep cemal tecellileridir. Ve insanoğlu bunlara karşı
şükredip etmeme şıklarından birini tercihle karşı karşıya. Maalesef, nefis ve şeytanın
galebesiyle çoğu insan, cemal tecellileriyle sarhoş olup bu imtihanı kazanamıyorlar.

İmtihanın diğer yönü, hastalık, musibet, bela, afet, ölüm gibi celal tecellileri... Ve
neticede sabır, tevekkül, teslim, rıza, imtihanına tabi tutulma. Akıl aksini düşünse de
gerçek şu ki, bu imtihanı kazananlar, birincilere nispetle çok daha fazla.

Bundaki hikmet şu olsa gerek: Musibet ve hastalıklar, insana kul olduğunu, aciz bir
varlık olduğunu çok iyi hatırlatıyor, ders veriyorlar. Konumuza ışık tutacak bir Nur
cümlesi:

"Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz
cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınası
nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına câmi' geniş bir âyine



olsun." (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz)
İbadet ve marifet için yaratılan insan, bu vadide mertebe kat edebilmek için aczini ve
fakrını hissedecek, sürekli olarak Rabbine sığınacak ve Ondan medet dileyecektir.
Duadan geri durmayacak, huzuru yakalamaya çalışacaktır. Bunlar ise başta nefis ve
şeytan olmak üzere, dünya hayatında insanı, medet dilemeye ve sığınmaya götüren
her türlü musibet, hastalık, çaresizlik ve sıkıntılarla mümkün.

Çaresizlik içinde kalıp Rabbine sığınan ruhlar, bu dünya imtihanını kazanma
noktasında müsbet bir puan almış oluyorlar. Ama, refah, sıhhat ve saadet gibi
tecellilerde insanoğlu, aczini anlamak yerine, bunlara meftun olup, kul olduğunu
unutup, gaflete dalabiliyor.

Konunun çok önemli bir yanı da şu: Marifetullah, yani Allah'ı tanıma denilince, bütün
isim ve sıfatları dikkate almak gerekiyor; sadece cemalî isimleri değil.

Allah, Rahman olduğu gibi Kahhar'dır da. İzzeti tattıran da Odur zilleti çektiren de. Bu
dünyada sadece cemalî isimler tecelli etse ve insan sadece bunlara muhatap olsa idi
marifeti noksan kalırdı. Bu imtihan meydanında, insanoğlu Allah'ı hem celal, hem de
cemal sıfatlarıyla tanımak durumunda. Ahirette ise, yollar ayrılacak. İnsanların bir
kısmı ibadet, ihlas, salih amel ve güzel ahlâklarına mükâfat olarak, cennete girecek
ve lütuf, kerem, ihsan gibi nice cemal tecellilerine, azamî ölçüde ve ebediyen
muhatap olacaklar. Küfür ve şirk yolunu tutarak dalalet ve sefahate düşenler ise celal,
izzet ve kahır tecellileriyle karşılaşacaklar. Böylece, ahiret yurdunda, Allah'ın hem
cemalî hem de celalî isimleri en ileri mânâda tecelli etmiş olacak.

Nur Külliyat'ında bir dua cümlesi var:

"Bize gösterdiğin nümûnelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster." (Sözler,
Onuncu Söz)
Bu dünyadaki varlıklar, ahirete nispetle, gölge kadar zayıf bir tecelliye muhatap
oluyorlar. Ve bu gölge hayatın gereğini yapan ve hakkını vermeye çalışan insanlar
asıla kavuşuyorlar.

Şunu da unutmamak gerekiyor: Lütuf gibi kahrın da aslı ahirette.

Cevap 2:

Kaderi ikiye ayırabiliriz: Izdırari kader, ihtiyari kader.

"Izdırari kader"de bizim hiçbir tesirimiz yok. O, tamamen irademiz dışında yazılmış.
Dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari
kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayı
mesuliyetimiz de yok.

İkinci kısım kader ise, irademize bağlıdır. Biz neye karar vereceksek ve ne
yapacaksak, Allah ezeli ilmiyle bilmiş, öyle takdir etmiştir. Sizin sorduğunuz soruda
bu alanda müzakere edilmektedir. Yani siz bir aday tipi belirliyorsunuz ve
arıyorsunuz. Allah da sizin istediğiniz vasıflara sahip birkaç kişiyi önünüze çıkarıyor.
Sizde bunlardan birini iradenizle beğenip kabul ediyorsunuz. Alah'ın seçtiğiniz eşin
kim olduğunu ezelde bilmesi kader, fakat sizin iradenizle seçmeniz cüz'i
irade dediğimiz insanın mesuliyet sınırlarıdır.

