




İMAN VE KÜFÜR 
 
"Birbirine en uzak şeyler nelerdir?" denilirse küfür ve iman diyebilirsiniz; neticeleri itibariyle 
böyledir. Fakat hayat içinde yaşadığınız şeyler itibarıyla; hisleriniz, hevesleriniz veya 
vicdanınız, şuurunuz ve latife-i Rabbaniyeniz açısından bakınca birbirine en yakın şeyler de 
küfür ve imandır. Aralarında incecik bir perde vardır. Onun için perdenin öte tarafına 
yuvarlanıp düşenlerin dedikodusunu edip "Nasıl oldu da düştüler?" falan deme yerine "Allah 
bizi düşürmesin." diye Cenâb-i Hakk'a teveccüh edip yalvarmak lazımdır. Devamlı surette, 
"Allah'ım hidayet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma." demek gerekir. 
 
Bütün kardeşlerimiz için de aynı duayı yapmalıyız. Çünkü hiç umulmadık kimseler 
kaybedebilir. Vahye kâtiplik yapan insan vardır ki kaybetmiştir. İster tahribatın kolay olmasına, 
ister şeytanî meselelerin insana daha cazip daha hoş gelmesine, isterseniz de her zaman 
tetikte yaşayamamaya. Neye verirseniz veriniz, hiç beklenmedik anda kayabilir ve 
devrilirsiniz. 
 
Bundan dolayı, insan kendine hiç güvenmemeli, O'na tutunmalı ve bu şekilde ayakta durmaya 
çalışmalı, kendini çok küçük görmeli.. her gece bin rekat namaz kılsa, başını yerden 
kaldırmasa da kulluğunu yapamadığı inancında olmalı. Senenin her gününü ibadetle dopdolu 
yasayan bir kul "Rabb'ime şu kadar ibadet ettim, şu mesele de şöyle bir mazhariyete erdim." 
şeklinde aklının kösesinden geçirse, kendisini bir paye ve makam sahibi zannetse, onun bu 
mülahazayla tükettiği o anlar, hayatının en karanlık dilimleridir. 
 
Oysa dikkatli bir kul, mazhariyetlerine bir mekr olabileceği endişesiyle bakmalı ve Allah'ın 
rızasından başka bütün taleplere kapanmalıdır. "Ben bir köleyim. Kölenin hiç sermayesi 
olmaz; o ne kazanırsa kazansın kâr efendiye aittir." şuurunda olmalı, ibadet ve hizmetleri 
karşılığında bir mükafat ve bedel beklememelidir. Kaldı ki Yirmi Dördüncü Söz’de ifade edildiği 
gibi: "Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-i lâhika değil, netice-i nimet-i sabikadır. Evet, biz, 
mükâfatımızı almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyyetle muvazzaf." Öyleyse mesele, makam 
elde etmek, bir pâyeyle bilinmek değildir; verilmiş bir pâyenin hakkını eda etmek, nimetlere 
şükürle mukabelede bulunmaktır. 



İman Nedir ve Nasıl Anlamalıyız?  
 
İman kelime mânâsı itibariyle, bir şeye tereddüt etmeden inanmak, güven vaad etmek, 
başkalarının emniyetini temin etmek, emin, güvenilir ve sağlam olmak gibi anlamlara gelir. 
Dinî literatürde iman, Allah’ın varlığına ve birliğine, Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) peygamber olduğuna, vahiyle Allah’tan alıp bize bildirdiği her şeyin hak ve 
doğru olduğuna hiç şüphe etmeden tereddütsüz inanmak ve kabul etmek demektir.  
 
İman, kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar vardır ki, dünyaya meydan okuyacak ölçüde çok 
güçlü bir imana sahiptirler. Bazı insanlar da vardır ki, iman sahibidir ama inandığı esaslara 
pamuk ipliğiyle bağlıdır. O yüzden iman kuvvetlilik ve zayıflık bakımından ikiye ayrılmıştır:  
 
Taklidî iman: Kişinin anne ve babasından, yetiştiği çevrenin etkisiyle oluşan ve âdeta 
Müslümanlar içinde doğup büyümüş olmasının tabii bir neticesi olarak kabul gören imandır. 
Böyle bir imanın temeli zayıf bir bina gibi yıkılması, değişik şüphe ve vesveseler karşısında 
sarsıntıya uğraması her an muhtemeldir.  
 
Tahkikî iman: İmana âit bütün meseleleri delilleriyle araştırıp kavramaya bağlı olan imandır. 
Şuurlu bir müslümanın sahip olması gereken iman budur. Çünkü iman sahibi bir insan, neye, 
niçin ve nasıl inandığı konusunda bilinçli olmalıdır.  
 
İmanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?  
1.İman hür iradeye dayanmalı, ümitsizlik, baskı ve tehdit gibi durumlarda gerçekleşmemiş 
olmalıdır.  
 
2.İman esaslarından birini inkâr anlamına gelen bir tutum ve davranış imanı geçersiz kılar.  
 
3.Mümin, “Çok günahım var, ben kesinlikle cennete giremem, benim yerim cehennem!” 
türünden ifadelerle Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de “Nasıl olsa imanım var, cennetim 
garanti” diyerek emin olmalı, devamlı korku ile ümit arasında bulunmalıdır.  
 
4.“Namaz ve oruç da neymiş” şeklinde ibadetlerin ve dini hükümlerin hikmetsizliği ve 
gereksizliği yorumunda bulunmak kişinin imanını ortadan kaldırır.  
 
Yaratılışla Alâkalı Dört İhtimal  
Şimdiye kadar kâinatın meydana gelmesi hususuyla alâkalı genel itibariyle dört ihtimal 
üzerinde durulmuştur.  
1.Sebepler yaratmaktadır. 
2.Kendi kendine meydana gelmektedir.  
3.Tabiat yaratmaktadır. 
4.Allah yaratmaktadır.  
 



Bir Şey Kendi Kendine Meydana Gelebilir mi?  
Mevcudatı meydana getiren atom ve atom altı varlıklar devamlı bir değişim içindedir. Aynı 
zamanda bu atomlar kâinatta bulunan her şeyle irtibatlı olarak hareket etmektedirler. Bu 
durumda “Kâinattaki her şey kendi kendine meydana geliyor.”denildiği takdirde bu zerrelerin 
kâinatı meydana getirebilecek şekilde bir ilim ve iradeye sahip olduğunun kabul edilmesi 
gerekecektir ki, bu da aklen imkânsızdır. İnsan mevcuttur. O basit bir madde ve cansız bir 
varlık değildir. İnsan daima yenilenen, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima 
değişkenlik arz eden bir saray gibidir. İnsan vücudu kâinatla devamlı bir münasebet 
hâlindedir.  
 
Kâinat Kendi Kendine, Tesadüfen mi Meydana Gelmiştir?  
İnsan vücudunda öyle bir nizam vardır ki hiçbir hücre kendi başına hareket etmez. 
Mükemmel bir işbirliği ve dayanışma var. Sanki her bir hücre akıllı ve şuurlu bir varlık gibi iş 
yapar. Mesela vücuttaki bir hücreyi ele alalım. Eğer o hücreyi bir Kudret-i Sonsuz’un memuru 
kabul etmezsek şunu kabul etmemiz gerekir: O hücre, içinde bulunduğu vücudu tanıyor, 
görüyor, yapısını biliyor. Mesela sindirim sistemini düşünürsek ağızdan kalın bağırsağa kadar 
uzanan organlar mükemmel bir uyum içinde çalışıyorlar. Hatta vücudun kâinatla alâkadarlığı 
sebebiyle tüm kâinatı görecek bir göz, bütün vücudun yapısını, işleyişini, gıdasını bilecek bir 
akıl var ki o işleri mükemmel yapabiliyor. Yani bu hesapla bir hücre bir dahi kadar akıllı, bir 
ilah kadar kuvvetli olması gerekiyor. İşte bir tek Allah’ı ilah kabul etmeyen bir insan, 
kâinattaki hücreler sayısınca ilah kabul etmek gibi gülünç bir duruma düşüyor.  
 
Mesela gözdeki bir hücre başka yerde de olabilirdi. Gözde olmaya kendi mi karar verdi? 
Neden diğer hücreler de gözde olmayı istemediler? Kafa kafaya verip anlaşma mı yaptılar? 
Sadece bununla da kalmıyor, o göz hücresi güneşten gelecek ışınları alacak şekilde dizayn 
edilmiştir. Göz, kendini yaratırken güneşi nerden biliyordu? Havanın tam nefes almamıza 
uygun olmasını akılsız hücreler nasıl yaptılar? Şimdi her bir hücreye ilah mı diyeceğiz? 
 



Bir Hikaye/Seni Kürsüden Indirmekle Meşgul 
 
Imam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri delikanlı yaşlarıydı. O sıralar Basra şehrine tüccarlık 
sebebiyle bir Mecusi gelmişti.  Adam, “Ben ateşe Allah diye tapıyorum. Var ki tapıyorum, sizin 
taptığınız Allah'ı bana gösterin, bak gösteremiyorsunuz. Yok ki gösterebilesiniz, hocalarınızı 
getirin ispat edeyim.” diye halkı tahrik ediyordu. Halk Mecusiye, 
 
- Ebu Hanife ile tartışmanda onu yenersen hocalarımızı çağırabiliriz, diye karşılık verdi. 
 
