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ÖNSÖZ

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde En’am Suresinde İbrahim’in 
(as) Allah’ı aramasını överek anlatır. İbrahim (as) kainattaki var-
lıklara bakarak onların bir güç ve kudret sahibi birinin emrinde 
hareket ettiğini ve hakim değil, memur ve mahkum olduğunu 
anlamış ve bunu kavmine de anlatmak için “Fani ve mahkum 
olanlar, batanlar ve gidenler Rab olmaya layık değiller” demiştir.

Bu durum Kur’ân-ı Kerimde şöyle anlatılır:

“Biz İbrahim’e Allah’ın varlık ve birliğini kesin delillerle 
bilip kuvvetli bir imana sahip olsun diye yerin ve göklerin ha-
kikatini gösteriyorduk. Gece olunca İbrahim bir yıldız gördü 
“İşte Rabbim!” dedi. Yıldız battığı zaman da “Ben batıp gidenleri 
sevmem!” dedi. Ayı da doğarken görünce “İşte Rabbim bu olma-
lı!” dedi. O da batıp gidince “Rabbim beni hidayete erdirmezse 
dalalete gidenlerden olurdum!” dedi. Güneşi doğarken görünce 
“İşte bu daha büyüktür!” dedi. Onun da batıp gittiğini görünce 
“Ey kavmim! Ben sizin Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden çok 
uzağım. Ben bütün bâtıl dinlerden uzak ve Allah’ı bir bilerek 
yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a yönelttim; Allah’a şirk 
koşanlardan değilim” dedi.

Bunun üzerine kavmi İbrahim ile çekişti. O da “Allah beni 
doğru yola hidayet etmişken siz benimle Allah hakkında müca-
dele mi ediyorsunuz? Ben sizin Allah’a şirk koştuğunuz şeylerden 
korkmam. Rabbim dilemedikçe siz bana hiçbir zarar veremezsi-
niz. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Siz hiç düşünmez misi-
niz? Sizler, hakkında hiçbir bilgiye ve delile dayanmadan Allah’a 
ortak koşmaktan korkmazken ben nasıl olur da sizin şirk koş-
tuğunuz gerçekte hiçbir güç ve kudrete sahip olmayan şerikle-
rinizden korkacakmışım? Korkudan emin olacak olanlar Allah’a 



inanan mü’minler değil midir? Biliyorsanız söyleyin! İman eden 
ve imanlarına şirkin zulmünü bulaştırmamış olanlar korkudan 
emin olmaya daha layıktırlar. Hidayete eren ve doğru yolda olan-
lar da onlardır” dedi.

İşte İbrahim bizim kendisine verdiğimiz delillerle kavmi ile 
böyle mücadele etti. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. 
Senin Rabbin Hakîmdir, her işi hikmetle yapar; Alîmdir, her şeyi 
hakkıyla bilir.” (En’am Suresi, 6:75-84.)

Kur’ân-ı Kerim okumayı, insanın aklını çalıştırarak gerçe-
ği aramayı ve sorgulamayı teşvik etmektedir. “Düşünmez misi-
niz?” buyurarak insanı düşünmeye davet etmektedir. Biz de bu 
emre uyarak sorgulama metodu ile gerçeği bulmaya çalışan zeki 
bir öğrencinin sorularını esas aldık. 

Faydalı olacağına inanıyor, tevfik ve hidayeti Allah’tan is-
tiyoruz.

M. Ali KAYA

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M



9

SEDAT GERÇEĞİ ARIYOR

Sedat zengin bir ailenin çocuğu idi. Çevresi ve okulu ta-
mamen zengin tabakadan oluşuyordu. Bütün konuşmaları ve 
meşguliyetleri kazanç peşinde koşmak, siyaset ve ticaretle uğ-
raşmaktı.  İşten arta kalan zamanlarını da oyun ve eğlencelerle 
geçiriyorlardı. Dine ait meselelere uzak duruyorlardı. Dinden 
bahsedildiği zaman tanıdıkları dindar insanların yanlışlarından, 
sahtekarlıklarından bahsediyor,  onların cahilliklerinden istifa-
de eden siyasilerin de kendilerini çeşitli vaatlerle aldattıklarını 
konuşuyorlardı. Onlar göre dinin insana faydası yoktu. Dinler 
artık yerini akla, fenne ve tekniğe bırakmıştı. 

Sedat böyle bir ortamda büyümüştü.

Sedat Ateist ve Deist fikirlerden etkilenerek her şeyin te-
sadüfen kendi kendine olduğunu iddia etmeye başlamıştı. Ar-
kadaşları ile din konusunda konuştuğu zaman “Allah varsa 
yeryüzünde kötülükler neden var? Allah adaletsizliğe nasıl mü-
saade ediyor?” diyordu. Arkadaşı Mehmet “Senin bu sorularını 
bizim Felsefe Öğretmeni cevaplandırır; ona gidelim soralım” 
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demişti. Ancak Sedat “Ben öğretmenlerle konuştum ama ikna 
edici cevap alamadım.” dedi. Mehmet ısrarla “Ali Bey bilgili bir 
öğretmendir. Devamlı okumakla ve öğrenmekle meşgul. Bizim 
kendisine sorduğumuz her soruya akılcı cevaplar alıyoruz” diye 
Sedat’ı ikna etti.

Sedat “Peki o zaman gidelim; ona da soralım” dedi. Böylece 
Ali Bey’den randevu alarak okul kantininde bir araya geldiler. Ali 
Bey öğrencilere birer çay söyledi. Sonra Sedat ile tanıştı. 

Aralarında samimi bir sohbet başladı. Ali Bey bilgili, öğrenci 
psikolojisini iyi bilen ve hallerinden anlayan anlayışlı bir öğret-
mendi. Bir müddet okuldan derslerden ve arkadaşları hakkında 
konuştular. Sonra Sedat bir soru ile konuyu açtı.

- Hocam! Ben felsefi konuları seviyorum. Hocamız bize 
“Felsefe, düşünmek ve aklı çalıştırmaktır. Felsefe ilk insandan 
ve insanın düşünmeye başlamasından itibaren vardır” demişti. 
Ayrıca “Düşünmek insana has bir özelliktir. İnsan düşündüğü 
ve aklını kullandığı kadar varlıktan istifade eder. Düşünce tüm 
bilimlerin temelidir. Bu yönü ile tüm bilimlerin kaynağı Felsefe-
dir” sözü aklımdan hiç çıkmıyor. Ben de düşünüyorum ama çok 
şeyler kafamı karıştırıyor. Anlıyamıyorum” dedi. 

Ali Bey:

- Öğretmeniniz çok doğru bir tarif yapmış. Gerçekten insan 
düşündüğü kadar insandır. Descartes “Düşünüyorum; o halde 
varım!” demekle insanın düşünce yönüne dikkat çekmiştir. 

Sedat:

- Hocam! Ben özellikle Felsefedeki “Varlık” konusuna çok 
takılıyorum. Varlık nasıl var oldu? Yoksa hep var mı idi? Varlığın 

bir başlangıcı var mı? Varsa bu nasıl olmuştur? Bu konuda beni 
aydınlatırsanız çok memnun olurum.

Ali Bey:

- Bize göre yokluk bilinmeyen şey anlamını ifade eder. Bi-
linmeyen şey yok hükmündedir. Meselâ, hayatsız vücut yok 
gibidir. Işık nasıl ki var olan eşyayı gösterir; aynı şekilde hayat 
da varlığın bilinmesi için şarttır. Hayat olmazsa varlık sanki yok 
gibidir. Akıl sebep-sonuç ilişkisi kurar, insanı geçmiş ve geleceğe 
bağlar, eşyanın varlığı ile insanı irtibatlandır. Yine akıl varlığı 
devam ettiren kanunları keşfeder. Dolayısıyla varlık konusunda 
bize yol gösterecek olan akıldır.

Aklen üç temel hüküm vardır. Bunlar “Varlığı zorunlu olan, 
varlığı mümkün olan ve varlığı imkansız olan şeydir. Varlığı ak-
len zorunlu olan varlık Allah’tır. Bu sebeple filozoflar Allah’a 
“Vacibu’l-Vücut” yani, varlığı zorunlu demişler. Çünkü ortada 
bir eser varsa onun ustası zorunlu olarak olacaktır. Çünkü, o 
eseri yapan biri olmalıdır. Çünkü en basit bir şeyi yapabilmek 
için “Hayat, ilim, irade ve kudret” gereklidir. Meselâ, sizin bir 
kelime yazmanız için var olacaksınız, hayatınız olmalı, bilginiz 
olmalı, yazmak istemeli ve yazmaya gücünüz yetmelidir. Yoksa 
yazamazsınız.

Varlık kendi kendine meydana gelemez. Çünkü yok olan bir 
şey kendini yapamaz. Kendi kendini yapmak için önce kendisi-
nin var olması lazım. Sonra kendisini beğenmeyecek yok ede-
cek, sonra kendisini yeniden yapacak... Böyle bir iddia saçmadır 
ve aklen imkansızdır. Sebepler de yapamaz; çünkü ortada bir se-
bep yoktur. Bu durumda akıl yaratılmayan, yoktan var olmayan, 
varlığı daimi olan, hayatı, ilmi, iradesi ve kudreti olan zorunlu 
bir varlığın olması gerekir ki o da Allah’tır. Bu sebeple varlık za-
ruri ve zorunlu olarak Allah’ın varlığını gerektirir.
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Varlığı anlamlı hale getiren hayat ve akıldır. Hayat dediğimiz 
canlılık ve akıl dediğimiz varlığı anlamlı hale getiren şey madde 
cinsinden değildir. Ancak maddeye sonradan verilen bir başka şey-
dir ki madde cinsinden değildir. Madenlerde hayat ve akıl yoktur. 
Bitkilerde sadece hayat vardır. Hayvanlarda hayat ile beraber bir 
de ruh dediğimiz görme, işitme, hissetme, duygusal olma ve var-
lıklarla ilgi ve alaka kurma duygusu vardır. İnsanda ise hayat, ruh, 
akıl ve şuur gibi çok yüksek manevi, görünmeyen ve bilinmeyen 
ama maddi olan bedene hükmeden bir cevher vardır. İnsanı diğer 
varlıklardan ayıran ve üstün kılan özellikler bunlardır.

Eşyayı yoktan var eden, ona hayat, ruh ve akıl gibi duyguları 
veren, yaratılmayan ama her şeyi yaratma gücüne sahip olanın 
hayat sahibi, bilgili, istediğini yapabilen ve bütün bunlara gücü 
yeten birisi olmalıdır. Çünkü kendisinde olmayan başkasına ve-
remez. Nasıl ki ışık kaynağı güneştir. Her şey ışığını güneşten 
alır, öyle de, hayatın kaynağı da ebedi hayat sahibi olan bir varlık 
olmalıdır. Işığı olmayan başkasına ışık veremeyeceği gibi hayatı 
olmayan da hayat veremez.

Öyle ise, Allah vardı, ondan başka bir şey yoktu. Sonra Allah 
kendi varlığını bildirmek istedi ve eserlerini yaratmaya başladı. 
Varlık bu şekilde ortaya çıktı. 

Sedat:

- Ama Allah yoktur, insanlar onu kendi kafalarında hayalî 
olarak yaratmışlar deniyor. Buna ne diyeceğiz?

Ali Bey:

- Önce enerji ve enerjinin yoğun şekli olan madde yaratıl-
mıştır. Bu enerji ise bir kaynaktan çıkması gerekir. Kendi ken-
dine çıkmaz. Öyle değil mi? Fizikte “Duran bir cismi harekete 

geçiren ve hareket halindeki bir cismi durduran şeye “kuvvet” 
denir. Bu durumda önce bir kuvvetin olması gerekir. Bu kuvvet 
hayat, ilim, irade ve kudret sahibi olmalıdır. Bilmeden, bir amacı 
ve hedefi takip etmeden ve yaratma gücüne sahip olmadan bir 
şeyi icat edemez, yoktan varlığa çıkaramazsınız. 

Hayat, ilim, irade ve kudret sahibi bir varlığı kabul etme-
den hayatı, bilgisi, iradesi olmayan eşyanın kendi kendine var 
olduğunu iddia etmek mi akıllıca bir durumdur? Her şeye gücü 
yeten ezelî ve ebedî olan bir Allah’ı kabul etmeyeceksiniz; ama 
cansız varlıkların tamamına Allah’ın sıfatlarını verip her şeyin 
ezeli ve ebedi olduğunu iddia edeceksiniz. Bu mu daha akıllıca 
bir durumdur?

Bu durumda varlığı yokluktan yaratan ve ona birçok gö-
revleri yükleyen ve pek çok amaçları ve hedefleri takip eden ve 
bunu başarı ile yürüten görünmeyen biri vardır. Onun sonsuz 
hayatı, ilmi, iradesi, kudreti vardır. O her şeyi görerek ve her 
varlığın ihtiyacı olan şeyi bilerek ve her muhtacın ihtiyacını işi-
terek onların istediklerini verir.

Nasıl ki akıllı, bilgili, gören, işiten, konuşan ve gücü yeten 
insan maddeye hükmederek ondan ihtiyacı olan her şeyi yapı-
yor. Allah da ilim, irade ve kudreti ile eşyayı varlıktan yokluğa, 
yokluktan varlığa çıkararak üzerinde istediği gibi tasarruf edi-
yor. 

Sedat:

- Bu anlattığınıza diyeceğim bir şey yok; ama düşünmem 
lazım. Bir de aklıma takılan şu husus var. Allah varlığı yoktan 
yarattı diyelim; ama şimdi ne iş yapıyor? Her şey otomatik yü-
rümüyor mu?



14 15

Ali Bey:

- Allah’ın işi, ilim, irade ve kudreti gereği hiç yoktan varlığa 
vücut vermektir. Vardan yok etmek ve yoğu var etmek yüce ya-
ratıcının kanunu ve her zaman yaptığı şeydir. Varlık iki şekilde 
ortaya çıkar. Birincisi hiç yoktan icad etmektir. Her şeyin ilk 
yaratılışı böyledir. Çünkü ruhlar, maddenin ruhu olan kanun-
lar, şekiller, formlar ve maddenin ilk ortaya çıkmasına sebep 
olan şeyler, yani arazlar hepsi ilk defa Allah’ın ilmi, iradesi ve 
kudreti ile yoktan yaratılmışlardır. Bu Allah’a ait bir husustur.  
“Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, daimî, umumî bir 
kanunudur. Bir baharda, üç yüz binden çok canlıları, canlıların 
şekillerini, sıfatlarını; yani, atomlarının dışında onda ortaya 
çıkan kokular, tatlar, renkler, şekiller ve faydalar hep yoktan 
yaratılan şeylerdir Bütün bunlar kendi kendine ve tesadüfen 
olamaz.

Çünkü meselâ senin gözündeki bir atomun, göz hücresin-
de, gözün tamamında, yüzünde, insan bedeninde, göze kanı 
ve gıdayı getiren atar ve toplar damarla, sinirlerle, beyinle ve 
görmeyi sağlayacak olan güneşle ve ışıkla alakası vardır. O atom 
bunları bilemez ve o ilişkileri düzenleyemez. Gözdeki bir atom 
böyle olduğu gibi tüm atomlar, hücreler ve onlardan meydana 
gelen varlıkların kainattaki diğer varlıklarla münasebeti vardır 
ve umumi kanunlara uymak ve düzene uyum sağlamak gibi gö-
revleri vardır. Cansızlar bir tarafa, canlılar da bu umumi düzeni 
sağlayamazlar. Düzeni sağlaycak kanunları koymak ve varlıkları 
bu kanunlara uymalarını temin etmek varlıkların dışındaki bir 
başka yöneticinin varlığını gerektirir. Düzeni sağlama için de 
devamlı olarak varlıkların hareketlerini görmesi, ihtiyaçlarını 
bilmesi ve isteklerine kulak vermesi gerekir. En küçük bir ihmal 
dünya düzeninin bozulmasını ve her şeyin birbirine karışmasını 
netice verir. 

Varlıkların arasındaki uyumu sağlamak ve onların genel ka-
nunlara uyumunu temin etmek ve düzeni bozmamak için tüm 
varlıkları bir anda görmek ve tüm ihtiyaçlarına anında cevap 
vermek gerekir. Varlığı yaratmak yeterli değildir; önemli olan 
yaşatmak ve hayatının devamı için her türlü ihtiyacını karşıla-
mak gerekir. Bu da devamlı bir faaliyeti ve faal olmayı gerektirir. 
Bu sebeple Kur’an-ı Kerim “Allah daima faaliyet içindedir” (Bü-
ruc, 85:16.) buyurur. 

Sedat:

- Şöyle düşünülemez mi? Varlık ve yokluk birbirinin zıddı 
olup biri olmazsa diğerinin olmayacağı düşünülmektedir. Bu 
durumda yokluk da bir varlık gibi düşünülemez mi? Varın yok 
olmasına ve yoktan varlığın yaratılması aklıma sığmıyor. Bu na-
sıl oluyor? Bunu nasıl izah edeceğiz? 

Ali Bey:

- İnsan aklının bunu anlamaması, aklın bu konuda şaşır-
ması ve garip karşılaması, aldatıcı bir kıyasın kötü bir sonucu-
dur. Allah’ın işini, yoktan yaratmasını insanın işine ve icadına 
kıyas ederek yanlış bir sonuca ulaşmakatayız. Zira Allah yoktan 
yaratır, insan ise var olan üzerinde değişim gerçekleştirebilir. 
İnsanın elinden bir şey var etmek ve yok etmek gelmez. İtibarî 
olarak sadece var olan eşyaya sanat ve şekil verebilir. İnsan ken-
disini bu kısır döngüden kurtaramamaktadır. Buna Mantık il-
minde “Kıyas-ı Fasit” denir. 

İnsanın aklının verdiği hükümler ve anlayışı gördüğü ve 
bildiği şeylerden müşahede ettiği ve şahit olduğu şeylerden kay-
naklanır. Yani gördüklerine göre hükmeder. Kâinatta insanların 
ve eşyanın yoktan yaratan ve yok eden kudreti görmemiş ki ona 
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göre hükmetsin. Bu sebeple Allah’ın eserlerine de varlıkların eseri 
ve Allah’ın işlerine insanların işleri gibi  bakarak anlamaya çalışır. 
Halbuki yoğu var eden, varı yok eden Allah’ın kudreti yönünden 
meseleyi görebilseydi bunu anlayabilirdi.

Varlık içinde en bilgili, irade ve kuvvet sahibi insandır. Var-
lık üzerinde cüz’î bir tasarrufa sahip olan ve ancak var olan şey-
ler üzerinde iş görebilen aciz insanların yaratıcının sonsuz kud-
retini anlayabilmesine imkan yoktur. Bu sebeple varı yok etmek 
ve yoğu var etmek Allah’a en kolay gelen bir iştir ve bu Allah’tan 
başkası için imkansızdır.

Sedat:

- Peki hocam, Allah varlığı yaratıp hayat verdikten sonra 
neden tekrar ölümle yokluğa mahkum ediyor? Bu özellikle biz 
insanlar için büyük bir haksızlık değil mi?

Ali Bey: 

- Yüce Allah yoktan yaratmış olduğu varlığı bir daha ebedî 
yokluğa mahkum ederek zulmetmez ve haksızlık yapmaz. Çün-
kü “Yokluk en büyük şerdir ve varlık, var olmak en büyük hayır 
ve iyiliktir.” Bu konuda filozoflar ittifak etmişlerdir. 

Eşyada asıl olan varlıktır, yokluk değildir. Hatta yok oldu-
ğunu zannettiğimiz kelimeler, sözler, ölenler, yok olduğunu 
zannettiğimiz şeyler yok olmuyorlar. Ancak suretlerini ve va-
ziyetlerini değiştirerek bazı yerlerde varlığını devam ettirirler. 
Günümüzdeki ilmî gelişmeler bunu bir derece keşfetmiştir. De-
mek ki Allah her şeyi muhafaza ediyor. Meselâ, insanın başın-
dan geçen her hadiseyi onun “Hafıza”sında muhafaza ediyor. Bu 
sebeple var olan şeyler bir daha yokluğa gitmiyor. En azından 
gördüğümüz bir çiçek görenlerin hafızalarında, çiçeğin tohu-

munda varlığını devam ettirirler. Sonra yeni bir baharda o çekir-
dek yeniden bir ağaç olur. Öyle değil mi?

Bu sebeple eşya yokluğa gitmiyor, gördüğümüz bu varlık-
lar kudret dairesinden Allah’ın ilmine ve görünen alemden gö-
rünmeyen başka alemlere giderler. Sonra Allah dilediği zaman 
kudreti ile onu yeniden görünür hale getirebilir. Bunun için 
yokluktan yaratmak Allah’a ne kadar kolay ise öldükten sonra 
diriltmek de kıştan sonra baharı getirmek gibi kolaydır.

Varlık ve yokluk her ikisi de Allah’ın varlığını ve kudretini 
gösteren en büyük delillerdir. Varı yok etmek, yoğu var etmek 
Allah’ın işidir. Allah’ın zatı ile kaim olan Vücut sıfatı varlığın 
esasıdır. Allah bizâtihi vardır, ezelî ve ebedidir. Hiçbir şeye muh-
taç değildir. Varlığı zatının gereği olduğu için “Vacibu’l-Vücut” 
adını almıştır. Allah’tan başka varlıkların tümü Allah’ın yarat-
ması ile vardır. Allah yarattığı bir varlığı yok ederek ona zulmet-
mez, bir başka alemde yeniden onu daha mükemmel yaratır. 
İnsanın öldükten sonra ahirette, bir başka alemde diriltilmesi 
bunun içindir.

Sedat:

- Hocam anlamaya çalışıyorum; ama aklıma takılan bir şey 
var. Her şeyi Allah yarattı diyorsunuz. Allah nasıl var oldu?

Ali Bey:

- Hiçbir şey yokken Allah vardı. Olmasaydı varlık olmazdı. 
Allah’ın varlığını ve gücünü anlayabilmek için Allah’ın sıfatlarını 
bilmemiz gerekiyor. Allah’ın zatına has, sonradan yarattığı var-
lıklarda asla bulunmayan sıfatları, yani özellikleri vardır. Bun-
lara “Zâtî Sıfatlar” denir. Allah’ın bu zâtî sıfatları bilinmeden 
Allah’ı tanıyamayız. 
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“Vücut, kıdem, bekâ, vahdaniyet, muhalefetün lil-havadis 
ve kıyam bi-nefsihî” şeklinde ifade edilen bu altı özellik sadece 
yaratılmayan ve yaratan Allah’a aittir. Bu sıfatların bir özelliği 
de biribirisiz olmamasıdır. Yani, bu altı sıfat bir tek varlığa has-
tır ve ancak onda zorunlu olarak bulunur. 

Vücut, Allah’ın ezelî, ebedî, bir olan, sonradan yaratılan 
hiçbir varlığa benzemeyen ve kendisine has hiçbir şeye muhtaç 
olmayan bir sıfatıdır. Bizim varlığımız gibi sonradan yaratılan, 
sonu olan, varlıklara benzeyen, her şeye muhtaç olan ve bölü-
nüp parçalanabilen bir varlık değildir. Allah ezelîdir; çünkü, var-
dır, birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir, varlıklara benzemez ve 
ebedidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir; çünkü, ezelidir, ebe-
didir, birdir, varlıklara benzemez. Allah hiçbir varlığa benzemez; 
çünkü, birdir, ezelidir, ebedidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu 
sıfatlardan biri olmazsa ona Allah denemez. Yani, sonradan ya-
ratılan, ezeli ve ebedi olmayan, varlıklara muhtaç olan ve her-
hangi bir varlığa benzeyen yaratıcı olamaz.

Allah’ın bir de kendi varlığını bilmeleri ve anlamaları, di-
ğer varlıklarla iletişim kurabilmeleri için yarattığ varlıklara cüz’î 
olarak verdiği kendisine has küllî sıfatları da vardır. Bunlar da 
“Hayat, ilim, irade, kudret, görmek, işitmek ve konuşmak” gibi 
sıfatlardır. Hayat sıfatı zaten ilim, irade, kudret, görme, işit-
me ve konuşmayı gerektirir. Bu sıfatlar olmadan hayat eksik 
ve noksan olur. Varlıkları yaratan Allah’ta bu sıfatlar kemaliyle 
olmazsa, varlıklara veremez ve varlıkları göremez, bilemez, di-
lediğini yapamaz, varlıkların ihtiyaçlarını işitmez, konuşmazsa 
konuşmalarını bilemez. Varlıklarda da bu sıfatlar cüz’î ve sınırlı 
olmazsa o canlı varlık konuşmaz, kendisini ifade edemez, göre-
mez, bilemez, gücü yetmez, bir şey yapmak istemez. Ayrıca in-
san gibi akıllı varlıklar hayat, ilim, irade, kudret, görme, işitme 
ve konuşma sıfatlarına sahip olmazsa Allah’ın varlığını, birliği-

ni, gördüğünü, işittiğini, konuştuğunu, hayat sahibi olduğunu 
ve her şeye gücünün yettiğini bilemez ve anlayamaz. 

Allah’ın bir de “Fiilî Sıfatları” vardır. Onlar da yaratmak, rı-
zık vermek, hayat vermek ve ölümü yaratmak gibi sıfatlardır ki 
bunlara Allah’ın fiilleri, işleri denir. Allah yaratıcıdır, rızık veri-
cidir, hayat vericidir, öldüren ve dirilten Allah’tır. Varlıklar ise 
yaratılan, hayata, rızka ve hayatın devamına ve öldükten sonra 
dirilmeye, ebedi yaşamaya muhtaçtır ve bu ihtiyaçların tamamı-
nı ancak Allah verebilir. Allah’tan başka hiçbir varlığın bunlara 
gücü yetmez.

Sedat:

- Hocam evrende gördüğümüz maddelerin ezelî olması 
mümkün müdür?

Ali Bey:

- Madde dediğimiz atomlardan, elementlerden oluşan var-
lıklar devamlı olarak gelişime ve değişime tabidirler. Bir şey te-
kamül kanununa tabi ise o şeyde ister istemez büyüme ve deği-
şim olacaktır. Büyüme ve değişim varsa onun bir ömrü vardır ve 
öyle şeyler ölümden kendisini kurtaramaz. Tekamüle, değişime 
ve ölüme mahkum olanlar ise sonradan yaratılmışlardır. 

İlk sebep olan ve yaratılmayan Allah’ın kudreti ise sonsuz-
dur. Acizlik ona giremez. Böyle olunca bir çiçeği yarattığı aynı 
kudret ile bir baharı da yaratır. Bir canlıyı yarattığı aynı kudret 
ile tüm canlıları da yaratır. Onun kudretine nispetle bir atom 
ile güneş sistemi aynıdır. Çünkü aciz değildir. Acizlik o kudrete 
müdahale edemez ise onda mertebe ve derece olmaz. Eşyadaki 
mertebeler zıtlarının müdahalesi iledir. Sıcağın dereceleri soğu-
ğun girmesi ile, güzelliğin mertebeleri çirkinliğin müdahalesi 
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iledir. Allah’ın kudreti sonsuz olup acizlik müdahale edemediği 
için şunu yapar, bunu yapamaz denemez. Bir anda kainatı yok-
tan yaratır. Her an kainatın her tarafında kudreti ile her şeyi 
yapar. 

İşte böyle sonsuz kudret sahibi olmayan en küçük bir şeyin 
yaratılışına müdahale edemez. Çünkü kainatta her şey birbirine 
bağlıdır ve hepsini yapamayan bir tek şeyi de yapamaz. Meselâ 
bir meyveyi yaratması için ağaca, toprağa, güneşe, havaya, suya 
ihtiyacı vardır. Dünyanın dönmesine, mevsimlerin oluşmasına 
ve güneş sistemine ihtiyaç vardır. Güneş sistemi için galaksilere 
ve tüm kainata hükmeden bir kudret ancak bir meyveyi yara-
tabilir. Çünkü birine hükmedemezse hiçbir şeye hükmünü ge-
çiremez. Bundan dolayı sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah 
birdir. İşine bir başkası müdahale edemez. Yani, şirk ve iştirak 
yoktur.

Ezelî olan ancak Allah’tır. Madde ise onun yaratması ile var 
olmuştur. Aynı şekilde maddenin şekil alması, hayat bulması ve 
gelişimi ve ölümü yine Allah’ın ilmi, iradesi ve kureti iledir. 

Sedat:

- Peki ama Allah nasıl her yerde bir anda iş yapıyor?

Ali Bey:

- Allah’ın varlık üzerinde tasarrufu ve müdahalesi zatı ile 
değil, sıfatları iledir. Nasıl ki güneşin kendisi bizden 1. 500 bin 
km uzaktadır; ama ışığı, ısısı, yedi rengi tüm yeryüzünü kuşat-
mıştır. Işığı ile başımızı okşadığı gibi aynı anda tüm dünyadaki 
varlıkların da başını okşar ve onlara ısı ve ışık verir. Öyle değil 
mi?

İşte Allahın kudreti her şeyi bir anda kuşatır ve her varlı-
ğa müdahale eder, onların bütün işlerini bizzat Allah yapar. Bir 
anda hepsini görür ve bütününün seslerini işitir ve ihtiyaçlarına 
cevap verir.

Sedat:

- Hocam, Allah’ın ezeli olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Ali Bey:

- Allahü teâlâ, ezeli olmasaydı, sonradan var olsaydı, Onu 
yaratan bir yaratıcı bulunurdu. Bu yaratıcı ezeli ise, Allah odur. 
Sonradan var olduysa, onu da yaratan biri lazım olur. Böylece, 
ezeli olmayan yaratıcılar zinciri mevcut olur. Bu zincire teselsül 
denir. Teselsül ise imkânsızdır. Yani, sebep sonuç silsilesi sonsu-
za kadar gidemez. Sonunda ilk sebebe gelir dayanır. İlk sebep ise 
sebebi olmayan kudrettir.

Sonsuz sayıda yaratıcılar olamaz. Çünkü iki İlahın olduğu-
nu düşünelim. O zaman birbirlerinin işlerine müdahale ederler. 
Müdahale olursa çarpışma olur ve düzen bozulur. Birbirlerine 
yardım ettiklerini düşünürsek, yardıma muhtaç olan acizdir; 
aciz olan yaratıcı olamaz. Sonsuz olan ancak bir yaratıcı olur. Bu 
tek yaratıcı, ezelidir, ebedidir, sonsuz olarak vardır. Varlığı kendi 
zatının gereğidir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Kudreti sonsuz 
olduğu için hiçbir şey onu sınırlayamaz.

Allah’ın varlığı kendi zatının gereğidir. Bir başka bir varlığa 
dayanmaz. Varlığının öncesi ve sonrası olamaz. Önce ve sonra 
zamanla ilgilidir. Zamanı da yaratan Allah olduğu için, zaman 
kaydına giremez ve zaman onu sınırlayamaz. Zamanlar üstü ol-
duğu için de başlangıcı ve sonu olmaz. Böylece ezeli ve ebedi 
olduğu anlaşılır. 
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Sonradan yaratılan varlıklar için olaylar zincirine bağlı ola-
rak zaman oluşur. Zamanla kayıtlı olan ve devamlı değişime tabi 
olan insan kendisine kıyas ederek, “Benim bir başlangıcım var, 
öyle ise Allah’ın da bir başlangıcı vardır” şeklinde düşünmesi 
yanlıştır. Böyle bir düşünceye mantıkta “Kıyas-ı maal farık” de-
nir. Yani, Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas. 
Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayesedir ve ba-
tıldır. “Üç elma ile beş armut ne yapar?” gibi yanlış aldatıcı bir 
önermedir.

