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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	peygamberleri	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?	 Acıkacağımızı	

bildiğimiz	halde	neden	tekrar	tekrar	yemek	yiyoruz?	İhtiyaçtan	dolayı	değil	mi?	

Aynı	 şekilde	 bizim	 bedenimiz	 içinde	 bulunduğu	 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.	 Bilgi	 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	 kainattan	 ve	

eşyadan	 istifade	 edebilmesi	 için	 anne	 karnında	 dokuz	 ay	 dünyaya	 uyum	

sağlaaycak	 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	 taşıyamayacak	 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	 yemek	 için,	

okumayı	 bilmek	okumak	 için	 gereklidir.	Hiçbir	 şeyi	 bilmeden	yapamayız.	Allah	

her	şeyi	bildiği	için	her	şeyi	yapmaktadır.		

Biz	Allah’ın	her	şeyi	bildiğini	nasıl	bileceğiz?	Elbette	bildiğini	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	bildiğini	bildirmek	için	bizi	yaratmıştır.	

Yüce	Allah	buyuruyor	ki:	 “Ben	gizli	bir	hazine	 idim,	bilinmek	ve	tanınmak	

için	 varlıkları	 yarattım.”	 Allah	 bizi	 yaratmasaydı	 bir	 Allah’ın	 varlığını,	 yaratıcı	

olduğunu,	 bizim	 için	 kainatı,	 eşyayı,	 güneş	 sistemini,	 dünyamızı	 yaratıp	 bizim	

ihtiyaçlarımızı	karşıladığını,	hayat	verenin	O	olduğunu,	tüm	varlıkların	yaşamak	

için	 ihtiyaç	duyduğu,	havayı,	 suyu,	gıdaları	yarattığını,	 ihtiyaca	göre	düzenli	bir	

şekilde	verdiğini	bilemezdik.		

Allah’ın	 varlıkları	 yaratması,	 kendi	 varlığını	 eserleri	 ile	 ortaya	koymak	ve	

varlığını	 isbat	 etmek	 içindir.	 İnsanı	 yaratmasının	 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	 gıdalarını	 ve	



yiyeceklerini	 çıkartan,	 mevsimleri	 yaratan,	 kışın	 öldükten	 sonra	 yeryüzünü	

tekrar	dirilten,	bir	tohumdan	kocaman	ağacı	çıkarıp	yüzlerce	kilo	meyveleri	ona	

takan	bir	Allah	olduğunu	bilelim	ve	onun	varlığına	iman	edelim	diye	yaratmıştır.	

Bu	 sebeple	 insanın	 yaratılış	 amacı,	 Allah’a	 inanmaktır.	 Bunun	 zıddı	 olan	

şirk	 ve	 inkar	 en	 büyük	 günahtır.	 Allah	 “Allah	 tüm	 günahları	 affeder,	 ancak	

kendisinin	 inkar	 edilmesini	 ve	 şirk	 koşulmasını	 asla	 affetmez”	 buyurması	

bundan	dolayıdır.	

	

4.	 S.	 Bizler	 Müslüman	 ailede	

doğduğumuz	 için	 mi	 Allah’a	 inanıyoruz.	

İnanmayan	 aileden	 doğanların	 suçu	 ne?	

Allah	 akıl	 vermiş	 ama	 bizlere	 de	 vermiş	

ama	biz	de	tam	kullanamıyoruz?	

C.	 Allah	 varlıkları	 kendi	 varlığına	 delil	

olsun	 diye,	 insanı	 da	 varlıklara	 bakarak	 aklı	 ile	 bu	 varlıkları	 yaratan,	 cansız	

varlıklara	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;	ancak	ahiret	hayatını	 inkar	ederler,	

Hıristiyanlar	 da	 Allah’ın	 varlığına	 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	 yanlış	 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	 onları	 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.	 Onlara	 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	 askere	 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	 inancın	 gereğini	 yaparlarsa	

mükafat	 görürler,	 isyan	 edenler	 cezalandırılırlar.	 Ama,	 müslüman	 aileden	

doğmayanlar	 da	 kendi	 inancını	 sorgulayarak	 gerçeği	 ve	 doğruyu	 bulmaya	

çalışırlarsa	Allah	onlara	yol	gösterir,	 iman	etmelerini	sağlar	ve	mükafatlandırır.	

İlgilenmeyenleri	 kendi	hallerine	bırakır,	 onlar	dünyada	 çalışarak,	 dünyayı	 imar	

ve	 tamir	 ederek	 Allah’ın	 başka	 hikmetine	 ve	 dünyayı	 imar	 ettirme	 amacına	

bilmeyerek	hizmet	ederler.		

İnanmayan	 ailelerden	 gelenler	 akıllarını	 çalıştırırlarsa	 gerçekten	 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	

oldukları	şekilde	cezalandırır.	Cennette	ve	cehennemde	kişi	hak	ettiği	kadar	ceza	

ve	mükafat	görür.	Cehenneme	giden	herkes	aynı	cezayı	çekmez;	bazılarının	azabı	

işledikleri	günahların	büyüklüğüne	göre	artarken,	dünyada	yaptıkları	 iyiliklerin	

karşılığı	olarak	azalır	ve	hatta	bazıları	kış	mevsiminde	de	olsa	güzel	güneşli	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	 ispatlayabiliriz?	 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	 patlamadır.	 Bir	

çekirdeğin	 çatlayıp	 ağaç	 olmak	 için	 sünbül	 vermesi	 gibi	 bir	 olaydır.	 Elbette	 bir	

harekete	geçirici	güce	ihtiyacı	vardır.	Çünkü,	Fizikte	hiçbir	şey	harekete	geçiren	

bir	güç	olmadan	hareket	etmez.	Bir	cismi	harekete	geçiren,	hareket	halindeki	bir	

cismi	 durduran	 şeye	 “kuvvet”	 denir.	 İlk	 hareketi	 vermek	 için	 cismi	 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	 kudret”	 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	 sebepler	