Ebu Hanife’nin genç bir delikanlı olduğunu öğrenen Mecusi, "Benim çocukla işim yok." 
deyince halk ısrarcı oldu ve ertesi gün mescitte buluşmak üzere ayrıldılar. Buluşma vakti 
geldiğinde Mecusi kürsüde, halk da mescitte toplanmış Ebu Hanife'yi beklemeye başladılar. 
Ebû Hanife biraz gecikmişti, Mecusi bu durumu fırsat bilerek, 
 
-Gördünüz mü? Sizin delikanlı korktu, gelemiyor. Benim çoluk çocukla işim yok. Alimlerinizi 
çağırın bana, dedi. 
 
Bu arada halk da tedirgin olmuştu. Bir sonra Ebu Hanife, kan ter içinde nefes nefese mescide 
girerek, 
 
- Ağalar, beyler, geciktim özür dilerim. Nehrin obur tarafındaydım. Bu tarafa geçecek bir vasıta 
bulamadım. Nehrin kıyısındaki ağaçlara, "Ağaçlar! Derhal sandal gemi olun, köprü olun da 
karsıya geçeyim." dedim. Onlar da hemen sandal, köprü oldular, ben de bu tarafa geçtim. Bu 
sebeple geciktim. Kusura bakmaya, dedi. 
 
Kürsüde oturan Mecusi bir kahkaha patlatarak, 
 
-Gördünüz mu sizin deli çocuğun dediğini! Hiç ağaçlar, kendi kendine sandal, köprü olur mu, 
deyince Ebu Hanife, 
 
-Ağaçlar kendi kendine gemi, köprü olamaz da su koskoca kainat ustasız, kendi kendine olur 
mu, diye karşılık verdi. 
 
Cemaat da büyük bir sevinçle tekbir getirdi. Mecusi, kürsüden, 
 
- O zaman sizin Allah'ınız niçin görünmüyor? Var olan şeyler görünür, yok ki görünsün, 
deyince Ebu Hanife Mecusi'ye, 
 
-Sizin aklınız var mı, diye sordu. 
 
Adam, 
 
- Tabii ki var, deyince Ebu Hanife, 
 
-Gösterin bakalım, dedi. 
 
 



Mecusi, 
 
-Onu gösteremem, deyince Ebu Hanife, 
 
-Yok mu acaba, deyip ekledi. Işte ruh ve akil gibi şeylerin de varlığı bilinir ama kendileri 
gösterilemez. Demek ki her var olan şey görünmez. 
 
Onun bu sözlerinin ardından cemaat tekrar tekbir getirdi. Mecusi biraz sinirlenmişti. Bu sefer, 
 
-Sizin Allah'ınız şu anda ne ile meşguldür, diye sorunca Ebu Hanife, 
 
- Sen kürsüden in, ben çıkayım oraya. Ondan sonra cevap vereyim, dedi. 
 
Kürsüye çıktıktan sonra da: 
 
- Şimdi Allah, senin gibi cahil birisini kürsüden indirip benim gibi bir çocuğu ibret alınması için 
kürsüye çıkarmakla meşguldür, dedi. 
 
Mecusi, Ebu Hanife'nin parlak ve pratik zekası karşısında mağlup olmuştu. Ona teşekkür etti 
ve hemen oracıkta kelime-i şehadet getirerek cemaatin tekbirleri arasında Müslüman 
oluverdi. 
 
 



Yaratılmış Her Şey O'nu Anlatıyor 
 
Bir arı, binlerce çiçek özünden istifade ederek meydana getirdiği balı yapar. Güneşe göre 
yönünü tayin eder. Sonra mükemmel bir mühendis gibi geometrik şekillerle o balı sanatlı 
alarak kovana dizer. Arıya hangi çiçekte bal olduğunu, güneşe göre yön tayininin nasıl 
yapıldığını, o sanatlı bal inşasını nasıl meydana getireceğini kim öğretti? Sivrisinek uçmaya 
başlar başlamaz gelip insanın kanını emmeye kalkar. Insanın kanının lezzetini ve faydasını ona 
kim öğretti? Kendisini tehlikede hissettiğinde hemen kanatlanır ve yapılan el darbelerinden 
ustaca kendini korur. Sivrisinek, havada bu kadar profesyonelce hareket etmeyi hangi pilottan 
öğrendi? 
 
Dünyadaki bütün yılan balıkları Bermuda adasının güneyinde yumurtlar ve tekrar geldikleri 
yere geri dönüp hayatlarını geçirirler. Yumurtadan çıkan yılan balıklarına babalarının 
memleketlerine gitmelerini kim fısıldıyor? Pusulasız, ilimsiz olan bu hayvanlar tekrar 
babalarının memleketine (Hindistan, Malezya, Akdeniz, vs.) nasıl gidiyorlar? Tavuk kuluçkaya 
yatıyor ilk gün ve yirminci gün hariç yumurtaları çeviriyor, böylece civciv çıkıyor. İlim adamları 
bu çevirme olayının sıcaklıktan olduğunu zannediyorlardı. Keza kuluçka makinelerin de 
yumurtanın her tarafına isi vererek civciv çıkarmaya çalıştılar. Fakat çıkaramadılar. Sonradan 
yapılan araştırmalarda yumurtanın altına protein biriktiğini bu proteinin civcive eşit olarak 
verilebilmesi için yumurtanın çevrilmesi gerektiğini keşfettiler. Tavuk bütün bunları hangi 
kimya laboratuvarında öğrendi? Daha sonraki tüm nesillere (tavuklara) bunu kim öğretti? 
 
Yabani arılar önce yuva yapıp yumurtalarını bu yuvaya bırakırlar. Sonra da çekirgeleri sarhoş 
edecek kadar zehirleyip o yuvanın önüne koyarak yirmi gün sonra doğacak yavrunun gıda 
ihtiyacını böylece karşılarlar. Arıya çekirgeyi öldürmeyecek kadar zehir vermesini, doğan 
yavruya anne-babasını hiç görmediği halde yumurtlama zamanı geldiğinde aynı işlemi 
yapmayı kim öğretti? 
 
Kartal, atmaca, şahin gibi kuşlar öldürüldüğünde yılanlar, yılanlar öldürüldüğünde kurbağalar, 
kurbağalar öldürüldüğünde ise sinekler fazlalaşıyor. Bütün bunların yaşayışını birbirine 
bağlayıp bu hayret verici düzeni kuran kim? 
 
Bilindiği gibi yarasalar kördür. Onlar ses dalgaları göndererek cisimlere çarpmazlar. Insanlar 
radarı yarasaya bakarak icat etti. Radarın mükemmeliyeti karşısında hayrete düşen insan, 
yarasanın bunu kimden öğrendiğini görmesi gerekmez mi? 
 
İşte kainattaki bu muhteşem düzen, bu düzeni idare eden bir düzenleyicinin varlığını, birliğini, 
sınırsız bir kudret, ilim ve iradeye sahip olduğunu göstermektedir ki, bu varlık Allahu Teâlâ’dır. 
 



Bir Şey Kendi Kendine Meydana Gelebilir mi? 
 
Mevcudatı meydana getiren atom ve atom altı varlıklar devamlı bir değişim içindedir. Aynı 
zamanda bu atomlar kâinatta bulunan her şeyle irtibatlı olarak hareket etmektedirler. Bu 
durumda "Kâinattaki her şey kendi kendine meydana geliyor." denildiği takdirde bu zerrelerin 
kâinatı meydana getirebilecek şekilde bir ilim ve irade ye sahip olduğunun kabul edilmesi 
gerekecektir ki, bu da aklen imkânsızdır. İnsan mevcuttur. O basit bir madde ve cansız bir 
varlık değildir. İnsan daima yenilenen, gayet muntazam bir makine ve harika ve daima 
değişkenlik arz eden bir saray gibidir. 
 
İnsan vücudu kâinatla devamlı bir münasebet hâlindedir. İnsanı meydana getiren zerreler, bu 
münasebeti bozmamak için baş döndürücü ve akıl almaz bir şekilde hassasiyet 
göstermektedirler. Şimdi şayet insanın vücudundaki bu zerreler, Allahu Teâlâ'nın kanunuyla 
hareket eden küçücük memurlar veya O'nun bir ordusu olarak kabul edilmediği takdirde 
mesela onun gözünde bulunan her bir zerreye öyle bir göz lâzımdır ki, o gözün insanın 
vücudunun her tarafını görmekle beraber, devamlı münasebet içinde olduğu bütün kâinatı 
dahi görmesi gerekecektir ki, bu aklen mümkün değildir. 
 
Manastırdaki Papaz 
 
Hazreti Ömer, bazı sahabilerle birlikte bir manastırın önünden geçtiği bir gün orada 
bembeyaz sakalı göbeğine kadar uzamış, beli iki büklüm olmuş, saçları ağarmış bir papaz 
görmüştü. Birden Halife'nin dizlerinin bağı çözülüverdi. Bulunduğu yere oturup hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya başladı. Yanındaki sahabiler çok şaşırmıştı. Birbirlerine, 
- Ne oldu, diye soruyorlar, ama hiçbiri bu sorunun cevabını bilmiyordu. 
 