Kalbimiz çarpıyor, kanımız temizleniyor, hücrelerimiz büyüyor, çoğalıyor, ölüyor.
Vücudumuzda, bizim bilmediğimiz birçok işler yapılıyor. Bunların hiçbirini yapan biz
değiliz. Uyuduğumuz zaman bile bu tür faaliyetler devam ediyor.

Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki, kendi isteğimizle yaptığımız işler de var. Yemek,
içmek, konuşmak, yürümek gibi fiillerde karar veren biziz. Zayıf da olsa bir irademiz,
az da olsa bir ilmimiz, cılız da olsa bir gücümüz var.

Yol kavşağında hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veriyoruz. Hayat ise, yol
kavşaklarıyla dolu.

Şu halde, bilerek tercih ettiğimiz, hiçbir zorlamaya maruz kalmaksızın karar verip
işlediğimiz bir suçu, kendimizden başka kime yükleyebiliriz?

İnsanın cüz-i ihtiyari adı verilen iradesi, önemsiz gibi görülmekle beraber, kainatta
geçerli olan kanunlardan istifade ederek büyük işlerin meydana gelmesine sebep
olmaktadır.

Bir apartmanın üst katının lütuflarla, bodrum katının ise işkence aletleriyle dolu



olduğunu ve bir şahsın bu apartmanın asansörü içerisinde bulunduğunu farz ediniz.
Kendisine, apartmanın bu keyfiyeti daha önce anlatılmış bulunan bu zat, üst katın
düğmesine bastığında lütfa mazhar olacak, alt katın düğmesine bastığında ise azaba
duçar olacaktır.

Burada iradenin yaptığı tek şey, sadece hangi düğmeye basılacağına karar vermesi
ve teşebbüse geçmesidir. Asansör ise, o zatın kudret ve iradesiyle değil, belirli fizik
ve mekanik kanunlarla hareket etmektedir. Yani, insan üst kata kendi iktidarıyla
çıkmadığı gibi, alt kata da kendi iktidarıyla inmemektedir. Bununla beraber asansörün
nereye gideceğinin tayini, içindeki şahsın iradesine bırakılmıştır.

İnsanın kendi iradesiyle yaptığı bütün işler, bu ölçüyle değerlendirilebilir. Mesela;
Cenab-ı Hak, meyhaneye gitmenin haram, camiye gitmenin ise faziletli olduğunu
insanlara bildirmiş bulunmaktadır. İnsan bedeni ise kendi iradesiyle, misaldeki
asansör gibi her iki yere de gitmeye müsait bir yapıdadır.

Kainattaki faaliyetlerde olduğu gibi, beden içindeki faaliyetlerde de insanın iradesi söz
konusu olmamakta ve insan bedeni, kanun-u külli adı verilen ilahi kanunlarla hareket
etmektedir. Fakat onun nereye gideceğinin tayini, insanın irade ve ihtiyarına
bırakılmıştır. O hangi düğmeye basarsa, yani nereye gitmek isterse, beden oraya
doğru hareket etmekte, dolayısıyla da gideceği yerin mükafatı veya cezası o insana
ait olmaktadır.

Dikkat edilirse, kaderi bahane ederek, "benim ne suçum var" diyen kişinin, iradeyi
yok saydığı görülür.

Eğer insan, "rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak" ise, seçme kabiliyeti yoksa,
yaptığından mesul değilse, o zaman suçun ne manası kalır? Böyle diyen kişi, bir
haksızlığa uğradığı zaman mahkemeye müracaat etmiyor mu?

Halbuki, anlayışına göre şöyle düşünmesi gerekirdi: "Bu adam benim evimi yaktı,
namusuma dil uzattı, çocuğumu öldürdü, ama mazurdur. Kaderinde bu fiilleri işlemek
varmış, ne yapsın, başka türlü davranmak elinden gelmezdi ki."

Hakkı çiğnenenler gerçekten böyle mi düşünüyorlar?

İnsan yaptığından sorumlu olmasaydı, "iyi" ve "kötü" kelimeleri manasız olurdu.
Kahramanları takdire, hainleri aşağılamaya gerek kalmazdı. Çünkü, her ikisi de
yaptığını isteyerek yapmamış olurlardı. Halbuki hiç kimse böyle iddialarda bulunmaz.
Vicdanen her insan, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve rüzgarın önünde bir yaprak
gibi olmadığını kabul eder.

15. Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin
cehennemle cezalandırıyor?
alp mühürlenmesi, bir kalbin küfür ve isyanla katılaşmak ve kararmak suretiyle imanı
kabul edemez hale gelmesi şeklinde tarif edilir.

