
Tüm dünya daha önce yaşamadığı bir süreçten geçti, halen de ge-
çiyor. Derginin yayına hazırlandığı günlere, şiddeti daha kuvvetli his-
sedilen Covid-19 salgını sebebiyle “Evde Kal” sloganı eşlik ediyordu. 
Ramazan ayının “gündüz sâim gece kâim” rahmeti de üzerine ekle-
nince bu günler hepimize bazı tatmadığımız hisleri, akletmediğimiz 
fikirleri, gör/e/mediğimiz şeyleri farkettirdi. İnsanoğlu sordukça ço-
ğalıyor, tefekkür ettikçe kuvvetleniyor… “Evde kal”mak sanki bunlar 
için yine yeni bir fırsat oldu.

Herkes gibi “Evde kal”an yazarlar, akademisyenler, yayıncılar ve tabii 
okuyucular olarak bu yeni hayat bizleri farklı meşgalelere sevketti, eski 
itiyatlarımızı gözden geçirmeye, olmazsa olmaz dediğimiz bazı işlerin 
nasıl “kolayca” hayatımızdan çıkıverebileceğine, bizi belki de ikna etti.

Netice itibarıyla salgın, beşeriyetin asırlardır anlamaya çalıştığı bir 
soruyu yine gündeme getirdi: Dünyada neden kötülükler var?! 

Hz. Adem’den beri Allah Teâlâ’nın kudretine ve Rab’lığına teslim 
olanlar bu meseleyi, karşılaştıkları her türden zorluğu, derdi, tasayı 
“Dünya bir imtihan yeridir.” itikadıyla, yine Cenâb-ı Hakk’a havale 
ederek, ama ellerinden gelen metaneti ve gayreti de göstererek aştılar.

Biz de dergimizin 41. sayısını bu mevzuya ayırmayı münasip gör-
dük: İMTİHAN. 

Bu meyanda, Kur’ân-ı Kerim’de ademoğlunun imtihanının nasıl ele 
alındığını; Efendimiz (a.s.)’ın zorluklar karşısında takınmamız gereken 
hallere dair tavsiyelerini; ibadetlerle mükellefiyetimizin imtihana na-
sıl konu olduğunu; İslâm düşüncesinde mevzunun hangi noktalardan 
tartışıldığını; takvanın da bir imtihan sorusu olabileceğini; tasavvufun 
manevî terbiyesinde tedbir, rıza ve tevekkülün nereye oturduğunu; dü-
şünce tarihi boyunca “kötülük” meselesinin irtibatlı olduğu hususları; 
hastalıklar ve salgınlar gibi insanı çaresiz bırakan hadiseleri bir müslü-
man olarak nasıl karşılamamız gerektiğini; İslâm tarihinde salgınlarla 
mücadeleyi; ashab için dahi bir imtihana dönüşen Uhud Savaşı’ndan 
ümmet olarak çıkaracağımız dersleri; içtimai hayatta farklı rollerle tabi 
olduğumuz imtihanlarda ahlaken durmamız gereken yeri; esasen bütün 
insanlığa emanet edilen zayıflara karşı imtihanımızda üstümüze düşen 
vazifeleri; hat sanatımızın, insana dünyanın bir imtihan yeri olduğunu 
ve bunu en güzel bir biçimde karşılamayı hatırlatan bercestelerini; asır-
lardır tüm İslâm coğrafyasında sevinç ve keder anında dillere pelesenk 
edilmiş dua-şiir formunda Kaside-i Münferice gibi pek çok başlığı ele 
aldık. Literatürde imtihan ve imtihanla alakalı olduğunu düşündüğü-
müz bazı eserleri de tanıttık. Ayrıca, yüzyüze görüşme fırsatını bula-
masak da kendilerine ulaştırdığımız sorulara samimiyetle yazılı olarak 
cevap veren Hüsrev Hatemi ve Şaban Ali Düzgün hocalarımızın mü-
lakatları dosyayı pek çok açıdan zenginleştirdi.

Nihayet, bu sayının başka bir hususiyeti daha var. 13 yıllık dergi-
miz bundan böyle yeni yayın kurulu üyeleri ve yeni editörle yola de-
vam edecek. Ümit ediyoruz ki, seleflerden devraldığımız ve insanlık 
adına hayırlı hizmetler için bir mecra olarak gördüğümüz dergiyi daha 
güzel yerlere taşıyacağız.

Gayret bizden tevfik Allah’tan…
Fulya İBANOĞLU
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Meşhur soruyla başlayalım Hocam: “Dünyada 
kötülük varsa, Rahman ve Rahim olan Allah’ı nasıl 
anlayıp anlatacağız?

Bu sorunuz hem kozmik sistemde hem de insanla-
rın özgür iradeleriyle kurdukları dünyamızda işleyen 
sistemi kavramakla alâkalıdır. Kozmik sistemde bir 
kusurun olmadığını söyleyen Kur’an (Mülk, 67/3), in-
sanların aktif birer ahlâkî özne olarak rol aldığı dün-
yamıza gelince kusursuzluğa değil aksine kusurlara/
hatalara dikkat çeken bir dil kullanmaktadır. 

O zaman kozmik sistemin doğal yasalarıyla ahlâk 
yasalarını birbirinden ayırarak işe başlamakta fayda 

var. Bu dünyada olup bitenden insanın sorumlu ol-
duğunu, hayatı bu sorumluluk bilinciyle inşa etme-
nin yani “takvâ”nın Kur’ân’ın kurucu kavramlarından 
biri olarak takdim edildiğini hatırımızdan çıkarma-
malıyız. Bu dünyaya ait gerçeklikleri, bu dünyaya ait 
olan insan omuzlamayı bilmelidir. Rahman-Rahîm 
olan Allah, içimize rahmeti/sevgiyi/empatiyi/hemhâl 
olma duygusunu yerleştirmek suretiyle kötülüğe gi-
den her yolu kapamayıp; ortaya çıkan her kötülüğü 
yok etmeyi insana havale etmiştir. Allah’ın Rahman-
Rahim’liği bu mücadelenin nasıl verileceğinin yol-
yordamını göstermek, bunun için zihinsel-ruhsal 

ŞABAN ALİ DÜZGÜN ile SÖYLEŞİ

S Ö Y L E Ş İ

Söyleşi: Mehmet Yüksel, Fulya İbanoğlu
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http://ankarapalasbulusmalari.org/saban-ali-duzgun/’dan alınmıştır.
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SALGIN HASTALIKLARIN İLÂHÎ TAKDİR 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
ASBU İslami İlimler Fakültesi

Hastalıkların, Allah’ın insanlara verdiği bir 
ceza olduğu, çok eski bir inanıştır. “Yakup, 
Davut ve Ester gibi Kitabı Mukaddes’de geçen 

kişiler, hasta ya da mutsuz oldukları anlarda, Kutsal 
Ruh’un kendilerini ‘bırakıp’, ‘terk ettiği’ni” ileri sür-
müşlerdir.1 Eski Antlaşma’ya göre Tanrı, İsrail hal-
kından nefret edenlere pek çok salgın hastalık vere-
ceğini haber vermiştir.2

Kur’an’da ise Hz. İbrahim, hastalığını Allah’a nis-
pet etmez, ancak hastalandığında kendisini Rabbinin 
iyileştirdiğini açıkça belirtir.3 Büyük bir hastalıkla im-
tihan edilen Hz. Eyüp de hastalığını Allah’a nispet 
etmez. Sadece kendisine bir hastalık dokunduğunu 

belirterek Allah’tan rahmet ve şefkat diler.4 Bir başka 
yerde ise o, ilginç bir şekilde hastalığını doğrudan şey-
tana nispet eder.5 Bununla birlikte Hz. Peygamber, Al-
lah dilemedikçe kendisine bir zarar ve fayda sağlama 
imkânına sahip olmadığına dikkat çeker.6 Bu durum, 
onun iradesinin elinden alındığı anlamına gelmez. Ak-
sine onun, Allah’a rağmen hiçbir iş yapamayacağını 
gösterir. Yine Kur’an, tüm musibetlerin önceden bir 
kitapta yazıldığından söz eder: “Yeryüzünde ve kendi 
nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz 
onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) 
yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”7 

Hz. Yunus (a.s.)’ın duası: “Allah’tan başka ilah yoktur. Ben kendime zulmedenlerden oldum.” (Enbiyâ Sûresi, 87. ayet) (Hattat: Osman Özçay)
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KOVİD-19 SONRASINDA 
İSLÂM-MÜSLÜMANLAR:

FIRSATLAR ve MEYDAN OKUMALAR
Prof. Dr. Özcan HIDIR 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

Kovid-19’a yönelik bütün dünya bir yandan ted-
bir-tedavi ile meşgulken diğer taraftan da bu 
salgın sonrasında tıbbî, siyasî, ekonomik, sos-

yolojik-psikolojik, sosyo-kültürel ve teolojik olarak na-
sıl gelişmeler olacağına dair, biraz da fütüristik tarzda, 
planlamalar, tahminler, öngörüler, komplo teorileri or-
taya atılıyor. “Pandemi sonrası-post-pandemic” tabiri 
literatüre girdi. Bu anlamda pandemi sonrası dünya 
düzeninin nasıl şekilleneceği, mevcut/konvansiyo-
nel düzenin küçük revizyonlarla devam mı edeceği 
yoksa radikal değişikliklerin mi bizi beklediği, pan-
demi sürecini adeta seyredip pek bir şey yapmayan 
BM, AB, WHO, İİT vb. kurumların durumunun ne 
olacağı, AB’nin bölünüp bölünmeyeceği, dünyanın 
otoriteryen Çin’in yörüngesi ve etkisine mi gireceği, 

küreselleşmecilerin mi yoksa ulusalcıların mı öne çı-
kacağı veyahut bu dikotomiden kurtulunup müslü-
manların da katkı sunacağı üçüncü bir dünya dü-
zeni perspektifinin mümkün olup olmayacağı, şayet 
ulusalcılar öne çıkarsa, milliyetçilik, ırkçılık, içe ka-
panmacılık ve bencilliğin devletlere hâkim olup ol-
mayacağı gibi sorular sorulup alabildiğine tartışılıyor. 

Kovid-19 süreci ayrıca müslümanları da yakın-
dan ilgilendiren pek çok dinî-felsefî tartışmayı da be-
raberinde getirmiştir. Korona sonrasında İslâm kar-
şıtlığının nispeten azalıp yerini “Çinfobi-sinofobi”ye 
bırakacağı, din/İslâm-bilim ilişkisinin postmodern 
ve “post-truth (hakikat ötesi)” dönemde nasıl sağ-
lıklı zeminde tartışılacağı, Korona süreci-sonrasında 
dine yönelişlerin mi, yoksa dinden uzaklaşmaların 

İstanbul Çamlıca Camii’nde, Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı Ramazan’da “Evde Kal Türkiyem” mahyası (AA)
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MUSİBETLERİN DOĞASI
Dr. Osman Nuri DEMİR

Vaiz/Tuzla Müftülüğü

“Allah kâfi”
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İLÂHÎ İRADE ve KÖTÜLÜK: 
ALLAH KÖTÜLÜĞÜ MURAD EDER Mİ?

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. Kötülük ve İlâhî Takdir: 
İlâhî Takdir Çerçevesinde 
Allah Kötülüğü Murad Eder mi?
Kâinatta kendisinden daha üstün olan bir varlık bu-

lunmadığı için, yüce Allah’ın iradesi mutlaktır. Başka-
sının iradesine veya şartların zorlamasına tâbi değildir. 
O, dilediğini dilediği şekilde yaratabilir; fâil-i muhtardır 
(Hac, 22/18; Burûc, 85/16; Hûd, 11/34; Bakara, 2/185).1 
İrâde, ilme uygun olarak taalluk eder. İlmin taalluku ise 
vukûa tâbidir. İrade ya da meşîet, iki makdûrdan biri-
nin belli bir vakitte vukû ile tahsisi ve tercihini gerekti-
rir. İlim vâki olan eşyayı tayin ve takdir edemez ve dolayı-
sıyla irade yerine geçemez. Allah’ın ilminde bir değişiklik 
mümkün olmadığı gibi, iradesinde de bir değişiklik söz 
konusu değildir. 

Yüce Allah’ın iki çeşit iradesi vardır: Biri, irade-i 
tekvîniyye ya da kevniyye, diğeri ise irade-i teşri‘iyye ya 
da diniyye’dir. Bütün oluşlar Allah’ın tekvînî iradesiyle 

meydana gelir. Tekvînî irade, bir şeyin ahlâkî bir hüküm 
olmaksızın sırf yaratılmasına yönelik (müteallik) bir ira-
dedir. Bu anlamda Allah, evrende iyi veya kötü, hayır veya 
şer, acı veya tatlı, musibet ya da nimet ne varsa, meydana 
gelen her şeyi yaratmayı irade eder. Teşrî‘î irâde ise, iste-
nenin meydana gelmesini gerektirmez. Teşrî‘î irade kap-
samında gerçekleşen fiillerde insanın rolü bulunur ve bu 
fiillerin hükmü beşerin iradesine bağlanmakla koşullan-
dırılmıştır. Allah’ın teşriî iradesi, yalnızca hayra, iyiye, 
güzele ve doğruya yönelik (müteallik) olup, kötü olanı 
kapsamaz.2 Aksi takdirde O, kullarını kötülüklere sevk 
etmiş olur. Oysa bu Allah hakkında düşünülemez. Zira 
kötülüğü emretmek, eksiklik veya bilgisizlikten kaynak-
lanır. Halbuki yüce Allah her bakımdan mükemmel ve 
iyidir. Öyleyse O’nun kötülüğü emretmesi imkân dahi-
linde değildir. Allah hayrı da şerri de musibeti de ni-
meti de irade edip yaratır. Her türlü beşerî meşîet, nihâî 
mânâda Allah’ın meşîeti altında bulunur. Ancak O’nun 

Covid-19 sebebiyle Kâbe’de de cemaatle ibadetlere ara verilmişti. O günlerde sınırlı sayıda cemaatle kılınan namazlardan biri. 

KUR’AN PENCERESİNDEN İMTİHAN
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI

İstanbul Müftüsü

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara Sûresi, 155. Ayet) 
Hattat: Hacı Kâmil Efendi

Kur’an’ın imtihan mefhumuna bakışını genel 
hatlarıyla ele almayı hedefleyen böyle bir ya-
zıdan beklenen, evvelemirde, “imtihan” an-

lamına gelen Kur’an kelimelerini dil düzeyinde tah-
lil etmek, sonrasında da Kur’an’ın imtihan konusunu 
hangi bağlamda değerlendirdiğini ve kapsamında 
hangi hususlara yer verdiğini tespit etmek olmalıdır. 
Böyle olduğu içindir ki yazı, bu yönde iki ana başlığı 
esas alacaktır. 

1. İmtihan Anlamına Gelen Kur’ânî 
Kelimeler

Kur’an’da “imtihan” anlamına delâlet eden birden 
çok kelimenin yer aldığından ve bunların da muh-
telif kip ve formlarda kullanılmış olduğundan bah-
setmek mümkündür. Bu çerçevede en sık kullanıma 
sahip kelime grubunun b-l-v (بلو) kökünden türeme 
olduğu söylenebilir. Köken itibariyle “eskimek” an-
lamına gelen “beliye-belâen” ifadesi, tabi tutulduğu 

2020/1441-YazDin ve Hayat4
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İYİLİK ve KÖTÜLÜK METAFİZİĞİNİN 
KURUCU KAVRAMLARI

Doç. Dr. Yunus CENGİZ
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hayatla farklı tonlarda karşılaşırız. Her bir 
farklı tecrübeye maruz kaldığımızda onun 
farklı bir yönüne tanıklık eder ve bu yönlere 

haz, sevinç, umut, mutluluk; acı, üzüntü ve özlem gibi 
isimler veririz. Sıradan hayatın içinde gerçekleşen bu 
tür deneyimler, insanın birbirine bağlı olan iki önemli 
yönünü göstermektedir. Bunlardan birincisi, insanın 
hem kendisi hem de etrafındaki eşya ve onlarla olan 
ilişkisinin farkında olmasıdır. Buradan hareketle in-
sanın materyale indirgenemeyeceği maddî tarafının 
olduğu kadar ötesinin de onu ilgilendirdiği hatta bu 
ilginin onun onulmaz sıfatı olduğu anlaşılmaktadır. 
İkincisi ise insanın özünlü yapısını oluşturan ahlâkî 

özelliğidir. Esasında insanın bu özelliği bilincinin 
farklı yönlere uzanan kabiliyetinden kaynaklanmak-
tadır. Çünkü insanî bilinç farklı tecrübeleri anlam-
landırmakla eylemlere iyi ve kötü gibi kodlar ver-
mekte ve onları öncelik sıralamasına tâbi tutmaktadır. 
Daha net ifadelerle söylersek, bu bilinç insanı iki se-
çenek arasından birisini tercih etme özgürlüğüne sa-
hip kılmaktadır. Böylece insanî varoluşun iki karak-
teri ortaya çıkmaktadır: Kendilik bilinci ve özgürlük.

Sevinç veya üzüntü veren tecrübelerin yoğunluk-
ları, çeşitleri ve katmanları farklıdır. Dolayısıyla insanî 
bilincin farklı düzeylerde seyretmesi tecrübeleri yo-
rumlamayı zorlaştırmaktadır. Yüreğimizin ağzımıza 

Batı felsefesinde “Tanrı varsa, neden kötülük var?” tartışmalarını başlatan hadiselerden biri: 1755 Lizbon depremini gösterir bir resim
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Dünya için dâr-ı belâ/dâr-ı belvâ deniliyor. Siz 
bu hususta ne düşünürsünüz?

Dünyaya bu türlü isimler vermek bana göre uygun 
değil. Bir okula devam eden öğrencinin okul saatle-
rini sürekli olarak “belâ”diye adlandırması gibi bir 
ruh hâlinde yaşamak hep olumsuzluklara yol açar. 
Dünya-yı dûn yani “aşağılık dünya” gibi tabirleri de 
kullanmayalım. “Dünya hayatı” demek yeterli.

“Dünya hayatı imtihan yeridir.” sözünü nasıl 
anlamalıyız öyleyse? İmtihanı nasıl anlamalıyız 

yani? En mühimi insan imtihanda olduğu idrakini 
nasıl diri tutabilir? Uyanıklık nasıl sağlanabilir?

İmtihan yeridir. Çünkü kitap ehli dinlerden sa-
dece İslâm dininde “Biz emaneti dağlara taşlara teklif 
ettik, sadece insan üstlendi.” denerek insanın bilinçli 
olmayı dolayısıyla yaptıklarından sorumlu olmayı 
kendisinin kabul ettiği bildirilmektedir. Bilinçli ve 
sorumlu insan ilk sınavı cennette geçirmiş, fakat 
şeytanın iğvası ile memnu meyva günahını işlemiş, 
bütünleme imtihanı için yeryüzüne gönderilmiştir. 
Bu memnu meyva olayı Bible’da da vardır. Kur’ân’ın 
diğer iki kitapta olmayan bir bildirisi daha vardır. O 

HÜSREV HÂTEMİ ile SÖYLEŞİ

S Ö Y L E Ş İ

Söyleşi: Mehmet Yüksel, Şule Dündar, Fulya İbanoğlu
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Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca en büyük 
insan hareketliliği, her yıl tekrarlanan Mekke 
ve Medine’ye kutsal hac vesilesiyle gerçekleşti. 

1517’de Hicaz’ın idaresini Memlüklerden devralan Os-
manlılar, bütün İslâm dünyasını ilgilendiren hac orga-
nizasyonunun sorumluluğunu da üstlenmiş oldu1. Ya-
vuz Sultan Selim’den itibaren “hâdimü’l-Haremeyn” 
unvanını alan Osmanlı padişahlarının önemli görev 
ve sorumluluklarından biri uzun yolculukta hacıların 
güvenliğini sağlamaktı. Hacıların güvenli bir yolculuk 
yapmaları onların hâmisi olan padişahın hâkimiyetini 
de meşrulaştırdı. Hem dinî hem de siyasî açıdan hayatî 
önem taşıyan haccın güvenliği için hacı kervanlarına bü-
yük askerî birlikler eşlik ederdi. Müslümanların Hicaz’a 

giderken kullandıkları yedi kara ve iki deniz yolu bu-
lunuyordu. Geleneksel kara yolları; Şam, Mısır, Aden, 
Amman, Lahsa, Basra ve Bağdat yolları idi. Deniz yol-
ları ise Kızıldeniz’in kuzeyinden ve güneyinden olmak 
üzere ikiye ayrılıyordu. İstanbul Haremeyn’e deniz ve 
kara yoluyla bağlantılıydı. Şam’dan itibaren güneye yö-
nelen İstanbul-Mekke kervan yolu, belli güzergâhı iz-
leyerek Hicaz’a ulaşıyordu. Bu güzergâhı izleyen Şam 
mahmili, Osmanlıların resmî kervanıydı ve padişahın 
hediyelerini Haremeyn halkına taşıyordu. İstanbul’dan, 
Anadolu’dan, Balkanlardan, Karadeniz ve Kafkaslardan 
gelen hacıların katılımıyla Şam mahmili Mekke’ye ula-
şıyordu. İranlı hacıların bir kısmı da Bağdat’tan başla-
yan bir kervanla hareketle Şam kervanıyla birleşiyordu. 

OSMANLI’DA HAC YOLUNDA  
SALGINLARLA MÜCADELE

Prof. Dr. Gülden SARIYILDIZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hacılara mahsus vapur (İÜ, Yıldız Fotoğraf Albümü)
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KUR’AN PENCERESİNDEN İMTİHAN
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI

İstanbul Müftüsü

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara Sûresi, 155. Ayet) 
Hattat: Hacı Kâmil Efendi

Kur’an’ın imtihan mefhumuna bakışını genel 
hatlarıyla ele almayı hedefleyen böyle bir ya-
zıdan beklenen, evvelemirde, “imtihan” an-

lamına gelen Kur’an kelimelerini dil düzeyinde tah-
lil etmek, sonrasında da Kur’an’ın imtihan konusunu 
hangi bağlamda değerlendirdiğini ve kapsamında 
hangi hususlara yer verdiğini tespit etmek olmalıdır. 
Böyle olduğu içindir ki yazı, bu yönde iki ana başlığı 
esas alacaktır. 

1. İmtihan Anlamına Gelen Kur’ânî 
Kelimeler

Kur’an’da “imtihan” anlamına delâlet eden birden 
çok kelimenin yer aldığından ve bunların da muh-
telif kip ve formlarda kullanılmış olduğundan bah-
setmek mümkündür. Bu çerçevede en sık kullanıma 
sahip kelime grubunun b-l-v (بلو) kökünden türeme 
olduğu söylenebilir. Köken itibariyle “eskimek” an-
lamına gelen “beliye-belâen” ifadesi, tabi tutulduğu 
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sınamanın çok oluşunun kişiyi adeta eskittiği ve yıp-
rattığı anlamını ifade eder.1 Gam ve kedere belâ den-
mesinin sebebi de bedeni yıpratıp eskitmesidir. Dinî 
yükümlülüklerin belâ olarak isimlendirilmesinde de 
yine onların kimi zorlukları içeriyor oluşu göz önünde 
bulundurulmuştur. “Belv” kökü aslî anlamı itibariyle 
“değişim ve dönüşümü” de ifade etmektedir ve keli-
menin muhtelif kalıp ve kiplerinde bu aslî anlamın 
varlığını her daim görmek mümkündür. Buna göre 
َرائُِر -ayeti “gizlilerin gizlilik ha (Târık, 86/9) يَْوَم تُْبلَى السَّ
linden zahir olma haline dönüştüğü gün” anlamına, 
بَِصيًرا َسِميًعا  فََجَعْلنَاهَ  نَْبتَلِيِه  أَْمَشاٍج  نُْطفٍَة  ِمْن  ْنَساَن  اْلِ َخلَْقنَا  -İn) إِنَّا 
san, 76/2) ayeti “Onu muhtelif hallere eviririz ve bu 
durum onu işitir görür kılana dek devam eder.” anla-
mına, َِولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقصٍ ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَْنفُس 
 ayeti “Onların hallerinde bir (Bakara, 2/155) َوالثََّمَراِت
değişim ve geçimlik durumlarında da bir farklılaşma 
var ederiz ve bunu da korku ve açlık gibi birtakım ge-
çici haller üzerinden gerçekleştiririz.” anlamını içer-
mektedir.2 “Belv” kökü, sınama anlamındaki kulla-
nımı itibariyle, sınamanın kimi zaman sabır cihetiyle 
bollukla, kimi zaman da şükür niyetiyle darlıkla ol-
masını da ifade eder. Nitekim Enbiya, 21/35’de “Siz-
leri bir imtihan olarak şerle ve hayırla sınarız.” aye-
tinde bu husus açıkça ifade edilmiştir. Bakara, 2/49 
ve A’raf, 7/141 ayetlerinde İsrailoğulları bağlamında 
geçen “Bunda Rabbinizden gelen büyük bir imtihan 
söz konusudur.” ayetindeki imtihanın da hem zorluk 
ve buna sabretmeyi hem de kolaylık ve buna şükret-
meyi içerdiği görülmektedir. Zira İsrailoğullarının 
erkeklerinin Firavun tarafından katledilmesi yönün-
deki uygulama işin zorluk boyutunu, Allah’ın İsrai-
loğullarını bu zulümden kurtarması ise işin kolaylık 
boyutunu ifade etmektedir. Bu kök “ibtilâ” şeklinde 
“ifti‘âl” kalıbına girdiğinde “imtihana tabi tutulan ki-
şinin durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve onun 
gizli/meçhul olan yönlerine vakıf olmak” ile “o kişinin 
iyi ve kötülüğünün ortaya çıkmasını sağlamak” şek-
linde iki temel anlam ifade eder. Dolayısıyla bir kişi 
imtihana tabi tutulduğunda bu iki gayeden biri ya da 
ikisinin hedeflenmiş olması muhtemeldir.3

İmtihan anlamına gelen bir diğer Kur’ânî ifade 
m-h-n (محن) köküdür. Zira gümüşün özünü ve saf 

kısmını ortaya çıkarmak amacıyla ateşte işleme tabi 
tutulmasını ifade etmek amacıyla kullanılan “َمَحْنُت 
ةَ  ”ifadesinden iktibasla “ayıklamak, saflaştırmak ”اْلفِضَّ
anlamlarına gelen bu kök, aslî anlamı itibariyle “sına-
mayı” ifade etmekte, yanı sıra da “sınama ile bekle-
nen neticenin oluşması için üst düzey çaba sergileme” 
mânâsını içermektedir. Böyle olduğu içindir ki أَيًّهَا  يَا 
 ,Mumtehıne) الَِّذيَن أََمنُوا إَِذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمهَاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ
60/10) ayeti hicret eden kadınların mümin olup olma-
dıklarının sınanması anlamını içermesinin yanı sıra 
bu sınamanın ciddiyetle, titizlikle, bıkmadan ve yo-
rulmadan yapılmasını, onların mümin olup olmadık-
larının iyice tespit edilmesini ve bu konuda kafalarda 
hiçbir soru işareti kalmamasını da ifade etmektedir. 

İmtihan anlamına gelen bir diğer Kur’ânî ifade 
de f-t-n (فتن) köküdür. Altın madeninin, özünü posa-
sından ayırmak amacıyla ateşte işleme tabi tutulma-
sını ifade eden “فَتَْنُت الذَّهََب بِالنَّاِر” ifadesinden iktibasla 
“ibtilâ ve imtihan” anlamında kullanılmaktadır. Bu 
kökün ifade ettiği aslî anlam “karışıklığa ve düzen-
sizliğe yol açan bu yönüyle de sıkıntı sebebi olan şey” 
mânâsını da içermektedir. Kur’an’da maddî-manevî 
olgulara nispetle kullanıldığı yerlerin tamamında bu 
aslî anlamın varlığından söz edilebilir.4

İmtihan ve sınama anlamında kullanılan Kur’ânî 
ifadelerin bu üç kökle sınırlı olmadığı da rahatlıkla 
söylenebilir. Sözgelimi Bakara, 2/143 ayetinde kıblenin 
tahvilinin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e tabi olanlarla ona 
muhalefet edenleri tespit amacına yönelik bir imtihan 
olduğu belirtilirken, keza Âl-i İmran, 3/142 ayetinde 
Uhud savaşı esnasında yaşanan gelişmelerin aktarımı-
nın ardından “Allah sizden kafirlerle çarpışanlar ile bu 
uğurdaki zorluklara göğüs gerenleri tespit etmeden cen-
nete gireceğinizi mi zannettiniz yoksa!?” buyrulurken  
li-na‘leme ve li-ya‘leme şeklinde “ilm” kökünün kul-
lanılmış olması bu değerlendirmeyi desteklemektedir.

2. Kur’an’da İmtihanın Anlam Alanı ve 
Delâlet Örgüsü

Kur’an her şeyden önce dünyanın bir imtihan yurdu 
olduğuna işaret etmektedir. Zira Kur’an’ın beyanla-
rına göre mahlukat adına ne varsa hepsi, güzel amel 
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işleyenlerle işlemeyenleri birbirinden tefrik etmek yani 
insanı imtihana tabi tutmak amacına yönelik olarak 
var kılınmıştır (Hûd 11/7, Kehf 18/7, Mülk 67/2). Dün-
yanın bu şekilde bir imtihan mahalli oluşu, olup biten 
her şeyin imtihanla irtibatlı olmasını ve dünyevî imti-
hanın bir parçasını oluşturmasını kaçınılmaz kılmak-
tadır. Bu yönüyle yeryüzünde şer olarak ifade edilen 
cümle kötülüklerin varlık sebebi de yine imtihan ol-
maktadır. İnsanoğlunun maruz kaldığı korku ve aç-
lık ile can, mal ve ürün kaybı hepsi birer sınamadır 

(Bakara, 2/155 ve Âl-i İmran, 3/186). 
İnsanın felaketler üzerinden tabi tu-
tulduğu bu imtihan, onu, olumsuz tu-
tum ve davranışlarından vazgeçirme, 
aklını başına almasını sağlama gayesi 
taşır (A’raf, 7/168). Hastalık, fakirlik, 
doğal afet gibi şer kategorisine dahil 
olan hususlar üzerinden yürütülen 
imtihan, mümin-kafir herkesi kap-
sar. Bu sebeple de belâ ve musibet-
lere maruz kalmak, hak ve hakikat 
üzere olup olmama göstergesi değil-
dir. Keza sıkıntı ve felaket yüzü gör-
memek de hakikat üzere olmak an-
lamı taşımaz. Nitekim tarihte küfrün 
önderliğini yapmış kimselerin alabil-
diğine maddî imkânlar içinde yaşa-
mış olmalarına karşın Allah’ın en 
seçkin kulları olan peygamberlerin 
sıkıntılı ve çileli bir hayat sürmüş ol-
ması, dünyevî imkanların çokluğu 
ve azlığı ile belâ ve musibetlere ma-
ruz kalıp kalmamanın, hakikat üzere 
olup olmama yönünde bir delâlet ta-
şımadığını gösterir. Zaten böyle bir 
zorunlu ilişkinin var olduğunun ka-
bulü, hem dinî yükümlülükle (teklif) 
hem de dünyanın bir imtihan mahalli 
oluşuyla çelişecektir. Zira fakirlik ve 
hastalık gibi olumsuzluklara maruz 
kalmanın iman veya imansızlık gös-
tergesi olması durumunda hak üzere 
olan kimse zorunlu olarak bilinecek-
tir. Dolayısıyla hastalık, doğal afet 
gibi sıkıntıların insanların imanları 

ve/veya inkarlarıyla ilgisi yoktur.5 İki olgu arasında 
böyle bir ilişki kurmak Kur’an’da hayata şirk pence-
resinden bakan bir zihniyetin eseri olarak değerlen-
dirilmiştir. Zira zenginlik veya fakirliğin bir imti-
han aracı olduğunun bilincinde olmayan ve maddî 
imkâna sahip olmanın hakikat üzere olma göstergesi 
olduğunu düşünen aristokrat müşriklerin, müminle-
rin kendileri gibi maddî imkâna sahip olmamalarına 
bakarak “Biz dururken Allah’ın hakikat üzere olma 

Fotoğraf: Mosquesty
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lütfunu kendilerine bahşettiği kişiler bunlar mıymış?” 
(En‘am, 6/53) şeklinde inkârî bir değerlendirmeye git-
meleri bu tespite dayanak oluşturmaktadır.

Kur’an’a göre sadece şer değil hayır ve güzellikle-
rin tamamı da yine imtihan vesilesidir (Enbiyâ, 21/35). 
Dolayısıyla hepsi birer ilahî lütuf olan nimetler insa-
noğlunun şu dünya hayatında tabi tutulduğu imti-
hanın birer aracı olup (Neml, 27/40) imtihan unsuru 
olan dünyevî nimetlerin başında da mal ve evlat gel-
mektedir (Enfâl, 8/28, Tegâbün, 64/15). Sahip olduğu 
maddî imkân ve nimetlerin bir imtihan unsuru oldu-
ğunun farkında olmayıp bu imkânları başkalarıyla 
paylaşmayanları Allah kimi zaman imkânlarını elle-
rinden almak suretiyle cezalandırmaktadır. Bu ceza-
landırmanın amacı onların akıllarını başlarına alma-
larını sağlamaktır (Kalem, 60/17). İnsanlar arası maddî 
farklılıklar da yine Kur’an tarafından dünyevî imti-
hanın bir parçası olarak değerlendirilmiştir (En‘âm, 
6/165). Böyle olduğu içindir ki Kur’an’da güçlü ve nü-
fuzlu kimselerin sahip oldukları güce güvenerek hoy-
ratça hareket etmemeleri, güç ve kuvvetlerinin kendi-
lerine imtiyazlar tanıdığı şeklinde hatalı bir telakkiye 
kapılmamaları öğütlenmiştir (Nahl, 16/92). 

Dinî yükümlülüklerin varlık sebebi de yine insa-
nın tabi tutulduğu imtihandır. Zira müfessirlerin ka-
hir ekseriyetinin izahına göre “Rabbi İbrahim’i bir-
takım kelimelerle sınadı.” mealindeki Bakara, 2/124 
ayetinde zikri geçen sınamanın konusu dinî yüküm-
lülüklerdir.6 Bu yönüyle vahiy geleneği içerisinde mu-
hatapların yükümlü kılındıkları dinî mükellefiyetler 
farklılık arz etse de onlardaki ortak vasıf hep aynı ol-
muştur ki bu da kulluğun sınanmasıdır (Maide, 5/48). 
İmtihan aracı olma özelliği, dinî yükümlülük adına 
ne varsa hepsini kuşatıcı bir genişliğe sahiptir. Hac-
daki av yasağının imtihan amacına yönelik olduğu 
yönündeki Kur’ânî beyanlar, imtihan vasfının tikel/
cüzî dinî yükümlülüklerde de var olduğunu gösterir 

(Mâide 5/94). Ne var ki Kur’an’ın beyanlarından imti-
han olma vasfı itibariyle en öne çıkan yükümlülüğün 
cihad emri olduğu görülmektedir. Zira Muhammed 
Suresi 4 ve 31. ayetlerinde iman iddiasında bulunan-
lar için cihadın kulluk sınavının bir parçası olduğu, 
bu sınamanın da imanı uğruna cihad edip bu uğurda 
zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkarma amacına 
yönelik olduğu ifade edilmiş, cihad emrinin sadece 
kafirlerin bertaraf edilmesinden ibaret olmadığının 
altı çizilmiştir. İsrailoğullarından bir kesimin hileli 
yollara başvurmak suretiyle cumartesi yasağının ru-
huna halel getirecek davranışlarının A‘râf, 7/163 aye-
tinde fâsıklıkla nitelenmesi ve bunun imtihanı ba-
şaramama olarak değerlendirilmesi, dinî hükümler 
üzerinden yürütülen imtihanın sadece onların zahirî 
şartlarına riayetle değil ruh ve mânâsına riayetle ba-
şarılacağını gösterir.

Dünyanın bir imtihan yurdu oluşunun din/iman 
konusunda zorlama olmamasını sonuç vereceği mu-
hakkaktır. Böyle olduğu içindir ki Allah Teâlâ inan-
mayı mecburi kılmaya ve zorlamaya değil, kulun kud-
ret ve iradesine bağlamıştır. “Dinde zorlama yoktur.” 
mealindeki Bakara, 2/256 ayetine, “Dileyen iman et-
sin dileyen inkâr etsin.” mealindeki Kehf, 18/29 ayetine 
ve “Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların tamamı 
imana gelirdi, imana gelsinler diye insanları zorlayacak 
mısınız?” mealindeki Yunus, 10/99 ayetine bu yönde 
bir anlam yüklemek mümkündür. Zira insanın yara-
tılış amacı onun imtihana tabi tutulmasıdır. İmtiha-
nın gereği ise sorumluluk yüklemeyi ve sorumlulu-
ğun yerine getirilip getirilmemesi noktasında iradeyi 
serbestçe kullanabilme imkânının olmasını gerektirir.7 
Bunun içindir ki Allah insana sorumluluk vermiş, ya-
pacağı tercihin mükâfat veya cezasını üstlenebilmesi 
için de ona istediği davranışı yerine getirme, istediği 
davranışı da terk etme gücü bahşetmiştir.

Allahu a’lem bi’s-savâb. 

1 Râğıb el-İsbahânî, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, nşr. Mektebetü Nezâr 
Mustafa el-Bâz, yy. ts., s. 78 (b-l-y)

2 Mustafavî, et-Tahkîk fî Kelimâti’l-Kur’ân, nşr. Merkezü Neşri Âsâri’l-Allâme 
el-Mustafavî, Lübnan 1430/2009, I, 362-364 (b-l-v).

3 Râğıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 78(b-l-y. 
4 Mustafavî, et-Tahkîk, IX, 22-23 (f-t-n).

5 Fahrettin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (et-Tefsîru’l-Kebîr), Beyrut, 1981, IX, 
48.

6 Ebû’l-Ferec Abdurrahmân İbnu’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr fî ‘İlmi’t-Tefsîr, Bey-
rut, 1404/1984, I, 139-140.

7 Fahrettin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, VII, 15.

DİPNOTLAR
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İLÂHÎ İRADE ve KÖTÜLÜK: 
ALLAH KÖTÜLÜĞÜ MURAD EDER Mİ?

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1. Kötülük ve İlâhî Takdir: 
İlâhî Takdir Çerçevesinde 
Allah Kötülüğü Murad Eder mi?
Kâinatta kendisinden daha üstün olan bir varlık bu-

lunmadığı için, yüce Allah’ın iradesi mutlaktır. Başka-
sının iradesine veya şartların zorlamasına tâbi değildir. 
O, dilediğini dilediği şekilde yaratabilir; fâil-i muhtardır 
(Hac, 22/18; Burûc, 85/16; Hûd, 11/34; Bakara, 2/185).1 
İrâde, ilme uygun olarak taalluk eder. İlmin taalluku ise 
vukûa tâbidir. İrade ya da meşîet, iki makdûrdan biri-
nin belli bir vakitte vukû ile tahsisi ve tercihini gerekti-
rir. İlim vâki olan eşyayı tayin ve takdir edemez ve dolayı-
sıyla irade yerine geçemez. Allah’ın ilminde bir değişiklik 
mümkün olmadığı gibi, iradesinde de bir değişiklik söz 
konusu değildir. 

Yüce Allah’ın iki çeşit iradesi vardır: Biri, irade-i 
tekvîniyye ya da kevniyye, diğeri ise irade-i teşri‘iyye ya 
da diniyye’dir. Bütün oluşlar Allah’ın tekvînî iradesiyle 

meydana gelir. Tekvînî irade, bir şeyin ahlâkî bir hüküm 
olmaksızın sırf yaratılmasına yönelik (müteallik) bir ira-
dedir. Bu anlamda Allah, evrende iyi veya kötü, hayır veya 
şer, acı veya tatlı, musibet ya da nimet ne varsa, meydana 
gelen her şeyi yaratmayı irade eder. Teşrî‘î irâde ise, iste-
nenin meydana gelmesini gerektirmez. Teşrî‘î irade kap-
samında gerçekleşen fiillerde insanın rolü bulunur ve bu 
fiillerin hükmü beşerin iradesine bağlanmakla koşullan-
dırılmıştır. Allah’ın teşriî iradesi, yalnızca hayra, iyiye, 
güzele ve doğruya yönelik (müteallik) olup, kötü olanı 
kapsamaz.2 Aksi takdirde O, kullarını kötülüklere sevk 
etmiş olur. Oysa bu Allah hakkında düşünülemez. Zira 
kötülüğü emretmek, eksiklik veya bilgisizlikten kaynak-
lanır. Halbuki yüce Allah her bakımdan mükemmel ve 
iyidir. Öyleyse O’nun kötülüğü emretmesi imkân dahi-
linde değildir. Allah hayrı da şerri de musibeti de ni-
meti de irade edip yaratır. Her türlü beşerî meşîet, nihâî 
mânâda Allah’ın meşîeti altında bulunur. Ancak O’nun 

Covid-19 sebebiyle Kâbe’de de cemaatle ibadetlere ara verilmişti. O günlerde sınırlı sayıda cemaatle kılınan namazlardan biri. 



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 9

şerre asla rızası ve muhabbeti yoktur, şerri emretmez ve 
şerden hoşlanmaz.3 Nitekim yüce Allah, “Allah adaleti, 
ihsanı, akrabaya vermeyi emreder, fahşâdan (edepsizlik), 
münkerden (fenalık) ve bağyden (azgınlık) men eder. Öğüt 
almanız için size böyle öğüt verir” (Nahl, 16/90), “Dönüp 
gitti mi (veya iş başına geçti mi) yeryüzünde bozgunculuk 
yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır; Allah da boz-
gunculuğu sevmez.” (Bakara, 2/205), “Allah kötülüğü em-
retmez.” (Arâf, 7/28) ve “Ey inananlar! Allah’ın size helâl 
kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı aşma-
yın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez. Allah’ın size ver-
diği rızıklardan helâl ve temiz olarak yiyin ve inandığınız 
Allah’tan korkun.” (Mâide, 5/87-88) mealinde buyurmuştur. 

2. İlâhî Yasalar ve Kötülük:  
Allah Kötülüğü Yaratır mı? 
Tabiî kötülük olgusu, Allah’ın ilim, 

irade, kudret ve yaratma sıfatlarıyla 
doğrudan ilgili bir mesele olduğu 
için, aynı zamanda ilâhî fiiller kap-
samında değerlendirilmesi gereken 
bir mevzudur. İlâhî fiilleri Mu‘tezile 
Allah’ın adaleti, Eş‘arîler iradesi, 
Mâturîdîler ise hikmeti çerçevesinde 
ele almışlardır. Mu‘tezile’ye göre, Al-
lah, sadece iyi olanı, Eş‘arîlere göre is-
ter iyi isterse kötü, ister hayır ister şer, 
ister fayda isterse zarar olsun, dilediğini, 
Mâturîdîlere göre ise sadece hikmetli olanları 
yapar. Mu‘tezile’ye göre, Cenab-ı Hak hayrı irade eder ve 
yaratırsa da, asla şerri irade etmez ve yaratmaz. Eğer Yüce 
Allah kötü olanı emretmiş olsaydı, kötülük iradesinin fa-
ili olmuş olurdu. Kötülüğü irade etmek ise kötüdür. Oysa 
Allah Teâlâ kötülüğü ve ona muhtaç olmadığını bilmek-
tedir. Öyleyse bu vasıflara sahip olan biri asla kötülük iş-
lemez.4 Doğrusu, Mu‘tezile, Allah’ın adaletinin zorunlu 
bir sonucu olarak kötü fiilleri O’na atfetmez.

“…Kendi amellerinin (sevabından) hiçbir şey eksiltme-
mişizdir. Herkes kendi kazandığına bağlıdır.” mealindeki 
ayet (Tûr, 52/21) mucibince, Allah, ilâhî yasalar çerçeve-
sinde, insanın önceden ezelde olup bitmiş değil, koşullara 
ve durumlara göre teşekkül eden çizilen kaderini, büyük 
ölçüde onun çaba, çalışma, yapıp etmesi ve kesbine bağ-
lamıştır. Ebû Hanîfe, “Sana gelen her iyilik Allah’tandır, 
sana gelen her kötülük de kendi (günahın) yüzündendir.” 
(Nisâ, 4/79) mealindeki ayetini yorumlayarak, kötülüğün 

kişinin günahı sebebiyle meydana geldiğini ve Allah’ın da 
onu kişinin günahı sebebiyle takdir ettiğini ileri sürer.5 

Evrende insanın musibetlere maruz kalmasının en 
önemli sebebini, ilâhî yasaların dikkate alınmamasına 
bağlamak mümkündür. Tekvinî/tabiî olan ilâhî yasa-
lar kendilerine uyulmaması durumunda, daha dünyada 
karşılığını görmeyi (azap/ceza/helâk) gerektirmektedir. 
Tekvinî emirlere uymamanın getirdiği musibet, hayat içe-
risinde tecrübe edilen ve deneyimlenen bir gerçektir. Ha-
yatın işleyişi ve akışı için kanunlara uymamak, dünyada 
musibet ve belâların yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Görünür âlemde insanın maruz kaldığı musibet, belâ, 
felaket ve acılar, hep onun iradesi, yönelimi ve yapıp et-
melerinin bir ürünüdür. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm, insanın 
başına gelen musibetlerle insan fiilleri arasında çok yakın 

bir ilişki kurmaktadır. Nitekim “Başınıza gelen 
herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı 

(işler) yüzündendir. Allah (hatalarınızın) 
birçoğunu da affeder. Siz yeryüzünde 

O’nun (cezasına) engel olamazsınız. 
Sizin Allah’tan başka ne bir veliniz 
ne de bir yardımcınız vardır.” (Şûrâ, 
42/30-31); “Kazandıklarının kötülük-
leri, sonunda başlarına geldi. Bunlar-
dan zulmedenlere de yaptıkları kötü-

lükleri erişecektir. Onlar, buna engel 
olacak değillerdir. Bilmediler mi ki Al-

lah dilediğine rızkı açar ve kısar. Şüphe-
siz bunda inanan bir toplum için ibretler 

vardır.” (Zümer, 39/51); “İnsanların elleriyle ka-
zandıkları (günahları) yüzünden, karada ve denizde fesat 
çıktı. Belki dönerler diye, (Allah) onlara, onların bir kısmını 
tattırıyor.” mealindeki ayet uyarınca, insanların kendi el-
leriyle yaptıkları yanlışlar ve günahlar yüzünden tabiatta, 
denizlerde ve karada ve toplumda bazı bozuklukların (fe-
sad) ortaya çıkması, Allah’ın tikel olarak tek tek belirle-
memiş olduğu, değişebilen kaderidir (Rûm, 30/41). Sa-
vaşlar, temizlik ve beslenme sorunlarından kaynaklanan 
ve kitlesel ölümlere sebebiyet veren salgın/bulaşıcı hasta-
lıklar, ormanların ve doğanın tahribiyle ortaya çıkan kıt-
lık, kuraklık ve sel baskınları, çevre kirliliği, atmosferin 
ve ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve bunun 
sebebiyet verdiği buzul erimeleri vb. felaket ve musibetler, 
bunlardan sayılır. “Andolsun, sizi korku, açlık, mallarınız-
dan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şey-
lerle deneriz; sabredenleri müjdele! Ki onlara bir belâ eriş-
tiği zaman, ‘Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz’ derler.” 
(Bakara, 2/155) ayetinde geçen insanın denenme süreçleri 

İnsanoğlunun 
niyet, yönelim 

ve iradesini 
yanlış kullanımının 
akabinde kötülükler 

ve musibetlerle 
karşılaşması doğal 
olarak kaçınılmaz 

hale gelir.
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olarak sayılan biraz korku, açlık, can, mal ve ürün eksil-
mesi; Allah’ın, nedensiz/durduk yere, bilhassa birilerinin 
başına sardığı belâlar ve afetler değil, ilâhî yasaların gere-
ğinin yerine getirilmemesine bağlı olarak yaşamın tevlid 
ettiği süreçler olarak telakkî edilebilir.6 

Son tahlilde Yüce Allah, insanoğlunu, adaletsiz ve de-
lice cesur bir şekilde davranıp (Ahzâb, 33/72) ilâhî yasa-
ların gereğini yerine getirmediği takdirde (Abese, 80/23),7 
kötülük ve musibetlere maruz bırakır. Yani burada bir 
yandan bireysel tercih ve seçimler, öte yandan toplum-
sal yasalar işler. Demek ki, insanoğlunun niyet, yönelim 
ve iradesini yanlış kullanımının akabinde8 kötülükler ve 
musibetlerle karşılaşması doğal olarak kaçınılmaz hale ge-
lir. Bütün bu süreçlerin işlemesi, insan unsurunun hare-
ket ve eylemlerine bağlı olarak gerçekleşir, yoksa durduk 
yerde ya da nedensiz Allah kimseye bu musibetleri yaşat-
maz. Elbette ki, Allah Teâlâ, bütün bu süreçleri mütea-
kiben meydana gelen iyi ya da kötü tüm olgu ve olayları 
mutlak olarak irade eder. Çünkü O’nun mutlak irade ve 
gücü dışında kâinatta hiçbir şey varlık alanına çıkamaz. 