İçlerinden biri halife Hazreti Ömer'e sordu: 
-Ey Emirü'l-Mü'minin hangi şey sizi bu kadar çok ağlattı? 
 
Hazreti Ömer yanındakilere manastırdaki papazı göstererek, 
 
- Neredeyse ömrünün sonuna gelmiş. Fakat ne yazık ki hâlâ insanlığın kurtuluşa ermesine 
vesile olan Kâinatın Sultanı'nı tanıyıp O'nun yoluna tabi olamamış. İşte bu yaşlı zat için 
ağlıyorum, dedi. 
 
Hiç tanımadığı bir insanın gerçeği bulamamasından dolayı ağlıyordu Halife Ömer. Zaten bir 
papazın hâline bu kadar çok ağlayan, bir kişinin imanı uğruna malının yarısını hiç 
düşünmeden veren Hazreti Ömer ve onun gibilerden başkası olamazdı. 
 



AYETLER 
 
"Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin 
sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti." 
(Alak Süresi, 1-5) 
 
*** 
 
"Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler, ahiret gününe de kesinkes 
inanırlar." (Bakara Sûresi, 4) 
 
*** 
 
"Gerçek şu ki, kafir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman 
etmezler." (Bakara Süresi, 6) 
 
*** 
 
"Allah, iman sahiplerinin Veli'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara 
gelince, onların dostları tağuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır, Bunlar cehennemin 
dostlarıdır. Orada sürekli kalacaklardır onlar. (Nisa Sûresi, 65) 
 
*** 
"Allah'ı, O'nun Resûlü'nü ve iman edenleri dost edinen / Allah'tan, O'nun Resûlü'nden ve 
iman edenlerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır."(Maide 
Sûresi, 56) 
 
*** 
 
"Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan 
korkun." (Maide Süresi, 88) 
 
*** 
 
"Lokman oğluna nasihat ederken: "Evladım!" dedi "sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü 
şirk pek büyük bir zulümdür." (Lokman Sûresi, 13) 
 
 
 



HADİS-İ ŞERİFLER 
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 
 
"Kur'ân okumada mahir olan kişi, Sefere denilen kerim ve muti meleklerle beraber olacaktır. 
Kur'ân kendisine zor geldiği halde okuyan kimseye iki sevap vardır." Kütüb-ü Sitte; Hadis No: 
426 
 
*** 
 
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: "Kur'ân okuyan müminin misali portakal 
gibidir. Kokusu güzel tadı hoştur. Kur'an okumayan müminin misali hurma gibidir. Tadı hoştur 
fakat kokusu yoktur. Kur’an’ı okuyan facir misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir tadı acıdır. 
Kur'ân okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir tadı acıdır kokusu da yoktur." Kütüb-
ü Sitte; Hadis No: 429 
 
*** 
 
Ebu Saidi’l-Hudri Radıyallahu Anh anlatıyor: 
 
"Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Kur'ân ehli (yani onu okuyan, onunla amel 
eden) cennete girdiği vakit, kendisine: "Oku ve yüksel!" denilir. O da okur ve yükselir. Her âyet 
için bir derece verilir. Böylece o bildiği âyetleri sonuna kadar okur (ve her biri için bir derece 
alır)." 
 
Bedir savaşı esirlerinden fidye miktarı parayı bulamayan ve okuma-yazma bilenlerin her biri 
Müslümanlardan on kişiye okuma-yazma öğrettikten sonra salıverildiler. Peygamberimizin bu 
davranışı, İslâmin okuma yazma ve bilgi sahibi olmaya ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir. 
 





Allah’a iman 
 
Allah’ın varlığının delilleri 
Rabbimiz’in varlığını bize anlatan deliller pek çoktur. Bu delillerin en önemlilerini şöylece 
sıralayabiliriz: 

1. Kainat 
2. Kur’an-ı Kerim 
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

Şimdi sırayla bunları izah etmeye çalışalım: 
 
Kainat delili 

Inkara şartlanmamış her bir akıl, kainatın göz kamaştıran mimarisi ve baş döndüren düzenli 
işleyişinden hareketle, kainattan objektif veriler elde edebilir ve onu adeta bir kitap gibi sayfa 
sayfa okuyabilir. Zaten kainat adeta büyük bir kitap gibidir. Bu kitabın her bir kelimesi, hatta 
her harfi öyle mucizeli bir şekilde yaratılmıştır ki, en küçük bir zerresini dahi tam yerinde 
yaratabilmek için, bütün kainatı yaratabilecek sonsuz bir kudret lazımdır. Allah’ın dışında, 
bütün tabii sebeplerin, sözgelimi iradeye ve güce sahip olsalar dahi bu kitabın bir harfini bile 
yaratmaları mümkün değildir. Çünkü bu harf, özellikle canlı bir mevcut olsa, kainat kitabının 
bütün kelimeleri ile doğrudan ilgilidir. 
 
Yüce Allah bütün kainatı, kendisini anlayabileceğimiz bir kıvamda yaratmıştır. Bir başka 
deyişle kainat, yazarını anlatan bir eşsiz kitap, Yüce Sanatkar’ını gösteren bir sanat şaheseri, 
şairine işaret eden mükemmel bir şiir, sahibinin sonsuz zenginliğini ifade eden eşsiz bir hazine 
olarak var edilmiştir. Bakış açısını ayarlayabilen her insan, baktığı her yerde Allah Teala’ya ait 
izleri, işaretleri, O’na ait imzaları görebilir, görüp Yüce Allah’ı vicdanında duyabilir. Daha doğru 
ifadesiyle, baktığı her yerde Allah’ın isimlerini görmeye çalışan; kainatı, Rabbisinin adıyla 
okuma performansı sergileyen bir müminin kalbine, Alemlerin Rabbi kendi varlığını tarifsiz bir 
şekilde hissettirir. 
 
Pek çok Kur’an ayeti nazarlarımızı kainata çevirmemizi, dikkatle etrafımıza bakıp aklımızı 
kullanmamızı tavsiye etmektedir. Bunların birinde şöyle buyrulmaktadır: 
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda 
sağlamak üzere denizlerde gemilerin yol almasında, Allah’ın gökten indirip kendisiyle ölmüş 
yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların 
yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda elbette 
aklını çalıştıran kimseler için Allah’ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır” (Bakara 2/164) 
Kainatta bulunan ve gelişmiş teleskoplarla ancak görülebilen büyük kütleler bir taraftan; 
normal gözle görülemeyip mikroskoplarla ancak teşhis ve müşahede edilebilen atomlar, 
kuarklar diğer taraftan, her şey kendi dilleriyle Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine delalet 
etmektedir. 
 
Uçsuz bucaksız gökler, içinde barındırdığı milyarlarca gezegenler, güneş sistemleri, kara 
deliklerle Sonsuz Kudret Sahibi’ne işaret etmektedirler. 
Karada ve denizde yaşayan, rızıkları ihmal edilmeden verilen, farklı şekil ve türdeki 
milyonlarca canlı, Allah Teala’nın varlığına ve azametine şehadet etmektedirler. 



Bağlardaki bahçelerdeki bin bir çeşidiyle bitkiler, süslü çiçekler, türlü türlü tat ve 
görüntüleriyle meyveler sebzeler, alemlerin Rabbi’nden haber vermektedirler. 
Yeryüzündeki bütün dağlar, içerindeki çesit çesit madenlerle beraber daha birçok faydaya 
yönelik olarak var edilmeleri, akıllı insanlara Allah’ın varlığına dair çok önemli mesajlar 
vermektedirler. 
 
Gece ve gündüzün mevsimlere göre değişmeleri, bazen uzayıp bazen kısalmaları ve bıkıp 
usanmadan birbirlerini takip etmeleri, Allah’ın kudretini anlatan çok güçlü delillerdir. 
Yüzlerce hatta bazen binlerce ton ağırlığındaki gemilerin, suyun üzerinde batmadan 
yüzmeleri, insanların ulaşım ve taşıma işlerini yerine getirmede çok önemli vazifeler 
yapmalarında, makul düşünebilenler için alınacak dersler vardır. 
Yine tonlarca ağırlıktaki uçakların ve sair hava araçlarının feza denizinde gemiler gibi 
yüzmelerinde aklı başında olanlar için deliller bulunmaktadır. 
 
Bir o tarafa bir bu tarafa esip duran rüzgârların, tohum, çekirdek gibi birçok şeyi, varmaları 
gereken yerlere iletmelerinde, bitkileri aşılamalarında ne kadar işe yaradıkları aşikardır. 
Bulutlarda, onlardan yeryüzüne akıp gelen yağmurda, yağmurun yeryüzünü nasıl dirilttiğinde, 
ölmüş toprağın yağmurla nasıl canlandığında, canlanıp binlerce çeşit gıdayı, insanoğluna ve 
diğer canlılara sunmasında, birazcık düşünenlere Allah’a vardıran pek çok yol vardır. Insanoğlu 
aklını doğru yerde kullanır, onu vahyin nurani tayfları altında yürütebilirse, Allah’ı gösteren 
delilleri bulabilir, kendisini Allah’a vardıran yollar açabilir. 
 