Allah Resulü (asm.) buyururlar ki:

"Her günah ile kalpte bir siyah nokta meydana gelir."(bk. İbn-i Mace, Zühd, 29)
Bir ayet-i kerimede de

“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (sair
günahları) dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa, 4/48)
buyrulur. Bu hadis-i şeriften ve âyet-i kerimeden anladığımıza göre, kalbi karartan en
büyük siyahlık şirk, yani Allah’a ortak koşmaktır. Bir insan, şirki dava eder ve bu
hususta müminlerle mücadeleye girişirse, her geçen gün kalbindeki bu siyahlık daha
da koyulaşır ve genişlenir. Git gide bütün kalbi sarar. Artık o insanın iman ve tevhidi
kabul etmesi âdeta imkânsız hale gelir. Nur müellifinin ifadesiyle, “Salâh ve hayrı
kabule liyakati kalmaz.”

İşte sözü edilen âyet-i kerime, Allah Resûlüne (asm.) cephe alan, onunla mücadele
eden müşrikler hakkında nâzil olmuştur. Ve o müşriklerin kalplerinde şirkin tam
hâkimiyet kurması ve tevhide yer kalmaması, “kalp mühürlenmesi” şeklinde ifade
edilmiştir.

İşte kendilerine hidayet kapısı kapananlar, bu noktaya varan müşriklerdir. Yoksa
günah işleyen, zulüm eden yahut şirke giren her kişi için hidayet kapısının kapanması
söz konusu değil. Aksi halde, asr-ı saadette, daha önce putlara tapan on binlerce



insanın İslâm’a girmelerini nasıl izah edeceğiz?!..

Şirke giren her insanın kalbi mühürlenseydi, hiçbir müşrikin Müslüman olamaması
gerekirdi. Demek ki, kalbi mühürlenenler, tevhide dönmeleri imkânsız hâle
gelenlerdir.

Ve onlar, bu çukura kendi iradelerini yanlış kullanarak düşüyorlar.

Çok önemli bir noktaya da kısaca değinmek isteriz: Nur Külliyatında küfür iki kısımda
incelenir: Adem-i kabul ve kabul-ü adem. Adem-i kabul, yani “iman hakikatlerini
kabul etmeme” hakkında “bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir
hükümsüzlüktür.” denilir. Kabul-ü ademde ise, küfrü dava etmek ve batıl itikadını
ispata çalışmak söz konusudur. Bu ikinci gurup, küfür cephesinde yer alarak iman
ehliyle mücadele ederler. İşte kalp mühürlenmesi, daha çok, bunlar için söz
konusudur. Daha çok diyoruz, çünkü bu insanlardan da az da olsa, hidayete erenler,
İslamı seçenler çıkmaktadır.

* * *

Kalbin mühürlendiğini herkes bilemez. İslam'ı tebliğ eden bir kimse bu ön yargıyla
hareket edemez.

Bir insan İslam dairesinden çıksa da kâfir de olsa, dünyada yaşadığı müddetçe
Müslüman olması mümkündür.

17. Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin
vermiştir?
 
1. İnsanoğlunun yaratılması, Allah’a kulluk etmeleri içindir. Bu kulluğun nasıl
yapılacağını göstermek için de birer rehber olarak elçiler ve kitaplar gönderilmiştir.

 Kitapların, peygamberlerin gönderilmesi, insanların âdil bir imtihan geçirmelerinin
olmazsa olmaz şartıdır.

Gerçeği anlamak için insanlara akıl, şuur verildiği gibi, imtihanın âdil ve eşit şartlarda
geçmesi için de onların her birisine özgür irade verilmiştir. Özgür iradesini
kullanamayan, aklı olmayan çocuk, deli ve icbar altında olanlar bu imtihandan
muaftır.

Bu tablo karşısında yer alan insanlar, bu gelen peygamberlere ve kitaplara iman
edenler ve etmeyenler olarak iki gruba ayrılır.

“Dinde zorlama yoktur...”(Bakara, 2/256)
mealindeki ayetten iki şey anlıyoruz: Birincisi; dine girmelerini sağlama adına,
insanlara hiçbir surette baskı yapılamaz. İkincisi; dine girmemelerini engelleme
adına hiçbir surette baskı yapılamaz. Bu prensibi bize öğreten Allah, kendisi de aynı
prensibe uygun hareket ediyor.

Buna göre Allah, peygamberlere iman edenleri engellemediği gibi, iman etmeyenleri,
hatta onları öldürenleri de engellemiyor. Kitaplara iman edip sahip çıkanları
engellemediği gibi, onları tahrif edenleri de engellemiyor. 

Eğer Allah, bütün katillerin, canilerin, hırsızların, dinsizlerin, tahrifçilerin ellerinden
tutup onları yaptıklarından alıkoysa, bu takdirde dünyada kötülük namına bir şey
kalmaz ve tabii ki, bu durumda imtihandan da söz edilemez.