3. İmtihan ve Denenme: İnsanoğlu İçin 
Kötülükler Bir Ceza mı yoksa Bir İmtihan mı?
İslâm kelâmcıları, kâinatta kötülük, acı ve musibetle-

rin varlığı ile bir yandan ilâhî irade ve kudret, öte yandan 
mutlak adalet ve Allah’ın iyiliği arasında bir tenakuz gör-
mezler. Çünkü din dilinin en önemli araçları, imtihan, 
sınav, denenme, nizam, hikmet, anlamlılık ve amaçsallık 
gibi temel kavramlardır. Bilhassa Mâturîdîler, insan da-
hil, evrendeki her bir varlığın belli bir anlamlılık ve gaye 
ile yaratıldığı; dolayısıyla belli bir işlevi yerine getirdiği 
üzerinde ısrarla dururlar.9 

İslâm düşüncesinde kâinatta kötülük olgusal/fe-
nomen olarak kabul edilmekle birlikte, onunla farklı 

değerlendirmelere girişilmiştir. Kâinata 
doğal kötülük, musibet, acı ve ıstırap-
ların imtihan olması gerçeğine bakıl-
dığında, Allah insanların başına özel 
olarak belâ, sıkıntı, darlık, dert ve tasa 
vermekten ziyade, insanlar kainattaki 
konulmuş kanun, ölçü, denge ve düzen 
içinde doğal bir sonuç olarak musibet, 
acı ve sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar.10 
“Her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme 
olarak sizi hayırla da şerle de imtihan 
ederiz.” (Enbiyâ, 21/35) ayet-i kerimesi 
gereğince, insanın, hayırla da şerle de 
imtihan edilmesi gereği, hayatın en te-
mel bir yasasıdır. Aslında dış âlemde hiç 

kimse bu temel yasanın dışında kalamaz. 
İnsanın, hayat içinde hoşlandığı şeyler olduğu gibi, hoş-

lanmadığı şeyler de vardır. “Andolsun ki sizi biraz korku, 
açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden ek-
silterek deneriz.” mealindeki ayet (Bakara, 2/185), bu ger-
çeği açıkça ifade etmektedir. Ayette insanın denenme sü-
reci olarak sayılan korku, can, mal ve ürün eksilmesi; 
insanın başına gelen belâlar değil, konulmuş olan ilâhî 
yasalar (sünetullah) gereği yaşamın doğal sonuçlarıdır.11 
Bunun amacı, insanlara çile çektirmek veya acı vermek 
değildir. Sınavın bir gereği olarak her iyilik yapabilme-
nin yanında, bir de kötülük yapabilme özgürlüğü ve ser-
bestisi vardır. Bunun için sınav, hayatın doğal verileri sa-
yılan mal, mülk, evlat, sağlık, sıhhat, rızık gibi nimetlerle 
olabileceği gibi ölüm, hastalık, musibet, belâ, yokluk gibi 
sıkıntılarla da olmaktadır.12 Bu yasaların niçin insanoğ-
luna acı ve sıkıntı verecek şekilde düzenlendiği konusu, ta-
mamen ilâhî irade kapsamındadır.13 Çünkü Allah, diledi-
ğini yapan ve dileği gibi hükmeden bir varlıktır.14 Çünkü 
O, belli ilkeler ışığında insanoğluna emir ve yasaklar ge-
tiren, onlar için norm ve değerleri koyan yegâne varlık-
tır. Zira dünya varlıksal anlamda böyle yaratılmış olup 
deprem, sel, volkan püskürtmesi ve felaketler açıkça bu 
gereceği göstermektedir. Buradan insanın çıkarması ge-
reken ders ise, bu olayları imkanlar elverdiği ölçüde araş-
tırmaktır. Zira ayetler, çoğu zaman ibret alarak ders çı-
karmanın önemini vurgulamaktadır.15 

“İnsan hayır istemekten usanmaz (daima malının art-
masını diler). Ama kendisine bir şer dokundu mu hemen 
üzülür, ümitsiz olur. Eğer kendisine dokunan bir zarardan 
sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: ‘Bu, benim hakkım-
dır; kıyametin kopacağını sanmıyorum, (kıyamet kopsa 
da) Rabbime götürülmüş olsam bile, muhakkak O’nun 

 “Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz.” (Zümer Sûresi, 53. ayet) (Hattat: Macit Ayral)   



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 11

yanında benim için daha güzel şeyler vardır.’ der. Biz, o 
nankörlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve mut-
laka onlara kaba azaptan tattıracağız. İnsana bir rahmet 
verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir şer dokundu mu 
yalvarıp durur.” (Fussilet, 41/49-51). 

4. Sonuç ve Değerlendirme
Bütün İslâm kelâmcıları, savunmacı ve tenzîh dokt-

rininin bir gereği olarak, Allah’ın fiillerinin kötü olma-
dığı ve sırf iyilik olduğu noktasında uyuşurlar. Kötülük, 
asla O’na izafe edilemez. Allah’ın yaratma tarzı, iyi, gü-
zel, hikmet ve adalettir. Ne var ki insanoğlu kendisine bir 
zarar dokunduğunda ya da bir şey kendisini incittiğinde, 
onu “kötü” diye nitelendirir. 

Kur’ânî bildirimlerde, yüce Allah asla kötülüğü ve 
ma’siyeti emretmez, onu yapmayı da yasaklar. En yük-
sek ve en mükemmel iyiliği temsil eden Allah, insanoğ-
lunun denenme ve olgunlaşma süreçlerinin bir gereği 
olarak, hayrı da şerri de nimeti de musibeti de irade edip 
yaratır; fakat O’nun şerre rıza ve muhabbeti yoktur. Al-
lah sünnetullaha uygun olarak, bütün bu süreçleri müte-
akiben meydana gelen tüm olgu ve hadiseleri mutlak su-
rette irade edip yaratır. 

Kâinatta Allah’ın koyduğu sınırları çiğneyen, haddi 
aşan ve ölçüyü geçen insanın başına gelebilecek olan 
musibet ve belâların zarar ve yıkımları bellidir. Bu nok-
tada insanın makul bir mazeret üretmesi, dolayısıyla yü-
kümlülük ve sorumluluktan kaçınması mümkün değil-
dir. Çünkü salt iyi ve âdil bir varlık olarak Allah hiçbir 
şekilde kötülüğün kaynağı değildir. 

Kötülük fenomeni, indirgemeci yaklaşımlardan ka-
çınıp, bütüncül ve çok boyutlu bir biçimde ele alınması 

gereken bir olgudur. Dış âlemdeki kötülük ve ma’siyetleri, 
sadece hikmet, imtihan, denenme ve cezalandırma gibi 
din dilinin en temel enstrümanları yönünden okuyup de-
ğerlendirmemek gerekir. Böyle bir şey, kimi zaman man-
tıksal olarak dünyevî koşullarda insanoğlunun kendi ih-
mal, suç ve sorumluluğunu Allah’a yüklemesine götürür. 
Halbuki kötülük meselesi, aynı zamanda ilmî açıdan açık-
lanmaya da muhtaç bir konudur. Bu noktada beşerî düz-
lemde bilimsel araştırma ve deneyler yapma, tıbbî tedavi-
lere başvurma ve hastalıkları iyileştirici çareler aramanın 
da üzerimize düşen bir yükümlülük olduğunu hatırla-
makta fayda vardır. Şu hâlde, dış âlemde din-bilim iliş-
kisi çerçevesinde belâlar, salgın, hastalık, virüs, kuş gribi, 
ebola, korona gibi kötülük ve musibetlerin ortaya çıkış 
koşulları ve onları yok etme ya da önlemede geçerli ilmî 
usullerin de sürekli olarak araştırılmak suretiyle keşfe-
dilmesi, bulunan tıbbî tedavi ve çarelerinin uygulamaya 
geçirilmesi gerekir. 

Sonuç olarak, mü’min, Kur’ân’ın ana mesajı ve ama-
cından hareketle, yaşanan musibet, belâ ve kötülükler 
karşısında sabır, temkin ve tahammülü elden bırakmaz, 
Rabbi’nin rahmetinden asla ümidini kesmez, olumsuz 
düşüncelere kapılıp, bunların kendisini etki altına al-
masına boyun eğmez. Daha doğru bir anlatımla, din-
dar kimse, hayata yüce bir anlam ve amaç yükleyerek, 
yaşamla bağlarını zayıflatmaz ve dolayısıyla aydınlık bir 
geleceğe doğru daha bir umut ve güvenle bakmayı bilir. 
Şu halde, doğal kötülük, musibet, afet, acı ve ıstırapların 
insan için birer ibret, denenme, imtihan ve ceza olduğu 
gerçeğini din-bilim, Allah-tabiat ve insan-tabiat ilişkisi 
çerçevesinde yeniden yorumlama ve değerlendirmenin 
daha makul ve tatmin edici bir çözüm yolu olacağını söy-
lemiz mümkündür. 
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TAKVA ile İMTİHAN OLAN GÖNÜL
veya

GÖNÜLLERİN TAKVA İLE İMTİHANI
Prof. Dr. Mustafa KARA

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İmtihandır her kula dosttan gelen derd ü mihen
Zikrini zikreyleyen nâçara dermandır tabib
Adile Sultan

Önce Hucurât suresinin ilk üç ayetinin Türkçe’sini 
okuyalım: “Ey iman edenler! Allah ve Resûlü’nün önüne 
geçmeyin, Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah 
her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Ses-
lerinizi Peygamber’in sesinden fazla çıkarmayın, birbiri-
nize bağırdığınız gibi ona bağırmayın; sonra farkında ol-
madan amelleriniz boşa gider. Allah Resûlü’nün yanında 
seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah’ın, gönüllerini 
takva yönünden denemeye/imtihana tabi tuttuğu kimse-
lerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.”

Konumuz bu: Takva ile imtihan edilen gönül.
Bilindiği gibi bazı terimler çok anlamlı, çok katman-

lıdır. Mensup olduğu dil içinde zamanla mesleklere/

ilimlere göre yeni anlamlar kazanır, farklı dillere ter-
cüme edilirken yeni nüanslarla zenginleşir. Yumak git-
tikçe büyür. Toplumların kültür ve zihniyetine uygun 
olarak bulunan yeni mânâlar yeni anlayış biçimlerini/
tartışmaları gündeme taşır. Dilcilerin cevelân alanı ge-
nişledikçe genişler. Lügatçilerin işi büyüdükçe büyür. 
Ve dillerin Allah’ın ayetlerinden bir ayet olduğu haki-
kati ile yüz yüze gelinir. (Bk. Rum, 30/22) Bu söyledik-
lerimize çok uygun olan kelimelerden biri de -bilindiği 
gibi- takvadır. Kur’ân-ı Kerim’in örnek olarak insan-
lığa sunduğu mümin tipinin en üst noktasında bulu-
nan kâmil insanların/evliyâullahın adı da bu kelime 
ile ilgilidir: Muttakî. Bu terimin Türkçe’de tek kelime 
ile karşılığını bulmak mümkün olmadığı için önceleri 
Allah’tan sakınan/korkan gibi ifadelerle tercüme edi-
len söz konusu sözcük son yıllarda “Allah’a karşı derin 

Leskofçalı Galib’in bir beyiti: “Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebat/Mütevazî olanı rahmet-i Rahman büyütür” (Hattat: Aziz Efendi)
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bir sorumluluk bilincine sahip olan” mümin diye ter-
cüme edilmektedir.

Nedir mânâsı bu kelimenin? 
Söze, Cumhuriyet döneminin ilk müfessirinin dok-

san yıllık tespitleriyle başlayalım:1 “İttikâ, vikâyeyi kabul 
etmek, tabir-i âherle vikâyeye girmek. Vikâye ise fart-ı 
siyânet yani elem ve zarar verecek şeylerden sakınıp 
kendini iyice korumak demektir. O halde lugaten ittikâ 
veya onun ismi olan takva, kuvvetli bir himayeye gire-
rek korunmak, hasılı kendini iyi sakınıp korumak de-
mek olur. Bunun lâzımı olarak korkmak, ictinab ve ih-
tiraz etmek, tevakkî eylemek mânâlarında da kullanılır. 
Tevakkîde tekellüf, ittikâda sadelik vardır. En şâmil ve 
en kuvvetli vikâye ise ancak Allah’ın vikâyesidir… 
İttikâ veya takva, insanın kendini Allah’ın 
vikâyesine koyarak ahirette elem ve za-
rar verecek şeylerden iyice korun-
ması, tabir-i âherle seyyiâttan 
tevakkî ve hasenâtı iltizâm et-
mesi diye tarif olunur ki ha-
kiki haşyet ve mahabbet ile 
alâkadar olarak biri vucudî 
diğeri ademî iki haysiyeti 
hâizdir: Tahliye2,Tahliye.3 Eûzu 
besmeleden, kelime-i tevhid-
den itibaren bu iki haysiyeti 
görürüz. Binâenaleyh takvâ-yı 
şer’îyi sırf menfi ve mücerred 
perhizkârlıktan ibaret zannetmek 
hatadır. Maamafih ittikâ, bunların yal-
nız birinde istîmal olunduğu çoktur. Mesela 
Kur’an’da haşyet, iman, tevbe, taat, terk-i ma’siyet, ihlâs 
mânâlarından her birinde kullanıldığı mevâki vardır…”

Müfessirimize göre Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen 
takva ve ittikâ kelimeleri müminin hayatında üç mer-
tebe halinde ele alınabilir:

1. Ahiret azabından kurtulmak için şirkten tama-
men uzaklaşmak.

2. Günahlardan uzak durup farzları yerine getir-
mek için gayret göstermek.

3. Gönlümüzü meşgul edebilecek olan her şeyden/
mâsivâdan uzak kalarak bütün varlığı ile Allah’a yö-
nelmek.

Bu üçlü kademe Mâide suresinin 93. ayetinde şöyle 
anlatılmıştır: “İman eden ve iyi işler yapanlara, hak-
kıyle sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra 
yine hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince 
güzel yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tat-
tıklarından dolayı günah yoktur. Allah iyi ve güzel ya-
panları sever.”

Takvânın en alt basamağından en üst noktasına işa-
ret eden bu tespitlerden sonra tekrar Hucurât suresinin 
ilk ayetlerine dönebiliriz. Dünya denen imtihan salo-
nunda gönüllerin takvâ ile imtihanı hangi “soru” ile 
gerçekleştiriliyordu? Bir adâb-ı muâşeret kaidesi ile… 
Kâinatın Efendisi’nin huzurunda bulunmanın konuş-
manın ve dinlemenin usûlü, adâbı ile ilgili. Söz konusu 

sure daha “büyük” bir ifade ile başlıyor: “Al-
lah ve Resûlü’nün önüne geçmeyin!” Had-

dinizi yani sınırınızı bilin! Haddi-
nizi yani sınırınızı aşmayın. Bir 

başka ifade ile hudûdullahı ko-
ruyun! Çünkü takvânın, gö-
nülleri tatmin eden yolu bu 
“sınır”la ilgilidir. Bu sınır/
hudut konusunda gösterile-
cek olan dikkat ve titizlikler 
mümini kemâl noktasına ta-

şıyacaktır. Öyleyse bir imti-
han sorusu daha sorulabilir: 

Sınır nasıl aşılır?

Bunun çeşitli yolları vardır. Bir 
iki tanesine işaret edelim:

İnsan bazen bilgisiyle/kendisinde var ol-
duğunu zannettiği bilgisiyle haddi aşar, Allah’ın önüne 
geçer, O’nun adına konuşmaya başlar, sahip olduğu bilgi 
kırıntılarıyla ayetleri istediği gibi tevil ve tefsir eder, 
herkese istediği gibi, istenildiği gibi, istendiği kadar 
“fetva” yetiştirir. Hem de küçük düşürücü “az bir be-
del” ile. (Bk. Bakara, 2/174) Bu “çağdaş” fetvalar veri-
lirken ara cümlelerde kişi kendini, daha önce kimsenin 
bulamadığı ince buluşlarını ve eserlerini medhetmeyi 
de ihmal etmez. Allâmü’l-ğuyûb olan (Tevbe, 9/78) ve 
gönüllerde olup biteni bilen (Hûd, 11/5) Varlık karşısın-
daki bu haddini bilmezlik, giderek bütün melekelerini 
işgal eder. Egosunun kalın, kirli ve siyah perdesi sebe-
biyle şu ayetin ışığıyla hiç karşılaşamaz duruma düşer: 

Sabır irade ve 
ihlas ile, nefsin 

tuzaklarına düşmeden 
takvâ merdivenini bir bir 

kateden mümin, huzur denizine 
doğru emin adımlarla yürümeye 
başlar. Bu doyumu olmayan hâl, 

hayatın her alanına akseder. 
İnsanlarla farklı ve içten bir 

diyalog kurmanın yolları 
kendisine açılır.
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“…Kendinizi tezkiye etmeyiniz/temize çıkarmayınız. O, 
kimin daha muttakî olduğunu çok iyi bilir.” (Âl-i İm-
ran, 3/115) Haddini aşmış, sınırı geçmiş, olmaması ge-
reken yerlerde dolaşıp duran bu insanın tevbe edip şu 
ayeti vird-i zebân edininceye kadar perişanlığı devam 
eder durur: “…Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih 
ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz 
yoktur.” (Bakara, 2/32)

İnsan bazen derin saygı duyulması gereken konulara 
bilgisizce hakaret ederek sınırı aşar. Şeâir-i İslâm denen 
dinî değerleri/sembolleri küçümseyerek, onlara hürmet 
edenleri hakir görerek hududu aşar, yasak bölgeye girer. 
Bunu fikir hürriyeti, düşünce özgürlüğü, insan hakları, 
“seyahat” özgürlüğü “şemsiye”siyle yapmaya yeltenir. 
Dinî değerlerin, Allah ve Resûlüllah’ın koyduğu ilkele-
rin, kurûn-i vustâî/ortaçağvari şeyler olduğunu telaffuz 
etmeye kalkar. Bu ümitsiz ve karanlık körfezlerde ku-
laç atanlardan, uyananların deniz feneri ise Allah’ın şu 
sözüdür: “Kim Allah’ın şeâirine saygı gösterirse şüphesiz 
bu kalplerinin/gönüllerinin takvâsından kaynaklanır.” 
(Hac, 22/32) Bu fenerin kâinata yaydığı ışığı görenler, 

verdiği sinyalin mânâsını anlayanlar sahil-i selâmete 
yani kendilerine, kendi “memleket”lerine döner ve

Seni sevmek benim dinim imanım
İlâhî, din u imandan ayırma! 

nutk-ı şerifini terennüm etmeye başlarlar.
Allah ve Resûlü tarafından sınırları çizilen dinin 

temel terimi iman, imanın yeri de kalptir. Peki “Takva 
buradadır.” (Müslim, Birr, 32) diyerek kalbini gösteren 
Peygamber Efendimiz’in önüne kim, nasıl geçebilir? 
Burada Hindistan’lı Selman Ruşdî’den, Danimarkalı 
karikatüristten önce kendimizi hesaba çekmemiz ge-
rekiyor. Çünkü ayet “Ey müminler!” hitabıyla başlıyor. 
“Mürekkep yalayan”lar olarak en büyük hatamız şu: 
O’nun şerefli sözlerinden işimize geleni alıyor, işimize 
gelmeyeni “Mevzuat Sepeti”ne atıyor ve aklımızca on-
lardan kurtuluyoruz. Mevcut yetersiz bilgimizle bir yer-
lere oturtamadığımız metinleri yok sayıyoruz. Hiçbir 
yetkimiz olmadığı halde, edeb sınırlarını zorlayarak 
“O’nun böyle bir şey söylemesinin zaten mümkün ol-
madığını” da ilave ediyoruz. Böylece aklımızı ve bilgi 
kırıntılarımızı O’nun önüne geçiriyoruz. Alkışlar eşli-
ğinde meydanda istediğimiz gibi “at oynatıyor”uz. İşte 
tam bu noktada, bu çıkmaz sokakta tur atanlar için 
birinci ayette geçen “vettekullah” ifadesini, “Allah’tan 
kork be adam!” diye Türkçe’ye tercüme etmekte hiçbir 
mahzur yoktur. 

Sabır irade ve ihlas ile, nefsin tuzaklarına düşme-
den takvâ merdivenini bir bir kateden mümin, hu-
zur denizine doğru emin adımlarla yürümeye başlar. 
Bu doyumu olmayan hâl, hayatın her alanına akseder. 
İnsanlarla farklı ve içten bir diyalog kurmanın yolları 
kendisine açılır. Hz. Peygamber’e gönülden bağlı olan, 
onun rehberliğine kalben boyun eğen, onun bizi biz-
den çok düşündüğünü bilen (Bk. Tevbe, 9/128) bu mü-
minin aşk ve mahabbeti, kâinatı kucaklayacak kadar 
bereketli bir duruma yükselir. “Her şeyin O’nu tespih” 
ettiğini hissetmeye ve

Seherlerde kuşlar ile 
Çağırayım Mevla’m seni

ilâhisini mırıldanmaya başlar. Tabiatla barışık hale 
gelir. Çiçeğin, böceğin, kurdun kuşun da yaşama hakkı 
olduğunu hatırlar. “Allah’ı sevmek isteyenler Resûl’e 
tabi olsun.” (Bk. Âl-i İmran, 3/31) ifadesindeki hakikati 

Edirne Hasan Sezaî Hazretleri haziresinde, hayat ve ölüm.  
(Fotoğraf: Fulya İbanoğlu)
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kavrar. Önüne aşk ve sevda ile örülmüş farklı bir dün-
yanın kanatları açılır. Kur’ân’ın hikmetleriyle yüz yüze 
gelir, okudukça iç alemi zenginleşir, iç alemi zenginleş-
tikçe huzuru artar. Dinledikçe kendini bulur, kendini 
buldukça secdelere kapanır. “Onlara Rahman’ın ayetleri 
okunduğu zaman secdeye kapanırlar ve ağlarlar” (Mer-
yem, 19/58) Allah’ı ve Resûlüllah’ı sevmenin mevhibe-
leri ile karşılaşır. Şu hadis-i şerifte anlatılan mümin-
lere benzemeye başladığı için hiç kimselerin görmediği 
kuytularda mümin olmanın sonsuz mutluluğunu yaşa-
maya başlar: “Üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa 
o kişi imanın tadını tadar: Allah ve Resûlü’nü herkes-
ten daha çok sevmek, sevdiği kimseyi sadece Allah için 
sevmek, küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi tehlikeli gör-
mek.” (Buharî, İman, 9)

Allah’ın lütfu ve alnının akı ile zor bir imtihanı ver-
menin sevinciyle elde ettiği nimetler için seher vakti 
yapacağı duayı da öğrenmiştir artık: “(Bu nimetler), Ey 
Rabbimiz! İman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş 
azabından koru diyen, sabreden, dürüst olan, huzurda 
boyun büken, hayır hasenat için harcayan ve seher vak-
tinde Allah’tan bağış dileyenler içindir.” (Âl-i İmran, 
3/16-17) Derin derin düşünerek, yavaş yavaş okuduğu 
Allah’ın kitabında “hayat bilgisi”nin özünü bulur ve 
adeta yeniden doğar: “Ey müminler! Hayat verecek şey-
lere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resûlü’ne uyun! Ve bi-
lin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer…” (Enfal, 8/24) Bu 
ayetten dersini alır ama şu sorunun da peşine düşer: 
Allah’ın kişi ile kalbi arasına girmesi ne demektir? Bir 
bilene sormak lazım. “…Bilmiyorsanız zikir ehline/bi-
lenlere sorun” (Nahl, 16/43), çünkü “…Her bilenin üs-
tünde bir bilen vardır.” (Yusuf, 12/76)

Hucurât suresinin üçüncü ayeti bize mühim bir ders 
daha vermektedir: Büyükleri dinleme adâbı. Âlim ve 
ârifler son peygamberin vârisi olduğuna göre onları 
da bu şuurla dinlemek gerekir. Sohbet meclislerinde 
konuşandan çok dinleyen olmak… Konuşmaktan de-
ğil dinlemekten zevk almak. Kulak, göz ve gönül sıra-
lamasının hikmetini kavramak. “…Size kulak, göz ve 
gönüller verdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz.” (Mülk 
67/23) Büyüklerle konuşurken ses tonuna dikkat etmek. 

Kimlere hitap ettiğinin, kimlerle konuştuğunun far-
kına varmak. Konuşmak için zorunluluk olursa “Ben 
bilirim” tuzağına düşmeden derdini anlatmak. “Kim-
senin bilmediğini bildi.” övgüsü yerine “Basit bir ko-
nuyu bilemedi.” yergisine talip olmak. Yani kibir değil, 
tevazu… Yani neşv ü nemâ bulmanın, büyüyüp serpil-
menin bereketli yolu:

Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Mütevâzi olanı rahmet-i Rahman büyütür

On sekiz ayet ihtiva eden Hucurât suresinin beş 
ayeti “Ey İman edenler!” hitabıyla başlamaktadır. 13. 
ayet ise sekiz milyara hitap etmekte ve konumuzla il-
gili ana ilkeyi barındırmaktadır: “Ey İnsanlar! Doğ-
rusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve bir-
birinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere 
ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanı-
nız ondan en çok korkanınızdır. (Allah katında en de-
ğerli olanınız O’nun emir ve yasakları hususunda en 
duyarlı, en dikkatli olanınızdır.)4 Şüphesiz Allah bilen-
dir, her şeyden haberdardır.”

Evliyâullah/Allah dostu olmanın da Kur’ân-ı Kerim’e 
göre iki unsuru vardır: İman ve takvâ. (Yunus,10/63-64) 

Evet, imtihan dünyasındayız. Gönüllerimizin takvâ 
ile imtihanı devam ediyor. Zor bir imtihan ama Allah’ın 
izniyle, sabırla, sebatla, alın teri ile başaracağız. En üst 
puanın adı takvâ, onun da yeri gönül…

Kesin olarak bilinen bir şey varsa o da şudur:

“…Allah, takvâ sahipleriyle beraberdir.” (Bakara, 2/194)
“…Allah takvâ sahiplerini sever.” (Tevbe, 9/4)
“Âkıbet, takvâ sahiplerinindir.” (Araf, 7/128)

Sultan II. Mahmud’un kızı, Sultan II. Abdülhamid’in 
halası, 1899’da vefat eden ve kabri Eyüp’te bulunan 
Adile Sultan ile başladık onunla bitirelim:

İmtihandır âşığa cevr u cefa mâşuktan
Rif ’at-i uşşâka bâis sabr u hicrân değil mi? 

1 Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, c. 1, s. 168 vd., İs-
tanbul, 1935.

2 Nefsin yaramazlıklarından kurtulma.

3 Ahlakî güzelliklerle donanma (Latin harfleriyle yazılışları aynı olan bu 
iki kelimenin orijinallerinin yazılışı farklıdır.)

4 Bu tercüme Mustafa Öztürk’e aittir.

DİPNOTLAR
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Dinin hayata bakışı, hayatın bir imtihan yurdu 
olduğu yönündedir. Nitekim Kur’ân’a ba-
kıldığında pek çok ayette dünya hayatının 

varoluş sebebinin sınama olduğu yönünde ilâhî be-
yanlara rastlanır.1 Şer’î hükümler de dünya hayatı-
nın varoluş gayesi olan bu sınamanın bir sonucudur. 
Şöyle ki, Allah Teâlâ mahlûkatı yaratıp da onlar için 
imtihan yurdu olan dünya hayatı ile ceza yurdu olan 
ahiret hayatını var kılınca, bu imtihanın ayrılmaz bir 
unsuru olarak dünya hayatı itibarıyla şer’î hükümleri 
vaz etmiş, böylece de irade buyurduğu imtihanın ta-
hakkukunu sağlamıştır.2 Dünya hayatı içerisinde ya-
sak kılınan şeylerin uhrevî hayat açısından yasaklama 
konusu olmaması da bu yönde bir delâlet taşır. Zira 
dünya hayatı itibarıyla erkeğe haram kılınan ipeğin 
cennet ehli için elbise kılınmış olması, yine dünya ha-
yatında haram kılınan içkinin cennet nimeti olarak 

takdim edilmesi dünyanın teklîf ve imtihan yurdu 
oluş gaye ve hikmetine, ahirette ise böyle bir gaye ve 
hikmetin esas alınmasının gerekçesinin ortadan kalk-
mış oluşuna bağlanabilir.3 

Dünya hayatının bir imtihan yurdu oluşunun so-
nuçları, uhrevî hayata uzanacak ve hatta uhrevî ha-
yatın mutluluk ve bedbahtlığa konu olmasını sağlaya-
cak nitelikte olduğundan bunun bir ayrılmazı olarak 
dinî hükümlerin sonuçları da uhrevî hayatı kuşatıcı 
bir vasıf kazanmıştır. Evet dinî hükümler dünya ha-
yatında amele konu olsun diye vaz edilmişlerdir, do-
layısıyla da yükümlülükler teklîf yurdu olan dünyaya 
yönelik kılınmıştır; ama gel gör ki kendisi teklîf ma-
halli olmayan ahiret hayatının keyfiyeti, dünyada ye-
rine getirilen mükellefiyetlerin sonucuna bağlanmış-
tır.4 Daha açık bir ifadeyle şer’î hükümler çerçevesinde 
amel etmek sadece dünya hayatında değil ahirette de 

Bursalı Huldî Mustafa Efendi’nin beyti: “Kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan/Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan” (Hattat: Bakkal Arif Efendi)
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mutluluk vesilesi olacaktır. Çünkü imtihan süreci, 
dünya hayatının sona ermesiyle bitmiş olacak, bu im-
tihanın akıbeti mükâfat ve ceza yurdu olan ahirette 
belli olacaktır.5 Bu yönüyle de şer’î hükümler ve dinî 
yükümlülükler, sınama amacının gerçekleşmesinin 
birer vasıtalarıdırlar.6 

Kâdir-i mutlak olan Rabbimiz’in takdiri gereği 
kulluğun mükafat ve ceza yurdu olan ahirete değil 
de sınama ve imtihan yurdu olan bu dünyaya müte-
allik kılınması, keza dünyada iken yapılıp edilenlere 
bir kısım dünyevî sonuçlar terettüp etse de bunların 
karşılığının eksiksiz bir biçimde esas ahiret hayatında 
görülecek oluşu,7 dünya hayatında dinî yükümlülük-
ler üzerinden yürütülen sınama ve imtihanın, nefsânî 
isteklerin peşinden gidenle Rabbânî istek-
lere bağlı kalanların, Allah’a itaatkâr 
olanla asi olanın, hevâsına uyanla 
hevâsını dizginleyenin tefrik edil-
mesi amacına yönelik olmasını 
sağlamıştır.8 Abdulazîz el-Buhârî 
(ö. 730/1330), dinin emrettiği 
bir şeyin mutlaka övgüye de-
ğer bir yararı bulunduğunu ve 
bunun da imtihan olduğunu 
belirtirken,9 İbn Teymiyye (ö. 
728/1328) “Hükmün, kulların sı-
nanması ve imtihanı amacıyla va-
zolunuşu, itaatkâr olanı asiden ayırt 
etme gayesine matuftur.”10 derken bu ger-
çeğin altını çizmiş ve ilâhî hükümlerin her şey-
den önce itaat edeni isyankârdan, iyiyi kötüden ayırt 
etme amaçlı bir imtihan olma vasfı taşıdığını belirt-
miştir.11 Necmettin et-Tûfî (ö. 716/1316) ise dinî yü-
kümlülükler üzerinden yürütülen imtihanın amacını 
daha küllî bir değere yani Allah’a itaat ilkesine bağ-
lamış, teklîfin gereğinin Allah’a itaat olduğunu, bu-
nun için de mükellefin, ilâhî emir ve nehye konu olan 
amellere uygun davranması gerektiğini, va‘d ve vaîdi 
dikkate almanın da son tahlilde Allah’a itaat gayesine 
yönelik olduğunu belirtmiştir.12

Yukarıda da geçtiği üzere itaat edeni isyankârdan, 
iyiyi de kötüden ayırt etmek amacıyla insanın dünya 
itibarıyla tâbi tutulduğu imtihanın konularından biri 
dinî yükümlülüklerdir.13 Bu çerçevede dinî hükümlerin 

imtihan olma yönünü ifade etmek üzere “fitne” ke-
limesinin kullanılmış olması da manidardır. Bunun 
sebebi fitne kelimesinin sınama ve deneme anlamına 
gelmesi,14 dahası aslî anlam itibarıyla değerli madenle-
rin ateş ile ayrıştırma işlemine tabi tutulması şeklinde 
bir delâlet taşımasıdır ki Araplar bunu “fetentü’l-fidda” 
şeklinde ifadelendirmişlerdir.15 Fıkhî hükümlerin im-
tihan konusu oluşu fıkıh literatüründe “ibtilâ” keli-
mesi üzerinden de ifade edilmiş, yanı sıra bu kulla-
nımın “Allah’ın kula hem itaat etme hem de günah 
işleme imkânı vermesi” şeklinde mecazî bir düzleme 
oturduğuna,16 keza fıkhî hükümlerde, onların, kullar 
açısından doğuracağı ve ilm-i ilâhîce de malum olan 
sonuçlarının, insanlar nezdinde de açığa çıkmasını 

temin etme gibi bir gayeye matuf kılındığına 
ve bunun da kulun mehâsin-kabâih ara-

sında yapacağı seçime bağlandığına 
işaret edilmiştir.17 

Fıkhî hükümlerin bu şekilde 
sınama gayesine mebnî kılın-
ması onların kulların menfaat 
ve maslahatını temin etme ni-
teliği taşımadıkları ve aklın 
idrakinin ötesinde oldukları 

anlamına gelmez. Çünkü bu 
sınamanın mevcudiyet ve ma-

hiyeti akıl tarafından kavranabil-
mekte ve akıl hem ölüm gelene kadar 

Allah’a itaat ile sınandığını hem de bu sı-
namanın vasıtası olan ilâhî emir ve yasakların kula 

yönelik yararlar tazammun ettiğini idrak edebilmek-
tedir.18 Aklın idrak alanına girmeyen ve bu yönüyle 
de kullara dönük içerdikleri maslahat ve yararlar akıl 
tarafından tespit edilemeyen hükümlerde ise imtihan 
bizatihi bu hükümlerin kendisi olmakta, dolayısıyla 
bunların vazediliş gayesi doğrudan imtihan olarak de-
ğerlendirilmektedir.19 Bir başka ifadeyle mebnî olduğu 
maslahatın tespit edilemediği veya vazedilişinde hangi 
maslahata itibar edildiğinin net olarak tayin edileme-
diği hükümlerin vaz ediliş maksadı sınama olmakta-
dır.20 İbnu’l-Arabî’nin (ö. 543/1149) “Teklîfe konu olan 
hususlar arasında sayı ve kuvvet bakımından farklı-
lıklar söz konusu olsa da bunların hepsi de bir imti-
handan ibarettir.”21 şeklinde ifade ettiği bu hususun 

İtaat edeni 
isyankârdan, iyiyi 
de kötüden ayırt 

etmek amacıyla insanın 
dünya itibarıyla tâbi 
tutulduğu imtihanın 
konularından biri dinî 

yükümlülüklerdir.
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Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) “Teklîfin sağladığı ya-
rar sınamadır.”22 şeklindeki ifadelerinde özetlendiği 
söylenebilir. Ne var ki dinî yükümlülüklerin bir im-
tihan aracı oluşu, kullara dönük bir zorlaştırma an-
lamı taşımaz. Nitekim av yasağı hükmünün ve bu hük-
mün gayesinin imtihan olduğunun belirtildiği Mâide 
Sûresi 94. ayette, yasağın, bişey’in şeklinde kayıtlan-
mış olması, bunun, altından kalkılamaz bir yüküm-
lülük olmadığına delâlet etmektedir.23

Dinî yükümlülüğün (teklîf) bu şekilde dünyanın 
imtihan yurdu kılınışı ile irtibatlandırılması, bu im-
tihanın başarısı için dinî yükümlülüğe konu olan hu-
susların, yani helâl ve haramların bilinmesini ve bir-
birinden tefrik edilmesini icap ettirmektedir.24 Eserine 
emir konusuyla başlayan Serahsî’nin (ö. 483/1090) “De-
nemenin büyük bir kısmı emir ve nehiy aracılığıyladır. 
Bu ikisinin bilinmesi sayesinde hükümlerin marifeti 
tam olur, helâl haramdan ayırt edilir.”25 şeklindeki ifa-
deleri bu hususa işaret etmektedir. Bunun bir sonucu 
olarak âlimlerimiz dinî yükümlülükleri, imtihan vesi-
lesi olma cihetinden izaha çalışmışlar ve bu yönde bir 
kademelendirmeye tâbi tutmuşlardır. Buna göre söz-
gelimi farz-ı kifâyeler sınama amacı içermeden doğ-
rudan maslahatı temin ve mefsedeti engelleme gaye-
sine yöneliktirler. Böyle olduğu için de mükelleflerden 
bir kısmı hedeflenen maslahatı gerçekleştirdiğinde di-
ğerlerinden yükümlülük düşmektedir. Zira bir fiil fail 
olmadan varlık kazanamadığından bu durumda fail, 
sadece fiilin tahakkukunun ve o fiil ile güdülen mas-
lahatın temininin aracısı olarak dikkate alınmakta-
dır.26 Farz-ı ayında ise amaç, yapılması istenen fiilin 

yerine getirilmesi suretiyle bizzat failin 
sınanmasıdır. Böyle olduğu için de itaat 
ve ma’siyetin ortaya çıkması için masla-
hatın her bir mükellef itibarıyla gerçek-
leşmesi amaçlanmaktadır.27 

İmtihan olma gayesi tek tek dinî hü-
kümlerin her birinde mevcut bir vasıftır. 
Nitekim orucun gündüz tutulmasının ge-
rekçesi sınamadır. Zira insan nefsi fıtratı 
gereği geceden ziyade gündüz yeme-içme 
eğilimi içindedir ve bu yöndeki arzuların-
dan geceleri kaçınması çok daha kolay-
dır. Dolayısıyla da oruç üzerinden yürü-
tülen sınama anlamı, gece itibarıyla tam 

tahakkuk etmemektedir.28 Sa’y etme, tavafta hervele 
yapma, şeytan taşlama gibi özü itibarıyla Hz. İbra-
him, Hacer ve Hz. İsmail’in tâbi tutulduğu bir imti-
hana karşılık gelen hac menâsiki29 de büyük bölümü 
itibarıyla bir imtihandır ve kulun, kendisi için va-
zolunmuş hükümlere itaatini sınama amacı taşır.30 
Böyle olduğu içindir ki şeytan taşlamada amaç, taş-
ların hedefe/cemerâta ulaşması değil, bir fiile yönelik 
ilâhî emre ilişkin kulun teslimiyetinin sınanmasıdır31 
ve bir fiil üzerinden yürütülen bu sınama özü itiba-
rıyla inanca ilişkin bir imtihan olmaktadır. 

Bir diğer dinî yükümlülük olan zekât da yine ku-
lun tercihi üzerinden yürütülen bir sınama gayesi içe-
rir.32 Zira zekâtta mal sahibi, Allah’ın rızasına erme ve 
müslümanların saadet ve gücüne katkı sunma gaye-
sine mebnî olarak malla ilgili nasıl bir tasarrufta bu-
lunduğu noktasında imtihana tâbi tutulmaktadır.33 Bu 
yönüyle de mal-mülk özü itibarıyla beşer için dünya 
hayatında fitne yani deneme ve imtihan aracı kılın-
mıştır. “Siz mallarınız ve nefisleriniz hakkında sına-
nacaksınız.” (Âl-i İmrân, 3/186) mealindeki ayetin de 
delâlet ettiği üzere mal ıslah ve ifsada, hayır ve şerre, 
iyilik ve haksızlığa vesile kılınabilecek çift yönlü bir 
imtihan aracı olma vasfı taşımaktadır.34 Keza kur-
ban, kulun, Allah’ın lütfettiği nimetler itibarıyla cö-
mertlik veya cimrilik noktasında tâbi tutulduğu bir 
şükür imtihanı olmakta ve kurban etini muhtaç du-
rumdaki kardeşiyle paylaşması üzerinden yürütülen 
bu imtihanda başarılı olmasının mükafatı Allah’a ta-
karrub olarak ifadelendirilmektedir.35

Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinden sonra Sultan Ahmet Camii’nde ilk cuma namazı
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Dinin kaçınmayı talep ettiği hususlarda yani ne-
hiylerde de imtihan unsurundan bahsetmek mümkün-
dür. Zira nehye konu olan dinî hükümler maslahatın 
temini ve mefsedetin def ’i gibi yüce bir hikmete bi-
naen vaz edilmiş olsalar da bu ana maksadın yarı sıra 
imtihan ve sınama gayesini de tazammun etmektedir-
ler.36 Böyle olduğu içindir ki Allah Teâlâ riba, zina ve 
bunlara yol açan akitleri hem fesat içermeleri hem de 
sınama ve imtihan vesilesi olmaları sebebiyle haram 
kılmış, salt maslahat olması itibarıyla satım akdini 
ve nikâhı ise helâl saymıştır.37 Çünkü nikâh nesli de-
vam ettirmek suretiyle dünyanın imarına katkıda bu-
lunma şeklinde yüce bir hikmeti barındırmaktadır.38 

“Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık.” (Furkan, 
25/20) mealindeki ayetin de delâlet ettiği üzere mu-
amelatın konusu olan tüm beşerî ilişkiler ve bu bağ-
lamda gündeme gelen bütün hak ve ödevler de bir 
imtihan aracıdır ve insanlar onlar üzerinden de bir 

sınamaya tâbi tutulmaktadırlar. Bu yöndeki sınama-
nın çoğu durumda kadın-erkek, zengin-fakir şeklin-
deki karşıtlıklar üzerinden seyrettiği de bir vakıadır. 
Bu yönüyle erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere, 
fakirlerin zenginlere, zenginlerin de fakirlere karşı 
yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinden 
imtihana tâbi tutuldukları söylenebilir. Ezcümle dinî 
hükümlerin vazolunuşunda güdülen gaye ve hikmet-
lerden biri de imtihandır. Ancak bu öyle bir sınama-
dır ki, kulun tercihinin, o hükümle talep edilen emir 
ve yasak doğrultusunda oluşu, onun maslahat ve ya-
rarına kılınmıştır. Böylece yükümlülükler üzerinden 
hem kulun maslahat ve menfaati temin edilmiş hem 
onun imtihanı yürütülmüş hem de mükâfat ve ceza 
yurdu olan ahiretteki konumu bu dinî yükümlülüğü 
yerine getirip getirmeme noktasındaki tercihine tâbi 
tutulmuştur. Dinî hükümler her cihetten yüce hik-
metler içerir. Yeter ki bakmasını bilelim. 
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MUSİBETLERLE BAŞ EDEBİLMEDE NEBEVÎ 
YAŞANTININ ÖRNEKLİĞİ

Şule DÜNDAR
Vaiz/Beşiktaş Müftülüğü

Allah, kâinatı insan için, insanı da kendisine 
ibadet etsin diye yaratmıştır.1 Lakin insana 
ibadet mükellefiyetinden önce bazı kabili-

yetler vermiş böylece teklifin icaplarını yerine getir-
meye hazırlamıştır. İnsanın bu kabiliyeti çift yönlü-
dür; hem “hayra” hem de “şerre” imkân veren bu iki 
yönüyle fiillerini işlemektedir.2 Âlemde hayır ve şer-
rin, iyi ve kötünün olması hür iradenin, sorumlulu-
ğun ve imtihanın gereğidir. Bu nedenle dünya haya-
tında insanın başına kendi fiilinin neticesi olarak3 

bir musibet gelebildiği gibi kendi kusuru olmadığı 
halde de gelebilir ya da Allah insanları imtihan et-
mek için musibet verebilir.4 Bu çerçevede dünya dü-
zeni hayırla şerrin, faydalı ile zararlının biraradalığı 
üzerine kuruludur. İnsan dünyanın sadece iyilik üze-
rine kurulu olmasını temenni eder. Hiçbir dert, tasa, 
sıkıntı, belâ, yokluk kendisine uğramasın ister. An-
cak dünyada yalnız kötünün/şerrin bulunması bütün 
varlıkların yokluğunu, sadece hayrın bulunması yü-
kümlülüğün, aklın, iradeli varlık oluşun sebeplerinin 

2020/1441-YazDin ve Hayat20



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 21

ortadan kalkmasını gerektirir, yeryüzü melekleri ola-
rak yaşamayı icap ettirirdi. Oysaki insanın dünyadaki 
konumu yeryüzü halifeliği/temsilciliğidir.5 Yaratılışı 
bu “emanet” temeli üzerine kurulu olduğundan in-
san, Rabbine karşı, kendine karşı ve nihayet içinde ya-
şadığı tabii ve sosyal çevreye karşı sorumludur. Yine 
Yüce Allah, hikmeti gereği bu sorumluluğun yerine 
getirilmesi hususunda herkesi farklı yaratmış, insan-
ların kimini kimine üstün kılmıştır.6 

İnsanın dünyada varoluşunun asıl gayesi Allah’a 
karşı ubudiyyet görevini yerine getirmek ise kullu-
ğunun (kendi kendine yeterli varlık olamayışının/
acziyetinin) gereği olarak tüm yaşamı boyunca 
yetemeyeceği/üstesinden gelemeyeceği 
çeşitli zorluklarla sınava tâbi tutu-
lacaktır. Ancak bu sınama ebedî 
yaşayacağı bir dünyada değil iyi 
ile kötünün bir arada olduğu 
bir düzende ve fâni/sonlu bir 
dünyada gerçekleşecektir. 
Bu nedenle dünyanın sonlu 
oluşu gibi dünya sıkıntıları 
ve imtihanları da sonlu ola-
caktır. Bu konuda nebevî hayat 
bize şunu söylemektedir: “Mü-
min erkek ve kadının nefsinde, ço-
cuğunda, malında belâ eksik olmaz. 
Ta ki hatasız olarak Allah’a kavuşsun.”7 
Musibet/belâ olarak görülen, ademoğluna keder ve 
üzüntü veren nice imtihanlar, onun ebedî hayatını/
cennetini imar ederken, kişiye düşen, sınırlı ve sonlu 
bir varlık olarak sınırlı ve sonlu bir alemde nefes al-
dığını bilmesidir. Nitekim bir başka nebevî şahitlik 
bize şunu salık vermektedir: “Resûlüllah’a bir siyahî 
kadın gelip şöyle der: “Ey Allah’ın Resûlü ben saraya 
tutulur düşerim. O anda her tarafım açılır. Allah’a 
dua et de bundan kurtulayım.” Allah Resûlü: “İstersen 
sabret, bu sebeple cennet senin olur. İstersen dua ede-
yim, iyileşirsin.” Kadın: “Sabredeceğim. Ancak düş-
tüğüm zaman üstüm başım açılıyor. Allah’a dua et 

de üstüm açılmasın.” der. Allah Resûlü üstünün açıl-
maması için dua eder ve hastalığı onu bayılttığında 
üstü başı açılmaz olur.”8 

İlke olarak iyi olarak gördüklerimiz de kötü ola-
rak gördüklerimiz de kişinin inanç ve ahlâk bakımın-
dan yetkinleşmesine imkân veren bir sınama aracı-
dır.9 Ölüm de dahil olmak üzere musibetler hayatın 
bir parçası, tabii ve kaçınılmaz gerçekleridir. İnsan 
hiçbir musibetle karşılaşmamak için hiç var olma-
mak durumundadır. Haliyle musibetlerin olmama-
sını istemek tabiattaki oluşma ve bozulma (kevn ve 
fesad) kanununun ortadan kalkmasını istemek demek 

olur ki bu, dünyanın olmamasını istemekle aynı 
mânâya gelmektedir.10 Halbuki dünya bir 

kadere göre ilerlemektedir11ve kader 
mutlak anlamıyla mahlûkatın ya-

ratılış planı, irademiz dışında 
başımıza gelen hadiseler ve 
insanın iradî fiillerinin tak-
diri olmak üzere üç yönü12 
olan ilahî tasarruftur. Bu-
nunla birlikte insan hayatı 
gece ve gündüzün birbirini 

takibi gibi müspet ve menfî 
yaşantılarla; keder, hastalık, ka-

yıp, bolluk, refah, neşe ile iç içe geç-
miş bir sıradüzende seyreder.13 Üstelik 

üzücü durumlar çoğu kez, akşamın gelişi 
gibi yavaş yavaş yaklaşmaz, aniden gelerek insanı ha-
zırlıksız yakalar. Bazen de tasasız günler o kadar uzun 
olur ki insan bu hâl hiç bitmeyecek sanır, huzur, ba-
şarı, kazanç birbirini kovalar. Kişi çoğunlukla böyle 
bir durumda sahip oldukları onun öz malıymış gibi, 
hiç zeval bulmayacakmış gibi davranır. Hatta inanç 
noktasında sorunları varsa, sahip oldukları üzerinden 
kendisini sonsuz yaşayacakmış gibi tasavvur etmeye 
başlar.14 Ancak hayatın temel izleği pek çok insan 
için genelde “alacakaranlık” denebilecek bir evsafta 
geçer. Bir alandan son derece başarılı ve doyum ha-
linde iken kendisi için çok önemli bir başka konuda 

Ölüm de dahil 
olmak üzere 

musibetler hayatın 
bir parçası, tabii ve 

kaçınılmaz gerçekleridir. 
İnsan hiçbir musibetle 

karşılaşmamak için 
hiç var olmamak 
durumundadır.
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ciddi sıkıntılar ve mahrumiyetler yaşayabilir. İnsanın 
sabırsız ve ben merkezli tabiatı da göz önünde bulun-
durulduğunda ortaya çıkan tehlike, hayatında o an 
var olan sıkıntılar yüzünden olumlu gelişmeleri gö-
rememesi ve hayatının bir alanındaki sıkıntıdan do-
layı kendisini tamamen karanlıklar içinde zannetmesi 
şeklinde tebellür eder.15 Halbuki Allah’ın Resûlü (a.s) 
“Müslümanın başına gelen hiçbir meşakkat, devamlı 
hastalık, gelecek endi-
şesi, geçmişe ait bir 
keder, umumiyetle 
herhangi bir belâ ve 
dert hatta bir diken 
acısı yoktur ki bu se-
beple ağaç yaprakla-
rının dökülmesi gibi 
Allah onun günahla-
rını bağışlamasın.”16 
“Birinizin başına bir 
musibet/acı bir şey gel-
diğinde “Biz Allah’a 
âidiz ve Allah’a döne-
ceğiz. Allah’ım, ba-
şıma gelen musibe-
tin/acının mükafatını 
senden bekliyorum, 
bundan dolayı bana 
ecir ihsan et, benim 
için onu daha hayırlı-
sıyla değiştir.”17 diye-
rek, bütün musibet durumlarında müslüman tavrını, 
musibet esnasında soğukkanlılığı koruyarak durumu 
değerlendirebilmeyi, her halükârda Allah’la iletişimi 
sağlam tutabilmeyi tavsiye eder. 

Kulluk; güven/emin olma, ikrar/kabul, olgunluk/
kemâl ölçütlerini kendinde birleştiren bir varoluş ha-
lidir. Allah’a güven temelinde, O’nun öğrettikleri ve 
talepleri doğrultusunda bir kişilik inşasıdır. Kulluk 
bilinci, anlık ve kısa süreli hayaller kurmak, hedefler 
belirlemek, planlar yapmak yerine ahireti de içine alan 

uzun soluklu amaçlara yatırım yaptırır. O mükellefiyet 
çağından ölümüne kadar acısıyla-tatlısıyla birçok sınav-
dan geçer. Hastalanır, vücudu zarar görür. Sel, deprem, 
çığ, kıtlık, kuraklık gibi afetlerde can-mal kaybı, korku- 
keder yaşar, sıkıntılar çeker. İnsanları korkuya ve ümit-
sizliğe sevk eden bu tür musibetler karşısında; “Allah’ım! 
Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan 
hisse ver. Bize, cennetine ulaştıracak kadar tâatini na-

sip eyle. Dünya mu-
sibetlerini hafiflete-
cek güçlü iman ver. 
Allah’ım! Bizi yaşat-
tığın müddetçe ku-
laklarımız, gözleri-
miz ve kuvvetimizden 
faydalandır; ölümü-
müze kadar da on-
ları devamlı kıl. Bizi 
dinimizde musibete 
uğratma. Dünyayı 
en büyük düşünce-
miz ve gayemiz, ilmi-
mizin sonu kılma.”18 
şeklindeki Peygam-
ber (a.s.) duasıyla yol 
aldığında, yaşadığı 
sürece yani Allah’ın 
belirlediği ecel gelin-
ceye kadar hayata tu-
tunmanın ve sorum-

lulukları yerine getirmenin esas gaye olduğunu görür. 
Bu nedenle Allah Resûlü; “Dünya tatlı, göz kamaştı-
rıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek 
ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldan-
maktan sakının.” buyururken,19 imana dayalı sorum-
luluk duygumuzu bizlere hatırlatır.