Inayet ve Gaye delili 
 
Bu delilin özeti, kainatın mükemmel nizamının gösterdiği üzere, yaratılışta kusursuz bir sanat 
sergilenmiş ve hikmetli faydalar gözetilmiş olmasıdır. Bu ise kâinatın yaratıcısının kasd ve 
hikmetini ispat etmekte; tesadüfen yaratılmış olma düşüncesini kesinlikle reddetmektedir. 
Çünkü mükemmellik ve kasd, irade ve ihtiyarsız (isteğe bağlı olmaksızın) olamaz. Kainatın 
bütününde ve ayrıca her bir parçasında bulunan inayet ve gaye, bu düzeni onlarda 
düzenleyen varlığa, her varlıkta görülen hikmetli işler ve güzellikler bunları yaratan bir Zat’a 
açıkça işaret etmektedir. Bu varlığın üstün sıfatlara, sınırsız ilme, sonsuz kudrete sahip olması 
gerekir ki, kainatta hüküm süren hayret verici intizam ve hikmet dolu işler makul bir şekilde 
açıklanabilsin. Üstün nitelikleri bulunan yaratıcıyı inkar etmek, kainattaki düzeni, insanı 
hayrette bırakan engin sanatı, varlıklardaki gaye ve hikmeti inkar etmek anlamına gelir ki, bu 
mümkün değildir.  
 
Eşyanın insanlara ve diğer mahluklara sağladığı faydalardan bahseden bütün Kur’an ayetleri 
inayet ve gaye delilinin konusunu teşkil etmektedir. Bu ayetlerin sonlarındaki, “Hiç 
düşünmüyorlar mı?”, “”Hiç düşünmezler mi?”, “Hiç düşünmez misiniz?”, “Ibret alın.” Gibi 
ifadeler, bu faydaları düşünmek üzere akla havale etmekte aklı vicdanla istişareye 
yönlendirerek bu delili zihinlerde yerleştirmektedir. Kainata ince ve derinlemesine bir nazarla 
bakılacak olursa her bir zerresinde, her bir hareketinde eşsiz bir inayetin izleri görülecektir. 
Bunun yanı sıra her bir şey apaçık bir gayeye yönelik bulunmaktadır. Bütün bunlar var oluşun 
bütün yönleriyle alakalı bir mülahazadır. 
 



Hudus ve Ihtira delili 
 
Yok iken sonradan var olmaya hudus, bu şekilde sonradan var edilen varlıklara ise hadis denir. 
Hudus delilini kısaca şöyle bir kıyasla ifade etmek mümkündür: Alem, bütün parçalarıyla 
hadistir. Her hadis olanın bir muhdise ihtiyacı vardır. O halde, bu alemin de bir muhdisi vardır 
ki, O da hadis olmayan Allah Teala’dır. 
 
Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri, bu delili şöyle anlatır: Alemin değişken olduğu apaçık 
ortadadır. Bir şey, değişken ise, aynı zamanda hadistir; yani sonradan vücut bulmuştur. Bir şey 
hadis ise, onun bir muhdisi, yani var edeni vardır. Öyle ise bu kainatın bir var edeni olması 
mantıki bir zorunluluktur. Insan, “şimdi” ve “burada” yaşamaktadır. Onun sınırsız duygu ve 
kabiliyetleri vardır ve gözü önünde, akıl, kalb, dil, göz gibi kabiliyet ve duygularıyla muhatap 
olduğu eşsiz bir alem uzanmaktadır.  
 
Bu eşsiz alemin her bir mevcudu, kendi varlığıyla, insana bir şeyler söylemektedir. Kainat 
tarafsız ve isteyenin istediği gibi yorumlayabileceği bir alan değildir. Insan ya kainatın her bir 
mevcudunun hal diliyle söylediğini işitecek veyahut kendi vehmince bir yoruma kalkışacaktır. 
Gözlemlediği şu mevcudat alemi, bakıp da görebilen her insana, her bir mevcudun yoktan var 
edilişini anlatmakta ve üzerinde görünen özelliklerle onu var edeni tanıtmaktadır. 
Kainattaki varlıkların kendi kendilerine olamayacağını ve bu varlıkların hudus lisanıyla 
Yaratıcılarının varlığına kesin bir delille işaret etmektedir. Hudus hakikati, kainatın her 
köşesinde mevcuttur. Bu hakikate başta göz olmak üzere akıl da şahittir. Çünkü gözün önünde 
her sene güz mevsiminde her birisinin sınırsız fertleri bulunan ve her biri hayat sahibi bir 
kainat hükmünde olan yüz bin çeşit bitki ve hayvanlar, o alem ile beraber ölüp gitmektedirler. 
Fakat bu ölüm öyle bir muntazam ölümdür ki; bu varlıklar, haşır ve neşirlerine sebep olan ve 
rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri, tohumları ve 
yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp, amel defterini ve gördükleri vazifelerin 
programlarını onların ellerine vererek, Cenab-ı Hakk’ın himayesi altında, hikmetine emanet 
edip ölmektedirler. Bahar mevsimi gelince ise bu varlıkların tamamı, tekrar dirilmekte ve 
“(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında..” hakikatini ifade etmektedirler. Işte bu 
noktada yüce bir Zat’ın varlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Ihtira deliline gelince, şuursuz, donuk, basit olan sebeplerin, bütün insanları hayrette bırakan, 
her biri bir kudret mucizesi, harika bir sanat eseri olan mevcudatın mucidi olmaları mümkün 
değildir. Kendileri de yaratılmış olan sebepler, mevcudatı yeniden icad ederek yaratamazlar. 
Mutlak kudret sahibi Allah, her bir mahlukun kabiliyetlerine uygun ve yalnızca o cinse has 
müstakil bir vücud vermiş; böylece onun kendi Zatına mahsus bir delil kılmıştır. 
Ayrıca sebeplerin yaratıcı olabilmeleri için onların her birinin hayat sahibi ve şuurlu olmaları 
ve küçük bir zerreyi yaratabilmeleri için hepsinin de aynı noktada birleşmeleri gerekmektedir 
ki, bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü sebepler basit ve aciz olup onların herhangi 
bir şeyi yaratmaları imkansızdır. Buradan da anlaşılmaktadır ki, bütün sebeplerin yaratıcısı 
olan bir zat vardır ki, o da Allah’tır. 



Allah'ın Varlığının Delilleri  
 
Hz. İbrahim (a.s) henüz çocuk denilebilecek yaşlarda iken, putların ne kadar yararsız 
olduğunu biliyordu. Ailesi ve çevresindeki insanlar puta tapıyorlardı ancak Hz. İbrahim (a.s) 
bunun yanlışlığının farkındaydı. Hz. İbrahim bir gece gökyüzünde parlak bir yıldız gördü. Yıldız 
çok parlaktı. "Benim Rabb'im budur!" dedi. Fakat sonra ayı gördü. Gökyüzünde inci misali 
parlayan ay onu çok etkilemişti. "Benim Rabb'im budur!" dedi. Ancak sabahleyin ay batıp 
güneş doğunca ayın da rabbi olamayacağını anladı. Güneş gökyüzündeki yerini alınca etrafı 
bir sıcak kapladı. İbrahim (a.s) "Benim Rabb'im budur!" dedi. Güneş battığı zaman yine hayal 
kırıklığına uğramıştı. Sonra düşündü. "Beni ve tüm varlıkları yaratan bir ilah olmalı. Fakat ben 
onu göremiyorum. Çünkü ben onu görebilecek güce sahip değilim. Yaratılışım onu 
göremeyecek şekilde. Benim bu düşüncem hakikatin ta kendisidir.  
 
Her varlığı yaratan sonsuz ve eşsiz kudreti olan bir ilah vardır. İşte benim görevim ona ibadet 
etmektir!" Onun bu düşüncesi, insanın yalnızca aklını kullanarak Allah'ın varlığını 
bulabileceğinin en büyük kanıtıdır. Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir 
elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Hâlbuki 
yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun 
yokluğunu ispat edebilir. Bu ise, imkânsızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz 
ki, yok hiçbir zaman ispat edilemez...  
 
Bir insanın gözünün görmesi için güneşe; kulağının duyması için havaya; akciğerlerinin nefes 
alması için oksijene ihtiyaç vardır. Bu durum açıkça güneş, atmosfer, oksijen ile insanların 
ilgili organları arasında yakın bir bağ olduğunu gösterir. Yani, güzü kim yaratmışsa, güneşi de 
o yaratmıştır. Kulağı kim yaratmışsa, atmosferi de o yaratmıştır. Akciğerleri kim yaratmışsa, 
oksijeni de o yaratmıştır. Bütün bunları sonsuz ilim, hikmet ve kudrete sahip olan Allah’tan 
başkasına vermek elbette mümkün değildir. Bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı 
olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. İşte inkârcı, devamlı surette kapalı olan o 
bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların 
gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. Mü'min için kapalı kapı 
yoktur. Yeter ki gözlerini yummasın!.. Zaten 999'u herkese açıktır. Hem de ardına kadar...  
 