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	 güneşlerin	 teşekkülü,	

düzene	 girmesi,	 dengede	 durması,	 ihtiyacı	

olan	 enerjiyi	 oluşturması	 da	 kendi	 kendine,	

tabiatın	ve	sebeplerin	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	 etrafında	 23.5	 derece	 eğik	 bir	 vaziyette	 içindeki	

varlıkları	ve	canlılara	en	faydalı	ve	hiç	zarar	vermeyecek	bir	mesafeyi	koruyarak	

365	 günde	 güneşin	 etrafında	 çevirmek,	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	dünyayı	dengeli	bir	

şekilde	 ısı	 ve	 ışığını	 azaltıp	 çoğaltmadan	 koruması	 için	 her	 gün	 dünyanın	

denizleri	kadar	gazyağı,	dağları	kadar	kömür	ve	bin	dünya	kadar	odun	yığınları	

lazım	olduğunu	ilim	adamları	söylüyor.	Bu	yanmakla	ilgili	olsa	1.5	milyon	senede	

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	değil,	sonsuz	güç	

ve	kudret	sahibi	bir	yaratıcı	var	ve	onun	bitmez	tükenmez	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	olmasaydı	varlıklara	

hayat	 veremezdi.	 Çünkü	 olmayan	 şey	 verilmez.	 Sevgi	 ve	 muhabbet,	 şefkat	 ve	

merhamet	 Allah’ta	 olmasaydı	 insanlarda	 bu	 duygu	 olmazdı.	 Bu	 sayede	 tüm	

canlılar	yavrularına	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	 ihtiyaçlarımızı	 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	 bedenimize	 taktığı	

duygularımızı	ve	azalarımızı	güçlendirmek	 için	göndermiştir.	 Sıkıntılar,	dertler,	

musibetler	 ve	 hastalıklar	 olmazsa	 insan	 kabiliyetlerini	 geliştiremez.	 Nasıl	 ki	

okulda	 kitaplar,	 dersler,	 sınavlar	 olmazsa	 aklımızı	 ve	 kabiliyetlerimizi	

geliştiremeyiz.	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	 binaları	 yapacak	

teknolojileri	 geliştiremez	 ve	 bunun	 için	 aklını	 geliştirmez.	 Bu	 sebeple	 şer	

gördüğümüz	 ve	 bireysel	 olarak	 zarar	 gördüğümüz	 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	 yapar	 ve	

kendisine	 zarar	 verir.	 Ancak	 bu	 tecrübelerden	 sonra	 bu	 hatalara	 düşmeyerek	

kendisini	geliştirir.	Okuma	yazma	öğrenirken	ne	kadar	hata	ettiğimiz	açıktır.	Bu	

sebeple	hataları	silelim	diye	öğretmen	bizim	boynumuz	silgi	asmıştır.	Öyle	değil	

mi?	 Günahlar	 da	 bizim	 yanlışlarımız	 ve	 hatalarımızdır.	 İnsan	 acizdir,	 cahildir,	

hiçbir	şeyi	ilk	anda	mükemmel	yapamaz.	Ama	Allah	işlediğimiz	hata	ve	günahları	

tevbe	silgisi	ile	siler	ve	mükemmel	insan	olmamızı	sağlar.	Eğitimde	de	böyledir.	

Çocukların	 hata	 etmelerine	 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	 affederek	 “affedici	 ve	merhametli”	

olduğunu	bize	göstermek	istiyor.	

Bunun	 için	 günah	 işlememize	 izin	 veriyor.	 Hatasını	 anlayanı	 bırakın	

yakmayı,	affederek	cennetine	alıyor.	Allah	af	dileyeni	neden	yaksın.	Asla	yakmaz.	

Kur’an-ı	 Kerimde	 “Benden	 af	 dileyin,	 sizi	 affedeyim	 ve	 sizi	 cennete	 alayım”	

dmeiyor	mu?	 Allah	 her	 günah	 işleyeni	 helak	 etseydi	 hayatta	 kimse	 kalamazdı.	

Ancak	 onu	 ömür	 boyu	 fırsat	 veriyor	 ve	 ne	 zaman	 af	 dilese	 affediyor.	 Ancak	

günahında	 ısrar	 eden,	 diğer	 varlıklara	 ve	 insanlar	 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	bilgilendiği	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	yakması,	darbenin	acı	çektirmesi	
gibi	fiziki	kavramları	da	deneyerek	öğrenip	anlayabilir.	 

	

Sonsuzluk	 zamanı	 ifade	 eder;	 ama	

ayrıca	 matematiksel	 bir	 kavramdır.	 Meselâ	

sayılar	 sonsuzdur.	 Birden	 başlayarak	

saymaya	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.		

Sonsuzluk	uzay	için	de	geçerlidir.	Yani,	uzayın	ve	kainatın	sonu	yoktur,	ucu	

ve	bucağı	 ve	nerede	biteceği	bilinmez.	Biz	 zaman	üstü	kavramlara	da	 “Sonsuz”	

diyoruz.		

Felsefeciler	 “Sonsuzluk”	 kavramının	 Allah’ın	 “Ezeli	 ve	 Ebedî”	 yani	 sonsuz	

olmasına,	 yani	 varlığının	 devam	 etmesine	 bağlarlar.	 Zira	 “Sonsuz	 bir	 varlık	

olmazsa	 ‘Sonsuzluk’	 kavramı	 da	 olmaz”	 derler.	 İnsan	 zihnindeki	

somutlaştıramadığı	 için	 anlayamayacağı	 bu	 kavramın	 ancak	 sonsuzluğa	 sahip,	

“Ezeli	 ve	 Ebedi”	 olan	 Allah’a	 ait	 olduğunu	 ve	 bundan	 dolayı	 bu	 kavramın	

oluştuğunu	söylerler.	Gerçek	de	böyledir.	