İmtihanın Yüklediği Sabır Sorumluluğu 

Mümin iki şeyle cenneti kazanır: İyilik ve refah 
zamanında şükür; kötülük ve musibet zamanında 

 “Yapıştım dâmen-i pâk-ı rızâya herçi bâd-âbâd / Sarıldım hâk-i pây-i Mustafa’ya herçi bâd-
âbâd / Zuhûrât u cevaba tâk u tâkâtsız olub hayrân / Sığındım dergah-ı lütf-ı Hüdâ’ya herçi 
bâd-âbâd” (Hattat: Çırçırlı Ali Efendi)
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sabır. Allah musibetler neticesinde insanların inanç-
larındaki sadakatini, samimiyetini, ihlâslarını sına-
makta, bu konuda aralarında var olan farklılıkları 
da imtihanın bir parçası olarak belirlemektedir.20 
İmtihan maksadıyla gelen musibetin “sabır”la kar-
şılanması bir reçete olarak hem Kur’an’da21 hem 
sünnette22 yerini almıştır Allah, insanoğlunu müs-
pet ve menfî vasıtalarla bu dünyada imtihana tabi 
tutarak, ihlâslı mümini münafıktan, doğruyu ya-
lancıdan ve imanında sarsıntı geçireni sebat eden-
den ayırt etmeyi dilemektedir.23 Bununla 
birlikte her zorluğun arkasından 
mutlaka bir kolaylık gelece-
ğini24 vadeden Allah, fert-
leri ve toplumları sürekli 
musibet ve zorluğa mu-
hatap etmemekte, tak-
dir ettiği bu düzenle 
rahmetini tecelli et-
tirmektedir.25 Taham-
mülsüzlük ise musi-
betlerden doğan acıları 
daha da arttırmakta, 
çözümsüzlüğü çözüm 
olarak karşımıza çıkar-
maktadır. Oysa ki musibet-
ler karşısında sabırlı ve meta-
netli davrananlar onlardan daha 
çabuk kurtulabilmektedir. Çünkü mu-
sibetlerin insanları eğiten, olgunlaştıran, onlara ha-
yatın ağır sıkıntıları karşısında direnç, tahammül 
gücü ve yaşama daha sıkı tutunma iradesi kazan-
dıran bir rolü vardır.26 Şefkat göstermeyen bir ba-
baya sahip olma, uzun yıllar evlat hasretiyle yanma, 
ölümcül rahatsızlıklarla mücadele etme, evlatlarını 
kaybetme, if las, sakat kalma… Bütün bunlar acı ve-
ren, ümit kıran, olumsuz, kötü ve şer gibi görünen 
insan tecrübeleridir. Kötü vasfıyla insan algısında 
yer edinen bu tecrübelere, varlığın olduğu gibi ka-
bulünü (tevekkülü) de içeren imanî bakış, bitmez 

tükenmez bir ümit hazinesi sunar. Bu çerçevede ha-
yatın iniş-çıkışları karşısında mümin tutumu; ön-
lenebilir musibetleri onlara katlanarak değil, musi-
betten korunma yönünde önlem alarak, başa gelen 
bir felâketten kurtulmak için her türlü çabayı gös-
tererek, kurtulma imkânı bulamaması halinde de 
durumu sabırla karşılamak olmalıdır. Peygamber 
(a.s) sözü bu itikadı gerekli kılmaktadır: “Müminin 
durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli 
kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sa-

dece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükre-
der; bu onun için hayır olur. Başına 

bir belâ gelecek olsa, sabreder; 
bu da onun için hayır olur.”27 

Allah’ın insanoğlunu çe-
şitli sıkıntılarla imtihan 

edeceğini Kur’an’da bir-
çok defa hatırlatması28, 
Hz. Peygamber’in fiilî 
ve kavlî eylemeleri-
nin hem sınanmayı 
hem de sınanmanın 

sabırla aşılacağını defa-
atle işaretlemesi insanın 

musibetle olan sıkı mü-
nasebetini de göstermek-

tedir. Nitekim nebevî beyan 
bunu tüm çıplaklığıyla ortaya ko-

yar. Abdullah b. Mes’ûd’un nakletti-
ğine göre; Allah Resûlü (s.a.v.) bir gün ashabıyla 

sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine 
bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek 
iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Kare-
nin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne ol-
duğunu ashabına sorar. Sahabe, “Bunu en iyi bile-
cek, Allah ve Resûlü’dür.” deyince Hz. Peygamber 
kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: “Bu 
karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanın-
daki küçük çizgiler, insanı her yönden saran musi-
betlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri 

Hikmetini 
kavrayamasak da bu 

dünyada olup biten her 
şeyin Yüce Rabbimiz’in bildiği 

ulvî bir mânâ ve amaç taşıdığını 
unutmamak gerekir. İnsanoğlu 

kendisine verilen akıl ve kavrama 
yetisiyle bu mânâ ve amacın 
sadece bir kısmını anlayabilir, 
bütününü ve iç yüzünü tam 

mânâsıyla kavrayamaz.
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isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı 
kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise in-
sanın ümit ve hayalleridir.”29 

Allah, musibetler ve zorluklarla sınama netice-
sinde, insanların samimiyetlerini, inançlarındaki 
sadakatlerini, ihlâslarını ölçmektedir. Bu nedenle 
“Mükâfatın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Al-
lah, sevdiği topluluğu belâya uğratır. Kim başına ge-
lene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de 
rıza göstermezse, Allah’ın gazabına uğrar.” 30 Hikme-
tini kavrayamasak da bu dünyada olup biten her şe-
yin Yüce Rabbimiz’in bildiği ulvî bir mânâ ve amaç 
taşıdığını unutmamak gerekir. İnsanoğlu 
kendisine verilen akıl ve kavrama 
yetisiyle bu mânâ ve amacın sa-
dece bir kısmını anlayabilir, 
bütününü ve iç yüzünü tam 
mânâsıyla kavrayamaz. “Al-
lah en doğrusunu bilir” ve 
“olanda hayır vardır” şek-
lindeki iman/güven kö-
kenli bakış açısı insanoğ-
lunun kendi güç ve imkânı 
dışında kalan olaylara karşı 
göstermesi gereken tavrı ifade 
eder. Bunun yanı sıra iyiliğin yer-
yüzündeki otoritesinin oldukça zayıf-
laması, yerine kötülüğün ve haksızlığın hâkim 
olması ve bu durum karşısında insanın yeryüzü ha-
lifeliğini unutması sebebiyle de Allah bütün insan-
lara dokunacak bir musibet gönderebilir.31 Bununla 
birlikte insanlar çeşitli belâlarla mutlaka sınanacak-
tır32 fakat bunlara sabredenleri müjdeler beklemek-
tedir. Bu nedenle musibete sabır imanî bir tavırdır. 
Zira Hz. Peygamber (a.s) “Mümin, rüzgârın yatırıp 
kaldırdığı (ama zarar vermediği) yeşil ekin gibidir. 
Münafık ise dimdik iken, rüzgârın bir defada kökün-
den söküverdiği selvi ağacı gibidir.”33 betimlemesiyle 
iman sahibi müminin elinde olanları kendi mülkü 

görmeyip sahiplik iddiasının getirdiği kaygıdan uzak 
yaşadığı için tedbirli-sabırlı, elinden çıkanların da 
mülkü olmadığını bildiği için temkinli-sabırlı ya-
şayışını tasvir eder. Sabır bu anlamıyla dünya yaşa-
yışına dair iyi hâl ile kötü hâl arasındaki salınımı, 
esnekliği ifade etmektedir. Ancak sabır, musibetin 
ilk başa geldiği anda gösterilmelidir.34 Vücuduna 
batan bir dikene varıncaya kadar, başa gelen her 
bir musibet sebebiyle kulun günahları affedilir35 ve 
hoşlanmadığımız şeyler hakkımızda hayırlı olabi-
lir36 bununla beraber her zorluk muhakkak aşıla-
bilir.37 Bunun için musibetle karşılaşan mümin sa-

bır ve duayı bir ilke edinmelidir. Böylece başa bir 
musibet geldiğinde, hayatla bağını za-

yıf latmaksızın devam ettirir. Tüm 
bu vahyî ve nebevî öğretiler bir 

arada düşünüldüğünde karşı-
laşılan belâ ve musibetlerin, 
bir taraftan ibret diğer ta-
raftan ecir/sevap vesilesi, bir 
başka yönüyle de musibete 
uğrayıp bunun sonucunda 
dünya hayatını tamamla-

yanlar için ilahî rahmet/af 
vesilesi olduğu anlaşılacaktır.

Sonuç olarak; musibetlerle im-
tihan, insanın zorluklarla mücadele 

kapasitesini ortaya koyan, iyilik potansiye-
lini harekete geçiren medâr-ı kemâlât olabilmek-
tedir. Bir musibetin kişiye eş zamanlı olarak hem 
uhrevî hem dünyevî bir sorumluluk yüklediği açık-
tır. Sabrın verdiği direnç ve mücadele azmi imanına 
güç katarken, mücadelenin sonunda gelen başarı 
insanlığa hayır olarak dönecektir. İslâm müminin 
yeryüzü yolculuğunda kendine yüklenen sorum-
luluklar alanını; dinin, aklın, canın, neslin, malın 
korunması olarak belirlemektedir. Kulluk Allah’ın 
insana bahşettiği imkânları ve hazırladığı şart-
ları gözeterek bu çerçeve alanda icra edilmektedir. 

Yeryüzü imtihanı 
iki temel alanda vukû 

bulmaktadır. Bunlardan 
birincisi aklımızla 

kavrayacağımız dünyevî 
şartlar/tabiat kanunları, 
ikincisi vahiyle bildirilen 

dinî vazifelerdir.
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İmkanları ve şartları gözetmeyen kişi, kulluğunu/
ödevlerini yerine getiremez. Bu sebeple zorunlu vaz-
geçilmez değerlerin (zarurat-ı diniyye) korunması 
dinin yaşanmasına, dinin yaşanabilmesi bu değer-
lerin korunmasına bağlıdır. Bu esaslardan birinin 
ihlâli insanın Allah’ın yüklediği görevi yerine ge-
tirmesine engel olur. Bu nedenle Yüce Allah in-
sanları özellikle bu hususlarda sınava tabi kılmış 
ve bunu da açıkça bildirmiştir.38 Yeryüzü imtihanı 
iki temel alanda vukû bulmaktadır. Bunlardan bi-
rincisi aklımızla kavrayacağımız dünyevî şartlar/
tabiat kanunları, ikincisi vahiyle bildirilen dinî va-
zifelerdir. Tamamen ilahî iradenin tecellisi ile vü-
cuda gelen insan, görünümüyle, yapısıyla bir mu-
cize olmasına karşın duygu ve istidatları birtakım 
zaaflarla yaratılmıştır. Sınırlı güç ve imkanlarla ya-
ratılan insan, hırs ve hevesleri bakımından da sı-
nırsız isteklere sahiptir.39 Bununla beraber Allah’ın 
insan için belirlediği yasa açıktır. Hürriyet ve mü-
kellefiyet. Bu nedenle özgürlük, sorumlu bir varlık 
olmanın temelini teşkil eder.40 Allah’ın dünya ha-
yatı ile içindeki olgu ve olayları, çift kutuplu yarat-
ması, insanın mükellefiyetini sadece emir ve nehiy 

ile sınırlamayıp onu birtakım kolaylıklar ve zorluk-
lar karşısındaki tavrı ile denemeye tâbi tutması bir 
tarafıyla da dünya alışkanlıklarından, tutkuların-
dan kulun özgürleşmesini istemesinden dolayıdır. 
Bu nedenle denenme bazen dünya nimetleri, sıh-
hat, afiyet, lezzet ve sevinç şeklinde hayır olarak 
tezahür ederken, bazen de açlık, korku, fakirlik ve 
salgın hastalık gibi şer kabul edilen durumlarla or-
taya çıkar. Allah Resûlü’nün “Kimin kaygısı ahiret 
olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki 
yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde 
ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun 
fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yaka-
sını bir araya getirmez; kendisine ancak onun için 
takdir edilen dünyalık ne ise o gelir.”41 beyanı, in-
sanın olgu ve olaylara bakış açısının/yaklaşımının 
ne olması gerektiğini gösterir. Bu bakış açısı onu 
ya mücadeleci aktif ruh direnişçisi ya umarsız ve 
miskinliği ilke edinen pasif insan yahut da isyan, 
inkâr, başkaldırı kuyusunda Allah tarafından ter-
kedilmiş bir âdem kılacaktır. 

1 Hicr, 15/99; Zâriyât, 51/56.
2 Ocak, Hasan, “Hadislerde Geçen Hayır ve Şer Kavramlarının İslâm Dü-

şüncesindeki Yansımaları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2016, Sayı 8, s.100.

3 Şûra, 42/30; Âl-i İmran, 3/165; Nisâ, 4/79.
4 Hadîd, 57/22.
5 Bakara, 2/30.
6 Zuhruf, 43/32. 
7 Muvatta, Cenâiz, 40; Tirmizi, Zühd, 57.
8 Seyyid Mansur Ali Hâsif el- Hüseynî eş-Şâfiî, et-Tâcu’l Câmiu li’l- Usûl fî 

Ehâdi’ir Resûl, c. IV, Eser Neşriyat, İstanbul, s. 357.
9 Bkz. Ocak, Hasan, a.g.m., s. 109. 
10 Çağrıcı, Mustafa, “Musibet”, DİA, c. 31, s. 255.
11 Kamer, 54/49
12 Musahan, Ali Yıldız, “Müslüman Düşüncesinde Musibet-Rahmet İlişkisi”, 

Ekev Akademi Dergisi, Sayı: 66 (Bahar 2016), s. 137.
13 Bakara, 2/155; Enbiya, 21/35.
14 Hûd, 11/10.
15 Şenat, Fatma Asiye, “Hz. İbrâhim ve Hz. Eyyûb’un Şahsi Hayatlarıyla İl-

gili İmtihanlarının Psikolojik Analizi”, Uluslararası Hz. İbrâhim (a.s.) ve 
Nübüvvet Sempozyumu, Nida Akademi Yay., Aralık 2019, s. 97.

16 Müslim, Birr, 49; Mansur Ali Hâsif, a.g.e., c. IV, Eser Neşriyat, İst., Trs., 
s., 353-354.

17 Müslim, Cenâiz, 3-4; Ebu Davud, Cenâiz, 17-18.
18 Tirmizî, Deavât, 80.

19 Müslim, Zikir, 99; Tirmizî, Fiten, 26; İbni Mâce, Fiten, 19.
20 Mâide, 5/48; En’âm, 6/165; İsrâ, 17/21.
21 Bakara, 2/155; Âli İmrân, 3/200; Lokman, 31/17.
22 Müslim, Zühd, 64.
23 Ankebut, 29/2-3 
24 İnşirah, 94/5-6.
25 Musahan, Ali Yıldız, a.g.m., s. 139.
26 Çağrıcı, Mustafa, “Musibet”, DİA, c. 31, s. 255.
27 Müslim, Zühd, 64.
28 Bakara, 2/155-157; Araf, 7/95; Enbiya, 21/35; Şûra, 42/27; Mülk, 67/2.
29 İbn Mâce, Zühd, 27; Buhârî, Rikâk 4.
30 Tirmizî, Zühd 57; İbnî Mâce, Fiten, 23.
31 İslam’ın Salgın Hastalıklara Bakışı, DİB Yay., s. 11.
32 Ankebut, 29/2-3.
33 Buhari, Merdâ 1.
34 Buhari, Cenâiz, 31.
35 Müslim, Birr, 49.
36 Bakara, 2/216.
37 İnşirah, 94/5-6
38 Bakara, 2/155.
39 İbn Mâce, Zühd 27; Buhârî, Rikâk 4.
40 Hadislerle İslam, c. I, s., 288-289.
41 Tirmizi, Sıfatu’l-kıyame 30.

DİPNOTLAR



2020/1441-YazDin ve Hayat26

MEYDÂN-I İMTİHÂNIN MUVÂZENESİ:
ESBÂBA TEVESSÜL TAKDÎRE RIZÂ

Dr. Öğr. Ü. Muammer CENGİZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm düşünce ve inanç alanının pratik tarafını 
tayin eden meselelerden biri olarak “imtihan” 
kavramı etrafındaki fikirler ve tavırlar her dö-

nem için canlılığını koruyan dinamik bir konudur. 
İslâm, dünyayı bir imtihan mahalli görerek insanın 

hayattaki muvaffakiyetini bu sınamadaki tavırlarına 
ve eylemlerine bağlar. Bu bağlamda müslüman hafı-
zada bugün, yarından umulanlar için yapılacak de-
neyimlerle şekillenir. Tasavvufî bir prensip olarak 
“ibnü’l-vakt olmak” da aslında hayatın her anını 

“Ah teslimiyet” (Hattat: Çırçırlı Ali Efendi.)
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imtihan şuuru içinde geçirmeyi idealize eder. Bu 
imtihanda Allah insanları, bazen iyilik ve güzel-
likler yoluyla denediği gibi hastalık, sıkıntı, korku, 
üzüntü, açlık, kıtlık, mal ve can kaybıyla da imti-
hana tâbi tutar. Dolayısıyla insan darlıkla da var-
lıkla da mütemadiyen yoklanır.1 İmtihan unsuru 
sayılabilecek meseleler karşısında alınacak vaziyet 
“sebeplere sarılmak” ile “takdire rıza” paradoksu 
içinde düğümlenir. İslâm düşüncesi bu paradoksu 
“hem tedbir hem takdir”; hususen tasavvufî gele-
nek ise “kesb-tevekkül” dengesi ile çözüme kavuş-
turmuş gözükmektedir. İmtihan kavramı etrafın-
daki İslâmî terminoloji gözden geçirildiğinde bir 
tarafta irade, kesb, tedbir, mesuliyet, hürri-
yet; diğer tarafta ise kaza, kader, tevek-
kül, rıza, sabır, şükür, teslimiyet 
ve dua gibi kavramlara dönük 
tasavvurun birlikte dikkate 
alınması gerektiği görülür. 
Bundan ötürü meselenin 
itikadî ve rasyonel bir ta-
rafı olduğu kadar ahlâkî 
ve tasavvufî bir cephesi 
de hep vardır. Bu noktada 
sünnî akidenin değişmeyen 
umdeleri ile tasavvufun temel 
ilkeleri bir arada buluşur. Biri 
diğerini dışarıda bırakmaz, her 
ikisi birbirinin mütemmimi haline 
gelir. Bu yazıda dinî ve felsefî düşünce açı-
sından pek çok vechesi bulunan ortak bir problem 
alanının İslâm düşünce ve inanç alanındaki görü-
nümlerine kısmen temas edip meselenin tasavvuf-
taki seyrine odaklanarak farklı devirlerde öne çıkan 
söylem biçimleri üzerinden imtihan mefhumu de-
ğerlendirilecektir. Tasavvufî telif geleneği açısından 
bir mefhum olarak “imtihan”ı, doğrudan müzakere 
edebileceğimiz metinlerin sınırlı oluşu nedeni ile 
yukarıda işaret ettiğimiz beraberindeki diğer kav-
ramlara ilişkin tasavvurların kendisine dönük yo-
rumlarını dikkate alarak bir bütünlük içinde ele 
almaya çalışacağız. 

I. Klasik Sûfî Gelenekte İmtihan Söylemi

“İmtihan” ve “belâ” klasik dönem sûfî müellif-
lerden Serrâc ve Hücvîrî’nin tasavvuf ıstılahları ara-
sında yer verdiği kavramlardandır. Dinî düşüncenin 
merkezinde Allah-insan ilişkisinin oluşu ve tasavvu-
fun da söz konusu alanı kendi uğraş alanının odağına 
koyması imtihan kavramına yönelik tariflerde belir-
leyici olmuş gözükmektedir. Dolayısı ile ârif-mâruf, 
âşık-mâşuk, âbid-mâbud ilişkisi bir yönüyle “imti-
han eden”- “imtihan edilen” münasebetine dönüşür. 
Serrac “belâ”yı “Hakk’ın imtihanının kulun halinin 
hakikatini, onu musibetlere uğratarak ortaya çıkar-
ması.”2 şeklinde tarif eder. Hücvirî’ye göre ise “Belâ 

ne kadar güçlü olursa, kulun Allah’a yakın-
lığı o kadar artar.”3 Serrac’ın imtihanın 

kalbe gelen bir sınama (ibtilâ) ol-
duğuna,4 Hücvirî’nin ise belâ ve 

musibetlerde sınananın kalp-
ler olduğuna dönük vurguları 
birlikte mütalaa edildiğinde 
imtihan edilenin bedenler 
değil kalpler olduğu anlaşı-
lır.5 Tasavvuf metinleri im-
tihan mefhumu hakkında 

mezkur sınırlı örnekler dı-
şında doğrudan erişilebilir 

müstakil bir başlık taşımıyor 
olsalar da tasavvuf ahlâkının sis-

temli anlatımını veren haller ve ma-
kamlara dair literatürde sabır, şükür, te-

vekkül, rıza, teslimiyet gibi kavramlara ait izahlarda 
imtihan söylemine ilişkin bir hafızanın zengin bir 
içerik eşliğinde paylaşıldığı görülür.6 

Bağdat tasavvuf geleneğinin öncü isimlerinden Hâ-
ris el-Muhâsibî “Dünyanın azı da çoğu da tatlısı da acısı 
da başı da sonu da Allah’ın kulunu denemesi ve imti-
han etmesidir.” dedikten sonra dünyanın “belvâ”sının 
ne kadar çok, çeşitli ve değişik olsa bile tüm bu tür-
lerin şükür ve sabır hasletleriyle karşılanması gerekti-
ğine dikkat çeker. Her hâlükarda kul ya bir nimete şük-
retmek veyahut bir belâya sabretmek durumundadır.7 
Muhâsibî’ye göre sabır, belâlara, günahlara ve ibadetlere 

Hâris el-Muhâsibî 
“Dünyanın azı da 

çoğu da tatlısı da acısı 
da başı da sonu da Allah’ın 

kulunu denemesi ve imtihan 
etmesidir.” dedikten sonra 

dünyanın “belvâ”sının ne kadar 
çok, çeşitli ve değişik olsa bile 
tüm bu türlerin şükür ve sabır 

hasletleriyle karşılanması 
gerektiğine dikkat 

çeker.
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karşı olmak üzere üçe ayrılır.8 Abdullah el-Ensârî’nin 
de Menâzilü’s-Sâirîn’inde benimseyeceği bu tasnife 
göre sabrın ilk derecesi olan “belâya sabr etmek” hem 
sabredenler hakkında Hakk’ın vereceği karşılığı mü-
lahaza etmek hem de sıkıntıdan sonra gelen 
kolaylığı (ferec) beklemek şeklinde yo-
rumlanır. Erken dönem sûfîlerinin 
sabırla ilgili tariflerine bakıldı-
ğında musibetleri sükûnet ve 
gönül hoşluğu ile karşılamak, 
şikâyet ve sızlanmayı terk et-
mek, nimetle mihnet arasında 
fark görmemek, ilâhî takdire 
itiraz etmemek gibi anlam-
ların ön plana çıktığı görülür. 
Dekkak’a göre sabrın hakikati 
“Belâya hangi şekilde girildiyse, o 
halde belâdan çıkmaktır.”9 

Rıza kavramı da sabır ile benzer şe-
kilde imtihan ile ilişkilendirilir. Râbia el-Adeviyye 
kulun rıza mertebesine ulaşmasının yolunun nimetler 

kadar, musibetlerin de kendisini memnun etmesinden 
geçtiğini söyler. Hâris el-Muhâsibî’nin ifadesi ile rıza 
“Takdir, hükmünü icrâ ederken kalbin sükûn içinde 
olmasıdır.” Cüneyd-i Bağdâdî aynı hakikati “Rıza, 

kazanın zuhûrunda kalbin sürûr içinde ol-
masıdır.” şeklinde ifade eder.10 Rıza’yı 

biri Allah’ın kulundan, diğeri ku-
lun Hak’tan razı olması şek-

linde ikiye ayıran Hücvirî ku-
lun rızasını “Hakk’ın vermesi 
ve vermemesi karşısında ku-
lun kalbinin eşit durumda ol-
ması.” olarak tarif eder.11 Belâ 
ile razı olan, belâ içinde belâyı 

vereni görür, belâyı vereni te-
maşa ve müşahede etmek sure-

tiyle belânın meşakkatini taşımaya 
güç yetirir.12

İmtihan mefhumu tasavvuf yazını 
içerisinde sadece kavramlara odaklanarak muay-
yen hudutlar içerisinde kalmayıp, pek çok mesele 

Rızayı biri 
Allah’ın kulundan, 

diğeri kulun Hak’tan 
razı olması şeklinde 

ikiye ayıran Hücvirî kulun 
rızasını “Hakk’ın vermesi ve 
vermemesi karşısında kulun 

kalbinin eşit durumda 
olması.” olarak tarif 

eder.

Hz. Niyazî-i Mısrî’nin Divânı’nın başlangıç ve “Cemali zâhir olsa tiz celâli yakalar ânı” dizesinin geçtiği birinci sayfası. (İ.B.B. Atatürk Kitaplığı, OE.Yz.1018’de kayıtlı)
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ile irtibatı kurulabilecek üst/geçişken bir mesele ol-
ması nedeniyle metinler üzerinde yapılacak tarama-
larla genişleyen bir içerik sunabilmektedir. Bu çer-
çevede şu anekdotu kaydedebiliriz: “Bir defasında 
Ebu’l-Hüseyin en-Nûrî’ye sattığı bir tarlanın bedeli 
olarak üç yüz dinar getirirler. Nûrî onları alıp köp-
rünün üzerine çıkar ve tek tek suya atarak şu cüm-
leleri tekrarlar. “Sevgilim! Böyle şeylerle beni tuzağa 
düşürmek mi istiyorsun?”13 

II. Realizm ile Mistisizm Arasında İmtihan 
Yorumu

Türk-İslâm düşüncesinin teşekkül devrine 
bakıldığında Türklerin İslâm tasavvu-
runun payandalarından birini teşkil 
eden kaza ve kader inancının “re-
alizm ile mistizim arasında”da 
gidip geldiği görülür. İslâmî 
Türk Edebiyatı’nın Kutadgu Bi-
lig, Atabetü’l-hakāyık, Divân-ı 
Hikmet gibi ilk nümûnelerinde 
bu muvâzene en belirgin şek-
liyle ifadesini bulur. Sözü edi-
len eserlerde bir tarafta kadere 
rıza ve teslimiyet vurgusu işle-
nirken diğer tarafta mücadele ruhu 
yer alır. Sözü edilen metinlerde kader 
inancının pratik vechesi tasavvufî çerçevede 
tevekkül kavramına tekabül eder. Kutadgu Bilig’de 
“Tanrı’nın hükmüne, gönül, akıl ve dille rıza göster-
melidir.” Atabetül’l-hakâyık’ta ise “Başa gelen her şey 
kaderden gelir/Anlayışsızlar onu sebepten bilirler” 
denilerek sebeplerin gerisindeki müsebbibü’l-esbâba 
dikkat çekilir. İlk dönem Mâturîdî alimlerinden 
olan ve zâhidâne bir hayatı benimseyen Hakîm es-
Semerkandî’ye göre “Mümine layık olan hayır ve şerri 
Allah’ın takdir ettiğini bilmesidir”. Semerkandî’ye 
göre iman, Allah’ın kaderine inanmakla birlikte ira-
deyi de kullanmaktır. Saltuknâme’de belirtildiği gibi 
“Allah müsebbibdir. Allah’ın dışındaki varlıklar ise 
esbâbdandır. Aslolan ise müsebbibü’l-esbâbı idrak 
etmektir.” Semerkandî İbn Abbas’tan rivayet edilen 

“Kaderden sakınmak hiçbir şeyi değiştirmez, ancak 
dua kaderi defeder.” hadisine atıf la meseleyi kader, 
irade ve dua silsilesinde takdim eder.14 Dikkatle ba-
kıldığında şifahî İslâm tasavvurunu veren bu ilk eser-
lerde her şeyin ardında hükmünü yürüten kaderin 
mevcudiyeti hissedilir. İmtihan mefhumu üzerinden 
bakıldığında kader ve tevekkül, yaşananların Tanrı 
iradesi ve kudreti dışında olmadığını kabul etmekle 
birlikte insan iradesini ve mesuliyet fikrini paran-
teze almadan Tanrı’nın takdirini sükûnet ve itidalle 
karşılamak anlamına gelir.15

Selçuklu ve Osmanlı asırlarında Türk-İslâm dü-
şüncesinin seyri içinde meselenin belki üs-

lup değiştirse de istikamet değiştir-
mediğini söylemek mümkündür. 

Mevlânâ, esbâba tevessül eder-
ken Allah’a tevekkülden gâfil 
olmamak gerektiğine dikkat 
çeker.16 O’na göre kaza na-
sıl hak ise kulun çalışması 
da haktır. Kul tedbîrini alır 
fakat takdîri Allah’a bıra-

kır. İnsan kader karşısında 
hürriyeti Allah’a sığınarak bu-

lur. İnsan bazı şeyleri değiştire-
bilirse de bir kısım şeyleri değiştir-

meye güç yetiremez. Neticede sebeplere 
riayet etmekle birlikte Allah’ın iradesine teslimiyet 
gerekir.17 İbn Arabî, dünyayı bir “imtihan nehri”ne 
teşbih eder. İmtihan nehri, belâ ve denenmeye ma-
ruz kalmaktır. İnsan nimet ve fayda ile denendiği 
gibi belâ ve zarar ile de sınanır.18 İbn Arabî’nin var-
lık tasavvurunda varlık hayır ile, şer ise yokluk ile 
eşdeğerdir. Sırf hayırdan ibaret olan varlık tasavvu-
runda kötülüğe alan açmaz.19 İbn Arabî’nin ifadele-
riyle “Rıza ve lütfundan her ne tekevvün ederse on-
lar cemâldir; gazab ve kahrından her ne tekevvün 
ederse onlar dahi celâldirler.”20 Buna göre âlemdeki 
iyilikler kadar kötülükler de Tanrı’nın tezahürü ve 
tecellîleri olarak görülmelidir. Bu aynı zamanda 
esmâ ve sıfatların işlevselliğinin de bir neticesidir. 

İbn Arabî, 
dünyayı bir “imtihan 
nehri”ne teşbih eder. 
İmtihan nehri, belâ 

ve denenmeye maruz 
kalmaktır. İnsan nimet ve 
fayda ile denendiği gibi 

belâ ve zarar ile de 
sınanır.
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İbn Arabî’nin teodise anlayışında iyilik ve güzel-
lik asıl, kötülük ise ârızîdir. İyilik mutlak, kötülük 
izâfîdir.21 Yunus Emre’nin “Lütfun da hoş kahrın da 
hoş”; Niyâzî-i Mısrî’nin “Cemâli zâhir olsa tîz celâli 
yakalar anı”, İbrahim Hakkı Erzurumî’nin “Hak şer-
leri hayreyler/ Zannetme ki gayreyler/ Mevlâ görelim 
neyler/ Neylerse güzel eyler” şeklindeki ifadeleri kla-
sik dönemdeki anlayıştan farklılaşılmadığının bi-
lakis bu anlayışın revnak kazandığının misallerin-
den sadece bazılarıdır.22 Gülistan şârihi Sûdî Bosnevî 
“Cefâya sabreden vefâya erer.” diyerek çekilenlere 
sabır göstermenin mükafatına işaret ederken İbra-
him Hakkı Erzurumî “Belâya sabreden kazaya razı 
olmuş olur ve rıza ile sabr âsân olur. Sabûra belâ bal 
olur. Sabr ile koruk helva olur.”23 diyerek klasik dö-
nemdeki belâ ve imtihanları sabırla karşılama dü-
şüncesini kendi üslûbuyla yeniden dile getirir. Tek-
kelerde yazılı olan “Bu da geçer ya hû” yahut “Âh 
teslîmiyet” gibi ifadeler ile Şeyh Gâlib’in “Vakt-i şâdî 
de gelir mevsim-i mihnet de geçer” mısrâı tekke hayatı 
ve tasavvuf kültürüne âşinâ olan insanların imtihan 
konusundaki dünya görüşü ve hayat üslûbunu yan-
sıtmaktadır. “Kahr u lütfu bir görmek” temel düs-
turlarından olan24 ve “müessir-i hakîkînin zü’l-celâl 
ve’l-ikrâm olan Hak25 olduğunu” bilen Kuşadalı İb-
rahim Halvetî’nin menkıbeye göre tekkesinin yan-
dığı kendisine haber verildiğinde hiç telaş etmeden 

“Üzülme, o da bir mâsivâydı.” demesi26 sözlerin ete 
kemiğe bürünmüş hâlidir.27

III. Âriflerin Terennümü:  
Dünya Menzil-i Mihnettir

Derkavî “Belânın en şiddetlisi enbiya üzerine, sonra 
evliya, sonra da onların emsali üzerinedir.”28 hadisine 
atıfla dûçâr olunan musibetleri Allah katında sevgili 
(mahbûb) olmanın bir sonucu olarak görmek gerek-
tiğine işaret eder. Allah kendini nimetlerle tanıttığı 
gibi nikmetlerde de tanıtır. İlâhî Kelâm’da “İnsanlar, 
denenip sınavdan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ de-
mekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”29 buyurulması 
iman etmeyi imtihan olunmanın takip edeceğini gös-
termektedir. Hikem-i Atâiyye’deki “Seni belâya dûçâr 
edenin O olduğunu bilmen, uğradığın belânın acı-
sını mutlaka hafifletecektir.” ifadesi belâ ve musi-
betlerin O’ndan geldiğini bilmenin insanı emniyete 
sevkedeceğini göstermektedir. Belâ ve musibet an-
ları bu bakımdan sûfîlere göre “eşref saatleri”dir. Bu 
vakitlerde onlara ihtiyaçlarından daha fazlası bah-
şedilir. Yine Hikem’de söylendiği gibi “Sana verdi-
ğinde seni “lütf”una tanık tutar; senden aldığında 
da seni “kahr”ına tanık tutar. Dolayısı ile O, her iki 
durumda da sana kendisini tanıtır ve aslında sana 
olan “lütf”unun varlığı ortaya çıkar.” Hâsıl-ı kelâm, 
sûfîlere göre O el-Cemîl olduğu kadar aynı zamanda 

el-Celîl’dir.30 

Erzurumlu İbrahim 
Hakkı dünyayı “menzil-i 
mihnet”31, “dâr-ı belâ 
ve dâr-ı cefâ” gibi ifa-
delerle niteler.32 Muta-
savvıf lara göre en bü-
yük musibetlerden biri 
de Hakk’a karşı cehalet-
tir. Cüneyd-i Bağdâdî’ye 
belânın en büyüğü ne-
dir? diye sorulduğunda 
“Nereden geldiğini bil-
memektir.” diyecektir.33 

 Hz. Mevlâna’nın hat yazılarıyla müzeyyen türbesi (Fotoğraf: Fulya İbanoğlu)
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DİPNOTLAR

Büyük musibet olarak adlandırılan şeylerden biri 
de “hubb-i dünya” (dünya sevgisi) ile insanın müp-
tela olmasıdır. Beşiktaşlı Yahyâ Efendi’nin ifade-
leriyle “Bir belâ ki mübtelâ olur insân ana/ Tevbe 
kılmakdır gözüm nûrı hemân dermân ana/ 
Hubb-i dünyâ kişi(yi) mahrûm eder 
îmandan/ Sevdügi her ne olursa 
ol olur îmân ana”.34 

Bir de sûfîlerin aşk derdi, 
aşk belâsı dedikleri belâ var-
dır ki Muhammed Hazmî’nin 
ifadesiyle “Bir derde sataşdım 
ki devâ yâdıma gelmez /Bir 
rence ulaşdım ki şifâ yâdıma 
gelmez” nevindendir. Bu dert, 
Yunus’un dilindeki “Derman 
arardım derdime/ Derdim bana 
dermân imiş” türündedir. 

Meseleye son dönem Osmanlı dü-
şüncesinde sûfî zümreler zaviyesinden ba-
kıldığında, Fatih türbedarı Ahmed Âmiş Efendi 

imtihanların maddî ve manevî olduğuna her iki-
sine de çalışmak lazım geldiğine ve manevî im-
tihanlarda herkese layık olduğunun verileceğine 
dikkat çeker.35 Esad Erbilî bütün eşyanın yaratı-

cısının Hak olduğunu bildikten sonra 
O’nun kaza ve kaderine razı olma-

nın aklın kemâlinden olduğunu 
söylerken36 Mehmed Şemsed-

din Mısrî, “Her celâlin bir 
cemâli olduğu”nu söyleye-
rek37 bu dönemde de kahr 
u lütfun bir görüldüğünün 
misalini verir. “Veled Çelebi 

İzbudak “Rabbim hüdâ azze 
ve cell /Kendi güzel fi’ li güzel 

/Ta’rîze yok aslâ mahal /Budur 
Muhammed’in yolu/ O’ndan sâdır 

olmaz aslâ/ Fenâ işler zulm ü ezâ”38 ifa-
deleriyle bir sûfî sıfatı ile takdir ve rıza dengesini 

akâidin ideal çizgisi olarak gözetir. 

Allah kendini 
nimetlerle tanıttığı 
gibi nikmetlerde de 

tanıtır. İlâhî Kelâm’da 
“İnsanlar, denenip sınavdan 
geçirilmeden, sadece ‘İman 

ettik’ demekle bırakılacaklarını 
mı sanıyorlar?” buyurulması 

iman etmeyi imtihan 
olunmanın takip 

edeceğini 
göstermektedir.
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Meşhur soruyla başlayalım Hocam: “Dünyada 
kötülük varsa, Rahman ve Rahim olan Allah’ı nasıl 
anlayıp anlatacağız?

Bu sorunuz hem kozmik sistemde hem de insanla-
rın özgür iradeleriyle kurdukları dünyamızda işleyen 
sistemi kavramakla alâkalıdır. Kozmik sistemde bir 
kusurun olmadığını söyleyen Kur’an (Mülk, 67/3), in-
sanların aktif birer ahlâkî özne olarak rol aldığı dün-
yamıza gelince kusursuzluğa değil aksine kusurlara/
hatalara dikkat çeken bir dil kullanmaktadır. 

O zaman kozmik sistemin doğal yasalarıyla ahlâk 
yasalarını birbirinden ayırarak işe başlamakta fayda 

var. Bu dünyada olup bitenden insanın sorumlu ol-
duğunu, hayatı bu sorumluluk bilinciyle inşa etme-
nin yani “takvâ”nın Kur’ân’ın kurucu kavramlarından 
biri olarak takdim edildiğini hatırımızdan çıkarma-
malıyız. Bu dünyaya ait gerçeklikleri, bu dünyaya ait 
olan insan omuzlamayı bilmelidir. Rahman-Rahîm 
olan Allah, içimize rahmeti/sevgiyi/empatiyi/hemhâl 
olma duygusunu yerleştirmek suretiyle kötülüğe gi-
den her yolu kapamayıp; ortaya çıkan her kötülüğü 
yok etmeyi insana havale etmiştir. Allah’ın Rahman-
Rahim’liği bu mücadelenin nasıl verileceğinin yol-
yordamını göstermek, bunun için zihinsel-ruhsal 

ŞABAN ALİ DÜZGÜN ile SÖYLEŞİ

S Ö Y L E Ş İ

Söyleşi: Mehmet Yüksel, Fulya İbanoğlu

S Ö Y L E Ş İ

http://ankarapalasbulusmalari.org/saban-ali-duzgun/’dan alınmıştır.
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her türlü desteği sağlamak; aktif müdahalenin ör-
neği olarak peygamber kıssalarıyla onları motive et-
mekten ibarettir.

İster doğayla yanlış ilişkimizden kaynaklanan kö-
tülükler isterse insanın kaynaklık ettiği ahlâkî kötü-
lükler olsun, insan türünün sorumluluğunu bir ke-
nara bırakarak Allah üzerinden meseleyi tartışmak 
Allah düşüncemizi kökünden sarsmaktadır. Sadece 
inkâr eden değil iman eden bile bu kadar kötülü-
ğün kol gezdiği bir dünya nasıl Rahman-Rahim olan 
Allah’ın eseri olabilir? sorgulamasında tıkanmaktadır. 

“İyilikler Allah’tan kötülükler kendinizdendir.” (Nisa, 
4/79) ayeti, kötülüğün Allah’a atfedilmesini reddet-
mektedir. Buna rağmen inanç ilkesi olarak herkese 
ezberlettiğimiz cümle “Hayrın da şerrin de Allah’tan 
olduğu”dur. Kelâmcılar ince bir ayrım yaparlar: Her-
hangi bir fiili insanın gerçek fiili yapan onu yarat-
ması değil, irade etmesidir. Anahtar kavram özgür 
iradedir. Kelâmda Allah en yüksek yaratıcı metafi-
ziksel ilke (şehîd) olarak her şeyin varlık sebebi ka-
bul edilmektedir. Ama hiçbir ekol Allah’ın kötülüğü 
irade ettiğini söylememektedir. 

Yine Kelâmcılarımız inayet kelimesi üzerinden bir 
çözümleme yaparlar. Buna göre, Allah’ın kaza veya 
takdiriyle planladığı her şey iyidir. Kader, Allah’ın her 
şeye mahiyetini/doğasını/varlık hükmünü vermesi ve 
bu doğanın kaynaklık edeceği bütün ihtimalleri bil-
mesidir. Allah, ateşin doğasını takdir edendir. Ona sı-
caklığı bir karakter olarak yerleştiren de bu sıcaklığın 
üreteceği ısının nelere kadir olduğunu da içinde yarar 
ve zarar olarak içerilen her şeyi de takdir eden ve bi-
lendir. Ateş ile ısınmak da aynı ateşin yangınlara se-
bep olması da “ateş”in varlık hükmüdür. Bu hükmü 
icra eden, ateşi hayatı kuran bir nesne olarak kulla-
nan, buna ihtiyaç duyan insandır. Her şeyi kendi varlık 
hükmüne uygun olarak kullanmanın adı “erdem”dir. 
Bu erdemi var etme iradesini gösterip göstermemesi 
insanın problemidir.

Doğru ya da yanlış ahlâkî kararlarımızın inşa et-
tiği bir dünya var önümüzde. Dünyada hiçbir şey in-
sana tamamlanmış olarak verilmez. İnsan her şeyi ta-
mamlayarak onun bir parçası olur. Bu, “amel” veya 
yaratıcı eylem dediğimiz şeydir ve insanın fiillerinden 

farklıdır. Kur’ân’ın hata ve kusurdan bahsettiği bağla-
mın ardından salih amel/yaratıcı eylem vurgusu yap-
ması, insanın olup bitenin tamamlayıcı parçası olması 
sebebiyledir. Bu salih amel bazen başka insanlara iliş-
kindir bazen doğaya ilişkindir; ama her zaman insanı 
ahlâkî bir ağın parçası yapar.

Peki Hocam, madem ki bu dünya insanın eliyle 
kurduğu bir dünyadır ve bu dünyada kötülükler boy 
göstermektedir. O hâlde neden Allah insanı iyiliğe ya 
da kötülüğe eğilimli biri olarak değil de sadece iyi-
liği yapabilen bir varlık olarak tasarlamadı? 

Bu da Allah’ın kötülüğün olmadığı bir dünya ya-
ratma iradesinde olmadığını gösterir.

Gerçekten, insan doğasının iyiliğe de kötülüğe de 
eğilimli olarak değil de, kötülüğün olmadığı bir dün-
yayı yaratma amacıyla, zorunlu olarak, sadece iyiliğe 
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eğilimli olarak yaratılmış olması nasıl bir durum or-
taya çıkarırdı? Bu insanın özgür bir varlık olmadığı 
anlamına gelirdi ki bunun tercih edilmediği açıktır. 
Allah melekler gibi, sadece iyilik yapmaya ayarlı var-
lıklar yaratsaydı bu durumda kötülük de olmazdı. 
Kur’ân’da aktarılan ünlü diyalogda, meleklerin “Kan 
dökecek ve yeryüzünü bozguna uğratacak birini mi ya-
ratacaksın?” sorusuna Allah’ın “Sizin bilmediklerinizi 
ben bilirim.” cevabını vermesi, kötülüğe eğilimli bir 
insanın yaratılmış olmasının derinlerinde başka ce-
vaplar aranması gerektiğini, meselenin insanın sadece 
kötülüğe meydan verecek bir varlık olmanın ötesinde 
daha büyük bir planın parçası olarak tasarlandığını 
göstermektedir. Allah’ın yeryüzü planında insana iliş-
kin varlık hükmü/takdiri onu özgür iradeli bir varlık 
olarak yaratmak olmuştur. Bu, insana ilişkin “en yük-
sek iyi”dir. Ama burada yine bir paradoksla karşılaşı-
rız: Özgür iradeli oluşumuz, kötülüğü de yapma ter-
cihinde bulunabileceğimiz anlamına gelir. O zaman 
da kötülüğe izin vermenin ahlâken makul yeter bir 
gerekçesinin ne olabileceği sorusuna geliriz?

Karada ve denizde fesadın varlığını Allah insana 
bağladığına göre, ahlâkî kötülüğün kaynağının nasıl 
kurutulacağı sorusu, insanın bu nötr yapısının iyi-
liğe nasıl evirileceği sorusuna gelir dayanır. Dolayı-
sıyla kötülük meselesini tartışmak, ahlâkî bir varlık 
olarak insanı tartışmaktır. Doğası/fıtratı gereği ahlâkî 
bir varlık olan insanın en büyük imtihanı, bu kötülük-
lerin kökünü kazıma konusunda göstereceği iradedir.

Kur’ân hem ontolojik hem epistemolojik hem de 
ahlâkî perspektiflerden bakıldığında kötülüğü orta-
dan kaldırılması gereken bir olgu olarak önümüze 
koymaktadır. Dolayısıyla kötülük, ne bir iyiliğin açığa 
çıkması için gerekli bir karşıt olarak meşrulaştırıla-
bilir ne de bizim bilemediğimiz şeylerin ortaya çık-
masına aracılık edebilecekleri şeklinde savunulabilir. 

Allah bu kötülüklere neden izin veriyor sorusuna 
bundan daha makul bir cevap vermek gerekiyor. Ve-
rilen cevaplardan biri, Allah’ın bizim bilmediğimiz 
şeyleri bildiği, dolayısıyla bu kötülüklerin varlığının 
gerçek nedenini bizim bilme imkânımızın olmadığı 
şeklindedir. Bu durum bizi gerçekte bir kötülüğün 
olmadığı sonucuna götürür ki bu da doğru değildir. 

Verilen başka bir cevap, kötülüklerin iyiliklerin ka-
dir-kıymetinin bilinmesi için gerekli olduğudur. İyi-
liğin ortaya çıkması için kötülüğün var olması gerek-
tiğini zira zıddını bilmeden bir şeyin ne olduğunun 
tam olarak anlaşılamayacağını söylemek, kötülüğün 
varlığının devamını zorunlu görmek demektir ki bu 
saçmadır.

Etik olarak kötülüklerin varlığını insanın yapıp et-
tiklerine bağlayan ve “tutum” eleştirisi yapan Kur’ân 
açısından bakıldığında kötülüklerin ontolojik varlı-
ğına bir “anlam” aramaya çabalamak tutarsızlıktır. 
Kur’ân insanı değil “tutum”larını eleştirmektedir. İn-
sanı “zalûm” ve “cehûl” olarak tanımlarken, insanın 
karakterine değil tutumuna işaret etmektedir. Zira 
“zalûm”un “zalim”den farkı, başka türlü imkânı var-
ken insanın zulmü tercih etmesidir. “Cehûl”, başka 
türlü imkân varken cehli tercih etmiş olmasıdır.

Allah kötülüklere neden izin veriyor sorusu, insa-
nın özgür iradesi, eğilimleri ve kabiliyetleri dikkate 
alınarak cevaplanmalıdır. Kötülüklerin bir imtihan 
olarak tanımlanması da burada anlam kazanmak-
tadır. Zira var olan her şey, İbn Bâcce’nin ifadesiyle, 
kendinde var olan bir yetkinliği elde etmeye yönelik 
bir fiile sahiptir ve bir gayeyi gerçekleştirmek üzere 
yaratılmıştır. İnsanın elde etmeye yöneldiği yetkinlik/
kemâl kötülüğün olmadığı bir dünya inşa etmektir. 
Allah’ın bütün çağrısı da esenliğin olduğu bir dünya-
nın var kılınmasına yöneliktir (Yûnus, 10/25).

Özellikle günümüz şartlarında insanoğlunun eko-
lojik dengeyi bozması sebebiyle tabiatta çok büyük 
hadiseler yaşanıyor ve bu dönüp yine insanı vuru-
yor. Öyleyse özellikle doğal afetler ve salgınların bu 
türden bir sebep-sonuç ilişkisiyle ortaya çıkmasını, 
bugünün insanına Allah’ın bir cezası olarak yorum-
layabilir miyiz?

İnsanın yeryüzündeki son iki yüz yıllık tarihine 
antroposen çağ adı veriliyor. Yani insanın doğaya tam 
hâkimiyet kurup tahakküm ettiği, nesneleştirdiği, alı-
nır-satılır bir metaa dönüştürdüğü çağ. Sonuç, insan-
doğa ilişkileri açısından bir trajedi. 
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İnsanın varlıkla ilişkisinin bir denge üzerine otur-
duğu ve bu dengenin bozulmaması gerektiği bir Kur’ân 
buyruğudur. (Rahman, 55/7). Yaşadığımız trajik so-
nuçlar, bu sonuçları meydana getiren sebepler halka-
sına insanın olumsuz bir faktör olarak girişiyle ilgili-
dir. Mesela, biz depreme kötü demeyiz; yıkım getirirse 
kötü deriz. 7 şiddetindeki bir deprem hiçbir yıkım ge-
tirmezse hakkında hiç konuşmayız bile. Ama 5 şid-
detindeki bir deprem binlerce insanın ölümüne sebep 
olursa bir felaket olarak tanımlarız. Bizim “felaket” 
tanımımızın depreme değil, yarattığı sonuca yönelik 
olduğu açıktır ve bu sonucun bir “felaket”e dönüşüp 
dönüşmemesi insan faktörüne bağlı. Hepimizin bil-
diği sebepler bunlar. Bu örneği doğadan kaynaklı bü-
tün olaylara uygulayabilirsiniz. Kur’ân, ba-
şımıza gelenlerin yaptığımız kusurların 
bir bedeli olarak karşımıza çıktığını 
söyler: “Hepsini suçlarından dolayı 
cezalandırdık/Fe küllen ehaznâ 
bi zenbihi.” (Ankebut, 29/40).