2. Daha önceki peygamberler, belli kavimlere ve belli bir süre için gönderilmişlerdir.
Onların kitapları da sadece o kavimler ve belli bir süre için geçerlidir. Onun için Allah
onları koruma altına almamıştır. Çünkü o peygamberin gönderildiği süre dolunca
veya kitabı tahrife maruz kalınca Allah peşinden başka bir peygamber ve başka bir
kitap göndermiştir. Ama bizim Peygamberimiz (asm), bütün zamanlar ve mekanlar
için gönderilmiş son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre,
eğer Allah O’na (asm) verdiği Kur’an’ı korumasaydı, daha sonraki asırlarda
gelen/gelecek insanların doğru yolu bulmaları mümkün olmazdı.

3. Allah’ın yeryüzünde yarattığı şeylerin hepsi bir değildir. Kimini sebeplere bağlar,
kimini sebepsiz vasıtasız yaratır. Mesela insanların hepsi anne ve babadan gelirken
Hz. Ademi (as) hem anne hem babasız, Hz. İsa (as)'ı babasız, Hz. Hava'yı da
annesiz yaratmıştır. Demek ki umumi kanunların dışında bazen hususi olarak



muamele etmektedir.

Ayrıca ateş yakar, ay ikiye yarılmaz, ağaç yürümez, asa yılan olamaz. Sebepler
açısından böyledir. Ancak, Hz. İbrahim (as) yanmamış, Ay ikiye ayrılmış, ağaç
Peygamberimizin (asm) emriyle yürümüş, Hz. Musa (as)'ın asası da yılan olmuştur.
Allah’ın izniyle ve muradıyla bunlarda değişiklik olmuştur.

Yine bazı peygamberler gelmiş, gönderildiği ümmetleri tarafından öldürülmüştür. Ama
Hz. Musa (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Muhammed (asm) gibi bazı peygamberlerini de
muhafaza ederek korumuştur.

İşte aynı durum kitaplar için de geçerli olabilir. Diğer kitapların değiştirilmesine
müsaade eden Allah, hususi olarak lütfuyle Kur’an-ı Kerim’in değiştirilmesini
engellemiştir. Bu sebepten dolayı Kur’an’ın özel koruması altında olduğunu
belirtmiştir. Hz İbrahim (as)’i ateşten yakmayıp koruyan Allah, Kur’an-ı Kerimi de
değişiklikten muhafaza etmiştir.

Şimdi nefis ve şeytanımız, neden diğer peygamberlerini öldürülmekten korumadı da
Hz. İbrahim (as)’i korudu, diyemeyeceği gibi, bu konuda da fikir beyan edemeyecektir
inşallah.

4. Kur'an'dan önce gelen ve bugün elde mevcut bulunan İlâhî Kitapların hiçbiri,
Allah'ın peygamberlerine indirdiği semavî kitapların orijinali değildir. Bunların zamanla
asıl nüshaları kaybolmuş, insanlar tarafından yeniden yazılmışlardır. Bu yüzden de
içlerine hurafeler ve bâtıl inançlar karışmıştır.

Meselâ Tevrat'ın, Hz. Musa (as)'dan sonra uzun asırlar esir ve sürgün hayatı
yaşayan, hattâ bir ara inançlarını bile kaybedip putperestliğe düşen Yahudiler
tarafından muhafaza edilemediği; bugün elde olan nüshanın Hz. Musa (as)'dan çok
sonra bâzı din adamları tarafından yazıldığı, fakat Tevrat'ın aslı imiş gibi yeniden din
kitabı olarak kabul edildiği bilinen tarihî gerçeklerdendir. Böyle uzun ve karışık bir
devreden sonra ortaya çıkarılan bir kitabın Hz. Musa (as)'a indirilen Tevrat'ın aynısı
olamayacağı açıktır. Bu yüzdendir ki, içinde peygamberlere yakışmayacak isnad ve
iftiralar yer almakta; tevhid dîninin ruhuna aykırı düşen hükümler bulunmaktadır.

Davud (as)'a gelen Zebur da Tevrat'ın mâruz kaldığı akıbetten kurtulamamıştır.

İncil'e gelince, Hz. İsa (as) kendisine gelen vahiyleri yazdırmamıştı.Çünkü otuz
yaşında peygamber olmuş, otuz üç yaşında da peygamberlik vazifesi son bulmuştu.
Üç sene gibi kısa bir süre içinde de köyden köye, şehirden şehire dolaşıp, halkı irşâd
için uğraşmıştı. Son zamanlarında ise, zaten Yahudilerin kışkırtmasıyla Romalı
idareciler tarafından sürekli takip altında idi. Bu durumda İncil'i yazdırmak için ne
zaman, ne de imkân bulabilmişti. Nitekim bugün elde mevcut olan İnciller,
müelliflerinin adıyla anılmakta ve içinde Hz. İsa (as)'ın havarilerine verdiği vaazlarını,
ders ve irşadlarını ihtiva eden bir siyer kitabı görüntüsünü taşımaktadırlar. Üstelik de
bunları yazanlar Hz. İsa (as)'ın havarileri olan ilk mü'minler değil, onları görüp Hz. İsa
(as)'a gelen İlâhî sözleri onlardan dinleyenlerdir.