Allah	 Ezeli	 ve	 Ebedidir.	 Başlangıcı	 ve	 sonu	 yoktur;	 yani,	 zamanla	 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	zamanları,	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	 kendilerine	 ayrı	 bir	 özellik	 ve	 güzellik	

vererek	 yaratır.	 Bundan	 dolayıdır	 ki	 hiç	 kimse	 kimseye	 benzemez.	 Yüzü	



benzemediği	gibi,	sesi,	parmak	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	yaratılışa	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.	 Eşitlik	 ise	 adalet	

anlamına	 gelmez.	 Eşitlik	 ancak	 hukuk	 karşısında	 olur;	 hukukta	 herkesi	 hür	 ve	

eşit	olmalıdır	ki	adalet	tecelli	etsin.	Hakim	huzurunda	hakkını	savunmada	elbette	

herkes	 eşittir.	 Ancak	 hak	 alma	 meselesi	 ile	 liyakate	 ve	 hak	 ettiğini	 vermek	

şeklindedir.		

Sınıfta	tüm	öğrenciler	ders	dinlemede,	aynı	kitabı	okumada,	aynı	saat	derse	

girmede	 ve	 aynı	 öğretmenden	 aynı	 şeyleri	 öğrenmede	 eşit	 şartlara	 sahiptir.	

Ancak	 sınavda	 verdiği	 cevaplara	 göre	 hak	 ettiği	 notu	 alır.	 Öğretmen	 her	

öğrenciye	 sınavdaki	 cevaplarına	 göre	 değil	 de	 sınıftaki	 eşitliğe	 göre	 not	 verse	

adaletsizlik	 yapar	 ve	 o	 çocuklara	 çok	 haksızlık	 yapar.	 Çalışanla	 çalışmayanı,	

bilenle	 bilmeyeni	 eşit	 tutmakla	 onların	 öğrenmelerine	 ve	 hayata	

hazırlanmalarına	engel	olur.		

Allah	varlıkları	erkek	ve	dişi	olarak	çiftler	halinde	yaratmıştır.		Erkeğe	ayrı	

görev	 ve	 sorumluluk	 yüklemiş,	 kadına	 farklı	 görevler	 ve	 görevine	 göre	

sorumluluk	 yüklemiştir.	 Her	 varlık	 yaratılış	 amacına	 hizmet	 eder,	 kendisine	

yüklenen	görev	ve	dorumluluğunun	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	sorumluluğu	vardır.	Bu	sebeple	

bu	vazifeye	uygun	yaratılmıştır.	Allah	bu	görevi	yerine	getirmesi	için	ona	ailenin	

geçimini	 ve	 nafakasını	 yüklememiş,	 bundan	 sorumlu	 tutmamış,	 yiyeceğini,	

giyeceğini	ve	barınmasını	ve	çocuklarının	tüm	ihtiyaçlarını	temin	etme	görevini	

erkeği	 yüklemiştir.	 Erkek	 kendisi	 ile	 beraber	 bakmakla	 yükümlü	 olduğu	



kadınının,	 çocuklarının	 ve	 yaşlı	 anne-babasının	 ihtiyaçlarını	 temin	 etmekle	

yükümlüdür.	Bunun	için	beden	ve	ruh	yapısı	olarak	güçlü,	çalışmaya,	mücadeleye	

uygun	bir	beden	verilmiştir.		

Varlıkta,	tabiatta	bu	özelliklere	sahip	olan	insanın	huzur	ve	saadeti	yaratılış	

amacına	uygun	vazife	sorumluluğun	gereğini	yapmaktadır.	Kadın	ve	erkeğe	eşit	

görevler	 yüklemek	 kadına	 büyük	 bir	 haksızlık	 ve	 zulümdür.	 Hem	 çocuk	

doğrucak,	hem	onların	geçimini	yüklenece	bu	gerçekten	kadına	haksızlıktır.		

Hal	böyle	olunca	mirastan	da	erkek	iki	hisse,	kadına	bir	hisse	verilmesi	tam	

adalettir.	Zira	erkek	kendi	geçimi	ile	beraber,	karısının	ve	çocuklarının	geçimini	

sağlarken,	 kadın	 kendi	 geçimini	 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	özellikleri	vardır.	Hiçbir	

erkek	 anne	 şefkati	 gibi	 bir	 şefkate	 ve	 kahramanlığa	 sahip	 olamaz.	 Anne	 hiçbir	

karşılık	beklemeden	yavrusu	 için	hayatını	 feda	eder.	Başka	üstün	özellikleri	de	

vardır.	 Bu	 sebeple	 yüce	 “Allah	 üstünlük	 ancak	 takva	 ve	 ahlak	 üstünlüğüdür”	

buyurur.	Kimsenin	kimseden	üstün	olma	iddiası	olamaz.	Eşitlik	başka,	üstünlük	

farklı	ve	adalet	ayrı	şeylerdir.	Birbirine	karıştırılmamalıdır.	

Kur’âna	göre	üstünlük	takva	ve	güzel	ahlakta,	hakkaniyet	de	eşitlikte	değil,	

adalette,	hak	sahibine	hakkını	hak	ettiği	kadar	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	davranmıyor?	

C.	Sıkıntılar,	eziyet	gibi	görünen	zorluklar	ve	felaketler	geçici,	cüz’î	ve	ferdî	

olmakla	beraber,	 insanın	kabiliyetlerinin	gelişmesine,	 toplumların	ve	 insanlığın	

tekamül	 etmesine,	 medeniyetin	 gelişmesine,	 ilim	 ve	 teknolojinin	 ilerlemesine,	

Allah’ın	 yarattığı	 varlıklardaki	 insana	 faydalı	 yönlerin	 keşfedilerek	 faydalı	 hale	

getirilmesine	hizmet	ettiği	için	faydalı,	hayırlı	ve	güzeldir.	

Bu	 sebeple	 hayatta	 hayır,	 güzellik	 ve	 fayda	 esastır	 ve	 devamlıdır,	 şerler,	

sıkıntılar	ve	zararlı	varlıklar	az,	geçici	ve	faydalıdır.	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	 derseniz	 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	doğurduğu	için	ehven-i	

şerdir	ve	hayırdır.	Şayet	bu	sıkıtıya	katlanmazsanız	daha	büyük	ve	devamlı	zarar	

ve	sıkıntılara	sebep	olursunuz.		