Kur’ân insanın karşılaş-
tığı bu trajik olaylardan bah-
sederken yerine göre bazen 
“azap”, bazen “musibet”, ba-
zen “helâk”, bazen “işaret/ayet” 
(uyarıcı bir sistem), bazen “imti-
han/ibtilâ/zorlu bir deneme” keli-
melerini kullanmaktadır. 

Kur’ân, âlemde işleyen bir yasadan bah-
seder. Bu hepimizin kader/takdir olarak bildiği ya-
sadır. Bu yasa doğada “adetullah”, “fıtratullah”, top-
lum ilişkilerinde “sünnetullah”, ahlâkta “sıbğatullah” 
olarak tezahür eder ve bunların ihlâlinin yarattığı so-
nuçlar vardır. Yasasız olan, rastgele gerçekleşen, se-
bep-sonuç zincirinin dışına çıkan hiçbir şey yok. İn-
sanın zihin grameri de böyle çalışır. Bu durumda fark 
etmemiz gereken gerçek şu: Her sebep aynı zamanda 
bir sonuçtur ve her sonuç sonrakiler için bir sebeptir. 
Bir toplumun kaosa sürüklenmesinin de bir salgının 
da sebepleri var. Bu sebepler zincirine insan olumlu 
ya da olumsuz olarak müdahil olabilmektedir.

İnsanın karşılaşacağı felaketin önce işaretleri (ayet-
ler) görülür. Üstelik her işaret daha öncekilerden daha 

büyüktür (Zuhruf, 43/48). Bu işaretler dikkate alın-
madığında musibet gelir insanları bulur. Bu musi-
bet neticesinde de azabı tadarlar. Azab kelimesinin 
Arapça’da aynı zamanda mahrumiyet anlamına gel-
diğini hatırlayalım. Sevdiklerimizden mahrumiyet, 
özgürlüğümüzden mahrumiyet, vs. Eve kapanıp kal-
mak bu azabın en iyi örneği durumundadır. Tarih-
sel olarak Ad kavmine işaret eden “Fe esbahû lâ yürâ 
illâ mesâkinehum/Evlerinden başka hiçbir şey görün-
mez oldu.” (Ahkaf, 46/25) ayeti bugün evlerine hap-
solup mahrumiyet yaşayan 21. yüzyıl insanını da an-
latmaktadır. Her toplumun azabı, helâkıi, tufanı ayrı. 

Allah’ın insanlar için razı olacağı bir yaşamla, in-
sanların kurdukları bu dünyadaki yaşamın 

örtüşmediğini bu anlamda her zaman 
bir cennetten cinnete düşüş duru-

munda olduğumuz aşikâr. Bir 
katliam, bir açlıktan ölüm, bir 
deprem sonucunda meydana 
gelen can kayıpları, vs. insa-
nın cennetten düşüş halleridir. 
Bu hallerden sonra kendisin-
den beklenen hatasıyla yüzleş-

mesi/tövbe etmesi ve bir daha 
aynı hataları işlememe sözü ve-

rerek bir dönüş yaşamasıdır. 

Öncelikle Kur’ân dönülebilir ha-
talardan bahsetmekte ve “Umulur ki ha-

tanızdan dönersiniz.” demektedir. Eğer bu kö-
tülükleri insan için Allah planlamış olsaydı “umulur 
ki dönersiniz” demezdi. Zira insan ancak kendi hata-
sından dönebilir, Allah’ın planladığı bir şeyden insa-
nın dönmesi söz konusu olamaz. 

İnsanoğlu iyiliklerle de kötülüklerle de imtihan edi-
liyor. İyilikler başına geldiğinde “Acaba neden böyle 
oldu, bu nimet beni nasıl oldu da buldu?” sorusu so-
rulmuyor umumiyetle, hatta şükrü bile yerine geti-
rilemiyor. Fakat kötülüklerle karşılaştığında “Yine 
mi ben? Neden ben?” soruları sökün ediyor. İnsanın 
inanç bakımından, imtihanı nasıl anlaması ve im-
tihan esnasında nasıl bir tavır takınması gerekiyor?

Bizim “felaket” 
tanımımızın 

depreme değil, 
yarattığı sonuca yönelik 

olduğu açıktır ve bu 
sonucun bir “felaket”e 
dönüşüp dönüşmemesi 

insan faktörüne 
bağlı.
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Bu meseleyi “olgu”, “değer” ilişkisi bağlamında 
görmek gerekiyor. Hastalık üzerinden gidelim. Ken-
dimizde veya sevdiğimiz bir insanda kötü bir hasta-
lığın nüksettiğini düşünelim. Bu olgudur. Kur’ân, bu 
olguyu, olgu olarak bırakmayıp ona bir “değer” yük-
lüyor ve imtihan adını veriyor. İmtihanın en önemli 
unsuru, Allah’ın kendine de bir rol atamasıdır. Kan-
sere yakalanan birinin kansere yakalanma sürecinde 
genetik stoku, içinde yaşadığı çevresel koşullar vs. 
rol oynar ve sonunda “kötü” olarak tanımladığımız 
hâl başına gelir. Mal ve can kaybı gibi kötü olarak 
tanımlayabileceğimiz olayların birer imtihan olarak 
“değer”lendirilmesi (Bakara, 2/155) gerçekten ilginç-
tir. İlâhî irade, böyle bir kötülüğü insan için planla-
madığına göre, zira Allah’ın kötülüğü irade etmeye-
ceği tartışmasız kabul edilen bir aksiyomdur, neden 
sizi böyle trajedilerle imtihan ederiz demektedir? Al-
lah, insanın yaşadığı bu trajediyi bir “imtihan” veya 
“ibtilâ” olarak adlandırarak kişiyi rehabilite etmek is-
temekte ve insandan da bunun kabulünü talep etmek-
tedir. Hastalığa isyan, bundan Allah’ı sorumlu tutup 

inkâr gibi reaksiyonlar, Allah’ın 
hastaya destek talebinin reddi an-
lamına gelir. Bu örneği, bizi sıkın-
tıya sokan bütün olaylarla ilişkili 
olarak düşünebiliriz. Hayatı tek ba-
şımıza götürmediğimizi, insanî ve 
ilâhî her türlü desteğe ihtiyaç duy-
duğumuzu kabul etmek, bu imtiha-
nın ilk başarılı adımıdır. İmtihan 
vurgusu hem acıyı dindirmeye yö-
neliktir hem de bu acının bir daha 
yaşanmaması için bir irade geliş-
tirme talebidir. 

Bu travmalarda insanın en fazla 
ihtiyacını duyduğu şey bir destek ve 
daha da önemlisi bir umut ışığıdır. 
İlâhî olanın “imtihan” değerlemesi 
bir destek açıklaması ve umut ışığı-
nın varlığının işaretidir. En yoğun 
umut hâli olarak duanın da bu bağ-
lamda okunması gerekir. Zira dua, 
zorunluluklardan kurtulmayı ara-
yış yoludur. Zorunluluklara boyun 
eğen kişi, duasını duyacak ve cevap 
verecek bir muhatap yoksunluğu 

içindedir. Tanrı’dan yoksun olduğu için olabilirlik-
lerden de yoksundur: İsteyeceği, iradesine konu ede-
ceği bir seçenekler yelpazesi bulunmamaktadır. İşin 
en temel ve önemli olan kısmı ise Tanrı’dan yoksun 
olması dolayısıyla ortada dua edecek insanın da kal-
mamış olmasıdır. Dua edebilen bir varlık, zorunlu-
luktan sıyrılmıştır. Zorunluluktan sıyrılmak Allah’la 
kurulan bağ vasıtasıyla umuda ulaşmanın ve umut-
suzluğu aşmanın bir yoludur. 

Dua deyince, imtihan karşısında dinî öğretinin 
temel korunma refleksi “sabır” kelimesinde düğüm-
leniyor. Hem Kur’ân hem sünnet bu noktada aynı ke-
limeyi bize öğretmiş oluyor. Sizin bu noktada “sa-
bır” kelimesine yüklediğiniz anlamı merak ediyoruz. 
Musibet anında sabır ne demektir?

İmtihan, kötülük başımıza geldiğinde ona verdiği-
miz tepki kadar, o kötülüğün dünyadan kökünün ka-
zınması için verdiğimiz mücadelenin de adıdır. Burada 

http://www.ide.org.tr/TR’den alınmıştır.
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da “sabır” terimiyle karşılaşırız. Sabır, başımıza gelen 
kötülüğe direnç göstermenin ve bunun gerçek nede-
nini bulana ve kalıcı olarak ortadan kaldırana kadar 
mücadele etmenin adıdır. Sabrın Kur’ân’da hem birey-
sel (Kehf, 18/28) hem de kolektif (Âl-i İmrân, 3/200) 
eylem olarak tanımlanması, içinde barındırdığı bu 
mücadele stratejisi sebebiyledir. 

Sabrın en yakın durduğu kelime “umut”tur. Bir 
umut varsa sabırdan bahsederiz; aksi takdirde o hâlin 
adı tahammüldür. Yani kişinin bir yükün, bir acının 
hamallığını yapması, altına girmemesi gereken bir yü-
kün altında ruhunu ve bedenini enkaza çevirmesidir. 

Kötülüğün varlığına bir “anlam” yüklenecekse, o 
da bunun insanın kötüden iyiyi/hayırdan şerri ya-
ratma kudretini açığa çıkarma imkânını içinde ba-
rındırmasıdır. Daha büyük bir iyinin varlığına kötü-
lüğün aracılık etmesi ancak böyle anlam kazanabilir. 
Aksi takdirde, “kötülük iyiliğin ayrılmaz parçasıdır” 
veya “daha büyük bir iyiliğin meydana gelmesi için 
gerekli bir araçtır” gibi kötülük savunusu saçma olur. 

İnsanoğlunun yeryüzü yolculuğu bir arayıştan iba-
rettir: Bilgi arayışı; rahat edebileceği, kendini güvende 
hissedebileceği bir mekân arayışı; etrafta olup biteni 
kavrama arayışı, vs. Hiçbir şeyin öngörülemediği ka-
otik bir dünyaya adım atan insanın, bu muammanın 
bir parçası olmanın ötesine geçmesini sağlayacak bir 
umudu içinde taşımasından daha doğal bir şey ola-
maz. Bir ışık, bir yol gösteren arayışı, insanın ken-
dine ilişkin soruları sormaya başladığı anda kendini 
gösteren bir arayıştır. Kaotik bir yapıyı fark eden de 
o, bu kaotik yapının bir parçası olmak istemediğin-
den, ondan kurtuluş için bir ışık arayan da. Belki de 
insanın bu ihtiyacı duyarak kendi imkan ve imkan-
sızlıklarını keşfetmesi arzu edilmiştir. 

İnsan, başkalarına kendini açmak suretiyle ken-
dini aşmaktadır. Bu kendini aşma isteği, mutlak for-
munu Allah’a yönelmekte bulur. Sevgi, sadakat, umut 
ve bağlanma bu sürecin en aktif duygu ve değerleri-
dir. İnsan hem umut eden hem sadakat gösteren hem 
de bağlanan bir varlıktır. Ben ve ben olmayan ayrımı 
yapabilen tek varlıktır. Yolculuk hâlindeki insanı sü-
rekli adım atmaya iten umuttur. Umut etmek aynı za-
manda sabretmek; beklemeye değer bir va’din varlığı 

ve gerçekleşecek olana ilişkin bir beklemenin maku-
liyeti demektir. Umut hali, sabır aracılığıyla korun-
maktadır. Her doğan bebeğin Tanrı’nın insanlardan 
umut kesmediğini göstermesi gibi, direnç gösteren her 
beden daha iyiye ve daha kalıcıya doğru bir evrilme-
nin ihtimaline güçlü bir şekilde bağlanıyor demektir. 

Bağlantısını koparan insanî trajedinin sahne dü-
zeni hep aynıdır: yalnızlık ve kimsesizlik hissi. Bunu 
sağaltacak ve insanın geleceğini şekillendirecek şey 
ise umuttur. Nitekim kutsal kitapların Tanrı’sı umut-
ların yöneldiği Tanrı’dır. 

Varlığın hedefi ne kadar büyükse, bunun için bes-
lenmesi gereken umut ve gösterilmesi gereken sabır 
da o kadar büyüktür. Umut, hem fizik hem de me-
tafizik dünyanın varlık koşuludur ve yabancılaşmayı 
önleyen bir pusula ve yön tayin ettiricidir. Umut, in-
sanın kendi varlığını onaylaması; umutsuzluk ise bu 
varlığın ve varlık hâlinin reddidir.

Umut aynı zamanda süreklilik içerir. Dün, bugün, 
yarın gibi kiplere böldüğümüz zamanı bir bütün ola-
rak sarar ve yönetir. Şeytan’ın Adem’e secde etmeme-
sinin sebebi olarak Kur’an’da gösterilen şey, Adem’in 
halifelik niteliğine sahip kılınmasıdır. Halifelik, sürek-
lilik/devamlılık/ardıllık demektir: Soy aktarımı, bilgi 
ve kültür aktarımı ve devamlılığı ve bunlara bağlı ola-
rak biriktirilen bilgi ve kültürle medeniyet kurma im-
tiyazı. Bu imtiyazdan mahrum bırakılan veya bu po-
tansiyelin yakınından bile geçemeyenler, insanlıktan 
da o kadar az pay almış demektir. 

Umut, sabır ve buna bağlı ütopyalar, hem ken-
dine hem de dünyaya yabancılaşmaya bir karşı du-
ruşu simgeler. Umut yahut ütopya, önce bilincin ya-
pısını değiştirmeye yöneliktir. Çevrelendiği varoluşla 
upuygunluk içinde olmayan bir bilinç ütopiktir. Bu 
bağlamda umut ve sabır, henüz var olmayana ama 
var olacak olana dönük, dönüştürücü bilinçten kö-
ken alan bir eylemdir. 

Umudumuz kadar insanız, diyorsunuz bir bakıma. 
Aslında yukarıdaki cevaplarınızla da irtibatlı ama 
yine de soracağız: Yeryüzünde herkesin insan zih-
ninde zor ya da kolay diyerek şekillendirdiği haliyle 
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farklı bir imtihanı yaşıyor olmasını ilâhî adalet pen-
ceresinden nasıl yorumlayacağız? Acı, ıstırap veren 
bir yaşantıyı iyi ve mutluluk veren bir hayatla de-
ğiştirmeyi isteyen ve “Neden ben?” diyen insanlara 
İslâm hangi cümleyi kurarak şifa sunuyor?

Acı çeken insanın yüz ifadesi, dindirilebilir bir 
acının dindirilmemiş olmasından ve kötülüğün hük-
münün hâlâ sürüyor olmasındandır. “Kötülük neden 
vardır?” sorusu ile “Kötülük nereden kaynaklanır ve 
nasıl önlenir?” sorusu arasında ciddi fark var. İkinci 
soruyu sormak, varlık âleminde kaderini kendi eline 
almanın ilk adımıdır. Acıyı ve acıya kaynaklık eden 
kötülüğü yok etmenin yolu, kaderimizle baş başa ol-
duğumuzu ve bu durumun da içinde bir zayıflık değil 
kudret barındırdığının farkına varmaktır. Kur’ân’ın 
“Kolaylık zorlukla birliktedir.” (İnşirâh, 94/5) yaşam il-
kesinin insanda yaratmak istediği ilk farkındalık budur. 

Dini afyon olarak tanımlayanlar, dinin acıları or-
tadan kaldırmak yerine bireyi acıyla başa çıksın diye 
eğittiğini iddia ederler. Dinin acıyla başa çıkabilmesi 
için bireyleri eğittiği doğrudur. Ahiret inancının ve 
dünyanın bir imtihan yeri olduğu vurgusunun acıyı 
dindirmede rol oynadığı da doğrudur. Ama bu inanç, 
acıların sebeplerini ortadan kaldırma yönünde bir 
irade geliştirmeye engel değildir. Kötülüğü aşmak, 
insanın varoluş gayesinin bir parçasıdır.

Burası tam da şu sorunun yeridir: Acısız ve ıstı-
rapsız bir yaşam için Allah insanlardan ne talep et-
mektedir? Bu soruyu daha da açacak olan soru ise şu-
dur: Yaşamımızda ilâhî olan “biz”i nasıl görüyor, biz 
“ilâhî olan”ı nasıl görüyoruz? Onun biz insanlardan 
yapmamızı beklediklerini biz de O’ndan mı bekliyo-
ruz? Onun sonsuz kudret sahibi olduğunu vurgular-
ken, acaba beklentilerimizin gerçekleşmesini garanti 
altına alan bir garantici gibi mi davranıyoruz? Ve de 
sebebi olduğumuz acıların sonuçlarından Allah’ı so-
rumlu tutmak ne kadar ahlâkîdir?

Unutmamak gerekir ki insanın Allah’tan istek-
leri/duası kadar Allah’ın da insandan istekleri var. Bir 
çocuk refleksiyle insan her şeyi Allah’tan diler ama 
Allah’ın kendisinden dilediklerini hiç hatırlamaz. İn-
san, yaşamı kendisinin inşa ettiği bir şey olarak değil 
de bir ganimet olarak görme hatasından vazgeçmelidir. 

Hayat, onu bizzat tecrübe edenler aracı kılınarak ye-
niden inşa edilmektedir. “Allah’ın kulu, Allah’ın ko-
ludur.” veciz sözü tam da bu durumu özetlemektedir. 
Aslında Allah’a iman/güven duyma Allah’ın yaşamı-
mıza sessizce giriş anıdır. Sessiz ama son derece etkin...

Unutmamak gerekir ki “Allah’ın sessizliği ‘öyle his-
sedilen’ bir şeydir, ‘öyle olan’ bir şey değil.” Olan bir 
şeye yüklenen anlam, insanı yeni bir amaç için hare-
kete geçirmektedir. Hayatın anlamı, onda gerçekleş-
tirilmek istenen amaçların toplamıyla ortaya çıkar. 
Sıfır anlam, sıfır amaç demektir. 

Öte yandan, Allah’ın yardımı bir zorunluluk de-
ğil lütuftur. Herhangi bir zorluk durumunda Allah 
insana yardım etmek zorundaymış beklentisine gir-
mek yanlıştır. Bir yetişkin gibi, hayatı tek başına ko-
taracak bir yeterliğe sahip olmak ve öyle davranmak 
gerekir. Unutmamak gerekir ki, başımıza gelen olay-
lar olup bittikten sonra artık engelleyemeyiz, ama bizi 
etkilemelerini engelleyebiliriz. “... İnsanlar kendi iç 
dünyalarını değiştirmeden, Allah onların durumunu 
değiştirmez.” (Ra’d, 13/11) ayeti, olup biten karşısında 
Allah’ın lütuf ve inayetini talep eden insanın önce 
kendi iç dünyasının ayarlarını düzenlemesi gerekti-
ğini bize hatırlatmaktadır. Düşüncelerimiz ne ise ha-
yatımız da odur. Hayatımızı değiştirmek istiyorsak 
düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. 

İmtihanların hem ferdî hem içtimâî hayatta ne-
ticeleri oluyor. Bizim kendi küçük dünyamızda ya-
şadığımız hadiseler dahi aslında büyük tablonun 
bir parçası. Dolayısıyla yaşadıklarımız, takındığı-
mız tavırlar aslında halka halka çevreye yayılıyor. 
Büyük ya da küçük hadiseler, iyi ya da kötü olaylar 
karşısında, kişisel ve toplumsal sorumluluk duygu-
sunu inançlı bir mümin olarak nasıl ortaya koyma-
mız gerekiyor?

Mümin bir bireyin sorması gereken birinci soru, 
hayatta tuttuğu yer ve nasıl bir çarpan etkisine sa-
hip olduğudur. Başka insanların yaşamına olumlu 
ya da olumsuz nasıl dokunduğudur. İnsan hayatta 
hep başkalarıyla vardır. Hiçbir şey sadece kendisi 
için var değildir. Hiçbir ırmak kendi suyunu içmez, 
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hiçbir ağaç kendi meyvesini yemez. Bu doğallığı 
bozma hastalığı, en ağır hâliyle maalesef insan tü-
ründe seyretmektedir. Kötülüğü çoğu zaman kö-
tülük olduğunun bile farkına varmadan işleyen 
bir türe dönüştük. Hannah Arendt “kötülüğün 
sıradanlığı”ndan bahsederken tam da bu durumu 
tanımlamaktadır. 

Sorunuz bizi anlamlı bir yaşam sorgulamasının 
kıyısına getirir. Hayatta anlam arayışı, insanın bi-
rincil motive unsurudur. İnsan için en büyük psi-
kolojik tehdit, yaşamını sadece bir tür ölüme hazır-
lık olarak algılaması; elinde olmadan geçip gitmekte 
olan zamana bir anlam yüklemekte zorlanması, bir 
hengâme dünyada kaybolma düşüncesinin onu 
esir almasıdır. İnsan yaşamının ölüme 
ayarlı olduğu gerçeği, kendini bütün 
katılığıyla herkese dayatmaktadır. 
Geri döndürülemez bir şekilde 
hayatın kendisine doğru ilerle-
diği bu son, tekil bir olay ola-
rak insan hayatını oluşturan 
milyonlarca olayın üzerine 
çöken bir ağırlığa sahiptir. 
İçinde sonsuza dek yaşama 
arzusu taşıyan insanın bu is-
teğini radikal bir şekilde son-
landıran yokluk düşüncesi bera-
berinde insan zihninde derin bir 
uçurum yaratır. Bu boşlukla sürdü-
rülen yaşam, doğal olarak travmatik bir 
yaşamdır. Ölüme ve hayata bir anlam yüklenene ka-
dar da bu travma devam eder. Durgunluk ve boşluk 
duygusunun yoğun olarak yaşandığı bu hâl, varoluş-
sal boşluk olarak da adlandırılan anlamsızlığın veya 
hiçlik düşüncesinin tam da kendisidir. Pekiyi, bu boş-
luğu doldurması beklenen “anlam arayışı” dediğimiz 
şey tam olarak nedir? 

İnsanın sınırlı ve sonlu dünyamızda güzel ve de-
ğerli olanı yaratma ve kalıcı kılma duygusu ebedîliğin 
insandaki hâkimiyetinin ilk gösterimidir. Başka bir 
ifadeyle sınırlı olanın yerine sınırsızı, sonlu olanın 
yerine sonsuzu ikame etme arzusu, varlığın kesintili 
yapısının yarattığı travmayı aşmanın bir yolu olarak 
insanın yapısına gömülmüştür. Bu insan varlığının 

bizatihi yasasıdır. Zira tekrarı olmayacak şekilde 
ölümle sonlanacak olan bir yaşam fikri, insanın ener-
jisini tüketir ve kendini tatmin duygusunu alır götü-
rür. Onu faydasız, kullanışsız bir nesneye dönüştü-
rür. Köklerini ebedî ve sonsuz olanla bağlantılı hâle 
getirdiğinde insan bu kullanışsız nesne hâlini aşabi-
lir ve etkin bir güce dönüşebilir. Hesap verme duy-
gusu, bu yaratıcı gücün başkalarına güç uygulayan 
değil, güçsüzlere güç olan bir enerji kaynağına dö-
nüşmesini sağlar. 

Öncelikle kabul etmek gerekir ki “hiçbir şeyin an-
lamı olmadığı” yargısı insanın son yargısı olamayacak 
kadar rahatsız edicidir. Bu rahatsızlığın götürdüğü 

sorgulama, aslında yaşamın bir anlamının 
olduğu ön kabulüne dayanmaktadır. 

Şunu gözlemlemek mümkündür: 
İnsanın hayattan “beklentileri” 

ile “yaşadıkları” arasında bir 
uyum olduğunda ya hiçbir 
anlam sorgulaması yapma-
makta ya da gerçekleşen bek-
lentilerinin toplamına haya-
tının anlamı/gayesi olarak 

bakmaktadır. Bunun aksi du-
rum, yani insanın beklentileri 

ile içinde bulunduğu durum ara-
sındaki kapanmaz mesafenin ortaya 

çıkardığı hayal kırıklıkları ise anlam kri-
zine kapı aralamaktadır. Dolayısıyla anlam ara-

yışı, içinde bazı süreçleri barındıran ve her bir süre-
cin insan yaşamında gerçekten bir karşılığının olup 
olmadığının hesabının verildiği bir muhasebeyi ge-
rektiriyor: Bir bütün olarak “varlık”; bu varlık içinde 
insanın tuttuğu yer yani “var oluş”u; bu varoluşu 
“değer”li kılan tutum ve yargılar; bu tutum ve yargı-
ları “özgür”ce seçme gücü; hayatını iyi, güzel, doğru 
ve faydalı “tercih”lerle donatma “kararlılığı”; verdiği 
kararların “sorumluluğu”nu üzerine alma “cesareti”; 
yaşamın “geçiciliğine” karşı “güveneceği”/ “bağla-
nabileceği”/ “inanacağı” bir Varlık arayışı ve bütün 
bunların olmazsa olmaz olduğunu insana buyuran 
bir “vicdan”. 

Allah’ın yardımı 
bir zorunluluk değil 
lütuftur. Herhangi 

bir zorluk durumunda 
Allah insana yardım etmek 
zorundaymış beklentisine 

girmek yanlıştır. Bir yetişkin 
gibi, hayatı tek başına 
kotaracak bir yeterliğe 

sahip olmak ve öyle 
davranmak gerekir.
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DOĞAL ÂFETLER KARŞISINDA 
MÜSLÜMANLIK1

Prof. Dr. Recep ARDOĞAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Size gelen her nimet Allah'tandır. Sonra, bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız O'na sığınırsınız.” (Nahl Süresi, 53.ayet) (Hattat: Mehmet Özçay)
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Doğal âfetler, insanın iradesi ve gücü dışında 
gerçekleşen ve geniş ölçekli yıkımlara yol 
açan sel, deprem ve dolu gibi musibetlerdir. 

Doğal âfetler, bir toplumun veya topluluğun maddî 
zenginliklerine büyük zarar verdiği gibi can kay-
bına ve yaralanmalara yol açmakta, insanların ruh 
hâlini de derinden etkilemektedir. Böylesi âfet za-
manlarında toplumun problemleri daha çabuk aş-
masında, ortak inançlar, dinî değerler ve ilkeler bü-
yük işleve sahiptir.

Din, insanların manevî değerler, ilkeler ve hü-
kümler etrafında birleşmelerini sağladığı gibi onları 
birbirlerinin acılarını ve üzüntülerini paylaşmaya 
da yöneltmektedir. Dolayısıyla, dinin in-
sanların bir “sorumluluk kapsamı” 
olmanın yanında bir “ihtiyaç ve 
medenî gereksinim” olarak gö-
rülmesi gerektiği açıktır. Bu 
makalede dinin doğal âfetler 
karşısında insanlara metanet, 
ortak çözüm arayışına ve ça-
baya yönelten ilkeleri üzerinde 
durulacaktır. 

1. Hamd, Şükür, Sabır ve 
Tevekkül Erdemleri:

İnsanın düşüncesi ile ruh hâli ara-
sında iki taraflı bir ilişki vardır. Düşünce, ruh 
hâlini etkiler; ruh hâli de düşünceyi etkiler. Dola-
yısıyla insan düşüncesi doğru-makul ve ahlâkî bir 
hareket noktasına dayanmazsa, doğal âfetler karşı-
sında da olumlu bir ruh hâli ve tepki sergileyemez. 
Oysa insan, yaşadıklarının ve maruz kaldıklarının 
onun ruh hâlini bozmasına izin vermemeli, makul 
düşünce yönünde hayatın akışına yön vermeyi amaç-
lamalıdır. Aynı şekilde, toplumsal doku ve ma’şerî 
şuurun âfetler neticesinde bozulmasına izin vermek 
yerine âfetlerin olumsuz etkilerini toplumun manevî 
dinamikleri ve ma’şerî şuur ile azaltmaya çalışmak 
gerekir. Burada inanç ve yaşam tarzı olarak dinin 
çok önemli bir rolü vardır.

Kur’an, dünya hayatının bir imtihan olduğunu, 
Allah’ın insanoğlunu hayırla da şerle de imtihan 
ettiğini vurgular.2 Doğal âfetler karşısında, insanın 
sabretmesini, hâlâ sahip olduğu nimetlerden dolayı 
Allah’a hamd ve şükürde bulunmasını, zorlukları ve 
sıkıntıları aşmak için azim ve tevekkülle çabalama-
sını emreder. Bütün bunların toplumsal kültürümüz 
üzerinde çok önemli etkileri vardır ve bu etkiler sa-
dece dinî “motifler” olarak değerlendirilemez. Ör-
neğin, “Her hâlimize şükürler olsun!”, “Allah bete-
rinden korusun!” gibi dualar ve “Bir kapıyı kapatan 
Allah bir kapıyı açar.” gibi tevekkül ifadeleri, mu-
sibetler karşısında mümin bireyleri teskin ve teselli 

edici ifadeler olmanın ötesinde, İslâm inan-
cının sosyo-kültürel yansımalarıdır. Bu 

yansımalar, toplumun yaşam tarzı, 
dünyaya ve hayata bakışı üzerinde 

derin etkilere sahiptir. 

“Hamd ve şükür”, bireyin 
dinî vecibesi olmanın öte-
sinde toplumsal bilincin te-
mel kavramlarından ve halk 

irfanının yönlendirici öğele-
rindendir. Ramazan ayında ve 

dinî bayramlarda örnekleri gö-
rüldüğü şekilde toplumun en güzel 

duygulara ortak olmaları, başka bir ifa-
deyle manevî hissiyat ve hassasiyette “duygu-

daşlık” içine girmeleri, sosyal dokuları iyileştirici ve 
bütünleştirici role sahiptir. Bu bağlamda, toplumsal 
bir coşkuya katılan bireylerin hâl, tavır ve söz ola-
rak birbirlerine en güzel duyguları telkin etmeleri-
nin önemi büyüktür.

Şükür kavramı, bireyin sosyal sorunların far-
kında olmakla birlikte ülkesine ve milletine olumlu 
ve umutlu bakması, toplumsal aidiyet bilincini pay-
laşması açısından, alt-planda önemli bir rol oynar. 
Şükür, öncelikle Allah’ın adalet, iyilik, rahmet, mer-
hamet, inayet ve ihsanını bilmeyi gerektirir. Sebep-
lerin sebebi ve insanoğlunun nihaî dayanağı olarak 
Allah’ı bu sıfatlarıyla tanımak, inanç terapisinin ilk 

Toplumsal doku 
ve ma’şerî şuurun 

âfetler neticesinde 
bozulmasına izin vermek 
yerine âfetlerin olumsuz 

etkilerini toplumun manevî 
dinamikleri ve ma’şerî 

şuur ile azaltmaya 
çalışmak gerekir.
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adımıdır. Şükür ayrıca insanın Allah’ın verdiği ni-
metleri bilmesini, bakışını bu nimetlere yönelt-
mesini gerektirir. Bu da insanın hayata 
kusur arayan gözle değil nimet, esen-
lik ve ihsanı gören gözlerle bak-
masını sağlar. İyimser yakla-
şımla bireyi, sosyal çevresiyle 
bütünleşmeye yöneltir. 

Şükür ve tevekkül kavram-
ları, inanan bir varlık olan in-
sanın yaratıcı ile ilişkilerini de 
olması gereken mahiyete kavuş-
turur. Şükür ve tevekkülde yara-
tıcı, insanın duyguları, idealleri ve 
yaşam tarzıyla ilgisiz değildir. Aksine 
O (c.c.), bireyin duyguları, idealleri, tüm 
derunî âlemi ve hayat enerjisiyle iletişim kurduğu 
bir Rabb’tir. Allah (c.c.) ile bu mahiyetteki iletişim, 
sevinçli anlarında da zorluk ve sıkıntı anlarında da 
kulun ruhsal doyumunu, kardeşliği ve toplumsal 
huzuru duyumsamasını sağlar. Deizmin aksine din, 
olağanüstü durumlarda toplumsal birlik, dayanışma 
ve yardımlaşmayı daha çok teşvik edicidir.

Sonsuz sevgi, rahmet ve lütuf sahibi Allah’a olan 
iman, şükür ve sabır hasletleri, insanın iyimserliği ni 
yükseltir. Oysa, evrende akılla açıklanamaz düzensizlikler 

ve kö tü lükler olduğu fikrinden beslenen inkâr ve 
ateizm, insanı kötümserli ğe yöneltecektir. Ni-

tekim birçok ateistin hayata bakışında 
bir prob lem vardır. Onlardan bazı-

ları hayatı anlamsız bulmakta ve 
intihara yönelmektedirler. 

Makul insanın tavrı, mu-
sibet ve acıları sabır ve meta-
netle karşılamak, bunların bir 
imtihan olduğunu düşünmek, 
Allah’a isyan yerine O’na (c.c.) 

sığınmak, âfetzedeler için elin-
den geleni yapmaya çalışmaktır. 

Bu, fıtrî, insanî ve medenî bir ge-
rekliliktir. 

2. Öz-Sorgulama ve Kendini Bilme:

Müslüman toplum, doğal âfetler karşısında, ge-
rek bilim, teknik, araştırma, planlama, uygulama ve 
tedbir alanında gerekse ahlâk alanında nerede yanlış 
yaptığını düşünür. Bir toplumu bu sorgulamaya yö-
nelten şey, “insanla, toplumla ve tarihle sünnetullah 
çerçevesinde ilgilenen” Allah’a imandır. Doğal afetler 
karşısında inancın insana en önemli katkısı, insanı 
gördüklerinden ibret almaya, yaşadıklarından ders 
çıkarmaya ve durumunu düzeltmeye yöneltmesidir. 

Doğal âfetler, 
hastalıklar ve 

engellilik hâlleri, 
toplumun bunlara 

önlem oluşturacak bilgi 
ve tekniği üretmesi 

için motivasyon 
oluşturur.

“Ey lütufları gizli olan Allahım! Bizi korktuğumuzdan kurtar!” (Hattat: Süleyman Berk)
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Halbuki, yanlış düşünceler, yaşanan acıları bu-
nalıma dönüştürmekte; yaşadığı bunalımı aşamayan 
kimileri de kendi karamsar ruh hâlini başkalarına 
aşıla maktadırlar. Bu konuda Aydınlama düşünürle-
rinden Voltaire, dikkat çekici bir örnektir. O, Liz-
bon depremine3 şahit olmuş; yaşadığı derin üzüntü 
ve buhran neticesinde, yaratıcının inayet ve rahme-
tini sorgulamıştır. Oysaki, Lizbon sömürgecilik, in-
san kaçakçılığı ve köle pazarının başkentlerinden bi-
riydi. Bu bakımdan Lizbon Depremi’ni insan avcılığı 
ve köle ticaretine karşı ilahî bir uyarı olarak okumak 
daha vicdanî ve doğru olurdu. İşte inancın, hayata 
ve topluma etkilerinin belirginleştiği yerlerden biri 
de bu “ibret nazarıyla bakmayı başarmak”tır. 

3. Toplumsal Dokunun 
Onarılması:

İnsan hayatta çeşitli güç-
lükler ve sıkıntılarla karşılar 
ve kendisinin aciz ve muh-
taç bir kul olduğu gerçeğini 
tecrübe eder. İşte bu tecrübe, 
topluma daha insanî ilişki-
ler olarak yansır. Bu nedenle, 
müslüman toplumda, doğal âfet 
ve musibetler karşısında insan-
lar kendi başlarına, çaresizlikleri ile 
bırakılmaz. İnsanları ağır imtihanlarında 
(belâ ve musibet) yalnız bırakmamak, toplumun 
bir üyesi ve eşref-i mahlukat olduğunu hissettir-
mek toplumsal bir sorumluluktur. Hayvan toplu-
lukları ile insan toplumu arasındaki temel farklar-
dan biri burada ortaya çıkar. Hayvan topluluğu, 
yaralı ve zayıf bir bireyi geride bırakır, toplumda 
ise asıl zayıf ve yaralı bireylere özen gösterilir. Ni-
hilizm, görkem ve gücün cazibesine kapılırken, ya-
şama istencini ve hayat enerjisini yıkıcı bir şekilde 
tanımlarken İslâm, yaşama istencine ve hayat ener-
jisine manevî ve medenî ideallerle yön verir. Top-
lumu bir yarış alanı olarak değil medenî-manevî 
değerler çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma 

kurumu olarak tanımlar. Yardımlaşma ve daya-
nışma her zamankinden çok ihtiyaç duyulan ola-
ğanüstü zamanlarda, toplumsal karakter daha çok 
gösterir ve göstermelidir.

Doğal âfetler, hastalıklar ve engellilik hâlleri, 
toplumun bunlara önlem oluşturacak bilgi ve tek-
niği üretmesi için motivasyon oluşturur. İnsan, çoğu 
kez kusurları hayra dönüştürebilme imkânına sa-
hip olduğunu bilmelidir. Engelleri fark ettiği gibi, 
bunlardan yararlanabileceği yolları da fark etmeye 
çalışmalıdır. Hastalıkları tedavi edecek ilaçların 
ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji-

lerin üretilmesi de bugün doğa bilimlerinin 
ve teknolojinin en insanî yönünü teş-

kil etmektedir. Engellilerin haya-
tını kolaylaştıracak teknolojile-

rin üretilmesi, İslâm dünyasının 
Batı’nın önüne geçmesi gere-
ken bir fazilet yarışı olmalı-
dır. İslâm âlimleri, toplumun 
ihtiyaç duyduğu mesleklerde 
ve ilimlerde uzmanlaşan in-

sanlar yetiştirmenin, topluma 
farz (farz-ı kifâye) olduğunu tes-

pit etmişlerdir. Örneğin, İmam Şa-
fii ve bazı Hanbelî âlimlere göre, in-

sanların ihtiyaç duyduğu ilim ve mesleklerin 
öğrenilmesi, topluma farzdır.4 Bu farz özenle yerine 
getirmek, dünyayı ve ahireti mamur etme yolunda 
önemli bir adımdır. Bazıları, engelli insanlara ba-
karak Allah’ın lütfunu, rahmetini ve adaletini sor-
gulamaktadırlar. Aslında, bunlar, engellilerin da-
ima acı ve ıstırap içinde olduklarını ve başka türlü 
olmayacağını düşünüyorlar. Eğer, böyle olsaydı, en-
gellilerde asla bir yaşama sevinci görmezdik. Peki 
birileri onlara üzüntü mü telkin etmelidir? Elbette, 
hayır. Doğrusu, engellilerin yaşama sevinci duyma-
ları için çalışmaktır, onların yaşamlarını kolaylaş-
tıracak bilgiler üretmektir; yaşama azmine ulaşmış 
kimselere bakıp acı ve ıstırapları unutabilmektir. 

Hastalıkları 
tedavi edecek 

ilaçların ve engellilerin 
hayatını kolaylaştıracak 

teknolojilerin üretilmesi de 
bugün doğa bilimlerinin 

ve teknolojinin en 
insanî yönünü teşkil 

etmektedir.
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3.1. İyi Yaşama ve Yaşatma Mücadelesi:

Çağımızdaki sapmalardan biri, hayatın seküler 
bir bakışla “yaşam mücadelesi”nden ibaret görülme-
sidir. Siyaset felsefesi alanında “toplum sözleşmesi”ni 
savunan Batılı düşünürler, bir toplum kurulmadan 
önce, bireylerin tek başlarına yaşadıkları, hukukun 
ve dinin olmadığı bir “doğa durumu (tabiî hâl)” dü-
şünmüşlerdir. Thomas Hobbes “İnsan insanın kur-
dudur.” derken, başka çoğu düşünür de bu ortamda 
herkesin her şeye hakkı olduğunu söylemişlerdir. Ay-
rıca, Darwin başta olmak üzere evrimci bilim adam-
ları ve düşünürler de evrimin temel dinamiklerinden 
birinin “hayatta kalma mücadelesi” olduğunu söyle-
mişlerdir. Buradan hareketle de doğada 
olduğu gibi toplumda da iyi yapılı ve 
güçlü olanların hayatta kalması, 
zayıfların ölmesi, toplumun 
iyi yapılı bireyler üzerinden 
devam etmesi gerektiğini 
ileri sürmüşlerdir. Hatta 
dine ve geleneksel hayır 
kurumlarına karşı çık-
mışlardır. Bunun sebebi, 
dinin teşvik ettiği hayır-
severliğin, zayıf insan-
lara yardım ederek onla-
rın da hayatta kalmalarını 
sağlaması ve bunun da insa-
nın evrim sürecini yavaşlattığı 
gerekçesidir. İşte din ile seküler-ev-
rimci yaklaşımın ayrıldığı noktalardan 
biri budur. Seküler-evrimci görüş, doğada olanı 
aynen topluma taşımayı öngörürken İslâm, 

- “vahşi doğa” ile “toplum”, 

- “doğal yaşam” ile “fıtrî-medenî hayat” ara-
sında ayrım yapar. İnsanı bunlardan ikincisine yani 
fıtrî ve toplumsal olana yönlendirir. Dünün sekü-
ler-evrimci düşüncesi, bugünün “post-hümanist” 
yaklaşımı, doğal âfetler karşısında insanları, özel-
likle Afrikalı toplumları çaresizlikleri ile baş başa 

bırakmayı tavsiye eder. Açlık, hastalık ve salgın gibi 
etkenlerin ekosis te min parçası olduğunu bir argü-
man olarak ileri sürer; doğa merkezcilik adına ben-
merkezci ve in san   lık karşıtı fikirleri ifşa etme ce-
sareti verir. Radikal çevreci Earth First’çülerin bir 
lideri şöyle demiştir: “Etiyop ya’daki [Habeşistan] 
in san ların açlık ve ku rak lık tan çektiği acı lar tra-
jiktir. Evet, fakat orada diğer yaratıkların ve ha-
bitat la rın [yaşam alanları] or tadan kalkması daha 
da trajik tir.”5 Bu ifadeler, ekolojik düzenin korun-
ması için Afrika’da sefalet hayatı yaşayan insan-
ları ölüme terk etmek gerektiğini vurgulamaktadır. 
Oysa, genelde dinler, özelde İslam, hayatı yaşama 

mücadelesi olarak tanımlamak yerine 
“iyi yaşama ve yaşatma” gayesiyle 

tanımlar. 

3.2. Toplumsal 
Sorumluluk

Dünya hayatı bir im-
tihandır. Doğal âfetler 
de bir toplumda hem 
bu âfetlere maruz ka-
lanlar hem de olaya şa-

hit olanlar için ortak bir 
imtihandır. Toplumda bir 

âfete maruz kalanların bunu 
sabır ve tevekkülle karşılaş-

ması gerektiği gibi diğer insan-
ların da onlara el uzatmaları ge-

rekir. Onların bu gibi olaylar karşısında 
duyarlılık gösterip göstermedikleri, imtihan konu-
sudur. Sorumluluk, öncelikle âfetzedelerin yakınla-
rına ve yakınındakilere aittir. Onlar yetmediğinde 
tüm toplumun da yükümlülüğü vardır. Doğal âfet, 
zaruret ve olağanüstü koşullar, sorumluluk kavra-
mını yeniden şekillendirir. Olağan koşullarda farz 
ve vacip sadakalar yeterli olabilir ama olağanüstü 
koşullarda, tüm toplumun seferber olması; zaruret 
hâlindeki insanlara (dinî ve içtimaî bir sorumluluk 
olarak) el uzatması gerekir. Aslında, bu musibetlerin 

Doğal afet, zaruret 
ve olağanüstü koşullar, 
sorumluluk kavramını 

yeniden şekillendirir. Olağan 
koşullarda farz ve vacip sadakalar 

yeterli olabilir ama olağanüstü 
koşullarda, tüm toplumun seferber 

olması; zaruret halindeki 
insanlara (dini ve içtimai bir 

sorumluluk olarak) el 
uzatması gerekir.
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1 Bu makale, yazarın “Güzel Düşün Güzel Gör -Hayatın Renklerindeki Hik-
met-” (Klm Yay., Kahramanmaraş, 2018) adlı kitabından önemli ölçüde 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 

2 Bk. Enbiyâ, 21/25.
3 1 Kasım 1755’te gerçekleşen 8.5-9 şiddetindeki bu deprem, bölgede 

özellikle de Lizbon’da büyük yıkımlara ve on binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine yol açtı.

4 İbn Kayyım, Turuku’l-Hukm, Mısır, 1317, s. 226-227.
5 Foreman, David, “Putting The Earth First”, Environmental Ethics, ed. 

Armstrong and Botzler, s. 422’den nakleden Ünder, Hasan, Çevre Fel-
sefesi, -Etik ve Metafizik Görüşler-, Ankara 1996, s. 241.

6 Zâriyât, 51/19.

DİPNOTLAR

içtimaî bir hikmeti de toplumdaki dirliğin ve birli-
ğin tesisine hizmet etmesidir. Dayanışmayı ve yar-
dımlaşmayı artırması, böylece zaman içinde aşınan 
ve zayıflayan toplumsal dokuyu onarıp iyileştirmesi 
ve kuvvetlendirmesidir. Savaş, doğal âfet ve salgın 
zamanlarında birleşmesini ve bütünleşmesini bil-
meyen, içindeki muhtaç insanlara yardım etmeyen 
toplumlar if lah olmazlar. 

Doğal âfetler ve zorluklar, toplum için dayanışma 
ve yardımlaşma günleridir. Toplumu etkileyen mu-
sibetler karşısında, toplumda iş bölümünün ve top-
lumsal düzenin bir parçası olan farklı meslek sahip-
lerinin önemi de herkesçe idrak edilir ve bilinir. 
Musibetler karşısında bireyler, hakiki an-
lamda, kendini bilir; acizliğini ve ya-
ratıcının her türlü lütfuna muh-
taç olduğunu, birlikte yaşadığı 
insanların da bu lütuf kapsa-
mında olduğunu kavrar. Ken-
dini bilen, egosunu putlaştır-
mayan bir mümin, kendisini 
diğer insanlardan üstün gör-
mez. Hacı Bektaş Veli’ye atfedi-
len “Yetmiş iki millete bir gözle 
bakmayan hâlka müderris olsa da 
Hakk’a âsidir.” sözünü ilke edinir. 

Doğal afetler, toplumun farklı kesimle-
rine farklı yükümlülükler getirir. Allah bazı insan-
lara maddî zenginlik vermiştir. Her nimet gibi bu 
mal varlığı da Allah’ın bir emanetidir. Ayrıca, ya-
şadığı toplumdaki fakirler de gözetmesi gereken bir 
emanettir. Bir ayette, “Mallarında (yardım) isteyen 
ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar 
için bir hak vardır.”6 denir. Allah’ın koyduğu düzen 

içinde zengin kimse, ihtiyaç duyduğunun fazlasına 
sahip olmuştur. Bu ihtiyaçları aşan kısım içinde, 
fakirlerin hakkı olan bir oran vardır. Bu kısım, 
Allah tarafından yoksullara “zekât, “fitre”, “kur-
ban” ve “sadaka” adıyla ulaştırılmak üzere emanet 
edilmiştir. İnsan, hakkı ve emaneti bilmeli ve sa-
hibine vermelidir. Böylece, iyilik ve insanlık anla-
mına ulaşır, Allah’ın rızasını kazanır. Yaşama se-
vinci yanında “yaşatma sevincini” duyar.

İnsan bazen sahip olduğu zenginlik ve güçten do-
layı istediğini yapabileceğini, ne yaparsa yanına kâr 
kalacağını düşünür. Ama başına gelen musibetler 

onun, dokunulmaz olmadığını; mazlumla-
rın âhını aldığını, mazlumlara da sa-

hip çıkan bir Allah (a.c.) olduğunu 
kavramasını sağlar. Bu kavra-

yışın yayılması, kamu vicda-
nında adalet duygusunu canlı 
hâle getirir. Bireylerin, insan 
ve kul olma noktasında, hak-
larda ve sorumluluklarda eşit 

olduğu bilincini kuvvetlendirir. 
Bu da toplumda, hak ihlâllerini 

azaltır; sosyal dayanışma ve yar-
dımlaşmayı artırır. Çünkü, insanı hak 

ihlâline götüren, çoğu kez kendini başka-
larından daha önemli ve daha değerli görmesidir. 
Yardımlaşma ve dayanışmayı artıran da her bire-
yin Allah’a kul olmanın onurunu görmek, yardım-
laşmanın faziletini bilmektir. Doğal afetler karşı-
sında, insana değer veren kimseler, sosyal kurallara 
uymakta daha titiz olurlar, insanlara yardım etmek 
noktasından daha duyarlı olurlar. 

Doğal afetler 
karşısında 

inancın insana en 
önemli katkısı, insanı 
gördüklerinden ibret 

almaya, yaşadıklarından 
ders çıkarmaya ve 

durumunu düzeltmeye 
yöneltmesidir.
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SALGIN HASTALIKLARIN İLÂHÎ TAKDİR 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
ASBU İslami İlimler Fakültesi

Hastalıkların, Allah’ın insanlara verdiği bir 
ceza olduğu, çok eski bir inanıştır. “Yakup, 
Davut ve Ester gibi Kitabı Mukaddes’de geçen 

kişiler, hasta ya da mutsuz oldukları anlarda, Kutsal 
Ruh’un kendilerini ‘bırakıp’, ‘terk ettiği’ni” ileri sür-
müşlerdir.1 Eski Antlaşma’ya göre Tanrı, İsrail hal-
kından nefret edenlere pek çok salgın hastalık vere-
ceğini haber vermiştir.2

Kur’an’da ise Hz. İbrahim, hastalığını Allah’a nis-
pet etmez, ancak hastalandığında kendisini Rabbinin 
iyileştirdiğini açıkça belirtir.3 Büyük bir hastalıkla im-
tihan edilen Hz. Eyüp de hastalığını Allah’a nispet 
etmez. Sadece kendisine bir hastalık dokunduğunu 

belirterek Allah’tan rahmet ve şefkat diler.4 Bir başka 
yerde ise o, ilginç bir şekilde hastalığını doğrudan şey-
tana nispet eder.5 Bununla birlikte Hz. Peygamber, Al-
lah dilemedikçe kendisine bir zarar ve fayda sağlama 
imkânına sahip olmadığına dikkat çeker.6 Bu durum, 
onun iradesinin elinden alındığı anlamına gelmez. Ak-
sine onun, Allah’a rağmen hiçbir iş yapamayacağını 
gösterir. Yine Kur’an, tüm musibetlerin önceden bir 
kitapta yazıldığından söz eder: “Yeryüzünde ve kendi 
nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz 
onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) 
yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”7 

Hz. Yunus (a.s.)’ın duası: “Allah’tan başka ilah yoktur. Ben kendime zulmedenlerden oldum.” (Enbiyâ Sûresi, 87. ayet) (Hattat: Osman Özçay)
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Ancak Kur’an, kendi kendisini tefsir eden bir ki-
tap olduğundan sadece bir ayete takılarak acele hü-
küm vermemek gerekir. Zira bir başka ayette musibet-
lere ilişkin olarak açıkça şu ifadeler yer alır: “Başınıza 
her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzünden-
dir. O, yine de çoğunu affeder.”8 Bu ayet, yukarıdaki 
ayette geçen yazgının mahiyetine açıklık getirmek-
tedir. Bir bakıma Allah, insanın başına gelen tüm 
musibetleri, sebepleriyle birlikte kaydettiğini açıkça 
belirtmektedir. Yani ister insanın takati dahilinde is-
terse onun takatini aşan mahiyette olsun, tüm mu-
sibetlerin gerçekleşmesinde insanın az ya da çok bir 
payı bulunmaktadır.