Sedat:

- Hocam anlattıklarınıza bir şeye diyemiyeceğim. Gerçek-
ten güzel anlatıyorsunuz; ama benim bunları düşünmem ve 
tartmam lazım. Çünkü anlattıklarınız mantıklı geliyor; lakin 
benim şüphelerimi tam olarak giderecek nitelikte değil. Bu gün 
geç oldu. Ben anlattıklarınızı düşüneceğim. Başka sorularım da 
var. Özellikle “Allah’ın her işi yapması ve her yerde bulunması” 
akla uygun gelmiyor. İkincisi de “Allah’ın varlığını kabul etsek 
bile biz insanlara akıl vermiş ve insanlar akılları ile kendileri-
ne faydalı ve zararlı olacak şeyleri bilebiliyorlar. Sonra ilim çok 
gelişmiş. Akıl ve ilim varken Allah’ın peygamber gönderip in-
sanları yönlendirmesine ne gerek var?” Bunların cevaplarını da 
sizden isteyeceğim.

Ali Bey:

- Evet, vakit gerçekten ilerlemiş. Bu günlük bu kadar sohbet 
yeter. Bir başka gün yine bir araya geliriz ve sizin sorularınıza 
cevap vermeye çalışırım” dedi. 

Beraber kalktılar. Ali Bey, Sedat ve Mehmet vedalaşarak ay-
rıldılar.

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M
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KAİNAT VE İNSAN NİÇİN YARATILDI?

Bir tatil günü Sedat yine arkadaşı Mehmet’i arayarak Ali Bey 
ile buluşmak istediğini söyledi. Ali Bey’i telefondan arayarak mü-
sait bir zaman Sedatla gelmek istediğini iletti. Ali Bey de “Bu Pa-
zar öğleden sonra bir kafede bekleyeceğini ifade etti. Sözleştikleri 
vakit bir araya geldiler. Çaylar söylendi ve sohbet başladı.

Sedat:

- Ben daha önce anlattıklarınızı düşündüm, itiraz edecek 
bir şey bulamadım. Çok mantıklı ve akla uygun anlattınız. Ben 
zaten Allah’ın varlığını ve ilk sebep olduğunu kabul ediyorum. 
Allah vardır ve birdir. Ama neden bütün yapılan işleri onun yap-
tığını, doğanın ve tabiatın hiçbir şey yapamadığını söylüyorsu-
nuz? Tabiat da bu işleri yapamaz mı?

Ali Bey:

- Sedat, etrafa dikkatle bak! Hiçbir şeye sahip olmayan, can-
sız bir çekirdek gibi küçücük bir şeyden kocaman bir ağac çıkı-
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yor, tonlarca meyve veriyor. Zerre kadar şuuru ve bilgisi olma-
yan bitkiler gayet akıllıca hareket ediyor. Meselâ üzüm asmaları 
başka ağaçlara tutunarak yükseliyor ve mükemmel salkımlar, 
üzümler veriyorlar. Bunlar nasıl kendi kendilerine olabilir? Şa-
yet onlar bunu yapıyor dersen o zaman bitkilerin insandan daha 
bilgili, daha akıllı, da güçlü ve kudretli olduğunu kabul etmen 
gerekecek. Halbuki insan onların yaptıklarını yapamıyor. Öyle 
ise görünmeyen gizli bir kudret sahibi var ki onlara bunu yap-
tırıyor.

Hem görüyoruz ki hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor, daima de-
ğişiyor, bir ağaç köklerini toprağa sabitleyerek yerinde duruyor, 
onun ihtiyacı olan her şey koşup ona geliyor. Dünya onun için 
dönüyor, güneş ona ışığını gönderiyor, toprak onun ihtiyacı olan 
gıdaları önüne getiriyor, bulut ve yağmur o ağacın ihtiyacı için 
gökten yardımına koşuyor. Bütün bunlar ancak her şeyi yaratan 
ve birbirinin imdadın koşturan her şeyin yaratıcısı ve sahibi tara-
fından yapılabilir. Yoksa her ağacın veya canlıların her şeyi bildi-
ğini, her şeye gücü yettiğini kabul etmek gerekir ki bu düşüncenin 
ne kadar saçma olduğu ve akıldan uzak olduğu açıktır.

Sonra her canlının üzerinde mükemmel bir sanat ve harika, 
insanı hayrette bırakan durumlar var. İnsan onların yaptıkları-
nı gördükçe ve inceledikçe hayretler içinde kalıyor. Bir ağaç bir 
çekirdekten çıkıyor; sonunda binlerce meyve ve içinde yüzlerce 
çekirdeği barındırıyor ve her çekirdeğin içinde o ağacın plan ve 
programı bulunuyor. Madem bir harf kendi kendine yazılmaz; 
sanatlı bir nakış, sanatkarını bildirmeden olmaz; nasıl olur ki 
bir harfte, yani bir çekirdekte koca bir kitabı yazan, kitabı ve 
sanatı ile bilinmesin? Buna imkan var mıdır?

Şimdi bahar mevsimine bakalım. Kışın ölmüş olan yüz bin-
lerce tür bitkiler ve hayvanlar hiçbir sebep yokken, sebepleri ve 

sonuçları ile birden yaratılıyor. Bir anda mükemmel, eksiksiz, 
sanatlı bir şekilde vücuda geliyor. Halbuki onların üzerinde bit-
tiği toprak, su ve güneş ile hava aynı olmakla beraber renkleri, 
tatları ve şekilleri birbirinden çok farklı oluyor. Onların madde-
leri topraktan alınsa bile renkler, tatlar, kokular ve güzel şekil-
lerin onlardan gelmediği gayet açıktır. Tabiat dediğimiz toprak, 
su, hava ve güneşin aklı, bilgisi, şuuru, iradesi olmadığı halde 
aklımızı hayrette bırakan, bilgi, beceri, sanat, maharet, kudret 
isteyen ve o canlının ihtiyacı olan her şeyi her yerden yetiştiren; 
ona koku, tat ve mükemmel şekil veren kimdir? Demek ki perde 
arkasında kendisini gizleyen her şeye hükmeden, bir ilim, irade, 
kudret sahibi bir usta ve sanatkar var ki onları bu şekilde mü-
kemmel yaratıyor...

Dünyamızda hayata kaynaklık eden unsurlar ve madenler 
var. Her şey o madenlerden ve unsurlardan yapılıyor. Madenler 
atomlardır ve unsurlar da hava, su, toprak, ısı ve ışıktır. O atom-
lar ve unsurları kim yapmışsa ve kime ait ise onlardan yapılan 
her şey de onundur ve ona aittir. Çünkü tarla kimin ise mah-
sul de onundur, deniz kimin ise denizin içindekiler de onundur. 
Topraktan çıkan bütün bitkiler kendi dili ile “Beni kim yapmış, 
yaratmış ise, topraktan çıkan bütün varlıkları da o yaratmıştır” 
derler. Her bir canlı hayvan kendi hal diliyle “Beni kim yapmış 
yaratmış ise benim yeryüzündeki tüm benzerlerimi de o yarat-
mıştır. İçinde bulunup gezip dolaştığımız yeryüzünü de o yap-
mış ve yaratmıştır” derler. Demek bir sineğin sahibi kim ise, 
sineğin tüm benzerlerinin de, sineklerin gezip dolaştığı yerlerin 
de sahibi ve maliki odur. Bir başkası olamaz. Güneşin sahibi kim 
ise güneşin hükmettiği yerlerin, güneşe bağlı gezegenlerin de, 
güneşin ışığından istifade eden tüm hayat sahiplerinin de sahi-
bi ve yaratıcısı odur. Zira bunlar birbine bağlıdır. Biri olmadan 
diğeri olamaz.
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Sedat! Gözümüzle görüyoruz ki yeryüzünde ve denizlerinde 
beşyüz bin çeşit bitki ve beşyüz bin hayvan türü var. Her birisi-
nin yiyeceği ayrı, giyeceği elbisesi ayrı, ihtiyaçları ayrı, düşman-
ları ayrı ve onlara göre silahları ayrı ve yaşadığı ortamları birbiri 
içinde olmakla beraber ayrı ayrı eko sistem içinde yaşıyorlar. 
O varlıkların hepsi de aciz oldukları için o ihtiyaçlarının hiçbi-
risini elde etmeye güçleri yetmez. Bütün bitki ve hayvanların 
tüm ihtiyaçları hiçbirini şaşırmayarak, hiçbirisini unutmayarak, 
ayrı ayrı ama eksiksiz mükemmel şekilde veriliyor. İhtiyacı olan 
güneş, hava ve su onların imdadına gönderiliyor. İşte bu hal ve 
vaziyet bütün onların ihtiyaçlarını bilen, her şeyi yaratan ve bir-
birinin yardımına koşturan, sonsuz ilim ve kudret sahibi birisi 
tarafından verilmezse bu mükemmel düzen elbette sağlanamaz. 
Biri ihmal edildiği zaman diğerleri de ondan etkileneceği için 
büyük bir kaos ve kargaşa başlar ve hayat söner. Meselâ, güneş 
bir an ışığını ve ısısını eksiltse hayatın devamına imkan kalmaz. 
Dünya dönüşünü yavaşlatsa veya hızlandırsa yine varlıklar ha-
yatlarını devam ettiremezler. Bu da gösteriyor ki her şeyin sahi-
bi, maliki ve yaratıcısı her şeye kadir olan Allah’tır.

Bir şeyi yapıp yaratmak için her şeyi yaratacak ve her şeye 
sahip olacak bir kudret lazımdır. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır. 
Bir meyveyi yaratmak ve ağaca takmak için ağaca, toprağa, suya, 
güneşe, dünyanın dönmesine, baharın gelmesine, güneş sistemi-
nin düzenli işlemesine, bunun için güneş sisteminin içinde bu-
lunduğu Samanyolu Galaksisine ve Samanyolu’nun bağlı olduğu 
diğer sistemlere ve kainatın tamamına ihtiyaç vardır. Öyle ise bir 
elmayı yaratan ve ağaca takan ancak tüm kainatı yartıp düzen-
li bir şekilde yöneten güç ve kudretin eseridir. Kainatı yaratacak 
güce sahip olmayan bir elmayı yapamaz.

Bütün bunlar gösteriyor ki sebepler, tabiat ve doğa olayları 
bu işleri yapmıyor, ancak yapan, yaratan ilim, irade ve kudret 

sahibi birisinin emrinde çalışıyor ki bu harika işler yapılıyor. 
Mühendis ve usta olmadan bir binayı demir, çimento, su, tuğla 
gibi sebepler yapabilir mi, senden soruyorum?

Sedat:

- Şimdi tam anladım ki kainatı ve içindeki her şeyi yaratan 
ve bu düzeni sağlayan her şeye gücü yeten bir Allah vardır ve her 
şey onun ilim, irade ve kudreti ile oluyor. Peki ama, Allah’tan 
başkasının bazı şeylere müdahale etmesi veya başka varlıkların 
da bazı şeyleri yaratması mümkün değil mi? Meselâ, Hristiyan-
lar da Allah’a inanıyorlar; ama Hz. İsa’yı da ilah olarak görüyor-
lar. O da insanları diriltmiş...

Ali Bey:

“Hakimiyetin gereği müdahaleyi reddetmektir. Hatta en ba-
sit yönetimlerde dahi bu kural geçerlidir. Bunun için bir köyde 
iki muhtar, bir sınıfta aynı dersi anlatan iki öğretmen, bir okulda 
iki müdür, bir ilde iki vali ve bir ülkede iki padişah olmaz. Acaba 
aciz ve yardıma muhtaç insanlarda bu kanun bu derece müda-
haleyi kabul etmezse, her şeye kadir olan ve her yerde hazır ve 
nazır olan Allah şirki, iştiraki kabul eder de kendi işine başkasını 
karıştırır mı? Kendi yarattığı varlığı bir başkasına vererek şükür 
ve ibadetini başkasına mal eder mi? Her şeyi kendisini tanıtmak 
ve sevdirmek için yaratan, yaşatan ve nimetlendiren yüce Allah 
bu hikmetine zıt ve amacına aykırı olarak o sevgiyi başkalarına 
çevirir  ve varlıkların yaratılış amacına aykırı davranır mı? Elbet-
te davranmaz ve kendi işini başkalarına mal etmez. Biz insanlar 
bile kendi malımıza ve eserimize bir başkasının sahip çıkmasını 
istemeyiz. Öyle değil mi?

Sonra Hz. İsa ölüleri diriltmesi bir mucizedir. Mucize ise Al-
lah’ın işidir. Hz. İsa “Ben yarattım!” demiyor, Allah’a yalvardım 
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ve Allah benim duam ve sizin de isteğiniz üzere diriltti. Kudret 
ve güç sahibi, yaratan ve öldüren Allah’tır. Ben bunu size anlat-
mam için görevlendirildim” demiyor mu? Ama, insanlar Hz. İsa’yı 
Allah’ın oğlu ve yardımcısı gibi görerek gerçekleri kabul etmiyor-
lar. Yüce Allah bu sebeple Hz. Muhammed’e (asm) kitap olarak 
Kur’ân-ı Kerimi gönderip bu yanlış inancı eleştiriyor. “İsa yaratıcı 
olmadığı gibi, Allah’ın oğlu da değildir. O bir peygamberdir. Al-
lah’a oğul isnad etmek şirktir ve Allah’ın inkardır” buyuruyor.

Sedat:

- Peki hocam! Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok deniliyor. 
Öyle ise kainatı ve varlıkları neden yarattı? Bunu bir netleştir-
memiz lazım. 

Ali Bey: 

- Bu sorunun içinde üç adet soru var. Bu durumda bu so-
rulara tek tek cevap vermek gerekir. Çocuklar isterseniz çaylar 
tazelensin sonra devam ederiz...

Mehmet:

İyi olur hocam. Sohbet güzel gidiyor. Özellikle ben çok fay-
dalanıyorum” dedi. Garson’a çayları söylediler.

Ali Bey devam etti: 

Önce birinci sorudan başlayalım. ‘Hiçbir şeye ihtiyacı olma-
yan Allah varlıkları, kainatı ve insanı neden yarattı?’ diyorsu-
nuz. Bunun cevabı kolaydır. Zira yüce Allah’ın sonsuz hazinele-
ri, yaratıcılığı, kudreti olan, rızık verici, hayat verici, şifa verici, 
merhametli, affedici ve bunlar gibi binbir isim ve sıfatları vardır. 
Ama Onun böyle birisi olduğunu, var olduğunu ve yaratıcılığı-
nı, her şeyi bildiğini, merhamet sahibi olduğunu, affediciliğini, 

eserlerinin ve sanatlarının mükemmel olduğunu, gücünün her 
şeye yettiğini nasıl ve nereden bileceğiz?

Sedat:

- Anladım, yaptıklarından ve eserlerinden bileceğiz değil mi?”

Ali Bey:

- Elbette, varlıkları yaratmamış olsaydı o zaman onu nasıl 
bilecektik. Varlıkları yarattı. Onların çoğu madenler, bitkiler ve 
hayvanlar gibi cansız, akılsız, şuursuz varlıklardır. Elbette onlar 
Allah’ı akılları ile tanıyamaz ve şuurları ile idrak edemezler; an-
cak yapılmış birer eser olarak kendilerini yapan ve yoktan yara-
tan birisinin varlığına şahitlik ederler. İnsanlar da varlıklardan 
yola çıkarak, eserden ustaya, sanattan sanatkara, yaratılanlar-
dan yaratana intikal ederek Allah’ı yoktan yaratıcı, merhametli, 
rızık veren, hayat veren, her şeye kadir olduğunu anlar ve iman-
la tanırlar. Demek ki Allah varlığı ve eşyayı kendi varlığına delil 
olsun diye yarattı. İnsanı da varlıkları tanıyarak onların birer 
eser ve sanat olduğunu anlayıp eserden ustaya, sanattan sanat-
kara intikal suretiyle yaratıcı Allah’ın varlığını ve birliğini anlar-
lar, iman ederler. Bunun için yüce Allah bir Kutsi hadiste “Ben 
gizli bir hazine idim. Mahlukatı yarattım ki hazinelerimi ortaya 
çıkarayım ve kendimi tanıtayım” buyurmuştur.

Sedat: 

Nasıl yani? İnsan nasıl varlıklara bakarak onları Allah’ın ya-
rattığını anlayacak?

Ali Bey:

- Allah en basit varlıklara, yani cansız ve basit maddeler-
den canlı ve çok harika varlıkları yaratmaktadır. Mesela bir çeşit 
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topraktan yüzbinlerce farklı bitkileri, çiçekleri ve meyveleri çı-
karmaktadır. Şimdi akıllı bir insan şöyle düşünür. Bu toprakta 
madde ve atomlar var ama bunlarda hayat, ilim, irade, kudret 
olmadığı gibi, kendisine atılan tohumları tanıyacak, bilecek ilim 
ve onlara vereceği koku, şekil, renk ve güzellik, tat ve gıda gibi 
şeyler kendilerinde yok. Nasıl verecek ve nasıl yapacak? Varlık-
lar içinde en akıllı, bilgili, sanat ve maharet sahibi, gücü olan sa-
dece insan var; ama insan bunlardan herhangi birini yapmaktan 
aciz. O zaman cansızlardan canlıları, atomlardan organizmaları 
yapan bize görünmeyen, ama eserleri ile yaptıkları ile kendi var-
lığını hissettiren bir ilim, irade ve kudret sahibi var ki onlara bu 
vaziyeti veriyor. Onun sonsuz bir hayatı var ki her şeye hayat 
veriyor demelidir. İşte bu Allah’a imandır.

Sedat:

- Hocam, şimdi ben Allah’ın neden varlığı yarattığını an-
ladım. Öyle ya! Varlıklar olmasaydı bir Allah’ın varlığını nasıl 
bilecektik. Bu gerçekten çok mantıklı! Peki, Allah’ın yaratması 
ile insanın yapması arasındaki fark nedir? İnsan da bazı şeyler 
yapıyor icat ediyor öyle değil mi?

Ali Bey:

- Allah en basit ve en adî şeylerden en mükemmel varlıkları 
yaratır. Meselâ, çamurdan binler çeşit mükemmel canlı bitkileri, 
bir tohumdan yüzlerce ton meyve veren ağaçları, sudan binlerce 
tür balıkları ve bir damla sudan mükemmel insan ve hayvanları 
yaratır. İnsan ise en mükemmel şeylerden en adi ve basit şeyleri 
yapar. Mükemmel bir ağacı keser biçer basit mobilyaları yapar. 
Canlı varlıkları öldürür ve onları pişirerek en basit yemekleri ya-
par. Bir şeyler yapıyorum diye Allah’ın yarattığı şeyleri tahrip 
eder. Fark burdadır. İnsan gibi en mükemmel varlık Allah’ın ya-

rattığı şeylerden dahi hiçbir şey yapamazsa, diğer varlıklar icad 
ve yapma konusunda hiçbir şeye müdahale edebilir mi?

Sedat:

- Anlaşıldı hocam. Ben şunu merak ediyorum. Allah bizimle 
neden meşgul olsun? Allah vardır ve o bize akıl vermiştir. Biz 
aklımızla kendimizi idare ediyoruz. Bir din göndererek bize 
karışmasını kabul edemiyorum. Allah insanları özgür yarattığı 
halde neden ona emirler vererek ve yasaklar koyarak özgürlü-
ğünü sınırlasın?

Ali Bey:

- Bu insanın eğitime muhtaç bir varlık olmasından kaynak-
lanıyor. İnsan dünyaya hiçbir şey bilmeden gönderiliyor. Okuya-
rak ve öğrenerek bilgi ve beceri sahibi oluyor. Bu sebeple eğitime 
ve okula ihtiyaç duyuluyor ki devlet eğitim için öğretmen yetiş-
tiriyor ve okullar açıyor, vatandaşlarını tam on alt sene eğitim-
den geçiriyor. Sonra ona bir vazife ve görev veriyor. 

İnsan dışındaki diğer hayvanlar ise öğrenmiş olarak geli-
yorlar. Bir arı bal yamak, bir ördek yüzmek, bir bülbül yuva yap-
mak, bir örümcek ağ örmek, bir ipek böceği ipek yapmak, bir 
koyun süt yapmak için eğitime ihtiyaç duymadan mükemmel 
şekilde yapıyor. Demek onun vazifesi kendisine öğretileni yap-
maktır. İnsanın vazifesi ise okuyarak ve eğitim alarak bilgi ve 
beceri sahibi olmaktır. 

İnsan aklı, öldürücü zehirle faydalı ilaçları birbirinden ayır-
maya yetmediği ve mutlaka bir doktora veya eczacıya ihtiyaç 
duyduğu gibi, dünya ve âhirette kendisini kurtuluşa erdirecek 
inanç ve amelleri de kendi başına bilip bulamaz. Kendisini felâ-
kete düşürecek işlerden, saadete ulaştıracak işleri açık olarak 
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ayıramaz. Mutlaka bir mürşide ihtiyaç vardır. O mürşid de pey-
gamberlerdir.

İnsanın ve insanlığın ihtiyacı olan temel bilgilerin başında 
inançla ilgili bilgiler gelir. Çünkü insan doğru inanca sahip olur-
sa, doğru düşünceye sahip olur; doğru düşünürse doğru davranır. 
İnanç düşünceye ve ahlaka tesir eder. Doğru inancı insan kendi 
aklı ile bulamaz. Çünkü akıl Allah’ın varlığını kabul etse de onun 
nasıl bir varlık olduğunu, sıfatlarını bilemez. Allah’ın niçin insanı 
ve dünyayı yarattığını anlayamaz. Ölümden sonra ne olacak bunu 
bilemez. Yaratıcının arzularını ve isteklerini aklı ile anlayamaz. 
Bunu ancak yaratan bildirirse bilebilir. Yaratan Allah varlıklar 
içindeki akıllı ve anlayışlı varlık olan insana kendisini ve insanı ya-
ratmasının amacını, vazifelerini ve ölümün mahiyetini, öldükten 
sonraki hayatı, razı olacağı amelleri bildirmezse büyük haksızlık 
yapmış olur. Bu sebeple insanlardan en akıllı, en dürüst ve ahlak-
ça en mükemmel olan birisini seçerek ona bu amaçları bildirmesi 
gerekir ki insanlar da başıboşluktan ve şaşkınlıktan kurtulsun ve 
yaratılış amacına uygun davranabilsin.

Ayrıca insanlara faydalı bilgileri, ahlakî olan davranışları ve 
hukukî meseleleri ders vermesi lazım ki insanlar ahlaklı, erdemli 
ve hakperest davranabilsin ve toplumda adaleti sağlasın. Bu da 
ancak insanların öğretmenleri olan peygamberler tarafından in-
sanlığa öğretilir ve öğretilmiştir. İnanmayan insanlar ve dünya 
hukukçuları dahi peygamberlerin öğretileri üzerine doğru bilgi-
leri ve hukuku, ahlakı ve adaleti bina etmişler ve geliştirmişlerdir.

İnanç, ahlak ve hukuk dinin temeli ve peygamberlerin öğ-
retisidir. İnanç, ahlak ve hukuk insanın özgürlük alanını daralt-
maz, genişletir ve insanın hür olmasını sağlar. Çünkü ahlak ve 
hukuk olmazsa güçlüler ve zalimler insanların hürriyetlerini kı-
sıtlar, hayat hakkını, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokar, aile 

hukukunu, inanç ve fikir hürriyetini kısıtlar, mallar ve namuslar 
yağmalanır. Adalet ve güvenlik ortadan kalkar ve insanlar hak 
ve hürriyetlerinden mahrum kalırlar. Hak ve hürriyetler ancak 
Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği emir ve yasaklarla 
güvence altına alınabilir. Hak din dediğimiz şey, doğru inanç, 
ahlak, hukuk ve hürriyettir. Hatta hürriyet imanın özelliğidir 
ve Allah’ın insana verdiği en değerli bir nimettir. Allah’ın rah-
metinin gereğidir. Hürriyeti korumak da dinin amaçlarının en 
önemlisidir.

Sedat:

- Hocam gerçek böyle ise neden bize bu şekilde anlatmıyor-
lar? Eğer dinin amacı dediğiniz gibi insanın hak ve hürriyetleri-
ni korumak ise bu çok önemli ve güzel bir şey. Ama neden din 
adamları bunu böyle anlatmıyorlar? 

Ali Bey:

- Maalesef, dini kendi amaçlarına uydurmaya çalışan din 
adamları, devlet adamları ve siyasiler yüzünden dinin hakikatle-
ri gizleniyor, menfaate ve siyasi amaçlara alet ediliyor. Bu sebep-
le dini doğrudan Kur’an’dan, Peygamberimizin hadislerinden ve 
Peygamberimizin (asm) terbiyesinde yetişen Sahabe-i Kiramın 
uygulamalarından, özellikle Hulefa-i Raşidin dediğimiz Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’nin yönetiminden ve 
Ehl-i Beytin imamları ile Müceddid ve Müçtehit alimlerin kitap-
larından öğrenmeliyiz.

Sedat:

- Allah’ın ibadete ne ihtiyacı var ki insanlardan ibadet et-
melerini istiyor? İnsanın ibadetine ihtiyacı yoksa neden insan-
lardan iman etmelerini ve ibadet etmelerini istiyor? İman etme-
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yenleri ve ibadet etmeyenleri cehenneme atıp azap edeceğini 
söylüyor?

Ali Bey:

- Önce ibadetin ne olduğunu anlatalım. İbadet Allah’a iman 
ve itaattir. Kişi aklı ile varlıklara bakıp bunların bir yaratıcısı-
nın var olduğunu anlaması ibadettir. Bu sebeple Peygamberimiz 
(asm) “Allah katında ibadetlerin en değerlisi Allah’ın varlığına 
ve birliğine iman etmektir. İman kendisinden önceki bütün 
günahları affettirir” (Müslim, İman, 54, 192.) buyurmuşlardır. 
Allah’a imandan sonra Allah’a itaat gelir. Allah’a itaat etmek, 
yani emrettiklerini yapmak ve yasakladıklarından sakınmak da 
ibadettir. Ancak Allah’ın bunlara ihtiyacı yoktur. Bunlara bizim 
ihtiyacımız vardır. Allah bizim ihtiyacımız için bunları emretmiş 
ve yasaklamıştır.

Sedat:

- Nasıl yani? 

Ali Bey: 

- Meselâ, hasta olduğun zaman doktora gidiyorsun. Dok-
tor seni muayene ettikten sonra hastalığına ilaç olacak ve seni 
sıkıntıdan, acıdan ve ağrıdan kurtaracak olan ilaçları yazıp eline 
veriyor ve sana ‘Kesinlikle bu ilaçları içeceksin. Bunu da reçete-
de belirtildiği gibi sabah, öğle ve akşam yemekten sonra içecek-
sin. Bu iğneleleri de her gün bir tane yaptıracaksın!’ diyor. Siz 
doktora “Doktor bey! Senin ne ihtiyacın var bu ilaçları bana ya-
zıyorsun?’ derseniz doğru olur mu? Elbette doktorun sizin ilaç 
alıp içmenize ihtiyacı yoktur. Muhtaç olan sensin ve ilaçlar se-
nin şifa bulman ve iyileşmen ve hastalıktan kurtulman içindir. 
Aynı şekilde okulda öğretmen sana ders verse “Şu konuyu iki 
defa okuyacaksın. Şu egzersizleri ve işlemleri yapacaksın’ dese 

bu öğretmenin ihtiyacı için değil, öğrencinin öğrenmesi ve kabi-
liyetlerini geliştirmesi için değil midir?

Sedat: 

“Hocam bunu da anladım. Yani Allah bizim kötülüklerden 
korunmamız ve kabiliyetlerimizi geliştirmemiz, iyi bir insan 
olmamız için bunları emretmiştir. Biz Allah’ın emirlerini yapıp 
yasaklarından kaçarsak iyi bir insan oluruz, ailemize ve topluma 
faydalı oluruz. Öyle değil mi?”

Ali Bey:

Evet, aynen öyledir! İnsan diğer hayvanlardan farklı olarak 
dünyaya hiçbir şey bilmeden gönderilmektedir. Diğer canlılar ise 
dünyada yapacaklarını öğrenmiş olarak gönderilmişlerdir ve dün-
yaya gelir gelmez kendilerine verilen görevi mükemmel yapmak-
tadır. Arı bal yapmakta, örümcek ağ yapmakta ve ipek böceği de 
ipek yapmaktadır. Bunun için dünyada öğrenmek zorunda değil; 
ama insan öyle değil. Her şeyi öğrenmeye ve kendisini geliştir-
meye muhtaç. Hatta hayat boyu öğrenme süreci devam ediyor. 
Demek ki insan dünyaya öğrenerek kendisini geliştirmek için 
gönderilmiş. Yüce Allah insanın neye muhtaç olduğunu, aklını, 
ruhunu ve ahlakını düzelterek, nefsini kötülüklerden, kötü alış-
kanlıklardan koruyarak terbiye etmesini sağlamak için “Kitap” 
göndermiş ve Peygamberlerini de “Öğretmen” olarak görevlen-
dirmiştir. İnsan bu şekilde hem dünya hem ahiret mutluluğunu 
elde edecektir. Bütün bunlara insanın ihtiyacı vardır. İbadet ise 
bunları öğrenmek ve uygulayarak yapmaktır.

Sedat: 

- İyi ama Allah’a kul olmak köle olmak demek değil mi? Allah 
insanların köle olmasını mı istemiş? Bunu nasıl izah edeceksiniz? 
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Ali Bey: 

- Allah’a abd olmak köle olmakla hiç bir ilgi ve alakası yok-
tur. Abd olmak ibadet etmek anlamına gelmektedir. Allah’a iba-
det ise insanın hür olmasını gerektirir. Çünkü Allah insanı hür 
yaratmıştır. İbadet dediğimiz Allah’a itaat da, hatta iman da 
insanın Allah’ın varlığına ve birliğine, ilim, irade ve kudretine 
iman ederek, hür irademizle Allah’a itaat ediyoruz. Zaten hür 
irademizle bunu yapmazsak ibadetin sevabını hak etmediğimiz 
gibi, işlediğimiz günahların da cezasını hak etmemiş oluruz. 
Zira kölenin hiçbir hakkı yoktur ve kazancı da kendisine ait de-
ğildir. Bunun için Allah’a abd olmak gerçekte nefis ve hevanın, 
şeytanın ve başkalarının tahakküm ve baskısından kurtularak 
tam hür olmak demektir. Allah’a abd olan, yani ibadet eden, hiç 
kimsenin tahakkümüne boyun eğmeyeceği ve zillete düşmeye-
ceği gibi, hiç bir biçare ve zayıfa da tahakküm edip baskı altına 
almaya tenezzül etmez. Böylece gerçek hürriyet ortamı da yine 
Allah’a iman ve itaat ile oluşur. Zaten Allah’a abd olmak demek, 
kendini onun memuru bilmek demektir. İnsan devlete asker ol-
mayı ve devletin emrinde çalışan bir memur olmayı nasıl ken-
disine bir şeref olarak görüyor ve devlet memuru nasıl şerefli ve 
hür bir birey oluyorsa Allah’a ibadet etmek de böyle bir şeydir.

Sedat: 

- Yani Allah’a iman ve ibadet bizim hürriyetimizi mi sağ-
lıyor?

Ali Bey: 

- Elbette. Peygamberimiz (asm) “Kavmin efendisi ona hiz-
met edendir” buyuruyor. Yani bunun anlamı “Allah dinini insan-
lığa göndermiş ki kimse kimseye tahakküm etmesin ve insanlar 

şahane hür olsunlar. Büyükler ve güçlüler zayıflara yardımcı 
olup hizmet etsinler, küçükler ve zayıflar da büyüklere saygılı 
olup hürmet etsinler. Böylece toplumsa sevgi ve saygı hakim 
olsun. Bunun için Peygamberimiz (asm) yine “Büyüklerine hür-
met etmeyen, küçüklerine yardımcı olmayan bizden değildir” 
buyurmuşlardır.

Sedat: 

- Ben bu hususu hiçbir hocadan duymadım ve hiçbir dini 
kitapta da böyle okumadım. Yani gerçekten dinimiz böyle mi 
söylüyor?

Ali Bey: 

- Elbette! Peygamberimizin ve sahabelerin hayatlarını oku-
sanız ve Asr-ı Saadet dediğimiz kutlu asırda İslamın uygulama-
sına baksanız bunun böyle olduğunu göreceksiniz.