Aynı	şekilde	çürüyen	ve	acı	veren	bir	dişin	çekilmesi,	kangeren	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.	 

	

Allah	 insana	 en	 değerli	 nimet	 olarak	 akıl	

vermiştir.	 Akıl	 geleceği	 görerek	 tedbir	 almayı	

sağlayan	 insanın	 en	 değerli	 duygusudur.	 Akıllı	

insan	 kendisine	 şer	 olacak	 şeyleri	 faydalı	 hale	

getirir.	 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,	 aklını	 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	 sıkıntılara	 göğüs	

gererek,	 sabrederek	 çalışmalıdır.	 Yüce	 Allah	 pek	 çok	 ayetinde	 “Neden	 aklınızı	

kullanmıyorsunuz?	Allah	çalışan	ve	sabredenlerle	beraberdir”	diye	insanları	ikaz	

eder.	Sabırla	çalışana	ve	sıkıntılara	katlanana	yardım	edeceğini	vaat	eder.	

Allah	akıllı	ve	çalışkan	olan	insanlara	inansın	veya	inanmasın	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	 silahlarını	 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	

ihtiyacı	 olacak	 ve	 bu	 ihtiyaçlarını	 nasıl	 giderecekler,	 bu	 işleri	 kimler	 takip	

edecek,	 kimler	 ne	 gibi	 görevler	 yapacak	 ve	 askerleri	 eğitmek	 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?	Bütün	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,	 kitaplar,	

öğretmenler	 ve	 mektepler	 yapılır,	 eğitimin	 tüm	 ihtiyaçları	 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	 kıyamete	 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.	 Bilmeyen	 ve	 hesap	

edemeyen	Allah	olamaz.	



Devlet	 yapacağı	 işe	 göre	 bu	 işi	 yapacak	 insanları	 seçmek	 ve	 beceri	

kazandırmak	 için	 okullar	 açar,	 eğitim	 verir,	 askerleri	 eğitir	 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	 yapacak	

adamlara,	 vatandaşlara	 ihtiyacı	 vardır.	 Birey	 açısından	 sarayda	 çalışmak,	

padişaha	yakın	olmak	bir	şeref	ve	mükafattır.	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	 edilmesi	 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	 görevlidirler,	 plan	 ve	

programı	 değiştiremezler,	 yöneticiden	 izin	 almadan	 değiştirmeye	 çalışması	

suçtur	ve	cezayı	gerektirir.	Plan	ve	programı	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	kaderinde,	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	olmaya	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	şeylere	“kader”	diyebiliriz.	Gelecekte	bilmediğimiz	şey	hakkında	

hüküm	veremeyiz.	Gelecek	konusuda	bilgimiz	olmadığı	 ve	Allah	her	 şeye	kadir	

olup	kaderimizi	değiştirme	yetkisine	sahip	olduğunu	bildiğimiz	 için	dua	ederiz,	

sadaka	 veririz	 ve	 Allah’a	 yalvararak	 bizi	 her	 türlü	 sıkıntı	 ve	 belalardan	 koru	

deriz.	Allah	da	duamız	ve	ricamız	üzerine	hakkımızda	yazılmış	olan	kötülükleri,	



sıkıntıları	giderir,	ömrümüzü	daha	da	uzatır.	Biz	imanımızdan	dolayı	buna	inanır	

ve	 ömrümüzün	 uzaması	 ve	 gelecekteki	 sıkıntılardan	 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	 olmamızı	 istediği	 için	 ibadet	 adı	

altında	 hayırlı	 çalışmalar	 yapmamızı	 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	 vatandaşlar	 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	 buyurur	 ki:	 “Bütün	

insanlar	 Allah’a	 itaat	 etseler	 Allah’ın	mülküne	 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	“Senin	ne	ihtiyacın	var	ki	bana	bu	

ilaçları	içirmekte	ısrar	ediyorsun?”	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	bizim	ruhen	ve	bedenen	gelişmesini	ve	mükemmel	insan	olmasını	

ve	 insanlığa	 layık	 bir	 hayat	 sürmesini	 istediği	 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	 gelişme	 sebebidir.	 Gelişme	 istidat	 ve	

kabiliyetlerin	inkişafını	sağlar.	Böylece	insandaki	kabiliyetler	kendilerini	gösterir	

ve	ondan	“hakâık-ı	nisbiye”	denilen	göreceli	hakikatler	ortaya	çıkar.		



Soğuk	 olmazsa	 sıcağın,	 karanlık	 olmazsa	 aydınlığın,	 çirkinlikler	 olmazsa	

güzelliğin	dereceleri	ve	mertebeleri	ortaya	çıkmaz.	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	 temel	 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	 yoğurarak,	 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	 olduğu	 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	 kötülükten,	

hayırlıların	 şerlerden	 ayrılması	 için	 bu	 imtihan	dünyasının	 varlığını	 yüce	Allah	

irade	etti.	Bu	sebeple	kötülüklere	engel	olmadı.	

Kötülük	ve	iyilik	dediğimiz,	zarar	ve	faydalı	şeyler	de	kişilere	göre	değişir.	

Mesela	hastalık	bize	zarar	veren	kötü	bir	durumdur;	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	

ihtiyacımız	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	 olmadı.	 İyilik	 ve	 kötülük	

birbirinden	ancak	ahirette	ayrılır.	Bütün	kötülükler	cehennemde,	bütün	hayır	ve	

güzellikler	de	cennette	toplanır.	

	

13.	S.	Tarikatlar	gerekli	midir,	neden?	

C.	Tarikat,	 İslâmiyetin	 iman,	 ibadetinden	 sonra	 ahlak	kısmını	 temsil	 eder.	

İmanın	 şartlarına	 inanan,	 farzları	 yapıp	 haramlardan	 kaçtıktan	 sonra	 ahlakını	



düzeltmek,	 kalbde	 bulunan	 haset,	 fesat,	 kin	 ve	 düşmanlık	 gibi	 şeyleri	 kalpten	

çıkarmaya	çalışmak,	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	 anlamsızdır	 ve	 tarikat	 esaslarına	

aykırıdır.		