Bir başka ayet ise tüm musibetlerin “Allah’ın iz-
nine” bağlı olarak isabet ettiğinden söz eder.9 
Bu ayet de bir önceki ayetle çelişmez. 
Çünkü bir önceki ayetin sonunda, 
Allah, açık bir şekilde insan hak 
etmiş olmasına rağmen rahmeti 
gereği onun başına gelebilecek 
musibetlerin çoğunu engelle-
diğinden söz eder. Ayrıca bu 
ayette Allah, “irade” yerine 
“izin” sözcüğünü kullanarak, 
musibetlerin sebeplerini doğ-
rudan kendisine bağlamamış-
tır. Bir başka ayette iyi ve kötü 
her şeyin Allah katından geldiği, 
bir sonrasında ise kötülüğün insanla-
rın bizzat kendilerine bağlı olarak gerçekleş-
tiği ifade edilir.10 Bu durum, iyi ve kötü tüm varlığın 
gerçekleşme imkânının, Allah’ın yaratma iradesine, 
kötülüklerin ise insanların tercihlerine ve hatalarına 
bağlı olduğunu gösterir. Bir bakıma Allah, her şeyin 
gerçekleşme imkânı kendi iradesi ve kudretine bağlı 
olmakla birlikte, kötülüklerin, imkân halinden fiilî 
alana insanların tercihlerine bağlı olarak çıktığına 
dikkat çekmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki Kur’an, insanın elinde olan kö-
tülüklerle olmayanlar arasında kesin bir ayrıma git-
mez. Bununla birlikte o, hepsinin bir deneme ve tec-
rübe vesilesi oluğuna değinir: “Ant olsun ki sizi biraz 
korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden ek-
silterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”11 Hiç kuşkusuz 

bu ayette zikredilen olaylar, insan hatasına bağlı ola-
rak ortaya çıkabileceği gibi, onun bir katkısı olmadan, 
doğrudan tabii hadiselere bağlı olarak da gerçekleşe-
bilir. Bununla birlikte Kur’an’ın, insanların başlarına 
gelen zararlı ve kötü olaylara ilişkin genel yasası; “bi-
rer deneme aracı olarak görülen iyi ve kötü her şe-
yin belli sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı”12 şek-
lindedir. Bu yüzden Kur’an, karada ve denizde ortaya 
çıkan kötülüklerin ve bozgunculukların, belki ibret 
almalarına vesile olur diye insanların kendi elleriyle 
işledikleri yüzünden meydana geldiğini13 açık bir şe-
kilde ifade eder. 

Söz konusu ilâhî yasaya uygun hareket etmenin 
İslâm tarihindeki en güzel örneklerinden birisini hiç 

kuşkusuz Hz. Ömer göstermiştir. O, veba 
salgını bulunduğu için Şam’a girmek-

ten vazgeçtiği sırada, kendisine “Ey 
müminlerin emiri, Allah’ın ka-

derinden mi kaçıyorsun?” diye 
itiraz eden Ebû Ubeyde bin 
Cerrâh’a, şu tarihi cevabı ver-
miştir: “Evet, Allah’ın kade-
rinden yine O’nun kaderine 
kaçıyoruz. Hiç düşündün mü, 

eğer senin bir deven olsaydı, o 
biri verimli öbürü verimsiz iki 

yamacı olan bir vadiye inseydi 
de sen onu verimli olanda otlatsay-

dın, onu Allah’ın kaderiyle otlatmış ya 
da verimsiz olanda otlatsaydın, yine onu 

Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın?”14

Bu genel çerçevenin dışında, Kur’an’da özel bağ-
lamları içerisinde değerlendirilmeleri gereken bazı 
ayetler de vardır. Bunlardan birisi şöyledir: “De ki: 
‘Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şey-
ler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, 
yalnız Allah’a güvensinler.’”15 Bu ayet, tek başına ele 
alındığında, insanın ilâhî yazgının dışına çıkamaya-
cağı sonucu çıkarılabilir. Ancak bu durum, insana 
sorumluluk yükleyen onlarca ayetin iptali anlamına 
gelecektir. Bu yüzden, bu tür ayetleri görünce de ace-
leyle hüküm vermemek gerekir. Nitekim bu ayet, bir 
savaş ortamında yaşanan şehitlik ya da gazilik du-
rumuna işaret etmektedir.16 Yani herhangi bir savaşa 

Küresel 
salgınlar gibi 

belli sebeplere 
bağlı olarak ortaya 

çıkan büyük felaketler 
bir kader ise, yine 

maddî ve manevî belli 
sebeplere sarılarak 

onlardan kaçınmak ve 
kurtulmak da bir 

kaderdir.
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katılan müslümanlar için şehitlik ya da gazilik ol-
mak üzere iki şeyden birisi takdir edilmiştir. Yoksa bu 
ayet, sonucundan kaçınılması mümkün olmayan ge-
nel bir yazgıya işaret etmemektedir. Nitekim Kur’an, 
her şeyin belli bir ölçüye, kurala ve yasaya göre tak-
dir edildiğine dikkat çeker: “Gerçekten biz, her şeyi 
bir ölçü ve dengede/kadere göre yarattık.”17 Bu ayette 
geçen “kader” sözcüğü, Allah’ın olayları takdiri ve 
onlar hakkındaki kesin hükmü anlamına gelir.18 Fa-
kat Allah’ın hükmünden salt bir yazgı ifadesi anlaşı-
lamaz. Allah’ın evrende gerçekleşen her hadiseyi bir 
sebebe bağlaması da O’nun bir hükmüdür. Nitekim 
Allah’ın takdirinden ve hükmünden maksadın ne ol-
duğunu çok iyi anlayan Hz. Zülkarneyn, maksatla-
rına ulaşabilmek için sebeplere sıkı sıkıya sarılmıştır. 
Kur’an bu hususu çok net bir şekilde birkaç kez tek-
rarlar.19 Bu yüzden kaderi, Kur’an’ın genel maksatla-
rına uygun bir şekilde, salt bir yazgı olarak değil, so-
nuçların sebeplere bağlanmasını ifade eden kuşatıcı 
bir yasa olarak anlamak daha doğru gözükmektedir.

Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkan temel sonuç 
şudur: Hiçbir musibet sebepsiz değildir. Hangi türden 
olursa olsun tüm musibetlerin ilâhî takdir kapsamında 
yer alması, asla onların sebepsiz oldukları anlamına 
gelmez. Bilakis onlar, ilâhî takdirde sebepleriyle bir-
likte mevcutturlar. İster tabiatta isterse sosyal hayatta 

olsun, Kur’an’ın dışında, mey-
dana gelen her şeyi belli bir se-
bebe bağlayan20 başka bir kutsal 
kitap yok gibidir. Bu bakımdan 
Kur’an’a göre, ilâhî irade ve kud-
retin olaylarla ilişkisini belirler-
ken bu genel yasayı dikkatler-
den kaçırmamak gerekir. 

Bu çerçevede dikkat çekmemiz 
gereken diğer önemli bir nokta 
ise şudur: Salgın hastalıklar gibi 
yıkıcı sonuçları olan trajik hadi-
seleri doğrudan Allah’ın yazgısı 
ve azabı gibi nitelendirmek yan-
lıştır. Her birey kendi tercihi ve 
anlayışı doğrultusunda bu tür 
olaylardan bir ibret ve ders çı-
karabilir. Ancak bunları doğ-

rudan ilâhî cezayla irtibatlandırmak doğru gözük-
memektedir. Her şeyden önce hiç kimsenin elinde bu 
tür iddialarla ilgili kesin bir kanıt yoktur. Dolayısıyla 
bunların hepsi zanna ve varsayıma dayanır. 

Bu nedenle biz, bu tür hadiselerin hepsinin, mü-
cadele edilmesi gereken doğal felaketler olarak görül-
mesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 
onları birer azap olarak gördüğümüzde bebeklerin, 
çocukların ve diğer masum insanların onlar sebebiyle 
ölmelerini izah etmemiz güçleşir. Ayrıca salgın hasta-
lıkların tarihine baktığımızda, onların hepsinin do-
ğal bir sebebinin, tedavisinin ya da onlardan kurtul-
manın bir yolunun bulunduğunu görmekteyiz. Ancak 
bu yaklaşım, elbette bireylerin bu tür hastalıklardan 
kendi adlarına bir ders çıkarmalarına mâni değildir. 
Bu noktada tehlikeli olan, insanlarda, salgınlar vb. 
felaketlerin hepsini metafizik bir nedene bağlayarak 
çözüm için atılması gereken adımlar konusunda mo-
tivasyon düşüklüğüne sebep olacak psikolojik bir ge-
rilim oluşturmaktır. Bu bakımdan insanlık tarihini 
değiştiren büyük salgınların doğal sebepleri ve on-
lardan kurtulmanın çözüm yollarıyla ilgili bir örnek 
vermenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Kara Ölüm olarak da nitelenen “Hıyarcık Vebası” 
(Bubon Vebası), XIV. yüzyılda, Avrupa ve Ortadoğu’da 

Bağcılar Belediyesi'nin, Covid-19 günlerinde Ramazan Bayramı'nda yaşlılar için tertip ettiği etkinlikten..
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20 milyon insanın ölümüne neden olmuştu. Bu has-
talığın uzun bir hikâyesi vardır. Bizim burada de-
tayları vermemiz mümkün olmadığından ona çok 
kısa bir şekilde değinmekle yetineceğiz. Hastalığın 
Avrupa’da yayılmaya başladığı sıralarda, “Kilise, bu-
nun kıyamet günü olduğunu ve günahkârların daha 
az acı çekmesi için hiçbir şey yapılamayacağını öne 
sürerek vebanın sorumluluğunu Tanrı’ya yükledi. 
Ancak, insanlara son dualarını yaptıran rahipler ara-
sındaki yüksek ölüm oranı, ruhban sınıfına yöne-
lik inancı sarstı, çünkü hastalıktan kaynaklı ölüm-
leri ve bu ölümlerin yayılmasını önlemekte çok aciz 
görünüyorlardı.”21 

Dünya vebanın sırrını ancak 500 yıl sonra çöze-
bilecekti. XIX. yüzyılda hastalığın izini süren Pas-
teur, 1894’te Hong Kong’a ulaştığında, Fransız koloni-
sindeki sıhhiye hizmetleri sınıfının İsviçre doğumlu 
üyesi Alexandre Yersin’i veba mikrobunu izole etmek 
üzere yolladı. Sonuçta Yersin, veba mikrobunu keş-
fetmiş, ancak hastalığın sıçanlara ve insanlara nasıl 
bulaştığını bulamamıştı. Bunu keşfetmek, yine Pas-
teur tarafından Vietnam ve Hindistan’a gönderilen 
Fransız askeri tabip Paul-Louis Simond’a (1858-1947) 
nasip oldu. Simond, yaptığı deneyler sonucunda, veba 
mikrobunun sıçanlardan diğer sıçanlara ve insanlara 
pireler aracılığıyla bulaştığını kesin olarak belirledi.22 

Simond’un tespitinden sonra, karantinanın ve hij-
yenin sıkı bir şekilde uygulandığı bölgelerde vebanın 
ölümcül etkisinin çok azaldığı gözlemlendi. Nitekim 
gelişmiş ülkelerde veba salgını çok enderdir. 

İnsanoğlu, tarihte veba türü pek çok ölümcül has-
talığa maruz kalmış, ancak Allah’ın kendisine vermiş 
olduğu imkânlar ve yeteneklerle onların doğal sebep-
lerini ve onlardan kurtulmanın yollarını tespit etmeyi 
başarmıştır.23 Bugün tarihin en büyük salgınların-
dan birisi olarak karşımıza çıkan Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) salgını da bu tarihsel sürecin bir parçası 
olarak yerini alacaktır. Önemli olan, her zaman ol-
duğu gibi insanoğlunun doğal ve toplumsal yasaları 
dikkate almasıdır. Elbette insanoğlu başına gelen her 
türlü felaketin sebeplerini ve çözüm yollarını bulma 
potansiyeline ve imkânına sahip bir varlıktır. Yeter ki 
o, bunları keşfetme azmini ve iradesini gösterebilsin. 
Hiç şüphesiz bu durum, her bir bireyin, sabır, tevek-
kül ve dua gibi manevî unsurları da söz konusu mü-
cadelesine katmasına mâni değildir. Kesin bir inançla 
içten gelerek yapılan bir dua, insanı her zaman güçlü, 
korkusuz ve dayanıklı kılar. Tıpkı Hz. Davud’un şu 
duasında olduğu gibi: “Karanlık ölüm vadisinden geç-
sem bile, kötülükten korkmam. Çünkü Sen benimlesin. 
Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, 
hep Rabbin evinde oturacağım…”24 Ancak unutma-
yalım ki sebeplere sarılmak da fiilî bir duadır. Hiç-
bir söz eylemden daha etkili değildir.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, küresel salgınlar 
gibi belli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan büyük fe-
laketler bir kader ise, yine maddî ve manevî belli se-
beplere sarılarak onlardan kaçınmak ve kurtulmak 
da bir kaderdir. 

1 Armstrong, Karen, Tanrı’nın Tarihi, çev: O. Özel, H. Koyukan, K. Emiroğlu, 
Ankara, 1998, s. 111.
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7 Hadîd, 57/22.
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9 Teğâbun, 64/11. (Mā eşābe min muşībetin illā bi iznillāh)
10 Nisa, 4/78-79.
11 Bakara, 2/155.
12 Enbiya, 21/35.
13 Rum, 30/41.

14 İbnü’l-Esîr, İslam Tarihi, (el-Kâmil fi’t-tarih), trc. Ahmet Ağırakça vd. İs-
tanbul, 2008, II/490. Krş. Metin Özdemir, “Hz. Ömer’in Kader Anlayışı”, 
Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, 2018, III, 462-463.

15 Tevbe, 9/51.
16 Tevbe, 9/52.
17 Kamer, 54/49.
18 Maverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, thk. es-Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdür-

rahim, Beyrut, ts. V, 420.
19 Kehf, 18/84, 85, 89, 92.
20 Ra’d, 13/11.
21 Sherman, Irvin W., Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık, çev: E. Tüm-

bay, M. A. Küçeker, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Basım, İstan-
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22 Sherman, a.g.e., s. 97-99.
23 Sherman, a.g.e., 1-279.
24 Kutsal Kitap, Eski Sözleşme, Mezmurlar, 23: 4-6.
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KOVİD-19 SONRASINDA 
İSLÂM-MÜSLÜMANLAR:

FIRSATLAR ve MEYDAN OKUMALAR
Prof. Dr. Özcan HIDIR 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

Kovid-19’a yönelik bütün dünya bir yandan ted-
bir-tedavi ile meşgulken diğer taraftan da bu 
salgın sonrasında tıbbî, siyasî, ekonomik, sos-

yolojik-psikolojik, sosyo-kültürel ve teolojik olarak na-
sıl gelişmeler olacağına dair, biraz da fütüristik tarzda, 
planlamalar, tahminler, öngörüler, komplo teorileri or-
taya atılıyor. “Pandemi sonrası-post-pandemic” tabiri 
literatüre girdi. Bu anlamda pandemi sonrası dünya 
düzeninin nasıl şekilleneceği, mevcut/konvansiyo-
nel düzenin küçük revizyonlarla devam mı edeceği 
yoksa radikal değişikliklerin mi bizi beklediği, pan-
demi sürecini adeta seyredip pek bir şey yapmayan 
BM, AB, WHO, İİT vb. kurumların durumunun ne 
olacağı, AB’nin bölünüp bölünmeyeceği, dünyanın 
otoriteryen Çin’in yörüngesi ve etkisine mi gireceği, 

küreselleşmecilerin mi yoksa ulusalcıların mı öne çı-
kacağı veyahut bu dikotomiden kurtulunup müslü-
manların da katkı sunacağı üçüncü bir dünya dü-
zeni perspektifinin mümkün olup olmayacağı, şayet 
ulusalcılar öne çıkarsa, milliyetçilik, ırkçılık, içe ka-
panmacılık ve bencilliğin devletlere hâkim olup ol-
mayacağı gibi sorular sorulup alabildiğine tartışılıyor. 

Kovid-19 süreci ayrıca müslümanları da yakın-
dan ilgilendiren pek çok dinî-felsefî tartışmayı da be-
raberinde getirmiştir. Korona sonrasında İslâm kar-
şıtlığının nispeten azalıp yerini “Çinfobi-sinofobi”ye 
bırakacağı, din/İslâm-bilim ilişkisinin postmodern 
ve “post-truth (hakikat ötesi)” dönemde nasıl sağ-
lıklı zeminde tartışılacağı, Korona süreci-sonrasında 
dine yönelişlerin mi, yoksa dinden uzaklaşmaların 

İstanbul Çamlıca Camii’nde, Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı Ramazan’da “Evde Kal Türkiyem” mahyası (AA)
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(deizm-agnostisizm-ateizm-nihilizm ve apateizm1) 
mı hızlanacağı gibi tartışmalar bunların bazılarıdır. 
Diğer taraftan bu durum teolojide “teodise” prob-
lemini, Allah’ın kötülüğü yaratıp yaratmadığı, kö-
tülüğe rızasının olup olmadığı ve nihayet bununla 
kullarına-insanlara azap edip etmediği gibi dikkat-
lice izahı gerektiren soruları da beraberinde getiri-
yor ki, bütün bunlar, ayrıca derin teolojik analizleri 
gerektirmektedir. 

Biz bu yazımızda Kovid-19’a yönelik farklı din ve 
mezheplerin tutumlarını tespitin ötesinde pandemi 
süreci ve sonrasında genelde dinlere özelde de İslâm 
ve müslümanlara yönelik fırsatlar ile teolojik ve teo-
politik meydan okumaların neler olabileceğini de-
ğerlendirmek istiyoruz. Zira “kriz” kelimesi 
Çince’de hem buhranı hem de potansiyel-
imkânı barındırmaktadır. Dolayı-
sıyla bir kriz olan Kovid-19 aynı 
zamanda fırsatlar ve meydan 
okumalar içermektedir. 

Müslümanların 
Kovid-19 Tepkileri

Kovid-19 açısından müs-
lüman dünyanın dinî an-
lamda çok kötü sınav ver-
mediğini öncelikle belirtmek 
gerekir. Ka’be’nin tavafa kapa-
tıldığı, Mescid-i Nebevî’nin ve 
Mescid-i Aksâ’nın kapalı olduğu, 
belki de tarihte 39 kez yaşandığı gibi, 
40. defa haccın da yapılamayacağı günlerde-
yiz. Bu dönemde ana akım müslüman dünyanın tep-
kisi genelde alınan tedbirlere uymadan yana olmuştur. 
Bunda, hastalığın müslüman için “keffaret” olduğu2, 
Kovid-19 vb. salgınların ibret alınması gereken imti-
han, hatta hikmetini bilemediğimiz bir rahmet ola-
cağı şeklindeki ana akım İslâm anlayışına mensup 
müslümanların tutumunun3 etkisi büyüktür. An-
cak özellikle başlangıçta bazı müslüman gruplardan 
tedbirlere yer yer karşı çıkıp toplu ibadetlere devam 
etmek isteyenler olmuştur. Daha ziyade Hindistan, 
Pakistan, Endonezya, Bangladeş gibi ülkelerde bir 
kısım müslüman gruplar aykırı tutumlar sergilemiş; 
Bangladesh’te “toplu Kovid-19 duası”na çıkıldığına da 

şahit olunmuştur. İran’da bazı ayetullahlar, başlan-
gıçta Korona vakalarının ilk görüldüğü “Kum” ken-
tini, oraya virüsün giremeyeceği söylemiyle karanti-
naya almayı kabul etmemişlerdir. Hameney’e yakın 
din adamlarından bazılarının virüse yakalanması ve 
hatta vefatı ile tedbirler sıkılaştırılmıştır. Endonezya’da 
müslümanlar genelde Korona tedbirlerine uyarken 
bazı âlimler-kanaat önderleri de “Korona’dan değil; 
Allah’tan korkuyoruz.” diyerek Cuma namazını kıl-
mak istemişlerdir. “Tebliğ Cemaati”ne mensup müs-
lümanların Hindistan, Pakistan ve Malezya’da Mart 
ayının başlarında çok sayıda insanın katıldığı toplan-
tılar yaptıkları da biliniyor. 

Ne var ki, müslümanlar arasında İsrail ve ABD’deki 
radikal Ultra-Ortodoks Yahudiler ile Pro-

testanlık içinde bir mezhep olan ve 
ABD’deki sayıları neredeyse 100 

milyonu bulan Evanjelikler için-
deki bazı haham ve rahiplerin 

Kovid-19’u Deccâl’e benzeten, 
“Bizim bölgemizde otorite 
devlet değil, hahamlardır.”, 
“Korona’dan değil Tanrı’dan 
korkuyoruz!”, “Korona Hz. 
Îsâ’nın yeryüzüne inişi ve 
dünyanın sonunun alameti-

dir.”, “En emin yer kilisedir; 
şayet kilisede emniyette değil-

sen manevî problemin var demek-
tir; sağlıkçılar-yetkililer istemiyor 

ama siz etrafınızdakilerin elini sıkın.”, 
“Virüsten korkanlar varsa onlara Tanrı’nın 

kutsadığı havlu-mendil dağıtalım.” şeklinde tedbir-
leri, sağlığı ve tedaviyi önemsemeyen söylem ve tu-
tumları,4 İngiltere’deki Kraliyet Kilisesi’ne mensup 
bazı rahiplerin yaptığı gibi, “Korona’dan koruyan bir 
yağ”ın 91 paunddan satılması gibi irrasyonel durum-
lar pek görülmemiştir. 

Kovid-19’un Dünyada İslâm-Müslüman 
Tasavvuruna Etkisi

Korona günlerinde 500 yıl sonra Endülüs’te ilk kez 
olduğu gibi, Batı’nın önemli şehirlerinde de ezanlar 
okundu, bilboardlara ayet-hadislerden pasajlar ya-
zıldı. Diyanet başta olmak üzere müslüman kuruluşlar 

Batı’da 
hıristiyanlarca dahi 

atıf yapılan 1400 sene 
öncesinde Hz. Peygamber’in 
sünnetinde uygulanmış olan 
“pandemi-karantina fıkhı” ve 
tedbirlerinin öğrenilmesinin 

müslümanlara bakışta 
pek çok zihinde pozitif 

soruların oluşmasına 
yol açacaktır.
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yaşlılara ev yardımları yaptılar. Ramazan dolayısıyla 
da olsa, Batılı liderler daha bir motive olarak camileri 
ziyaret edip sıcak mesajlar verdiler. Bazı sağlık-psi-
kiyatri merkezleri müslüman doktor-psikologlarına, 
hastalarının moralini diri tutmaya yönelik (manevî) 
tavsiyelerde de bulunmalarını öğütlediler. Müslüman 
(başörtülü) doktor ve hemşireler ön saflarda hastaların 
yardımına koştular. Bütün bunlara, “Kovid-19 diplo-
masisi” diye de niteleyebileceğimiz şekilde, Türkiye’nin 
İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelere yaptığı 
tıbbî malzeme yardımlarını da ekleyebiliriz. 

Şu hâlde müslümanlar adına bütün bu pozitif ge-
lişmeler, Batı’da İslâm ve müslümanlara yönelik son 
senelerde alabildiğine tırmandırılan “kültürel ırkçı-
lığı” azaltıp negatif olan müslüman tasavvuruna pozitif 
anlamda katkı yapıp yapmayacağı sorusu önemlidir. 

Kısa zamanda İslâm karşıtlığı ve kültürel ırkçılı-
ğın azalıp imajın düzelmesini beklemek gerçekçi ol-
mayacaktır. Ancak Batı’da hıristiyanlarca dahi atıf 
yapılan 1400 sene öncesinde Hz. Peygamber’in sün-
netinde uygulanmış olan “pandemi-karantina fıkhı” 
ve tedbirlerinin öğrenilmesinin müslümanlara bakışta 
pek çok zihinde pozitif soruların oluşmasına yol aça-
caktır. Hatta İslâm’da daha ziyade sünnet kaynaklı 

olarak uygulanan “yaşlılara verilen değer”, “el yı-
kama”, “temizlik-taharet ve muslukları”na dair bilin-
cin yükseleceğini de düşünebiliriz. Zira pandeminin 
daha ilk günlerinde ünlü İngiliz dergisi Nevsweek’te5 
“Bir salgın sırasında karantina, sosyal izolasyon ve 
kişisel temizliği ilk öneren kişinin kim olduğunu bi-
liyor musunuz?” diye, dindar hıristiyan teolog Craig 
Considine’nin sorduğu ve cevapladığı soru bu anlamda 
önemliydi. “O Hz. Muhammed idi.” diye ilgili hadis-
lerden de örnekler vererek şöyle devam etmişti: “O, 
salgın ve hastalıklar konusunda geleneksel bir hekim 
ve uzman değildi; ancak Kovid-19 gibi pandemiye dö-
nüşen öldürücü salgınları önlemek için önemli tavsi-
yeleri olmuştu.”

Bütün bunların müslümanlar için dünyada önemli 
imaj restorasyonu fırsatı sunduğu söylenebilir. Şu 
hâlde müslümanlar, Hz. Peygamber’in 1400 yıl önce 
salgın-tâun-pandemi ile mücadele teknikleri üzerin-
den, “taharet-temizlik”, beslenme-gıda sağlığı, aile ya-
pısı, yaşlılara sahip çıkma, merhamet, yardımlaşma 
üzerinden tebliğ-temsil fırsatları yakalamıştır. Pan-
demi döneminde Avusturya’nın şampiyon dövüşçüsü 
Willi Ott’un “Tanıdığım müslümanların ne kadar te-
miz ve güzel ahlâklı olduğunu gördüm; İslâm’daki 
adaleti de görünce çok hoşuma gitti. İslâm inancıyla 

16 Mart 2020’den itibaren pandemi sebebiyle kılınamayan Cuma namazları 29 Mayıs 2020’de ilk kez kılındı. Açık havada ve ciddi tedbirler altında kılınan 
bu Cuma namazı için Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda da cemaat bir araya geldi
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çok daha güçleneceğimi hissediyorum…” sözleriyle 
müslüman olduğunu açıklaması, İslâm, Kur’an ve Hz. 
Peygamber’i ve sünnetini doğru tebliğ-temsilin ne tür 
fırsatlar sunduğunu gösterse gerektir.6 

Bazı Saha Araştırmaları: Kovid-19 Dine-
Maneviyata Yönelimi Artırdı mı? 

“Belâ-musibet, afet, hastalık-salgın dönemlerinde 
dinî pratikler-duygularda artış yönünde ani değişim-
lerin yoğun görüldüğü genelde söylenir. Zira biraz da 
indirgemeci anlayışla, özünde dini, zor zamanlarda sı-
ğınılacak bir liman, tabir yerinde ise bir anti-depresan 
gibi görme olsa da bu dönemlerde metafizik arayışlar 
öne çıkar. Bu meyanda da bilimin yaptığı se-
bepler-sonuçları açıklamaktan ziyade 
anlamlandıran din-İslâm’a yöne-
limde de artış olabilir. Hatta 
Ramazan ikliminde evler-
deki karantina ve muha-
sara günlerinin bir çeşit 
muhasebe, inziva, infi-
rad ve itikâf gibi görü-
lerek evlerin “kıblegâh” 
olarak değerlendirilmesi 
çok daha mümkün ol-
muştur. Ancak bunun 
kalıcı bir dindarlık olup 
olmadığını tespit için za-
mana ihtiyaç vardır.

Öte yandan Kovid-19 gün-
lerinde internetteki dinî içerikli 
aramalarda yüzde 20 civarında ar-
tış olduğu belirtiliyor. Bu meyanda, dindar-
lık oranı Avrupa’nın aksine yaklaşık %70’lerde olan 
ABD’deki “The Joshua Fund” kurumunun hıristi-
yanlar ve inançsızlar üzerine yaptığı araştırmada hı-
ristiyanların %44’ü Korona’yı inanca-Tanrı’ya dönüş 
için bir uyanış çağrısı olarak görmüştür. Hıristiyan-
ların %50’ye yakını daha fazla İncil okuyup kiliseler-
deki online vaazları dinlediğini söylemiştir ki, kilise-
lerin online ayinlerine ilginin de %50 oranında arttığı 
belirtilmektedir. İnanmayanlardan araştırmaya katı-
lanların %22’si Korona döneminde dinî içerikli oku-
malar-dinlemeler yaptığını söylemiştir. Ankete katı-
lan yahudilerin %42’si de Korona’nın kıyamet alameti 

olduğu şeklinde cevap vermiştir.7 Yine Konrad-Ade-
nauer Vakfı ile Keevoon Global Research’ın 28 Nisan 
ile 9 Mayıs arasını kapsayan ve Almanya, Amerika, 
İngiltere, İtalya, Polonya, İsrail ve Filistinlileri kap-
sayan ve her ülkeden 500 kişi ile yaptığı bir araştır-
mada Yahudilerin %34’ü, Arap-Filistinlilerin %49’u, 
Amerikalıların %39’u, Almanların %19’u, Polonyalı-
ların %22’si, İtalyan ve İngilizlerin de yaklaşık %18’i 
Tanrı’ya inançlarında artış olduğunu söylemiştir.8 

İslâm dünyasında benzer bir araştırma yapıldığını 
henüz bilmiyoruz; ancak yapılsa, Ramazan’ın da et-
kisiyle, benzer veya daha yüksek bir sonuç çıkabilir. 
Dolayısıyla Türkiye’de Kovid-19’un fizikî, psikolo-

jik, sosyolojik etkilerinin yanı sıra dinî-
manevî etkileri üzerinde de araştır-

malara ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan ise dine-ma-
neviyata yönelişlerin esasen 

“yalnızlık pandemisi (pan-
demic of loneless)” nite-
lemesi yapılan yalnız ya-
şayanlar arasında artış 
gösterdiği de belirtiliyor. 
Bilindiği üzere, yalnız ya-
şayanlar Batı’da önemli 

sayıda olup bazı devlet-
ler “yalnızlık bakanlığı” 

kuracaklarını bile açıkladı. 
Batı’da Kovid-19 ölüm vaka-

larının çoğunun yaşlılar ve hu-
zurevlerindeki yaşlılar arasında ol-

duğunu da belirtmek gerekir. 

Kovid-19 ve Müslümanlara Yönelik 
Meydan Okumalar

Kovid-19, yerküre üzerindeki bütün insanların sağ-
lığını tehdit edip kitlesel ölümlere yol açarken, aynı za-
manda insanlığın pek çok alandaki kazanımları, değer-
leri ve bunların üzerinde inşa edilmiş olan birikimine 
dair de ciddi tehdit ortaya koyuyor. Tabiatıyla bu du-
rum İslâm ve müslümanlar açısından da önemli mey-
dan okumalardan biridir. Bu meyanda Kovid-19 son-
rasında zaten içerisinde olduğumuz ve postmodernizm 
sonrası süreci de ifade eden “post-human/transhuman” 

Kovid-19, sadece 
tıbbî bir sorun değil; 

aynı zamanda ahlâk, iman, 
varlık gibi metafizik konuların 

da yeniden düşünülmesini 
sağlayan bir salgındır. Dolayısıyla 
bu salgından çıkışa dair metafizik 

yönü güçlü çözümlere ihtiyaç 
vardır. Müslümanlar açısından 

bu kriz, bütün insanlığa 
yönelik bir İslâm medeniyet 

manifestosunun bir adımı 
olabilir, olmalıdır.
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ve “post-truth (hakikat sonrası)” döneminin getirdiği-
getireceği dinlere, insana ve kâinata dair metafizik-on-
tolojik sorunlar olacaktır. Oxford Sözlük’te 2016 yılının 
kelimesi seçilmesiyle birlikte sıkça kullanılan post-
truth kavramı, “hakikatin önemsizleşmesi, parçalan-
ması, doğruların, hakikatin, olguların önemini yitir-
diği” gibi anlamlara geliyor. Bunların yerini ise kurgu 
vakalar ve tasarlanmış gerçekler alıyor. Yitirilen ya da 
kendince yaratılan “yeni gerçek” vurgusuyla samimiye-
tin, içtenliğin ve dürüstlüğün heba edilmesi kavramın 
günümüzde geldiği anlamı karşılıyor ki, hakikat buhar-
laşıp gerçekliğinden kopuyor ve yalan bizzat gerçekmiş 
gibi sunuluyor. Bununla bağlantılı olarak Kovid-19’un 
getirdiği meydan okumalardan biri de “bilgi virüsü 
veya salgını” mânâsında aşırı-asılsız bilgi veya haber 
salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas 
salgının yönetimini zorlaştırması olarak ifade edilen 
“infodemi”dir. Pandemi sonrası dijitalleşmenin daha 
fazla öne çıkmasıyla infodemi konusu müslümanlar ola-
rak bizleri çok daha 
ziyade meşgul edecek 
gibi duruyor. 

Kovid-19’un din-
ler ve müslümanlar 
açısından belki de en 
önemli meydan oku-
malardan bir diğeri 
de din-bilim ilişki-
sini doğru kurmak 
olacaktır. Zira pan-
demi süreci ihtisa-
sın ve bilimin öne-
mini bir kez daha 
öne çıkarmıştır. An-
cak bu durum, “bi-
limi dinin yerine ikame etme sonucuna yani “bilim-
cilik (scientisizm)” ideolojisine, bilimin profan-din 
dışı bir alan olduğu sonucuna götürmemelidir. Ancak 
pandemi döneminde “150 bin imam bir doktor etmi-
yor.” şeklinde, marjinal de olsa, bazı söylemlere şahit 
olduğumuz da bir gerecektir. Paradigması doğru ku-
rulmuş bir bilimin, metodolojik zemini iyi kurulmuş 
dinî okumayla çelişmeyeceği aşikârdır. Zira bilim, ba-
sit ifadesiyle, neyin neden olduğuna dair açıklamalar 
sunar; anlamlandırma gibi bir amaca sahip olmaz. Bu 

anlamda bilim neden-niçini açıklar, felsefe-sosyal bi-
limler rölativiteye de sahip yorumlar getirir; “İnsan-
ların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve de-
nizde düzen bozuldu.” (Rum, 30/41) ilahî ikazının da 
ifade ettiği üzere, din ise anlamlandırır. Bu yönüyle 
ele alındığında Kovid-19, müslüman için aslında bili-
min din ile çatışması değil, buluşmasını hatırlatmak-
tadır. Ütopya gibi dursa da Kovid-19 için aşının ve ila-
cın müslümanlarca bulunmuş olması -ki Türkiye’de 
bu anlamda önemli adımlar vardır- dünyaya bu an-
lamda güzel bir temsil örneği olmaz mıydı? 

Kovid-19 Sonrası “İslâm Karşıtlığı” 
Azalacak mı?

Kovid-19 sonrası ortaya çıkacak ekonomik daralma 
ve işsizlikle birlikte özellikle Batı’da, Çin, Hindistan 
gibi bazı ülkelerde yabancılara yönelen zenofobik ve 
ırkçı tutumların öne çıkabileceği konuşuluyor. Esasen 
Batı’da tarihî-ideolojik arka plana sahip olup son yıllarda 

alabildiğine öne çı-
kan, ancak Kovid-19 
sürecinde nispeten 
geri planda kalan, 
aşırı sağcı-popülist 
lider ve anlayışla-
rın bu durumu po-
litik olarak kullan-
ması olasıdır.9 Bütün 
bunlara rağmen, her 
ne kadar son yıl-
larda iyice “ırkçı-
lık-kültürel ırkçı-
lık”10 halini alsa da 
İslâm karşıtlığının 
nispeten azalıp ye-

rini “Çinfobi-sinofobi”ye bırakacağı, İslâm’ın ve müs-
lümanların doğrudan hedef olmayacağı şeklinde yo-
rumlar da yapılıyor. Kaldı ki, İngiltere, Almanya ve 
Hindistan gibi bazı ülkelerde İslâmofobik söylem-ey-
lemler olsa da Kovid-19 sürecinde İslâm karşıtlığının 
genelde nispeten azaldığı söylenebilir. 

Bununla beraber, Korona günlerinde İslâm kar-
şıtı söylem-eylemlerde Hindistan’da bir tırmanış ol-
duğu da görülüyor. Hatta Hindistan yeni dönemde 
belki de İslâm karşıtlığının yeni merkezlerinden biri 

Camiler pandemi sebebiyle dezenfekte edilirken
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Tanrı’nın varlığı veya yokluğu beni ilgilendirmiyor diye tanımlanabile-
cek bir tutumdur. 
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9 Bu konuda bk. Hıdır, Özcan, “Avrupa’da “Aşırı Sağ”ın Dinî-İdeolojik Tarihî Te-
melleri-Kökenleri”, Muhafazakâr Düşünce, 2018, cilt: XIV, sayı: 53, 15-46.

10 Bu anlamda bk. Hıdır, Özcan, “İslamofobi-Irkçılık-“Kültürel Irkçılık” İliş-
kisi”, Ombudsman Akademik Dergisi, Temmuz-Aralık 2017, s. 23-49.

DİPNOTLAR

olma potansiyeli taşıyor. Gerekçe olarak da Tebliğ 
Cemaati’nin Mart ayı başlarında Yeni Delhi yakınla-
rındaki toplantısı gösterildi. Hükümetteki parti (BJP) 
yanlısı aşırı sağ Hindu gruplar müslümanları “Korona 
cihatçıları”, “bio cihatçılar”, “iğrenç görüşlere sahip bu 
insanlar” vb. söylemlerle niteleyip Kovid-19’un -Hin-
dulara bulaştırmak için- müslümanların bir komplosu 
olduğunu iddia ettiler. Hükümet o dönemde Hindis-
tan’daki onaylanmış Korona vakalarının beşte birinin 
Tebliğ Cemaati’nin toplantısı kaynaklı olduğunu söy-
ledi. Bu durum, “Hükümet, Kovid-19 ile mücadeledeki 
başarısızlığının suçunu müslümanlara fatura etmeye 
çalışıyor.” şeklinde yorumlandı ki, esasen bu doğru bir 
değerlendirmedir. Tebliğ Cemaati’nin bu tutumunun, 
bir yandan Hindistan’daki 200 milyonluk müslüman-
lara (nüfusun %14’ü) hak etmedikleri nitelemeleri yö-
neltip Korona’ya yakalananların tedaviye erişmesine 
engel olduğu, diğer yandan da Hindistan’daki ırkçı-
İslâm karşıtı aşırı sağcılara malzeme verdiği aşikâr. 
Ancak Hindistan’daki vakaların suçlusu olarak on-
ları görmenin de Hindulardaki müslüman nefretinin 
bir göstergesi olduğu belirtilmelidir. 

Sonuç: Müslüman Dünya ve Âlim-
Entelektüellerinden Beklenen Manifesto
Netice olarak, insanın dirisinden ve ölüsünden de 

kaçıldığı Kovid-19 günlerinde dünyada “İnsan insa-
nın kurdudur.” anlayışından “İnsan insanın yurdu-
dur.”, “İnsanı-insanlığı yaşat ki insan-dünya yaşasın.” 
anlayışına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu insanlık imtiha-
nını aşmak bizim elimizdedir ve dünya çapında büyük 
çapta ölümlere-acılara sebep olan Korona dünyaya bu 

fırsatı vermiştir. Neticede insanoğlunun ihtiyaç duy-
duğu dayanışma ruhuna İslâm’ın sevgiye ve sürekli 
vermeye dönük ahlâk anlayışı destek çıkıyor. Bu du-
rum, ihtiyaç duyan pek çok ülkeye tıbbî malzeme yar-
dımı gönderen Türkiye’nin, siyasî vizyonerlikle Korona 
sonrasında insanı merkeze alan dünya düzenine yatı-
rım yaptığı anlamına geliyor. 

Kovid-19, sadece tıbbî bir sorun değil; aynı zamanda 
ahlâk, iman, varlık gibi metafizik konuların da yeniden 
düşünülmesini sağlayan bir salgındır. Dolayısıyla bu sal-
gından çıkışa dair metafizik yönü güçlü çözümlere ih-
tiyaç vardır. Müslümanlar açısından bu kriz, bütün in-
sanlığa yönelik bir İslâm medeniyet manifestosunun bir 
adımı olabilir, olmalıdır. Bunun için Korona’ya yönelik 
dinî-felsefî anlamda “tespit”, “teşhis” ve “tedavi” olarak 
söyleyeceklerimiz olmalıdır. İslâm’ın insanlığa sunduk-
larını, İslâm’ın insan modeline dair dünyaya söyleyecek 
sözümüzün olduğunu, insanlığa sunacak medeniyet pers-
pektifini ifade için önemli bir fırsattır. Bu ise öncelikle 
işe, Hegel’in kültürel ilerlemeci tarih anlayışının gereği 
tarihin “lineer-doğrusal” değil, döngüsel ilerlediğini id-
rak edip, G. D. Yarnold’un “İnsanoğlu Tanrı’nın mül-
künde emanete ihanet etmiştir; sahip olduğu bilimsel 
bilgiyi tabiatı istismar etmede kullanmıştır.” sözünde 
ifade ettiği minvalde bir manifestoyu sunmayı salık verir. 

İnsan(lığ)ın kendi acziyeti ve çaresizliği ile en derin-
den yüzleştiği bu kriz sonrası müslümanlara büyük fır-
satlar sunmaktadır. Tarih, Kovid-19’u pek çok yönüyle 
muhakkak yazacaktır; ancak unutmayalım ki, tarih müs-
lümanların meydan okumaları ve potansiyeli barındı-
ran bu fırsatı nasıl kullandığımızı da yazacaktır.  
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Sadruşşerîa es-Sânî (ö. 747/1346) İslâm alimleri-
nin iyilik (hüsün) ve kötülük (kubuh) kelime-
lerini genelde üç anlamda kullandıklarını be-

lirtmiştir. İlk anlam bir şeyin insan tabiatına uygun 
olup olmadığını ifade etmek içindir. İkinci anlamda 
ise hüsün ve kubuh kavramları bir şeyin olgunluk sı-
fatına ya da noksanlık vasfına sahip olup olmadığına 
işaret etmektedir. Hüsün ve kubuhun üçüncü anlamı 
ise bir şeyin bu dünyada övülmeye ya da yerilmeye 
ahirette de mükafata veya cezaya vesile olmasıyla ilgi-
lidir.1 Sadruşşerîa’nın hüsün ve kubuh için zikrettiği 
ilk anlamı yani insanın tabiatına uygun olup olma-
mayı Cürcânî’nin (ö. 816/1413) et-Ta‘rîfât’da musi-
bet için yaptığı “İnsanın tabiatına uymayan 
şey.”2 şeklindeki tarifle birlikte oku-
duğumuzda musibetin insan ta-
biatınca hoş karşılanmadığını 
ve buna muhatap olan insa-
nın nazarında kötü bir şey 
olarak algılandığını söyle-
mek zor olmayacaktır. Za-
ten musibet kavramı genel-
likle insanın kendi iradesi 
dışında ve beklemediği şe-
kilde karşılaştığı durumları 
ifade etmek ve daha çok has-
talık, kıtlık, zarar ziyan, yangın, 
deprem gibi afetleri, sevilen birinin 
ölümü gibi insana acı ve hüzün veren şey-
leri nitelemek üzere kullanılmaktadır.3 Nitekim 
ilk İslâm filozofu el-Kindî’nin (ö. 252/866 [?]) ifade 
ettiği üzere musibet doğası gereği iştiyak duydukla-
rını uzaklaştırarak ya da sevgi beslediklerini kaybet-
mesine neden olarak insanı hüzne sevk eden şeydir.4

Peki, doğası gereği insana acı veren, onu üzen mu-
sibetleri engellemenin, yani insanı üzüntüye sevk ede-
cek şeyleri ortadan kaldırmanın bir yolu yok mudur 
veya mutlu olan kimsenin bu halinin devam etmesi 
ya da elindeki nimetleri sürekli olarak muhafaza et-
mesi mümkün değil midir? el-Kindî Risâle fi’l-Hîle 
li-def ’il-ahzân’da benzer sorulara şu şekilde cevap 

verir: “İnsan sevdiği şeyleri kaybetmekten kurtula-
maz. Çünkü içinde yaşadığımız bu oluş ve bozuluş 
(kevn ve fesad) aleminde sebat ve devamlılık yoktur.”5 
İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) ise bu dünyada elem ve 
fesada maruz kalmamayı talep etmenin esasında hiç 
varlığa gelmemiş olmayı istemekle yani yokluğu ar-
zulamakla eş değer olduğunu ifade ettikten sonra he-
men arkasından da akıl sahibi bir insanın böyle bir 
istekte bulunamayacağını özellikle belirtmektedir.6 
Çünkü hayatta lezzet, ölümde ve yoklukta ise elem 
vardır.7 Anlaşılan o ki musibetler kuruluşu gereği bu 
âlemin bir parçasıdır ve insanoğlu bir anlamda mu-
sibetlerle iç içe bir hayat yaşamaya mecburdur. Bura-

daki anahtar kelime ise “imtihan”dır. Âlem 
insanın imtihanına mekân olarak ya-

ratılmış ve imtihanın gereklerine 
uygun bir şekilde dizayn edil-

miştir. Musibetler de bu dizay-
nın önemli bir unsuru ola-
rak vücûda getirilmektedir.

Sorumluluk

Musibetlerin âlemdeki 
düzenin bir parçası olarak 

yaratıldığının ifade edilmesi 
burada insanın sorumluluğu-

nun izale edildiği gibi bir fikri 
çağrıştırabilir. Ancak bu şekildeki 

bir cebrî anlayışın İslâm düşünce gele-
neğinde kendisine pek fazla taraftar bulama-

dığı açıktır. Dahası insan zaten hür iradesiyle hareket 
ettiğinin ve başına gelen şeyler karşısında davranış-
larını ve seçimlerini kendisinin belirlediğinin far-
kındadır.8 Bu bağlamda İmam Mâtürîdî (ö. 333/944) 
“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir ki-
tapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz 
bu, Allah’a göre kolaydır.”9 ayetini izah ederken bu-
rada olayların bizzat kendisinin değil de gerçekleşe-
ceğine dair bilginin yazılmış olduğuna vurgu yapar.10 
Mâtürîdî “onu yaratmadan önce” sözünün işaret ettiği 

İnsan 
sevdiği şeyleri 
kaybetmekten 

kurtulamaz. Çünkü 
içinde yaşadığımız bu 
oluş ve bozuluş (kevn 

ve fesad) aleminde 
sebat ve devamlılık 

yoktur.
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mânâya dair ihtilaf edildiğini, bazılarının buna o olay-
ları yaratmadan önce anlamını, bazılarının da o in-
sanları ve o yeri yaratmadan önce mânâsını verdiğini 
belirtmiş ve kendisine göre ilkinin daha doğru oldu-
ğunu ifade etmiştir.11 Buna göre Allah Teâlâ âlemde 
kurduğu düzen ve işleyişiyle bu düzen ve işleyişe ri-
ayet edilmediği takdirde hangi sonuçların vukua ge-
leceğinin bilgisini insanların bu düzene ve birbirine 
karşı münasebetlerinin bilgisiyle eşleştirmiştir. Bu 
düzen, işleyiş ve musibetler karşısında insanın al-
dığı konum da onun imtihanını şekillendirmektedir.