Eldeki mevcut İncillerde bir takım muhteva ve anlatış farkları görülmektedir. Aslında
bu İnciller, M.S. 325 tarihinde İznik'te toplanan bin kişilik bir ruhanî konsülün kararı ile
kabul edilmiştir. Bu hey'et, yüzlerce İncil'i incelemişler, 318 üyenin ittifakı ile
aralarından Hz. İsa (as)'ın ulûhiyet tarafı olduğunu ileri süren bugünkü dört İncil'i
kabul edip diğerlerini yakıp imha etmişlerdir.

Görüldüğü gibi, Hz. İsa (as)'ın -hâşâ- Allah'ın oğlu olduğu prensibi, Hz. İsa (as)'dan
yıllar sonra bir meclis kararı ile kabul edilmiştir. Hattâ bu karara bâzı Hristiyan
kiliseleri uymamışlardır. Bu bakımdan bugünkü dört İncil'in, Hz. İsa (as)'a indirilen
İncil'in aslına uygun olduğunu söylemek mümkün değildir.

Kur'an'ın Dışındaki İlâhî Kitaplar Tahrif Edildiklerine Göre, Bunlara İman Nasıl
Olur?

Biz Müslümanlar, Hz. Musa, Hz. Dâvud ve Hz. İsa Aleyhimüsselâm'a Tevrat, Zebur
ve İncil adını taşıyan İlâhî kitaplar gönderildiğine ve bu kitapların hak ve tevhid dînine
aykırı hiçbir hüküm taşımadığına inanırız. Fakat ne var ki, bu kitaplar sonradan
muhafaza edilemeyerek asılları kaybolmuştur.

Bugün Yahudi ve Hristiyanların ellerinde bulunan kitapların içinde, peygamberlere
indirilmiş olan vahiylerden hiçbir şey yoktur diyemeyiz. Fakat, içine hurafe ve bâtıl
itikadların karıştığı da bir vakıadır. Bu sebeple, bu kitaplara karşı ihtiyatlı davranırız.
İçinde bulunan Kur'an'a uygun hükümlerin, vahiy mahsulü olduğunu kabul ederiz.



Kur'an'a zıd düşen hükümlerin ise, sonradan o kitaplara ilâve edildiğine ihtimal
veririz. O kitapların Kur'an'a uygunluk veya zıd düşme durumu söz konusu olmayan
haberlerinde ise, sükût ederiz. Ne kabul, ne de reddederiz. Çünkü onların vahiy eseri
olma ihtimali olduğu kadar, olmama ihtimali de vardır.

Bu hususta Ebû Hüreyre (ra) şöyle demiştir:

«Ehl-i Kitab, Tevrat'ı İbranice (metni) ile okurlar, Arab diliyle de Müslümanlara tefsir
ederlerdi. Bu hususta Resûlüllah (asm) ashabına şöyle buyurdu:

"Siz Ehl-i kitabın sözlerini ne tasdik, ne de tekzib ediniz. Ancak deyiniz ki: 'Biz
Allah'a, bize indirilen Kur'an'a; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yâkub ve torunlarına
indirilenlere; Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve (bütün) peygamberlere Rabları
katından gönderilen (kitap ve âyetler)'e îman ettik. Onlardan hiçbirini (kimine
inanmak, kimini inkâr etmek suretiyle) diğerlerinden ayırt etmeyiz. Biz (Allah'a)
teslim olmuş Müslümanlarız.' " (Bakara, 2/136)."
Kur'an Tahriften Nasıl Uzak Kalmıştır?

Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an, yirmi üç
senede âyet âyet, sûre sûre nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz (asm) kendisine
nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu
ezber ederler, bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak, Peygamber Efendimizin
(asm) vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla
vazifeli idiler. Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği
de bizzat Peygamberimize (asm) Cebrail (as) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy
kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamber (asm)'in
sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca
Cebrail (as) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri
Peygamberimize (asm) yeni baştan okurdu. Efendimizin (asm) vefatından evvelki son
Ramazanda Hz. Cibril (as) yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimiz (asm)
ile iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril (as) okumuş, Peygamberimiz (asm)
dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz (asm) okumuş, Hz. Cibril (as) dinlemişti.
Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm)'in sağlığında Kur'an, henüz müstakil bir cilt
hâlinde bir araya toplanmış da değildi. Sayfalar halinde sahabeler arasında dağınık
olarak bulunuyor, hafızalarda ezberlenmiş halde duruyordu. Fakat neyin nereye
gireceği gayet kesin ve net şekilde bilinmekteydi.