Sedat: 

- Bunun böyle olduğuna çok sevindim. Ama biz sorumuza 
dönelim. Benim sorduğumu üç sualin ikisine gerçekten güzel 
cevap verdiniz ve ben anladım ki Allah kendisini tanıtmak için 
varlıkları yaratmış, kendisini tanıyıp iman etmeleri için de in-
sanları yaratmış. İbadet de önce Allah’ı tanımak ve iman etmek 
olduğunu pekala anladım. Emir ve yasakların da Allah’a değil 
bizlere faydalı olduğunu ve uyduğumuz uyguladığımız zaman 
bizim kendimizi geliştirmemize, nefsimizi terbiye etmemize, 
ruhumuzu yüceltmemize sebep olduğunu, dünyada da ahirette 
de bizi mesut edeceğini anlamış oldum. Peki yüce Allah yaratmış 
olduğu insanları neden cehenneme atıyor? Hem insanın az bir 
ömürde kazandığı günahlar nedir ki ebedi bir azapla cezalandı-
rıyor? Allah’ın merhameti buna nasıl müsade ediyor?
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Ali Bey: 

- Her devletin kendisine itaat edenlere mükafatı olduğu 
gibi, isyan edenlere cezası da vardır. Devletin izzeti bunu gerek-
tirir öyle değil mi?

Sedat: 

- Evet öyledir.

Ali Bey devam etti: 

- İşte Allah da kendisine ibadet eden, insanlık görevini tam 
olarak yapan, yaratılış amacına hizmet eden kullarına cenneti 
vaad etmiştir. Kendisini inkar eden, emirlerine ve gönderdiği elçi-
leri olan peygamberlerine isyan edenlere de cezası vardır. Allah’ın 
mükafatı çok büyük olduğu gibi cezası da ona göre çok dehşetlidir.

Sedat: 

- Tamam anladım ama neden ebedi bir cehennem?”

Ali Bey: 

- İdam cezasını hak eden ve idam ile yargılanan birine ‘Sen 
idamdan kurtuldun, cezan müebbed hapse çevrildi. Öldürülme-
yeceksin; ama devamlı hapiste kalacaksın’ denilirse sevinir, öyle 
değil mi?”

Sedat: 

- Evet, tabii ki sevinir. Çünkü hapiste de olsa ölümden kur-
tuluyor ve hayatı devam ediyor... 

Ali Bey: 

- İşte Allah’ı inkar etmek, Allah’ın yarattığı tüm varlıkların 
başıboş olduğunu iddia etmek, onları tabiata, tesadüfe havale 

etmek, aciz varlıkların Allah’ın sıfatlarına sahip olduğunu iddia 
etmek, Allah’ın askeri ve memuru olan tüm canlı ve cansız var-
lıklara hakaret olduğu için tüm varlıklar ondan haklarını iste-
yecektir. Bu sebeple bir dakika Allah’ı inkar etmek bin adamı 
öldürmek gibi Allah katında büyük bir cinayettir. Çünkü her şey 
Allah’ın varlığına ve birliğine delil olduğu halde inkar eden bü-
tün bu delilleri inkar ediyor demektir. Allah’ı inkar eden inkarcı 
kısa zamanda küfrü ile sonsuz bir cinayet işlediği için ebedi ce-
hennem azabını hak ediyor demektir.

Sedat: 

- Nasıl yani? Kısa hayatta ebedi azabı neden hak ediyor?

Ali Bey: 

- Bunu insanın dünyada işlediği bir cinayetin cezası ile kı-
yalayalım. Bir dakika içinde bir insanı öldüren birisine devlet 20 
sene hapis cezası veriyor, öyle değil mi?”

“Evet!” dedi Sedat.

- İşte küfür, bir dakikada milyon cinayet işlemek gibi büyük 
bir cinayet ve günahtır. Sene, üçyüz altmış beş gün hesabıyla, bir 
dakikada cinayet, yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika 
hapis cezası insanların kanunu ile adalet  kabul edilmektedir. 
Bir dakika küfür bin adamı öldürmek gibi olduğunu düşünürsek 
yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam, 
insanların adalet kanunu ile elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki 
yüz milyon sene hapis cezasını gerektirir.

Sedat: 

- Hocam öyle bir hesap yaptınız ki vallahi ne diyeceğimi şa-
şırdım. Gerçekten çok mantıklı...
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Ali Bey devam etti:

- Şimdi küfür üzere ölen bir kafir dünyada ebedi yaşaya-
cak olsaydı bütün ömrünü küfür ve inkar ile geçirecekti. Çünkü 
onun ruh cevheri bozulmuş olduğu için kendisine ne kadar delil-
ler getirseniz inanmayacaktır. Dolayısıyla yine ebedi cezayı hak 
edecektir. Yine, Allah’ı inkar Allah’ın yarattığı bütün varlıklara 
hakaret ve nimetlerine nankörlük ve varlıkları tabiat ve tesadü-
fe vererek Allah’ı işlerini şirk koştuğu aciz varlıklara dağıtarak 
sonsuz cinayet işlemektedir. Elbette cezası da ebedi cehennem 
olacaktır. Bir de buna zalimlerin zulümleri ve haksızlıkları, yap-
tıkları cinayetler ve ahlaksızlıkları da ekleyelim. Binlerce insanı 
öldüren ve hak sahiplerinin haklarını çalanlara ceza verilmesin, 
haksızlığa uğrayanlar, öldürülenler ve hakları zayi olanlar “Oh 
Allah’a şükür! Allah’ın adaleti ile haksızlar ve zalimler cezalarını 
çektiler” diye rahatlamasınlar mı? İşte cehennem bu gibi cina-
yetleri işleyen caniler için Allah’ın adaletinin gereğidir.

Sedat: 

- Vallahi hocam öyle güzel anlatıyorsunuz ki nasıl itiraz ede-
ceğimi bilemiyorum. Ama anlattıklarınız gerçekten beni ikna 
ediyor. Demek bizim dinimiz aklımıza ve mantığımıza çok uy-
gunmuş. Bunu anladım. Peki hocam ebedi ceza akla ve mantığı 
uygun; ama Allah’ın  merhamet ve şefkatine ne diyeceğiz? Al-
lah’ın rahmeti ve şefkati insanın ebedi cehennemde kalmasına 
nasıl müsaade ediyor?

Ali Bey: 

- İnsan Allah’ın kendisine verdiği aklı kullanmayarak, gön-
derdiği peygamberlerine karşı çıkarak, indirdiği kitabını okuma-
yarak, kendisine ömür boyu yapılan nasihatleri dinlemeyerek ve 

başına gelen olaylardan ders almayarak cezayı ve azabı kendisi 
hak etmektedir. Şimdi o inkarcı hakkında iki ihtimal var. O in-
karcı ya idam edilip yok edilecektir veya azap içinde de olsa ebedi 
olarak yaşayacak varlığını devam ettirecektir. En büyük nimet 
ve hayır yokluktan varlığa çıkmaktır ve en büyük şer ve kötülük 
yokluğa mahkum olmaktır. Ebediyen yaşamak azap ve sıkıntı 
içinde de olsa rahmettir ve hayırdır. Hem kişi ebedi cehennemde 
kalmakla beraber uzun zaman sonra ateşe alışır, evvelki şiddet-
li azaptan kurtulur ve orada kendisine bir hayat kurar. Çünkü 
Allah merhameti gereği kafirleri ve münafıkları yok etmeyerek 
cehennemde onlara bir hayat verdiği gibi, vermiş olduğu akıl ve 
zeka ile cehennemde kendisine bir hayat tarzını oluşturmasına 
imkan verecektir. Nasıl insan vahşi dünyayı imar ve tamir ede-
rek kendisini sıkıntılardan kurtaracak bir hayatı ve medeniyeti 
oluşturmuş ise cehennemde de kendisine bir dünya oluşturacak-
tır. Bu da Allah’ın kafirlere merhametidir. Peygamberimizin bu 
hususa işaret eden hadisleri vardır. Bunlardan birisi de “Benim 
rahmetim öfkemden ve azabımdan daha fazladır” (Aclunî, Keş-
fü’l-Hafâ, 1:448.) hadisidir. Çünkü kişi Allah’ı inkar etse ve isyan 
da etse, dünyada yaptığı iyilikleri ve hayırları da vardır. İnsanlığa 
faydalı şeyler de yapmıştır. Allah “Zerre kadar iyiliği mükafatsız 
bırakmayacağını” (Zilzal, 99: 7-8.) Kur’an-ı Kerimde haber verir. 
Dünyada yaptığı iyilik ve faydalı amellerine karşılık cehennemde 
de olsa mükafatı azabını hafifletmek, akıl ve zekası ile kendisi-
ne bir hayat tarzı oluşturmak ve diğerlerine yardımcı olmak gibi 
mükafatları vereceği aklen anlaşılır. Hem Allah’ın “Metin” ismi 
kafirlere cehennemde ateşe karşı bir bağışıklık kazandıracağını 
ve dayanıklılık vereceğini ifade etmektedir.

Sedat: 

- Bu konuyu da anladım; ama aklıma takılan bir soru daha 
var. Madem Allah insanların cennete gitmesini istiyor, neden 
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şeytanı yarattı? İnsan cennette, cennet için yaratıldı diyorsunuz 
ama neden cennetten çıkarılıp bu sıkıntılı, meşakkatli dünyaya 
gönderildi?

Ali Bey: 

- Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Ama şerri yaratmak şer 
değil, şerre ve kötülüğe bulaşmak ve kötülüğü yapmak şerdir. 
Çünkü Allah şerleri ve kötülükleri çok hayırlı sonuçların mey-
dana gelmesi için yaratmıştır. Yani, şerler vardır ama çok azdır. 
İnsana bakan yönü ile şer olsa da genele, sonuçlarına baktığı-
mız zaman Allah o şer gibi görünen şeylerden pek çok hayırları 
meydana getirmektedir. Meselâ; yağmurun gelmesinin binlerce 
hayırlı neticeleri vardır; hepsi de güzeldir. Ancak, bazıları akıl-
sızlıklarından ve tedbirsizliklerinden yağmurdan zarar görse 
‘Yağmurun yaratılması ve gönderilmesi  şerdir’ diye hükmede-
mez. Hem ateşin yaratılmasında çok faydalar var ve bütünü de 
hayırdır. Fakat bazıları yine cahilliği, tedbirsizliği ve akılsızlığı 
ile ateşe elini soksa yaksa veya yangın çıkarsa da evi yansa “Ate-
şin yaratılması şerdir. Neden Allah ateşi yarattı?’ diyemez. Çün-
kü Allah ateşi yalnız onu yakmak için yaratmamıştır. O kendisi 
kendine hizmet için yaratılan ateşi kendisine düşman etmiştir.

Bunun içindir ki bilginler pek çok hayırları netice veren bir 
şerre ‘ehven-i şer’ demişler ve kabul etmişlerdir. Şayet hiç şer ve 
zarar olmasın denilirse o zaman daha büyük şerler ve kötülük-
ler meydana gelir. Meselâ, kangren olmuş bir parmağı kesmek 
görünüşte kötüdür ve şerdir. Ama parmak kesilmezde el ve kola 
sirayet eder ve kolu kesmek icap eder. O zaman daha büyük şer 
ve zarar olur.

Bu iki misal gibi Allah kainatta şerleri, zararları, musibet-
leri ve şeytanları yaratması şer ve çirkin değildir, çünkü çok 

faydalı sonuçları meydana getirmek için yaratmıştır. İnsanla-
rın kabiliyetlerinin gelişmesi, makamlarının artmasının sebebi 
kötülüklerden ve zararlardan kaçmaya çalışmakladır. Meleklere 
ve hayvanlara şeytanlar musallat olmadıkları için onların ma-
kamları sabittir, gelişme ve terakki sözkonusu değildir. İnsan-
lar arasında ise şeytanlar musallat oldukları için onlara uyanlar 
kötülükte şeytanları geçtiği gibi, onlarla mücadele edenler de 
insanlığın kendileri ile iftihar ettikleri alimler, adil yöneticiler 
ve veliler gibi kamil ve mükemmel insalar seviyesine çıkmakta-
dırlar. Bu sebeple şeytanın yaratılması şer değil, kişinin nefsine, 
hevesine ve şeytana uyarak kötülük işlemesi kendi hakkında şer 
olmaktadır.

Sedat: 

- Anladım hocam; ama bu şeytanlar inanan insanlara mu-
sallat oluyor değil mi?

Ali Bey: 

- Hayır! Şeytanlar şerri temsil ettikleri ve insanlığın düş-
manı oldukları için inansın inanmasın tüm insanlara musallat 
olurlar ve onların yapacakları hayırlı çalışmalara engel olmaya 
çalışırlar. Sadece ibadetten alıkoymaz, insanlığın yararına yapı-
lacak her çalışmaya engel olmaya çalışırlar. Mesela; öğrencilerin 
başarılı olmaması ve bir şeyler öğrenmemesi için çalışmalarını 
engeller, oyun ve eğlencelere yönlendirir. Çalışan ve üretenleri 
çalışmamaya ve üretmemeye, hainlik etmeye teşvik eder. İn-
sanların ahlaklarını bozmak için ahlaksızlığı ve kötülüğü telkin 
eder. Saygısızlık, şımarıklık ve itaatsizlik yaptırarak isyana sevk 
eder. Bütün bunlar insanlığın düşmanı olan şeytanın telkinle-
ridir. İnsanlar da bu kötülüklerle mücadele ederek hayırlı ve iyi 
insanlar olurlar. Öyle değil mi?
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Sedat: 

- Gerçekten öyledir. Şimdi anladım, şeytan sadece dine kar-
şı çıkmıyor, her türlü iyilik ve hayırlı çalışmalara da engel olma-
ya çalışıyormuş. İnsan da kötülüklerle mücadele ederek, kötü-
lüğün temsilcisi şeytanla ve ona uyan nefisle mücadele ederek 
mükemmel insan olduğu gibi, yine şeytanla mücadele ederek 
ilim ve teknikte ilerliyormuş...

Ali Bey: 

- Demek ki şeytanların yaratılması, bela ve musibetlerin 
gelmesi insanların kabiliyetlerini geliştirmek, onları tembel-
likten kurtarmak ve medeniyetin oluşmasını sağlamak içindir. 
Şerler ve çirkinlikler de şeytana uyan ve kötülüğe, tembelliğe 
meyleden insanların kendi kazanımlarıdır.

Sedat: 

- Hocam! Peygamberlerin gönderilmesi ve insanların sına-
va tabi tutulması ile insanların çoğu küfre giriyor ve büyük gü-
nahlara girerek cehenneme gidiyorsa o zaman peygamberlerin 
gönderilmesi insanlığın zararına olmuyor mu? Çünkü insanla-
rın çoğu inanmıyor ve cehenneme gidiyor. İnananlar da büyük 
günahlara girerek cehennemlik oluyorlar... 

Ali Bey: 

- Sedatcığım, sayı çokluğunun keyfiyete ve kaliteye ve de-
ğerli şeylere karşı bir kıymeti yok. Bir gram altın bir ton demir-
den daha değerli değil mi? Önemli olan değerli ve kaliteli olmak-
tır. Bir okulda bin öğrenci vardır; ama onlar kendilerine verilen 
eğitim sonucu yapılan sınavlardan sonra ancak yüzde onu yük-
sek derecelerde mezun olur ve onların da yine yüzde onu büyük 

işler başarır ve yüksek makamlara gelirler. Öyle değil mi? Şimdi, 
öğrencilerin çoğu başarısız oluyor diye okullar ve eğitim insan-
lık için zararlı oluyor diyebilir miyiz?

Yine diyelim ki senin yüz yumurtan olsa yumurta olarak 
birer liradan yüz lira kıymetinde olur. Ama kuluçkaya koyduğu-
nuz zaman onların doksanı bozulsa, onu on tavuk olsa çok zarar 
ettim, bu kuluçka işi çok zararlıdır denilir mi? Elbette denilmez. 
Çünkü, yüz lira değerindeki yumurtadan doksan lira zarar ettin, 
ama her biri yüz lira olan on tavuğa sahip oldun. Yüz liradan 
on tavuk da bin lira eder. Böylece sen on misli kar ettiğin gibi, 
o on tavuğun tavuk milletine ettiği fayda yanında her biri yüz 
yumurta yumurtlayarak sonuçta bin yumurtaya sahip olabile-
ceksin. Demek ki yüz yumurtadan doksanının çürümesi ve atıl-
masının bir önemi kalmıyor. 

İşte insanlık peygamberlerin gönderilmesi ve imtihana tabi 
tutulması sonucu şeytanlarla ve nefisle mücadele sonunda in-
sanlığa kazandırdığı yüz yirmi dört bin peygamber, milyonlarla 
evliya ve milyarlarla akıllı, bilgili ve insanlığa faydalı olan bilgin-
ler, adil yöneticiler ve hayırlı insanları insanlığa kazandırıyor. 
İşte insanların kendileri ile övündüğü yıldızlar ve güneşler gibi 
değerli insanlar bu mücadele ve gayret sonucu yetişiyor. Buna 
karşılık sayıca çok olsa da zararlı hayvanlar gibi olan kafirler, 
münafıklar ve şerli insanları kaybediyor. 

Sedat: 

- Hocam çok güzel anlattınız. Vallahi diyecek hiçbir sözüm 
yok; ama yine aklıma taklıyor. Allah babamız Adem’i cennette 
yarattığı halde neden orada bırakmadı da bu sıkıntılı ve meşak-
katli dünyaya gönderdi? O dünyaya gönderilmemiş olsaydı biz 
de cennette olurduk...
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Ali Bey: 

- Yüce Allah’ın Hz. Adem’i cennetten çıkarmasının hikme-
ti ve sebebi ona yüklemiş olduğu çok önemli bir vazifedir. Öyle 
bir görevle dünyaya gönderilmiştir ki insanlığın bütün maddi ve 
manevi terakkisinin ve gelişmesinin sebebi, insanın gizli kabi-
liyetlerinin gelişmesi bu vazifenin sonucudur. Şayet cennette 
kalsaydı o zaman melek gibi makamı sabit kalır ve insanlığa ait 
hiçbir özelliğini geliştiremezdi. 

İnsan dünyada sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalarak, oku-
yup öğrenerek, zorluklarla ve kötülüklerle mücadele ederek ka-
biliyetlerini geliştirip cennete ve yüksek makamlara layık hale 
geliyor. Meselâ, zorluklar olmazsa insan sabırlı olamaz, sıkın-
tıya düşenler olmazsa insan merhamet ve iyiliksever olamaz. 
Kötülükler olmazsa onlarla mücadele etmeden insan iyiliksever 
olamaz. Her şey zıddı ile bilinir. Soğuk, sıcak olmazsa insan el-
bise ve ev yapmaya ihtiyaç duymaz. Açlık olmazsa insan yiye-
ceklere ve üretime ihtiyaç duymaz. O zaman üretim olmaz, bu 
konuda insanların kabiliyetleri gelişmez. Medeniyet oluşmaz. 
Düşman  olmazsa insan kendini korumak için silah ve askerliğe 
ihtiyaç duymaz. Hastalık olmazsa tıbbi çalışmalar ve tıp saha-
sında hiçbir gelişme olmaz. Bunun için insan tabiatta araştırma 
yapmaz ve eşyanın, varlıkların neye yaradığını bilemez ve onlar-
dan istifade edemez. Bunun için Allah bu noksan eksik, sıkıntılı 
dünyayı yaratmış ve babamız Hz. Adem’i dünyaya göndererek 
insanlığın terakki ve tekamülünü sağlamıştır. 

Hatta bu konuda Peygamberimiz (asm) Hz. Adem (as) ile 
Hz. Musa’nın ruhlar aleminde konuşmasını bize nakletmekte-
dir. Hz. Musa (as) Hz. Ademi (as) ruhlar aleminde görür ve “Ba-
bacığım! Sen malum günahı işleyip dünyaya gönderilmese idin 
biz bu sıkıntıları çekmezdik!” der. Hz. Adem (as) “Sen Allah’ın 

kendisi ile konuşup peygamber olarak gönderdiği Musa mısın?” 
der. O da “Evet!” diyince Hz. Adem (as) “Ben dünyaya gelmese 
idim sen Allah’ın kendisi ile konuştuğu peygamberlik makamı-
na çıkamazdın. Senin kazandığın o makam dünyada çektiğin 
sıkıntı ve verdiğin mücadelenin bir mükafatıdır” der ve Hz. Mu-
sa’yı (as) susturur.

Sedat: 

- Ama hocam insan cennette de kabiliyetlerini geliştiremez 
mi idi?

Ali Bey: 

- Serçe kuşlarına atmaca kuşları musallat oldukları için ser-
çelerin kabiliyetleri gelişmiş ve kendilerini korumak için savun-
ma ve korunma, uçma ve kaçma kabiliyetlerini kazanmışlardır. 
Ama tavuklar kümeste hiçbir mücadele vermeden insanlar tara-
fından korundukları ve yiyecekleri önlerine verildiği için uçma 
kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Öyle değil mi? 

- “Evet! Gerçekten doğrudur” dedi Sedat. 

Ali Bey: 

- Cennet sıkıntı ve meşakkat yeri olmadığı ve her şey insa-
nın önünde hazır olduğu ve hiçbir tehlike ve düşmanla karşılaş-
madığı için kabiliyetleri gelişmez. Ruhen ve bedenen bir gelişme 
yaşamaz, makamı da sabit kalırdı. Çünkü kabiliyetler ancak en-
gelleri aşarak ve egzersizler yaparak geliştirilebilir. Öğrencinin 
kabiliyetleri de egzersizlerle ve sınavlarla gelişir öyle değil mi? 

Şayet insan dünyaya gelip kabiliyetlerini geliştirmezse; yani 
aklını, ruhunu, hayalini, hafızasını ve zekasını geliştirmez, çalı-
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şarak, iş yaparak ellerini ve azalarını ustalaştırmazsa okula git-
meyen ve hiçbir işte çalışmayan bir insan gibi beceriksiz, bilgisiz 
ve anlayışsız olmaz mı? 

Meselâ, bir Tarih Profösörü okula gitmeyen beş yaşındaki 
bir torununu yanına alarak Topkapı sarayına girdiğini düşünelim. 
Orada bulunan rehber olsun olmasın o Profösör Topkapı Müze-
sinde her girdiği odada ve her karşılaştığı şeyden istifade eder, 
tarihi eserlerin değerini bilir, geçmiş ecdadın yaptıklarına hayran 
kalır ve onlardan fevkalade istifade eder; ama okula gitmeyen ve 
kabiliyetlerini geliştirmeyen ve bilgi sahibi olmayan o çocuğun 
bunlardan hiçbir istifadesi olmaz. O eserlerini değerini de bilmez, 
kıymet de vermez; anlatılanları da dinlemez, dinlese de anlamaz. 
Ancak nerede bir çikolata görse veya balon gibi oyuncaklara gözü 
takılsa onları ister. Anlayışı ve ilgisi onlarla sınırlı kalır. Öyle değil 
mi? Aynen öyle de dünya okuluna gelip eğitim almayan bir insan 
cennette kalmış olsa idi o çocuktan farkı olmayacaktı. Ruhundaki 
ceveherlerin ve kabiliyetlerin hiçbiri gelişmeyecekti. Bu sebeple 
Hz. Ademin cennetten çıkarılması ve dünyanın insana mesken ve 
okul yapılmasının sırrı ve hikmeti budur.

Sedat: 

- Hocam vallahi beni ikna ettiniz. Ancak son bir sorum var. 
O da şu. Allah musibetleri ve belaları veriyor. Özellikle günah-
sızlar, masumlar ve hatta hayvanlar bundan zarar görüyorlar. 
Bu hayvanlara zulüm değil mi?

Ali Bey: 

- Hâşâ! Bütün kainat ve varlıklar Onundur. Allah mülkünde 
istediği gibi tasarruf eder. Her mülk sahibi de kendi mülkünde 
istediği gibi tasarrufta bulunur. Ayrıca, acaba, sanatkâr bir ter-

zi, belli bir ücret karşılığında seni bir model yapıp, gayet sanat-
lı yaptığı güzel bir elbiseyi sana giydirse, hünerini, maharetini 
göstermek için kısaltsa, uzaltsa, biçse, kesse, seni oturtsa ve 
kadırsa, sen ona diyebilir misin ki, ‘Beni güzelleştiren elbiseyi 
çirkinleştirdin; bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin’? El-
bette diyemezsin. Dersen akılsızlık edersin, çünkü girdiğin işi 
de kaybedersin. 

Aynen öyle de, yüce Allah göz, kulak, dil gibi duygularla do-
nanmış gayet sanatlı ve mükemmel bir vücudu sana giydirmiş. 
Sana çok fazla ücret vermek, senin kabiliyetlerini geliştirmek  ve 
kendini sana tanıtmak için seni hasta eder, aç eder, tok eder, su-
suz eder, bu gibi meşakkatleri sana verir. Sen eğer desen, ‘Beni 
niçin bu sıkıntılara sokuyorsun?” misalde olduğu gibi yüzlerce 
fayda ve maslahat seni susturur.

Hayat bir faaliyet ve harekettir. Faaliyetin durması ve ha-
reketsizlik ölüm demektir. Zaten sükûn ve sükûnet tembellik, 
durağanlık bir nevi yokluktur ve insan için de canlılar için de za-
rardır. Hareket ve değişim vücuttur, varlıktır ve hayırdır. Hayat, 
hareket ve faaliyetle kemâlini bulur, bela ve musibetler vasıta-
sıyla gelişir, kuvvet bulur, inkişaf eder, genişler ve kemale erer. 
Böylece vazifesini yerine getirir ve ahirette elde edeceği mükafa-
tı hak eder. Bitkiler ve hayvanlar da bu faaliyet ve hareketle ken-
dilerini geliştirirler, terakki ve tekamül ederler. Mesela maden-
ler bitki hayatına terakki ederken, bitkiler de hayvanların gıdası 
olarak hayvan mertebesine çıkarlar ve hayvanlar da yine rızık 
olarak insanlar tarafından yenilerek insanlık mertebesine çıkar-
lar. Böylece kainatta devamlı bir terakki ve tekamül sözkonusu 
olur. Nihayet tüm varlıklar bu dünyada yaptıkları faaliyetler ve 
geçirdikleri mertebeler ile ahirete cennete layık hale gelirler. Bu 
mesele çok uzun ve derin olduğu için şimdilik konuyu isterseniz 
burada bitirelim” 
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Mehmet ve Sedat:

- Hocam gerçekten çok istifade ettik. Pek çok sorularım ce-
vabını buldu. Zaten vakit de çok geç oldu. İnşallah bir başka gün 
yine beraber bir sohbet  ederiz. Ben çok meraklı biriyim. Daha 
çok sorularım var. Şükür sizi bulmuşken daha öğreneceğim çok 
şeyin olduğunu düşünüyoruz dediler.

Ayağa kalktılar ve tokaşalarak evlerine gittiler.

Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M
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DİN NEDİR, NEDEN GEREKLİDİR?

Ali bey bir gün okuldan çıkmış eve gidiyordu. Hararetle tar-
tışan bir öğrenci gurubunun yanından geçiyordu. Öğrencilerden 
birisi arkadaşlarına “İşte bir Felsefe öğretmeni. Ona soralım” 
dedi. 

Bunun üzerine tartışmayı keserek Ali beye döndüler. Karşı-
lıklı bir diyalog başladı. İçlerinde tartışmanın odağı olan ve me-
selesini fazla anlatamayan Süleyman hemen Ali beye dönerek:

- Hocam, ne iyi oldu da sizi gördük. Biz burada dinin fert 
ve toplum üzerindeki etkilerini tartışıyorduk. Bir arkadaşımız 
‘dinin topluma ve ferde faydası olsaydı, insanlar bu kadar bo-
zulmaz ve toplum da bu derece yozlaşmazdı.  Din adamları bile 
toplumda sevilmeyen ve en çok tenkit edilen insanlardır. Dinin 
onlara bile faydası gözükmüyor’ diyerek dinden ziyade devletin 
ve kanunların toplumda etkili olduğunu anlatmaya çalışıyor. 
Ben ise dinin insan ve toplum üzerindeki etkisinin devletin ka-
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nunundan daha etkili olduğunu anlatmak istiyorum, ama tam 
ifade edemiyorum. Sizce de din devletin kanunlarından daha et-
kili değil mi? Allah korkusu kalplerde olmazsa fert ve fertlerden 
müteşekkil toplumun kanunlarla idare edilemeyeceği bir gerçek 
değil mi? dedi.

Ali bey  tartışmayı yumuşatmak, bir münazara ortamından 
müzakere ve öğrenme ortamına çekmek için gülerek:

- Çok güzel bir meseleyi tartışmaya açmışsınız. Ne güzel! 
Elbette devletin ve yasaların fonksiyonu inkar edilemez, dinin 
de fert ve toplumdaki etkisi de bir gerçektir; ancak her ikisinin 
de kanunları ve prensipleri mevcuttur, bunları öğrenmez, fert-
ler olarak buna uymaz, nefsimizde uygulamazsak o zaman her 
ikisinin de etkisi olmaz. İnsan hasta olduğu zaman doktora 
gider ve şifa için ilaç ister. Doktor da muayeneden sonra has-
talığına uygun bir reçete yazar ve vermiş olduğu ilaçları alarak 
kullanmamızı ister. Hasta iyi olmak isterse doktorun verdiği 
reçeteyi uygular ve tavsiyelerine uyarak bir daha o hastalığa 
yakalanmamak için dikkatli davranır. Şayet kişi doktorun ver-
diği reçeteyi okumaz, ilaçları alıp içmezse şifa bulabilir mi? Te-
davi olur mu? 

- Elbette olmaz, dediler.

- İşte dinin tavsiyesine ve devletin  kanunlarına uymayan-
ların da durumu budur. Suçlu ne doktordur, ne devlettir, ne de 
kanunlardır. Suç işleyen, kanunlara uymayan ferttir. Her şeyden 
önce ferdin ıslahı gerekir. Bunun için din de devlet de önce fer-
din eğitimine önem vermiştir. Devlet eğitimini okullar vasıtası 
ile yaparken, din de öncelikle okumaya ve dini öğretiye önem 
vermiştir. Bunun için dinde mükellefiyet yaşı buluğ çağı dediği-
miz 14-15 yaşıdır. Fert bu yaşına kadar kendisini yaratan Rab-

bini ve gönderdiği kitabını, peygamberini tanımak ve öğrenmek 
ile mükelleftir. Bu eğitimini gerek ailesinden, gerek mahalle 
imamından ve gerekse devletin okullarından öğrenecektir. Son-
ra dini vazifesini güzelce yapacaktır. Eğitim alınmadan hiçbir 
yararlı faaliyet yapılamaz. Faaliyet yapılmadan da hiçbir kayda 
değer ilerleme olmaz. Dinde faaliyetin adına “Salih Amel” denir. 
Bunun için din öncelikli olarak “Öğreti (İman Bilgisi) – Uygula-
ma (İbadet etme) – Ahlak kurallarına uyma” ya değer verir. Bu 
temel olmadan dini hayat olmaz. Din de etkisini fertte, dolayısı 
ile cemiyette göstermez. Yani fonksiyoner olmaz. Teorikte kalan 
bir din elbette pratikte fayda sağlamaz.

- Niçin sağlamaz? diye sordu Hasan. ‘Din bir vicdan ve 
inanç işi değil mi?’

- Elbette dinin vicdanı aydınlatan çok önemli, olmazsa ol-
maz bir yönü vardır; ama sadece bundan ibaret değildir. Nasıl 
insanda ruh ve beden, kalp ve akıl gibi ayrı ayrı ama birbirine 
bağlı, biri olmadan diğerinin olmayacağı biri maddi diğeri ma-
nevi iki yönü varsa, insanı muhatap alan ve insan için gönderi-
len dinde de kalp, akıl ve vicdanını aydınlatan “İman” ve mad-
di yönüne bakan, pratiğe yansıyan ve davranışlarına etki eden 
“Amel-i Salih” dediğimiz imandan kaynaklanan “İbadet ve Ah-
lak” yönü vardır. Her ikisi beraberce dini teşkil ederler. Sadece 
inançtan ibaret kalan ve pratikte ibadete yansımayan bir iman 
Allah katında makbul olmadığı gibi zamanla şüphelerle zayıflar 
ve nihayet kaybolur. Fert ve cemiyette de etkili olmaz. Zaten di-
nin fert ve toplumda etkisinin azalmasının sebebi budur. 