Mâtürîdî mezkur ayetteki musibet kelimesinin 
yaratılanların başına gelen ve kendileri-
nin etkisi bulunan fiiller için kulla-
nıldığı gibi kendilerinin hiç et-
kisi olmadan başlarına gelen 
olaylar için de istimal edil-
diğini belirtir.12 Bu du-
rumda musibetler ya biz-
zat kulun kendi yapıp 
etmeleri ya âlemdeki fıt-
rat sünnetine (sünnetul-
lah) muhalefeti ya da bir 
başka insanın benzer ha-
taları işlemek suretiyle do-
laylı olarak ona da zarar ver-
mesi neticesinde açığa çıkar. 
Bütün bu sayılanlarda musibe-
tin kaynağı da sebebi de ya bizzat ya 
da hemcinsleri sebebiyle insanın kendisi-
dir. Nitekim Mâtürîdî Allah Teâlâ’nın yaratılanların 
eliyle gerçekleşen fiillere de musibet adını verdiğini 
zikretmektedir.13 Dolayısıyla musibetler çoğunlukla 
sebeplere bağlı olarak gerçekleşmekte ve bu sebeple-
rin altında da müspet veya menfi olarak insanın fi-
illeri bulunmaktadır. Yani ya yerine getirmesi gere-
ken bir tedbir, sebep veya fiili göz ardı ettiğinden ya 
da bizzat hatalı bir tasarrufta bulunduğundan insa-
noğlu sorumludur. Ancak sebeplere vurgu yapılmasın-
dan hareketle de âlemde Tanrı’nın müdahalesini ola-
naksız kılan katı determinist bir yapının var olduğu 

anlaşılmamalıdır. Dolayısıyla burada müdahale edi-
lebilir bir nedensellikten bahsetmek daha doğru ola-
caktır.14 Bu anlamda Allah Teâlâ’nın müdahaleleri 
de yukarıda bahsettiğimiz işleyişe dahildir. Zaten 
Mâtürîdî meselenin bu yönüne vurgu yapmak üzere 
Allah Teâlâ’nın musibetleri yaratmayı mutlak bir ifa-
deyle kendi zatına nispet ettiğini belirtmektedir.15 

Cezalandırma

Musibetlerin mutlak olarak Allah Teâlâ’nın ceza-
landırması şeklinde yorumlanması isabetli değildir. 
Çünkü çoğu zaman özellikle de umûmî musibetlerde 

masum kimseler ve çocuklar da zarar gö-
rebilmektedir. Halbuki Yüce Rabbi-

miz Kur’ân’da rahmetinin her 
şeyi kuşattığını16 ve kullarına 

asla zulmetmeyeceğini17 bil-
dirmektedir. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz üzere mu-
sibetler çoğunlukla insan-
ların kendi yapıp etmele-
rinin bir sonucu olarak 
gerçekleşir. Ancak insa-

noğlu yaptığı her hata-
nın arkasından da musi-

bete muhatap olmaz. Çünkü 
ilâhî hikmet ve rahmetinin bir 

yansıması olarak Allah Teâlâ türlü 
vesilelerle insana yaratılış gayesini ger-

çekleştirmek, imtihanında muvaffak olmak, 
tövbe edip özüne dönmek için imkân ve fırsat tanır. 
Nitekim Allah Teâlâ: “Başınıza her ne musibet gelirse 
kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu af-
feder.”18 “Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden 
hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiç-
bir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye 
kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni ya-
par). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir.”19 
mealindeki ayetler de bu hakikate işaret etmektedir. 
Mezkur ayetlerin işaret ettiği bir diğer husus ise im-
tihan sebebiyle bu dünyada mutlak olarak adaletin 

İmam Mâtürîdî (ö. 
333/944) “Yeryüzünde 
ve kendi nefislerinizde 

uğradığınız hiçbir musibet 
yoktur ki, biz onu yaratmadan 

önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) 
yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, 
Allah’a göre kolaydır.” ayetini 
izah ederken burada olayların 

bizzat kendisinin değil de 
gerçekleşeceğine dair bilginin 

yazılmış olduğuna vurgu 
yapar.
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tecelli etmediği ve bunun mevcut âlemin sonrasında 
gidilecek olan ebedî ve gerçek yaşam yurduna erte-
lendiğidir. Ayrıca Allah’ın burada kullar açısından 
bir şükür ve sabır dengesi kurduğu ve her iki du-
rumla da insanı imtihan ettiği ortadadır. Bu sebeple 
Mâtürîdî “Kaybettiklerinize üzülmeyin ve O’nun size 
verdikleriyle şımarmayın.”20 ayetinin “O’nun sizi im-
tihan ettiği ve denediği olaylara bakın” mânâsında 
da yorumlanabileceğini ifade etmekte, buna gerekçe 
olarak da şu açıklamayı yapmaktadır: “Çünkü Allah 
insanları bazen zorluklarla ve belâlarla sınamakta ve 
onlara bütün bunlara sabretmelerini, ba-
zen de bolluk ve rahatlıkla sınamakta 
ve onlara şükretmelerini emretmekte-
dir. Dolayısıyla eğer nimetleri kaybe-
der ve belâya düşerseniz feryat etme-
yin, sabır gösterin; şayet nimetler elde 
ederseniz O’na şükredin ve şımarma-
yın, çünkü şımarıklık insanı azgınlığa 
ve taşkınlığa götürür.”21

İmam Mâtürîdî “Sana gelen iyilik 
Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise 
nefsindendir. Seni insanlara elçi gönder-
dik; şahit olarak da Allah yeter.” ayetini 
açıklarken birinci kısmın yani Allah’a 
nispet edilen şeylerin genişlik, afiyet ve 
benzeri anlamlardaki mükafatlar şek-
linde anlaşılabileceğini belirtir. İkinci 
kısmı ise kulun kendi edimlerinin ne-
ticesi şeklinde yorumlar.22 Benzer açık-
lamalar yapan Zemahşerî ayetteki iyi-
liğin (hasene) Allah’ın nimet ve ihsanı 
olduğunu ve durumun O’nun lütfunun 
neticesinde imtihan, mükafat ve kar-
şılıksız cömertlik şeklinde gerçekleş-
tiğini belirtir. İkinci kısımdaki seyyie 
(kötülük) kavramını ise Zemahşerî in-
sanın kendi fiillerinden kaynaklanan 
belâ ve musibetler şeklinde izah eder. 
Bunların kaynağı olarak insanın zik-
redilmesini de “Çünkü ey insan elinle 

kazandığın şeyler nedeniyle oradaki sebep sensin.” 
şeklinde açıklar.23 

Musibet Ahlâkı

Sadruşşerîa’nın hüsün ve kubuh için zikrettiği an-
lamların üçüncüsünü24 genel anlamda musibet kav-
ramı için düşündüğümüzde yani bir şey hakkında 
iyi ya da kötü hükmünü verebilmek açısından o şe-
yin bu dünyada övülmeye ya da yerilmeye ahirette 
de mükafata veya cezaya vesile olması itibariyle ele 
aldığımızda burada akıl nazarında her zaman doğru 

Mâtürîdî’nin Kitabü’t-Tevhid ’inin tek yazma nüshası Cambridge 
Üniversitesi Kütüphanesi 3651 numarada bulunmakta
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bir bakış açısının geliştirilmesinin güç olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dahası insanın kendi hatası neticesinde 
maruz kalmadığı ya da günahsız insanların imtihan 
sebebiyle muhatap kılındıkları sıkıntı ve musibetlerle 
yüzleştiklerinde sordukları “Neden ben?” sorusu ve 
türevlerine verilen ve sadece nedenselliğe veya kader 
ve imtihan söylemine dayandırılan cevapların insanı 
tatmin etmediği de aşikârdır. Bu yüzden olsa gerek 
Mâtürîdî bu gibi soruların tam olarak cevabını bu-
labilmesi ve dünya hayatında yaşanan izah edilmesi 
güç şeylerin daha doğrusu buradaki sıkıntı ve musi-
betlerin tam olarak izâlesi ve bunlara bedel tatmin 
edici karşılıkların ihsan edilmesi açısından aklın ahi-
reti gerekli gördüğünü beyan etmektedir.25 Vacip ola-
rak kabul etmemekle birlikte muhtemelen bu sebeple 
Ehl-i Sünnet’in genel kanaati böyle musibetlerle im-
tihan edilenlere ahirette çok büyük mükafatların ve-
rilebileceği yönündedir. Mu‘tezile ise adalet ilkesi-
nin bir gereği olarak bu durumun vacip olduğunu 
kabul etmektedir. Nitekim Kâdî Abdülcebbar’ın (ö. 

415/1025) Şerhu’l-Usûli’l-Hamse’de izah ettiği üzere 
Mu‘tezilî alimlerce ilahî adaletin yerini bulması için 
verilen menfaatin çekilen elemin tam karşılığı olması 
gerekeceği bu sebeple dünyada iradesi dışında çek-
tiği elemlere karşılık (ivaz) olarak kula ahirette tat-
min edici mükafatların verileceği ifade edilmiştir.26

Kuşkusuz sebebi her ne olursa olsun musibetler ya-
ratma cihetiyle Allah’ın fiilidir ve O insanları imtiha-
nın gereği olarak musibetlerle sınamaktadır. Bu an-
lamda Zemahşerî insanın maruz kaldığı musibetleri 
onun fiillerinin tahlil edildiği bir laboratuvara ben-
zetmektedir. Buna göre insanın fiilleri musibet labo-
ratuvarında gözlemlenerek neticede başına gelenlere 
sabredip etmeyeceği, Allah’a itaatte sebat gösterip 
göstermeyeceği, ilâhî kudretin emir ve hükümlerine 
teslim olup olmayacağı ölçülmektedir.27 Burada akla 
“Allah her şeyi bildiği halde insanları neden böyle acı 
çekecekleri musibetlerle imtihan etmektedir?” şeklinde 
bir soru gelebilir. İmam Mâtürîdî bu soruya Allah’ın 

bilgisi duyulur âlemde 
de açığa çıksın ve insa-
nın ahirette Allah’a karşı 
ileri sürebileceği bir ma-
zereti kalmasın şeklinde 
yorumlanabilecek şu ifa-
delerle cevap vermekte-
dir: “Allah onları zaten 
bildiği bir sonuca rağ-
men imtihan etmektedir; 
ta ki bildiği şey emir-ne-
hiy çerçevesinde ve sı-
nav konumunda gerçek-
leşsin. Bu, zaten bildiği 
bir şeyi sorması gibidir. 
Ayrıca duyulur âlemde 
gizli şeylerin ortaya çı-
karılması için uygulana-
cak imtihan emir ve ne-
hiy şeklinde olur; sınavı 
yapana hiçbir şey gizli 
kalmadığı halde imtihan 
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DİPNOTLAR

yöntemi emir ve nehiy biçiminde belirlenmiştir. As-
lında durum, ‘Gizliyi de aşikâr olanı da bilendir’28 me-
alindeki beyanında belirtildiği gibi olmakla birlikte 
duyular ötesini (gayb) duyu âlemi konumuna getir-
mesi O’nun için mümkündür. Böylece sınav duyular 
dahilinde cereyan etmiştir, ta ki Allah’ın duyu öte-
sine dair olan bilgisi duyular dünyasında da 
ortaya çıkmış olsun, çünkü O, ezelde 
bunun bilgisiyle nitelendirilmiştir.”29

Musibetler karşısında kulun 
bulunması gereken pozisyonu 
ve takınması gereken tavrı sabır 
ve tevekkülle Allah’a yönelmek, 
kavlî ve fiilî dua ile ilahî yardımı 
ve kendisine dünya ve ahirette ih-
san edilecek küllî hayır ve mükafat-
ları ısrarla talep etmek şeklinde özet-
lemek mümkündür. Zaten Kur’ân’da ve 
ilgili hadislerde de kula bu gibi tavsiyelerde 
bulunulmaktadır.30 Ancak son olarak şunu da ifade 
etmek gerekir ki nasslarda musibet karşısında başvu-
rulması tavsiye edilen pasif ve yanlış bir sabır telakkisi 
değil, aktif sabırdır. Bu anlamda bir kimsenin mesela 

bir kötülüğü, bir sıkıntıyı ya da başına gelen bir mu-
sibeti öncesinde engellemeye, tedbirler alarak önünü 
almaya ya da hemen işe koyularak izale etmeye ve 
yıkımlarını ortadan kaldırarak musibete konu olan 
şeyi yeniden imar etmeye gücü yeterken bunu yap-
mayarak pasif kalması sabır göstermek anlamına gel-

mez. Sabretmek, musibetten önce ve sonra ve 
bilhassa musibet anında31 üzerine düşeni 

yapmak ve neticeyi Allah’tan istemeye 
devam etmektir. Yoksa eşyanın ta-

biatına aykırı davranıp, Allah’ın 
âlemde yerleştirdiği ölçü ve dü-
zene muhalefet ederek yanlış bir 
kader anlayışıyla kendi sorumlu-
luğunun bulunduğu meselelerde 

bu sorumluluğun gereklerini ye-
rine getirmeyip “Ne yapayım kade-

rimdir.” diyerek ilahî kudreti ittiham 
etmek doğru değildir. Aynı şekilde sos-

yal veya bireysel olarak bir kimse ya da toplu-
mun başına gelen bir musibeti ortadan kaldırabile-
cek ve bir kötülüğü önleyebilecekken bunu yapmayıp 
“Kardeşim sabret, bu senin imtihanındır.” demek bizi 
Allah katında sorumluluktan kurtarmayacaktır. 

Sabretmek, 
musibetten önce 
ve sonra, bilhassa 

musibet anında 
üzerine düşeni yapmak 

ve neticeyi Allah’tan 
istemeye devam 

etmektir.
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KÖTÜLÜĞÜ İZAH ETMEK ve  
KÖTÜLÜKLE BAŞ ETMEK

Prof. Dr. Rahim ACAR
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kötülüğün Varlığı ve Problem Oluşu

Kötülüğün üzerinde herkesin anlaşacağı bir tanı-
mını yapmak zor ise de kötülüğün varlığı hususunda, 
bir Tanrı’nın varlığına inanlar da inanmayanlar da 
hemfikirdir. Bizi çevreleyen dünya şartlarında, her 
şeyin tam istediğimiz gibi olduğu, istediğimiz her şe-
yin de gerçekleştiği şartlarda yaşamıyoruz. Kuşkusuz 
her insanın hayat şartları, bedensel özellikleri, sağlık 
durumu, karşılaştığı zorluklar veya kolaylıklar, bir-
birinden farklıdır. Bazı insanlar diğerlerinden daha 
iyi, bazıları daha çetin şartlar altında dünyaya adım 
atmıştır. Ama insanların şartları ne kadar çeşitli ve 

birbirinden farklı olursa olsun, bu dünyada her şeyin 
hep istediği gibi olduğunu düşünen bir insana rastla-
mak neredeyse imkânsızdır. 

Eğer dünyada kendi başımıza gelen veya başkala-
rının yaşadığını gördüğümüz kötülükler ihmal edile-
cek kadar önemsiz değilse kötülüğün varlığının izah 
edilmesi gerekir. Yani kötülük hayata bakışımızda ve 
bizzat hayatı yaşayışımızda baş etmemiz gereken bir 
problemdir. Kötülüğün bir problem oluşu iki açıdan 
değerlendirilebilir: Kötülüğün insanların tecrübe et-
mek istemediği bir durum oluşu ve kötülüğü izah et-
mek için getirilen açıklamaların tatminkâr olmayışı. 

Deniz resimleriyle meşhur Ayvazovski’nin yağlı boya “fırtınalı” bir tablosu
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Birinci durumda kötülük insanlar için bir problemdir, 
zira kötü şartları yaşamayı kimse arzu etmez. İkinci 
durumda, yani kötülükle ilgili izahların ve teorile-
rin başarısız olması anlamında kötülük, dinler için, 
özellikle de monoteist dinler için, bir problemdir. Kö-
tülüğün ne olduğuna, niçin var olduğuna ve karşı-
laştığımız kötülükler karşısında nasıl tavır almamız 
gerektiğine dair izahlar başarılı olmuş olsaydı, bizi 
meşgul eden bir kötülük problemi olmayacaktı. Bu 
bağlamda, içinde yaşadığımız âlemde her şeyin gül-
lük gülistanlık olmamasının, insanların ve diğer can-
lıların acı çekmesinin aslında İslâm da dahil olmak 
üzerek tek tanrılı dinlerin inançları ile uyumsuz ol-
duğu öne sürülmüştür. Bu anlamda kötülük problemi 
derken, dinî öğretilerin tatminkâr bir cevap 
veremediği bir problem olarak kötülük-
ten bahsedilmektedir. 

Kötülük problemi din felsefe-
sinde işlenen önemli konulardan 
bir tanesidir, çünkü bu problem 
hayat tecrübemizin Tanrı’ya inan-
makla ve dindar bir hayat yaşa-
makla uyumlu olup olmadığı ile 
ilgilidir. Din felsefesi yapmak, dinî 
inançların anlamını tahlil etme ve 
onların doğru veya makul olup olma-
dığını aklî olarak değerlendirme çabası-
dır denilebilir. Başka bir ifadeyle, din felse-
fesi insanların dinî inançları, tamamen tabiî olarak 
sahip oldukları bilme yeteneklerine bağlı olarak an-
lama ve değerlendirme çabasıdır. Bu haliyle din felse-
fesinin, tabiî teoloji ile örtüştüğünü söylemek müm-
kündür. Bir disiplin olarak “din felsefesi” ismi nispeten 
yeni konulmuşsa da bugün din felsefesi alanına da-
hil ettiğimiz tartışmalar, eski çağlardan beri mevcut-
tur. Mesela Orta Çağ İslâm kültüründe, müslüman 
filozofların ve kelamcıların, Allah’ın varlığı, birliği 
ve adaleti ile ilgili olarak ortay koydukları izahların 
önemli bir kısmı, bugünkü anlamda din felsefesi ala-
nına dahil sayılabilir. 

Din felsefesi yaparak, bir insan olarak hayat tecrü-
bemizden, muhtelif bilimlerin bize sunduğu verilerden 
hareketle dinî inançları nasıl değerlendirebiliriz? Me-
sela, âleme dair bilgimizden hareketle, dinin öğrettiği 

gibi bu âlemi yaratan ve idare eden bir Tanrı’nın var-
lığını göstermek üzere deliller getirilmiş, argüman-
lar kurulmuştur. Bir anlamda, bu tür argümanların 
yapısı âleme baktığımızda, tabiî bilgi elde etme yete-
neklerimizle ulaştığımız sonuçlar, bize dinin öğret-
tiği Tanrı inancının doğru olduğunu gösteriyor de-
mektir. İşte tam da böyle bir bakış açısıyla, âlemde 
kötülüğün olmasının, monoteist dinlerde öğretildiği 
haliyle, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve mutlak 
surette iyi olan bir Tanrı’nın var olduğu inancına ay-
kırı olduğu iddia edilmektedir. Kötülüğün varlığının, 
ya Tanrı inancı ile mantıksal olarak tutarsız olduğu 
yahut da öyle bir Tanrı inancını reddetmeyi gerekti-
recek bir delil olduğu savunulmuştur. Âlemde bazı 

kötülüklerin bir maksadının olduğunun kabul 
edilebileceği ama maksatsız kötülüklerin 

de bulunduğu ve bu türden kötülükle-
rin bu âlemi yaratıp idare eden bir 

Tanrı’nın olmadığını gösterdiği id-
dia edilmiştir.1 

Teodise Örnekleri

Hakikaten meydana gelen kö-
tülüklerin maksatsız olduğunu 

söyleyebilir miyiz? Bu soruya ce-
vap olarak aslında maksatsız bir kö-

tülüğün olmadığını, bütün kötülükle-
rin bir maksadının olduğunu göstermeye 

yönelik muhtelif teodiseler yahut da ilâhî adalet 
teorileri, geliştirilmiştir. Bu ilâhî adalet teorilerinin, 
hem kötülük problemi ile ilgili farklı noktaları ele al-
dığı, hem de -bir anlamda çağın ruhuna göre- bazen 
revaç bulduğu, bazen de ilgisizliğe mahkûm olduğu 
söylenebilir. Meselâ, “var olan her şeyin, var olması 
bakımından ve var olduğu kadar iyi” olduğunu esas 
alan teodisede “varlık” ile “iyi olmak” eşleştirilmek-
tedir. Buna göre Tanrı’nın yaratması varlık vermek ol-
duğu için ve kötülük yani yokluk bizatihi var olma-
dığı için, yaşanılan birtakım acıların ve sıkıntıların 
kemâl sıfatlarıyla muttasıf bir Tanrı inancıyla kesin-
likle uyumlu olduğu söylenebilir. Yine Orta Çağ’da 
en azından İbn Sina’ya kadar izini sürebileceğimiz ve 
İmam Gazâlî’nin, “leyse fi’l-imkân ebde’ mimâ kân”2 
şeklindeki veciz ifadesinde anlatıldığı üzere içinde ya-
şadığımız âlemin mümkün en iyi âlem olduğu teorisi, 

Dünya hayatının 
bir imtihan olduğu 
öğretisi, kötülüğe 

nasıl bakılması 
gerektiği sorusuna 
Kur’ân-ı Kerim’de 

verilmiş olan önemli 
bir cevaptır.
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başka bir teodise olarak önümüzdedir. Âleme böyle 
bakabilen ve hayatına böyle anlam verebilen insan 
için bu teodiseler hâlâ anlamlıdır. Ne var ki, günü-
müzde bu türden ilâhî adalet teorilerinin, insanların 
fiilen yaşadıkları hayatı anlamlandırmasında ne kadar 
etkili olduğu sorulabilir. Yani mutlak ilim ve kudret 
sahibi olan, mutlak iyi olan Tanrı’nın varlığına ina-
nan insanlar, gündelik tecrübelerini, başlarına gelen 
hadiseleri anlamlandırırken, bu teoriler onlara ne ka-
dar yardımcı olmaktadır?

Tamamen aklî düzlemde geliştirilen teodiselerin, 
insanın gündelik hayatını yaşarken, karşılaştığı somut 
durumları, bizi sarsan acı ve sıkıntıları açıklamakta 
fazla soyut ve duygusuz kaldığı söylenebilir. Din fel-
sefesi veya tabiî teoloji sahasında geliştirilen teodise-
ler, kemâl sıfatlarıyla muttasıf bir Tanrı inancı ile kö-
tülüğün varlığı arasında mantıksal bir tutarsızlığın 
olmadığını gösterebilir. Benzer şekilde bu türden te-
odiseler, kötülüğün varlığının nasıl bir maksadı ol-
duğuna dair genel izahlar da getirebilir. Böylelikle 
âlemde kötülüğün varlığının Tanrı inancını reddet-
meyi gerektirmediğini gösterebilir. Ancak bireylerin 
gündelik hayatta yaşadıklarını anlamlandırması ve 
buna uygun tavırlar geliştirebilmesi için daha muay-
yen izahlara ihtiyaç vardır. Ancak bu türden muay-
yen izahlar önemli ölçüde belli bir dinî kaynağı ge-
rektirmektedir. Bunun nedeni, insanın tamamen aklî 
olarak Tanrı hakkında erişebileceği bilginin oldukça 
sınırlı olmasıdır. 

Bir Teodise Olarak İmtihan

İslâm dini bağlamında, Kur’ân-ı Kerim’de genel an-
lamda tamamen aklî bir zeminde geliştirilebilecek teo-
diselere dair ayetler bulunduğu gibi, belli bir dinî kayna-
ğın bildirmesiyle bilinebilecek daha muayyen, belirgin, 
teodiselere kaynaklık edecek ayetler de bulunmaktadır. 
Mesela Kur’an’da hiçbir şeyin maksatsız olmadığını bil-
diren ayetleri yukarıda zikredilen bu âlemin mümkün 
âlemlerin en iyisi olduğu teodisesi ile ilişkilendirebili-
riz.3 Yine bu bağlamda Kur’an’da bazı kötü hadiselerin 
ilâhî bir cezalandırma olarak takdir edildiği belirtilmiş-
tir.4 Tabiî olarak sahip olduğumuz adalet duygusu ile 
cezalandırma şeklindeki izahların en azından ilk ba-
kışta ilişkili olduğunu düşünebiliriz. Ancak dünya ha-
yatının bir imtihan olduğu öğretisi, kötülüğe nasıl ba-
kılması gerektiği sorusuna Kur’ân-ı Kerim’de verilmiş 
olan önemli bir cevaptır.5 Dünya hayatının bir imtihan 
olduğu, tamamen aklî olarak erişilebilen bir Tanrı ta-
savvurundan hareketle ortaya konulabilecek bir teo-
dise değildir. Dolayısıyla, imtihan fikrine dayanan bir 
teodise ancak belli bir dinin esaslarını, mesela Kur’ân’ı 
Kerim’i esas alarak geliştirilebilecektir. 

Dünya hayatının bir imtihan olduğu şeklindeki teo-
disenin, kötülük problemi karşısında daha muayyen bir 
izah olduğunu, din felsefesi diye bildiğimiz alan içinde 
geliştirilebilecek teodiselere nisbetle, gündelik olarak 
yaşadığımız hayatla bağlantısının daha kuvvetli oldu-
ğunu söyleyebiliriz. İmtihan teodisesi, cezalandırma te-
odisesinden daha kuşatıcı ve açıklama gücü yüksek bir 

“Tek olan Allah bana yeter.” (Hattat: Behçet Arabî)
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teodisedir. Her ne kadar cezalandırma teodisesi dinî me-
tinlerde zikredilse de bizler normal insanî bilme şartla-
rımızda hakikaten bir hadisenin ilâhî bir cezalandırma 
olup olmadığını tespit edemeyiz. Bu haliyle çoğu za-
man cezalandırma teodisesi, acıya ve sıkıntıya maruz 
kalan insanların açısından zevk alma gibi bir durum 
bile doğurabilmektedir. Ama kişinin şuurunda olarak 
hayatına bir imtihan gözüyle bakması, kişinin maruz 
kaldığı kötü durumları anlamlandırmasını (nefis mu-
hasebesi yapmasını, düzeltebileceği bir durum varsa on-
ları bulmaya çalışmasını, eğer böyle bir somut durum 
göremiyorsa da Allah’ın kendisinin nasıl davranaca-
ğını sınadığını düşünerek) onlarla baş etmesini kolay-
laştıracaktır. Başkalarının maruz kaldığı kötü durum-
larda ise, kötü duruma, acıya ve sıkıntıya maruz kalan 
insan imtihan edildiği kadar, buna şahit olan insan da 
imtihan içindedir. Böyle bir durumda nasıl tavır takı-
nacaktır? Elinden geldiğince düşküne, yardıma muh-
taca yardım etmeye, sıkıntının giderilmesine mi çalı-
şacaktır? Yoksa başkalarının çektiği acıdan, kendine 
bir üstünlük payı çıkarmaya mı çalışacaktır?

İmtihanın Şuurunda Olmak 

Ne var ki, inanan bir insan olarak, Kur’an’daki 
ilâhî mesajı kabul edip, “Evet dünya bir imtihan dün-
yasıdır.” demek, olup biten her şeyin anlamının ber-
raklaşmasını temin eder mi? Demek istiyorum ki, in-
sanların hayata imtihan penceresinden bakabilmesi ve 
bu öğretiden istifade edebilmesi onun anlamını kavra-
ması ile mümkündür. Bu dünya hayatının bir imtihan 
olduğunu kabul eden dindar insanlar için bunun ha-
yattaki tazammunlarının belirginleştirilmesi lazımdır. 

Diğer taraftan günümüzde, insanların Tanrı tasavvu-
runda insanbiçimci bir dönüşümün yaşandığının ha-
tırda tutulması lazım. Yani Tanrı’nın bu dünya haya-
tını bir imtihan yeri olarak tanzim ettiği söylendiğinde, 
Tanrı’nın böyle bir tanziminin meşruiyetine itirazlar 
yükselecektir. Bu itirazlar, akademik-felsefî bir tartış-
manın parçası olarak açıkça yükselebileceği gibi, ızdı-
rap çeken insanın kendi içinde de farkında olmadan 
yükselebilecektir. Yani yaşanılan muayyen bir zorluk 
karşısında, kontrolünü kaybetmeyip, ona bir imtihan 
vesilesi gözüyle bakabilmek oldukça zor olabiliyor. Do-
layısıyla, dünya hayatının bir imtihan olduğu şeklin-
deki teodisenin iş görmesi için, geniş anlamda insanın 
dünyadaki yerine ve Tanrı karşısındaki konumuna dair 
daha sıhhatli bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği açıktır. 

Enformasyon üretiminin ve iletiminin, önceki çağ-
larla kıyaslanamayacak surette arttığı günümüzde, im-
tihan teodisesinin özümsenmesinin sağlanması, önemli 
ölçüde bu teodisenin tazammunlarının aklî olarak gös-
terilmesini ve gerekçelendirilmesini gerektirmektedir. 
Yani karşılaştığımız zorlukları nasıl anlamlandırabi-
leceğimizin ve onlarla baş etmede ne gibi yöntemleri 
kullanabileceğimizin izahı oldukça önemlidir.6 Mesela 
kötü gördüğümüz bir durumdan uzaklaşmak için, ya-
pılması meşru olan davranışların sınırları belirlenme-
lidir. Aksi takdirde, “dünya hayatının bir imtihan ol-
duğunu kabul ettiğini” söylemek, ezbere telaffuz edilen 
sözcüklerden öteye geçmeyebilir. Bu da resmen dinî 
inanç gereği kabul ettiğimizi söylediğimiz şey ile, fii-
len hayatımızı yaşayışımızın, sıkıntılarımız ve acıları-
mız karşısında gösterdiğimiz tavrın alakasızlığı, hatta 
tutarsızlığı, ile sonuçlanır. 

1 Kötülük probleminin Tanrı inancıyla nasıl ilişkilendirildiğiyle ilgili ola-
rak bakınız, Peterson, Michael vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, 
çev. Rahim Acar, Küre Yayınları, İstanbul, 2015, s. 275-319; Kılıç, Re-
cep ve Reçber Sait, (ed.), Din Felsefesi el Kitabı, Grafiker Yayınları, An-
kara, 2018, s.193-214. Kötülük problemi ile ilgili klasik ve modern me-
tinler için bakınız, Peterson, Michael ve diğerleri, Din Felsefesi: Seçme 
Metinler, Küre Yayınları, İstanbul, 2013, s. 359-458.

2 İmam Gazzâlî’nin bu husustaki görüşleri için bkz., Gazzâlî, “Mümkün 
Âlemlerin En İyisi”, çev. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe 
Metinleri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004, s. 403-407. İmam Gazzâlî’nin 
bu husustaki görüşlerine dair daha fazla bilgi için bkz. Kaya, Cüneyt, 
“Daha Mükemmel Bir Âlem Var Olabilir mi?: ‘Leyse fi’l-imkân’ Tartışma-
sının Kaynakları Üzerine Notlar,” Dîvân İlmî Araştırmalar, S. 16, 2004/1, 
s. 239-249.

3 Bu hususta Kur’an’daki şu ayetlere bakılabilir: Âl-i İmrân, 3/191; Secde, 
32/7; Sâd, 38/27; Duhân, 44/38-39.

4 Örnek olarak şu ayetlere bakılabilir: A’râf, 7/83-84; Kalem, 68/19-20; 
Hâkka, 69/5-6.

5 Bu hususta Kur’an’daki şu ayetlere bakılabilir: Bakara, 2/155; Mâide, 
5/48; En’âm, 6/165; A’râf, 7/168; Hûd, 11/6-7; Nahl, 16/92; Enbiya, 
21/35; Ahzâb, 33/10-12; Zuhruf, 43/32-33; Mülk, 67/2; İnsan, 76/2-3.

6 Dünya hayatına dair alternatif bakışlara göre, onu bir imtihan olarak gör-
menin önemini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu hususta örnek olarak 
şu çalışmalara bakılabilir: Çetin, Rabiye, “Kur’an-ı Kerim Bağlamında Ka-
der-İmtihan İlişkisi,” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi c. V, 
S. 4, 2016, s. 780-800; Dereli, Muzaffer, İnsanın Kıymeti ve İmtihanı, 
Farklı İnanç ve Kültürlerle Bir Arada Yaşama Ahlâkı, 2015, s. 211-226; 
Gümrükçüoğlu, Süleyman, “İmtihan ve Dünyevileşme,” Turkish Studies 
= Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Li-
terature and History of Turkish or Turkic, c. X, S. 2, 2015, s. 411-434. 

DİPNOTLAR
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İYİLİK ve KÖTÜLÜK METAFİZİĞİNİN 
KURUCU KAVRAMLARI

Doç. Dr. Yunus CENGİZ
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hayatla farklı tonlarda karşılaşırız. Her bir 
farklı tecrübeye maruz kaldığımızda onun 
farklı bir yönüne tanıklık eder ve bu yönlere 

haz, sevinç, umut, mutluluk; acı, üzüntü ve özlem gibi 
isimler veririz. Sıradan hayatın içinde gerçekleşen bu 
tür deneyimler, insanın birbirine bağlı olan iki önemli 
yönünü göstermektedir. Bunlardan birincisi, insanın 
hem kendisi hem de etrafındaki eşya ve onlarla olan 
ilişkisinin farkında olmasıdır. Buradan hareketle in-
sanın materyale indirgenemeyeceği maddî tarafının 
olduğu kadar ötesinin de onu ilgilendirdiği hatta bu 
ilginin onun onulmaz sıfatı olduğu anlaşılmaktadır. 
İkincisi ise insanın özünlü yapısını oluşturan ahlâkî 

özelliğidir. Esasında insanın bu özelliği bilincinin 
farklı yönlere uzanan kabiliyetinden kaynaklanmak-
tadır. Çünkü insanî bilinç farklı tecrübeleri anlam-
landırmakla eylemlere iyi ve kötü gibi kodlar ver-
mekte ve onları öncelik sıralamasına tâbi tutmaktadır. 
Daha net ifadelerle söylersek, bu bilinç insanı iki se-
çenek arasından birisini tercih etme özgürlüğüne sa-
hip kılmaktadır. Böylece insanî varoluşun iki karak-
teri ortaya çıkmaktadır: Kendilik bilinci ve özgürlük.

Sevinç veya üzüntü veren tecrübelerin yoğunluk-
ları, çeşitleri ve katmanları farklıdır. Dolayısıyla insanî 
bilincin farklı düzeylerde seyretmesi tecrübeleri yo-
rumlamayı zorlaştırmaktadır. Yüreğimizin ağzımıza 

Batı felsefesinde “Tanrı varsa, neden kötülük var?” tartışmalarını başlatan hadiselerden biri: 1755 Lizbon depremini gösterir bir resim
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geldiği nitelemesinin bile yetersiz kaldığı musibet ve 
felaketlere olan tanıklığımızı düşündüğümüzde ha-
yatı yorumlama faaliyetinin aslında ne kadar da zor 
olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Çünkü insanî 
varoluş, içerdiği farkındalık yönüyle maddî ilişkilerin 
ötesine de uzanmayı gerektirmektedir. Bu tür karşı-
laşmaların olgusal izahını yapmak yetmemektedir. 
Bunun yanı sıra bu tür musibet ve felaketlerin me-
tafiziğini yapmak da icap etmektedir. Haliyle yapıl-
ması gereken önemli ancak zor bir iştir. Zira kötülük 
olarak ifade edilen musibetler; adil, bilen ve gücü ye-
ten bir Tanrı’nın varlığıyla birlikte düşünüldüğünde 
bu tür musibetler niçin meydana gelmektedir? sorusu 
izah edilmesi gereken problemlerden biri olarak ken-
disini göstermektedir.

Teodise veya kötülük sorunu ola-
rak ifade edilen bu sorun Antik 
Yunan’dan günümüze kadar bir-
çok düşünür tarafından farklı 
cephelerden tartışılmıştır. 
İslâm düşüncesinde felsefe, 
kelâm ve tasavvuf çevrele-
rinde bu sorunun izahına 
yönelik çabalar gösterile-
rek farklı teoriler ve bu teo-
rilerin kurulmasını sağlayan 
kavramlar belirlenmiştir. Ada-
let, hikmet, inayet ve rahmet bu 
kavramların başında gelir. Kötülük 
sorununu izah etmeye matuf olarak iş-
levsel olarak yer verilen bu kavramlar İslâm 
düşüncesinin tüm ekollerinde önemsenmişse de her 
birisinin bunlara karşı gösterdiği temayül farklı ol-
muştur. Bu yazının amacı tam da bu farkı ortaya koy-
mak böylece müslüman ekollerin/düşünürlerin kötü-
lük sorunu bağlamındaki farklı ve benzer yönlerine 
dikkat çekmektir.

Adalet: Özgürlüğün Teminatı

Kuşkusuz adalet kavramı İslâm düşüncesinin tüm 
akımları için önemli bir kavramdır. Ancak kötülük 
sorunun izahını düşündüğümüzde bu kavramdan 
hareketle izah çabasını gösteren, hatta bunu ilk defa 
yapma ayrıcalığına sahip olan, Mu‘tezilî düşüncedir. 

Nitekim daha ilk dönemlerinde Emevî hanedanın 
kaderci tavrına karşı özgürlükçü tavrı benimsediler, 
Tanrı’nın adil olduğunu dolayısıyla herkesin kendi ey-
lemini meydana getirdiğini söylediler. Böylece insanın 
yaptığı kötülüklerin insana ait olduğunu ve insanın 
bunlardan sorumlu olduğunu yüksek sesle dile geti-
rip bu düşüncelerini Allah’ın adaleti etrafında ördüler. 

Sadece insan eylemlerini değil kozmik anlamdaki 
musibetleri de yine Allah’ın adaleti bağlamında de-
ğerlendirdiler. Evrende meydana gelen hiçbir kötülü-
ğün Tanrı’ya nispet edilemeyeceğini ve O’nun tara-
fından yaratılamayacağını söylediler. Hastalık, afet, 
deprem ve diğer doğal felaketlerin ise ya insanın ta-
vırlarına bağlı olduğunu ya da bunların ibret alma ve 

sınanma gibi daha büyük hayırlara vesile 
olmaları bakımından aslında kötülük 

sınıfı içinde değerlendirilemeyece-
ğini dile getirdiler. 

Hikmet: Yaratmanın 
Ölçülü Değişkenliği 

Kötülüğün izahında hik-
met, tüm müslümanlar için 
önemli bir kavram olsa da 
Mâtürîdî’nin bu kavrama, 

özellikle bu konu bağlamında 
daha işlevsel bir yer verdiğini 

söyleyebiliriz. Dahası, onun açı-
sından hikmet genelde “bir şeyi yerli 

yerine koymak” olarak yapılan tanım-
dan daha fazlasıdır. Çünkü kader, kaza, iyi-

lik ve kötülüklerin kaynağı gibi hususların tümünde 
hikmet kavramına başvurulmuştur.

İyiliği nihâî yarar, kötülüğü nihâî zarar olarak 
ifade eden Mâtürîdî, bu dünyada yarar ve zararın, 
iyilik ve kötülüğün bir arada bulunmasına hatta kar-
şıt niteliklerin iç içe olmasına özellikle dikkat çeker 
ve bunu Tanrı’nın varlığına ve azametine delil sayar. 
Dahası, hiçbir şeyin salt iyilik ve salt kötülük sayı-
lamayacağını, aksine yerine göre iyi olan bir şeyin 
başka bir bağlamda kötü, aynı şekilde tersinin olabi-
leceğini vurgular. Buna göre, eşyadaki iyilik ve kö-
tülüğe ilişkin değişkenlik hikmete uygun olarak ger-
çekleşmektedir. Bu sebeple hikmet her şeye kendisine 

Ateş için iyi olan 
yakmasıdır. Su için iyi 

olan akmasıdır. Çünkü bu 
onların doğasıdır. Zaman 

zaman yangınların olması ve 
boğulmaların olmasından dolayı 

ateş ve suyun olmamasını 
istemek daha fazla kötülük 

talep etmemekle aynı 
anlama gelir.
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özgü gerçek tabiatını vermek ve her şeyi kendisine en 
uygun konuma yerleştirmekten ibarettir. Yaratmanın 
buna uygun olarak meydana gelmesinin Mâtürîdî’deki 
karşılığı kaderi ifade etmektedir. Hikmeti çağrıştıra-
cak şekilde kaderi yorumlayan Mâtüridî’nin ifadele-
rinde kader, fail yokken yazılmış-çizilmiş bir belirlen-
mişliği değil eylem öncesindeki koşulların sonuçları 
üretmedeki ölçüsünü ifade eder.1

Ahlâkî kötülüklerin insanlara nispet edilmesi ko-
nusunda insanın kendi eylemlerinin sorumlusu olması 
konusunda tereddüt bile göstermeyen Mâtürîdî, ge-
rek bu tür kötülüklerin gerekse evrende 
meydana gelen doğal musibet ve 
felaketlerin yaratıcısının Tanrı 
olduğu konusunda ısrarcı 
olarak Mu‘tezile’den ayrı-
şır ve kötülüklerin yara-
tılmış olmasını da hik-
metin bir gereği olarak 
kabul eder.

Mâtürîdî açısından 
hikmetin iki kısmı var-
dır. Bunlardan “ada-
let” bir işin belirli bir 
cihetten uygun olarak 
gerçekleştirilmesidir. İh-
san (fazl) ise yapılması ge-
rekenin farklı seçeneklere 
açık olarak gerçekleştirilme-
sidir.2 Dolayısıyla hikmet, adalet 
üzere belirli bir cihette vuku bulabileceği 
gibi ihsan üzere farklı seçeneklerin imkân dairesi 
içinde de cereyan edebilir. Mâtürîdî’nin iyilik ve kö-
tülüğü hem birlikte düşünmesi hem de ikisinin Al-
lah tarafından yaratıldığını düşünmesinin arka pla-
nında hikmetin bu şekildeki izahını görmek gerekir. 
Böylece Mâtürîdî’nin anladığı anlamda hikmet bir ta-
raftan evrendeki düzenli işleyişe işaret ederken, aynı 
şekilde bu düzenin sonsuz bir imkân içerisinde ger-
çekleşebilmesine de gönderimde bulunuyor. Böylece 
“düzen” ve “değişkenlik” fikri Mâtürîdî’de aynı kav-
ramın (hikmetin) bir içerimi olarak bulunmaktadır. 
Kötülüğün bile Allah tarafından yaratıldığını söyle-
miş olmasını bu şekilde düşünmek gerekir.

İnayet: İyilik Düzenin Kuruluşu

İnayet İslâm düşüncesinde genelde Allah’ın yar-
dımı, lütfu ve evrendeki her şeyi koruyup gözetmesi 
anlamında kullanılır. Ancak İbn Sînâ’ya gelindiğinde 
bu kavrama daha teknik bir şekilde yer verilir. Kö-
tülük sorununun izah edilmesinde başat bir kavram 
olarak İbn Sînâ’nın düşüncesinde yerini alan ina-
yet, Tanrı’nın bilmesinin bir eseri olarak iyilik düze-
ninin mümkün en mükemmel şekilde kurulması ve 
tüm varlıkların bu düzen içerisinde yer alması ola-
rak anlaşılır.3

İbn Sînâ’nın düşüncesinde inayet sa-
dece bazı varlıklarla ilgili değildir. 

Tüm varlıklarla ilgili olduğu 
için tüm mümkün varlıklar 

inayetin gereği olarak iyi-
lik düzeni içerisinde yer 
alır. Başka bir ifadeyle 
var olmak ile iyilik dü-
zeninde yer almak aynı 
anlama gelmektedir. 
Bu durumda haliyle 
evrende meydana ge-
len musibet ve afetlerin 

yani şer olan durumla-
rın nasıl ortaya çıktığını 

izah etmek önemli bir so-
run olarak karşımıza çık-

maktadır. 

Kötülük sorunu olarak ifade edilen 
bu problematiği “inayet” kavramıyla izah 

etmeye çalışan İbn Sînâ açısından iyilik, tüm varlıkla-
rın iştiyak duyduğudur.4 Daha açık bir ifadeyle her bir 
nesneye belirli bir doğa ve öz verildiği için; oluş-bozu-
luş evreninde gördüğümüz varlıklar özlerine/doğala-
rına uygun bir edime kavuşma arzusundadır. Bu arzu 
ve iştiyak tüm cisimlerin ve eşyanın buna uygun ola-
rak hareket etmesini sağlamaktadır. Dahası, özleri/do-
ğaları farklı olan bu şeyler birbirleriyle karşılaşmalar 
gerçekleştirmekte hatta başka türlerin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Tüm bu çaba ve iştiyaka uygun olarak 
eşyaya iyilik düzenine uygun olarak birer iyilik olarak 
kendilerine uygun bir form kemâl cinsinden verilmek-
tedir. Bu açıdan Tanrı’dan kötülük çıkmaz, sadece iyilik 

Adalet bilinci insanın 
özgür bireyler olarak iş 

yapmasının motivasyonunu; 
hikmet bilinci, düzen fikrinin 

determinasyonu gerektirmediğini 
farklı olasılıklara açık olunması 

gerektiğini; inayet bilinci kişinin en iyi 
formu alabilmesi için istidâdını buna 

uygun olarak hazırlama farkındalığını; 
iyi, kötü, güzel, çirkin ve daha ne tür 
kategoriler varsa Allah’ın hepsine var 

olma imkânını verdiğini dikkate 
alırsak, rahmet bilinci müminin 

gönül zenginliğinin ufkunu 
sağlamaktadır.



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 69

ortaya çıkar. Ne var ki birtakım cisimlerin başkalarını 
engellemesi ya da başka hususlardan dolayı cisimler ve 
maddî olgular potansiyel olarak mükemmel olan iyilik 
düzenindeki formu alma yeterliliğine sahip olamamak-
tadır. Gündelik insanî dilde buna kötülük denilmekte-
dir. Dolayısıyla kötülük mutlak bir varlık değildir. İyi-
liğin eksikliğinden dolayı meydana gelmektedir. İbn 
Sînâ açısından düşünürsek bu tür kötülüklerin olması 
gerekiyor. Çünkü oluş-bozuluş evreninde yeni türlerin 
ve olguların meydana gelmesi farklı etki ve edilgilere 
sahip cisimlerin karşılaşmasına ve birbirlerini etkile-
melerine bağlıdır. İslâm felsefesi metinlerinde sıklıkla 
geçen örnekler verecek olursak, ateş için iyi olan yak-
masıdır. Su için iyi olan akmasıdır. Çünkü bu onların 
doğasıdır. Zaman zaman yangınların olması ve bo-
ğulmaların olmasından dolayı ateş ve suyun olmama-
sını istemek daha fazla kötülük talep etmemekle aynı 
anlama gelir. 

Rahmet: İyi ve Kötünün Ötesinde

Elbette ki “rahmet” kavramı tüm müslümanlar için 
önemlidir. Sonuçta besmelenin kendisinde bile acıma 
ve merhamet etme anlamına gelen “rahmet” kelimesi 
geçmektedir. Ancak İbn Arabî için bu kavram belirti-
len içeriğinden daha fazlasını ifade eder. Ontolojisini 
oluşturan kavramların başında geldiği gibi iyilik ve kö-
tülüğün izahını sağlayan temel kavramlardan biridir.

Her şeyden önce rahmeti eşyayı mevcut kılma ve 
onlara varlık verme fiili olarak gören İbn Arabî’nin dü-
şüncesinde varlık bulma ve rahmetin tecellî etmesinin 
aynı anlama geldiğini fark ettiğimizde, rahmetin onto-
lojik olarak gücü daha da anlaşılır olmaktadır. Bu an-
lamıyla rahmet (rahmetü’l-imtinân, karşılıksız ihsan 
rahmeti) hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık bekleme-
den her şeyin varlığa çıkmasını sağlamaktadır.5 Bu bağ-
lamdaki varlığa gelişin iyi ve kötü olmasıyla ilgisi bu-
lunmamaktadır. Hatta iyilik ve kötülüğün ötesindedir. 

Buna göre, Kur’an’da ifade edilen “Rahmetim her şeyi 
kaplamıştır.”6 ayetinde ifade edilen, bu rahmettir. 

İbn Arabî açısından iki tür değerlendirme yapabi-
liriz: Birincisi varlık olmak bakımından şeylerin ne 
iyi ve ne kötü olmasıdır. İyi ve kötü, insanların du-
rumlarına göre ve dışardan yapılan buyruk ve be-
yanlarla oluşmaktadır. İyi ve kötünün ikincil karak-
terinden dolayı birçok nesne farklı canlılar, koşullar 
ve durumlar açısından değişmektedir. İkincisi ise var-
lığın Hakk’ın bizatihi tecellisi olması bakımından iyi 
(tayyip) olarak görülmesidir. İbn Arabî’ye göre her 
varlıkta aynı düzeyde Hakk’ın tecellîlerini alma isti-
dadı yoktur. Bu sebeple bazı varlıkların özelliklerinin 
kâmil bir tecellî bakımından alıcılıkları yoksun oldu-
ğundan menfî bir durum içinde olurlar. O halde bu-
rada ifade edilen menfî durum kötülükten değil iyili-
ğin yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. İnsanların 
yaptıkları eylemlerle ilgili olarak iyi olsun kötü olsun 
tüm davranışların nefsin eseri olduğunu özellikle be-
lirtir. Tüm nefislerin ilâhî nefisle bağlantı içerisinde 
olduğunu da hesaba katmak gerekir. Bu sebeple iyi 
olsun, kötü olsun tüm eylemlerin yaratıcısı Allah’tır.7 

Bu yazıda dile getirilen dört kavramın gücüne 
dikkat çekecek olursak, adalet bilinci insanın özgür 
bireyler olarak iş yapmasının motivasyonunu; hik-
met bilinci, düzen fikrinin determinasyonu gerek-
tirmediğini farklı olasılıklara açık olunması gerekti-
ğini; inayet bilinci kişinin en iyi formu alabilmesi için 
istidâdını buna uygun olarak hazırlama farkındalığını; 
iyi, kötü, güzel, çirkin ve daha ne tür kategoriler varsa 
Allah’ın hepsine var olma imkânını verdiğini dikkate 
alırsak, rahmet bilinci müminin gönül zenginliğinin 
ufkunu sağlamaktadır. Bu kavramlarla düşündüğü-
müzde belki inanmayan birisini ikna edemeyebiliriz. 
Ancak Tanrı, evren, diğer insanlar ve kendimiz ara-
sında sağlıklı bir uyumu fark edip “varlık”tan gelen 
derin sessizliğe kulak kabartabiliriz. 

1 Özdemir, Metin, “Mâtürîdî’nin Kötülük Problemine Yaklaşımı”, Mâtürîdî’nin 
Düşünce Dünyası ed. Şaban Ali Düzgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
Ankara, 2011, s. 392-393.

2 Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, (nşr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Âruçı), 
Dârü Sâdir, Beyrut, 2001, s. 193; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Te’vîlâtü’l-
Kur’ân thk. Bekir Topaloğlu, I-XVII, Mizan Yayınevi, İstanbul, 2005-2011, 
VIII, 252.

3 İbn Sînâ, eş-Şifâ’ el-İlâhiyyât, thk. İbrahim Medkûr, s. 415. 

4 Ovacık, Zübeyir, “İbn Sînâ’da İyiliğin ve Kötülüğün Ontolojisi”, Mütefek-

kir Dergisi, 5, 10, 2018, s. 346.

5 İzutsu, Toshihiko, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. 

Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs Yay., İstanbul, 2005, s. 170. 

6 Araf, 7/156.

7 Efil, Şahin, “İbn Arabi’ye Göre Tasavvuf Felsefesinde Kötülük Problemi 

ve Teodise”, Felsefe Dünyası, 1:53, 2011, s. 92-110.

DİPNOTLAR
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Hayat sürprizlerle doludur, bazen yüzümüze 
güler, şansımız yaver gider mutlu oluruz. 
Bazen de hayal kırıklıkları, acılar ve trav-

malar yaşarız. İşlerimiz yolunda gidince, sağlığımız 
yerinde, karnımız tok olunca şükrederiz. Peki ya iş-
ler yolunda gitmeyince? 

İşleriniz yolunda gitmeyince, hiç kendi kendinize 
“Neden ben?” diye sormak durumunda kaldınız mı? 
Veya başınıza gelen beklenmedik bir olumsuzluk veya 
bir musibet halinde içten içe bir muhasebe yaparak, 
yaşadıklarınıza bir anlam vermeye çalıştınız mı? 

Deprem, salgın ve sel gibi doğal afetler; hasta-
lık, kaza ve sevdiklerimizi kaybetmek gibi bireysel 

musibetler zaman zaman hepimizin yüzleşmek du-
rumunda kaldığı hayatın gerçeklerindendir. Başımıza 
gelen bu türden afet ve musibetler bireysel veya top-
lumsal düzeyde travmalara sebep olur. 

Travma, fiziksel ve ruhsal güvenlik duygumuzu 
parçalayarak varlığımızı, benliğimizi ve bütünlüğü-
müzü tehdit eden olağanüstü deneyimler sonunda 
maruz kaldığımız korku-kaygı, endişe ve yoğun stres 
içeren çaresizlik halidir. Travmalarda hayal kırıklığı, 
üzücü anılar, belirsizlik, ümitsizlik ve endişeler dört 
yanımızı sarmış olur. Kendimizi donuk, ruhsuz, yal-
nız ve kimsesiz hissederiz. 

“NEDEN BEN?”
TRAVMA, TAKDİR ve TERAPİ

Prof. Dr. Hasan KAPLAN
İbn Haldun Üniversitesi
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Yaşanan olayın mahiyetine, bizi etkilediği düzey ve 
içinde bulunduğumuz bireysel ve toplumsal bağlama 
göre travmalara farklı şekillerde tepki veririz. Bazı-
larımız yaşadığı şok sebebiyle olaya inanamaz, inkâr 
eder; bazılarımız içine kapanır, bazılarımız duygusal 
gelgitler yaşar; bazılarımız Allah’a sığınır dua eder, 
bazılarımız da suçluluk duygusuyla olanlardan ken-
disini sorumlu tutar ve kendini kınar. Bunlar normal 
olmayan bir olaya verilen normal tepkilerdir. 