Yavru ördek, yumurtadan çıktığı anda yüzmesini becerebiliyor. Kozadan çıkan karıncalar, 
hemen dehliz kazmaya başlıyorlar. Arı, çok kısa zamanda sanat harikası olan peteği; örümcek 
ise, gergef inceliğindeki ağını örebiliyor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki, bunlar ve bunlar gibi 
olanlar başka bir âlemde kendilerine öğretilen malumatla ve yaratılıştan gelen bir kabiliyetle 
iş görüyorlar. Hâlbuki insan, her şeyi bu dünyada öğrenmek mecburiyetindedir; hem de 
varlıklar arasında istidatça en mükemmel yaratık olduğu hâlde. Demek oluyor ki, diğerlerine 
bu hususiyetleri veren bizzat kendileri değil, her yaptığını hikmetle yapan bir Zat’tır ki, onlara 
böyle ihsanda bulunmuş...  
 
Kilometrelerce ötede yumurtalarını bırakıp dönen yılan balıklarının yavruları, yumurtadan 
çıkar çıkmaz yola koyulur ve annelerini sanki elleriyle koymuş gibi bulurlar. Bunu ilâhî bir 
sevkten başka ne ile izah edebiliriz? Hayvanlarda gördüğümüz bu harikuladelik, ancak ve 
ancak Allah'ın (celle celâluhu) bir vergisi olarak açıklanırsa, işte o zaman buna aklî ve mantıkî 
bir açıklama nazarıyla bakılabilir. Yoksa başka her yorum, sadece bir safsatadan ibaret kalır... 
"Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; 



biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam mükemmel şu memleket dünya 
hâkimsiz olur? 



Hayvanlar O’nu anlatıyor – Okuma Parçası 
 
Bir arı, binlerce çiçek özünden istifa ederek meydana getirdiği balı yapar. Güneşe göre 
yönünü tayin eder. Sonra mükemmel bir mühendis gibi geometrik şekillerle o balı sanatlı 
olarak kovana dizer. Arıya hangi çiçekte bal olduğunu, güneşe göre yön tayininin nasıl 
yapıldığını, o sanatlı bal inşasını nasıl meydana getireceğini kim öğretti? 
 
Sivrisinek uçmaya başlar başlamaz gelip insanın kanını emmeye kalkar. Insanın kanının 
lezzetini ve faydasını ona kim öğretti? Kendisinin tehlikede hissettiğinde hemen kanatlanır ve 
yapılan el darbelerinden ustaca kendini korur. Sivrisinek, havada bu kadar profesyonelce 
hareket etmeyi hangi pilottan öğrendi? 
 
Dünyadaki bütün yılan balıkları Bermuda adasının güneyinde yumurtlar ve tekrar geldikleri 
yere geri dönüp hayatlarını geçirirler. Yumurtadan çıkan yılan balıklarına babalarını 
memleketlerine gitmelerini kim fısıldıyor? Pusulasız, ilimsiz olan bu hayvanlar tekrar 
babalarının memleketlerine (Hindistan, Malezya, Akdeniz vs.) nasıl gidiyorlar? 
Tavuk kuluçkaya yatıyor ilk gün ve yirminci gün hariç yumurtaları çeviriyor, böylece civciv 
çıkıyor. Ilim adamları bu çevirme olayının sıcaklıktan olduğunu zannediyorlardı. Keza kuluçka 
makinelerin de yumurtanın her tarafına ısı vererek civciv çıkarmaya çalıştılar. Fakat 
çıkaramadılar. Sonradan yapılan araştırmalarda yumurtanın altına protein biriktiğini bu 
proteinin civcive eşit olarak verilebilmesi için yumurtanın çevrilmesi gerektiğini keşfettiler. 
Tavuk bütün bunları hangi kimya laboratuvarında öğrendi? Daha sonraki tüm nesillere 
(tavuklara) bunu kim öğretti? 
 
Yabani arılar önce yuva yapıp yumurtalarını bu yuvaya bırakırlar. Sonra da çekirgeleri sarhoş 
edecek kadar zehirleyip o yuvanın önüne koyarak yirmi gün sonra doğacak yavrunun gıda 
ihtiyacını böylece karşılarlar. Arıya çekirgeyi öldürmeyecek kadar zehir vermesini, doğan 
yavruya anne-babasını hiç görmediği halde yumurtlama zamanı geldiğinde aynı işlemi 
yapmayı kim öğretti? 
 
Kartal, atmaca, şahin gibi kuşlar öldürüldüğünde yılanlar, yılanlar öldürüldüğünde kurbağalar, 
kurbağalar öldürüldüğünde ise sinekler fazlalaşıyor. Bütün bunların yaşayışını birbirine 
bağlayıp bu hayret verici düzeni kuran kim? 
 
Bilindiği gibi yarasalar kördür. Onlar ses dalgaları göndererek cisimlere çarpmazlar. Insanlar 
radarı yarasaya bakarak icat etti. Radarın mükemmeliyeti karşısında hayrete düşen insan, 
yarasanın bunu kimden öğrendiğini görmesi gerekmez mi? 
 
Işte kainattaki bu muhteşem düzen, bu düzeni idare eden bir düzenleyicinin varlığını, birliğini, 
sınırsız bir kudret, ilim ve iradeye sahip olduğunu göstermektedir ki, bu varlık Allah Teala’dır. 
 
 



Bir Şey Kendi Kendine Meydana Gelebilir mi? 
 
Mevcudatı meydana getiren atom ve atom altı varlıklar devamlı bir değişim içindedir. Aynı 
zamanda bu atomlar kainatta bulunan her şeyle irtibatlı olarak hareket etmektedirler. Bu 
durumda ‘’Kainattaki her şey kendi kendine meydana geliyor.’’ denildiği takdirde bu zerrelerin 
kainatı meydana getirebilecek şekilde bir ilim ve iradeye sahip olduğunun kabul edilmesi 
gerekecektir ki, bu da aklen imkansızdır. 
 
Insan mevcuttur. O basit bir madde ve cansız bir varlık değildir. Insan daima yenilenen, gayet 
muntazam bir makine ve harika ve daima değişkenlik arz eden bir saray gibidir. Insan vücudu 
kainatla devamlı bir münasebet halindedir. Insanı meydana getiren zerreler, bu münasebeti 
bozmamak için baş döndürücü ve akıl almaz bir şekilde hassasiyet göstermektedirler. 
 
Şimdi şayet insanın vücudundaki bu zerreler, Allahu Teala’nın kanunuyla hareket eden 
küçücük memurlar veya O’nun bir ordusu olarak kabul edilmediği takdirde mesela onun 
gözünde bulunan her bir zerreye öyle bir göz lazımdır ki, o gözün insanın vücudunun her 
tarafını görmekle beraber, devamlı münasebet içinde olduğu bütün kainatı dahi görmesi 
gerekecektir ki, bu aklen mümkün değildir. 
 



Gözümle Görmediğime Inanmam!- Okuma Parçası 
 
İnançsız bir adam, Imam Azam Hazretleri’ne şöyle bir sorar: 

- Allah varsa O’nu niçin göremiyoruz? Imam Azam soruyu kolay bulmuşçasına 
tebessüm eder: 

     -  Önce bize süt getirsinler de sohbetimiz biraz daha tatlansın, der. Adam dudaklarını 
kemirerek: 
     - Iyi olur ya, der. Hem içer hem konuşuruz. 
Sütler gelir.  O zaman sütü tatlandırmak için içine pekmez katılırmış. Tabii şimdiki şekerler yok 
henüz. Adam sütünü tatlandırıp içmeye başlar. Fakat Imam Azam adama bir kaşık daha 
pekmez sunarak: 
     - Buyurun sütünüzü tatlandırın, der. Adam: 
     - Sağ olun, ben pekmezi karıştırdım, sütüm pekmezlidir. Siz benim soruma cevap verin, 
der. 
     - Önce sütün pekmezini, (bugünkü tabiriyle şekerini) halledelim, der. 
 Adam, ses tonunu biraz daha yükselterek: 
     - Benimkisinin pekmezi vardır dedim ya, der. 
     - Inanmam der, Imam. Adam büsbütün kızarak: 
     - Niçin inamıyorsun, diye sorar. 
     - Ben görmediğim şeye inanmam. Sütle karıştırdığın pekmezi gösterirsen inanırım. 
     - Süte karıştırılmış pekmez görünür mü hiç? Onu gözüne gösteremem ama içersen 
tadını dilin anlar. Çok merak ediyorsan gözünle göremezsin ama dilinle sütün tatlandığını 
anlayabilirsin. Hem bununla da niye uğraşıyoruz? Sen bana sorumun cevabını söyle bakalım… 
     - Bana fırsat vermediniz ki, sorunuzun cevabını kendiniz verdiniz. 
     - Nasıl yani? 
     - Nasılı var mı? Sütün içine karıştırılmış pekmezi nasıl görülmezse Allah vardır ve bu 
gözümüzle görünmez. Içtiğimiz sütün yağını da gösteremezsiniz. Ama süt çok güzel ve 
yağlıdır. Onu da gözümüzle değil dilimizle tadınca anlarız. Demek ki bu dünyada ki pek çok 
şeyi de biz gözümüzle göremiyoruz. Ancak onları meydana getirdikleri tesirlerden ve 
eserlerden anlıyoruz. Ya da bir başka duyu organımızla varlıklarını anlıyoruz. Siz sütün yağını 
ve şekerini bile göremediğiniz halde Allah’ı görmek istiyorsunuz. Halbuki bu gözümüz 
dünyadaki her şeyi göremeyen sınırlı bir gözdür.’’ Aynen bunun gibi, bizde Allah’ı gözümüzle 
bu dünyada göremiyoruz ama O’nun yarattıklarını, eserlerini görüyoruz. Meydana getirdiği 
tesirleri anlıyoruz. Ama kafa gözümüzle değil, akıl gözümüzle oluyor bu iş... 
 