Günümüzde	 tarikatlar	 usul	 ve	 esaslarından	 uzaklaşmıştır.	 Siyaset	 ve	

ticarete	 alet	 edilmektedir.	 Çünkü	 tarikatte	 dünya	 değersizdir;	 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	 zamanıdır”	 buyurmuştur.	 Çünkü,	 farzlar	

ihmal	 ediliyor,	 haramlardan	 sakınılmaz.	 İnsanların	 kalplerinde	 ve	 kafalarında	

imana	 ait	 pek	 çok	 şüphlerle	 doludur.	 Önce	 bu	 şüphelerini	 giderecek	 şekilde	

Risale-i	 Nur	 Külliyatını	 okuyarak	 imanlarını	 kurtarmaları	 gerekir.	 Sonra	

tasavvuftan	bahsetmelerinin	bir	anlamı	olur.		

Tasavvuf	 Peygamberimizin	 “Züht”	 hayatını	 esas	 alır.	 Zahitlerin	 piri	 ise	

Cüneyd-i	 Bağdadi’dir.	 Cüneyd’e	 sorarlar:	 “Tasavvuf	 nedir?”	 Cevap	 verir:	 “Helal	

lokma	yemektir.”		

Helal	lokma	yemek	tasavvufun	başlangıcıdır;	o	da	bu	zamanda	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	koruyarak	farzları	yapıp,	haramlardan	

kaçan	kurtulur.	Kurtuluş	için	tasavvufa	ve	tarikata	ihtiyaç	yoktur.	

	

14.	 S.	 Biz	 putperestleri	 eleştiriyoruz	 ama	 biz	 de	 Kabe’nin	 etrafında	

dönüyoruz.	

C.	 İnsanları	 belli	 amaç	 ve	 hedefler	 etrafında	 toplamak	 ve	 bir	 amaca	

yöneltmek	için	bazı	ritüellere	ve	figürlere	ihtiyaç	vardır.	Bunlardan	birisi	de	tüm	

inananların	yöneleceği	bir	mekanın	olmasıdır.	O	da	“Kâbedir.”	Yoksa	namazı	ne	

tarafa	dönerek	kılacaktık?	İnananları	nasıl	bir	araya	getirecektik?	

Putperestler	Allah’a	şirk	koşarak,	putlarından	yardım	istiyor	ve	onlara	bir	

kutsiyet	 ve	 tesir	 gücü	 veriyorlar.	 Mü’minler	 ise	 Allah’tan	 başkasından	 yardım	



istemiyorlar	 ve	 kutsiyeti	 Allah	 adına	 veriyorlar.	 Buna	 Hz.	 Ömerin	 lu	 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	 ortaya	 çıkarmak	

içindir.	Aklın	ve	mantığın	kabul	etmediği	ve	ilmin	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	 etmişler	 ve	 Hz.	 İsa’nın	 getirdiği	 dini	 ve	

anlattığı	iman	hakikatlerini	değiştirmişlerdir.	Allah’ın	kitabını	ve	peygamberinin	

dinini	 tahrif	 etmişlerdir.	 Bu	 yönü	 ile	 yalancıdırlar.	 Yalancı	 yalanında	 haklı	

olamaz.	

Ateistler	 ise	 eseri	 kabul	 ediyor,	 ustayı	 inkar	 ediyorlar.	 Kitabı	 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	yokluğunu	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	 kabul	 etmemektir.	 Bu	 sebeple	

Ateistlerin	 iddiaları	 gündüz	ortasında	 güneşi	 inkar	 etmek	 gibi	 hezeyan	denilen	

deli	 saçaması	 nevinden	 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	haline	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	bitkilerin	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.	Namazda	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	ömrümüzün	zekatını	vermiş	oluruz.		

Namaz	 ibadeti	Allah’a	 iletişimde	en	mükemmel	ve	 insana	has	ve	 layık	bir	

ibadet	şeklidir.	Yüce	Allah	beş	vakit	namaz	kılanları	ve	hiç	terk	etmeden	kılmaya	

devam	edenleri	affedip	cennete	alacağını	vaat	etmiştir.		

Namazın	dışında	da	Kur’an	okumak	her	müminin	en	önemli	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	 olarak	Hz.	Havva’yı	 yarattı.	 Erkeğe	

meyletsin	ve	birbirlerine	sevgi	ile	bağlansınlar	için	Hz.	Havva’yı	Hz.	Adem’in	eğe	



kemiğinden	 yarattığı	 rivayet	 edilir.	 Bu	 yaratılış	 bütün	 semavi	 dinlerde	 kabul	

edilir.		

Cennetten	dünyaya	gönderilişi	 ise	bir	vazife	ve	görevlendirmedir.	 İnsanın	

kabiliyetlerini	 geliştirerek	 cennete	 layık	 hale	 gelmek	 gibi	 önemli	 bir	 görevle	

dünyaya	gönderilmiştir.		

Cennet	 ile	 dünya	 arasında	 büyük	 bir	 iletişim	 vardır.	 Dünyada	 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	 insanların	 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	söylüyor.	

C.	 Elbette	 bizim	 tercihimiz	 değil...	 Bizi	 bu	 dünyaya	 bir	 getiren	 var.	 Sonra	

ölümle	ebedi	hayata	geçiş	var;	ama	bu	da	bizim	tercihimiz	değil...	İstemezsek	de	

bizi	 bir	 götüren	var.	Bu	durumda	durup	düşünmemiz	 gerekir.	Bizi	 bu	dünyaya	

kim	getiriyor?	Neden	getiriyor?	Bizden	ne	istiyor?	Neden	bizi	burada	bırakmıyor	

ve	 ölüme	 mahkum	 ediyor?	 Bizim	 bu	 dünyada	 ne	 işimiz	 var?	 Ne	 yapmamazı	

istiyor?	