Travma sürecindeki bu ilk dalga atlatıldıktan sonra 
insanların bu olağanüstü kriz halinde yaptıkları ilk 
şeylerden biri olayın nedenlerini ve kaynaklarını anla-
maya çalışmaktır. Bunun için bir dizi “niçin” ve “na-
sıl” soruları sorarız. Böylece başımıza gelen beklen-
medik olayı anlamlandırmaya çalışırız. Bu 
anlam arayışı sürecinde sorduğumuz 
sorulardan biri de “Neden ben?” 
sorusudur. Bu soru travma sü-
recinin en kritik dönüm nok-
talarından biridir. Çünkü bu 
soruyla beraber bebeklikten 
itibaren geliştirdiğimiz ruh-
sal bağışıklık sistemimiz dev-
reye girer. Başka bir ifadeyle, 
tıpkı mikrop ve virüslerle sa-
vaşan akyuvar hücreleri gibi, 
travmalar sonucu ciddi bir teh-
likeyle karşı karşıya kalan benliği-
miz de ruh sağlığımızı korumak için 
psikolojik başa çıkma mekanizmalarını ak-
tifleştirir. “Neden ben?” sorusu işte söz konusu başa 
çıkma sürecinin en hassas adımlarından biridir; ki-
şinin pes etmediğinin, tamamen ümitsizliğe teslim 
olmadığının ve içinde bulunduğu talihsizlikle mü-
cadele etme azim, irade ve dayanaklığına sahip ol-
duğunun alametidir. 

Travmalar aynı zamanda küçük ya da büyük çapta 
kriz anlarıdır. Krizler, bir madalyonun iki yüzü gibi 
hem riskler hem de fırsatlar içerir. Dolayısıyla her 
travma durumu için geçerli olmasa da bazı travma-
larda aşikâr risklerle beraber gözükmeyen fırsatlar 
da mevcuttur. Travma krizini fırsata çevirmek “Ne-
den ben?” sorusuna verdiğimiz cevaba, yani yaşadı-
ğımız travmaya yüklediğimiz anlama bağlıdır. Bu 

anlamlandırmaya bağlı olarak travmalardan “büyüye-
rek” çıkmak mümkün olduğu gibi, onlara yenik düşe-
rek hayattan kopma noktasına gelmek de mümkündür. 

Travmaları Nasıl Anlamlandırırız?

Travmalara anlam verme sürecinde başta mizaç, 
eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyet gibi bireye has özel-
likler olmak üzere, sosyal bağlam, ekonomik durum, 
kültürel yapı ve dini inanç gibi çeşitli faktörler etkili 
olur. Bu değişkenlere bağlı olarak travmaya maruz 
kalan insanlar mantıklı, rasyonel, irrasyonel, duygu-
sal veya dinî anlamlandırmalar yapabilirler. Travma-
ların anlamlandırma sürecini ana hatlarıyla üç ayrı 

kategoride ele almak mümkündür: 

1. Rasyonel Anlamlandırma: İnsan-
lar başlarına gelen olayın somut, açık, 

anlaşılır sebeplerine vakıf olduk-
larında, olayların sebep-sonuç 

örgüsünü dikkate alarak man-
tıksal ve gerçekçi anlamlan-
dırmalar yaparlar. Örneğin, 
uykusuz araba kullanan veya 
araba kullanırken akıllı tele-
fonuyla meşgul olan bir sü-

rücü kaza yaptığında başına 
gelen bu olayı büyük ihtimalle 

rasyonel bir şekilde kendi dikkat-
sizliği ve uykusuzluğu üzerinden an-

lamlandıracaktır. 

2. İrrasyonel Anlamlandırma: İnsanlar yaşadık-
ları talihsizliklerin somut, açık anlaşılır sebeplerini bi-
lemedikleri, olayın künhüne tam vakıf olamadıkları 
durumlarda, yani olayların sebep sonuç zincirinde 
bir muğlaklık ve belirsizlik durumu söz konusu ol-
duğunda genellikle en hızlı ve hazır anlamlandırma 
biçimi olan duygu eksenli irrasyonel anlamlandır-
malar yaparlar. Çünkü belirsizliklerin olduğu du-
rumlarda konuyu netleştirmek zihinsel bir çaba, za-
man ve enerji gerektirir. Travma yaşayan insanların 
olayın doğası gereği böyle bir lüksü olamıyor, man-
tıksal çözümlemeler yapacak ne enerjileri ne de za-
manları vardır. Örneğin bir evlat yaşlı babasının veya 
annesinin vefatını rasyonel olarak anlamlandırabilir 

Travma 
krizini fırsata 

çevirmek “Neden 
ben?” sorusuna 

verdiğimiz cevaba, yani 
yaşadığımız travmaya 

yüklediğimiz 
anlama bağlıdır.
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ama bir anne veya baba genç yaşta denizde boğulan 
bir çocuğunun ölümünü olayın şoku gereği rasyonel 
bir şekilde anlamlandıramayabilir; kendini kaybe-
derek isyan edebilir, kendini veya ilgisi olmayan in-
sanları suçlayabilir vs. Biraz daha hafif travmalarda, 
örneğin çocuğunun başına beklenmedik bir musi-
bet (kaza, hastalık, sakatlık vb.) gelen bir anne olayı 
“nazar” diye anlamlandırabilir. Bir başkası işlerinin 
veya ilişkilerinin ters gitmesini “Üstümüzde büyü 
var.” diye açıklayabilir. 

3. Dinî Anlamlandırma: Hem rasyonel hem de ir-
rasyonel hem düşünsel hem de duygusal unsurlar içe-
rir. İnsanların başlarına gelen musibetlerin man-
tıksal sebeplerini bilmedikleri durumda 
dinî anlamlandırma yapmaları bek-
lenir ama dinî anlamlandırma sa-
dece bununla sınırlı değil, insan-
lar yaşadıkları trajik olayların 
doğal sebeplerini bilip anla-
salar bile beraberinde aşkın-
manevî bir anlamlandırmaya 
da yönelebilmektedirler. 1 Ör-
neğin, Marmara Depremi üze-
rine yapılan bir araştırmada, 
yaşadıkları felaketi anlamlan-
dıran depremzedelerin hem do-
ğal sebeplere (fay kırılması, çürük 
yapı, zemin vb.) hem de dinî açıklama-
lara (takdir, ibret, ilahi ceza, imtihan) başvur-
duğuna şahit oluyoruz.2 

Dinî Başa Çıkma: Travma, Takdir ve 
Terapi 

Ruh sağlığı ve inanç üzerine yapılan ampirik araş-
tırmalar inancın travmalarla baş etmede oldukça et-
kili bir rol oynadığını göstermektedir.3 Ancak, burada 
önemli olan husus kişinin yaşadığı trajediyi dinî açı-
dan “nasıl” anlamlandırdığı ve “Neden ben?” soru-
sunu nasıl cevaplandırdığıdır. Bu bağlamda araştır-
malar “psikolojik işlevselliği” bakımından olumlu ve 
olumsuz olmak üzere iki farklı dinî başa çıkma tar-
zının altını çizmektedirler: Bazıları başına gelen tra-
jediye “takdir” diyerek sabreder, dua ederek Allah’ın 
rahmetine sığınır; bazıları “ibret” ve “imtihan” olarak 

yorumlar çeşitli dersler çıkarmaya olumlu tutum ser-
gilemeye çalışır. Bazı insanalar da olumsuz bir tutum 
sergileyerek başlarına gelen musibeti “ilahî ceza” ola-
rak yorumlarlar. “Neden ben?” sorusunu “ilahî bir 
ceza” olarak anlamlandıranlar işlediği günahlardan 
dolayı Allah’ın onları cezalandırdığını düşünür suçlu 
hisseder ve belki tövbe ederek kendine çeki düzen ve-
rir. Ancak bu duygunun her ne kadar kişinin kendini 
muhasebe etmesine vesile olacağı umulsa da ruh sağ-
lığı araştırmaları bu sürecin beraberinde gözükmeyen 
bazı riskler taşıdığına işaret etmektedir. 4 Bu riskler-
den bazıları şöyledir: 

a. Travmayı ilahî bir ceza olarak anlam-
landırma bazı kişilerde suçluluk, ümit-

sizlik, değersizlik ve terk edilmişlik 
duygusunu besleyerek paranoya ve 

içine kapanmaya sebebiyet vere-
biliyor. Böylece dinî inanç teselli 
ve terapi olmaktan çok korku, 
kaygı ve endişe sebebi olur.

b. Bazıları başına gelen 
musibeti bir ceza olarak hak 

etmediğini düşünür, Allah’ın 
adalet ve merhametine yakıştı-

ramaz; isyan etme, inancını sorgu-
lama ve kaybetme sürecine girebilir. 

c. Kendi başına gelen musibeti “ilahî bir 
ceza” olarak gören, başkalarının başına gelen musi-
betleri de aynı mantıkla değerlendirir; ön yargıyla ha-
reket ederek “hak etmiştir” diye düşünür ve başkala-
rının mağduriyetlerine duyarsız kalabilir.5

Travmadan Büyüyerek Çıkmak

İnsanlar çeşitli psikolojik motivasyon ve dinî inanç-
larından dolayı yaşadıkları trajik olayları ilahî bir ceza 
olarak yorumlayabilirler. Ancak bazı istisnaî durum-
larla sınırlı olan bu anlamlandırma biçimi, yerli-yer-
siz genelleştirildiğinde travma krizinin risk etkisini 
daha da derinleştirmektedir. Travmalarımızı fırsata 
çevirecek yaklaşım, Kur’ân-ı Kerim’de de sık sık ifade 
edildiği6 gibi musibetleri Allah’ın bir takdiri olarak 
kabul edip, ibret ve imtihan süreci olarak görmektir. 

Travmalarımızı 
fırsata çevirecek 
yaklaşım, Kur’ân-ı 

Kerim’de de sık sık ifade 
edildiği gibi musibetleri 
Allah’ın bir takdiri olarak 

kabul edip, ibret ve 
imtihan süreci olarak 

görmektir.
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Araştırmalar yaşadığı talihsizlikleri “kader” ve “im-
tihan” olarak anlamlandıranların travmaları daha ko-
lay atlattıklarını rapor etmektedirler. Örneğin, Ronnie 
Janoff –Bulaman ve Camille Wortman adlı Amerikalı 
iki psikolog, kaza sonucu felçli kalan 29 kişiyle yap-
tıkları mülakatlarda manidar sonuçlar elde etmişler-
dir.7 Araştırma, 29 mağdurdan 21 tanesinin durumu 
kabullenip kaderiyle barışık bir tutum sergilediğini, 
bazılarının neredeyse “İyi ki başıma bu kaza geldi.” 
diyecek bir seviyede kaderlerini benimsediğini rapor 
etmektedir. Bu kişilerden bir tanesi durumunu “Ben 
kazayı hayatımda olabilecek en iyi şey olarak görü-
yorum. Çünkü inancım konusunda bir karar ver-
meye zorlanmıştım, başıma bu kaza gelmeseydi ben 
asla karar veremeyecek ve hayatım boyunca bir kayıp 
olacaktım.” diye yorumlarken, bir diğeri “… Bu bir 
öğrenme deneyidir; Tanrı beni öyle durumlara soku-
yor ki O’nu ve kendimi tanıyayım ve diğer insanlara 
yardım etmeyi öğreneyim istiyor.” diye anlamlandı-
rarak travma krizinden değişerek ve dönüşerek çık-
tıklarını ifade etmişlerdir.

Kısaca, yapılan çok sayıda araştırma, başına ge-
len musibeti ilahî bir ceza değil de “kader” veya “im-
tihan” olarak anlamlandıran bireylerin hayata ve olay-
lara daha pozitif ve yapıcı yaklaştıklarını, krizi fırsata 
çevirerek travmadan hem kişilik hem de dinî boyutta 
büyüyerek, gelişerek ve olgunlaşarak çıktıklarını gös-
termektedir. Dolayısıyla örgün ve yaygın din eğiti-
minde, özellikle hasta ve mahkûmlara yönelik manevî 
danışmanlık hizmetlerinde, musibetlerin bir “imtihan” 
olarak anlamlandırılması arzu edilen değişim ve dö-
nüşüme ulaşmak açısından önem arz etmektedir. 

1 Spilka, B. ve Dğr., “A General Attribution Theory for the Psychology of 
Religion”, B. Spilka- D. N. McIntosh (eds), The Psychology of Religion; 
Theoretical Approaches, Westview Press, Boulder, 1997, s. 156. 

2 Küçükcan, T. ve Köse, A., Doğal Afetler ve Din: Marmara Depremi Üze-
rine Psiko-Sosyolojik bir İnceleme, İSAM Yay., İstanbul, 2000. 

3 Bkz. Bulman, R. J. ve Wortman, C., “Attributions of blame and coping in 
the “real world”: Severe accident victims react to their lot” Journal of 
Personality and Social Psychology, 1977, s. 35; Pargament, K. ve Dğr., 
“God Help me (I): Religious Coping Efforts as Predictors of the Outco-
mes to Significant Negative Life Events”; American Jounran of Commu-
nity Psychology, 1990, s. 18 (6). 

4 Bkz. Montada, L. ve Lerner, M. (eds.), Responses to Victimizations and 
Belief in a Just World, Plenum, New York, 1998; Lipkus, I. ve Siegler, I., 
“The belief in a just world and perceptions of discrimination”, Journal 
of Psychology, 1993, 127, pp. 465-474; Hafer, C. ve Olson, J., “Individual 

differences in beliefs in a just world and responses to personal misfor-
tune”, in Montada, L. ve Lerner, M. (Eds.), Responses to victimizations 
and belief in the just world New York, 1998, Plenum; Braman, A. ve Lam-
bert, A. J., “Punishing individuals for their infirmities: Effects of perso-
nality responsibility, just-world beliefs, and ingroup-outgroup status”, 
Journal of Applied Social Psychology, 2001, 31; Correia, I. v. dğr., “The 
effects of BJW and victim‘s innocence on secondary victimization, judg-
ments of justice and victim‘s deservingness”, Soc. Justice Res. 14, 2000, 
pp. 327-342. 

5 Kaplan, H., İlahi Adalet Psikolojisi, Express, İstanbul, 2011. 
6 Bkz. Bakara, 2/155; Enbiya, 17/35.
7 Bulman, R. J. ve Wortman, C., “Attributions of blame and coping in the 

“real world”: Severe accident victims react to their lot” Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 1977, 35, pp. 351- 363; Nakleden Ha-
san Kaplan, İlahi Adalet Psikolojisi, s. 86.

DİPNOTLAR
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Dünya için dâr-ı belâ/dâr-ı belvâ deniliyor. Siz 
bu hususta ne düşünürsünüz?

Dünyaya bu türlü isimler vermek bana göre uygun 
değil. Bir okula devam eden öğrencinin okul saatle-
rini sürekli olarak “belâ”diye adlandırması gibi bir 
ruh hâlinde yaşamak hep olumsuzluklara yol açar. 
Dünya-yı dûn yani “aşağılık dünya” gibi tabirleri de 
kullanmayalım. “Dünya hayatı” demek yeterli.

“Dünya hayatı imtihan yeridir.” sözünü nasıl 
anlamalıyız öyleyse? İmtihanı nasıl anlamalıyız 

yani? En mühimi insan imtihanda olduğu idrakini 
nasıl diri tutabilir? Uyanıklık nasıl sağlanabilir?

İmtihan yeridir. Çünkü kitap ehli dinlerden sa-
dece İslâm dininde “Biz emaneti dağlara taşlara teklif 
ettik, sadece insan üstlendi.” denerek insanın bilinçli 
olmayı dolayısıyla yaptıklarından sorumlu olmayı 
kendisinin kabul ettiği bildirilmektedir. Bilinçli ve 
sorumlu insan ilk sınavı cennette geçirmiş, fakat 
şeytanın iğvası ile memnu meyva günahını işlemiş, 
bütünleme imtihanı için yeryüzüne gönderilmiştir. 
Bu memnu meyva olayı Bible’da da vardır. Kur’ân’ın 
diğer iki kitapta olmayan bir bildirisi daha vardır. O 

HÜSREV HÂTEMİ ile SÖYLEŞİ

S Ö Y L E Ş İ

Söyleşi: Mehmet Yüksel, Şule Dündar, Fulya İbanoğlu
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da “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna bü-
tün insan ruhlarının “Belî=Evet” cevabı vermeleri-
dir. Demek ki hiç bir insan ruhu şeytanî ruh değil-
dir. Kur’ân’a göre şeytan da Allah düşmanı değildir. 
Diğer dinî kitaplarda şeytan Allah karşısında kötü-
lüğün gücünü temsil eder. Kıyamette ona uyan in-
san ruhları da onun karanlıklar dünyasına götürü-
lecektir. İslâmda şeytanın hâkim olduğu hiç bir yer 
yoktur. Şeytan da yine Allah’ın alanında olan cehen-
nemde, saptırdığı insanlarla beraber ceza çekecek-
tir. Ayrıca sadece Kur’an’da “Biz insanı yarattık nef-
sinin ona neler fısıldadığını biliriz.” denerek Üstelik 
Allah’ın kullarına şah damarlarından daha yakın ol-
duğunu da ekleyerek, dünya sınavının tek mümey-
yizi olan Allah’ın insana karşı anlayışlı ve bağışla-
maya daha yakın bir irade taşıdığını göstermektedir. 
“Bana dua edin ki icabet edeyim.” müjdesi İncil’de de 
vardır: “Çalın, kapı açılacaktır”. Bütün bu tesellileri 
birleştirirsek Allah’a ait olan dünyanın belâ dünyası 
değil meşakkat ve imtihan alanı olduğunu söyleye-
biliriz. Uyanmak için tek çâre her gün Allah’ı hatır-
lamak, içimizden gösterişsiz şekilde sık sık O’ndan 
yardım istemektir.

İnsanın dünyada en büyük imtihanı nedir sizce? 

Nimetlere fazla sevinerek şımarmayan insanlar 
belâlara karşı sigorta primi yatırmış olurlar. Talih-
sizlikler ile karşılaşınca toplanan bu primler bize kı-
dem tazminatı olarak ödenir. Dünya hayatını böyle 
yaşayabilmek en büyük imtihandır.

Sizin dikkat çektiğiniz bu husus, yani nimet-
lere şımarmamanın, talihsizlikler karşısında bizi 
diri tutacağı, bu hâl üzere yaşayabilmenin en bü-
yük imtihan olduğu, bize “En büyük keramet is-
tikamet üzere yaşamaktır.” sözünü hatırlattı. Ni-
metler gelince “Çalıştım, istedim oldu.” diyoruz 
mesela. Talihsizlikler çıkınca karşımıza, başımıza 
bir aksilik gelince “Neden ben?” diyoruz. Bu mev-
zuda ne dersiniz?

Nimetler karşısında, hattâ Şiraz’lı Sadi’nin dediği 
gibi nefes alıp verme nimeti için dahi her gün şükür 
gerekir. Bu şükür de içimizden olmalı fakat hiç ol-
mazsa günde bir defa veya çok defa dile de getiril-
meli ki büyüklerimizden öğrendiğimiz şükretmeyi 
gelecek nesle, topluma da öğretelim. Her nimete 
şükrederek musibetlere karşı sigorta primi yatır-
mış gibi oluruz. İçimizde Allah sevgisi primleri bi-
rikir ve musibet ile karşılaşınca bize kıdem tazmi-
natı gibi ödenir.

Ölüm insanın muhatap olduğu en zor imtihan-
lardan biri. Bir hekim olarak belki pek çok ölüme 
şahit oldunuz. Daha çok küçük yaşınızda anne-
nizle birlikte mezarlık ziyaretlerinde bulunmuşsu-
nuz. Bu, sizin fikir ve gönül dünyanızda ölümü na-
sıl idrak etmeye sevketti? 
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Ölüm “Kâğıtlarını ver sınav süren bitti.” sedâsını 
duymaktır adeta. İmtihan değil imtihanın sonudur. 
Acı olan tarafı bu sondan sonra uzun bir süre için 
sınıf arkadaşlarımızı görememek konuşamamak du-
rumudur.

İnsan iyiliklerle de kötülüklerle de imtihan edili-
yor. İyiliklerle “baş etmekten” bahsetmiyoruz, onları 
pekâlâ kolaylıkla benimsiyoruz. Ama “kötülükler”e 
nasıl tahammül etmeliyiz, diye hep dertleniyoruz. 
Bu iki durumda da insan kendisini nasıl diri ve 
doğru bir yerde tutabilir? 

İyilikler karşısında her gün şükretmek ruhu ol-
gunlaştırır. İnsanı “Kahrın da hoş lütfun da hoş” 

diyecek mertebeye getirir. Ben bu mer-
tebeye milimetre milimetre yaklaşıyo-
rum. Bir Eyüp peygamber olmak had-
dim değil. Ama hiç yaklaşmamaktansa 
bir milimetre yaklaşmak da çok güzel.

Bugün karşı karşıya kaldığımız sal-
gın gibi, deprem ya da başka bir ta-
bii afet neticesinde yaşanan ölümleri, 
acıları nasıl tahlil etmeliyiz? Bunlar 
Cenab-ı Hakk’ın sünetullahının hangi 
yönüyle irtibatlı? Hatta ceza mı imti-
han mı, sorusunu nasıl cevaplamalıyız? 
Sadece toplumsal tesirleri bakımından 
değil, ferdî hayatlarımızla da alâkalı 
olarak talihsizlikler bize bir ceza mı-
dır? Kötü insan olduğumuz için mi ba-
şımıza gelmektedir? Musibetleri, talih-
sizlikleri nasıl yorumlarsak hakikatine 
yaklaşmış oluruz?

Bence musibetler toplumlara ceza-
dır. Bireylere ise ceza değil. Bunlar in-
sanın karşılaştığı zor sorular sayılırlar. 
Kıyamette pozitif puanımız artsın diye 
Cenab-ı Hak bize bunları soruyor. Top-
lumsal musibetler ise cezadır, ibret almak 
ve af dilemek gerekir. Bireysel musibet-

lerden ise yanlışımıza bağlı ise ibret almak icap eder 
tabii. Bize bağlı olmayan bir sınav sorusuyla karşı-
laştığımızda ise Allah’a dua etmek ve isyandan ka-
çınmak gerekir.

Çocukluğumdan beri Allah’la, Efendimiz’le ko-
nuşurum diyorsunuz bir röportajınızda. Bu sizi 
daha dayanıklı kılıyor belli ki. İçimizde bu sevki, 
şevki bulamadıysak eğer daha sonra nasıl edinebi-
liriz bu hassayı; bunun terbiyesini nasıl verebiliriz? 

Allah’ın lütfunu talep etmeyen giyimli odunlara bu 
mutluluk verilmez. Fakat sürekli talep halinde yaşayanlar 

“(…) İkbal, Câvidnâme’nin başında, acı çeken insa-
noğlunun ezelî sualini tekrarlamakta: ‘Bu cihan avdır 
da biz avcı mıyız? Yoksa hatırdan çıkmış unutulmuş 
bir esir miyiz bu yeryüzünde?’ Sâhi biz hangisiyiz? 
(…) İslâm yolunu benimseyenler kâinat karşısındaki 
yalnızlık hissinden Tanrı’yı kazanarak kurtulmuş-
lardır. Fakat hiçlikten kurtuluşa mukabil kendileri, 
fiilleri ve Tanrı üçgeninde, sorumluluk duygusu ile 
başbaşa kalmışlardır. Bu da böyle sürüp gidecek-
tir kalkış ve uyanış gününe kadar (…) İnsanın şey-
tana uyması insanın kıymetini inkâr eden ve onu 
alçaltmağa çalışan bir varlığa uyması demek oluyor. 
Suç işleme insanın kıymetini düşürdüğü için suçun 
içinde ceza da gizlidir İslâm görüşüne göre (…) İn-
sanın değerini bu kadar yükselten İslâm dünya gö-
rüşüne göre insanın bir dine intisabı bazı hazır for-
mülleri kullanarak kurtuluş yolunu bulmak demek 
değildir. Sınavlar birbirini izleyecek, insanoğlu yük-
seliş yolunda bir adım atsa sorumluluğu da o ölçüde 
artacaktır. İslâm dinini kabul etmek Tanrıyı kazan-
maktır, bu ıstırabın dinmesidir. Sorumluluğun an-
lamsızlaşması değil (…) 

Kaynak: Hüsrev Hatemi, Hoşça Bak Zatına, İstanbul: İşaret Yay., 
1989, s. 121-125’ten özetle.
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bir gün bu şevki, be-
yinlerine yerleşmiş 
bulurlar.

Türkülerimiz, 
şarkılarımız, şi-
irlerimiz bunlar 
insan olma halle-
rini en yalın ama 
en esaslı yerinden 
yakalayıp ifade et-
miş sanki. Dünya 
imtihanının her çe-
şidini en özlü on-
larda okuyoruz. 
Sohbet meclisle-
rinde bunlar oku-
nup söylenmiş, Es-
kilerin hayat karşısında biz yeni nesillerden daha 
dayanıklı durabilmesinde bu kültürle beslenmele-
rinin tesiri büyük galiba. Ne dersiniz?

Fakat bugün bu damar nispeten zayıfladı. Ya 
sohbet meclislerimiz? İç dünyamızı nasıl yenileyip 
zenginleştireceğiz ki imtihanlar bizi yıldırmasın?

Eskilerin sırf neşelenmek için söylediği besteler 
yanında düşündüren besteleri de vardı ve bunlar daha 
çok sayıdaydı. Yani “Yağmur yağdı kaç kaç, şemsi-
yeni aç aç besteleri / Dini müzik+Romantik şarkılar 
oranı 0.5 den küçüktü. 1960’lardan sonra pay arttı 
payda daha küçüldü. Bu dehşet verici idi. Ama neyse 
21. yüzyılda yine paydaya önem verilmeye başlandı.

Sohbet meclislerine gelince 21. yüzyılda en çok 
önem vermemiz gereken şey kendi okumalarımız ol-
malı. Yahya Kemâl’siz, Tanpınar’sız dünyada sohbe-
tin tadı yok artık.

Neden hassaten Yahya Kemâl ve Ahmed Tanpınar?
Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk nesilinin ha-

tıralarını okuduğumuzda hayretler içinde kalıyoruz. 

Bozulduğu söylenen o cemiyet içinde yetişen insan-
ların, elbette muhiti ve eğitimi nispetinde, hafıza-
larında divan edebiyatından beyitler, halk şiiirin-
den dizeler, pek çok şarkı, bunlara dair malumat, 
yaşadıkları şehre, tarihe, akideye, ananeye, ha-
vaya suya dair mahfuzat var. Çok renkliler yani. 
Bu renklilik, hayatı-ölümü, hasreti-vuslatı, fakir-
liği-zenginliği çok daha tabii karşılamalarına sebep 
olmuş sanki. Bize mi öyle geliyor, nostalji mi yapı-
yoruz böyle düşünerek? Tanpınar ve Yahya Kemâl 
bize bu noktada anahtar isimler mi olacak? Biraz 
daha açmanız mümkün mü bunu? 

Yahya Kemâl ve Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı-
İslâm, Ortadoğu-Akdeniz Medeniyeti potasına Tan-
zimat mayası eklenerek o senelerde oluşmuş ürün-
lerdi. Bundan 90 yıl sonra potaya konan maddeler 
değişmeye başladı. Ben 1930’lu yıllarda doğdum ar-
tık potada eski maddelar yanında yeni kimyasallar 
vardı. Bizim dönemimiz 1930 da başlamıştı. 1970’de 
potaya yeni mevâdd-ı kimyevî atıldı. Sonra 21. yüzyıl 
geldi, son nesiller 2000 potası ürünleridir. Bu olay-
larda tabii ki yalnız dua ile hareket edilmez. İnanan-
lara emr-i bil ma’ruf ve nehy-i an’il münker eylem-
leri de gerekir, Asr Sûresi’ni hatırlayarak. 
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Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca en büyük 
insan hareketliliği, her yıl tekrarlanan Mekke 
ve Medine’ye kutsal hac vesilesiyle gerçekleşti. 

1517’de Hicaz’ın idaresini Memlüklerden devralan Os-
manlılar, bütün İslâm dünyasını ilgilendiren hac orga-
nizasyonunun sorumluluğunu da üstlenmiş oldu1. Ya-
vuz Sultan Selim’den itibaren “hâdimü’l-Haremeyn” 
unvanını alan Osmanlı padişahlarının önemli görev 
ve sorumluluklarından biri uzun yolculukta hacıların 
güvenliğini sağlamaktı. Hacıların güvenli bir yolculuk 
yapmaları onların hâmisi olan padişahın hâkimiyetini 
de meşrulaştırdı. Hem dinî hem de siyasî açıdan hayatî 
önem taşıyan haccın güvenliği için hacı kervanlarına bü-
yük askerî birlikler eşlik ederdi. Müslümanların Hicaz’a 

giderken kullandıkları yedi kara ve iki deniz yolu bu-
lunuyordu. Geleneksel kara yolları; Şam, Mısır, Aden, 
Amman, Lahsa, Basra ve Bağdat yolları idi. Deniz yol-
ları ise Kızıldeniz’in kuzeyinden ve güneyinden olmak 
üzere ikiye ayrılıyordu. İstanbul Haremeyn’e deniz ve 
kara yoluyla bağlantılıydı. Şam’dan itibaren güneye yö-
nelen İstanbul-Mekke kervan yolu, belli güzergâhı iz-
leyerek Hicaz’a ulaşıyordu. Bu güzergâhı izleyen Şam 
mahmili, Osmanlıların resmî kervanıydı ve padişahın 
hediyelerini Haremeyn halkına taşıyordu. İstanbul’dan, 
Anadolu’dan, Balkanlardan, Karadeniz ve Kafkaslardan 
gelen hacıların katılımıyla Şam mahmili Mekke’ye ula-
şıyordu. İranlı hacıların bir kısmı da Bağdat’tan başla-
yan bir kervanla hareketle Şam kervanıyla birleşiyordu. 

OSMANLI’DA HAC YOLUNDA  
SALGINLARLA MÜCADELE

Prof. Dr. Gülden SARIYILDIZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hacılara mahsus vapur (İÜ, Yıldız Fotoğraf Albümü)
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Kızıldeniz’de buharlı gemilerin işlemeye başlamasına 
kadar bu kervana katılan hacıların sayısı kalabalıktı. 
Kahire’den hareket eden Mısır mahmilinde, Orta Af-
rikalı, Kuzey Afrikalı, Ege adaları ve İstanbul’dan 
yola çıkan bazı Türk hacı adayları yer alıyor ve mah-
mil Süveyş’ten geçerek Kızıldeniz üzerinden Yenbu ve 
Cidde’ye ulaşıyordu.

Buharlı gemiler ilk olarak 1858 yılında Süveyş ile 
Mekke’nin limanı olan Cidde arasında sefere başladı-
lar. Güney-Doğu Asya’dan gemilerle kalabalık kafi-
lelerle hareket eden hacı adayları deniz yoluyla önce 
Süveyş’e oradan da gemi değiştirerek Cidde’ye, bura-
dan kervanlarla Mekke’ye gidiyorlardı. 1869 yılında Sü-
veyş Kanalı’nın açılmasından sonra deniz yolu önem 
kazandı ve hacca deniz yoluyla gidip gelmek daha 
da kolaylaştı. Kara yolunu tercih eden ha-
cıların sayısı azalırken, kara yolundan 
hacca gidenler bile dönüşlerinde de-
niz yolunu kullanmaya başladı-
lar. Hac farizasını yerine getir-
meyi arzulayan müslümanlar, 
Güney-Doğu Asya’dan, Hin-
distan limanlarından, Basra 
Körfezi’nden, Yemen sahil-
lerinden, Doğu Afrika sahil-
lerinden, Karadeniz ve Akde-
niz üzerinden kutsal topraklara 
akın ettiler.

Hacılar ve Salgın 
Hastalıklar: 
Buhar gücünün ulaşımda meydana getirdiği ge-

lişme ve bunun sonucunda geniş halk kitlelerinin ha-
reketliliğinin artması salgın hastalıkların yayılmasını, 
geniş bölgelerde etkili olmasını hızlandırdı. XIX. yüz-
yılın ikinci yarısında, Osmanlı Devleti, genel sağlığın 
korunmasına dayalı, gerçekten kapsamlı bir hacı sağ-
lığı politikası oluşturma yolunda önemli adımlar attı. 
Salgınlarla mücadele etmek, hacca giden ve dönenlerin 
hastalığı yaymasını önlemek için bir dizi tedbir aldı. 
Karayolundan seyahat eden hacı kafilelerinde doktor-
lar yer almaya başladı, hacdan dönen kervanlar belli 
noktalarda karantina altına alındı. 1859 yılında hacı 
adayları ile Osmanlı sularına giren her gemide bir 
doktor bulunması mecburiyeti getirildi2. Bunlarla sı-
nırlı kalmayan tedbirler, hacı adayları ve hacdan dönen 

hacıların ciddi bir şekilde incelendiği ve Osmanlı sa-
hillerini adeta bir ağ şeklinde ören karantina istasyon-
ları zincirine kadar uzandı. 

İngiliz yönetimi altında bulunan Hindistan’dan ge-
milerle gelen hacıların durumu perişandı. Hacı gemileri 
çok kalabalık, ortam çok sağlıksızdı. Yeterli yiyecek-
leri ve ceplerinde paraları bulunmayan bu insanların 
pek çoğu yolculuk sırasında hastalanıyor ve ölüyordu. 
Birçoğu da küçük yelkenli gemilerle Arabistan sahil-
lerine ulaşan Afrikalı Takruriler gibi Mekke’de dile-
niyordu. Koleranın yerel bir hastalık olduğu ve salgın 
boyutunda seyrettiği Hindistan’dan her yıl gelen ka-
labalık hacı grupları kolera mikrobunu kutsal toprak-
lara taşıyordu3. 

Hicaz’da kolera 1831-1916 tarihleri arasında 
yirmi iki defa ortaya çıktı4. İlk olarak 1831 

yılında hac mevsiminde Hindistan’dan 
Mekke’ye getirilen kolera Avrupa’ya 

da bulaştı5. “Hacc-ı Ekber”6 olan 
1865 yılı haccında Hicaz’da hü-
küm süren kolera salgınında 
on binlerce hacı hayatını kay-
betti7. Bu zamanlarda tüm 
kanıtlara rağmen koleranın 
Hindistan’dan Hicaz’a bulaş-

tığını kabul etmeyen Hindis-
tan’daki İngiliz yetkililer, hacı 

taşıyan gemilerde koleralı hasta-
ların denetimini yapmamış, ancak 

veba salgınından sonra 1886 yılı hac 
mevsiminde gemi taşımacılığında bazı sı-

nırlamalar ve tedbirler alma yoluna gitmişti. 1865’te 
kolera hacı adaylarını taşıyan “Persia” ve North-
Wind” adlı iki İngiliz gemisiyle Hicaz’a taşındı8. Ko-
lera mikrobunun bulaştığı hacılar hastalığı Süveyş’e 
getirmişti. Bu tarihte Süveyş Kanalı açılmamış oldu-
ğundan trenlerle İskenderiye’ye nakledilen hacılar has-
talığı İskenderiye’ye de bulaştırmıştı. Mısır’da on bin-
lerce insanı yok eden kolera, Mısır ulaşımına şiddetli 
karantina tedbirleri uygulanmasına rağmen, İstanbul, 
Anadolu, Avrupa ve İngiliz gemileriyle Amerika kıta-
sına da ulaştı. Sağlık tarihimizde 1865 yılının en bü-
yük önemi İstanbul’da “büyük kolera” denilen salgı-
nın meydana gelmesidir9. Hastalığın hacılar tarafından 
taşınıp taşınmadığı, sağlık konferansları ve diplomatik 
çevrelerde tartışıldı. 1866 yılında İstanbul’da toplanan 

Hicaz’da 
kolera 1831-1916 
tarihleri arasında 

yirmi iki defa ortaya 
çıktı. İlk olarak 1831 

yılında hac mevsiminde 
Hindistan’dan Mekke’ye 

getirilen kolera 
Avrupa’ya da 

bulaştı.
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milletlerarası sıhhiye konferansında, koleranın kayna-
ğının Hindistan olduğu ve Hicaz’dan hacılar tarafın-
dan taşındığı kabul edilerek, buna karşı Avrupa’nın 
sıhhî müdafaası Osmanlı Devleti’nin sorumluluğuna 
bırakıldı. Kızıldeniz’in güneydeki İslâm memleketle-
rinden gelen gemilerin, hacı adaylarının ve yolcula-
rın seyahatlerinde bir karantina sürecine tâbi tutul-
malarıyla Hicaz’ın koleradan korunabileceği, hacıların 
Hicaz’dan dönüşlerinde hastalığa yakalananların ko-
rumaya yani karantinaya alınarak hastalığın yayılma-
sının önlenebileceği fikri konferansta benimsendi. Bu 
tedbirlerin uygulanması için Kızıldeniz’de Babülmen-
dep Boğazı girişinde büyük bir tahaffuzhane inşasına, 
Turu Sina’da bir karantina yapılmasına ve Hicaz’ın sıhhi 
durumunun ıslahına karar verildi10. 1866 yılından iti-
baren Cidde limanında demirleyen bütün gemiler 24 
saat ihtiyat karantinasına tâbi tutulmaya başlandı, ha-
cılar da karantinalarda kontrolden geçirilerek hasta ol-
mayanlara sağlık belgeleri verildi. 1867 yılından itiba-
ren hac mevsimlerinde hacıların sağlık durumlarıyla 
ilgilenmek ve kutsal yerlerin sıhhi şartlarını düzenle-
mek üzere İstanbul’dan Hicaz’a doktorların da içinde 
yer aldığı sağlık komisyonları gönderilmeye başlandı. 
Komisyonlar, kurban kesilen yerlerde kokuşmanın ön-
lenmesi, sağlığa zararlı yiyecek-içecek satılmasının en-
gellenmesi ile hacıların geliş ve dönüşlerinde koleranın 
kaynaklandığı yerden gelenler hakkında gerekli sağlık 
tedbirlerini almakla yükümlüydü11. Bu komisyonların 
yaptığı çalışmalarla, yıllardır yollarda biriken çöp yı-
ğınları kaldırılarak yollar genişletildi, perişan durum-
daki hastane yeniden tanzim edildi, Haremeyn’deki su 
sıkıntısı giderildi, Arafat’taki su havuzları temizlendi, 
hacda kurbanlıkların kesileceği mezbahalar, kurban 
atıklarının gömülmesi için derin çukurlar, haccın îfâ 
edildiği yerlerde hacılar için tuvaletler hazırlandı12. 

Hacıların tıbbî ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım 
gönderildi, ücretsiz ilaç dağıtıldı. O zamana kadar gö-
rülmemiş ölçüde temizlik ve nezafet sağlanarak hacı-
larla birlikte Hicaz halkının da sağlığına hizmet edildi.

1866 İstanbul konferansından sonra ilmî karan-
tina devrinin başlamasıyla Kızıldeniz’de Kamaran, 
Ebu Saad, Turu Sina, Suriye’de Beyrut, Tebük, Ada-
lar Denizi’nde Klazomen (Urla), Adalarda Rodos, 
Karadeniz’de Sinop, Trabzon, Marmara’da Bursa, 
İran sınırında, Kavak’ta ve Tuzla’da dezenfeksiyon 
ve tecrit uygulamalarının yapıldığı modern tahaf-
fuzhaneler, İstanbul’da da tebhirhaneler kuruldu13. 

Hicaz’da özellikle 1893 yılındaki kolera salgının yol 
açtığı yüksek ölümlerin ardından1895 yılında Mekke 
Sıhhiye İdaresi teşkil edildi14. Uygulamalardan olumlu 
sonuçlar alınması üzerine teşkilat daha da genişletile-
rek İstanbul’da 1910 yılında Dahiliye Nezareti bünye-
sinde Hicaz Sıhhiye Meclisi, 1911 yılında Hicaz Sıh-
hiye Müdür-ı Umûmiliği vücuda getirildi15. 

Geri Dönen Hacıların Karantinası:
Kolera gibi salgın hastalıklar dönemlerinde hac iba-

detini yerine getiren hacılar ülkelerine dönmeden önce 
Osmanlı karantinalarında sağlık kontrolünden geçirilir, 
hastalar tedavi edilir ve ondan sonra Hicaz’dan ayılma-
larına izin verilirdi. Kolera zamanlarında kervan yolları 
üzerinde sağlık şartlarını kontrol eden karantina kor-
donları oluşturuldu. Irak kervanı Necef Gölü’nde, Şam 
kervanı Şam’a üç günlük mesafede, Mısır kervanı Sina 
Yarımadası’nda uygun güzergâhlarda karantinaya alını-
yorlardı. Sürre-i Hümayunla birlikte dönen hacıları ve 
yolcular Anadolu içlerine girmeden Adana, Misis, İsken-
derun, Payas, Antep’te yerleşim yerlerinin dışında 5-15 
gün ihtiyat karantinasına tâbi tutuluyordu. Karantina sü-
recinde, hacı çadırlarının etrafı asker ile çevrilir, her ça-
dıra bir gardiyan tayin olunarak hacıların elbise ve hurç-
lar içindeki bütün eşyaları havalandırılır, tütsüden zarar 
görmeyen eşyalar tütsülenirdi. Karantinaya uğramadan 
geçen hacılar Konya Ereğli ve İzmit’te karantinaya alı-
nırdı. Karantinasını tamamlayan hacılara temiz sağlık 
belgesi verilir, hiç bir yerde karantinaya alınmayan veya 
sağlık belgesi şüpheli bulunanlara usul gereği ceza ola-
rak 10 gün şüpheli karantinası uygulanırdı.

Denizyolundan dönen hacılar da sağlık kontrollerine 
tâbi idi. Hindistan, Cava ve Endonezyalı hacılar, Ma-
lay, Yemenli, Afrikalı hacılar hacdan sonra Hicaz’dan 

Mekke'de fakir hacıları için II.Abdühamid'in inşa ettirdiği misafirhane
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ayrılırken Babülmendep Boğazı’ndan Hint Okyanusuna 
çıkmadan Cidde’ye yakın Vasta, Ebu Ali, Ebu Saad ile 
Kamaran Adası’ndaki tahaffuzhanelerde ihtiyat karan-
tinasını geçirerek memleketlerine dönerlerdi. Akdeniz, 
Anadolu sahilleri, Rumeli, Karadeniz yönüne gidecek 
hacıları taşıyan gemiler Turu Sina, Beyrut, Klazomen 
(Urla), Çanakkale Boğazı, Sinop gibi liman ve iskele-
lerde karantina altına alınırlardı. Karantina binaları, 
binlerce kişiden oluşan kalabalık kafilelerle gelen hacı-
ların karantinası için yetersiz kaldığından hacılar ku-
rulan çadırlarda ve barakalarda karantina sürelerini 
tamamlardı. Saray mensupları da hac dönüşü karanti-
naya alınırdı. Mesela, 1843 yılında II. Mahmud’un ka-
dınlarından birinci kadın efendi maiyetindeki 400 kişi 
ile haccı ifa edip vapurla bulaşık olan İskenderiye’den 
İstanbul’a dönüşlerinde Çanakkale’de Nara’da bir tek-
kede karantinaya tâbi tutuldular16. 

Sultan II. Abdülhamid yaptırdığı Şam’dan Medine’ye 
uzanan Hicaz Demiryolu hac ibadetini kolaylaştıran 
bir imkân sundu. Bu hatta seyahat edecek hacıların 
karantinaları için Tebük tahaffuzhanesi inşa edildi17.

Kisve-i Şerife ve Mektupların Karantinası: 

Hacdan dönüşlerde karantina sadece insanlara değil, 
hastalık mikrobu taşıyabilen her türlü mal ve eşyalara 

da uygulanıyordu. Gelenek olarak her yıl Kâbe’nin ör-
tüsü yenilenir ve eski kisve İstanbul’a gönderilirdi. Kâbe 
örtüsü kolera zamanlarında Çanakkale Boğazı’nda ka-
rantinaya alınır, ardından İstanbul’a getirilir ve törenle 
Topkapı Sarayı’na yerleştirilirdi. Haccın ifasından sonra, 
padişahın nâme-i hümayununa cevaben yazılan Mekke 
şerifinin mektubunun Mevlid-i şeriften önce padişahın 
huzuruna yetiştirmesi adetti. Müjdecibaşının Sürre-i Hü-
mayunla Haremeyn’den getirdiği mektuplar, Enderun-ı 
Hümayun ağaları ve diğer devlet ricaline gönderilen he-
diye hurçları kolera nedeniyle karantinaya alınırdı. Mek-
tuplar ve hediye hurçları, açık olduğu dönemde Kuleli ta-
haffuzhanesinde, daha sonra Kartal muayenehanesinde 
klor tütsü ile tütsülenip karantina edildikten sonra Ha-
remeyn tercümanına teslim olunurdu. 

1 Özcan, Abdülkadir, “Hac”, DİA, c.14, İstanbul, 1996, s. 400.
2 Sarıyıldız, Gülden, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), TTK Basımevi, 

Ankara, 1996, s. 14. 
3 Kuneralp, Sinan “Osmanlı Yönetimindeki (1831-1911) Hicaz’da Hac ve 

Kolera”, (çev. Münir Atalar), OTAM, 7, s. 503.
4 Kasım İzzeddin, Hicaz sıhhiye İdaresi-Hicaz’da Teşkilat ve Islahat-ı Sıh-

hiye 1330 Yılı Hac Raporu, İstanbul, 1330, s. 82.
5 Kaymakam Şakir, Halife II. Abdülhamid’in Hac Siyaseti-Dr. M, Şakir Bey’in 

Hatıraları, Yay. Haz. Gülden Sarıyıldız-Ayşe Kavak, Timaş Yay. İstanbul, 
2009, s. 246.

6 Hacc-ı Ekber: Hac zamanında Cuma hutbesiyle Arafat’ta okunan hutbe-
nin aynı güne rastlaması (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme 
Emirleri, TTK Basımevi, Ankara, 1984, s. 68).

7 Osmanlı yöneticilerine göre, “haccı-ı ekber”de hacıların sayısı geçmiş yıl-
ların dört katına erişerek 150 bini geçmiş ve ölümlerin çoğu hastalıktan 
değil, aşırı izdihamdan meydana gelmişti (Sarıyıldız, a.g.e., s. 14).

8 1881’deki kolera salgını Hindistan’dan gelen “Columbian” adlı İngiliz ge-
misinden, 1911 salgını da doğu Hindistan’dan Hicaz’a sefer yapan “Sten-
tor” adlı Hollanda gemisinden bulaşmıştı (Kuneralp, a.g.m., s. 504-505).

9 Ahmed Midhat, “Devlet-i Aliyye-i Osmaaniyye’de Karantina Yani Usûl-ı 
Tahaffuzun Tarihçesi”, Salnâme-i Nezâret-i Hariciye, sene 1318, s. 467; 
Bu salgında İstanbul’da 15 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor (bk. 
Kuneralp, a.g.m., s. 504).

10 Ahmed Midhat, a.g.m., s. 468.
11 Sarıyıldız, Hicaz Karantina…, s.16.
12 Sarıyıldız, a.g.e., s. 17.
13 Şehsuvaroğlu, Bedii N., “Türkiye Karantina Tarihine Giriş I Türkiye’de Ka-

rantina Tesis ve Teşkilleri”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1958, 3, s. 
333. 

14 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Sarıyıldız, a.g.e.
15 Şehsuvaroğlu, a.g.m., s. 338; Sarıyıldız, a.g.e., s.134.
16 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), SH. d, 329.
17 Sarıyıldız, a.g.e., s. 132.

• Başkanlık Osmanlı Arşivi, SH. d, 329.
• Ahmed Midhat, “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’de Karantina Yani Usûl-ı Tahaffuzun Tarihçesi”, Salnâme-i Nezâret-i Hariciye, sene 1318, s. 436-471.
• Kasım İzzeddin, Hicaz Sıhhiye İdaresi-Hicaz’da Teşkilat ve Islahat-ı Sıhhiye 1330 Yılı Hac Raporu, İstanbul, 1330.
• Kaymakam Şakir, Halife II. Abdülhamid’in Hac Siyaseti-Dr. M, Şakir Bey’in Hatıraları, Yay. Haz. Gülden Sarıyıldız-Ayşe Kavak, Timaş Yay. İstanbul, 2009.
• KUNERALP, Sinan, “Osmanlı Yönetimindeki (1831-1911) Hicaz’da Hac ve Kolera”, (çev. Münir Atalar), OTAM, s. 7, 1996, s. 497-511.
• ÖZCAN, Abdülkadir “Hac”, DİA, c. 14, İstanbul, 1996, s. 383-416.
• SARIYILDIZ, Gülden, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), TTK Basımevi, Ankara, 1996.
• ŞEHSUVAROĞLU, Bedii N., “Türkiye Karantina Tarihine Giriş I Türkiye’de Karantina Tesis ve Teşkilleri”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 3 (1957), s. 319-339.
• UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, TTK Basımevi, Ankara, 1984.

DİPNOTLAR

KAYNAKÇA

Hacıların karantinası için Kamaran adasında inşa olunan tahaffuzhane  
(İÜ, Yıldız Fotoğraf Albümü)
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OSMANLILARDA VEBA: 
OSMANLI DEVLETİ’NİN İNŞASINDA 

BEDEN SİYASETİ*

Doç. Dr. Nükhet VARLIK
Rutgers Üniversitesi Tarih Bölümü

İlkçağdan günümüze kadar görülen veba salgınları 
üç ana pandemi çerçevesinde değerlendirilir. Bun-
lardan ilki miladî 541 yılında başlayan ve Jüstin-

yen vebası olarak da bilinen “birinci pandemi”dir. VIII. 
yüzyılın ortalarına kadar aralıklarla süren bu pandemi 
sırasında, veba İslâm’ın doğduğu ve yayıldığı toprak-
ları da etkilemiştir. Uzun bir aradan sonra, XIV. yüz-
yılda tekrar ortaya çıkan ve Kara Ölüm olarak anılan 
bu veba salgını, uzun yüzyıllar boyunca sürecek olan 
“ikinci pandemi”nin başlangıcıdır. 1347-48 yıllarında 
ticaret kervanları ve gemiler aracılığıyla İslâm dünya-
sına ulaşan salgın kısa sürede bütün eski dünyayı et-
kisi altına almış ve aralıklarla devam ederek XX. yüzyı-
lın ortalarına kadar ağır kayıplara sebebiyet vermiştir.1 

Kara Ölüm’ün Anadolu ve Balkanlara ilk ne zaman 
vardığı tam olarak belli değildir. İlk vurduğu yerlerden 
biri çok büyük olasılıkla Konstantinopolis’tir. Tarihçi 

Benedictow’un 1347 Temmuz başlarına tarihlendirdiği2 
salgının neden olduğu yıkım görgü tanıklarının anla-
tılarında yer bulmuştur. Dönemin bir görgü tanığı on 
üç yaşındaki oğlu Androkinos’u vebaya kurban veren 
Bizans İmparatoru VI. İoannis Kantakuzinos’tur. Ona 
göre, “Hiçbir kelime hastalığın tabiatını ifade edemez.”3 

Vebanın Anadolu’nun Karadeniz sahillerinde mevzi 
edindiği tarih 1347 Eylül dolaylarıdır. Yedi ay süren sal-
gın Floransalı kronikçi Giovanni Villani’nin tanıklığına 
göre “insanların ancak beşte birinin hayatta kalma-
sına” sebep olmuştur.4 Salgın Anadolu’da muhtemelen 
tek yönlü olmayarak, Trabzon’dan Erzincan’a, oradan 
Sivas’a, sonra Kayseri, Konya, Akşehir ve Bursa’ya ulaş-
mıştır. Kara Ölüm Akşehir’e ulaştığında, XIV. yüzyıl 
şairi Şeyyad Hamza çocuklarını bu hastalıktan kay-
betmiş, salgına açıkça atıfta bulunarak yaşanan acı-
ları tasvir eden elli beyitlik bir kaside kaleme almıştır.