Bu konuda bir hikaye anlatayım isterseniz. 

- ‘İyi olur’ dedi Ahmet. 
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- ‘Bir vaizin Allah’a inanmayan bir deterjancı dostu vardı. 
Bir gün yolda giderlerken deterjancı vaize dönerek dedi. ‘Dinin 
topluma faydasını pek göremiyorum, faydası olsaydı dünya iyi-
likle dolardı; ama ne var ki yeryüzü kötülükle ve kötü insanlarla 
dolu.’ Bunun üzerine bir müddet yürüdüler. Vaiz bir ara kirli ve 
pasaklı birkaç kişiyi göstererek ‘Sizin deterjanın da insanlara 
faydasının olduğuna ben inanmıyorum. Görüyorum ki yer yüzü 
kirli ve pasaklı insanlarla dolu’ diyince dostu atıldı. ‘İyi ama 
onlar bizim ürettiğimiz deterjanları kullanmıyorlar ki!’ Bunun 
üzerine vaiz taşı gediğine koyar. “İşte insanlar da dinin tavsi-
yelerine uymuyorlar ki kötülüklerden  kendilerini korusunlar” 
diye cevap verir.   

- ‘Gerçekten güzel bir hikaye, dine olan saygının azalması, 
dini bilgiye sahip insanların ve geçimini de dini öğrenmek ve 
öğretmek olanların dini yaşantısı imanının gerektirdiği şekil-
de olmamasından kaynaklanıyor’ diye söze karıştı Süleyman. 
Ben de arkadaşlara bunu anlatmak istiyordum, diyerek sözünü 
bitirdi.  

- “Bilginin ve aklın öfke ve şehvet duygusu gibi zorlayıcı ol-
madığını belirterek” sözlerine devam etti Ali bey. “Akıl insana 
doğruyu ve iyiyi gösterir. Bilgi de bunun doğru ve güzel olduğu-
nu açıklar ve faydalarını zararlarını öğretir; ancak zorlayıcı bir 
yaptırımı yoktur. Dini bilgi de böyledir. Bilgi ve akıl sahibini hür 
ve serbest bırakır. Ancak öfke ve şehvet kabardığı zaman insan 
bilginin ve aklın kontrolünden çıkar. Nefis ve şeytan da öfke ve 
şehveti körükler böylece kişi kanunların ve dinin kurallarının ne 
kadar akla mantığa uygun da olsa, insan ve toplum için faydalı 
da bulunsa, kuralları çiğneyerek yanlışlık yapmaktan kurtula-
maz. Burada kişinin iradesi, kararlılığı ve sabrı, öfkesini yutma-
sına ve şehvetine uymamasına sebep olur. Bunu sağlayacak en 
önemli amil dindir.” 

- Din bunu nasıl sağlar? diye sordu Ahmet.

- Dinin en önemli yönü iman’dır. İmanın temeli ise Allah’ın 
varlığına birliğine, her şeye kadir olduğuna ve Allah’ın dünyayı 
fani olarak yarattığına, insanı mahlukatın en şereflisi olarak ya-
rattığına, kıyametin kopup dünyanın harap olacağına, her şeye 
kadir olan Allah’ın insanları ahiret aleminde yeniden dirilterek 
dünyada yaptıklarından hesaba çekeceğine, iman edip salih 
amel işleyenleri cennetle mükafatlandırıp, asileri cezalandıraca-
ğına inanmaktır. Bu iman olmadan din olmaz. Dinin en mühim 
yaptırımı budur. Bütün diğer iman esasları da, amel ve ahlakla 
ilgili hükümleri de bu imanın iki temel esasına dayanır. Allah’a 
iman ve ahirete iman. İnanan insan inancının gereği olarak iba-
detini yapacak, mükafatının ahirette Allah’tan bekleyecektir. 
Ahlak kurallarına dinin emri olduğu için uyacak ve mükafatını 
ahirette Allah’tan bekleyecektir. Yaptıkları iyilik ve yardımları 
karşılıksız yapacak ve mükafatını ahirette Allah’tan isteyecektir. 
Kötü düşünce ve davranışlarından cehennem korkusu ile kaça-
cak ve ahirette Allah’ın kendisini hesaba çekeceğini unutmaya-
caktır. İşte imanın gereği budur. 

- “Siz sadece İslam dinini anlatıyorsunuz. Yahudilik ve Hrıs-
tiyanlık dini ile ilkel dinlerde de aynı şeyler yok mudur. İnsan 
herhangi bir dine inansa dindar olmak için yeterli değil midir? 
Sonra bize ‘din bir hayat tarzıdır’ diye öğrettiler. Dini biz ‘in-
sanların inanışları ve dini ayinleri’ olarak biliyoruz” diye söze 
karıştı Hasan.. ‘Din dersi kitaplarında da böyle anlatılmaktadır’ 
diye sözünü tamamladı. 

- “Din Allah tarafından melek Cebrail vasıtası ile peygam-
berlerine, dolayısıyla insanlara Allah’ın mesajıdır” dedi Ali bey. 
Bu mesajın ana teması, dünyanın ve insanın yaratılış amacını 
içerir. Bu mesaj gerçeğe, akla ve mantığa uygundur. Gerçek-
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lerden gafil ve yaratılış amacından cahil insanlara bir öğüttür. 
Gerçek ise şudur: Kainat ve eşya bir zamanlar yoktu. Sonradan 
yaratıldı. Öyle ise yaratıcı bununla neyi amaçladı? Yaratılan 
varlıklar bir müddet bu fani dünyada yaşadıktan sonra ölüme 
ve yokluğa mahkumlar. Öyle ise niçin dünyaya gönderiliyor-
lar? Varlıklar içerisinde tüm varlıklara tasarruf eden ve eşyaya 
hükmeden insandır. İnsan ise bir noktada varlıkların en acizi 
ve en muhtacı, en çok düşmanı olan ve ihtiyacı sonsuza kadar 
uzanan, kabiliyet ve istidadı çok geniş bir varlıktır. Ömrü kısa 
olup her an ölüm ile karşı karşıyadır. Pek çok sıkıntı, ızdırap 
ve hastalıklar, bela ve musibetler ile uğraşmaya mahkumdur. 
Acaba neden? Ölüm insanlığın en mühim meselesidir. Ölüm-
den sonra yeniden bir hayat var  mıdır? Varsa niçin vardır?  
Nasıl bir hayattır? Dünya hayatına benzer mi? gibi insanı meş-
gul eden ve kendisi için çok önemli bulunan pek çok suallerin 
cevabını içerir. Din gerek ilahi mesaj olan kitaplar vasıtası ile, 
gerekse peygamberlerin bu kitapları açıklaması olarak insanın 
merak edip de aklı ile bulamadığı pek çok meseleyi çözerek 
insanı rahatlatır. Dünyanın ve insanın yaratılış amacını öğre-
tir. Ahiret hayatından haber verir ve bu iki hayatın huzur ve 
mutluluğunu kazanmanın yollarını gösterir. Bunun dışındaki 
düşünce ve görüşler din değil felsefi birer düşünceden başka 
bir şey değildir. Yüce Allah ilk insan olan Hz. Adem’den (as) 
bu güne kadar insanlığa bu mesajı getiren 124.000 peygamber 
göndermiştir. Bunların içinde kendilerine kitap verilen dört 
büyük peygamber vardır. Bunlar Hz. Musa  (as) Hz. Davud 
(as) Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed’dir. (asm) Hz. Musa (as) 
Hz. Davud (as) ve Hz. İsa’nın (as) getirdiği kitaplar ve mesaj-
lar zamanla devlet adamları ve din adamları dünyanın geçici 
kaygıları ve menfaatleri yüzünden değiştirmişlerdir. Yahudiler 
ahirete imanı dinlerinden çıkarmışlar ve dinlerini tamamen 

dünyevi amaca indirgemişlerdir. Böylece dinlerini amaçları dı-
şına çıkarmışlardır. Yüce Allah da son peygamber ve son kitabı 
göndererek yukarda ifade ettiğimiz dinin mesajını daha detay-
lı ve akla mantığa uygun ispat ederek insanlara göndermiştir. 
Din amacı dışına çıkınca din olmaktan çıkar, felsefi görüş ve 
beşeri düşünceden öteye gitmez. Bu durumda elbette fonksi-
yonunu icra etmez ve insanlar üzerinde müessir olmaz. Amacı 
dışına çıkan her şey etkisini yitirir. Din de bundan kendisini 
kurtaramaz. 

- “Dinin amacı nedir? şeklinde bir soru yöneltti Hakan. 
“Biz genellikle dini dünya ve ahiret saadetini temin eden pren-
sipler mecmuası” olarak biliyoruz. Kitaplarımızda da böyle 
anlatılıyor. Bundan bir şey de anlamıyoruz. Ancak gördüğü-
müz kadarı ile insanlar din ile dünya saadetini amaçlıyorlar, 
bize hep dünyadaki faydalarını öğretiyorlar. Din sanki dünya 
saadeti için gönderilmiş. Halbuki İslam dinine inanmayanları 
dünya bakımından daha zengin ve refah içinde yaşadıklarını 
görüyoruz. Bunun için dine inanmayanlar da “Din bizi geri bı-
rakmış!” diye bizlere telkinatta bulunuyorlar. Bunun için dini 
ve amacının ne olduğunu doğru şekilde öğrenmek istiyoruz” 
diye sözlerini tamamladı. 

- “Dinin amacı uhrevi saadettir” dedi Ali bey. Bu amaç ya-
ratıcı olan Allah’ın insana biçtiği rolün gereğidir. Çünkü yüce  
Allah tüm kainatı ve mahlukatı kendi varlığına delil olsun ve 
1001 ismini, sonsuz hazinelerini, gücünü ve kudretini şuurlu 
ve akıllı varlıklara tanıtsın diye yaratmıştır. Görünmezlik per-
desi arkasına saklanan yüce Allah kendisini nasıl tanıtacaktır? 
Elbette eserleri ile.. Bunun için tüm yarattığı varlıklar, canlı 
olsun, cansız olsun yaratıcısı ve ustası olan Allah’ın eseri ve sa-
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natı olması açısından çok yönleri ile yaratıcısını tanıtır. Nasıl 
yazılmış bir kitap katibini ve yazarını, bir resim ve heykel res-
samını ve bir eser ustasını tanıtırsa tüm varlıklar kendilerin-
deki sanat ve güzellikleri ile yaratıcısını tanıtır. Sanattan sa-
natkarı, eserden ustayı, kitaptan katibi ve müellifi ancak akıllı 
ve şuurlu insan tanıyacak, bilecek ve takdir edecektir. Bunun 
için Allah insanı yaratmıştır. İnsanın en önemli görevi eser-
den müessire, yani ustaya intikal ederek kendisini ve kainatı 
ve içindeki her şeyi yaratan yüceler yücesi Allah’ı iman ile tanı-
maktır. Bunun için Allah’ın asla affetmeyeceği en büyük günah 
şirk ve küfürdür. Dinin birinci amacı da insanlara Allah’ın var-
lığını ve birliğini tanıtmaktır. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim 
3000 den fazla ayeti ile Allah’ı isimleri, sıfatları ve kainattaki 
tasarrufatı ile tanıttırır. İnsan Allah’ı  şanına layık bir şekilde 
tanırsa yaratılış amacını gerçekleştirmiş olur. Yüce Allah bu 
insanı elbette mükafatlandıracaktır. Kendisini tanımayarak 
veya yanlış tanıyarak şanını, azametini ve kudretini hafife ala-
nı da cezalandıracaktır. Bunu nasıl yapacaktır? İnsanını hak 
ettiği ve layık olduğu şekli ile yapacaktır.  Çünkü Allah adildir, 
asla zulmetmez. Adalet ise herkese hakkını vermek, suçluyu 
da cezalandırmak şeklinde olur. İnsan ise en mükemmel var-
lık olarak diğer canlılar gibi dünya için yaratılmamıştır. Belki 
kendisine verilen akıl, hayal, ilim, duygu ve düşünce, hissiyat 
ve doyumsuz istek ve arzuları ile ebedi hayat için yaratılmıştır. 
Dünya insanı doyurmaz, iyiliklerinin ve kötülüklerinin hakkı-
nı almaya dünyanın fani şartları imkan vermez. Adalet de bu 
dünyada sağlanamaz. Elbette mükafatı ebedi cennet ve cezası 
ebedi bir cehennemdir. Çünkü insanın cinayeti büyük olduğu 
gibi mükafatı da büyük olacaktır.

-Nasıl yani? diye sordu Hakan!

-Yani, bir insan haksız yere birini öldürürse adil cezası ne-
dir?

-Onun da aynı şekilde öldürülmesidir” dedi Hakan.

-Peki bir insan yüz kişiyi haksız yere öldürmüş ise ne ola-
cak?

-O zaman yüz kere aynı acıyı ona tattırmak gerekir.

-Peki bu dünyada bu mümkün olur mu? 

-Elbette olmaz. Ha!.. Tamam şimdi anladım, niçin ahiret 
gereklidir. Sağ ol hocam, beni gerçekten aydınlattınız” diye kar-
şılık verdi Hakan. 

Ali bey devam etti:

-İnsanı yaratan yüce Allah kainatın yaratılış amacını ger-
çekleştireceği için insana çok büyük değer verdi. Dünyayı da, 
cenneti de insan için yarattı ve insanı kendisine muhatap aldı. 
Adeta kainat ağacının meyvesi insan oldu. Böyle olunca ağacı 
meyvesi için diken bir bahçıvan nasıl meyvesini zayi etmez ise, 
Allah da insanı ölümle yok edip bütün kainatı anlamsız ve lü-
zumsuz hale getirmeyecektir. Bunun için insanı diriltecek ve 
cenneti de insan ile şereflendirecektir. Ancak bunu hak edene 
verecektir. İşte dinin amacı insanın bu uhrevi saadetini temin 
etmektir. İnsan yaratılış amacını nasıl gerçekleştirebilir, yara-
tıcının rızasını nasıl kazanabilir ve cenneti, ebedi saadeti nasıl 
kazanabilir? Bunun yollarını gösteren prensipler ve kurallar 
mecmuasıdır din. Allah’ın birliğine iman ve öldükten sonra 
Allah’ın insanı bedeni ile dirilterek hesaba çekeceğine ve ita-
atkarları ebedi cennetle, asileri hapisle, kafirleri ve müşrikleri 
de ebedi cehennem ile cezalandıracağına iman etmeden, bu 
imanın gereği olan “Salih Ameli” işlemeden kurtuluş imkanı 
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olmadığını bize haber veren dindir. Dindar insan da buna göre 
ahiret saadetine çalışan insandır. İşte bu imandır ki insanın 
dünya saadetini de netice verir. Hedefi büyük olanın küçük he-
defleri gerçekleştireceği gibi. 

-Yani hedefi üniversite olanın okuldaki matematiği en güzel 
şekilde başarması gibi bir şey değil mi? dedi Süleyman. 

-‘Aynen öyle!’ Diye karşılık verdi Ali bey. Gülüştüler… 

Bu sohbetten çok memnun olan gençler haftaya tekrar bir 
araya gelerek konuşmak üzere ayrıldılar. 

 

D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M
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İBADET NEDİR?

Ali beyin izahlarından etkilenen öğrencilerden Süleyman; 
Hakan, Hasan ve Ahmet’e “Ali bey gerçekten aklımıza uygun çok 
mantıklı izahlarda bulunuyor. Bizim kendisine soracağımız pek 
çok sorularımız var. Kendisinden randevu alalım da müsait bir 
zamanda parkta oturup sohbetimize devam edelim” dedi.

Bunun üzerine Ahmet Ali beyi arayarak konuştu. İkindiden 
sonra buluşmak üzere anlaştılar. Randevu saatinde Ali Beyi Ah-
met, Süleyman, Hakan ve Hasan ayakta karşıladılar. Sonra park 
içinde bir ağacın gölgesindeki masaya hep beraber oturdular.

Ali bey “Önce çaylar söyleyelim; ancak çaylar benden” dedi. 
Çaylar gelmeden havadan sudan biraz sohbet ettiler. Çayların 
gelmesi ile konuya geçildi. 

Hakan “Hocam! Benim merak ettiğim şeylerden birisi bir 
insan nasıl gerçek bir müslüman olur? Bir insan nasıl Allah’ın rı-
zasını kazanır? Sohbetimize buradan başlamak istiyorum. Son-
ra arkadaşlarımızın soruları ile devam ederiz” dedi.
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Ali bey “İslam, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ederek 
Ona teslim olmak demektir. Biz ‘Lâ ilâhe illallah Muhammed 
Resulullah’ diyerek Allah’a iman etmiş oluruz. İmanımızın ifa-
desi budur. Yani, Allah birdir, Allah’tan başka ilah ve yaratıcı 
yoktur. Muhammed Allah’ın bizlere elçisidir demek suretiyle 
iman etmiş ve İslam dairesine girmiş oluruz. 

İman öncelikle bilgiye dayanır ve aklın kabulünden sonra 
kalbimizle tasdik etmektir. Kalbin tereddütsüz tasdiki olmaz-
sa iman etmiş sayılmayız. Ancak bilgi sahibi olmuş oluruz ve 
aklımız da kabul eder ama bu iman dediğimiz kalbin tasdikini 
gerçekleştirmez. İman olmadan bizim bilgilerimiz diğer dinler 
hakkındaki bilgilerimiz gibi olur. 

İman bizi kainatın yaratıcısı olan Allah’a bağlayan bir bağ-
dır. Biz bu bağ ile Allah’a bağlanmış ve Allah’ın varlığını kalbi-
mizde hissederek Ona dayanıp güvenmiş oluruz ve bundan 
sonra bizim davranışlarımız ve amellerimizin Allah katında bir 
değeri olur. 

Hakan: “Anladım. Allah’ın varlığını ve birliğini kalbimizle 
tasdik etmekle iman etmiş oluruz. Bunun için Allah birdir de-
mek yeterli değil mi? Muhammed Allah’ın elçisidir” demeye ge-
rek var mı?” diye sordu.

Ali bey: “Allah’ın varlığını ve birliğini bize haber veren ve 
bunu dava edinen ve diğer iman esaslarını ders veren, emir ve 
yasaklarını bize bildiren Hz. Muhammed’dir. (asm) Biz Allah’ı 
onun dilinden ve getirdiği vahiyle biliyor ve rızasını ancak onun 
bize öğrettiği şeylerle kazanıyoruz. Bu nedenle onu yok sayarak 
iman etmiş olmayız. Yüce Allah da insanlardan kendisine mu-
hatap olarak onu seçmiş ve insanlara elçi olarak onu göndermiş. 
Allah’ın emirlerini ve mesajını bize getiren elçiyi kabul etme-

mek Allah’a inanmamak demektir. Allah’a iman onun elçisine 
de iman etmeyi gerekli kılar. Bu sebeple imanın ifadesi “La ilahe 
illallah Muhammed Resulullah” şeklindedir” dedi. 

Sonra şöyle devam etti: “İman eden bir mü’min Allah’a olan 
bağlılığını Allah’ın adını her zaman anarak gösterir ki buna “Al-
lah’ı zikretmek” denir.”

“Biz Allah’ı nasıl zikredeceğiz?” dedi Hasan. 

“Her hayırlı işimizde ve ‘Bismillarrahmanirrahim’ diye Bes-
mele ile başlayarak” dedi Ali Bey.

Hasan atıldı. “Bismillahirrahamanirrahim” ne anlama ge-
liyor ve bu cümleyi söylemenin bize ne gibi faydası var ve bizi 
nasıl Allah’a bağlıyor?” dedi.

Ali bey Hasan’a dönerek “Güzel bir soru!” dedi. Sonra şöyle 
devam etti: “Anlamanız için size bir hikaye ile örnek vereceğim. 
Arap çöllerini bilirsiniz. Orada yaşayan kabileleri ve tarihte bu 
kabilelerin de geçimlerinin yağmacılık ve eşkiyalık olduğunu da 
duymuşsunuzdur. Şimdi böyle bir çölde seyahat eden bir adam 
düşünün. Bu adamın yolda karşılaştığı eşkiyalardan kurutulma-
sı ve yoluna rahat şekilde devam etmesi ve onların şerlerinden 
korunması için onlara hükmeden bir padişahın adını alması ve 
onun namına gezmesi lazım. Kendi adına hareket edecek olursa 
yoldaki eşkiyalar karşısında perişan olacaktır.

Böyle bir seyahat için iki adam farzediyoruz gidiyorlar. Bi-
risi mütevazi diğer gururlu. Mütevazi kendine güvenmekle be-
raber padişaha sığınır ve onun fermanını da yanına alarak onun 
adıyla yola çıkar. Seyahatinde nereye gitse padişahın selamını 
söyler ve fermanını gösterir. Büyük bir itibar ve saygınlık görür, 
işleri görülür. Bir eşkıyaya rast gelse ‘Ben falan padişahın ferma-
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nı ile geziyorum’der. Eşkiya ilişmez ve yol gösterir. Gururlu olan 
‘Padişah kimdir, tanımam! Ben kendi gücümle ve aklımla kendi 
işimi görürüm!’ der ve yola çıkar. Öyle belalar ve sıkıntılar çeker 
ki tarif edilmez. Eşkiyalarla mücadele etmek zorunda kalır, git-
tiği yerde sıkınıtılar çeker. Bazen savaşmak ve bazen yalvarmak 
durumunda kalır. Hem zelil, hem de rezil olur.

Şimdi o çöl bu dünyadır. Her birimiz de o çölde yolculuk 
yapmaktayız. İhtiyaçalarımız çok fazla ama bu ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak güç ve kuvvete sahip değiliz. Mikroptan depreme 
kadar bize zarar veren düşmanlarımız pek çok ama bizim onlar-
dan kurtulacak gücümüz yok. Bu durumda her insanın kainatı 
ve bizi yaratan, bütün olayları sebepleri kudreti ile idare eden 
ezelî ve ebedî bir kudrete sığınmamız ve Ondan yardım isteme-
miz gerekir ki bütün bu sıkıntılardan kurtaracak güce dayana-
lım. 

İşte “Bismillahirrahmanirrahim” diye Allah’a dayandığımız 
zaman sonsuz güç ve kudret sahibine sığınmış oluyoruz. Bes-
mele ile Allah’ın adını zikreden kimse askere kaydolan bir nefere 
benzer. Asker devlete dayandığı ve kanun namına hareket ettiği 
içindir ki bütün kapılar ona açılır ve bir emirle her işi yapar ve 
her şeye karşı dayanma gücünü bulur.

Bütün varlıklar “Bismillah” diye Allah’ın kudretine dayan-
dıkları içindir ki bir çekirdek dağ gibi bir ağacı ortaya çıkarıyor 
ve dağ gibi yükleri kaldırıyorlar, rahmet hazinelerinden elleri-
ni doldurup biz insanlara sunuyorlar. Her bir bahçe “Bismillah” 
diye Allah’ı zikrediyor ki Allah’ın kudreti ile aynı topraktan çeşit 
çeşit lezzetli yiyecekleri bizlere takdim ediyorlar.

Yine her bir inek, koyun ve keçi gibi mübarek hayvanlar da 
manen “Bismillah” diye Allah’ın kudretine dayanıyorlar ki Allah 

namına, rezzak namına kan ve fışkı ortasından en güzel, en fay-
dalı bembeyaz bir sütü bize ikram ediyorlar. Yoksa onlar bunu 
bilerek kendi güçleri ve iradeleri ile yapmıyorlar.

Bunun gibi her şey Allah adına hareket ediyor, Allah’ın kud-
retine dayanıyor ve manen, hal diliyle “Bismillah” diyorlar ki bu 
harika işleri yapıyorlar. Öyle ise biz insanlar da “Bismillahirrah-
manirrahim” diye Allah’ı zikrederek Allah’a güvenerek, tevekkül 
ederek hareket etmeliyiz ki Allah’ın yardımı ile her türlü sıkıntı-
dan kurtulalım ve her çeşit ihtiyaçlarımızı rahatça elde edelim.

Ali beyin bu güzel açıklamalarını can kulağı ile dinleyen 
gençelerden Süleyman dayanamayarak sordu: “Biz çarşıya paza-
ra gidiyoruz ve Allah’ın yarattığı elma, domates ve patates gibi 
yiyecekleri alıyoruz ve onlara bir fiyat ve ücret ödüyoruz. Acaba 
bu yiyeceklerin gerçek sahibi olan Allah bizden en gibi bir fiyat 
istiyor?” dedi. 

Ali bey gülerek “Çok güzel bir soru” dedi. Sonra “Allah’ın 
yarattığı nimetlerin, yiyeceklerin ve içeceklerin gerçek fiyatını 
vermek elbette mümkün değildir. Çünkü bir narı yapmak hem 
ağaca, hem hava, su, güneş, toprak gibi unsurlara, hem dünyaya 
ve dünyanın güneş etrafında dönmesine bağlıdır. Bir meyvenin 
yaratılması bütün kainatın uyumlu bir şekilde faaliyetine bağ-
lıdır. Biri eksik olsa hiçbir meyveyi yememiz mümkün olmaz. 
Ancak yüce Allah bizden bu nimetlerin karşılığı olarak üç şey 
istemektedir. Bunlar da “Zikir, Fikir ve Şükür”dür. 

Başta “Bismillahirrahmanirrahim” demek Allah’ı zikremek-
tir. Sonunda “Elhamdülillah” demek Allah’ın bu nimetlerine 
şükretmektir. Yemeği veya meyveyi yerken “Bu nimetleri bize 
veren elbette her şeyi yaratan yüce Allah’tır. Allah bunları yarat-
masaydı biz asla bunu yapamazdık. Bu nimetler bize Allah’ın ik-
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ramı ve ihsanıdır” diye düşünmek de fikir ve tefekkürdür. Böy-
lece yemeğimizi yerken, suyumuzu içerken hem gıdamızı almış, 
hem de Allah’ın rızasını kazandıracak olan bir ibadeti yapmış 
oluruz. Yediklerimizin ve içtiklerimizin fiyatını da bu şekilde 
ödemiş oluyoruz.

Nasıl ki bir padişahın değerli bir hediyesini bize getiren bir 
kölenin elini ve ayağını öpüp hediye sahibi padişahı düşünme-
mek ve padişaha teşekkür etmemek ne derece bir aptallık ve 
ahmaklık ise Allah’ın nimetlerini bize sunan bahçeye, ağaca ve 
hayvanlara hizmet edip Allah’ı zikretmemek ve doğrudan Ona 
şükretmemek bundan daha fazla aptallıktır.

Ali beyin bu güzel anatımını can kulağı ile dinleyerek etki-
lenen Hasan hemen atıldı ve “Hocam! Anladım, yiyecek ve içe-
ceklerin fiyatı zikir, fikir ve şükür. Ama Allah bize bedenimizi, 
bedenimize bağlı olarak göz, kulak ve ağız gibi orgaları ve ruhu-
muzu, ruhumuza bağlı olan akıl, irade, hafıza ve hayal gibi duy-
gularımızı vermiş. Peki bunların fiyatını nasıl ödeyeceğiz?” dedi. 

Ali bey “Sizler gerçekten zeki ve meraklı, gerçekleri öğren-
mek isteyen akıllı gençlersiniz. Sizleri tebrik ediyorum!” dedik-
ten sonra şöyle devam etti:

Biliyorsunuz ibadet Allah’a iman ile beraber Ona itaat et-
mektir. Allah’ın ibadet olarak bizden istediği şeyler zaten bizim 
insan olarak yapmamız gereken şeylerdir. Bu nedenle Kur’an 
bize “Allah sizin kaldıramayacağınız yükü size yüklemememiş-
tir. Ancak kolayca yapabileceğiniz şeyleri sizden istemiş, bunun-
la da sizin Allah’a olan imanınızı ve bağlılığınızı göstermenizi 
dilemiştir” buyurur. Allah önce insana veriyor, sonra verdiğin-
den istiyor. İnsanı kötülüklerden korumak için yasaklıyor ve bu-
nunla cehennemden koruyup cennete layık değerli birer insan 

olmamızı istiyor. Allah’ın emir ve yasaklarının hikmeti ve amacı 
budur.

İnsan Allah’ın kendisine her gün verdiği ömür sermayesi 
olan 24 saatin yalnız bir saatini beş vakit namaza ayırmakla be-
deni ve ruhu ile Allah’a ibadet ederek bedenin ve ruhun fiyatını 
vermiş ve şükrünü eda etmiş oluyor. Allah kendisine mal ver-
mişse bunun kırkta birini zekat olarak muhtaçlara verip malın 
fiyatını ve şükrünü eda etmiş oluyor. Yine sıhhatinin şükrü ola-
rak Allah’ın emri ile pek çok hikmet ve faydası olan senede bir ay 
oruç tutuyor. Bu şekilde Allah korkusu ile günahlardan kaçan ve 
Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için namaz, oruç 
ve zekat ibadetini yapan bir insan Allah’ın razı olduğu gerçek bir 
mümin ve dindar bir insan oluyor. 

Süleyman “Hocam şimdi anladım. Dindarlık sadece konuş-
makla olmuyormuş, gerçekten dindar mümin Allah’tan korkan 
ve günahlardan kaçan, Allah’ın emirlerini yaparak nimetlerine 
şükreden insana denirmiş, öyle değil mi?” dedi.

Ali bey “Gerçekten sonucu çok güzel bağladın. Zamanımız 
hayli ilerledi. Akşam olmak üzere. Bu günlük bu kadar yeter. Ar-
tık evlerimize gitmemiz lazım” dedi. 

Süleyman “Ama hocam daha çok sorularımız var. Bu sohbet 
gerçekten bize çok faydalı oluyor. Bilmediğimiz gerçekleri öğre-
niyoruz. Yarın ikindi vaktinde okuldan çıktığımız zaman yine 
burada buluşalım mı?” dedi. 

Ali bey “Elbette. Ben de işlerimi ona göre ayarlarım. Şa-
yet sizlere faydalı olabiliyor ve dinimizi size sevdirebiliyorsam 
benim için bundan daha güzeli ve faydalı bir ibadet olamaz. 
İlim dediğimiz dini ve imani meselelerde konuşmak, okumak 
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ve öğrenmek farz ibadetlerden sonra Allah katında en değerli 
ibadettir. Peygamberimiz (asm) “Bir saat ilim meclisinde bu-
lunmak bir gece sabaha kadar nafile namaz kılmaktan ve bir 
sene nafile oruç tutmaktan Allah katında daha değerlidir” bu-
yurmuşlardır. Bu nedenle benim için bundan daha büyük bah-
tiyarlık olamaz” dedi.

Hep beraber kalktılar ve evlerinin yolunu tuttular.

 

B E Ş İ N C İ  B Ö L Ü M
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ALLAH’I NASIL TANIRIZ?

Allah hakkında merak ettikleri konularda bilgi sahibi ol-
mak, hayat ile ilgili gerçekleri ve hayatın anlamını öğrenmek, 
dünyanın ve insanın yaratılışının sırlarını anlamak isteyen Sü-
leyman, Hakan, Hasan ve Ahmet okuldan çıkar çıkmaz sözleş-
tikleri gibi çay bahçesine koştular. 

Bir kaç dakika sonra da Ali bey geldi. Selamlaşıp gençlerle 
tokalaştıktan sonra bir masanın etrafına oturdular. Gençler me-
raklı öğremen de ilgili ve bilgili olunca eğitim ve öğretim de her 
yerde ve her zaman devam ediyordu. Öğrenmek için illa da okul 
gerektirmiyordu. Merak ilmin hocası idi ve meraklı olanlar okul 
şartlarını her yerde oluşturuyorlardı. Zaten iyi bir eğitim için üç 
şey yeterli idi: “Öğretmen, öğrenci ve merak...”