Nihayet Hz. Ebû Bekir (ra)'in hilâfeti zamanında görülen lüzum üzerine Zeyd bin
Sâbit'in başkanlığında vahiy kâtiplerinden ve kuvvetli hafızlardan müteşekkil bir
komisyon kuruldu. Kur'an'ın bir cilt hâlinde bir araya toplanma işi, bu komisyona
havale edildi. Ashabdan herkes, elinde yazılı bulunan Kur'an sayfalarını getirip bu
komisyona teslim ettiler. Hafızların ve vahiy kâtiplerinin elbirliği ile çalışmaları
sonunda sayfalar, sûre ve âyetler Peygamberimizin (as) tarif ettiği şekilde yerli yerine
kondu. Böylece Kur'an, Mushaf adıyla tek kitab hâline getirilmiş oldu.

Artık Kur'an için unutulma, kaybolma, tahrif ve tebdile uğrama diye bir şey söz
konusu olamazdı. Zira aslı, Hz. Peygamber (asm)'e gelen şekliyle eksiksiz ve
noksansız şekilde tesbit edilmişti.

Hz. Osman (ra) zamanında görülen lüzum üzerine, bu Mushaf'tan yeni nüshalar
çoğaltılıp çeşitli memleketlere gönderildi.

Bugün elde mevcut olan Kur'anlar, işte bu Kur'an'dan çoğaltılmıştır.

Kur'an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitaplardan farklı olarak, hiçbir
tahrifat ve değişikliğe uğramadan vahiy mahsulü olan şekliyle tesbit edilip ortaya
konmuş; 1400 senedir de muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Kur'an'ın edebî icaz ve
i'câzının, yani, ezberleme kolaylığının hiçbir insan sözüne benzememesinin ve söz
olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve
zaptında a'zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat asıl sebep,
Kur'an'ı Cenâb-ı Hakk'ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve
mânâ bakımından bir mu'cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim
Kur'an'da şöyle buyurulur:

"Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek,
devam ettirecek de biziz..." (Hicr, 15/9).
Bugün yeryüzündeki bütün Kur' anlar aynıdır; hiçbir farklılık ve değişiklik
yoktur. Ayrıca milyonlarca hafızın ezberinde bulunmakta, her an milyonlarca dil ile



kırâet edilip okunmaktadır. Bu özellik, Kur'an'dan başka herhangi bir beşeri kitaba
nasib olmadığı gibi, semavi kitablardan hiçbirine dahi nasib olmamıştır. Allah'ın son
kelâmı, hükmü kıyamete kadar baki ezelî fermanı olan Kur'an'ın, böyle eşsiz bir
makam ve ulvi bir şerefe nail olması da, elbette zaruri ve lüzumludur.

18. İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere
neden direk haram kılındı?
Allah’ın bir ismi de Hakîm’dir. Yani yaptığı her işi, hikmet ve faydalara göre
yaratır. Nitekim insanın büyüyüp kemale ermesi, çekirdeğin yeşerip ağaç olması, bir
yumurtanın açılıp kuş olması belli bir süreçle gerçekleşmektedir. Allah’ın kâinatta
geçerli olan bu kanununu, dinin bazı emirlerinde de görmek mümkündür.

İşte yüce Rabbimiz, Hakîm isminin gereği olarak, alkollü içki alışkanlığını toplumdan
söküp atmak için, tedriç yani yavaş yavaş men etme metodunu irade etmiştir.

Diğer taraftan, içki birdenbire haram edilseydi, içkiye müptela olmuş o asrın insanları
İslamiyet’i kabulde nazlanabilirlerdi. Alışkanlıklarını bırakmak istemeyebilirlerdi. Bu
bakımdan Kur’an-ı Kerim’de içki ile ilgili ayetler, kademeli olarak şu sıraya göre nazil
olmuştur:

1. “Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor, hem
de güzel rızk ediniyorsunuz. Bunda aklı eren kavim için elbette ibret
vardır.” (Nahl, 16/67)
Bu ayette içkinin güzel rızk olmadığı açıklanmıştır. Bu ayetin nüzulü ile içkinin dinen
tasvip edilmeyen bir madde olduğu anlaşıldığından, bazı sahabeler içkiyi terk
etmişlerdi. Aslında bu ayetin inzali ile içkinin ileride haram olacağı da anlaşılmıştı.

2. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Onlarda hem günah, hem insanlar
için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür.” (Bakara, 2/219)

3. “Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza
yaklaşmayın.” (Nisa, 4/43)
Bu ayet-i kerime, sarhoşken namaz kılmayı men etmiştir. Bu durumda, beş vakit
namazını hiç geçirmeksizin kılan bir sahabenin, gündüz iki namaz arasında içki
içmemesi gerekiyordu. Aksi takdirde, yani gündüz iki namaz arasında içki içecek
olsa, alkollü içkinin sarhoşluk edici tesiri geçmeyeceği için, namazı kılamayacaktı.
Belki yatsı namazından sonra içki içebilecekti. Bu durumda büyük bir sahabe kitlesi
daha içkiden tamamen vazgeçmişlerdi. Çünkü alkole alışmış olan vücutlar, artık
yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu.