 
Medya: 
Kainat ve herşey nasıl varoldu? - https://www.youtube.com/watch?v=Z9bMAKwDsGg 
Einstein’in Allah’in varligini ispati - https://www.youtube.com/watch?v=VKM3Ho2UUss 
Hz. Ibrahim Allah’i ariyor - https://www.youtube.com/watch?v=zz0iEok6AWk 
 
 





Meleklere İman  
 
Melek nedir?  
Melekler, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itaatten 
ayrılmayan nurani varlıklardır. İradesiz yaratıldıkları için günah işleyemezeler veya insan gibi 
hırs, kin, haset ve emre isyan etme gibi duygularada sahip değillerdir.  
 
Yaratılış itibariyle ve günah işleme gibi bir imkanları olmadığı için, insandan üstün bir 
konumdadır. Fakat insan işlediği amellerle Melekler üstü Ala-i Illiyyine çıkabilir veya 
hayvandan da daha aşağı bir konuma düşüp Esfel-i safiliin çukurunda yer alabilir. Ala-i Illiyyin 
Melek İnsan Hayvan Esfel-i safiliin  
 
Kuran-i Kerim’de Meleklere iman  
Rabbimiz Kuran-i Kerim’de meleklere inanmayı imanin esaslarından sayar ve şöyle ifade 
eder: „Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü’minler de 
(iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplara, peygamberlerine iman ettiler“ (Bakara 
2/285)  
 
Melekleri neden göremiyoruz?  
Şöyle temsili bir bakıştan aklımıza meseleyi yaklaştırabiliriz: Sayısız hazineleri ve eşsiz sanat 
harikaları bulunan bir Sultan düşünelim. Bu Sultan, emsalsiz (benzersiz) diyebilecegimiz 
muhtelif (çesitli) saraylardan bir şehir kurmuş ve o muhteşem şehrin bir köşesinde de kulübe 
ebadında (çok uzağında) küçük bir ev/ hane yaptırmıştır. Biz, bu küçük binada büyük bir 
faaliyet ve hareket oldugunu bizzat gözlerimizle müşahade ediyoruz (görüyoruz). Sonra 
gözlerimizi o muhteşem saraylara çeviriyoruz; fakat oralarda kimseleri göremiyoruz.  
 
Açıklama: Sultan = Allah c.c. ; Saray = Galaksi ; Sehir = Gezegen ; küçük ev/hane = Dünya  
 
Bizim bu göremeyişimiz başlıca üç sebepten kaynaklanıyor olabilir:  
1. Göz zaafımızdan  
2. Sakinlerin bizden saklanışından  
3. Oralarda kimse olmayışından  
Böyle bir muhteşem şehirde binlerce sarayın boş kalması ve sadece tek küçük bir binanın içi 
dolu olması akla ve mantıga tersdir. O halde ya göz zaafımızdan yada sakinlerin bir sebepden 
dolayı bizden gizlendiklerinden dolayı onları göremiyoruz.  
 
Bizim Melekleri göremeyişimiz veya başka bir organımızla onları hissedemedigimiz için 
varlıkarını inkar edemeyiz. Bizim onları görebilecek, hissedebilecek kabiliyette 
yaratılamdıgımızın göstergesidir. Veya şöylede denilebilinir onlarin varlıgını test etme 
amacıyla onları bizim fizik kanunlarna tabi tutamayız, çükü melekler fizikötesi varlıkar ve bu 
şekilde görmek, isbatlamak mümkün değildir.  
 
İhtiyacı olmadığı halde Allah Melekleri neden yaratmıştır? 
Melekerin vazifeleri  
1-Cansız varlıkarda insandaki gibi ruh vazifesini görmektedir ve onların tesbihatını ve 
tesbihini Allaha ulaştırır.  



2-Melekler yukarıda ifade edildiği gibi kendilerine özel drum ve konumlarıylan yaratılan 
bütün canlılar gibi Allaha aynadarlık yapmaktadırlar.  
3-Allah melekleri türlü görevlerde kullanır ve böylece Allah ile kul arasında perde vazifesi 
görürler. 
 
 
Melekler ve Görevleri 
 
Cebrail (Cibril) Aleyhisselam: Yüce Allah’ın kitaplarını peygamberlere getirip tebliğ etmekle 
görevlidir. Vahiy meleğidir. 
 
Mikail Aleyhisselam: Yeryüzündeki rüzgar, yağmur ve benzeri tabiat olaylarının meydana 
gelmesi için görevlendirilmiştir. 
 
Azrail Aleyhisselam: Insanların ölme (ecel) vakitleri gelince ruhlarını almakla görevlidir. 
 
Israfil Aleyhisselam: Kıyametin kopması ve öldükten sonra bütün insanların tekrar dirilmesi 
için Sur’a üflemekle görevlidir. 
 
Sorgu melekleri (Münker ve Nekir): Ölen kimseye kabirde soru sormakla görevlidirler. 
 
Hafaza melekleri: Bunlardan her insanın yanında iki melek bulunur. Bu meleklerden biri 
insanın yapmış olduğu güzel işleri, diğer insanın yapmış olduğu kötü işleri yazar. Bunlara 
Kiramen Katibin de denir. Bu şekilde insanın amel defterini meydana getirirler. Iyi-kötü, 
küçük-büyük yapmış olduğumuz her işin melekler tarafından yazılıp kaydedildiği hem Kur’an-i 
Kerim’de hem de hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. 

  
 



Bin Melekle Yardım 
  
Hazreti Ömer (radiyallahu anh) şöyle anlatmıştı: 
‘’Bedir gününde Allah’ın Resulü müşriklere baktı. Onlar bin kişiydi, bizler üç yüz on dokuz 
kişiden ibarettik. Bunun üzerinde Peygamber Aleyhisselam, kıbleye döndü ve ellerini kaldırıp 
şöyle dua etmeye başladı: 

- Ey Allah’ım, bana olan vaadini yerine getir! Ey Allah’ım, bana vaad ettiğini ver! Ey 
Allah’ım, Müslüman halkından bu küçük topluluk helak olursa yeryüzünde sana 
ibadet edecek kimse kalmaz! 

  Allah’ın Resulü ellerini uzatmış, kıbleye dönmüş olarak Rabb’ine yalvarmaya devam 
ediyordu. Cübbesi omuzlarından düşmüştü. Ebu Bekir geldi, cübbesini omuzlarına 
kaldırdıktan sonra, arkasından tutup Resulullah’ı kendi göğsüne dayadı ve: 
    - Ey Allah’ın Peygamberi, yeter Rabbine yalvardın. O sana olan vaadini yerine 
getirecektir, dedi. 
 
  Bu sırada Yüce Allah, Peygamberimiz’e indirdiği ayette şöyle buyurdu: ‘’ Hani, siz 
Rabb’inizden yardım istiyordunuz da O da ‘’Muhakkak ki Ben, size meleklerden birbiri ardınca 
bin melekle yardım edeceğim!’’ diyerek duanızı kabul etmişti.’’ (Enfal Suresi, 9.ayet)   
 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sadık dostuna şöyle dedi: 

-Müjde! Ey Ebu Bekir! Allah’ın yardımı geldi! Işte şu Cebrail! Nak yokuşunda, atının 
gemini tutmuş, silahı ve zırhı üzerinde! Hücuma hazır! Sonra da meleklerın yardıma 
geldiklerini, Müslüman savaşçılara da müjdeledi. Müşriklerle yapılan bu savaşta 
Müslümanlar, parlak bir zafer kazandılar ve din düşmanlarını darmadağın ettiler. 
 





Dünyaya gelen peygamberlerin sayısı ne kadardır? Hepsi erkek midir? 

Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını bilemiyoruz. Yalnız 
hadis kitaplarında, bir rivayette 124 bin,[1] diğer bir rivayette de 224 bin[2] peygamber 
gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usûlü açısından bu rivayetlerin hepsi tenkit edilebilir. 
Ancak, ister 124 bin, ister 224 bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, 
hiçbir devri boş bırakmamış, hemen her devirde peygamber göndermiştir. 

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı 
mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat'î ile: "Hiçbir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri 
yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın."[3] buyrulmaktadır. Kur'ân'ın bu 
kat'î nassı gösteriyor ki, yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. 
Bunun böyle olması kat'îdir. 