Önce Hakan söz aldı. “Hocam! Geçen dindar gördüğüm bi-
rine ‘Allah ölüleri nasıl diriltecek?’ bana açıklar mısın?’ dedim. 
Bana inanmıyormuş gibi sert sert baktı ve “İman sorgulanmaz. 
Allah her şeye kadirdir. İnanacaksın; ama aklını karıştırmaya-
caksın!” dedi. Gerçekten öyle midir? Din bir dogma mıdır? Dini 
gerçeklerin akılla izahı mümkün değil midir?” dedi.



78 79

Ali bey “Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in (as) sizin sor-
duğunuz gibi Allah’a “Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana 
göster” diye sorduğu yazılıdır. Allah İbrahim’e (as) “Yoksa inan-
madın mı?” dedi. İbrahim (as) de: “Hayır! İnandım, fakat kalbi-
min mutmain olması için görmek istedim” dedi. Bunun üzerine 
Allah: “Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al kendine 
alıştır, sonra onları kesip parçala ve etlerini karıştır, her dağın 
başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; 
koşarak sana gelirler. Bil ki Allah Azîzdir; izzet ve azamet sahi-
bidir, hakîmdir; her şeyi hikmetle yapar” (Bakara Suresi, 2: 260.) 
buyurmaktadır.

İbrahim (as) böyle sorgulayarak aklını ikna ve kalbini tat-
min ederek imanını güçlendirdiği için Allah ona “Halilim=Dos-
tum” demiştir. Bundan da anlıyoruz ki Allah imanlarımızın 
güçlenmesini ve artırılmasını, delillerle aklı ikna ve kalbi tatmin 
ederek kamil bir imana ulaşmamızı istiyor. Yine Kur’an-ı Kerim-
de yüce Allah insanı aklına havale ediyor “Düşünmez misiniz? 
Aklınızı çalıştımaz mısınız. Bakmaz mısınız? Bakın ibret alın! 
Ey akıl sahipleri düşünün!” (En’am Suresi, 80, 126; Yunus, 3; 
Hud, 24, 30; Kamer, 17.) buyurmaktadır. Ama ne var ki müslü-
manlar okumayı, öğrenmeyi ve düşünmeyi ihmal ettikleri için 
sorgulamayı, aklı ikna ederek ve kalbi tatmin etmek isteyenlerin 
de iman etmek yerine şüpheye düşüp inkar edeceklerinden kor-
kar hale gelmişlerdir. Bu sebeple size “İnanacaksın ama aklını 
karıştırmayacaksın!” demiştir.

Hakan: “Anladım hocam. Gerçekten dediğin gibi Kur’an bi-
zim okuyup öğrenmemizi, bilgi sahibi olmamızı istemekte, aklı 
kullanmamızı ve düşünmemizi, sorgulamamızı istemekte; ama 
biz bu emre uymayarak cahil kaldığımız için kendimizden kork-
makta ve imanımızdan şüphe etmekteyiz. Öyle değil mi?” dedi. 

Ali bey “Aynen öyledir” dedi. Sonra “Zaten bizim düşmanı-
mız cehalettir. Okumayıp cahil kaldığımızdan ve okumaya değer 
vermediğimizden zengin olmanın yollarını da bilmiyoruz ki fakir-
likten kurtulalım. Dinimizi ve tarihimizi tam olarak bilmediğimiz 
içindir ki aramıza fitne, ayrılık ve düşmanlık tohumları ekilmekte-
dir. Bütün bu hastalıklarımızın çaresi okumaktır. Bu sebeple yüce 
Allah peygamberimize ilk olarak “Oku! Oku seni yaratan Rabbinin 
adıya Oku!” ferman etti. Müslümanlar da okuyup yazmaya ve ilme 
değer verdiği zaman ilerledi ve dünyanın efendisi oldu. Ama oku-
mayı yazmayı, sorgulamayı ve öğrenmeyi terk etti geri kaldı, Allah 
tarafından da fakirlik ve ihtilaflarla cezalandırıldı” dedi.

Ali bey devam etti. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman 
edenler! Allah’a ve Resulüne iman edin!” (Nisa Suresi, 4: 136.) 
buyurarak iman edenlerin de imanlarını yenilemelerini emret-
mektedir. Bir başka ayetinde ise “Gerçek müminler Allah’ın adı 
zikredildiği zaman kalpleri titrer ve Allah’ın ayetleri okunduğu 
zaman imanları artar.” (Enfal Suresi, 8: 2.) buyurarak imanın 
devamlı artan ve güçlenen bir yönü olduğunu ve daima imanı 
artırmak ve güçlendirmek gerektiğini bize haber vermektedir. 

Bu durumda Allah katında en değerli ibadet ilimle imanı-
mızı artıracak ve güçlendirecek şekilde çalışmaktır. Peygamberi-
miz (asm) da “İmanda kamil olanınız ahlaken mükemmel olanı-
nızdır” (Buhari, Edeb, 38; Müslim, Fedail, 68.) buyurarak iman 
ile ahlak arasında sıkı bir bağ olduğunu, iman kemale erdikçe 
ahlakın da mükemmele doğru gideceğini bize bildirmiştir.

Ahmet “Hocam o zaman Allah’ın varlığını kabul etmeyen 
ateist birisine Allah’ın varlığını ve birliğini aklını ikna edecek şe-
kilde nasıl anlatabiliriz? Bizim sınıfta bir arkadaşımız var. Ben 
Allah’ın varlığına inanmıyorum. Her şey tabiatın eseri diyor. Bu 
arkadaşı nasıl ikna edebiliriz?” dedi.
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Ali bey Ahmed’e dönerek “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne 
ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, bili-
yorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memle-
ket hâkimsiz olur? Buna imkan var mıdır?” dedi. 

Sonra şöyle devam etti: “Bir eser ustasız olmaz, bir kitap da 
katibini göstermeksizin olmaz. Bir harf kendisini bir harf kadar 
tarif ederken, kâtibini bir satır kadar anlatır. Yani yazılı bir harf 
‘Beni yazan katibin hayatı var, ilmi var, iradesi var, kudreti var. 
Şayet harf sanatlı yazılmışsa kâtbim sanattan ve estetikten, hat-
tatlıktan anlar’ demiş olmaz mı? Aynen bunun gibi yaratılan her 
varlık da “Beni yaratanın hayatı var, görerek, bilerek, isteyerek, 
yaratma gücüne sahiptir’ diye lisan-ı haliyle ifade etmiyor mu? 
İşte Allah kendi zatını gizlemiş ve sanatı ile yarattığı varlıklarla 
kendi varlığını akıl sahiplerinin anlamasını ve sıfatları ile daha 
iyi tanımasını istemiştir.

Allah’ı tanımak ve bilmek için eserlerine bakmak lazım. İn-
san Allah’ın yarattığı varlıklar konusunda ne derece bilgi sahibi 
olursa Allah’ı o derece tanır. Bilim dediğimiz şey, Allah’ın yarat-
tığı varlıklar üzerinde düşünmek ve araştırma yapmaktır. İşte 
okuduğumuz, Fizik, Matematik, Fen Bilimleri, Astronomi, Zoo-
loji, Botanik gibi bilimlerin tamamı Allah’ın yarattığı varlıkların 
özelliklerini, durumlarını ve faaliyetlerini incelemek, insanın 
yararına sunmak ve hayatı kolaylaştırmaktır.

Varlıklar üzerinde araştıma yaparken ve hayretimizi artıra-
cak faaliyetlerini ve faydalarını gördükçe bu akılsız ve şuursuz, 
bilgiden ve düşünceden yoksun varlıkların yaratılışları, faydala-
rı ve faaliyetlerinin kendi iradeleri ile değil, onları yaratan, yö-
neten ve sevk eden gizli bir ilim, irade ve kudret sahibinin onları 
sevk etmesi olduğunu anlamak ve idrak etmeye “İman” denir. 
Bilgimiz arttıkça da hayretimiz ve imanımız artar. Bunun için 

Allah’ı en iyi tanıyan ve bilen, Allah’tan en çok korkan alimler-
dir. (Fatır Suresi, 35: 28.)

Kastamonu’da Bediüzzaman’ın yanına gelen bir kaç liseli 
genç “Bize Hâlikımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bah-
setmiyorlar” derler. Bediüzzaman da onlara “Sizin okuduğunuz 
fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusiyle mütemadiyen Al-
lah’tan bahsedip Hâlikı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları 
dinleyiniz” şeklinde cevap verir. 

Sonra misallerle fenlerin nasıl Allah’ı tanıttığını anlatır. 

“Meselâ: Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavano-
zunda hârika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar 
ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakîm 
bir eczacıyı gösterir. Öyle de, Küre-i Arz eczahanesinde bulunan 
dörtyüzbin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki ziyahat 
macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne de-
rece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde - okuduğunuz 
fenn-i tıp mikyasiyle - Küre-i Arz eczahane-i kübrasının eczacısı 
olan Hakîm-i Zülcelâl-i hattâ kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Hem, meselâ: Nasıl bir hârika fabrika ki, binler çeşit çeşit 
kumaşları basit bir maddeden dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü 
ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, Küre-i Arz denilen 
yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulu-
nan bu seyyar makine-i Rabbaniye ne derece bu insan fabrika-
sından büyükse, mükemmelse, o derece de - okuduğunuz fenn-i 
makine mikyasiyle- Küre-i Arz’ın ustasını ve sahibini bildirir ve 
tanıttırır.

Hem meselâ: Nasılki, gayet mükemmel binbir çeşit erzak, 
etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş 
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depo ve iaşe anbarı ve dükkân, şeksiz bir fevkalâde iaşe ve erzak 
malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede 
yirmidört bin senelik bir dairede muntazaman seyehat eden ve 
yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seye-
hatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler 
ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen biçare zî-
hayatlara getiren ve Küre-i Arz denilen bu Rahmanî iaşe anbarı 
ve bu sefine-i Sübhâniyye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve 
konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkân-ı Rabbanî, ne de-
rece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, -okuduğunuz veya 
okuyacağınız fenn-i iaşe mikyasiyle- o kat’iyette ve o derecede 
Küre-i Arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bil-
dirir; tanıttırır, sevdirir.

Hem nasılki: Dörtyüzbin millet içinde bulunan ve her mil-
letin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silâhı ayrı ve giydiği 
elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun 
mu’cizekâr bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletle-
rin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini 
ve cihazatlarını, hiçbirini unutmıyarak ve şaşırmıyarak verdiği o 
acîp ordu ve ordugâh, şüphesiz, bedahetle o hârika kumandanı 
gösterir, takdirkârane sevdirir. Aynen öyle de, zemin yüzünün 
ordugâhında ve her baharda yeniden silâh altına alınmış bir yeni 
orduyu Sübhânîde nebatat ve hayvanat milletlerinden dörtyüz 
bin nev’in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, tâlim, terhisleri gayet 
mükemmel ve muntazam ve hiç birini unutmıyarak ve şaşırmı-
yarak bir tek kumandan-ı âzam tarafından verilen Küre-i Arzın 
bahar ordugâhı, ne derece mezkûr insan ordu ve ordugâhından 
büyük ve mükemmel ise, -sizin okuyacağınız fenn-i askerî mik-
yasiyle- dikkatli ve aklı başında olanlara o derece Küre-i Arz’ın 
Hâkimini ve Rabbini ve Müdebbirini ve Kumandan-ı Akdesini 
hayretler ve takdislerle bildirir. Ve tahmid ve tesbihle sevdirir.

Hem nasılki: Bir hârika şehirde milyonlar elektrik lâmbaları 
hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmi-
yor bir tarzdaki elektirik lâmbaları ve fabrikası şeksiz, bedahet-
le elektiriği idare eden ve seyyar lâmbaları yapan ve fabrikayı 
kuran ve iştial maddelerini getiren bir mu’cizekâr ustayı ve fev-
kalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır; 
yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de, bu âlem şehrinde dünya 
sarayının damındaki yıldız lâmbaları, bir kısmı kozmoğrafyanın 
dediğine bakılsa, Küre-i Arz’dan bin defa büyük ve top gülle-
sinden yetmiş def’a sür’atli hareket ettikleri halde, intizamını 
bozmuyor; birbirine çarpmıyor sönmüyor, yanmak maddeleri 
tükenmiyor.

Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, Küre-i Arz’dan 
bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade 
yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniyyede bir lâmba ve soba 
olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün Küre-i Arz’ın 
denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar kömür veya bin arz ka-
dar odun yığınları lâzımdır ki sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvî 
yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürme-
yen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir 
nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklariyle gösteren bu 
kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektirik lâmba-
ları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükem-
meldir. O derecede -sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i 
elektrik mikyasiyle- bu meşher-i âzam-ı kainatın Sultanını, Mü-
nevvirini, Müdebbirini, Sâniini, o nuranî yıldızları şahit göste-
rerek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir.

Hem Meselâ, nasılki; bir kitap bulunsa ki: Bir satırında bir 
kitap ince yazılmış ve herbir kelimesinde ince kalemle bir sûre-i 
Kur’âniye yazılmış, gayet mânidar ve bütün mes’eleleri birbirini 
te’yid eder ve kâtibini ve müellifini fevkalâde meharetli ve ikti-
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darlı gösteren bir acîp mecmua, şeksiz, gündüz gibi kâtip ve mu-
sannifini kemâlâtıyla, hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Mâşâallah, 
Bârekâllah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de: Bu kâinat 
kitab-ı kebîri ki, bir tek sahifesi olan zemin yüzünde ve bir tek 
forması olan baharda, üçyüzbin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 
üçyüzbin nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yan-
lışsız, hatâsız, karıştırmayarak, şaşırmıyarak, mükemmel, mun-
tazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi; ve çekirdek 
gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir ka-
lem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz mânidar ve 
her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kâinat ve 
bu mücessem Kur’an-ı Ekber-i Âlem, mezkûr misaldeki kitaptan 
ne derece büyük ve mükemmel ve mânidâr ise, o derecede -sizin 
okuduğunuz fenn-i hikmet-ül eşya ve mektepte bilfiil mübaşe-
ret ettiğiniz fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet geniş mikyaslariyle 
ve dûrbin gözleriyle- bu kitab-ı kâinatın Nakkaşını, Kâtibini ha-
dsiz kemâlâtıyla tanıttırır. Allahü Ekber cümlesiyle bildirir. Süb-
hanâllah takdisiyle tarif eder. Elhamdülillâh senâlarıyla sevdirir.

İşte bu fenlere kıyasen, yüzer fünundan herbir fen, geniş 
mikyasiyle ve hususî aynasiyle ve dûrbinli gözüyle ve ibretli na-
zariyle bu kâinatın Hâlik-i Zülcelâlini esmasiyle bildirir. Sıfâtını, 
kemâlâtını tanıttırır.” (Sözler, 253-259.)

Gençler Ali beyin bu sohbetinden ve dersinden o derece 
istifade ettiler ki gözleri parladı ve Allah’a olan imanları arttı. 
Ancak vakit hayli ilerlemişti. Ertesi günü aynı saatte buluşmak 
üzere evlerine dağıldılar.

A L T I N C I  B Ö L Ü M
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ALLAH NASIL HER YERDE HAZIRDIR?

Ahmet bu defa yanına ateist olduğunu iddia ettiği okul 
arkadaşı Taner’i de getirmişti. Ali beyin anlattığı şeyleri arka-
daşına anlatan Ahmed’i dinleyen Taner’in inadı kırılmıştı ve 
kendisini bir merak sarmıştı. Elbette Ahmed’in anlattığı gibi 
“Bir harf katipsiz olmazdı.” Bir eser de ustasız meydana gelmesi 
imkansızdı. Dünyada tesadüfle her şeyin olduğunu iddia etmek 
ona da çok saçma geliyordu. Cansız ve akılsız tabiattaki hava, 
su, ısı ve toprağın da kendilerinde olmayan hayat, renk, koku ve 
tat gibi şeyleri oluşturmaları, bunları canlıların faydasına uygun 
yapmaları ve canlıların yaşaması için kendilerini feda etmeleri 
mümkün değildi. Onları sevk ve idare eden görünmeyen bir el 
olmalı ve onun kudreti de sonsuz olmalı ki bütün bunları mü-
kemmel bir düzen içinde yapabilmeliydi. 

Ancak kafasına takılan bir husus vardı ki bunu bir türlü an-
layamıyordu. Allah nasıl oluyor da tek başına bu kocaman ucu 
bucağı olmayan milyarlarca yıldızlarda olan varlıkların hepsini 
birden idare ediyor ve her işi bizzat yapıyor ve her yerde hazır 
gibi her sesi işitiyor ve her şeyi görüyor? Bunu akılla izah etmek 
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mümkün mü? Bu aklın kabul edemiyeceği bir şeydi. Bunu sor-
mak istiyordu. Ancak bunu Ahmed’e de söylememişti. Doğru-
dan Ali beye soracaktı. Ali bey buna cevap veremiyecek ve böyle-
ce kendi tezini arkdaşlarına da savunma imkanını elde edecekti. 
Bunun için Ahmed’in teklifini kabul ederek “Ben de sizinle ge-
leceğim” demişti.

Sözleştikleri saatte çay bahçesine gittikleri zaman Ali beyin 
masayı ayarlayıp kendilerini beklediğini gördüler. Hemen masa-
nın etrafında halka oldular ve oturdular. 

Ahmet: “Hocam bu gün arkadaşımız Taner’i de beraber ge-
tirdik. O da sizin sohbetinizden istifade etmek istediğini söy-
ledi” dedi. Ali bey Taner’e dönerek “Hoş geldin. Tanıştığıma 
memnun oldum” dedi. Biraz hoş sohbet ettiler, havadan sudan 
konuştular. Çayların da gelmesi ile Taner “Hocam benim aklıma 
takılan bir türlü cevabını bulamadığım, din dersi hocalarımın da 
cevap veremediği bi sorum var!” dedi. 

Ali bey “Neymiş o hocalarınızın da cevap veremediği soru?” 
dedi. 

Taner “Hocam aslında bu soruyu ben cami hocasına da sor-
dum. O da bana ‘Sen bu gibi şeyleri düşünme. Allah her şeye ka-
dirdir. İman sorgulanamaz. Sen iman ettim diyeceksin o kadar!’ 
demişti. 

Ali bey “Din akıllı insanlara hitap eder ve inancını akla ka-
bul ettirir. Bu sebeple dinde aklın kabul edemeyeceği bir şey ol-
maz. Akla uymayan şey dine de aykırıdır. Biz Allah’ın varlığını 
aklımıza kabul ettirdiğimiz gibi. Kur’an-ı Kerimin Allah’ın kela-
mı olduğunu ve peygamberlerin de Allah’ın peygamberi olduğu-
nu aklımızla anlarız. Akıl iyiyi kötüden ayıran, doğru ile yanlışı 

bize öğreten bir ölçüdür. Ancak bu akıl yanlış bilgilerle ve sapık 
inançlarla bozulmamış saf ve gerçek akıl olmalıdır. Peygamberi-
miz (asm) da “Aklı olmayanın dini de yoktur” (Aliyyu’l-Muttaki, 
Kenzu’l-Ummal, 14: 73.) buyurmuşlardır. Allah’ın teklifi ve dini 
aklı muhatap alır. Ancak şu kadarı var ki “Dinimiz ve kitabımız 
akla kapı açar ve irademizi elimizden almaz. Eğer her şey aklın 
bir anda kabul edeceği kadar açık olsaydı ve inkar mümkün ol-
masaydı o zaman dünya bir imtihan yeri olmazdı. Herkes ister 
istemez inanırdı. İnananlar ile inkar edenler, aklını çalıştıranlar-
la çalıştırmayanlar bir olurdu. Aynen okuldaki durumumuz gibi. 
Biliyorsunuz aynı sınıfta aynı dersi aynı öğretmenden dinleyen 
yirmi öğrenci içinde sınav sonucu on alan da var, yüz alan da 
var. Neden herkes aynı notu almıyor?”

Hakan “Çünkü öğrencilerin bazıları çalışıyor, dinliyor, soru-
yor ve anlayarak öğreniyor. Diğerleri öğretmenleri dinlemiyor, 
öğrenmeye ve anlamaya çalışmıyorlar” dedi. 

“Aynen öyledir” dedi Ali bey. Sonra devam etti. “Akıl anla-
ma aletidir; itiraz aleti değildir. Anlamaya çalışmak ve düşün-
mek, araştırmak yerine itiraz aleti gibi kendi dar aklına ve eksik 
bilgisine dayanarak her şeye itiraz etmek çok yanlıştır. Yüce Al-
lah Kur’ân-ı Kerimde cehennemi hak edip melekler tarafından 
azaba atılmak üzere götürülenlere “Size peygamber gelmedi 
mi? Allah’ı ahireti ve başınıza geleceği kesin olan bu gerçekle-
ri size anlatmadılar mı?” diye sordukları zaman onların “Evet, 
peygamberler geldiler ve bize bunları haber verdiler; ancak biz 
onları dinlemedik ve itiraz ettik. ‘Sizler yanlış yoldasınız’ dedik. 
Aklımızı kullanıp anlamaya çalışmadık. Şayet biz peygamberleri 
dinlemiş ve aklımızı kullanmış olsaydık bu cehenneme düşme-
yecektik” (Mülk Suresi, 67: 9-12.) diye suçlarını itiraf edecekle-
rini haber verir. 
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Allah Kur’ân-ı Kerimde bize haber verdiği her şeyin bir ben-
zeri, örneği ve numunesi zaten bizim gözümüzün önünde cere-
yan etmektedir. Mesela, öldükten sonra dirilmenin benzerlerini 
biz her baharda yaşıyor ve kışın ölmüş olan milyonlarca bitki 
ve canlıların baharda yeniden mükemmel bir şekilde dirildiğine 
şahit oluyoruz. Aklımız da anlıyor ki gözümüzün önünde öldük-
ten sonra dirilmenin milyonlar benzerini yaratan kudrete yok-
tan yaratıp vücut ve ruh verdiği insanı yeniden diriltmek elbette 
çok kolaydır.

Aynı şekilde güneşin bizden yaklaşık bir buçuk milyar kilo-
metre uzak olmasıyla beraber ısısının, ışığının ve yedi renginin 
bizimle beraber olması, başımızı okşaması, meyve ve sebzeleri-
mizi pişirmesi ısı ve ışığının karşısında olduğu bütün varlıkları 
küçük büyük farketmeden hepsini kuşatması ve hepsinin yanın-
da hazır olması da bizim için Allah’ın ilim, irade ve kudreti ile 
her şeye yakın olduğuna ve her şeyi kuşatmış olduğuna bir misal 
değil midir?” dedi.

“Bu girişten sonra gelelim senin merak ettiğin hususa” dedi 
Ali bey.

Taner “Hocam siz benim ufkumu açtınız, aklımın önündeki 
perdeyi araladınız. Çok teşekkür ederim. Merakım şu ki, Allah 
nasıl her yerde hazır bulunuyor ve her şeyi bizzat kendisi yapı-
yor? Bu konu benim kafamda daima bir şüphe olarak kalıyor” 
dedi.  

Ali bey devam etti. 

“Temsiller iman ve Kur’an hakikatlerini akla yaklaştırır, 
anlamamızı kolaylaştırır. Kur’an-ı Kerim insanların anlamaları 
için temsiller ve temsili hikayelerle anlatır. Biz de bu ulvi ve yüce 

hakikati güneşin aksi ve yansımasını misal vererek anlatmaya 
çalışacağız.

Ayna görüntüyü yansıtan şeffaf bir yüzeydir. Biliyorsunuz 
aynalar vasıtasıyla bir kişinin görüntüsü çoğalır. Bir tek şahıs 
iken mesela televizyon aynasında milyonlarca görüntüye sahip 
olarak her ailenin evinde misafir olur ve onlara mesajını iletir. 
Herkes evinde onun konuşmalarını dinler. Ancak aynadaki ve 
televizyondaki görüntüsü ölüdür. Canlı fonksiyoner olan sadece 
kendisidir. Öyle değil mi?

“Aynen öyledir!” dedi Taner.

“Tabi ki bu maddi varlıkların aksi ve yansımasıdır. Bir de 
ısı ve ışığı olan ve yarım nurani varlık sayılan güneşin aynada 
yansıması vardır” dedi Ali bey. “Güneşin aynadaki yansıması ölü 
değil, güneşin bütün canlı ve fonksiyoner özelliklerine sahiptir. 
Şöyle ki elimizde aldığımız bir aynayı güneşe karşı tutarsak gü-
neş aynamızda yansır ve parlamaya başlar. Güneşin görüntüsü 
yanında ısısı, ışığı ve yedi rengi de beraberdir. Güneşin ayna-
mızdaki görüntüsü ile gökteki güneş arasında hiçbir fark yok-
tur. Sanki güneş aynamız vasıtasıyla gök yüzünde milyarlarca 
kilometre bizden uzak olduğu halde aynamız vasıtasıyla da bi-
zimle beraberdir. Aynı anda yeryüzündeki bütün aynalarda aynı 
özelliğini hiç kaybetmeden, bölünmeden, parçalanmadan ısı ve 
ışığı ile beraber yansır. Biz elimizdeyi aynayı karanlık bir oda-
ya tutsak gökteki güneşten değil, elimizdeki güneşten yansıyan 
ışık ve ısı ile beraber yedi rengi de o karanlık odayı aydınlatır ve 
ısıtır. Öyle değil mi? 

“Evet aynen öyledir!” dedi Taner. 

“Hal böyle olunca...” dedi Ali bey “Güneş gökteki yerinden 
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hiç ayrılmadan ve dünyamıza yakınlaşmadan aynalar vasıtasıyla 
milyonlarca ve milyarlarca yerde ısısı ve ışığı ile hazır ve fonksi-
yoner değil midir? Her yerde hazır değil midir?” 

“Evet öyledir...” dedi Taner.

“Allah’ın sonradan yarattığı ve kendisine ısı ve ışık verdiği, 
yedi rengi ile yeryüzündeki tüm varlıklara ve hatta bizim dün-
yamızdan başka kendi yörüngesinde bulunan on iki gezegene 
ve onların etrafında dolaşan dünyamızın ayına benzer uydulara 
tesir ederek onlarda bu özellikleri ile beraber faaliyet yaptığını 
tüm ilim ve fen adamları söylemektedir. İşte size bir anda bir 
çok yerlerde bulunmanın ve bir çok işi beraber yaptığı halde bi-
ribirine karıştırmadan mükemmel işlemenin örneği...” dedi Ali 
bey.

Taner ile beraber Süleyman, Hasan ve Ahmet “Çok güzel 
anlattınız hocam. Buna hiç kimse itiraz edemez. Bu zaten yaşa-
yarak gördüğümüz bir gerçek. Ama bize hiç böyle anlatmıyorlar” 
dediler. 

Ali Bey devam etti. “Ama çocuklar henüz daha bitmedi. Ben 
sizlere daha ilerisini söyleyeceğim. Güneş maddi varlığı olan, 
ama ışığı ve ısısı olduğu için yarım nurani diye isimlendirilen 
yarı maddi ve yarı nurani bir varlıktır. Gördüğümüz ve yaşa-
dığımız gibi bir anda pek çok yerlerde pek çok işleri yapabilen 
özelliğe sahiptir. Melekler ise Allah’ın nurdan yarattığı ve mad-
di bedeni olmayan varlıklardır. Nurani oldukları ve maddi bir 
bedenleri olmadığı, nurani olan bedenleri ile beraber akıl, ira-
de, kudret, ilim gibi özelliklerin bulunduğu ruha sahip varlık-
lar olduklarını Kur’an bize haber vermektedir. Peygamberimiz 
(asm) da özellikle başta vahiy getiren Cebrail (as) olmak üzere 
meleklerle görüştüklerini haber vermektedirler. Onlar tam nu-

rani oldukları için bir anda çok yerlerde bulunabilir ve bir çok 
işleri yaparlar. Azrail (as) bir anda dünyanın pek çok yerinde 
ölenlerin ruhlarını alır. Cebrail (as) bir anda pek çok varlıklara 
Allah’ın iradesini ve emrini tebliğ eder ve pek çokların kalbine 
Allah tarafından gönderilen ilhamları üfler. Göçmen kuşları bu 
ilhamla yollarını bulur, bütün canlılar Allah’ın emir ve iradesi 
doğrultusunda hareket ederler. 

Taner: “Hocam, ne güzel aydınlattınız. Ben de tam Azrail 
nasıl oluyor da bir anda herkesin canını alabiliyor diye soracak-
tım ki siz sormadan cevabını vermiş oldunuz. Yoksa size de mi 
ilham olundu?” dedi ve hep beraber güldüler.

Ali bey devam etti: “Cismani, yani maddi bedeni olan var-
lıklara nasıl ki su ve cam gibi şeyle ayna olur ve onların görün-
tülerini yansıtırlarsa ruhani ve nurani varlıklara da hava ve esir 
gibi misali alemler ayine olur ve onların bir anda bir çok yerlerde 
bulunup pek çok işi bir anda yapmalarını sağlar. Bir anda binler 
yelerde bulunabilirler. 

Mesela, Hz. Cebrail (as) Dıhye suretinde peygamberin hu-
zurunda bulunup sahabelere de görünerek dinini öğretirken 
aynı anda huzur-u ilâhide Arş-ı Azam’ın önünde secdeye gider, 
hem aynı anda hesapsız yerlerde bulunur ve Allah’ın emirleri-
ni tebliğ eder. Bir iş bir işe mani olmaz. (Buharî, Menâkıb 25, 
Fezâilü’l-Kur’ân 1.)

Madem güneş gibi aciz ve Allah’ın emrinde hareket eden 
varlıklar ve melekler gibi sonradan yaratılmış ruhani ve nurani 
varlıklar nuraniyetlerinden dolayı bir yerde iken pek çok yerler-
de bulunabilirler. Sonradan yaratılmış olmaları, kayıtlı ve sınırlı 
varlıkları ve acizlikleri ile beraber bir anda cüz’i iradeleri ile ayrı 
ayrı yerlerde bulunur ve pek çok işleri birbirine karıştırmadan 



94 95

mükemmel yaparlarsa maddeden mücerret, sınırlandırmalar-
dan ve kayıtlardan münezzeh olan Allah her yerde hazır ve nazır 
olmaz mı? Ruhani ve nurani tüm varlıkları yaratan ve bu mü-
kemmel özellikleri onlara veren Allah ilim, irade ve kudreti ile 
her yerde hazır ve nazır olmaz mı? Her şeyi görmez ve her sesi 
işitmez mi? Hangi şey ondan saklanabilir ve hangi varlık ondan 
gizlenebilir? Hangi iş ona ağır gelebilir? Mahlukat ondan binler 
sene uzak olduğu halde o tüm varlıklara onlardan daha yakın 
olmaz mı? Onların bütün arzularını  ve dualarını işitip bütün 
ihtiyaçlarına anında cevap vermez mi?”

Sonra Taner’e döndü ve: “Bak Taner! Güneş maddi olmayan 
sınırsız ışığı ve ısısı ile sana senin göz bebeğinden daha yakın 
olduğu halde, sen madde ile kayıtlı ve sınırlı olduğun için ondan 
gayet uzaksın. Aynen onun gibi Allah ilim, irade ve kudret gibi 
binler isim ve sıfatlarla sana senden yakın olup senin üzerinde 
tasarruf ederken, sen Ondan gayet uzaksın” dedi.

Taner: “Hocam, gerçekten çok ikna edici konuşuyor ve ger-
çekleri anlatıyorsun. Bütün kalbimle bu gerçekleri kabul edi-
yorum. Zaten başka seçeneğim de kalmadı. Demek dinimiz bu 
kadar gerçekçi ve aklımızın kabul edeceği tüm gerçekleri bize 
anlatıyormuş. Ama neden başka hocalar sizin gibi bu meseleleri 
açıklamıyorlar?” dedi.