4. “Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak
şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, murada
eresiniz.” (Maide, 5/90)

5. “Şeytan, içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı
anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz
değil mi?” (Maide, 5/91)
Bu son ayet ile alkollü içkiler kesin olarak haram edilmiştir. Sahabelerden Hz. Enes
(ra.) anlatıyor:

"Biz içki alemindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi “İçki haram edildi.” dedi.
Arkadaşlar derhal “Şu içki kaplarını dök, temizle.” emrini verdiler. O haberden
sonra kimse ağzına içki almadı."

19. Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’
tuhafıma gidiyor.
Aslında Kur'an'ın geneline bakıldığı zaman, Allah "ben"
yerine "biz" kelimesini kullanır. Yani Rabbimiz bize ego
veya kibir ifade eden "ben yaptım, ben ettim" demek
yerine "biz yaptık, biz yarattık" gibi tevazu ifade eden bir
kelimeyi tercih etmektedir. Allah Kur'an'da neden "ben"
ifadesini kullandığını detaylı olarak izah ettiğimiz
videomuzu izlemenizi öneririz
Bununla birlikte bazıları, Allah'ın varlıkları kendisine



ibadet etmeye mecbur bırakması veya koyduğu kurallara
uymayı zorunlu kılmasını bir ego olarak gördüklerini
ifade etmektedirler. Burada da şunu söylemek gerekir,
ibadete Allah değil, yarattığı bizler muhtacız. Çünkü
bizler zayıf, aciz ve sınırsız ihtiyaç sahibi olarak
yaratılmış varlıklarız. İbadet ile kendimizi Kudreti
nihayetsiz, zenginliği sınırsız olan Allah'ın huzuruna
çıkar, ondan ister, halimizi ona arz ederiz. Bir bebeğin
annesine nazlanması annenin egoist olduğu anlamına
gelmez. Aksine anne şefkat etmek, bebek ise şefkat
istemek fıtratında yaratılmıştır. Allah'ın koyduğu kanunlar
ise bu dünya ve ahiret saadetimiz için gerekli olan
kurallardır. Elbette kullardan bazıları bu kurallara
uyarken, bazıları uymayarak diğer kulların da haklarını
gasbedecek ise o zaman Allah'ın cezalandırması kadar
normal birşey olmamalıdır.
21. Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?
Bu soruya hemen "evet" veya "hayır" demek çok zor. Çünkü, soru bu hâliyle
yeterince açık değil. Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor. "Nerede? Hangi
konuda? Ne yönden?" gibi. Eğer, "hukukî açıdan" soruluyorsa, cevap
olarak "evet" diyebiliriz.

Eğer, her hususta denilirse, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır.
Zira, cevabı sorunun içindedir. Madem ki, iki ayrı cinsten söz ediliyor; öyleyse mutlak
eşitlik nasıl düşünülebilir?

Kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi, erkeğin kadını çok gerilerde
bıraktığı, yahut onun çok gerisinde kaldığı sahalar da mevcut. Onun için, meseleyi
sadece bir tek madde çözümlemek mümkün değil.

Şayet, "Kadınla erkek arasında iyi insan, üstün insan olma noktasında bir fark var
mıdır?" diye sorulursa, o zaman şunu hemen belirtmek isteriz: Hakimiyet başka,
üstünlük ve fazilet daha başkadır. Bu ikincisinde hemen çalakalem şu yahut bu
üstündür, demek çok zordur. Çünkü, kadın olsun erkek olsun, her insan Allah ın
kuludur. O, hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan razı
ise üstünlük ancak onundur. İlahi ferman olan Kur'an'a baktığımızda, üstünlük ölçüsü
olarak, karşımıza cinsiyetin değil takvanın çıktığını görüyoruz. Evet, Allah indinde
üstünlüğün ölçüsü takvadır.

Nedir takva? En kısa ifadesiyle Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, Onun razı
olmadığı hareket, tavır, hâl ve sözlerden uzak durmak. Onun rızasına ermeyi en
büyük maksat bilip, bunu kaybetmekten son derece korkmak. İşte, kim böyle yaparsa
üstün insan, faziletli insan odur. Bu noktada cinsiyete itibar edilmemiştir.

Takva dendi mi hemen salih ameli hatırlıyoruz. Salih amel, yani, hayırlı, güzel işler
görmek. Onda da cinsiyete itibar edilmiyor. Mesela, okunan her Kur'an harfine
karşılık on sevap verilmişse, bu bütün insanlar için böyledir. Kadına daha az, erkeğe
daha çok sevap söz konusu değil.