İnsanın	ruhları	yaratıldığı	zaman	onlara	“Ben	sizin	Rabbiniz	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	normaldir.	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	 kıldığını	 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	 gerektiğini	 ve	bunun	 için	 fıtrî	 olarak	

söz	aldığını	belirtiyor.	Çünkü	her	varlık	kendisinden	üstün	olana	hizmet	etmekle	

şeref	 kazanır,	 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	arzusuna	hizmet	etmekle	şeref	

kazanır.	 İnsanın	 fıtratı,	 yaratılışı	 ve	 yaratılış	 amacı	 bunu	 gerektirir.	 (Buhari,	

Cenaiz,	93;	Ebu	Davud,	Sünnet,	18.)	

Yani,	 yüce	 Allah	 “Ey	 insan!	 Ben	 seni	 insan	 olarak	 yaratacağım,	 benim	

namıma	 mahlukat	 üzerinde	 tasarruf	 etmeye	 ve	 onları	 yönetmeye	 yetkili	

kılacağım.	 Bunun	 karşılığında	 senden	 bana	 inanmanı	 ve	 güvenmeni	 ve	 benim	

sana	 farz	 kıldığım	 şeyleri	 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”	 demişlerdir.	 Allah	 bu	 söz	 üzerine	

onları	insan	olarak	yaratmıştır.	

İnsan	 dünyaya	 bu	 göreve	 uygun	 şekilde	 gönderildikten	 sonra,	 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	memur	 göreve	 başladıktan	

sonra	 bu	 görevi	 su-i	 istimal	 eder,	 padişaha	 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	 çalışırsa	 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	 hatırlamıyorum.	 Ben	 unuttum.	 Bilmiyorum!”	 demek	

mazeret	değildir.	

	

19.	S.	Kalplerin	mühürlediği	insanlara	niçin	cehennemle	ceza	veriyor?	

C.	 Kalplerin	 mühürlenmesi	 artık	 o	 kalbin	 ıslah	 edilemeyecek	 derecede	

bozulması	demektir.	Zira,	bir	mekan	haşerelerle,	farelerle	ve	yılanlarla	dolarsa	o	

mekanın	 temizlenerek	 kullanılabilir	 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,	düşmanlık,	intikam	

duyguları	 ile	 dolmuş	 ve	 ıslahı	 kabil	 olmadığı	 için	 yüce	 Allah	 onların	 kalplerini	

mühürleyerek	 kendisini,	 çevresini	 ve	 toplumu	 onun	 zararından	 koruyacağını	

ifade	 ediyor	 ve	 bizlere	 güvence	 veriyor.	 O	 gibi	 şerlilerin	 zararını	 etrafa	

yayılmayacağını	ifade	ediyor.	

Kalbin	mühürlenmesinden	kast	edilen,	kalbin	küfür	ve	 isyanla	katılaşması	

ve	kararması	ile	nasihati	ve	imanı	kabul	edemez	hale	gelmesidir.	Kalbin	küfür	ve	

isyanla	katılaşmasına	sebep	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	yaptığı	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	zehirlemesine	

bağlıdır.	Aynen	bunun	gibi,	 insan	da,	 aklını	 ve	kalbini,	 küfür,	 şirk,	 günah,	 isyan	

gibi	 kirlerden	 temizlemediği	 takdirde,	 Allah	 onun	 kalbini	 mühürleyecektir.	 Ve	

mühürlenmiş	 dükkandan	 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	 inkarlarında	 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	 perde	 vardır.	 Onlar	 için	 büyük	

bir	azap	vardır.”	(Bakara,	2:6	–	7.)	buyurmuş	ve	iman	etmeleri	konusunda	daha	

fazla	ısrarcı	olmasının	faydası	olmayacağını	ifade	etmiştir.	

Küfür	karanlığına	düşen	bir	 kalp	 insafsızdır,	merhametsizdir,	 duyarsızdır,	

taşlardan	daha	katıdır.	Küfür	karanlığı	içinde	bocalayan	kulaklar	ise,	hakka	karşı	

duyarsızdırlar;	 hakikata	 karşı	 ilgisizdirler.	 Bu	 inat	 onlarda	 âdeta	 kemikleşmiş;	

âdeta	 karakter	 haline	 gelmiştir.	 Onlara	 nasihat	 faydasızdır.	 Ayet	 bunu	 ifade	

ediyor.	

Yüce	Allah	bunlara	ceza	vermeyecek	de	mükafat	mı	verecektir?	

	

20.	 S.	 Kelam	 dersinde	 mucize,	 olay	 görüyoruz	 ama	 hiçbirinin	 delili	

yok.	Sadece	anlatılıyor	bana	göre	delil	yok.	

C.	 Mucize	 olağanüstü	 olmakla	 beraber	 Allah’tan	 başka	 hiçbir	 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	konuştuğunu	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	olduğunu	söylesin”	denir.		

 
Ağacın	yerinden	çıkıp	peygamberin	yanına	

gelmesi	ve	insanların	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	“Tabiat	Kanunlarına”	

aykırı	 bir	 durum	 olur	 ki	 bu	 ancak	 o	 kanunu	 koyan	 Allah’a	 ait	 bir	 fiil,	 bir	 iştir.	

İnsanlar	 sudan	 elektrik	 üretmek,	 ip	 üstünde	 gezmek	 gibi	 harika	 işleri	

yapabilirler.	 Bunlar	 Allah’ın	 koyduğu	 “elektirik	 kanunundan”	 ve	 “denge	

kanunundan”	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”	demeleri	ve	Salih’in	 (as)	

Allah’a	dua	etmesi	ile	kayadan	devenin	çıkması	ve	bir	iki	dakika	sonra	bir	yavru	

doğurması	ancak	Allah’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	 olduğunun	 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	

mucizelerdir.	 Kur’an	 bunları	 anlattığı	 ve	 devamlı	 okunarak	 geldiği	 halde	

Müslüman	 olmayan	 hiçbir	 ilim	 adamı	 ve	 İslam	 düşmanları	 bu	 mucizelerin	

olmadığını	iddia	edemiyorlar	ve	etmiyorlar.	