Ali bey, “Allah dünyayı insanlar için bir okula benzer olarak 
yaratmıştır. İnsan dünyaya hiçbir şey bilmediği halde geliyor, 
yani gönderiliyor. Diğer hayvanlar ise dünyada yapacakları şey-
leri öğrenmiş olarak geliyorlar ve kısa zamanda kendilerine öğ-
retilen şeyi yapıyorlar. Mesela ördek yumurtadan çıkar çıkmaz 
suyu bulduğu zaman yüzer. Arı kovanından çıkar çıkmaz beş-on 
kilometre uzağa gider çiçeklerden balözlerini ve polenleri toplar 
ve yolunu şaşırmadan kovanına gelir ve bal yapar. Elma ağacı 

elma verir vesaire. Her varlık kendisine verilen görevi ve öğreti-
len şeyi mükemmel olarak yapar. Zaten onların yaratılış amacı 
odur. Onlar bunu yapmak için eğitim almazlar, öğrenmeye ihti-
yaç da duymazlar. 

Ama insan öyle değildir. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelir. 
İki senede ancak ayağa kalkar. Yirmi senede ancak hayatını de-
vam ettirecek bilgi ve donanıma sahip olabilir. Hayatı boyunca 
öğrenmeye muhtaçtır. Bu durum gösteriyor ki insan dünyaya 
taallümle tekemmül etmek, ilim öğrenerek terakki etmek ve so-
nunda cennete layık hale gelmek için gönderilmiştir. 

İnsan dünya için yaratılmamıştır. Çünkü dünya insanı doyur-
muyor ve sonsuz kabiliyet ve kapsamlı duygulara sahip olan insanı 
doyurmuyor. Demek bu dünya bir okuldur. Okul nasıl insanı ha-
yata hazırlıyor ise, dünya da insanı ahirete ve cennete hazırlıyor. 
Bu okulun öğrencisi insan. Devlet öğretmen olmadan okul açmaz. 
Yüce Allah dünyayı yaratıp insanı dünyaya göndermeyi murad 
ettiği zaman önce öğretmenler öğretmeni olan Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’i (asm) yaratmıştır. Sonra diğer peygamberleri. 
Çünkü insanlığın öğretmenleri onlardır. Onlar insanlara hem dini 
hem de helal kazanç yollarını ve mesleklerini ihtiyaca göre öğ-
retmişlerdir. Bu sebeple ilk gemiyi yapan Hz. Nuh (as) demiri ilk 
defa insanlığın hizmetine mucize eliyle sokan Hz. Davud’dur. (as) 
Yazıyı insanlara öğreten ve ilk yazıyı yazan da Hz. İdris’dir. (as) 
Bu öğretmenlere yüce Allah insanlara öğretmek için suhuflar ve 
kitaplar vermiştir. Son peygamber Hz. Muhammed’e (as) ve son 
kitap Kur’ân-ı Kerime kadar bu böyle devam etmiştir. Kendisine 
kitap verilen peygamberlere “Resul” kendisinden önceki kitabı in-
sanlara öğreten peygamberlere de “Nebi” adı verilmiştir. 

Peygamberimizden (asm) sonra peygamber gelmeyecek-
tir. Ancak peygamberimiz (asm) bundan sonra Allah’ın kitabı-
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nı insanlara ders verecek olanları alimler olduğunu söylemiş ve 
“Alimler peygamberlerin varisleridir” (Buhari, İlim, 1.) buyur-
muştur. Yine peygamberimiz (asm) “Allah bu dini tecdit edecek, 
dine sokulan yanlış düşünceleri Kur’an ve Hadislerle çürüterek 
sünneti ihya edip dini asrın anlayışına göre yorumlayıp imanı 
şüphelerden koruyacak bir müceddit gönderir” (Ebu Davud, 
Melahim, 1.) buyurmuşlardır. Mücedditler asrının imamları-
dırlar. Asrın imamı olan bu mücedditler o zamanın insanlarına 
iman ve Kur’an hakikatlerini anlayacakları şekilde izah ve ispat 
ederler. Bu asrın imamı ve Kur’an müfessiri de bütün alimlerin 
ittifakı ile Bediüzzaman Said Nursidir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu asrın hastalığının 
iman zaafiyeti ve şüphecilik olduğunu teşhis etmiş, bu hastalı-
ğın ilacı hükmünde olan iman hakikatlerini Kur’an-ı Kerimden 
alarak bizlerin istifadesine sunmuştur. Siz de Bediüzzaman haz-
retlerinin Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini okursanız 
imanınız dağlar gibi güçlenir. Allah’ın büyüklüğünü daha iyi an-
larsınız. Peygamberimizin değerini daha iyi anlarsınız. Kur’anın 
Allah kelamı olup her ayetin mucize olduğunu anlayacaksınız. 
Öldükten sonra dirilmeyi akşamdan sonra sabahın geleceği, kış-
tan sonra yazın geleceği kesinliğinde görüp inananacaksınız.

Bu güzel sohbetten çok istifade eden öğrencilerden Taner, 
Süleyman, Ahmet, Hakan ve Süleyman “Risale-i Nur” eserlerini 
okuyacaklarına dair öğretmenlerine söz vererek ayrıldılar. 

S O R U L A R
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DEİSTLERİN 
SORDUKLARI SORULARA 

CEVAPLAR

1. S. Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi 
biliyor neden bizi imtihan ediyor?

C. Bilgi bizim fiillerimizi yapmaya zorlamaz. Ancak tesbit 
eder. Bizim tembelliğimize bakarak sınıfta kalacağımızı bilen 
öğretmen veya ailemiz mi bizi sınıfta bırakıyor? 

Akıl ve bilgi insanı zorlamaz. Allah’ın bilmesi ve bilgisi olan 
kader de bizi zorlamıyor; ancak durumumuzu tespit ediyor. 
Ama buna rağmen bizim cennete gitmemizi istiyor ki cennete 
gidecek yolları bize gösteriyor. Bunun için öğretmen olarak pey-
gamberleri ve okumamız için kitapları gönderiyor. Ama ne var 
ki biz öğretmeni dinlemiyor, kitabımızı okumuyoruz ve sınıfta 
kalan öğrenci gibi cehennemi hak ediyoruz. 

2. S. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

C. Uyanacağımızı bildiğimiz halde neden uyuyoruz? Acıkaca-
ğımızı bildiğimiz halde neden tekrar tekrar yemek yiyoruz? İhti-
yaçtan dolayı değil mi? Aynı şekilde bizim bedenimiz içinde bu-
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lunduğu hayata uyum sağlamak için yaratılmıştır. Cennet ve ebedi 
hayat ise bu dünyadan çok daha mükemmel ve ebediyete uygun 
olduğu için oraya hazırlık yapmak için dünyaya gönderilmişiz. 

Nasıl ki okul hayatı ile iş ve memuriyet hayatı farklıdır. Bil-
gi ve beceri kazanarak iş hayatına uyum sağlamak ve başarılı 
olabilmek için okul hayatına ihtiyaç duyduğumuz gibi, ruh ve 
duygularımızın, akıl ve hislerimizin cennetten istifade edeceği 
şekilde gelişmesi için dünya hayatına ihtiyacımız vardır. 

İnsanın dünya hayatına uyum sağlayabilmesi ve ruhun kai-
nattan ve eşyadan istifade edebilmesi için anne karnında dokuz 
ay dünyaya uyum sağlayacak bedenin gelişmesi, ona göz, kulak, 
el, ayak, mide ve ciğer, kalb ve beyin takılması gerekiyor. Yoksa 
anne karnındaki hayatta bunlara ihtiyacımız yoktur. Oradaki 
hayat içi göbek kordonundan beslenmek yeterlidir. 

Bunun gibi, insanın ölmesi ruhun tekamül etmesine karşın 
bedenin zayıflayarak, hastalık ve kaza-bela gibi o ruhu taşıyama-
yacak duruma gelmesinden kaynaklanır. Sonra ruh bedeni terk 
eder, kabir ve berzah alemi dediğimiz yine anne karnına benzer 
bir manevi âlemde ebedi hayata hazırlanır. Bedenen diriltilir. 
Önce dünyadaki yaptıklarından hesap vermek üzer mahşerde 
hesaba çekilir, sonra hak ettiği ceza ve mükafat kendisine verilir.

3. S. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

C. Bir şeyi bilmek yapmak içindir. Yemek yemeyi bilmek ye-
mek için, okumayı bilmek okumak için gereklidir. Hiçbir şeyi bil-
meden yapamayız. Allah her şeyi bildiği için her şeyi yapmaktadır. 

Biz Allah’ın her şeyi bildiğini nasıl bileceğiz? Elbette bildi-
ğini yapmasından bileceğiz. Biliyorum diyen bir insan bildiğini 
bildirmek için ya bir şeyler yaparak veya konuşarak ve doğru 

şeyler söyleyerek bunu ispat eder. Öyle değil mi? Allah da bildi-
ğini bildirmek için bizi yaratmıştır.

Yüce Allah buyuruyor ki: “Ben gizli bir hazine idim, bilin-
mek ve tanınmak için varlıkları yarattım.” Allah bizi yaratma-
saydı bir Allah’ın varlığını, yaratıcı olduğunu, bizim için kainatı, 
eşyayı, güneş sistemini, dünyamızı yaratıp bizim ihtiyaçlarımızı 
karşıladığını, hayat verenin O olduğunu, tüm varlıkların yaşa-
mak için ihtiyaç duyduğu, havayı, suyu, gıdaları yarattığını, ihti-
yaca göre düzenli bir şekilde verdiğini bilemezdik. 

Allah’ın varlıkları yaratması, kendi varlığını eserleri ile or-
taya koymak ve varlığını isbat etmek içindir. İnsanı yaratması-
nın amacı da varlıklara ve dünyadaki hadiselere bakarak bunları 
yapan ve yaratan “ilim, irade, kudret” sahibi, her şeyi bilen, her 
şeye gücü yeten, tüm varlıkları gören, ihtiyaçlarını hiç ummadığı 
yerlerden, meselâ basit su ve topraktan tüm canlılarını gıdaları-
nı ve yiyeceklerini çıkartan, mevsimleri yaratan, kışın öldükten 
sonra yeryüzünü tekrar dirilten, bir tohumdan kocaman ağacı 
çıkarıp yüzlerce kilo meyveleri ona takan bir Allah olduğunu bi-
lelim ve onun varlığına iman edelim diye yaratmıştır.

Bu sebeple insanın yaratılış amacı, Allah’a inanmaktır. Bu-
nun zıddı olan şirk ve inkar en büyük günahtır. Allah “Allah tüm 
günahları affeder, ancak kendisinin inkar edilmesini ve şirk ko-
şulmasını asla affetmez” buyurması bundan dolayıdır.

4. S. Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Al-
lah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? 
Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam 
kullanamıyoruz?

C. Allah varlıkları kendi varlığına delil olsun diye, insanı da 
varlıklara bakarak aklı ile bu varlıkları yaratan, cansız varlıklara 
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can veren, hayatı yaratan, hayat için gerekli olan güneş, hava, 
su, gıda, dünyanın dönmesini sağlayan, mevsimleri oluşturarak 
tüm canlıların ihtiyaçlarının karşılayan “ilim, irade ve kudret” 
sahibi bir Allah’ın varlığını anlasın diye yaratmıştır.

Yeryüzündeki insanların çoğu Allah’ın varlığına inanır. 
Müslümanların dışında Yahudiler bir olan Allah’a inanırlar; an-
cak ahiret hayatını inkar ederler, Hıristiyanlar da Allah’ın varlı-
ğına inanırlar; ancak Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna inanarak 
şirk koşarlar. Hatta putlara tapanlar da yeri göğü ve varlıkları 
yaratan Allah’ın varlığına inanırlar; ancak putların, tabiatın ve 
sebeplerin de yaratıcı olduğuna veya Allah’ın yaptığı bazı işlerin 
onlar tarafından yapıldığına inanarak şirk koşarlar. Allah bu yan-
lış inançları yanlış ve yalan olduğu ve kendisine ait işleri aciz, 
cahil, kör ve sağır eşyaya ve sebeplere verdikleri için kabul etmez.

Allah her insanın aklını kullanamayacağını bildiği için onla-
rı sorumlu tutmaz; ancak peygamber gönderip gerçekleri onlara 
anlattığı halde dinlemeyen, inkarında ısrar eden, peygamberleri 
yalanlayan, Allah’ın kitabını kabul etmeyen ve hatta onunla alay 
edenleri cezalandırır. 

Nasıl ki bir ülkenin padişahı kendisini tanımayan, çöllerde, 
dağlarda ve köylerde yaşayan insanları cezalandırmaz. Onla-
ra mükafat da vermez; ancak onları kendi haline bırakır; ama, 
kendilerine bir elçi gönderip onlardan bir şeyler istediği zaman, 
mesela askere çağırdığı zaman kabul etmeyen, padişaha isyan 
eden, elçilerine saldıran, elçinin haberini doğru kabul edip aske-
re gitmek isteyenleri bundan vazgeçirmeye çalışanları da en ağır 
bir şekilde cezalandırır. Öyle değil mi? 

Aynı şekilde Allah “Ben peygamber gönderip uyarmadığım 
kavme azap etmem” buyurur. Müslüman aileden doğanlar inan-

cın gereğini yaparlarsa mükafat görürler, isyan edenler cezalan-
dırılırlar. Ama, müslüman aileden doğmayanlar da kendi inan-
cını sorgulayarak gerçeği ve doğruyu bulmaya çalışırlarsa Allah 
onlara yol gösterir, iman etmelerini sağlar ve mükafatlandırır. 
İlgilenmeyenleri kendi hallerine bırakır, onlar dünyada çalışa-
rak, dünyayı imar ve tamir ederek Allah’ın başka hikmetine ve 
dünyayı imar ettirme amacına bilmeyerek hizmet ederler. 

İnanmayan ailelerden gelenler akıllarını çalıştırırlarsa ger-
çekten Allah’ın dinini ve peygamberlerini araştırarak bulabilir 
ve bilebilirler. İnanan ailelerden gelenler de inkar edip, isyan 
edebilirler. Sonra ahirette Allah iman eden ve imanla ölenleri 
layık oldukları şekilde mükafatlandırır; inkarcıları da layık ol-
dukları şekilde cezalandırır. Cennette ve cehennemde kişi hak 
ettiği kadar ceza ve mükafat görür. Cehenneme giden herkes 
aynı cezayı çekmez; bazılarının azabı işledikleri günahların bü-
yüklüğüne göre artarken, dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığı 
olarak azalır ve hatta bazıları kış mevsiminde de olsa güzel gü-
neşli bir günde yaşadığı gibi, cehennem içinde sıkıntılı da olsa, 
diğerlerine göre daha rahat yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir 
ve adildir. Kimseye hak etmediği cezayı vermez.

5. S. Allah’ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabili-
riz? Onlar “Big-Bang” deyip geçiyorlar?

C. Bir harf katipsiz olmaz; bir iğne ustasız olmaz; bir köy 
de muhtarsız olmaz. Elbette bu koca kainat, içinde yaratılan 
varlıklar, onların rızıkları ve ihtiyaçları da yaratıcısız, ustasız ve 
sahipsiz olamaz.

“Big-Bang” denilen olay yaratılışın başlangıcı olan patla-
madır. Bir çekirdeğin çatlayıp ağaç olmak için sünbül vermesi 
gibi bir olaydır. Elbette bir harekete geçirici güce ihtiyacı vardır. 
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Çünkü, Fizikte hiçbir şey harekete geçiren bir güç olmadan ha-
reket etmez. Bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir 
cismi durduran şeye “kuvvet” denir. İlk hareketi vermek için cis-
mi yoktan yaratan ve harekete geçiren bir kuvvet olmalıdır. Bu 
kuvvet elbette Allah’tır. 

Çünkü; varlık, ya kendi kendine olmuştur, veya sebepler 
yapmıştır, yahut tabiatın eseridir veya “hayat, ilim, irade ve kud-
ret” sahibi birisi tarafından yapılmıştır. Kainatın yaratılması ve 
ilk hareket denen “Big-Bang” kendi kendine olamaz. Zira kendisi 
yoktur ki kendisini yok edip kendisini yeniden yapsın! Yok olan 
bir şey nasıl kendisini yapar? Ortada hiçbir sebep de yoktur ki se-
bepler yapsın. Tabiat zaten ortada yoktur. O zaman tek seçenek 
kalıyor; o da, Varlığı zatının gereği olan “Vacibu’l-Vücût, hayat, 
ilim, irade ve kudret sahibi” olan Allah tarafından yaratılmıştır. 

Sonra ilk hareket verildikten sonra ondan yıldızların ve gü-
neşlerin teşekkülü, düzene girmesi, dengede durması, ihtiyacı 
olan enerjiyi oluşturması da kendi kendine, tabiatın ve sebeple-
rin işi olamaz. Zira sadece güneşimizi düşünelim dünyadan 1,5 
milyon defa büyük olup milyarlarca sene yanarak etrafa enerji, 
ısı ve ışık saçmaktadır. Çekme ve itme kanunu ile gezegenleri ve 
özellikle dünyamızı çok statik dengelerle 24 saatte kendi etra-
fında 23.5 derece eğik bir vaziyette içindeki varlıkları ve canlıla-
ra en faydalı ve hiç zarar vermeyecek bir mesafeyi koruyarak 365 
günde güneşin etrafında çevirmesi, milyarlarca sene bu dengeyi 
koruması, yanmak maddesinin tükenmemesi ve azalmaması 
gibi pek çok hayatî faaliyetler tesadüfen, kendi kendine olamaz. 

Güneşin bir günlük ısı ve enerjisinin elde edilmesi ve dün-
yayı dengeli bir şekilde ısı ve ışığını azaltıp çoğaltmadan koru-
ması için her gün dünyanın denizleri kadar gazyağı, dağları ka-
dar kömür ve bin dünya kadar odun yığınları lazım olduğunu 

ilim adamları söylüyor. Bu yanmakla ilgili olsa 1.5 milyon sene-
de azalması ve tükenmesi gerekir. Asla ısı ve ışığı azalmadığı gibi 
tükenmiyor da... Buna diğer yıldızları, güneşleri kıyas edin. Bu 
nasıl mümkün oluyor? 

Bu işler öyle tabiat, tesadüf ve kendi kendine olacak işler de-
ğil, sonsuz güç ve kudret sahibi bir yaratıcı var ve onun bitmez tü-
kenmez hazineleri vardır ki bu mükemmel düzen devam ediyor. 

Ateistler inkar edeceklerine buna bir cevap versinler. “Ben 
kabul etmiyorum, anlamıyorum, bilmiyorum” demek cevap 
değildir.

6. S. Allah bizi seviyor da neden günah işlememize 
izin verip sonra bizi yakıyor?

C. Allah varlıkları yaratan ve sevendir. Allah’da hayat olma-
saydı varlıklara hayat veremezdi. Çünkü olmayan şey verilmez. 
Sevgi ve muhabbet, şefkat ve merhamet Allah’ta olmasaydı in-
sanlarda bu duygu olmazdı. Bu sayede tüm canlılar yavruları-
na şefkat ve merhamet gösterirler. Allah’ın rahmeti, şefkati ve 
merhameti tüm varlıkları kuşatmıştır. İnsanda ise bu sevginin 
ancak milyonda biri bulunabilir. 

Allah’ın bizi yoktan yaratması, hayatımız için gerekli olan 
tüm aza ve duyguları mükemmel şekilde bize vermesi, bizim ih-
tiyaçlarımızı karşılamamız için dünyayı, diğer canlıları yaratıp 
insanın hizmetine vermesi hep Allah’ın bize kendisini tanıtmak 
istemesinden ve bizi sevmesindendir. Öyle ise bizim de Allah’ı 
iman ile tanıyıp, onun bizim faydamıza olan emir ve yasaklarına 
uyarak ve itaat ederek kendimizi ona sevdirmemiz gerekmez mi?

Allah insanı hür yaratmış ve dünyaya ruhumuza ve bede-
nimize taktığı duygularımızı ve azalarımızı güçlendirmek için 



106 107

göndermiştir. Sıkıntılar, dertler, musibetler ve hastalıklar ol-
mazsa insan kabiliyetlerini geliştiremez. Nasıl ki okulda kitap-
lar, dersler, sınavlar olmazsa aklımızı ve kabiliyetlerimizi gelişti-
remeyiz. Bize sıkıcı gelen şeylerde bizimi için faydalar ve hayırlar 
vardır. İnsan hasta olmazsa tıp ve eczacılık gelişmez. Soğuk ve 
kış olmazsa insanın kendisini koruması için gerekli olan ısınma 
sistemleri oluşmaz. Karanlık olmazsa ışık ve enerji kaynaklarını 
insanlar geliştiremezler. 

Depremler ve sel gibi felaketler olmazsa insan sağlam bina-
ları yapacak teknolojileri geliştiremez ve bunun için aklını geliş-
tirmez. Bu sebeple şer gördüğümüz ve bireysel olarak zarar gör-
düğümüz şeylerde bizim için büyük faydalar ve hayırlar vardır. 
İnsan kendi faydasını takip ederken toplumun ve tekonolojinin, 
ilmin ve fennin gelişmesine bilmeyerek katkı sağlamaktadır. 
Kendi faydası için ürettiği malı satarken, toplumun ihtiyacını 
da karşılamakta ve farkında olmadan ekonomiye büyük katkı 
sağlamaktadır.

İnsan bu gelişimi sağlarken çoğu zaman hata eder, yanlış ya-
par ve kendisine zarar verir. Ancak bu tecrübelerden sonra bu ha-
talara düşmeyerek kendisini geliştirir. Okuma yazma öğrenirken 
ne kadar hata ettiğimiz açıktır. Bu sebeple hataları silelim diye 
öğretmen bizim boynumuz silgi asmıştır. Öyle değil mi? Günah-
lar da bizim yanlışlarımız ve hatalarımızdır. İnsan acizdir, cahil-
dir, hiçbir şeyi ilk anda mükemmel yapamaz. Ama Allah işlediği-
miz hata ve günahları tevbe silgisi ile siler ve mükemmel insan 
olmamızı sağlar. Eğitimde de böyledir. Çocukların hata etmele-
rine fırsat vermezseniz onları hayata tam uyum sağlamalarına 
engel olursunuz. Öyle değil mi? Allah da bizi hür bırakıp hata 
işlememize fırsat veriyor ki pişman olup, yanlış yaptığımızı bilip 
affını isteyelim ve bir daha o hataya düşmeyelim. Allah bizi affe-
derek “affedici ve merhametli” olduğunu bize göstermek istiyor.

Bunun için günah işlememize izin veriyor. Hatasını anla-
yanı bırakın yakmayı, affederek cennetine alıyor. Allah af di-
leyeni neden yaksın. Asla yakmaz. Kur’an-ı Kerimde “Benden 
af dileyin, sizi affedeyim ve sizi cennete alayım” demiyor mu? 
Allah her günah işleyeni helak etseydi hayatta kimse kalamaz-
dı. Ancak onu ömür boyu fırsat veriyor ve ne zaman af dilese 
affediyor. Ancak günahında ısrar eden, diğer varlıklara ve in-
sanlar haksızlıkla, kötülükle, öldürmekle zulmedenleri ve asla 
af dilemeyen ve kendisini haklı görüp zulme devam edene de 
hak ettiği cezayı elbette verecektir ve vermesi de adaletinin 
gereğidir.

7. S. Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey! Allah’ın 
sonsuz olmasını algılayamıyorum.

C. Aklımızın almadığı pek çok şey vardır. Akıl ancak bilgilen-
diği zaman bazı şeyleri anlamaya başlar. Bir de soyut kavramlar 
ancak somut delillerle ve örneklerle aklın anlayacağı hale gelir. 
Meselâ, akıl cep telefonunun ve bilgisayarın nasıl çalıştığını da 
anlamaz; ama matematik ve yazılım gibi kodlara dayalı bilgileri 
öğrendiği zaman anlar ve problemleri çözer, hataları düzeltir. 

Aynı şekilde sabır, cesaret, kahramanlık, güzel davranış gibi 
hususları da anlaması için somut örneklerle anlar. Ateşin yak-
ması, darbenin acı çektirmesi gibi fiziki kavramları da deneye-
rek öğrenip anlayabilir. 

Sonsuzluk zamanı ifade eder; ama ayrıca matematiksel bir 
kavramdır. Meselâ sayılar sonsuzdur. Birden başlayarak sayma-
ya başlasanız bunun sonu yoktur. Aynı şekilde bir ile iki rakamı 
arasında da sonsuz sayı vardır. Bir onda bir, bir onda iki, diye 
saymaya başlarsanız iki rakamına asla gelemezsiniz. 
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Sonsuzluk uzay için de geçerlidir. Yani, uzayın ve kainatın 
sonu yoktur, ucu ve bucağı ve nerede biteceği bilinmez. Biz za-
man üstü kavramlara da “Sonsuz” diyoruz. 

Felsefeciler “Sonsuzluk” kavramının Allah’ın “Ezeli ve Ebe-
dî” yani sonsuz olmasına, yani varlığının devam etmesine bağ-
larlar. Zira “Sonsuz bir varlık olmazsa ‘Sonsuzluk’ kavramı da 
olmaz” derler. İnsan zihnindeki somutlaştıramadığı için anlaya-
mayacağı bu kavramın ancak sonsuzluğa sahip, “Ezeli ve Ebedi” 
olan Allah’a ait olduğunu ve bundan dolayı bu kavramın oluştu-
ğunu söylerler. Gerçek de böyledir.

Allah Ezeli ve Ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur; yani, za-
manla kayıtlı değildir ve zamanlar üstüdür. Zamanı da yaratan 
Odur. Elbette Allah’ın ezeliyetini ve ebediyetini algılayamayız. 
Bilmememiz ve anlamamız onun olmayacağı anlamına gelmez. 

Allah’ın ezeli ve ebedi olması, zamanın bir başı ve sonu gibi 
düşünülmemeli. Çünkü, Allah zaman ile sınırlı olamaz. Ezel ve 
ebed biz, zamanla sınırlı varlıklara göredir. Allah ise tüm za-
manları, ezel ve ebedi bir anda bilir, görür bir yücelikte olduğu 
için geçmişi, geleceği ve ebediyeti de içine alan bir yüceliktedir. 
Geçmiş gelecek tüm varlıklar her an onun gözü önünde olduğu 
için hiç bir varlığı diğerine benzetmeden benzersiz ve kendileri-
ne ayrı bir özellik ve güzellik vererek yaratır. Bundan dolayıdır ki 
hiç kimse kimseye benzemez. Yüzü benzemediği gibi, sesi, par-
mak izleri, göz retinası asla bir başkasını benzeri, tıpa tıp aynı 
yaratmaz. Yaratsa idi birbirine benzediği için haklar hukuklar 
zayi olur, her şeyde bir kargaşa ve karmaşa başlardı.

Bizim aklımız gördüğümüz, bildiğimiz ve öğrendiğimiz 
bilgilerle sınırlı olduğu için bilgimiz dahilinde olmayan şeyleri 
anlayamayız. Sosuzluk kavramını tam olarak algılayamamız da 
bundandır.

8. S. Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?

C. Kadın ve erkek yaratılışta eşit olmadığı için Kur’an yara-
tılışa fıtrata göre hüküm verdiği, hak sahibine hakkını verdiği, 
en güzel, en münasip ve en doğru olanı ve layık olduğu ve tam 
adaleti sağladığı içindir.

Allah adildir; adalete uygun olanı yapar ve emreder. Eşit-
lik ise adalet anlamına gelmez. Eşitlik ancak hukuk karşısında 
olur; hukukta herkesi hür ve eşit olmalıdır ki adalet tecelli et-
sin. Hakim huzurunda hakkını savunmada elbette herkes eşit-
tir. Ancak hak alma meselesi ile liyakate ve hak ettiğini vermek 
şeklindedir. 

Sınıfta tüm öğrenciler ders dinlemede, aynı kitabı okuma-
da, aynı saat derse girmede ve aynı öğretmenden aynı şeyleri 
öğrenmede eşit şartlara sahiptir. Ancak sınavda verdiği cevap-
lara göre hak ettiği notu alır. Öğretmen her öğrenciye sınavdaki 
cevaplarına göre değil de sınıftaki eşitliğe göre not verse adalet-
sizlik yapar ve o çocuklara çok haksızlık yapar. Çalışanla çalış-
mayanı, bilenle bilmeyeni eşit tutmakla onların öğrenmelerine 
ve hayata hazırlanmalarına engel olur. 

Allah varlıkları erkek ve dişi olarak çiftler halinde yaratmış-
tır.  Erkeğe ayrı görev ve sorumluluk yüklemiş, kadına farklı gö-
revler ve görevine göre sorumluluk yüklemiştir. Her varlık yara-
tılış amacına hizmet eder, kendisine yüklenen görev ve sorum-
luluğunun gereğini yaparsa mutlu olur, huzur ve saadet içinde 
yaşar. Kadın doğurgan, nazik, ince ruhlu yaratılmıştır. Çocuk 
doğurmak ve onu altı yaşına kadar eğitmek gibi bir görev ve 
sorumluluğun vardır. Bu sebeple bu vazifeye uygun yaratılmış-
tır. Allah bu görevi yerine getirmesi için ona ailenin geçimini ve 
nafakasını yüklememiş, bundan sorumlu tutmamış, yiyeceğini, 
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giyeceğini ve barınmasını ve çocuklarının tüm ihtiyaçlarını te-
min etme görevini erkeği yüklemiştir. Erkek kendisi ile beraber 
bakmakla yükümlü olduğu kadınının, çocuklarının ve yaşlı an-
ne-babasının ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlüdür. Bunun 
için beden ve ruh yapısı olarak güçlü, çalışmaya, mücadeleye uy-
gun bir beden verilmiştir. 

Varlıkta, tabiatta bu özelliklere sahip olan insanın huzur 
ve saadeti yaratılış amacına uygun vazife sorumluluğun gereği-
ni yapmaktadır. Kadın ve erkeğe eşit görevler yüklemek kadına 
büyük bir haksızlık ve zulümdür. Hem çocuk doğuracak, hem 
onların geçimini yüklenece bu gerçekten kadına haksızlıktır. 

Hal böyle olunca mirastan da erkek iki hisse, kadına bir his-
se verilmesi tam adalettir. Zira erkek kendi geçimi ile beraber, 
karısının ve çocuklarının geçimini sağlarken, kadın kendi geçi-
mini bir erkeğe yüklemektedir. O zaman babasının malından 
eşit hisse alırsa erkek kardeşine büyük haksızlık etmiş ve hak 
etmediği bir malı almış olur. Allah âdil olduğu için herkese hak 
ettiği ve layık olduğu ve gerektiği kadar hak vermiştir. Adaleti 
sağlamıştır.

Bununlar beraber kadınların da erkeklerden üstün özellik-
leri vardır. Hiçbir erkek anne şefkati gibi bir şefkate ve kahra-
manlığa sahip olamaz. Anne hiçbir karşılık beklemeden yavrusu 
için hayatını feda eder. Başka üstün özellikleri de vardır. Bu se-
beple yüce “Allah üstünlük ancak takva ve ahlak üstünlüğüdür” 
buyurur. Kimsenin kimseden üstün olma iddiası olamaz. Eşitlik 
başka, üstünlük farklı ve adalet ayrı şeylerdir. Birbirine karıştı-
rılmamalıdır.

Kur’âna göre üstünlük takva ve güzel ahlakta, hakkaniyet 
de eşitlikte değil, adalette, hak sahibine hakkını hak ettiği ka-

dar vermektedir. Fazla hak, pozitif hak da başkasına karşı bir 
haksızlıktır.

9. S. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine 
rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davran-
mıyor?

C. Sıkıntılar, eziyet gibi görünen zorluklar ve felaketler ge-
çici, cüz’î ve ferdî olmakla beraber, insanın kabiliyetlerinin ge-
lişmesine, toplumların ve insanlığın tekamül etmesine, medeni-
yetin gelişmesine, ilim ve teknolojinin ilerlemesine, Allah’ın ya-
rattığı varlıklardaki insana faydalı yönlerin keşfedilerek faydalı 
hale getirilmesine hizmet ettiği için faydalı, hayırlı ve güzeldir.

Bu sebeple hayatta hayır, güzellik ve fayda esastır ve de-
vamlıdır, şerler, sıkıntılar ve zararlı varlıklar az, geçici ve fayda-
lıdır. Bu sebeple bu gibi eziyet ve sıkıntı getiren şeylere “ehven-i 
şer” denilir. Yani, büyük hayırları netice veren küçük zararlardır. 
Büyük faydalar ve gelecekteki faydalı sonuçlar için geçici ve az 
zararlara katlanmak gerekir. Şayet hiç zarar ve şer olmasın der-
seniz o zaman daha çok ve daha büyük zararların doğmasına ve 
felaketlere sebep olursunuz. 