Başka bir âyette, Allah şöyle ferman etmiştir: 

"Peygamber göndermedikçe (hiçbir millete) azap edecek değiliz."[4] Yani Allah'ın peygamber 
göndermedikten sonra, bir cemaati hesaba, sigaya çekmesi ve azap etmesi, O'nun 
rahmetinin şümulüne muvafık değildir. Zira O: "Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görecek, 
kim de zerre kadar şer yaparsa onu görecektir."[5] kat'î fermanıyla, hayrın, şerrin karşılıksız 
bırakılmayacağını ifade etmektedir. Oysaki, kendilerine peygamber gönderilmemiş kimseler, 
hayrı-şerri bilmediklerine göre, azap olacakları da söylenemez. Binaenaleyh Allah (celle 
celâluhu), hayrın-şerrin hesabını soracağına göre, demek ki, herkese peygamber 
gönderilmiştir. Herkese peygamber gönderen Allah, bu hükmü: "Hiçbir millet yoktur ki, 
içlerinde onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi gönderilmiş olmasın."[6] şeklinde 
ifade etmiştir. 

Şu birbirine bağlı mantık silsilesi içindeki üç kanuna dikkati çektikten sonra, şimdi esas 
meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına Allah, muhtelif devirlerde, 
ayrı ayrı peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, 
sadece Arap Yarımadası'nda da zuhur etmemiştir. Hiçbir delile dayanmadan, bütün 
peygamberlerin Arap Yarımadası'nda zuhur ettiğini iddia etmek, Kur'ân'ın nasslarına 
aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası'nda zuhur eden peygamberlerin bütününü, ne de 
dünyanın başka yerlerinde zuhur eden peygamberleri bilmiyoruz. İster peygamberlerin sayısı 
224 bin, ister 124 bin olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini 
bilebiliyoruz. 

Evet, Kur'ân-ı Kerim'in bildirmesiyle, Hazreti Âdem'den Efendimiz'e (aleyhimüssalâtü 
vesselâm) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunların da, nerelerde zuhur 
ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hazreti Âdem'in türbesinin Cidde'de olduğu kanaati 
kavidir. Ancak bunların hiçbiri de sıhhatli değildir. Hazreti Havva ile Hazreti Âdem'in Cidde'de 
buluştuklarına dair rivayetler de kuvvetli değildir. Binaenaleyh, biz, daha başta, Hazreti 
Âdem'in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hazreti İbrahim'i bildiğimizi 
söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış, Suriye'ye gitmiştir. Lut 
Peygamberin de, Sodom, Gomore ve Lut Gölü çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. 
Medyen'de bulunan Hazreti Şuayb'ı, Mısır'da neş'et eden Hazreti Musa'yı tanıdığımızı 
söyleyebiliriz. Hz. Yahya ve Zekeriya'nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul 



edebiliriz. Muhtemelen Anadolu'ya da geçmiş olabilirler... Meselâ, Efes'in Hazreti İsa ve 
Hazreti Meryem'le alâkası, bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri müdellel ve kat'î 
değildir. 

Bu yirmi sekiz nebinin dışındaki peygamberlerin pek çoğunun, nerede neş'et ettiğini ise hiç 
bilemiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki, bizim bu mevzuda bir hükme varabilmemiz kat'iyen 
mümkün değildir. Hele bir de bu dinlerin aslı kaybolmuş, peygamberliğin izi, âsârı kalmamış 
ise... Bu itibarla, peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir? Herhangi bir hükme varmamız 
tamamen imkânsızdır. 

Meselâ Hıristiyanlık ele alınacak olursa, ilk Hıristiyanlık anlayışına ters olarak, tarihî süreç 
içerisinde meseleye ayrı bir veche verildi. Tevhid anlayışı bütün bütün terk edilerek, onun 
yerine "ekânim-i selâse" anlayışı yerleştirildi ve Hıristiyanlık bazı mensupları tarafından en 
büyük ihanete uğradı. Evet, onun, gökten inmiş kitabı, doğrudan doğruya Hazreti İsa'nın 
arkasından gelenler tarafından tahrif edildi.. ilâhî iken, beşerîleştirildi. Tevhidle gelmişken 
teslise alet edildi: Kimisi peygamberlerine "Allah'ın oğlu" dedi ve o mübareklerden mübarek 
zatın mübarek annesine de -hâşâ ve kellâ- ulûhiyet gerçeğinin bir parçası nazarıyla baktı. 
Kimisi de, Allah'ı cisimlerle birleştirdi, cisimlere hulûl ettirdi ve sapıklığın en ürperticilerini 
irtikâb etti. İşte bu şekilde bir mânâda vesenîleştirilmiş Hıristiyanlık akidesi ile Yunanlıların 
Zeus ve Afrodit anlayışı arasında esas itibarıyla hiçbir fark yoktur. Kitaplarını tahrif edenler 
de, tıpkı Yunanlılar gibi, büyüklerini ilâh kabul etti ve şirke girdiler. 

İnsanlık tarihindeki bütün inhiraflar hep böyle başlamış, sonra da bu yanlışlıklar, bu tahrifler 
sürüp gitmiştir. Şayet Kur'ân-ı Kerim, Hazreti İsa'nın, Allah'ın peygamberi olduğunu, Hazreti 
Meryem'in de çok azize bir kadın bulunduğunu[7] söylemeseydi, kim bilir belki de, Hazreti 
Mesih'e de Hazreti Meryem'e de, Zeus ve Afrodit'e bakıldığı gibi bakılacaktı... 

Demek ki, pek çok dinler var ki, insanlar tarafından tahrip edildiğinden bunların ilâhîlik yanı 
da tamamen silinip gitmiştir. Onun için bugün; şu ülkeye, şu mıntıkaya, şu topluluğa bir 
peygamber gitmiş midir, gitmemiş midir; kat'î hüküm vermek oldukça zordur. Kim bilir, (kat'î 
bir şey söylenemez ama) belki de, Konfüçyüs nübüvvetten hissedardı. Dinler tarihinin bu 
mevzudaki beyanı tatmin edici değildir. Hakkında yazılıp çizilenler de, derleme-toplama 
malumattan ibarettir. Ama biz, tarihte bir Konfüçyüs, bir Buda'nın var olduklarını ve bunların 
birer dinlerinin bulunduğunu ve bu dinlerin çok kalabalık cemaatler içinde hükümferma 
olduklarını.. şu andaki hüviyetleriyle, ilâhî, fıtrî, tabiî olmadıklarını, içlerinde yanlışlıkların, 
tahriflerin mevcut olduğunu biliyor, bundan dolayı da, sığıra tapma, kendini yakma, altı ay bir 
şey yemeden girip mağarada yatma gibi acayiplikleriyle bunları din olarak kabul edemiyoruz. 
Belki, bunlar da, birer hak kaynağa bağlı idiler; ama, daha sonra tahrif edilen diğer dinler gibi 
bunlar da değişikliğe uğradılar ve bir yönüyle din görünümlü beşerî bir sistem hâline geldiler. 

Eğer Müslümanlar, dinlerinin kaynaklarını hassasiyetle korumamış olsalardı, aynı akıbet 
Müslümanlığın da başına getirilmek istenecekti. Aslında, dünden-bugüne böyle bir gayretin 
yok olduğu da söylenemez. Bir taraftan kasıtlı kimseler, diğer taraftan da gafil Müslümanlar, 
yakıştırma tevilleriyle aynı şeyleri yapmak istemektedirler. Meselâ bir kişinin içki içerken, zina 
irtikâp ederken yine de, kendini bütünüyle Müslümanlığı yaşıyor gibi görmesi, amelî sahada 
böyle bir tahribin ifadesidir. Hırsızlığı, kumarı, faizi de buna kıyas edebiliriz. 



Konfüçyüs'e "peygamber" diyemeyiz, çünkü peygamber olmayana "peygamberdir" demek 
küfür olduğu gibi, peygamber olana da "değildir" demek yine küfürdür. Konfüçyüs ve ülkesi 
için düşündüğümüz aynı şeyler, Avrupa için de bahis mevzuudur. Ama kat'î bir şey 
söyleyemeyiz. Zira, bir şey bilemiyoruz. 

Sokrates için söylentiler vardır, ama, Sokrates'in hayatı da bize tam intikal etmemiştir. 
Yahudiliğin tesirinde bir feylesof mudur, başka bir fikir adamı mıdır? Tam bir şey bilemiyoruz. 
Bazı düşünürler, onun Yahudilik tesirinde bir feylesof olduğuna hükmederler. Ancak tarihî 
vesikalar, Sokrates'in böyle olduğu mevzuunda, herhangi bir kanaat serdetmemektedirler. 
Eflâtun'un, kendisinden naklettiği şeylere bakılırsa, Sokrates diyor ki: "Benim gözüme bazı 
şeyler görünüyordu - Halüsinasyon olabilir-. Bana insanlığın irşadı için bir şeyler telkin 
ediyorlardı. Çocukluğumdan beri, bütün insanlara, Allah fikrini telkin etmek, onları Allah'a 
tevcih etmek için vazifeli bir insan olacağımı biliyordum..." Binaenaleyh, Sokrates'in 
söylediklerinde şayet bir hakikat payı olsaydı fikre, felsefeye daha yakın ve daha uyumlu 
Avrupa topluluğu için zuhur etmiş bir peygamber olduğu söylenebilirdi. Dikkat buyurun 
"Sokrates peygamberdir." demiyorum. Çünkü değilse küfre girerim. Ama bir ihtimal ile 
sadece "olabilir" diyoruz... 