3.	 Peygamberimizin	 binden	 fazla	 mucizesi	 vardır.	 Bunlardan	 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	 olmadığını	 inkar	

edemiyorlar.	 İkincisi,	 ayın	peygamberimizin	 (asm)	parmağı	 ile	 işaret	 etmesi	 ile	

ikiye	yarılmasıdır.	Bu	da	“Kamer	Suresi”nde	geçmektedir.	Müşrikler	bu	hadiseyi	

“Muhammedin	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.)	buyurarak	bize	haber	verir.	

Bunu	da	müşrikler	inkar	etmiyor,	kabul	ediyorlar.	

4.	Kur’an-ı	Kerim	en	büyük	mucize	olup	yedi	yönü	ile	harika	ve	kırk	yönü	

ile	mucize	olduğunu	Bediüzzaman	Said	Nursi	“Mu’cizât-ı	Kur’âniye”	ve	“İşâratu’l-

İ’caz”	ve	“Rumuzât-ı	Semaniye”	isimli	eserleri	ile	isbat	edip	göstermiştir.		

Kelam	 kitaplarında	 maalesef	 konu	 yüzeysel	 anlatıldığı	 ve	 derinliğine	

inilerek	izah	edilmediği	için	okuyan	öğrenciler	kitaptaki	bilgiden	başka	bilgi	yok	

zannederek	araştırmadan	böyle	bir	fikre	kapılıyorlar	ise	bu	kitabı	yazanların	ve	

ders	veren	öğretmenlerin	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	verilen	peygamberlere	Resul,	

kitap	 vermeyip	 önceki	 Resullerini	 dinini	 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,	 Zebur	 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	medeniyetler	kurarak	tekamül	

etmiş	 ve	 nihayet	 Peygamberimizin	 (asm)	 gönderildiği	 dönemde	 Üniversite	

seviyesine	yükselmiştir	ki	Kur’an’ın	inzalinden	sonra	insanlık	kısa	zamanda	çok	

büyük	 gelişme	 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	 diğer	 kitaplar	 tahrif	 edildiği	 için	 Allah	 yeni	 kitap	 ve	

peygamber	göndererek	dinini	tamamlamıştır.		

Bir	diğer	sebebi	de	 insanların	anlayışsızlığıdır.	 İnsan	anlamadığı	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	

Allah’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	Faraklit	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	 yetiştirildiği	 çevre	 göz	

önünde	bulundurulacak	mı?	

C.	 Allah	 “Adil-i	 Mutlaktır”	 asla	 kullarına	 zulmetmez.	 Peygamber	

göndermediği	 kavme	 azap	 etmez.	 Vermediği	 malın	 zekatını	 istemez.	 Sıhhatli	

olmayandan	 oruç	 ve	 hac	 istemez.	 Ahirette	 hesap	 verirken	 elbette	 kişinin	

bulunduğu	 şartları	 dikkate	 alacaktır.	 Hatta	 Peygamberimiz	 (asm)	 Cehennemde	

bulunan	kafirlerin	bile	dünyadaki	iyilikleri,	hayırları	ve	faydalı	işler	yapmalarının	

karşılığı	 olarak	 azaplarını	 azaltarak	 ve	 cehennem	 içinde	 kendisine	 mükafat	

verecektir.	Bu	konuda	hadisler	vardır.	

Zaten	 sorumluluk	 kişinin	 durumuna	 göre	 değişir.	 Bir	 okulda	 bile	

öğretmenden	müdürün	sorumluluğu	istenmez.	Kişinin	malı	ve	makamı	arttıkça,	

bilgisi	 ve	 saygınlığı	 çoğaldıkça	 sorumluluğu	 da	 ona	 göre	 artar.	 Kişiler	 bir	 şeye	

talip	 olurken	 onun	 sorumluluğunuda	 üstlenmek	 durumundadır.	 Sonra	 ceza	 ve	

mükafat	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	 kanalıyla	 indirildiğine	 göre,	 burada	

Allah	 ile	Peygamber	(asm)	arasındaki	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”	 ifadesini	 kullanır.	 Ancak	 sadece	

kendi	 zatına	 ait	 bir	mesele	 olunca	 “Ben”	 ifadesini	 kullanır.	 Çünkü	 bu	 durumda	

arada	 vasıta	 ve	 sebep	 yoktur.	 “Beni	 sordukları	 vakit	 Ben	 sizlere	 yakınım”	

“Benden	 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	 sınırlı	 olan	

varlıklara	mahsustur.	 Zaman	 ve	mekanı	 yaratan	 Allah	 zaman	 ve	mekan	 içinde	

olamaz.	Olsa	o	zaman	ezeli	ve	ebedi	olmaz,	yaratılmış	bir	varlık	olur.	Bu	durumda	

onu	da	yaratan	ezeli	ve	ebedi	bir	Allah’ın	olması	gerekir.		

Peygamberimize	 (asm)	 “Allah	 kainatı	 ve	 varlıkları	 yaratmadan	 önce	 ne	

yapıyordu?”	 diye	 sorulmuştur.	 Peygamberimiz	 de	 (asm)	 “O	 bilinmezlik	 içinde	

idi”	 (Tirmizî,	 Tefsîr,	 12.)	 buyurmuş	 ve	 “Bilinmek	 için	 kainatı	 ve	 valıkları	

yaratmıştır”	(Aclunî,	Keşfu’l-Hafa,	2:132.)	buyurmuşlardır.	