İnsanın zor işlerde çalışması, talebenin tembellikten dolayı 
cezalandırılması bunun gibi sonu büyük hayırlı sonuçları doğur-
duğu için ehven-i şerdir ve hayırdır. Şayet bu sıkıtıya katlanmaz-
sanız daha büyük ve devamlı zarar ve sıkıntılara sebep olursunuz. 

Aynı şekilde çürüyen ve acı veren bir dişin çekilmesi, kange-
ren olan parmağın kesilmesi, şeker hastalığıdan moraran uzvun 
kesilmesi de böyledir. Parmak kesilmezse kolu kesmek zorunda 
kalırsınız. Bu bakımdan kolu kurtarmak için parmağı kesmek 
hayırdır, şer değildir. 
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Allah insana en değerli nimet olarak akıl vermiştir. Akıl ge-
leceği görerek tedbir almayı sağlayan insanın en değerli duygu-
sudur. Akıllı insan kendisine şer olacak şeyleri faydalı hale ge-
tirir. Meselâ, ateş  kendisini ve evini yakabilir; ama insan aklı 
ile soba ve benzeri şeyleri yaparak ateşten faydalanır, yemeğini 
ateşte pişirir afiyetle yer. Yağmur insanlara faydalı olmak için 
yağar. İnsan akılsızlığı ile yağmurdan zarar görse, ıslanıp üşütse 
ve hasta olsa “Allah neden bu sıkıntıyı bana verdi?” diye Allah’ı 
suçlayamaz.

Allah Kur’ân’da “Aklını kullanmayanları Allah sıkıntı içinde 
bırakır” (Yunus Suresi, 10:100.) buyurur. Kişi tenbelliği, aklı-
nı kullanmaması ve aklını şerli işlerde kullanarak kendisine ve 
çevresine zarar vermesi ile Allah’ı suçlayamaz. İnsan, dünya ve 
ahiretine faydalı olacak, kendisini zengin kılacak ve refah içinde 
yaşatacak şekilde bir hayat yaşamak için düşünmelidir ve sıkın-
tılara göğüs gererek, sabrederek çalışmalıdır. Yüce Allah pek çok 
ayetinde “Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Allah çalışan ve 
sabredenlerle beraberdir” diye insanları ikaz eder. Sabırla çalışa-
na ve sıkıntılara katlanana yardım edeceğini vaat eder.

Allah akıllı ve çalışkan olan insanlara inansın veya inanma-
sın tüm insanlara daima yardım eder. 

10. S. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden 
sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme 
gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

C. Devlet bir ordu kuracağı zaman önce plan ve program 
yapar. Ne kadar asker alacak, onların yiyecek, giyecek ve silah-
larını nasıl ne kadar sağlayacak, nerelerden nasıl temin edecek, 
nerede talim yapacak, nerede kışlayacak, ne kadar gıdaya, silaha 
ve barınağa ihtiyaç olacak, o barınakta askerlerin nelere ihtiya-
cı olacak ve bu ihtiyaçlarını nasıl giderecekler, bu işleri kimler 

takip edecek, kimler ne gibi görevler yapacak ve askerleri eğit-
mek için ne kadar subaya ihtiyacı olacak, mutfakta kimler nasıl 
çalışacak, hangi yemekler çıkacak, asker nerede hangi saatlerde 
hangi şekilde talim görecek ve bunu kimler nasıl sağlayacak? Bü-
tün bunlar en ince ayrıntıları ile hesaplanır. Bunların bütçesi, 
gelir ve gider kaynakları oluşturulur ve buna göre kışla yapar, 
sonra askeri silah altına alır? Öyle değil mi?

Aynı şekilde okul açılmadan önce müfredat hazırlanır, ki-
taplar, öğretmenler ve mektepler yapılır, eğitimin tüm ihtiyaç-
ları karşılanır, bütçesi oluşturulur, görevliler tayin edilir, ders 
programları ve öğretmenler ayarlanır, sınıflar belirlenir, hangi 
sınıfta hangi öğrenciler ders görecek, kim ders verecek, dersler 
ve ders saatleri ayarlanır sonra okul açılır? Öyle değil mi?

Allah’ın plan ve programıda da “Kader” denir. Allah kıya-
mete kadar ne kadar varlık yaratacak, onların ihtiyaçları nasıl 
ve nereden karşılanacak? Canlılar ve cansızlar arasında nasıl 
bir uyum ve yardımlaşma sağlanacak, onların rızıkları, ecelleri, 
düşmanlarından kendini koruyacak silahları ve hastalıklardan 
nasıl ve ne ile korunacakları tüm ihtiyaçları planlanıp hesap 
edilecektir. Sonra mahlukatı yaratacaktır ve bu plan dahilinde 
yaratmıştır. Aksi taktirde hiçbir şey olmayacak ve hercü-merc 
içinde karışacak ve yaratıldığı gibi yok olacaktır.

Bu sebeple Allah katında her varlığın rızkı, eceli, hayatı 
boyunca yapacakları, hastalıkları, sıkıntıları ve bundan nasıl 
kurtulacağı ve ne yapacaklarını bilerek bu planı yapmıştır. Aksi 
halde “evdeki pazarlık çarşıya uymaz” atasözünde olduğu gibi 
yine hesapta olmayan şeyler işlerin karışmasına ve hesapların 
tutmamasına sebep olacaktır. Bu ise Allah için bilmemezlik, ve 
acizliktir. Bu ise Allah hakkında muhaldir, imkansızdır. Bilme-
yen ve hesap edemeyen Allah olamaz.
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Devlet yapacağı işe göre bu işi yapacak insanları seçmek ve 
beceri kazandırmak için okullar açar, eğitim verir, askerleri eği-
tir ve yapacağı işleri onlara öğretir ve bu konuda ustalaşmalarını 
ve ihtisaslaşmasını sağlar. Bu işleri belirler ve kimin bu işlere 
talip olup olacağını vatandaşlarının tercihine bırakır. Devletin 
sarayları da vardır, zindanları da. Buralarda çalışacak ve iş ya-
pacak adamlara, vatandaşlara ihtiyacı vardır. Birey açısından 
sarayda çalışmak, padişaha yakın olmak bir şeref ve mükafat-
tır. Çok üstün bir meziyet ve nimettir. Ancak bunu hak etmesi 
gerekir. Saraya layık eğitim alması gerekir. Zindanda çalışmak 
için de eğitilmesi lazım. Ama orda görev yapmak o kadar şerefli 
değildir. 

Bir de sarayda yaşamak ve suç işlediği için zindana girme 
durumu vardır. Devlet açısından kişinin sarayda misafir edil-
mesi ile zindanda işkence görmesi eşittir. Devlet görevini yapar; 
ancak kişi açısından sarayda yaşamak şeref, zindana girmek ise 
büyük bir cezadır. 

Askerler ve öğrenciler planı programa uymakla görevlidir-
ler, plan ve programı değiştiremezler, yöneticiden izin almadan 
değiştirmeye çalışması suçtur ve cezayı gerektirir. Plan ve prog-
ramı yapan ise değiştirmeye yetkilidir ve isterse istediği gibi 
değiştirebilir. Ders ve çalışma saatlerini uzatır, kısaltır. O yine 
çalışanların fayda ve maslahatı veya yönetimin bilmediğimiz 
maslahatları içindir. 

Yüce Allah da sadaka ve dua gibi bazı sebeplerle kulun kade-
rinde, ecelinde değişiklik yapabilir. Bunda şaşılacak bir durum 
yoktur. Yüce Allah peygamberi aracılığı ile “Daha çok yaşamak 
ve daha hayırlı bir ömür sürmek istiyorsan anne babana iyilik 
yap, insanlara daha faydalı ol, sadaka ver ki ömrünü uzatayım, 
dua et ki seni bela ve musibetlerden kurtarayım” buyurmuş ve 

insanları iyilik yapmaya, ailesine ve topluma daha faydalı olma-
ya teşvik etmiştir.

Hiç kimse geleceğini ve kaderini bilemez. Başına ne gibi 
sıkıntılar gelecek bunu da bilemez. Ne kadar yaşayacağını ve 
nerede nasıl öleceğini de bilemez. Cennete ve cehenneme girip 
girmeyeceğini de bilemez. Zira biz geçmişe, başımıza gelen şey-
lere “kader” diyebiliriz. Gelecekte bilmediğimiz şey hakkında 
hüküm veremeyiz. Gelecek konusuda bilgimiz olmadığı ve Allah 
her şeye kadir olup kaderimizi değiştirme yetkisine sahip oldu-
ğunu bildiğimiz için dua ederiz, sadaka veririz ve Allah’a yalva-
rarak bizi her türlü sıkıntı ve belalardan koru deriz. Allah da du-
amız ve ricamız üzerine hakkımızda yazılmış olan kötülükleri, 
sıkıntıları giderir, ömrümüzü daha da uzatır. Biz imanımızdan 
dolayı buna inanır ve ömrümüzün uzaması ve gelecekteki sıkın-
tılardan bizi kurtarması için iyilik yapmaya, ibadet etmeye ve 
duaya, sadaka vermeye çalışırız. Böylece bir iyi bir insan oluruz. 
Bu da bizim için hayırdır.

İbadetin ve güzel ahlak sahibi olmanın amacı budur. Buna 
Allah’ın değil, bizim ihtiyacımız vardır. Allah bizim daha iyi ol-
mamızı istediği için ibadet adı altında hayırlı çalışmalar yapma-
mızı istemiştir. Bunda ayrıca ahirette büyük mükafat vereceğini 
de vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği için yapacaktır.

Devlet de sarayda yaşamak istersen, padişaha yakın olmak 
istersen şu şartlara uymak gerekir der. O şartlara uyan vatan-
daşlar ancak saraya kabul edilir. Öyle değil mi?

11. S. Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

C. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Peygamberimiz bu-
yurur ki: “Bütün insanlar Allah’a itaat etseler Allah’ın mülkü-
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ne hiçbir katkı sağlayamazlar. Tüm insanlar Allah’a isyan etse 
mülkünden hiçbir şeye zarar veremezler.” Durum böyle olunca 
insan ancak kendisine fayda ve zarar vermiş olur. 

Öğrenciyi sınava sokan öğretmene “Senin ne ihtiyacın var 
ki beni sınava sokuyorsun?” denilir mi? Veya hasta doktora “Se-
nin ne ihtiyacın var ki bana bu ilaçları içirmekte ısrar ediyor-
sun?” denilir mi?

Aynı şekilde ağacın ihtiyacı olduğu için mi insana meyve 
veriyor? İnek ve koyun kendi ihtiyacı için mi insana et ve süt 
veriyor? İnsan bunlarla kendi ihtiyacını gideriyor ve hayatını 
devam ettiriyor. 

Allah da insanın ruhen ve bedenen gelişmesini ve mükem-
mel insan olmasını ve insanlığa layık bir hayat sürmesini iste-
diği için insanı sınava tabi tutmakta, bazı şeyleri emredip bir 
kısım zararlı şeyleri yasaklamaktadır.

12. S. Allah kötülüklere neden engel olmaz?

C. Yüce Allah inayet ve hikmeti gereği dünyayı insanların 
istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesi ve cennete layık kâmil bir 
insan olması için bu dünya okulunu açtı. Tecrübe ve imtihan ge-
lişme sebebidir. Gelişme istidat ve kabiliyetlerin inkişafını sağ-
lar. Böylece insandaki kabiliyetler kendilerini gösterir ve ondan 
“hakâik-i nisbiye” denilen göreceli hakikatler ortaya çıkar. 

Soğuk olmazsa sıcağın, karanlık olmazsa aydınlığın, çirkin-
likler olmazsa güzelliğin dereceleri ve mertebeleri ortaya çık-
maz. Meselâ, temel renkler mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere 
üç renktir. Bu üç rengin farklı karışımlarından binlerce renk 
meydana gelir. Temelde karbon, azot, oksijen ve hidrojen olmak 
üzere dört element vardır, bütün canlıların ve cansızlar bu te-

mel elementlerin farklı dizilişinden meydana gelir. Bu da sıcağa, 
soğuğa göre değişim gösterir.

Dünyada hayırları ve şerleri karışık yaratmasının sebebi 
insanların istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek içindir. Böylece 
iyi insanlar ile zalim ve fasık insanlar birbirinden ayrılır. Yüce 
Allah zararları menfaatlere mezc ederek, şerleri hayırlara idhal 
ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem ederek, hamur gibi yoğu-
rarak, şu kâinatı tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavvül ve 
tekâmül düsturuna tâbi kıldı ve ondan pek çok hayırlı sonuçlar 
elde etti. 

Altın ve gümüş gibi değerli madenler, demir ve bakır gibi 
faydalı maddeler faydası daha az olan maddelerle karışık oldu-
ğu için yüksek ateşli fırınlara atılarak eritilir ve ayrıştırılır. Her 
bir maddenin ergime derecesi farklı olduğu için altın gümüş ve 
bakırdan ayrılır. 

Bunun gibi kötülük olmazsa iyilik bilinmez, iyiliklerin kötü-
lükten, hayırlıların şerlerden ayrılması için bu imtihan dünyası-
nın varlığını yüce Allah irade etti. Bu sebeple kötülüklere engel 
olmadı.

Kötülük ve iyilik dediğimiz, zarar ve faydalı şeyler de kişile-
re göre değişir. Mesela hastalık bize zarar veren kötü bir durum-
dur; ama doktor ve eczacı için lazımdır; tıp ilmi bu hastalıklar 
sayesinde gelişir. Diğer hususlar da böyledir. Açlık olmazsa gıda 
sektörü, soğuk ve sıcaktan dolayı giyinme ve barınma ihtiyacı-
mız olmazsa tekstil ve inşaat sektörü olmazdı. 

Bizim için zararlı gibi olan şeylerde yine bizim için büyük 
faydalar ve hayırlar vardır. Bunun için Allah kötülüğe engel ol-
madı. İyilik ve kötülük birbirinden ancak ahirette ayrılır. Bütün 
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kötülükler cehennemde, bütün hayır ve güzellikler de cennette 
toplanır.

13. S. Tarikatlar gerekli midir, neden?

C. Tarikat, İslâmiyetin iman, ibadetinden sonra ahlak kıs-
mını temsil eder. İmanın şartlarına inanan, farzları yapıp ha-
ramlardan kaçtıktan sonra ahlakını düzeltmek, kalbde bulunan 
haset, fesat, kin ve düşmanlık gibi şeyleri kalpten çıkarmaya ça-
lışmak, alçakgönüllü, yardımsever olmak ve canlılara merhamet 
ve şefkatle davranmak gibi hususları kapsar. 

İmanı kuvvetli olmayan, ibadetlerde farzlarda ihmali olan 
ve haramlardan kaçmayan kimsenin tarikattan bahsetmesi an-
lamsızdır ve tarikat esaslarına aykırıdır. 

Günümüzde tarikatlar usul ve esaslarından uzaklaşmıştır. 
Siyaset ve ticarete alet edilmektedir. Çünkü tarikatte dünya de-
ğersizdir; ama günümüz tarikatçıları dünyaya ve siyasete daha 
fazla önem verir şekilde evrilmiştir. 

Bütün bu sebeple zamanımızın alimi Bediüzzaman Said 
Nursi “Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanı-
dır” buyurmuştur. Çünkü, farzlar ihmal ediliyor, haramlardan 
sakınılmaz. İnsanların kalplerinde ve kafalarında imana ait pek 
çok şüphlerle doludur. Önce bu şüphelerini giderecek şekilde Ri-
sale-i Nur Külliyatını okuyarak imanlarını kurtarmaları gerekir. 
Sonra tasavvuftan bahsetmelerinin bir anlamı olur. 

Tasavvuf Peygamberimizin “Züht” hayatını esas alır. Zahit-
lerin piri ise Cüneyd-i Bağdadi’dir. Cüneyd’e sorarlar: “Tasavvuf 
nedir?” Cevap verir: “Helal lokma yemektir.” 

Helal lokma yemek tasavvufun başlangıcıdır; o da bu za-
manda maalesef çok azdır. Bu sebeple hiç kimsenin tasavvuftan 

ve tarikattan bahsetme ve bunu bir kurtuluş gibi görme hakkı 
yoktur. 

Bediüzzaman “Zaman imanı kurtarmak zamanıdır, tarikat 
zamanı değil” demiştir. Bu zamanda imanı tehlikelerden koru-
yarak farzları yapıp, haramlardan kaçan kurtulur. Kurtuluş için 
tasavvufa ve tarikata ihtiyaç yoktur.

14. S. Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Ka-
be’nin etrafında dönüyoruz.

C. İnsanları belli amaç ve hedefler etrafında toplamak ve 
bir amaca yöneltmek için bazı ritüellere ve figürlere ihtiyaç var-
dır. Bunlardan birisi de tüm inananların yöneleceği bir mekanın 
olmasıdır. O da “Kâbedir.” Yoksa namazı ne tarafa dönerek kıla-
caktık? İnananları nasıl bir araya getirecektik?

Putperestler Allah’a şirk koşarak, putlarından yardım istiyor 
ve onlara bir kutsiyet ve tesir gücü veriyorlar. Mü’minler ise Al-
lah’tan başkasından yardım istemiyorlar ve kutsiyeti Allah adı-
na veriyorlar. Buna Hz. Ömerin şu ifadeleri anlatmaktadır. Hz. 
Ömer (ra) “Hacerü’l-Esvedi” selamlar ve öper. Sonra şöyle der: 
“Ey Hacer-i Esved! Ben biliyorum ki sen bir taşsın ve hiçbir tesirin 
yoktur. Ben Peygamberimizin seni öptüğünü gördüğüm için seni 
selamlayıp öpüyor ve Peygambere  olan bağlılığımı gösteriyorum.” 

Aynı şekilde mü’minler de kıbleye dönerek ve Kâbe’yi tavaf 
ederek Allah’a olan imanlarını, peygambere bağlılıklarını, dine 
ve imana olan sadakatlerini göstermiş oluyorlar. Bu sebeple Hac 
ve Umre emredilmiş ve tavaf farz kılınmıştır.

15: S. Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?

C. Akıl ve mantık, ilim ve irfan gerçekleri öğrenmek ve or-
taya çıkarmak içindir. Aklın ve mantığın kabul etmediği ve ilmin 
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reddettiği şey gerçek olamaz. Gerçek olmayanı iddia etmekle 
kişi haklı olmaz. 

Hirsitiyanlık insana uluhiyet sıfatları vermek ve Allah’a 
oğul isnat etmekle ilme, akla ve mantığa aykırı hareket etmiş-
ler ve Hz. İsa’nın getirdiği dini ve anlattığı iman hakikatlerini 
değiştirmişlerdir. Allah’ın kitabını ve peygamberinin dinini tah-
rif etmişlerdir. Bu yönü ile yalancıdırlar. Yalancı yalanında haklı 
olamaz.

Ateistler ise eseri kabul ediyor, ustayı inkar ediyorlar. Kita-
bı okuyorlar tesadüfen yazıldığını iddia edip katibini ve yazarını 
inkar ediyorlar. Var olan Allah’ı inkar ederek en büyük yalanı 
söylüyorlar. Bunun neresi doğru ve haklı olabilir? 

Mantıkta bir kural vardır: “Bir delilden kaynaklanmayan bir 
iddianın geçerliği ve haklılığı yoktur.” Ateistler inkarlarını nasıl 
ispat edeceklerdir? Çünkü, ispat eden bir delil ile ispat ederken, 
inkar edenler bütün kainatı ve bütün zamanları tarayarak yok-
luğunu ispat etmek zorundadırlar. Yoksa asılsız bir iddia ve bir 
safsatadan öteye geçmez. 

Yine mantıkçılar derler ki: “Yokluk ispat edilemez. İnkarın 
ispatı mümkün değildir.” İnkar ilim değildir, sadece gerçeği ka-
bul etmemektir. Bu sebeple Ateistlerin iddiaları gündüz ortasın-
da güneşi inkar etmek gibi hezeyan denilen deli saçaması nevin-
den bir iddiadır. Buna mantıkta “Safsata” adı verilir. Nasıl haklı 
olabilir? Bu hezeyan ve safsataya haklı diyenin de aklı yoktur.

16. S. Allah ile iletişimde neden Kur’an okumak, dua 
etmek değil de namaz ön plandadır?

C. Namaz ibadeti “Salat” zaten “dua” demektir. Namazda 
Kur’an okumak farzdır. Böyle olunca namaz kılan birisi her gün 

beş defa dua ediyor ve Kur’an okuyor demektir. Zaten yüce Allah 
Kur’an okumayı ve dua etmeyi emrettiği için bunu bir ibadet ha-
line namaz ile getirmiş, günde beş vakit farz kılmıştır. 

Namaz ayrıca tüm varlıkların Allah’a ibadet şekillerinin 
toplandığı ve insana has, insanın tüm varlıklara hakim ve üstün 
olduğunu ifade eden bir ibadettir. Namazda ayakta duran bitki-
lerin ibadet şeklini, rükuda hayvanların ibadet şeklini, secdede 
de cansız varlıkların Allah’a itaat ve ibadetini temsil eder. Tüm 
meleklerin de ibadet şekli böyle olduğunu Peygamberimiz (asm) 
bize haber vermektedir. 

Ayrıca namazda emredilen tüm ibadet türleri vardır. Na-
mazda oruç vardır, zira yemek içmek namazı bozar. Hac vardır 
Kâbeye dönerek namaz kılınır. Namaz içinde “Kelime-i Şahadet” 
getiririz. Her gün 24 saatten bir saati namaza ayırarak ömrümü-
zün zekatını vermiş oluruz. 

Namaz ibadeti Allah’a iletişimde en mükemmel ve insana 
has ve layık bir ibadet şeklidir. Yüce Allah beş vakit namaz kılan-
ları ve hiç terk etmeden kılmaya devam edenleri affedip cennete 
alacağını vaat etmiştir. 

Namazın dışında da Kur’an okumak her müminin en önem-
li ve emredilen ibadetlerindendir. Peygamberimiz (asm) “Allah’a 
en sevimli ibadetlerden birisi de Kur’an okumaktır” buyurur.

17. S. Adem’le Havva dünyaya nasıl geldiler? (Uzay 
gemisi ile olabilir mi?)

C. Hz. Ademi (as) yüce Allah dünya toprağından yarattı ve 
ona ruh vererek cennete koydu. Cennette ona eş ve arkadaş ola-
rak Hz. Havva’yı yarattı. Erkeğe meyletsin ve birbirlerine sevgi 
ile bağlansınlar için Hz. Havva’yı Hz. Adem’in eğe kemiğinden 
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yarattığı rivayet edilir. Bu yaratılış bütün semavi dinlerde kabul 
edilir. 

Cennetten dünyaya gönderilişi ise bir vazife ve görevlen-
dirmedir. İnsanın kabiliyetlerini geliştirerek cennete layık hale 
gelmek gibi önemli bir görevle dünyaya gönderilmiştir. 

Cennet ile dünya arasında büyük bir iletişim vardır. Dünya-
da yapılan iyilikler ve sevaplar anında cennete gider. Melekler 
de her an cennetten dünyaya gelir ve giderler. Hz. Adem (as) 
dünyaya nasıl geldiğini bilemiyoruz. Uzay gemisi gibi şeyler in-
sanların icadıdır. Allah meleklerin kanadında göndermesi uzay 
gemisinden daha mükemmel ve daha uygundur.

18. S. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah 
bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söy-
lüyor.

C. Elbette bizim tercihimiz değil... Bizi bu dünyaya bir ge-
tiren var. Sonra ölümle ebedi hayata geçiş var; ama bu da bizim 
tercihimiz değil... İstemezsek de bizi bir götüren var. Bu durum-
da durup düşünmemiz gerekir. Bizi bu dünyaya kim getiriyor? 
Neden getiriyor? Bizden ne istiyor? Neden bizi burada bırakmı-
yor ve ölüme mahkum ediyor? Bizim bu dünyada ne işimiz var? 
Ne yapmamazı istiyor?

İnsanın ruhları yaratıldığı zaman onlara “Ben sizin Rabbi-
niz değil miyim?” diye onlara sorduğu, o ruhların da “Belâ” yani, 
“Elbette Sen bizim Rabbimizsin!” diye cevap verdiğini bize haber 
verir. (Araf, 7:172.) Bizim bunu hatırlamıyor olmamız çok nor-
maldir. Zira biz anne karnında 9 ay kaldığımız halde orada neler 
yaşadığımızı da hatırlamıyoruz. Ruhlar aleminde ne yaptığımızı 
ve neler yaşadığımızı hatırlamıyor olmamız da çok normaldir.

Burada yüce Allah mecazî olarak insanı diğer canlılardan 
ve hayvanlardan farklı, akıl ve irade vererek yüce bir ruha sahip 
hür varlıklar olarak yaratıp yeryüzünde halife ve idareci kıldığı-
nı ve mahlukat üzerinde tasarruf yetkisi verdiğini ifade ediyor. 
İnsan yüksek bir fıtratta yaratılmış olup mahlukata kulluk ve 
hizmet etmek için değil, mahlukatı kendisine hizmet ettirmek 
için yaratıldığını ve mahlukata değil, Allah’a hizmet etmesi ge-
rektiğini ve bunun için fıtrî olarak söz aldığını belirtiyor. Çünkü 
her varlık kendisinden üstün olana hizmet etmekle şeref kaza-
nır, kendisinden aşağı mertebede olana hizmet etmekle şerefini 
kaybeder. İnsan tüm canlılardan üstün olduğu için ancak Allah’a 
asker olup, Allah’ın emrine uyan bir memur olmak ve onun ar-
zusuna hizmet etmekle şeref kazanır. İnsanın fıtratı, yaratılışı 
ve yaratılış amacı bunu gerektirir. (Buhari, Cenaiz, 93; Ebu Da-
vud, Sünnet, 18.)

Yani, yüce Allah “Ey insan! Ben seni insan olarak yarata-
cağım, benim namıma mahlukat üzerinde tasarruf etmeye ve 
onları yönetmeye yetkili kılacağım. Bunun karşılığında senden 
bana inanmanı ve güvenmeni ve benim sana farz kıldığım şey-
leri yapmanı ve yasakladığım şeyleri yapmamanı emredeceğim. 
Bunu yapacak, benim Rububiyetime ve Uluhiyetime inanacak 
ve itaat edecek misiniz?” demiş oluyor. İnsan da “Elbette bize 
bu şerefli görevi verirsen yapacağız ve sana itaat edeceğiz” de-
mişlerdir. Allah bu söz üzerine onları insan olarak yaratmıştır.

İnsan dünyaya bu göreve uygun şekilde gönderildikten son-
ra, Allah’a verdiği bu fıtrî sözü unutup nefsinin arzularına tabi 
olur, şeytanı ve avanelerini dünya menfaati için dinlerse Allah’a 
verdiği bu fıtrî sözü çiğnemiş ve sözünü tutmamış olur.

Devlet bir memuru belli görevleri yapmak için seçer ve ona 
bu işleri yapacaksın diye sözleşme yapar ve söz alır. Ancak me-
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mur göreve başladıktan sonra bu görevi su-i istimal eder, padi-
şaha yakınlığını istismar eder, görevini ihmal eder, üstelik bir de 
suç işlerse elbette verdiği sözden caymış ve büyük bir suç işlemiş 
olur. Sonra benim ne suçum var, bu görevi bana vermeseydiniz? 
Ben mi bu görev için size yalvardım?” gibi suç bastırmaya çalışır-
sa daha büyük bir cezayı hak etmez mi?

Allah’a verdiğimiz söz, hayvan olarak yaratılıp ot yemekten 
ise, insan gibi yaratılıp tüm varlıkların en güzel taraflarından 
istifade etmeyi istemek gibi bir şeydir. Öyle ise “Ben hatırlamı-
yorum. Ben unuttum. Bilmiyorum!” demek mazeret değildir.

19. S. Kalplerin mühürlediği insanlara niçin cehen-
nemle ceza veriyor?

C. Kalplerin mühürlenmesi artık o kalbin ıslah edilemeye-
cek derecede bozulması demektir. Zira, bir mekan haşerelerle, 
farelerle ve yılanlarla dolarsa o mekanın temizlenerek kullanıla-
bilir hale gelmesi mümkün olmazsa, kapısı kapatılır, kilenir ve 
kimse açıp zarar görmesin diye mühürlenir. Hatta insanlar zarar 
görmesin diye o bina yakılır ve imha edilir. Böylece insanlar o 
zehirli ve zararlı haşere ve yılanlardan korunmuş olur. 

Aynı şekilde kalbi ve aklı yanlış bilgilerle ve kin, haset, düş-
manlık, intikam duyguları ile dolmuş ve ıslahı kabil olmadığı 
için yüce Allah onların kalplerini mühürleyerek kendisini, çev-
resini ve toplumu onun zararından koruyacağını ifade ediyor ve 
bizlere güvence veriyor. O gibi şerlilerin zararını etrafa yayılma-
yacağını ifade ediyor.

Kalbin mühürlenmesinden kast edilen, kalbin küfür ve is-
yanla katılaşması ve kararması ile nasihati ve imanı kabul ede-
mez hale gelmesidir. Kalbin küfür ve isyanla katılaşmasına se-

bep olan insanın kendisidir; sorumlu olan da kendisidir. Allah 
peygamber gönderip hak ve hakikati kabul etmeye, mükafat 
olarak da cennete davet edecek; ama o insan itiraz, isyan, inkar 
ve hakaret ile bunu kabul etmeyecek... 

Belediye zabıtaları, fırınları ve kasapları teftiş eder. Birçok 
temiz ve kanunlara uygun üretim yapan fırını gezer ve onları 
tebrik eder. Sonra son derece pis, içinde böceklerin yuva yap-
tığı ve sağlıksız şartlarda üretim yapan bir fırına ve kokuşmuş 
etlerin, eti yenmeyen hayvanların etlerinin satıldığı bir kasaba 
girince üretim yapmaya elverişli olmayan fırını ve kasabı kapatır 
ve mühürlerler. 

Zabıtalar fırını mühürlediğinde, fırın sahibi “Fırınımı ve 
dükkanımı zabıtalar mühürledi, ekmek yapamama, et satmamı 
engellemiştir. Bunun suçlusu zabıtadır” diyebilir mi? Fırını ve 
kasabı zabıtalar mühürlemiştir; ancak, mühürlenmesine sebep 
olacak işleri fırıncı ve kasap işlemiştir. Zabıtaların mühürleme 
fiili, fırıncının ve kasabın işini çok kötü yaparak halkı zehirle-
mesine bağlıdır. Aynen bunun gibi, insan da, aklını ve kalbini, 
küfür, şirk, günah, isyan gibi kirlerden temizlemediği takdirde, 
Allah onun kalbini mühürleyecektir. Ve mühürlenmiş dükkan-
dan ekmek ve et çıkamayacağı gibi, mühürlenmiş bir kalpten de 
iman, muhabbet, marifet gibi güzel ameller çıkmaz.

Peygamberimiz (asm) defalarca Allah’ın ayetlerini okuyup, 
istedikleri mucizeleri Allah’ın kudreti ile gösterdiği halde inkar-
larında ısrar eden, Peygamberimizin (asm) imanı anlatmasına, 
Kur’an okumasına ve Allah’a ibadet etmesine yasak getiren, 
müslümanlara işkence yapan ve Peygamberimizi öldürmeye 
çalışan inkarcılar için yüce Allah “Sen inkâr edenleri korkutsan 
da, korkutmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların 
kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Ve gözlerinde de bir 
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perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.” (Bakara, 2:6 – 7.) 
buyurmuş ve iman etmeleri konusunda daha fazla ısrarcı olma-
sının faydası olmayacağını ifade etmiştir.