Hadisin beyanına göre 124 bin veya 224 bin peygamber gelmiş. Biz bunların nerede zuhur 
ettiğini bilemiyoruz; ancak dört tanesinin yerini bilebiliyoruz. Muhbir-i Sadık Hazreti 
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), her yerde bunların zuhur edebileceğini söylüyor. 
O'nun bu irşadına binaen size, dünyanın çeşitli yerlerinde, adını ve sayısını bilemediğimiz bu 
peygamberlerin zuhur ettiğine dair bir kısım emareler arz edeceğim: 

Bunlardan birisini bugün Riyad Üniversitesi'nde matematik profesörü, Kerkük Türklerinden 
Adil Bey'den nakledeceğim. Hoca diyor ki: "Amerika'da doktoramı yaptığım sırada, yer yer 
Amerika yerlileri ve zencilerle görüştüğüm oluyordu. Bu kabileler arasında bazen öyle dinî 
prensiplerle karşı karşıya kaldım ki, bu prensipler aynen bizdeki ulûhiyet akidesine uyuyordu. 
Meselâ: "Allah'ın eşi ortağı yoktur. Çünkü iki ilâh olsa idare karışır..." diyorlardı ki, bu, hemen 
hemen "Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de (yer de gök de) bozulup 
gitmişti."[8] âyetinin mânâsını ifade ediyordu. Eğer bu hakikati zencilere bir peygamber 
fısıldamasaydı, bunu kendi kendilerine bilmeleri mümkün değildi. Yine bu zenciler "Allah 
doğmaz, doğurmaz." diyorlardı ki; bu da ancak aydınlanmış bir zihnin ifadesi olabilirdi. Çünkü 
doğmak, doğurmak beşere ait bir hassadır ve ihtiyaçtan ileri gelir. Allah böyle şeylerden 
müstağnidir. Eğer bir peygamber onların kulaklarına bu meseleyi üflemeseydi bunu nereden 
bileceklerdi? Binaenaleyh, hâlâ ateş dansları, yaşlıların kesilip yenmesi ve daha değişik 
telakkileriyle bu iptidaî cemaatlerde, böylesine derin, köklü ve ancak mütekâmil milletlerde 
rastlayabileceğimiz bir ulûhiyet akidesinin bulunması mümkün değildir. Olsa olsa bu onlara, 
dıştan bir nebi diliyle üflenmiş, telkin edilmiş bir hakikat olabilir. 

Asrımızın fikir adamlarından, ateizmden dönmüş Profesör Mustafa Mahmud, daha evvel 
günümüzün modası olarak materyalizmin hayranı iken, Kur'ân-ı Kerim'i tetkik edip, 
İslâmiyet'i inceledikten sonra, 180 derece bir dönüşle küfürden uzaklaşmış ve füze hızı ile 
mescide ulaşmış birisidir. Mustafa Mahmud bir seyahatinden bahsederken diyor ki: 
Afrika'da, Neyam-Neyam ve Maw-Maw kabileleriyle karşılaştım. Neye inandıklarını sordum. 
Dediler ki; "Biz öyle bir Mâbud'a inanıyoruz ki, gökte durur, yerdekileri idare eder." Allah 
gerçi gökte durmaz ama, öteden beri "O Rahmân, Arş'a istiva etmiştir (oturmuş)."[9] âyet-i 



kerimesiyle ifade edildiği gibi, ilâhî emir ve hükümler gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller 
göklere doğru kaldırılır.. ve gördüm ki, İhlâs sûresinin mânâsını söylüyorlar: "Allah, her şey 
kendisine dayanan ve kendisi hiçbir şeye dayanmayan bir varlıktır. O bir ana ve babadan 
doğmamıştır. O'nun eşi benzeri yoktur..." Başka bir kabileye gittim. Hâlâ, yaşlı ve hastaları 
kesip-yiyor olmalarına rağmen, bu vahşiler, Allah'a tıpkı bizler gibi inanıyorlardı. Kur'ân'ın 
anlattığına yakın bir tevhid anlayışları vardı. Şayet bu hususlar onların kulaklarına bir nebi 
tarafından fısıldanmış olmasaydı, bunları bilmeleri düşünülemezdi. Evet bu gerçekleri onlara 
nebiler fısıldadı. Sonra da âbâ an-ced, bu asra kadar gelip ulaştı... 

Evet, ister Kur'ân-ı Kerim, ister realite, isterse tarihî gerçekler, bizlere, sayısını tam bilmesek 
bile, dünyanın hemen her yanına pek çok peygamberin gelmiş olduğunu göstermektedir. 

Bu arada kadından peygamberler gelip gelmeyeceğini arz etmekte de yarar var. Ehl-i Sünnet 
ve'l-Cemaat'ten, ulemâ, fukahâ ve cumhur-u muhaddisîn derler ki, kadından peygamber 
gelmemiştir. Şaz olarak rivayet edilen, Hazreti Meryem ve Hazreti Âsiye'nin peygamberliği 
meselesi ise, kuvvetli değildir. Neticede de şu hükme varırlar: Kadınlardan peygamber 
geldiğine dair kat'î bir hüküm yoktur. Esas itibarıyla kadından bir peygamberin gelip-
gelmeyişi de bir eksiklik değildir. Cenâb-ı Hak bütün eşyayı yaratırken zâid (+) nâkıs (-) esası 
üzerine yaratıyor. Müsavi şeyler arasında birbirini itme vardır. Madde parça ve parçacıkları 
dahi eğer sırlı bir izolasyona tâbi tutulmasalardı, aynı yükleri taşıyanlar birbirlerini iterlerdi ve 
çekirdek de dağılıverirdi. Esasen patlama işi de bundan ileri gelmektedir. Bunlar öyle bir 
hesapla yapılmıştır ki, kimi zâid, kimi nâkıs bu zıtlar, en küçük âlem olan atomlardan tutun 
da, ta nebülözlere kadar hepsinde aynı kanun cereyan etmektedir. Atomların teşkil ettiği 
insan ise, mikro âlem ile makro âlem arasında muvazene kuracak yapıdadır ve normo âlemin 
efendisidir. Ve insanda da, aynı kanunlar hükümfermadır. Yani insanda da, artı ve eksi olacak 
ki, birbirini celp etsin. Birinin şefkati, zaafı; öbürünün gücü, kuvveti bunları bir araya getirsin 
ve böylece atomdaki, nebülözlerdeki vahdet gibi bunların aralarında bir aile vahdeti teşekkül 
etsin. 

Kadını sun'î olarak erkekleştirmek, artık günümüzde, herkesin gülüp geçtiği ve zaman zaman 
da içini çekip üzüldüğü mevzulardan biri olmuştur. Zamanla kadın kadınlıktan çıkarılıp bütün 
bütün erkekleştirilince, bu sefer o kendini farklı şekillerde ifade etme arayışlarına girmiş, 
ailede âhenk kalmayınca da, ailenin huzuru kaçmış, derken çocuklar ana okullarına, kreşlere 
bırakılmış, anne baba da kendilerine yeni muhitler aramaya başlamışlardır. 

Allah'ın kadın mevzuundaki bu umumî kanunu, bir kadının peygamber olup olmama 
meselesinde de üzerinde durulmaya değer önemli bir husustur. 

Ayrıca kadın çocuk doğuruyor. Bu çocuğu erkek dahi doğursaydı her hâlde erkekten 
peygamber gelmemesi lâzımdı. Çünkü, nübüvvet vazifesini ayda 15 gün hayızdan dolayı 
yapamayacak, imamete geçemeyecek, orucunu tutamayacaktı. Tabiî bir de lohusalık durumu 
var... ve hele hamile olunca, işleri yürütmesi bütün bütün zorlaşacaktı. Zira çocuğu karnında 
veya kucağında taşırken, sevkülceyş yapacak; insanları idare edecek; strateji tespitinde 
bulunacak ve fizikî durumunun gereği, bütün boşluklara rağmen, en önde bulunması gerekli 
olan bir insan kadar çelik-çavak hareket edecek... Bütün bunlar, kadının peygamberliğini 
imkânsız kılan şeylerdir. Evet, bunların kadınlar tarafından, kadınlara has arızalarla birlikte 
yürütülmesinin imkânı yoktur. Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu hususa 



dikkati çekmiş ve onları: "Yani dine ait meseleleri tam yerine getiremeyen ve o günkü sosyal 
hayat itibarıyla bazı şeyleri idrak edemeyenler."[10] diye anlatmıştır. Evet, dediğimiz gibi, 
neredeyse, ayın yarısı arızalı... Keza, çocuğu olduğu dönemde de ibadetleri noksan ve bazı 
vazifeleri açısından eksik... sonra da peygamberlik..! Hâlbuki peygamber, muktedâ bih, 
rehber ve kusursuz bir önderdir. Çünkü, herkes onun vaziyetine bakıp durumunu 
ayarlayacaktır. Herkes kadınlığa ait keyfiyetleri de, peygamberin saadet hanesindeki 
kadınlardan öğrenecektir. 

İrtikâb: Kötü bir fiilde bulunma, yanlış 
Muktedâ bih: Kendisine tâbi olunan, uyulan 
Serdetmek: İleri sürmek 
Nass-ı kat'î: Kur'ân'ın kesin ifadesi, hükmü 
Vesenîleştirmek: Putperest yapmak 