Dolayısıyla	bizim	ne	yaptığını	ve	ne	yapacağını	bilme	imkanımız	yoktur.	Biz	

ancak	 bize	 bildirilenleri	 bilebiliriz.	 Nitekim	 Yüce	 Allah	 meleklere	 “Eşyanın	

isimlerini	 söyleyin	bakalım”	diyince	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	 bilmediklerini	 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	hayat	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	 sahibine	 “Neden	 böyle	 yapıyorsun?”	 denilmez.	 “Mülk	

sahibi	mülkünde	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	 bilgisidir.	 Ancak	 Allah	 bilir.	 Bu	

Kur’ân-ı	 Kerimde	 açıkça	 ifade	 edilmiştir.	 Yüce	 Allah	 “Kıyamet	 saatini	 bilmek	

ancak	Allah'a	mahsustur.	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.)	buyurarak	Cuma	gününü	

iyi	değerlendirmek	gerektiğini	belirtmiş.	Bir	başka	zaman	da	“Kıyametin	akşam	

vaktinde	 kopacağını”	 söyleyerek	 akşam	 namazını	 geciktirmemek	 gerektiğini	

belirtmiştir.	(Buhari,	Tefsir-u	Sure	6:9;	Tirmizi,	Deavat,	98.)	

Hadis-i	 şeriflerde	 bir	 güne	 ait	 olan	 vakitler,	 bir	 seneye,	 insan	 ömrüne	 ve	

dünyanın	ömrüne	benzetilerek	pek	çok	hakikatler	anlatılmıştır.		

Meselâ,	sabah	vakti,	senenin	bahar	vaktine,	insanın	çocukluk	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	 anlaşılması	 gerekir.	 Bir	 başka	 rivayette	 de	 “Muhakkak,	 sizden	 önceki	

ümmetlerin	 geçirdiği	 ömre	 nazaran	 sizin	 ömrünüz,	 ikindi	 namazından	 gün	

batışına	kadar	geçen	süre	kadardır”	buyrulmuştur.		

Böylece	akşam	vaktinin	kıyamet	vakti	olduğu,	bizim	bildiğimiz	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	 kanunlara	 uygun	

otomatik	 yapılmaktadır.	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “Dünyanın	 dönmesi,	 ay	 ve	 güneşin	

hareketleri	belli	bir	hesapladır”	(Rahman,	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	 bağlanmamıştır.	 Bunun	 sebebi	 insanın	

üstesinden	 gelemeyeceği	 işleri	 olduğunu,	 aciz	 ve	 muhtaç	 olduğunu	 ve	 her	 an	

Allah’ın	 yardımına,	 rahmetine	 ve	 inayetine	 muhtaç	 olduğunu	 hissettirmek	

içindir.	 İnsan	 üstesinden	 gelemediği	 ve	 aciz	 kaldığı	 durumda	 ne	 yapacaktır?	

Güçlü	birinden	yardım	isteyecektir.	İnsanlardan	hiçbiri	ona	yardım	edecek	güce	

ve	kudrete	sahip	değilse	ne	yapacaktır?	İster	istemez	“Allah’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	hesapla	bilinen	şeyler	

için	 de	 dua	 ediliyor	 ve	 hatta	 “Husuf	 ve	Küsuf	Namazı”	 kılınıyor.	 Çünkü	bu	 gibi	



vakitler	 Allah’ın	 gücünü,	 azametini	 ve	 kudretini	 gösteren	 ve	 insanın	 dikkatini	

çeken	durumlar	olduğu	 için	bu	vakitlerde	Allah’a	 ibadet	 edilir.	 İbadetin	önemli	

bir	 kısmı	 dua	 etmek	 olduğu	 için	 bu	 vakitler	 duanın	 vaktidir.	 Nasıl	 ki,	 sabah	

namazı	 ve	 akşam	 namazı	 güneşin	 doğması	 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	

hatırlattığı	 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	 yaratılmasaydı	 insanlar	

günaha	girmezlerdi.	

C.	 Şeytanın	 yaratılmasında	 kişiye	 yönelik	 cüz’î	 şerlerle	 beraber	 pek	 çok	

hayırlı	 sonuçları	 vardır.	Uçurtmalar	 rüzgara	karşı	 yükseldiği	 gibi,	 insanda	nefis	

ve	 şeytanla	 mücadele	 ederken	 kötülüklerden	 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	

kabiliyetlerin	gelişmesi,	 insanın	mükemmel	bir	 insan	olması,	aklını,	duygularını	

çalıştırıp	 geliştirmesi	 bir	 mücadele	 ve	 bir	 hareketlilikle	 mümkündür.	 Bu	

mücadelenin	temelinde	nefis	ve	şeytan	vardır.		

Şeytanlar	ve	zararlı	şeyler	olmazsa	insan	onlardan	sakınmak	için	çalışarak	

güzel	 şeyler	 üretmez.	 İnsanın	 makamı	 sabit	 kalırdı.	 Bu	 durumda	 insanlar	

arasında	 sınıflar	 ve	 mertebeler	 olmayacaktı.	 Bazı	 küçük	 zararların	 gelmemesi	

için	 bin	 hayırlı	 şeyi	 terk	 etmek,	 hikmete	 ve	 adalete	 aykırı	 olduğu	 gibi	 büyük	

zararların	meydana	gelmesine	sebep	olur.		

Savaşa	 asker	 göndermekte	 elbette	 bazı	 zararlar	 vardır	 ve	 bu	 zarar	 bazen	

çok	 fazla	 da	 olabilir;	 ama	bu	 sayede	bütün	ülke	 rahat	 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	

çekirdeğin	 kendi	 türüne,	 meyveye	 ve	 çekirdeğe	 verdiği	 fayda	 yanında,	 ondan	

istifade	eden	pek	çok	canlıya	da	fayda	sağlar.	Böylece	bozulanların	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	 sıkıntısı	 olmazsa	 insanlar	 eve	 ve	

elbiseye	 ihtiyaç	 duymazlar.	 Karanlık	 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	üretilemezdi.	Şeytanlar	

olmasa	 bu	 durumda	 insanlık	 hayvan	 seviyesinde	 kalır,	 insandaki	 güzel	

kabiliyetler	gelişmez,	insandaki	ahlakî,ilmî	ve	imanî	değerler	gelişmezdi.		