Küfür karanlığına düşen bir kalp insafsızdır, merhametsiz-
dir, duyarsızdır, taşlardan daha katıdır. Küfür karanlığı içinde 
bocalayan kulaklar ise, hakka karşı duyarsızdırlar; hakikata kar-
şı ilgisizdirler. Bu inat onlarda âdeta kemikleşmiş; âdeta karak-
ter haline gelmiştir. Onlara nasihat faydasızdır. Ayet bunu ifade 
ediyor.

Yüce Allah bunlara ceza vermeyecek de mükafat mı vere-
cektir?

20. S. Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiç-
birinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

C. Mucize olağanüstü olmakla beraber Allah’tan başka hiç-
bir varlığın yapamayacağı ve güç yetiremiyeceği olaydır. Yani, 
Allah’ın işidir. Peygamber olduğunu iddia eden birisinden delil 
olarak mucize istenir. Meselâ, “Madem sen Allah’ın seninle ko-
nuştuğunu iddia ediyor ve bize Allah’tan haber getiriyorsun. O 
zaman senden ağacı konuşturmanı ve sana şahitlik yapmasını 
istiyoruz. Şu ağacı çağır yanına gelsin ve senin peygamber oldu-
ğunu söylesin” denir. 

Ağacın yerinden çıkıp peygamberin yanına gelmesi ve in-
sanların anlayacağı dille konuşarak “Ben şahitlik ederim ki sen 
Allah’ın Peygamberisin!” derse bu olaya mucize denir. O kişinin 
peygamber olduğunun delili bu olay olur. 

Bu durumda mucize, Allah’ın kainata koymuş olduğu “Ta-
biat Kanunlarına” aykırı bir durum olur ki bu ancak o kanunu 
koyan Allah’a ait bir fiil, bir iştir. İnsanlar sudan elektrik üret-

mek, ip üstünde gezmek gibi harika işleri yapabilirler. Bunlar 
Allah’ın koyduğu “elektirik kanunundan” ve “denge kanunun-
dan” istifade etmektir. Bu olaya mucize denmez. Ama, ateşin 
tabiatında yakmak vardır. Hz. İbrahim (as) ateşe atılmış olduğu 
halde ateş onu yakmıyorsa bu Allah’ın ateşin yakma özelliğini 
ortadan kaldırması ile mümkün olur. Mucizedir ve insanların 
bunu yapmaları imkansızdır. Bu hadise ile Hz. İbrahim’in (as) 
Allah’ın peygamberi olduğu isbat edilmiş olur. 

Aynı şekilde Hz. Salih’e “Kayadan deve çıksın ve doğursun! 
Bunu yapabilirsen senin Peygamber olduğunu kabul ederiz” de-
meleri ve Salih’in (as) Allah’a dua etmesi ile kayadan devenin 
çıkması ve bir iki dakika sonra bir yavru doğurması ancak Al-
lah’ın işidir ve öyle olmuştur. Bu gibi olayları tabiat kanunları 
ile, fizik ve kimya ilimleri ile izah etmek mümkün değildir. 

Bu gibi mucizelerin delili ise bir değil pek çoktur.

1. Kur’an-ı Kerimin bu mucizelerden bahsetmesi en büyük 
delildir. Çünkü bu mucizeler Tevratta ve başka kitaplarda geçtiği 
ve toplumlar tarafından anlatılarak ve kabul edilerek geldiği ve 
mucizelere inanmayan ve inkar eden kavimlerin helak olduğu-
nun kurtulanlar tarafından anlatılageldiği gerçektir. Şayet böyle 
bir olay olmamış olsaydı inanmayanlar için Kur’an’ı inkar etme 
konusunda en büyük delil olurdu. Kur’an’da yalan yanlış bilgiler 
var. Bunlar uydurma şeyler. Biz daha önce buna benzer bir olayı 
ne duyduk ve ne de bir kitaptan okuduk” demezler miydi?

2. Bütün semâvi dinler ve bir kısım tabiat bilginlerinin 
“Nuh (as) Tufanı” “Ad ve Semud Kavminin helak olması” “Hz. 
Musa’nın Kızıl denizi yararak kavmini kurtarması ve o zamanın 
en büyük imparatoru olan Mısır Kıralının askerleri ile denizde 
boğulup helak olması” gibi hadiseler tüm insanların kabul ettiği 
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mucizelerdir. Kur’an bunları anlattığı ve devamlı okunarak gel-
diği halde Müslüman olmayan hiçbir ilim adamı ve İslam düş-
manları bu mucizelerin olmadığını iddia edemiyorlar ve etmi-
yorlar.

3. Peygamberimizin binden fazla mucizesi vardır. Bun-
lardan üç tanesi Kur’ân-ı Kerimde geçmektedir. Birincisi, İsra 
ve Mirac mucizesi İsra ve Necm Surelerinde geçmektedir. İsra 
bir gecede Kudüs’e gidip gelmesi, Mirac ise Kudüsten Sidre-i 
Müntehâ’ya ve Cennet-i Me’vâya götürülmesi ve bu olayın 
Kur’ân-ı Kerimde anlatılmasıdır. Müşrikler dahi bunun olma-
dığını inkar edemiyorlar. İkincisi, ayın Peygamberimizin (asm) 
parmağı ile işaret etmesi ile ikiye yarılmasıdır. Bu da “Kamer 
Suresi”nde geçmektedir. Müşrikler bu hadiseyi “Muhamme-
din sihri semaya tesir etti” (Kamer, 54-1-2.) diye kabul etmiş, 
inkar edememişlerdir. Yoksa Kur’an-ı Kerimin (haşa) yanlış 
yazdığını iddia ederlerdi. Üçüncüsü, Peygamberimizin (asm) 
avucuna bir avuç kum alıp atması ile bütün düşman askerlerin 
gözlerine o kumum gitmesi ile dağılmalarıdır. Bunu da Kur’an 
“Attığın zaman sen atmadın Allah attı” (Enfal, 8:17.) buyura-
rak bize haber verir. Bunu da müşrikler inkar etmiyor, kabul 
ediyorlar.

4. Kur’an-ı Kerim en büyük mucize olup yedi yönü ile ha-
rika ve kırk yönü ile mucize olduğunu Bediüzzaman Said Nursi 
“Mu’cizât-ı Kur’âniye” ve “İşâratu’l-İ’caz” ve “Rumuzât-ı Semani-
ye” isimli eserleri ile isbat edip göstermiştir. 

Kelam kitaplarında maalesef konu yüzeysel anlatıldığı ve 
derinliğine inilerek izah edilmediği için okuyan öğrenciler ki-
taptaki bilgiden başka bilgi yok zannederek araştırmadan böyle 
bir fikre kapılıyorlar ise bu kitabı yazanların ve ders veren öğret-
menlerin büyük eksik ve kusuru var demektir. 

21. S. Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin 
vermiştir?

C. Yüce Allah her kavme peygamber göndermiştir. Bunların 
içinde 313 tanesi kendilerine kitap verilen Resullerdir. Kitap ve-
rilen peygamberlere Resul, kitap vermeyip önceki Resullerini di-
nini güçlendiren ve kitabı ile amel eden peygamberlere de Nebi 
denilir. Demek ki 313 adet kitap gelmiştir. Bunların bir kısmına 
“Suhuf” denir, bir kısmına da “Kitap” denir. 

Kur’ân-ı Kerimde isimleri geçen Kitaplar “Tevrat, İncil, Ze-
bur ve Kur’an”dır. Suhuf verilen peygamberler de Adem (as) Şit 
(as) İbrahim (as) ve İdris (as) olduğu haber verilir. 

İnsanlık tarih boyunca ilkokul seviyesinden medeniyet-
ler kurarak tekamül etmiş ve nihayet Peygamberimizin (asm) 
gönderildiği dönemde Üniversite seviyesine yükselmiştir ki 
Kur’an’ın inzalinden sonra insanlık kısa zamanda çok büyük ge-
lişme kaydetmiştir. Artık bir tek peygamberi örnek alacak ve bir 
kitaptan ders alacak seviyeye gelmiş olduğu için başka kitaba ve 
peygambere ihtiyaç kalmamıştır. 

Yüce Allah insanlığın zaman içinde bu tekamülünü murad 
ettiği için Kur’an-ı Kerim dışındaki kitapları koruyacağını vaad 
etmemiştir. Kur’an için ise “Biz Kur’anı indirdik, onu yine biz 
koruyacağız” (Hicr, 15:9.) buyurmuştur. Bu vaade binaen Allah 
Kur’an-ı Kerimi yine insanların eliyle, hafızların kalbi ve diliyle 
ve alimlerin koruması ile korumuştur. Yeryüzünde farklı Kur’an 
yoktur. İnsanlar ne kadar çalışsalar Kur’anı tahrif edemiyorlar. 

Diğer kitapların ise pek çok farklı nüshaları vardır. Her 
birinde farklı ayetler bulunmaktadır. İnsanlar onlar üzerinde 
oynayarak kendi fikirlerini ona katmışlardır. Allah’ın buna izin 
vermesinin sebebi bu olmakla beraber, hikmetleri çoktur. Zira 
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diğer kitaplar tahrif edildiği için Allah yeni kitap ve peygamber 
göndererek dinini tamamlamıştır. 

Bir diğer sebebi de insanların anlayışsızlığıdır. İnsan anla-
madığı ve aklına sığmadığı bir meseleyi, bir ayeti kendi dar aklı 
ve eksik bilgisi ile yorumlamaya başlayınca ayetin ifade etmek 
istediği manadan uzaklaşmakta ve gerçekler kaybolmaktadır. 
Kendi aklını ve anlayışını doğru kabul edenler de doğrudan Al-
lah’ın kitabına müdahale ederek değiştirmektedir ki İncil’de Hz. 
İsa (as) Yahudilerin Tevratı nasıl değiştirdiğini anlatmakta ve 
gerçeği ortaya çıkardığı için Yahudiler onu öldürmek için ferman 
çıkartmışlardır.  Hz. İsa’da (as) “Ben gideceğim, taki size Farak-
lit gelsin ve gerçekleri ortaya çıkarsın” (İncil, Yuhanna, Bâb 14: 
16.) demiştir. Hz. Muhammed (as) gelerek Kur’an ile onların 
tahrif ettiği hususları açıklayarak gerçekleri ortaya koymuştur. 

22. S. Ahirette hesap verirken insanların yetiştirildi-
ği çevre göz önünde bulundurulacak mı?

C. Allah “Adil-i Mutlaktır” asla kullarına zulmetmez. Pey-
gamber göndermediği kavme azap etmez. Vermediği malın ze-
katını istemez. Sıhhatli olmayandan oruç ve hac istemez. Ahi-
rette hesap verirken elbette kişinin bulunduğu şartları dikkate 
alacaktır. Hatta Peygamberimiz (asm) Cehennemde bulunan ka-
firlerin bile dünyadaki iyilikleri, hayırları ve faydalı işler yapma-
larının karşılığı olarak azaplarını azaltarak ve cehennem içinde 
kendisine mükafat verecektir. Bu konuda hadisler vardır.

Zaten sorumluluk kişinin durumuna göre değişir. Bir okul-
da bile öğretmenden müdürün sorumluluğu istenmez. Kişinin 
malı ve makamı arttıkça, bilgisi ve saygınlığı çoğaldıkça sorum-
luluğu da ona göre artar. Kişiler bir şeye talip olurken onun so-
rumluluğunuda üstlenmek durumundadır. Sonra ceza ve müka-
fat da buna göre verilir.

23. S. Allah’ın hep ‘Ben yaptım, Ben yarattım’ demesi 
tuhafıma gidiyor.

C. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde genellikle bize nezaketi 
öğretmek ve hizmeti paylaşmak adına “Biz” ifadesini kullanır. 
Yüce Allah “bir” olduğu halde neden “biz” ifadesini kullanıyor 
diye de çoğu defa sorulur.

Mesela; “Kur’ân’ın indirildiğini haber veren bütün âyet-i 
kerimelerde “Biz indirdik” buyurulur. Bütün âyetler vahiy kana-
lıyla indirildiğine göre, burada Allah ile Peygamber (asm) ara-
sındaki vasıta, bir melek olan Cebrail (as) vardır.  Yine “Bulutla 
gölge yaptık.” (Bakara, 2:57.) gibi âyetlerde işi yaptıran Allah, işi 
yapan “Allah’ın memurları” mesâbesindeki meleklerdir. Cenab-ı 
Hak kâinatta hükmeden kudretinin icraatını ilân etmek, onlar 
vasıtasıyla azametini bildirmek için melekleri istihdam ediyor. 
Onlara da değer veriyor. 

Dolayısıyla yüce Allah isim ve sıfatları ve bunların tecellileri 
olan sebepleri nazara vermek için yaptığı işlerde hep “Biz” ifa-
desini kullanır. Ancak sadece kendi zatına ait bir mesele olunca 
“Ben” ifadesini kullanır. Çünkü bu durumda arada vasıta ve se-
bep yoktur. “Beni sordukları vakit Ben sizlere yakınım” “Ben-
den korkun” “Bana ibadet edin” gibi ifadeler doğrudan Cenab-ı 
Hakk’ın zâtıyla ilgilidir ve arada vasıta yoktur. 

24. S. Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

C. Allah ezeli ve ebedidir. Başlangıç ve son biz zamanla sı-
nırlı olan varlıklara mahsustur. Zaman ve mekanı yaratan Allah 
zaman ve mekan içinde olamaz. Olsa o zaman ezeli ve ebedi ol-
maz, yaratılmış bir varlık olur. Bu durumda onu da yaratan ezeli 
ve ebedi bir Allah’ın olması gerekir. 
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Peygamberimize (asm) “Allah kainatı ve varlıkları yaratma-
dan önce ne yapıyordu?” diye sorulmuştur. Peygamberimiz de 
(asm) “O bilinmezlik içinde idi” (Tirmizî, Tefsîr, 12.) buyurmuş 
ve “Bilinmek için kainatı ve varlıkları yaratmıştır” (Aclunî, Keş-
fu’l-Hafa, 2:132.) buyurmuşlardır.

Dolayısıyla bizim ne yaptığını ve ne yapacağını bilme im-
kanımız yoktur. Biz ancak bize bildirilenleri bilebiliriz. Nitekim 
Yüce Allah meleklere “Eşyanın isimlerini söyleyin bakalım” di-
yince onlar “Allah’ım biz seni tesbih eder ve her türlü noksan 
sıfatlardan tenzih ederiz ki bize bildirmediğin bir konuda bizim 
bilgimiz yoktur” (Bakara, 2:32.) diye acizliklerini ve bilmedikle-
rini itraf etmişlerdir. Meleklerin bilmediği konularda bizim bilgi 
sahibi olmamızın imkanı var mıdır?

Bununla beraber Allah yaratıcıdır her şeyi yoktan yaratır; 
hayat vericidir, rızık vericidir. Ezelde de böyle idi ebediyyen de 
böyle olacaktır. Kainatın nerelerinde ne yarattığı ve kimlere ha-
yat ve rızık verdiği, nasıl varlıkları yarattığı bizce meçhuldür. Biz 
ancak bizi ilgilendiren ve bizimle alakalı olan ve bize bildirilen 
hususlarda bilgi sahibi olabiliriz.

Allah bize sorar; ama biz Allah’a bir şey soramayız? “Biz 
yaptıklarımızdan sorumluyuz; Allah’ı kimse sorumlu tutamaz. 
(Enbiya, 21:23.) Zira her şey onun eseri ve mülküdür. Mülk sa-
hibine “Neden böyle yapıyorsun?” denilmez. “Mülk sahibi mül-
künde istediği gibi tasarruf eder.” (Al-i İmran, 3:26-27.) 

25. S. Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde 
okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak?

C. “Kıyametin akşam kopacağı” hadisinden dolayı böyle bir 
soru soruluyor. Kıyametin ne zaman kopacağı hususu gayb bil-
gisidir. Ancak Allah bilir. Bu Kur’ân-ı Kerimde açıkça ifade edil-

miştir. Yüce Allah “Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mah-
sustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse 
yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini 
bilmez...” (Lokman, 31: 34.) buyurur. Bu ayette kıyametin vakti 
tayin edilmemiş, akşam veya sabah vakti denilmemiştir. Ancak 
Peygamberimiz (asm) kıyametle ilgili ısrarla sorulan sorulara 
teşbih, mecaz ve kinaye yoluyla cevaplar vermiştir. Bir defasında 
“Kıyamet cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18.) buyura-
rak Cuma gününü iyi değerlendirmek gerektiğini belirtmiş. Bir 
başka zaman da “Kıyametin akşam vaktinde kopacağını” söyle-
yerek akşam namazını geciktirmemek gerektiğini belirtmiştir. 
(Buhari, Tefsir-u Sure 6:9; Tirmizi, Deavat, 98.)

Hadis-i şeriflerde bir güne ait olan vakitler, bir seneye, in-
san ömrüne ve dünyanın ömrüne benzetilerek pek çok hakikat-
ler anlatılmıştır. 

Meselâ, sabah vakti, senenin bahar vaktine, insanın çocuk-
luk ve delikanlılık dönemine, dünyanın da yaratılış zamanına 
benzer. Öğle vakti, yaz mevsimine, insanın gençlik ve kemal 
vaktine, dünyaya insanın gönderilmesi vaktine benzer. İkindi 
vakti ise, güz mevsimine, insanın ihtiyarlık vaktine, dünyanın 
da ahir zamanına ve ahir zaman peygamberinin geldiği vakte 
benzer. Bunun için Peygamberimiz (asm) “Ben ikindi sonrası 
peygamberiyim.” (İbn-i Kesir, 12:6549.) buyurmuştur. 

Akşam vakti ise güneşin batmasına, insanın ölmesine ve 
kabre girmesine ve dünyanın da kıyametinin kopmasına benzer. 
Bundan dolayı, kıyametin akşam vaktinde kopması, dünyanın, 
yani kainatın kıyamet vaktine benzetilmiştir ve böyle anlaşıl-
ması gerekir. Bir başka rivayette de “Muhakkak, sizden önceki 
ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi nama-
zından gün batışına kadar geçen süre kadardır” buyrulmuştur. 
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Böylece akşam vaktinin kıyamet vakti olduğu, bizim bildi-
ğimiz akşam vakti olmadığı anlaşılır.

26. S. Duaya ne gerek var, her şey otomatik işlemiyor 
mu? Mesela “Güneş ve Ay tutulmasında açılsın diye dua 
ediliyor. Zaten dua etmesen de bir zaman sonra tutulma 
sona erecektir...

C. Dünyada çoğu şeyler görünüşte Allah’ın koyduğu kanun-
lara uygun otomatik yapılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim “Dünyanın 
dönmesi, ay ve güneşin hareketleri belli bir hesapladır” (Rah-
man, 55:5.) buyurur. Ancak yine ay ve güneş sistemi ile beraber 
büyük bir hızla Samanyolu Galaksisi etrafında hareket ettiği için 
her an farklı bir yerde bu hareketini tekrar eder. 

 Ancak yağmurun yağması belli kanunlara bağlı değildir ve bu 
sebeple ne zaman yağacağı bilinemez, aynı şekilde insanın ölmesi, 
insanın başına gelebilecek olaylar da belli kurallara bağlanmamış-
tır. Bunun sebebi insanın üstesinden gelemeyeceği işleri olduğu-
nu, aciz ve muhtaç olduğunu ve her an Allah’ın yardımına, rahme-
tine ve inayetine muhtaç olduğunu hissettirmek içindir. İnsan üs-
tesinden gelemediği ve aciz kaldığı durumda ne yapacaktır? Güçlü 
birinden yardım isteyecektir. İnsanlardan hiçbiri ona yardım ede-
cek güce ve kudrete sahip değilse ne yapacaktır? İster istemez “Al-
lah’ım bana yardım et!” diyecektir. Bu istemeye “dua” denir. 

Bir insan hasta olsa doktordan yardım ister. Çare bulamazsa 
yurt dışına gider. Onlar da “Bunun çaresini biz bulamayız, bizim 
buna gücümüz yetmez” derlerse bu defa Allah’a yalvarmaz mı? 

Bazen ay ve güneş tutulması gibi ne zaman açılacağı he-
sapla bilinen şeyler için de dua ediliyor ve hatta “Husuf ve Kü-
suf Namazı” kılınıyor. Çünkü bu gibi vakitler Allah’ın gücünü, 

azametini ve kudretini gösteren ve insanın dikkatini çeken du-
rumlar olduğu için bu vakitlerde Allah’a ibadet edilir. İbadetin 
önemli bir kısmı dua etmek olduğu için bu vakitler duanın vak-
tidir. Nasıl ki, sabah namazı ve akşam namazı güneşin doğma-
sı ve batmaması için kılınmaz. Bu vakitler sabah namazının ve 
akşam namazının vakitleridir. Gün doğması ve batması insan 
için önemli zamanlar olduğu, kıyameti ve haşir sabahını hatır-
lattığı için insan ölümü ve öldükten sonra dirilmeyi hatırlatır 
ve bu zamanlardaki sıkıntılardan kurtarması ve hayırlı olması 
için Allah’a dua edilir. Duanın en makbulü namaz olduğu için de 
namaz kılınır ve namazda da dualar vardır.

Dua etmenin hikmeti ve sebebi budur.

27. S. Allah şeytanı neden yarattı? Şeytan yaratılma-
saydı insanlar günaha girmezlerdi.

C. Şeytanın yaratılmasında kişiye yönelik cüz’î şerlerle bera-
ber pek çok hayırlı sonuçları vardır. Uçurtmalar rüzgara karşı yük-
seldiği gibi, insanda nefis ve şeytanla mücadele ederken kötülük-
lerden korunur ve kabiliyetleri gelişir. Nasıl bir çekirdekten koca 
bir ağaca kadar çekirdeğin geçirdiği evreler ve mertebeler vardır. 
Öyle de insanda da pek çok kabiliyetler ve istidatlar vardır. Bu ka-
biliyetlerin gelişmesi, insanın mükemmel bir insan olması, aklını, 
duygularını çalıştırıp geliştirmesi bir mücadele ve bir hareketlilik-
le mümkündür. Bu mücadelenin temelinde nefis ve şeytan vardır. 

Şeytanlar ve zararlı şeyler olmazsa insan onlardan sakın-
mak için çalışarak güzel şeyler üretmez. İnsanın makamı sabit 
kalırdı. Bu durumda insanlar arasında sınıflar ve mertebeler ol-
mayacaktı. Bazı küçük zararların gelmemesi için bin hayırlı şeyi 
terk etmek, hikmete ve adalete aykırı olduğu gibi büyük zararla-
rın meydana gelmesine sebep olur. 
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Savaşa asker göndermekte elbette bazı zararlar vardır ve bu 
zarar bazen çok fazla da olabilir; ama bu sayede bütün ülke ra-
hat ve huzur içinde hayatını devam ettirir. 

Gerçi şeytan yüzünden insanların çoğu cehenneme gider; 
ama ehemmiyet ve kıymet sayı çokluğuna değil, kaliteye bakar. 
Nasıl ki bin çekirdeği olan bir adam bunu toprak altına ekse, bu 
çekirdeklerden on tanesi ağaç olsa, dokuzyüz doksanı  çürüse ve 
bozulsa zarar etti, şer oldu denilmez. Ağaç olmuş o on çekirde-
ğin kendi türüne, meyveye ve çekirdeğe verdiği fayda yanında, 
ondan istifade eden pek çok canlıya da fayda sağlar. Böylece bo-
zulanların çok olmasının bir önemi kalmaz. 

Aynen öyle de nefis ve şeytana karşı mücadelede başarılı 
olan az bir kısım insanlar yıldızlar gibi insanlığa sağladığı büyük 
faydalar, zararlı binlerce insanın verdiği zararı ve insan kaybını 
hiçe indirir. 

Bu sebeple Allah’ın rahmeti, hikmeti ve adaleti şeytanları 
yaratıp insanlığa musallat etmiştir. Çünkü, soğuk ve sıcağın sı-
kıntısı olmazsa insanlar eve ve elbiseye ihtiyaç duymazlar. Ka-
ranlık olmazsa ışığın değerini bilmez ve elektrik icat edilmezdi. 
Hastalıklar ve dertler olmazsa insanın doktora ve ilaca ihtiyacı 
olmaz tıp ve eczacılık gelişmez ve medeniyet ve teknoloji üre-
tilemezdi. Şeytanlar olmasa bu durumda insanlık hayvan sevi-
yesinde kalır, insandaki güzel kabiliyetler gelişmez, insandaki 
ahlakî,ilmî ve imanî değerler gelişmezdi.

28. S. “İlah bize akıl verdi, din değil” iddiasına ne 
dersiniz?

C. Allah insana akıl vererek en büyük ihsanı ve ikramı yap-
mıştır. Her insanı Allah yoktan ve yeniden diğer hiçbir insana 
ne siması, ne parmak izi, ne gözü, ne de diğer duyuguları hiçbi-

ri benzemeyecek şekilde yeniden yaratmaktadır. Demek ki her 
insan ile özel ilgilenmekte ve her birini ayrı ayrı ilim ve irade 
ve kudreti ile yaratmaktadır. Bir fabrikada üretilen aynı tip mal 
gibi otomatik seri üretim yapmamaktadır. Her gün en az 300 
bin insan doğduğuna göre hepsi ile aynı anda ilgilenmektedir. 

Her insana akıl nimetini vermiştir. Ancak akıl tek başına 
bir işe yaramaz; ilim ve tecrübe aklın gelişmesini sağlar. Bu da 
zamanla olur. Aklı geliştirmek de insanın iradesine ve aklı kul-
lanmasına bağlıdır. Yine de akıl özellikle bilmediği ve görmediği 
şeylere hükmedemez. İnsan aciz ve fakir bir varlık olduğu için 
akıl onu geçmiş ve gelecek ile alaka kurmasını sağlar. Bu da geç-
mişin üzüntü ve pişmanlık veren durumlarını, geleceğin endi-
şelerini ve etrafında kendisine düşman olan mikroptan, depre-
me, akrepten şimşeğe kadar tüm düşmanlarının endişelerinden 
dolayı insanı taciz eder, sıkıntı ve üzüntü içinde bırakır. İnsan 
bunlardan ancak her şeye kadir olan, ihtiyaçlarını yoktan yara-
tıp gideren, düşmanlarından kendisini koruyacak olan, arzu ve 
emellerini gerçekleştirecek bir kudrete dayanma ve güvenme ih-
tiyacını ortaya koyar ve ona inanmakla rahat ve huzur bulabilir. 

Ayrıca iman olmazsa ve peygamberler kendisine haber ver-
mezse, ölüm ötesini, ahireti bilemez. Kendisini yaratanın Allah 
olduğunu bilebilir; ama onun arzu ve isteklerini ve insanı ni-
çin yaratmış olduğunu bilemez. Allah’ı razı ve memnun edecek 
amellerin neler olabileceğini anlayamaz ve bilemez. Bunun için 
Allah’ın elçileri vasıtası ile amaçlarını ve rızasına uygun amelleri 
öğretmesine ihtiyacı vardır.

Yine insan ahlakî ve hukukî meseleleri de tam olarak bile-
mez. Zira güçlüler yasaları kendi güçlerini korumak için yapar-
lar. Bundan haksızlık ve zulüm doğar. Adaleti gerçekleştirecek 
ve tüm insanların hukukunu koruyacak yasalar ancak Allah ta-
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rafından insanlığa öğretilmelidir. “Öldürmeyin, zina etmeyin, 
hırsızlık yapmayın, haksız kazanç peşinde koşmayın” gibi emir-
ler ancak yaratıcı tarafından verilebilir. O zaman “Hak edilen 
kazanç nasıl bir kazançtır, hak nedir, hukuk nedir? Ahlâkî olan 
nedir?” gibi hususlar ancak üstün akıl olan Yasa’larla belirlenir. 
O yasaların en önemlilerini ve köşe taşlarını da yüce Allah belir-
ler. Teferruatı ise insan aklına havale eder. 

Bu sebeple akıl göze, vahiy de güneşe benzer. Güneş olma-
dan göz işe yaramadığı gibi, göz olmadan da güneşin varlığı bir 
şey ifade etmez. İnsan aklı da vahiy olmadan gerçekleri göre-
mez. Güneşin ışığını kabul etmeyen akıl, ateş böceği gibi ka-
ranlıkta kalır ve kendi kafa feneri ile ancak kendisini aydınlatır; 
ama gecenin karanlığında kalır. 

29. S. Akıl insan için yeterli midir? Aklın alanı ve sı-
nırları nedir?

Bilginler sevginin kalpte, aklın ise dimağda olduğunu sa-
vunurlar. İnsanın düşünme, fikir üretme, eşya üzerinde sentez 
ve analiz yaparak geçmişten geleceği, olmuştan olacağı anlama, 
tecrübe ve bilinenlerden yola çıkarak yeni bilgiler üretme kabi-
liyetine akıl diyoruz. Akıl sayesinde insan gelecekle ilgili tedbir-
leri alır ve gelecek konusunda fikir yürütür, eşyanın mahiyetini 
öğrenerek bundan kendi yararına istifade eder. Böylece faydalı 
şeyler üretir. 

İslâmiyet akıl, hikmet ve mantık üzerine kurulmuştur. Bu 
sebeple İslâmiyetin her bir meselesini herbir akl-ı selimin kabul 
etmesi, İslâmiyetin şânındandır. Bununla beraber akla yol gös-
termek için yüce Allah Peygamberlere vahy ile aklın alamayacağı 
pek çok meseleyi öğreterek insanları dünya ve ahiret saadetini 
kazanacak prensipleri vazetmiştir. Allah’ın emirleri ve yasakları 

akla uygun ve insanlığın hayrınadır. Buna hiç kimsenin itirazı 
yoktur. Vahyi dinlemeyen akıl ise pek çok yanlışlara ve çelişki-
lere düştüğünü vahye değer vermeyen akıllı filozofların biribir-
lerinden çok farklı iddialarla ortaya çıktıklarını ve birbirlerini 
çürüttüklerini Felsefe kitapları anlatıp durmaktadır.

Bundan anlıyoruz ki akıl özellikle metafizik gerçekleri gör-
me ve insanların menfaatlerini takip etme konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Özellikle akıl güçlülerin baskısı, korku vermesi ve 
çeşitli vaatlerde bulunması ve menfaat dağıtması ile şaşırmakta 
yanılmakta ve toplumu da yanlış yönlendirmektedir ki pek çok 
siyasi ve içtimai karmaşa ve ihtilallerin bundan kaynaklandığını 
Tarih kitapları yazmaktadır.

Akıl anlama aletidir. İtiraz aleti değildir. Aklın vazifesi eş-
yanın mahiyetini, olayların hakikatini ve vahyin gerçeklerini 
anlamaktır. Bunun için görülenlerden ve olmuşlardan yola çı-
karak sebep-sonuç ilişkilerini değerlendirerek gerçekleri ortaya 
çıkarmaya çalışır.

Toplumsal hayatta adaleti, barışı, huzuru sağlayacak ilke-
lere ihtiyaç var. Aksi halde toplumda ardı arkası kesilmeyen an-
laşmazlıklar, çatışmalar ve huzursuzluklar meydana gelir. Akıl 
toplumsal hayattaki insanlar arası ilişkilerde, örneğin evlilik 
akitlerinden ticari hayat kadar adalet ve huzurun temini sağla-
yacak esaslar tespit edebilir mi? Evet, yaşanmış tecrübeleri de 
dikkate alarak akıl bu konuda temel düzenlemelere ilişkin bazı 
ilkler tespit edebilir. Ama bunların ayrıntılı tespitinde yetersiz 
kalır.

Demek oluyor ki akıl bir Yaratan’ın olması gerektiği konusu 
dışında insanın varoluşsal zeminde en temel sorularını cevap-
landırmada yetersiz kalıyor. İnsanlar arası ilişkilerde ise bazı 
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temel ilkeleri tespit edebilmekle beraber detaylandırmada zayıf 
kalıyor. O halde aklın yetersiz kaldığı insanın en hayatî soru ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasında ilahî rehberlik demek olan vahye 
zaruret derecesinde ihtiyaç vardır.

Bu durumda aklın daha üstün akıl olan vahiyin rehberliğine 
ihtiyacı olduğu açık şekilde anlaşılıyor.