Soruyu bir de psikolojik yönden ele alabilir ve şöyle sorabiliriz: Kadınla erkek
arasında psikolojik yönden farklılık var mıdır?

Bu soruya hiç tereddüt etmeden "elbette" diye cevap veririz. Kadınla erkek
arasındaki psikolojik farklılık kendini çocukluk çağından itibaren göstermeye başlar.
Erkek ve kız çocukların oyuncakları farklıdır. Bir kız çocuğu en çok oyuncak bebekleri
sever. Henüz evlilik nedir bilmediği o yaşlarda, bebeklerini bağrına basar, öper,
elbiselerini değiştirir, beşikte sallar ve uyutur. Günün büyük bir kısmını onlarla geçirir.
Erkek çocuk ise, taksi, uçak, tabanca gibi oyuncaklara daha fazla rağbet gösterir.

Bu çocuklar büyüdüklerinde bu defa, sohbetleri değişir. Erkeklerin toplantılarında
daha çok, iş hayatı yahut politika konuşulurken, kadınlarda ön sırayı ev eşyaları ve



örgüler alır.

Kabiliyet yönünden de iki cins arasında bariz bir fark var. Erkek, terkip ve tahlilde,
kadın ise taklit ve ezberde daha ileri. Bir misal ile anlatmak gerekirse; erkek bir
mimari eseri ortaya koymakta, onun bütün bölümlerini güzelce yerleştirmekte,
kadından daha ileri. Kadın ise, o eserin herhangi bir bölmesini ince nakışlarla
süslemekte erkekten çok daha hassas.

Erkek dış aleme daha açık. Şefkatte kadından geri, ama teşebbüs kabiliyetinde ileri.
Kadın ise erkeğe nispeten daha içe dönük. Bunun en büyük faydası, yavrusuna ve
yuvasına göstereceği ihtimam.

Bu iki cinsin zafiyetleri de farklılık gösteriyor: Erkekte, tahakküm ve baskı hastalığı
mevcut. Kadında ise, gösteriş ve desinler belâsı.

Kadının en bariz bir özelliği de hassasiyetidir. Buna "teessürilik" deniliyor. Kadın,
çevreden etkilenmekte erkekten daha hassas. Dolayısıyla, telkine kapılmaya,
aldatılmaya ondan daha müsait.

Kadında sezgi gücü, erkekten çok kuvvetli. Değişikliğe ondan daha çok ihtiyaç
duymakta, yenilik ve heyecana daha açık. Vücut büyüklüğü itibariyle ve güç ile
kuvvet yönünden, kadın erkekten genellikle daha geri. Bunun neticesi olarak,
sığınma ihtiyacı kadında kendini daha fazla hissettiriyor. Ama bazılarında bu ihtiyaç,
aşağılık kompleksine dönüşüyor; bu da erkeklik kompleksi olarak kendini gösteriyor.

Kadın, hayat arkadaşına (ona nispetle) daha çok bağlı. Ondan daha vefalı. Dünya
sevgisinde erkekten çok ileri.

Kadını bu psikolojisi içinde değerlendirmek ve onun erkekleşmesine değil, ideal bir
kadın olmasına çalışmak gerekir.

Etrafımıza şöyle bir göz atalım: Bütün canlılarda bedenler ve ruhlar arasında
mükemmel bir uygunluk var. Ceylan ruhunu, aslan bedenine sokmak ve onu aslanca
davranmaya zorlamak, en başta o sevimli ruha zarar verir. Her kükreyişte ruhundaki
letafetten birazını kaybeder; her hamlede kendi öz güzelliğinden bir parçayı harap
eder. Kadın ve erkek eşitliği diyerek kadını erkekçe davranışlara itmek de en başta
kadına zarar verir.

Aslında, bu vadide gösterilen kasıtlı ve yoğun faaliyetler, bir bakıma hiçbir şeyi
değiştirememiştir. "Hüküm çoğunluğa göre verilir." kaidesinden hareketle şöyle
diyebiliriz: 

Kadınlar yine fabrikatör olmaktan çok işçi, hâkim olmaktan çok kâtip, amir olmaktan
çok sekreter, pilot olmaktan çok hostes, patron olmaktan çok tezgâhtardırlar. Zira,
yaratılışı değiştirmek mümkün değildir.
Maalesef, kadına lâyık olduğu yeri bir türlü veremedik. Ya onun rızkı
bize bağlıymışçasına, kendisine aşırı derecede hükmetmeye kalktık, ona haksız
muamelelerde bulunduk, yahut, kendisine çok fazla fırsat verdik, onu erkekliğe
heveslendirdik ve mahvettik.

 