Pieter Coecke van Aelst, Bir Müslüman Cenazesi, Ces Moeurs et fachons de faire de Turcz (Türklerin Gelenek ve Adetleri), 1553.
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Kara Ölüm’ün XIV ve XV. yüzyıllar boyunca defa-
larca tekrarlayan artçı salgınları Konstantinopolis’i ağır 
kayıplara uğratmıştır. Bunlar arasında “başkenti dün-
yanın geri kalanından koparan” 1386 salgını ile İoannis 
VIII. Palaiologos’un karısı Rus prensesi Anna’nın ve I. 
Bayezid’in Ankara Savaşı yenilgisi ardından şehre ge-
tirilen Şehzade Yusuf’un ölümüne sebep olan5 1417 sal-
gını sayılabilir. Osmanlıların şehri fethinden sonra da 
veba salgınları devam etmiştir. İstanbul’un maruz kal-
dığı bu çok sayıda salgın bir yandan da Osmanlı veba 
deneyimi için bir dönüm noktası teşkil eder. Yeni fe-
tihlerle birlikte merkezî idarenin askerî ve ticarî ağları-
nın şekillenmesiyle, şehirleşmenin artması ve Osmanlı 
dünyasının içinde ve dışında artan iletişim ve hareket-
lilikle birçok ağın buluşma noktası olan İstanbul, bütün 
diğer büyük şehirler gibi bir mıknatıs gibi çalışmıştır: 
Emtia, insan, sermaye ve bilginin yanında hastalıkları 
da cezbetmiştir. Erken modern dönem imparatorluğu-
nun ekonomi politiği bağlamında İstanbul’un tarihi, ve-
banın başkenti olarak yeniden tesis edilebilir. 

Osmanlı topraklarının devasa şekilde genişlediği 
XVI. yüzyıl, Osmanlı tarihinde de derin bir dönüşüm 
dönemidir. Bu yeni kimlik şekillenmesinin ana eksenle-
rinden biri olarak devletin sağlık alanındaki işlevi, özel-
likle salgınlar sırasında ve sonrasında geliştirilen mev-
zuat düzenlemeleriyle böylesi krizleri nasıl karşıladığını 
göstermesi, devlet fikrinin ve bu devletin bireylerle iliş-
kili meselelerde üstlendiği rollerin tanımlanması bakı-
mından önem taşımaktadır. Bu çabalar, XVI. yüzyılın 
büyük siyasî, ideolojik ve sosyal dönüşümlerine para-
lel olarak, sağlıkla ilgili meselelerde Osmanlı idaresinin 
daha fazla ön plana çıkmasını sağlamıştır. 

Kamu sağlığı programlarının kurumsallaştırılması, 
tıp kurumlarının tesisi ve bireyin bedenini idare eden 
belli düzenlemelerin hayata geçirilmesi, büyük oranda 
veba salgınlarının tetiklediği yeni bir bilinci de görü-
nür kılmaktadır. Dolayısıyla, vebaya verilen bu ilk ce-
vap, kamu sağlığı sisteminin çağlara yayılan mirasıyla 
birlikte, Osmanlı tarihinde kritik bir dönüm noktasını 
da temsil etmektedir. 

Bedenleri Saymak
Topkapı Sarayı Müzesi arşivlerinde korunan, XV. yüz-

yıl sonları-XVI. yüzyıl başlarından günümüze ulaşan az 
sayıdaki belgelerin en eskisi, İstanbul’daki salgınlarla il-
gili paha biçilmez bilgiler içeren tarihsiz bir arzuhaldir.6 
Bu imzasız ve tarihsiz belge, muhtemelen kadı ya da su-
başı tarafından yazılıp, yine muhtemelen II. Bayezid’e 

(hükümdarlığı 1481-1512) sunulmuş kısa bir rapordur. 
Belge, salgının üç gün içinde neden olduğu ölüm sayıları 
ile İstanbul kadı ve subaşısına şehirde ayrıntılı bir soruş-
turma açılması ve şehir kapılarından kaç ceset çıkarıldı-
ğının öğrenilmesi talimatını içermektedir. Belgede hasta-
lıktan ölen müslüman ve yahudilerin defin için surların 
dışına çıkarıldığı, hıristiyanların ise kiliselere (muhteme-
len sur içinde) gömüldükleri ifade edilir (Tablo 1).

1513’te İstanbul’da meydana gelen bir salgın sırasında, 
daha ayrıntılı olarak ve aynı gün Yeniçeri Ağası İlyas ve 
İstanbul Kadısı Hamza tarafından yazılmış bir diğer iki 
belge, şehir kapılarında günlük ölümlerin titizlikle kay-
dedildiğini göstermektedir.7 Daha önceki belgeden farklı 
olarak, artık salgın sırasında ölenlerin hangi dinden ol-
duğu belirtilmeksizin bütün cesetler sur dışına taşınmış, 
diğer sebeplerin ve vebanın neden olduğu ölümlerin sayısı 
özenli bir şekilde ayrı tutulmuş, günlük ölüm sayılarının 
günü gününe Osmanlı sarayına bildirildiği açıkça belirtil-
miştir. Benzer şekilde, 1587 kışında İstanbul’da bir veba 
salgınına tanıklık eden eczacı Reinhold Lubenau, salgın 
sırasında surların dışına götürülen cesetlerin sayısının ti-
tizlikle kaydedildiğini yazar. Ona göre bu salgında günlük 
ölümlerin sayısı sekiz yüzdür ve salgın üç ay sürmüştür.8 

Tablo 1'e kaynaklık eden Topkapı Sarayı Arşivinden belge (TSMA, E. 10038).
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Salgınlar sırasında ölenlerin sayısını bildirdiğini bil-
diğimiz arşiv belgeleri az sayıda olsa da anlatılarda bu-
nun gibi sayılara fazlaca rastlarız. Sözgelimi, XVI. yüzyıl 
öncesi İstanbul göz önünde bulundurulduğunda, tarihçi 
Kritovoulos 1467 veba salgınında günlük ölüm sayısının 
altı yüzün üzerinde olduğunu belirtir.9 Habsburg elçisi 
Busbecq, 1561 yazındaki salgında günlük en yüksek ölüm 
sayısının bin-bin iki yüze ulaştığını, günde beş yüz kişi-
nin ölmesi durumunda İstanbul halkının vebanın azal-
makta olduğunu düşündüğünü kaydeder.10 XVII. yüz-
yıl başlarından bir anlatı, günlük iki yüz-üç yüz ölümün 
normal olduğuna, ölümlerin günlük bin veya çok şiddetli 
salgınlarda bin iki yüz, hatta bin beş yüz kişiye çıkma-
sının çok sıra dışı bulunmadığına, böyle salgınların üç-
dört ay sürebildiğine, bu gibi durumlarda sultanın sa-
rayından dışarı çıkmadığına dikkat çeker.11

Cesetlerin Kaldırılması
Salgınlar sırasında ölenlerin hızla defnedilmesi 

özellikle ölümler yüksekse çok önemli bir meseledir. 
Bizans Konstantinopolis’inde, veba zamanlarında ce-
setlerin denizlere, kulelere ya da toplu mezarlara atıl-
dığına dair kayıtlar görülürse de Osmanlı döneminde 
toplu defin uygulamasına rastlanmaz. Seyyahların an-
latıları veba dönemlerinde de cenaze törenlerinin gere-
ğince yapıldığına tanıklık etmektedir. Bununla bera-
ber İstanbul’da ve diğer Osmanlı şehir merkezlerinde 
mezarlıkların nasıl düzenlendiği açık değildir. En azın-
dan İstanbul örneğinde vebayla surların dışında umumî 
mezarlıkların ortaya çıkması arasında ilişki var mıydı? 

Ölülerin şehir surlarının dışına götürülmesindeki 
ana fikir, şehir sağlığını temin etmek ve sağlıklı insan-
ları ölülerin miyasmasından (kokuşma/pis koku) koru-
maktır. Zira o dönemin inanışına göre hava miyasmayla 
bozulur bozulmaz ahalinin geri kalanının da sağlığı teh-
likede olacaktır. Ancak sur dışında mezarlık alanlarının 
tayini sadece düzenlemelerle olacak iş değildir; sağlıklı 

havayı temin edecek ek tedbirler de alınıyor görünmek-
tedir ki, bunlar arasında mezarların uygun şekilde ka-
zılması ve muhtemelen üzerine kireç atılması da var-
dır. Bazı Avrupalı seyyahlar, Osmanlıların mezarlarını 
yeterince derin kazmamaları sebebiyle miyasma yayılı-
mının şehirde vebaya neden olduğunu iddia etmişlerdir.

Esasen mezarların ne kadar derin kazılacağı yerel 
uygulamalara göre değişmektedir. Sözgelimi, 1502’de 
Bursa’da bir erkeğin mezarının, boyunun göğüs hiza-
sına kadar, bir kadının mezarının ise omuz hizasına ka-
dar kazılması gerekirken, aynı yıl İstanbul’da, erkeğin 
göbek hizası, kadının göğüs hizası yeterli görülmekte-
dir.12 Denilebilir ki, İstanbul sur içindeki mezarlardan 

evlere yakın olanlarının etrafına duvar örülmesi uygu-
laması da havaya miyasma salınımını azaltmayı amaç-
lamaktadır. Devlet ayrıca, hangi cesetlerin bu tayin edil-
miş yerlere defnedileceğini ve veba zamanlarında kimin 
kimi defnedeceğini de kontrol etmektedir. Kriz zaman-
larındaki acil ihtiyaçlara yönelik bu ilk çabalar, tedricen 
artan şekilde şehirlerde hijyenin sağlanması hususunda 
yoğunlaşmış ve şehir sağlığı ve temizliğini temin ede-
cek bir mekanizmanın gelişmesinin temeli olmuştur.

Şehir Alanında Bedenlerin Kontrolü
Şehir halkının sağlığına ilişkin bu düzenlemeler, 

erken modern dönem Osmanlı toplumunda anlaşıl-
dığı şekliyle üç kritik sağlık bileşeni üzerinde yoğun-
laşmıştır: hava, su ve ahlâk. Sağlık, temiz havası, temiz 
suyu olan ve temiz ruhlu insanların oturduğu bir yerde 
erişilebilecek bir şeydir. Başka bir deyişle, vücut sağlığı 
(mikro kozmos) esasen genel ortam içinde (makro koz-
mos) tasavvur edilir. Galenus - İbn Sina’cı bir hastalık 
etiyolojisi modelinden türetilen bu kavram, hastalık-
lara neden olan miyasmanın çevrenin bir ürünü oldu-
ğunu ileri sürer. Nitekim bataklıklar, cesetler ve çürü-
müş şeylerin kaynaklık ettiği miyasmaya karşı şehir 
temizliği düzenlemelerin ilk odağını oluşturmuştur. 

Sokakların temizliği ve sıçan kolonilerinin hareke-
tini sınırlamaya yardımcı olan kaldırım taşıyla kaplan-
ması, mezbahaların şehir dışına taşınması, kötü kokuya 
neden olan çöplerin kaldırılması başlangıç aşamasın-
daki çabalardandır. Benzer şekilde İstanbul evlerinin 
nereye inşa edileceği, aralarındaki mesafeyi ve yük-
sekliklerini tayin eden tedbirler13, doğası gereği yangın 
tehdidine karşı geliştirildiklerini gösterirse de daha dar 
bir kapsamda hijyen kaygısı ve salgın korkusunun da 
bu kararlarda rol oynadığı söylenebilir. 

Aynı hassasiyet dönemin su siyasetinde de görül-
mektedir: İstanbul’a büyük miktarda içme suyu getirme 

Veba Ağları, 1453-1600



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 85

çabaları, içme suyu dağıtım ve kullanım düzenlemeleri, 
suyollarının bakım ve teftişi ile suyun kirletilmesinin 
yasaklanması, su kanallarının geliştirilmesi, içme suyu 
kaynaklarının bakımı bu tedbirler bağlamında değer-
lendirilmektedir. Suyun kirlenmesini önlemek için su 
kanallarını kirlettiği rapor edilen her bina dikkatle tef-
tiş edilmiş ve yasaklanmıştır. Sözgelimi 26 Ocak 1583 
tarihli bir emirle bütün suyollarının teftiş edilmesi ve 
şehrin içme suyunu kirletebilecek bütün binaların yı-
kılması emredilmiştir.14 Benzer şekilde suyu kirletme 
ihtimali olan yerlerde çöp dökülmesi de yasaklanmıştır.

Öte yandan sıhhat ve saadet temiz hava ve temiz suyla 
sınırlı değildir; bunun manevî boyutu da vardır. Bir birey 
arzuladığı sıhhat ve gelişmeyi ancak temiz bir ruhla ya-
şarsa bulabilir. Ahlâklı davranmak, şeriat yolundan şaşma-
mak, günahkâr ve ahlâksız tavırlardan kaçınmak da sıhhat 
ve saadeti temin eden temel unsurlardan sayılmaktadır.

Osmanlılarda XV. yüzyıldan itibaren yazılmaya baş-
lanan veba risâlelerinde salgın hakkında daha önceki dö-
nemlere ait eserlerden farklı bir bakış açısının yer aldığı 
görülmektedir. Bu eserlerde salgının çıktığı yerden uzak-
laşılması yasaklanmadığı gibi, vebanın bulaşıcılığı konu-
sunda, ayrıca veba olan yerden dışarı çıkmanın dinen câiz 
olup olmadığı hakkında uzun tartışmalar yer almaktadır. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hastalığın bu-
laşıcılığı görüşü ağırlık kazanmış, dolayısıyla salgının 
görüldüğü yerden havası temiz olan bir yere gitmenin 
cevazıyla ilgili fetvalar verilmiştir. Mesela Taşköprizâde 
Ahmed Efendi’nin kaleme aldığı Risâletü’ş-şifâ’ li-edvâ’i’l-
vebâ’ adlı eserde bu husus açıkça dile getirilir. Ebussuûd 
Efendi’nin de bu konuda fetvaları mevcuttur. Tâundan 
kaçmaya şer‘an izin olup olmadığı sorusuna karşılık Hak 
Teâlâ’nın kahrından lütfuna sığınmak niyetiyle câiz ola-
cağı yolunda fetva vermiş,15 küçük bir çocuğu salgın es-
nasında şehre getirip ölümüne yol açan kimsenin diyet 
ödemesi gerektiğini belirtmiştir.16 Öte yandan tâundan 
kaçıp görevini yapmayan imam ve müezzin gibi vazife-
liler için ta‘zîr ve azil cezasına hükmetmiştir.17

Osmanlı idaresi bu çabaların yanı sıra, taşradaki bü-
yük çapta ölümlerden sonra ortaya çıkan krizleri denet-
lemek ve müdahale etmek için yerel idarecilerle yakın 
temastadır. Bu müdahaleler, insan hareketlerinin dü-
zenlenmesinden bazı vergilerin ertelenmesine ya da ge-
çici vergi affına kadar uzanır. Bütün olarak alındığında 
üretilen bu cevaplar, iletişim, kontrol ve bu tür krizleri 
yönetme tekniklerinin başkent dışındaki gelişiminin de 
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

* Bu yazı, yazarın müsaadesiyle Akdeniz Dünyasında ve Osmanlılarda Veba 
1347-1600 isimli eserinden özetlenmiştir.
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nedictow, Ole Jørgen, The Black Death, 1346-1353: The Complete History, 
Woodbride, UK, 2004, 61.
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maz, Necdet Yılmaz, ed. Osmanlılarda Sağlık, II, İstanbul, 2006, s. 35.

8 Lubenau, bu salgından sonra sultanın şehirde yirmi yaşın üzerindeki erkekle-
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DİPNOTLAR

GÜN İNANÇ ÖLÜM SAYISI DEFİN YERİ
Çarşamba Müslüman ve Yahudi

Hıristiyan
Toplam

20
2

22

Surların dışında
Kiliselerde (sur içi)

Pazartesi ve Salı Müslüman ve Yahudi
Hıristiyan 

Toplam

42
8

50

Surların dışında
Kiliselerde (sur içi)

Toplam (üç gün) Müslüman ve Yahudi
Hıristiyan

Toplam

62
10
72

Surların dışında
Kiliselerde (sur içi)



2020/1441-YazDin ve Hayat86

UHUD İMTİHANINA MODERN BİR YORUM
Fatma SİLKİN EROL 
Vaiz/Kırklareli Müftülüğü

Uhud Gazvesi ilk dönem müslümanlarının ya-
şadığı en büyük imtihanlardan biri olmuştur. 
Bu öneme binaen Kur’ân-ı Kerim’de birçok 

ayette Uhud Savaşı’ndan bahsedilir. 1899-1935 yılları 
arasında yazılan Menar Tefsiri’nde de Uhud Savaşı 
ve onunla ilgili meseleler büyük bir hacme sahiptir. 
Buna, modern dönemde müslümanların askerî ve 
siyasî yenilgiler, ekonomik buhranlar, fiilî işgaller, 
ilmî ve kültürel baskılar gibi sıkıntılara, musibet-
lere maruz kalmalarının sebep olduğunu söylemek 
mümkündür. XIX. yüzyılda da müslümanlar tarihte 

olduğu gibi büyük bir imtihana tabi tutulmaktadır. 
Uhud Savaşı’nı ve imtihanını doğru anlamak müs-
lümanların kendilerini, hallerini ve geçmişlerini yo-
rumlamaları ve bir gelecek perspektifi oluşturmaları 
açısından çıkış noktası olacaktır. Bu itibarla yazı-
mızda Çağdaş İslâm düşüncesinin öncü isimlerin-
den Reşid Rıza’nın hocası Muhammed Abduh’un 
fikirlerinden hareketle yazdığı Menar Tefsiri’nde 
sınama ve ceza paralelinde müslümanların imtiha-
nının nasıl değerlendirildiğini Uhud Gazvesi örne-
ğinde inceleyeceğiz. 

Efendimiz (a.s.)’ın “Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz” diye andığı Uhud Dağı.
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Menar Tefsiri’nde gerek peygamber kıssalarında 
gerekse müminlerin imtihanını içeren ayetlerde in-
sanın fiillerinin ilâhî ceza ve azabın müsebbibi olarak 
değerlendirildiği görülmektedir. Hz. Peygamber’den 
önce toplumlar yaptıkları zulüm ve taşkınlıklar se-
bebiyle toptan veya bölgesel olarak Allah’ın gazabına 
uğramış ve helâk olmuşlardır. Fesadın yaygın olduğu 
toplumlarda, kendilerine hatırlatılmasına rağmen is-
yanda direnen kavimlere uygulanan azaptan peygam-
berler ve müminler korunmuştur. Hz. Muhammed 
(a.s.) ise son peygamber olduğu için bu ümmete ge-
lecek olan azap, bütün insanlığı değil sadece zalim 
ve fâsıkları ve bunların arasında bulunan kimseleri 
kapsayacaktır. Reşid Rıza, En’âm suresinde yer alan 
“De ki: ‘Allah size üstünüzden veya ayakları-
nızın altından bir azap göndermeye ya 
da sizi muhalif gruplara ayırıp bir-
birinize güçlerinizin acısını tattır-
maya kâdirdir.”1 ayetinin muha-
taplarının Hz. Peygamber ve 
ashap döneminden sonra ge-
lecekler olduğunu söylemekte-
dir. Buna göre Reşid Rıza, eski 
günahkar ve zalim kavimlere 
Allah Teâlâ’nın bir ceza olarak 
verdiği tufan, yıldırım, volkanik 
patlama, aşırı sıcak gibi felaketle-
rin kendi zamanında da gerçekleş-
tiğini düşünmektedir. Özellikle 1934 
yazında, başta Amerika ve İngiltere olmak 
üzere pek çok Batı ülkesinde gerçekleşen aşırı sıcakla-
rın, yağmurun azalmasının, kuraklık sebebiyle mah-
süllerin kavrulmasının, hayvanların telef olmasının, 
pek çok insanın ölmesinin sebebi dört sene süren I. 
Dünya Savaşı sebebiyle Batılıların yeryüzünü taru-
mar etmeleri olduğunu savunur. Bu, zulüm ve fesadı 
mübah görmelerinin, sömürgelerindeki zavallıları ez-
melerinin ve zorbaca davranmalarının bir cezasıdır. 
Ancak bu musibetlerden ibret alıp zulüm ve fesatla-
rından vazgeçmemektedirler. Çünkü Batı’daki ma-
teryalistler bunların Allah’tan bir azap ve uyarı oldu-
ğuna inanmamakta, sebepler aleminde gerçekleşen her 
olayda sebebin arkasında ilâhî bir iradenin olduğunu 
düşünmemektedirler. Aynı şekilde müslümanlar da 

İslâm’ı “doğru” yaşamadıkları, sebepleri ihmal ettik-
leri için hem doğal afetler hem de istibdad gibi kötü 
yönetim, yabancı işgali ve sömürüsü, ekonomik bu-
nalım, ilmî gerilik gibi cezalara maruz kalarak, im-
tihan edilmektedirler.2

Bu yorumları anlamak için öncelikle çağdaş İslâm 
düşüncesinin öncü isimleri nazarında “sünnetullah” 
kavramının ne şekilde algılandığına bakmak gere-
kir. Muhammed Abduh Allah’ın, kâinatın işleyişine 
yönelik takdir ettiği, “ilm-i sünen-i ilâhiyye”, “ilm-i 
içtimâ”, “ilm-i siyaset-i dîniyye” gibi farklı ifadelerle 
isimlendirilebileceğini söylediği “sünnetullah”ın top-
lumların yapısı ve sosyal hayat için de geçerli oldu-
ğunu savunmakta3, hatta müstakil bir ilim olarak 

tedvin edilmesi gerektiğini düşünmekte-
dir. Ona göre tecrübe ile elde edilen bu 

ilim insanlık için nazarî ilimlerden 
çok daha faydalı olacaktır.4 Re-

şid Rıza da hocası Muhammed 
Abduh’un açtığı yoldan gitmiş, 
toplumsal olarak insanlığın du-
rumu, hak-bâtıl mücadelesi, ça-
tışma ve harp, saltanat ve ha-
kimiyet gibi hususlarda umumî 

nizamın ancak sağlam esaslara, 
değişmez prensiplere göre cere-

yan edeceğini söylemiş ve “sünne-
tullah” kavramını “sosyal kanunlar” 

olarak yorumlamıştır.5 

Uhud Gazvesi’ni de sünnetullah ve imtihan bağla-
mında tefsir ettiklerini görüyoruz. Buna göre, Uhud’da 
müminler savaş hususunda Allah’ın koyduğu kanun-
lara uymadıkları, komuta eden Hz. Peygamber’in em-
rine aykırı davrandıkları, ganimet sevdasına kapılıp 
mevzilerini terk ettikleri için birbirlerine düştüler ve 
savaşı kaybettiler. Reşid Rıza’ya göre savaşta kim “sün-
netullaha” uyarsa, mümin olsun olmasın, zaferi elde 
eder. Aksi takdirde Peygamber veya sıddîk, salih bir 
kişi olsa bile kaybeder. Muharebe esnasında Hz. Pey-
gamber okçulara “Sizler bulunduğunuz yerden ayrıl-
madığınız sürece bizler galibiz.” demiştir. Reşid Rıza 
İbn-i Cerîr et-Taberî’de geçen bu rivayeti, savaşın kaybı 
noktasında sebep-sonuç dengesini göstermesi açısın-
dan önemli bulduğu için tefsirine almıştır.6 Allah 

Müslümanların 
Uhud Gazvesi’nde 
yenilmelerindeki 

hikmet ise “müminlerin 
arındırılmaları, 

sebepler ve neticeler 
hususunda ilâhî 

kanunlar ile terbiye 
edilmeleri”dir.
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Teâlâ, Bedir savaşında müslümanlara olan yardımını 
Uhud’da esirgemiştir. Bedir’de müminlerin tüm güç-
leri ile savaşa hazırlanmaları, Hz. Peygamber’e gö-
nülden bağlanmaları, Rabbleri’nin emrine uymaları 
zaferi getirmiştir. Reşid Rıza Taberî’den yaptığı ak-
tarımlara dayanarak, Allah Teâlâ’nın Bedir’de mü-
minlere yardımının, onların niyetlerini düzeltmek, 
azimlerini güçlendirmek gibi kalplerde gerçekleşen, 
psikolojik (felsefetü’r-ruhiyye) yardımlar olarak an-
lamanın daha doğru olduğunu düşünmektedir. Bu 
itibarla, Bedir’de müminlerin ruhları, sebepleri ye-
rine getirmenin verdiği güven, Allah’a iman ve saf-
lıkla öyle yüceldi ki meleklerin ruhlarından ilham alır 
hale geldiler. Ancak Uhud’da onları başarıya ulaştı-
racak sebepleri yerine getirmedikleri için bu olmadı, 
dolayısıyla yardım da gelmedi.7 

Müslümanların Uhud Gazvesi’nde yenilmelerin-
deki hikmet ise “müminlerin arındırılmaları, sebep-
ler ve neticeler hususunda ilâhî kanunlar ile terbiye 
edilmeleri”dir. Ayette8 de ifade edildiği gibi mümin-
ler Uhud’da uğradıkları bozgundan, aldıkları yaradan 

dolayı üzülüp savaşta alınması gereken önlemler hu-
susunda zaaf ve gevşeklik göstermemelidirler. Nazmı 
celilin devamında Allah Teala müminleri “Eğer inanı-
yorsanız üstün olan sizlersiniz.” diyerek teselli etmiş-
tir. Reşid Rıza’ya göre “üstünlüğe” nâil olacak kim-
seler, sosyal düzen içinde “sünnetullah”a uydukları 
takdirde Allah’ın kendilerini destekleyeceğine gönül-
den inananlardır. Bu bağlamda tefsirdeki şu bilgi en-
teresandır: Reşid Rıza’nın aktardığına göre- Muham-
med Abduh’a rüyasında, Hz. Peygamber Uhud’dan 
ayrılırken; “Şayet zaferle hezimetten birini tercih et-
mem istenseydi, hezimeti seçerdim.” demiştir. Dolayı-
sıyla Abduh’a göre hezimette müminler için ilâhî bir 
“te’dîb”, terbiye vardır. Hezimet onlara tedbir alma, 
doğru düşünme, hazırlıklı olma gibi sebep ve kanun-
lara riayet etmeyi ve bunu engelleyecek hiçbir şeye al-
danmamayı öğretir. 9

Bu terbiyedeki, “doğru düşünme” kısmıyla ilâhî hikmet 
arasında Reşid Rıza’nın kurduğu irtibat da önemlidir. 
Şöyle ki: İlk müslümanlar Allah Teâlâ’nın Peygamberi’ne 
olan yardımını, dini yüceltme konusunda desteğini 

görmüşlerdi. Az 
ve zayıf olmala-
rına rağmen Hz. 
Peygamber’in 
Rabbi’ne dua ve 
niyazda bulun-
duktan sonra ken-
dilerine yardım 
geldiğinde bu du-
rum müminle-
rin zafere olan 
inancını arttır-
mıştır. Fakat bir 
kısım müminler 
bu zaferin sosyal 
hayatta cereyan 
eden ilâhî kanun-
lara riayet etme-
den, sadece mu-
cize ve Allah’ın 
müminleri kayır-
ması ile gerçek-
leştiğini sandılar. 

Reşid Rıza (v. 1935) Menar’ın Kahire’deki ofisinde (Kahire’deki aile arşivinden)
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Oysa İslâm, “harikalar değil, fıtrat dini”dir. Burada 
Reşid Rıza’nın fıtrat ile kastettiği sünnetullah, husûsen 
“sosyal kanunlardır”. Onun geri bıraktığı, hatta ha-
fifleştirdiği ise “harikalar”, yani mucizelerdir. Bu se-
beple, Hz. Peygamber’in savaş sonrası kafirlerin ele 
başlarına beddua etmesi üzerine nazil olan “Bu işte 
senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların töv-
belerini kabul eder ya da azab eder.”10 ayeti Reşid Rıza 
nazarında bir hakikati hatırlatma hususunda fırsat 
olmuştur. İbn-i Cerîr et-Taberî’ye göre de bu ayet-
ten murad, Allah’ın mahlukatıyla ilgili hükmünün 
ancak kendisine mahsus olduğunu vurgulamak, Hz. 
Peygamber’e düşenin de bunu uygulamak olduğudur. 
Reşid Rıza bu mânâyı kendi zamanındaki müslüman-
ların algılarını tenkit etme noktasında bir 
imkân olarak görür. Ona göre şüphe-
siz Hz. Peygamber de bir insandır, 
kâinatın ve kulların işlerine ka-
rışma yetkisi yoktur, ancak üm-
mete güzel bir örnektir. Hâl 
böyle iken müminler bugün 
bir takım salih kişilerin dua 
ve niyazlarıyla, Buhari oku-
yarak başarı kazanacaklarını, 
düşmanlarına karşı memleket-
lerini koruyacaklarını nasıl düşü-
nürler! Muhakkak ki fiili hazırlık, 
çalışmak, hazırlık ve mühimmat, du-
adan önce gelir; kuvvet, ilim ve amelle, mal 
ve adaletle olur,11 demektedir.

Menar Tefsiri’nde Uhud Savaşı, mümin ile müna-
fığın, imanı zayıf olan ile kuvvetlinin ayrışması, mü-
minlerin arındırılması gibi sınanmanın maksatlarını 
göstermesi bakımından da merkezi bir öneme sahip-
tir. Kuran-ı Kerim’de belirtildiği gibi zafer insanlar 
ve topluluklar arasında el değiştirmektedir. 12 Mu-
hammed Abduh’a, göre her zaferin bir sebebi vardır 
ve zaferin el değiştirmesi insanların amellerine göre-
dir. Kaybeden müminler de öncelikle kendilerini bu 
noktada hesaba çekmelidir. Zira ayetin devamında 
Allah Teâlâ “iman edilenlerin bilinmesinden” bah-
seder. İnsanlar cesaretleri, cömertlikleri, ahlâkları, 
imanları vb. ile sınanmadan hakiki mânâda o vasfa 

sahip olmuş olmazlar. Aslolan, faziletlerin hissiyat ve 
düşünce düzeyinden, fiiliyata geçmesidir.13 

Allah Teâlâ, Âl-i İmran suresinde müminlere can-
ları ve mallarıyla imtihana çekileceklerini söyleyerek14 
imtihanın hangi boyutlarda seyredeceğini belirtmiş-
tir. Reşid Rıza da bu noktada, psikolojik olarak imti-
hana hazırlanmaya işaret ettiği için önemli gördüğü 
Fahreddin Razi’nin açıklamalarını tefsirine almıştır. 
Razi, bu ayeti kerime ile kafirlerin, Uhud Savaşı’ndan 
sonra da müslümanlara can ve mal üzerinden eziyet-
lerine devam edeceklerinin bildirildiğini söyler. Allah 
Teâlâ’nın bunu bildirmesinin sebebi müslümanların 
ileride yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı hazırlıklı ol-

maları, sabretmeleri, dirençlerini artırmaları ge-
reğini hatırlatmaktır. 

Muhammed Abduh da ayetin 
tefsirinde, Razi’den farklı ola-

rak, mal ve can ile imtihana 
“yükümlülükler”le sınanmayı 
eklemiştir. Felaket ve musibet-
lerle imtihan mal ile; canın Al-
lah yolunda feda edilmesi, sev-
diklerin kaybı, hastalıklar gibi 

sıkıntılar ise can ile imtihandır. 
Kişinin sorumluluklarıyla imti-

hanı, Abduh’a göre hepsinden mü-
himdir. Buna göre, Allah müminlere 

sırf mümin oldukları için bir yardım ve 
koruma garantisi vermemiş, onlar da tüm in-

sanlar gibi Allah’ın koyduğu ilâhî nizam gereği ha-
reket etmekle mükellef tutulmuşlardır. Bu nedenle 
kişinin kendisini malıyla ya da canıyla tâbî tutulabi-
leceği herhangi bir imtihan için hem psikolojik hem 
de amelî olarak hazırlaması gerekmektedir.15 

Müslümanlar başlarına gelen belâ ve musibetle-
rin müsebbibi olmanın yanı sıra maruz kaldıkları 
durumda verdikleri tepkilerle de imtihana tabi tutu-
lacaklardır. Burada devreye sabır ve takva girecek-
tir. Mümin bir kul hak uğruna, insanları hakka, ha-
kikate davet yolunda uğradığı eziyetlere karşı sabırlı 
olmalıdır. Tarih boyunca pek çok peygamber ve sa-
lih kimseler buna maruz kalmışlardır. Yine Uhud 
Savaşı ile ilgili olduğu düşünülen “Sizden öncekilerin 

Menâr Tefsiri’nde 
Uhud Savaşı, mümin 
ile münafığın, imanı 

zayıf olan ile kuvvetlinin 
ayrışması, müminlerin 

arındırılması gibi sınanmanın 
maksatlarını göstermesi 
bakımından da merkezi 

bir öneme sahiptir.
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başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete 
gireceğinizi mi zannediyorsunuz.”16 ayeti bu hakikate 
işaret etmektedir. Ancak Reşid Rıza müminlerin ço-
ğunun bu ayeti anlamaktan, vakaya tatbik etmekten 
gafil olduğunu düşünmektedir. Ona göre halk naza-
rında, hakikat yolunda sözlü ve fiilî eziyete uğrayan 
kişinin bu durumu, onun batıl yolda olduğuna delil 
kabul edilmektedir. Oysaki maruz kaldıkları bu ezi-
yet onların imtihanıdır. 17

Menar Tefsiri’nde sabır ile ilgili yorumlara odak-
landığımızda belâ ve musibetlere tahammülün öte-
sinde aktif bir sabır anlayışının varlığını görmek 
mümkündür. Reşid Rıza’ya göre ayetlerde bahsedilen 
sabır; sebat ve tahammül melekesidir. Sabır ancak in-
sanın bir hakkı ispat etmek veya bir batılı gidermek 

veya bir inanca davet et-
mek, önemli bir işe vesile 
olmak amacıyla kendi se-
çimi ile yaptığı işlerde sebat 
göstermesiyle ortaya çıkar. 
Muhammed Abduh’a göre 
de, büyük işlerin sabır, se-
bat ve istikrar ile tamam-
lanıp başarıya ulaşması 
“Sünnetullah” icabıdır. 
Sabretmeyen kimse ilâhî 
nizama uygun hareket et-
mediği için sebat ve sürek-
lilik gösteremeyecek, ne-
ticede Allah’ın desteğine 
nâil olamayacaktır.18 

Görüldüğü gibi gerek Re-
şid Rıza gerekse de Muham-
med Abduh “sünnetullah”ı, 
sosyal olayları, toplumsal 
problemleri de içerisine 
alacak kadar genişletmiş-
ler, kainatta câri tabii olay-
lar arasındaki sebep-sonuç 
zincirinin beşerî hadiseler 
için de geçerli olduğunu sa-
vunmuşlardır.19 Müminle-
rin, Uhud Savaşı’nda yenil-
meleri ve onun ardından 
gelen sıkıntılara uğrama-

larının temel sebebinin, onların bu yanlış tutumları-
nın neticesi olduğunu savunmaktadırlar. 

Sünnetullahın bu şekilde algılanmasında XIX. yüz-
yılda hâkim olan pozitivizmin determinist evren ta-
savvurunun, İslâm dünyasında yeni yeni neşv ü nemâ 
bulan sosyoloji ilminin tesirlerini bulmak mümkün-
dür. Diğer taraftan, Batılıların müslümanların geri 
kalmasına sebep olarak gösterdikleri kaza ve kader 
anlayışları da savunmacı bir reflekse sebep olmuş, 
Çağdaş İslâm Düşüncesi’ni şekillendirmiştir.20 Buna 
göre müslümanlar “miskin” ve “mütevekkil”dirler; 
“Allah’ın takdiridir.” diyerek başlarına gelen belâ ve 
musibetleri kabullenmekte bunlarla ilgili kendilerinin 
bir sorumluluklarının olmadığını düşünmektedirler. 

“Men sabera zafera/Sabreden zafere ulaşır.” Hattat: Ali Toy
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DİPNOTLAR

Tenkitleri geri püskürtmek, işgal, sömürü, fakirlik, is-
tibdad vb. birçok problemle karşı karşıya kalan müs-
lümanları silkelemek, aktif hale getirmek modern dö-
nem İslâm düşüncesinin önemli meselelerindendir. 
Abduh da Reşid Rıza da “aktif müslüman” vur-
gusunun bayraktarlığını yapmışlardır. Bu 
nedenle, imtihana yönelik tüm yo-
rumları, “Başınıza gelen herhangi 
bir musibet, kendi ellerinizle iş-
ledikleriniz yüzündendir.”21 ile 
“Bir toplum kendilerindeki 
özellikleri değiştirinceye ka-
dar Allah onlarda bulunanı 
değiştirmez.”22 ayeti kerime-
leri arasında gidip gelmekte-
dir.23 Onlara göre, tövbenin 
ön aşaması olan kişinin gü-
nahını, suçunu kabullenip iti-
raf etmesi bir anlam ifade etmez; 
tövbe bilfiil o filin terkidir, sabrın 
amelde bir karşılığının olması gerekir 
ve dua hazırlıksız bir işe yaramaz. 

Abduh ve Reşid Rıza özelinde, modern İslâm dü-
şüncesinin “kulun imtihanı” hakkındaki bu yorum-
ları, Allah’ın yardımının ancak çalışana verileceği 

vurgusu arttırılarak mümin ile kafir arasındaki ay-
rımı azaltmaktadır. Kulun dua ve yardım talebinin ka-
bulü noktasında onun fiili merkeze alınarak Allah’ın 
lütf u keremi sınırlandırılmakta imtihandan alınacak 

dersler tek tipleştirilmektedir. 

İslâm tarihi boyunca kelam, fıkıh, 
tasavvuf gibi farklı disiplinlere hatta 

o disiplin altında çeşitli ekollere 
sahip müslüman ilim adamları 

“sünnetullah”, “ceza”, “imti-
han”, “tövbe”, “sabır”, “dua”, 
“tevekkül” gibi pek çok kav-
ramı farklı bir yöntem ve dil 
kullanarak tanımlayıp an-
lamlandırmışlardır. Modern 

dönemde de bu anlam arayış-
larının devam etmesi doğaldır. 

Ancak Çağdaş İslâm düşüncesi 
açısından problem, tek bir yorumun 

kabul edilerek diğerlerinin tenkit, hafif-
leştirme hatta tahkir edilerek tasfiye edilmeye ça-

lışılmasıdır.24 Kanaatimizce, modern müslümanlar 
imtihandan ne anladıkları hususunda dahi imtihan 
olmaktadırlar. 

Müslümanlar 
başlarına gelen 

belâ ve musibetlerin 
müsebbibi olmanın 

yanı sıra maruz kaldıkları 
durumda verdikleri 

tepkilerle de imtihana tabi 
tutulacaklardır. Burada 

devreye sabır ve 
takva girecektir.
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ÜLFET Mİ MİHNET Mİ?
İNSANIN İNSANLA İMTİHANI

Fatma BAYRAM
Başvaiz/ Üsküdar Müftülüğü

Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz hayatı ve ölümü biz-
leri denemek için yarattığını söyler (Hûd, 11/7; 
Mülk, 67/2). Bu imtihanın hangi konular üze-

rinden yürütüleceği, yani nelerle deneneceğimiz konu-
sunu da sayısız ayette açıklayarak dünya imtihanımızla 
ilgili hiçbir noktanın muğlak kalmamasını sağlar. Böy-
lece Kur’ân’a vakıf bir müslüman adeta çalışması için 
eline sınav soruları önceden verilmiş bir öğrenci gibi 
kendisini neyin beklediğini açık seçik bilir. Biz bu ya-
zımızda, hayatın her alanını kapsayan imtihan olgu-
sunun bir cephesine ağırlık verecek, insanın diğer in-
sanlarla ilişkileri münasebetiyle yaşadığı sınavları ele 
alacağız. Bunu yaparken de sözü geçen ayetleri Elma-
lılı Hamdi Yazır’ın tefsiri1 penceresinden ve konunun 

insan ilişkilerini ilgilendiren boyutlarını da Gazzâlî’nin 
İhyâ-ı Ulumi’d-Din2 adlı eserinin “Ülfet” bahsi çerçe-
vesinden değerlendirmeye çalışacağız. 

Öncelikle Elmalılı’nın imtihan konusuna bakı-
şını özetleyelim. Ona göre “İmtihan iki emri tazam-
mun eder: Birisi bir şeyin hafî olan halini tanımak is-
temek, diğeri de o şeyin cevdet ve redâetini, kemâlini 
veya noksanını meydana çıkarmaktır (...) Allah’ın im-
tihanı ikinci emr ile mülahaza olunur.”3 Yani her imti-
han, az veya çok, insandaki kemâl veya noksanı ortaya 
çıkarıp kişiye kendisini tanıma ve gereken hususlarda 
noksanını telafi edip kemâl yolunda ilerleme şansı ve-
rir. İnsana bu fırsatı sunan imtihanların içinde öne çı-
kanı ise insanlar arası ilişkilerde denendiği hususlardır. 

İhya ’nın günümüze ulaşmış Türkçe tam tercümesi Ebül’ulâ Mardin’in babası Yusuf Mardinî tarafından 1879’da tamamlanmış fakat 
basılamamıştır. Basım izni için II. Abdülhamid devrinde yapılan prova baskısının ilk sayfaları. (Kaynak: Y.MTV.3/10.1250’deki belgenin 
görselini bizimle paylaşan Ali Adem Yörük’e teşekkür ederiz.)
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Hadislerde insanın başkalarıyla ilişkilerinin onun ahlâkî 
durumunu olduğu kadar itikâdî durumunu dahi etki-
lediği ifade edilir. Zira Resûlullah mümini “başkala-
rıyla ülfet eden kimse” diye tanımlamış, başkalarıyla 
ülfet etmeyen kimsede hayır bulunmadığını bildirmiş 
(Müsned, II, 400; V, 335), münafıkların kusurlarını sa-
yarken, “Kibirlidirler, ne onlar başkalarıyla ne başka-
ları onlarla ilişki kurabilir.” demiştir (Müsned, II, 393)

Evlâd ü Iyâl: İkram mı, İmtihan mı?
Kur’an’a göre insanlar arası ilişkilerde nelerle im-

tihan edildiğimize bakacak olursak bunların başında 
evlâd ü ıyâlin bir imtihan konusu olması gelir. Elma-
lılı Enfal Suresi 27. ayette Allah’a, Resûlü’ne ve ema-
netlere hıyanet etmeme emrinin hemen arkasından 
28. ayette mallar ve evlatların bir imtihan konusu ol-
duğunun bildirilmesini, aslında müminin, 
mümin olmak bakımından hıyanet et-
meyeceğini, ancak gafletle, maîşet 
derdiyle, mal ve evlat endişesiyle 
bazen böyle bir zaafa düşebile-
ceğini, böyle bir durumda da 
malların ve evlatların mü’min 
için fitneden başka bir şey ol-
mayacağını söyleyerek yorum-
lar. Yani özünde bir nimet 
olan mal ve aile, onlar sebe-
biyle en temel inançlara iha-
net edildiğinde bir belâ ve mu-
sibet vesilesine dönüşebilirler. Bu 
durum mal ve evladın kötülüğünden 
değil, bizim, değerler hiyerarşisinde on-
ların yerini düzgün tespit edemeyişimizden 
doğar. Tegâbün Suresi 14. ayette ise aile ilişkilerindeki 
zaaflarımızın vereceği zararın bir noktadan sonra düş-
manlık raddesine dahi varabileceği konusunda uyarı-
lırız. İlginç olan düşmanlık aşamasına gelmiş bu iliş-
kilerde dahi af, hoşgörü ve bağışlama yolunun tavsiye 
edilmiş olmasıdır.

Gazzâlî de insanların üzerimizdeki haklarını anla-
tırken yakınlık sıralamasından doğan hiyerarşiye dik-
katimizi çeker ve buna “ilişkinin edebi” der. Bu hiye-
rarşide en üst noktada bulunan ana baba hakkını uzun 
uzun anlattıktan sonra da her şeye rağmen Allah’a ait 
bir hak söz konusu olduğunda onun ana babaya tercih 
edilmesi gerektiğini vurgulayarak değerler hiyerarşisi-
nin en üstünde ilâhî hakların bulunduğunu hatırlatır.

Başkalarına Verilenler/Verilmeyenler 
Bizim İmtihanımız Olur mu?
Kur’ân-ı Kerîm’e göre diğer insanlarla ilişkileri-

mizde denendiğimiz konulardan biri de onlara verilip 
de bize verilmeyen bir takım olumlu özellikler konu-
suna nasıl baktığımızdır. Bu imtihan konusuna açıkça 
değinilen Nisa Suresi 32. ayet-i kerîmede anahtar ke-
lime “temenni”dir. Bir başkasına, yaratılışta veya ha-
yatın kontrolümüz dışındaki taksimatı sırasında veri-
len meziyetleri kendimiz için temenni edip durmak, 
kaderdeki hikmete karşı gelmek ve boş bir ızdırap ol-
duğu kadar, hased, kin ve düşmanlık duyguları uyan-
dırması bakımından da tehlikelidir. Aynı zamanda 
Allah’ın takdir ve taksimine razı olmadığımızı gös-
terir ki, ayet bize kaderde başkalarının payına düş-
müş olanı temenni edip durmak yerine, Allah’ın bize 

bağışladığı kabiliyet ve yeteneğe uygun olarak 
çalışmayı ve Allah’tan istemeyi öğütler. 

Çünkü “…Verdiği nimetlerle sizi de-
nemek için kiminizi kiminize üstün 

kılmıştır.” (En’am 6/165) diyerek 
insanlar arasındaki farklılıkla-
rın bir imtihan konusu oldu-
ğunu bildiren Yüce Yaratıcı’dır. 
Elmalılı’ya göre bu farklılıklar 
şahıslar arasında olduğu gibi 
ümmetler arasında da mev-
cuttur. Bir milletin bugünkü 

durumu, dünkü imtihanının 
bir sonucudur. Yarınki durumu 

da bugünkü imtihanın bir sonucu 
olacaktır. Ve bu şekilde Muhammed 

ümmeti, yalnız kendi fertleri ve sınıfları 
arasında değil, topyekün halef olduğu geçmiş 

ümmetler ile de bir imtihana tâbîdir ve onlardan ib-
ret alıp yarışmayı kazanmak ihtiyacındadır. Derece-
lerinin farklı olması da bu imtihan ve müsabakanın 
gereklerindendir. Bunun sonucunda nice yüksekler-
dekiler düşebilir. Ve nice aşağıdakiler çıkabilir. Bütün 
bu nedenlerle Kur’an bizi, başkalarına verilen nimet-
lere gözümüzü dikmememiz, onların bu nimetlerle de-
nendiği konusunda bilinçli bir tutum içinde olmamız 
konusunda uyarır (Tâhâ 20/131).

Bazen insanlar arasındaki bu kişisel ve sosyal farklar 
nedeniyle kendini üstün gören, nispeten aşağıda gör-
düğü kişiyi küçümser. En’am Suresi 52 ve 53. ayetlerde 
açıklandığına göre Allah katında kıymeti yüksek olan 
bazı şahsiyetlerin dünyada görece düşük konumlarda 

Yani özünde bir 
nimet olan mal ve aile, 

onlar sebebiyle en temel 
inançlara ihanet edildiğinde 

bir belâ ve musibet vesilesine 
dönüşebilirler. Bu durum mal ve 

evladın kötülüğünden değil, 
bizim, değerler hiyerarşisinde 
onların yerini düzgün tespit 

edemeyişimizden doğar.
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yaratılmış olması da hem kendileri hem de onları kü-
çük görenler için bir imtihandır. Kureyş’in eşrafından 
bir grubun Hz. Peygamber’in meclisinde bulunmak için 
alt tabakadan gördükleri Selman, Süheyb, Bilâl gibi sa-
habinin orada bulunmamasını talep etmeleri üzerine 
nâzil olduğu söylenen bu ayetler şu cümleler ile sona 
erer: “Biz onlardan kimini kimi ile, neticede ‘Allah bula 
bula aramızdan bunları mı lütfuna lâyık gördü!’ desin-
ler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, 
kimin lütfuna daha lâyık olduğunu bilmez olur mu?” 

Gazzâlî, ülfet bahsinin son bölümünü kölelerle iliş-
kiye ayırarak toplumun bu en zayıf tabakasına karşı bizi 
şiddetle uyarır. Hadislerde çok yoğun bir şekilde işle-
nen köle haklarını zikrettikten sonra bu haklara riayet 
edebilmek için temel şartın onlara kibir ve hakaret gö-
züyle bakmamak olduğunu söyler. Bunu başarabilmek 
için de Hakk’ın bizim üzerimizdeki kudretinin, bizim 
onlar üzerindeki kudretimizden fazla olduğunu akıl-
dan çıkarmamak gerektiğini ekler.

Dostluk Bir Sınav mıdır?
Gazzâlî, İhyâ’da insanlar arası ilişkileri derin tahlil ve 

sınıflandırmalarla işlediği “Ülfet” bahsine girerken arka-
daşlık ve dostluk ilişkilerinin Allah için yürütülmesini ve 
Allah yolunda kardeşler olmayı ibadetlerin en faziletlile-
rinden sayar ve dindarlığın zarifliğini bu ilişkilerin güzel-
liğine bağlar. Ona göre din kardeşliği hukukunu îfâ etmek 
insanı Allah’a yaklaştıran ve ona üstün dereceler kazandı-
ran bir kulluk biçimidir. Dolayısıyla insanlarla güzel ge-
çinebilmek kulluk sınavındaki muvaffakiyetin gösterge-
sidir. Tersi ise sû-i ahlâk nişanesidir. Bu noktada modern 

psikolojinin üzerinde 
ısrarla durduğu, iliş-
kilerimizdeki kalitenin 
muhataplarımızın de-
ğil; bizim karakter ve 
ahlâkımıza bağlı ol-
duğu tezi, Gazzâlî ta-
rafından açıkça ifade 
edilmiş olur. Gazzâlî, 
insanlarla güzel geçinmenin, insanlarla değil, ki-
şinin kendi ahlâkı ile ilgili bir durum olduğuna 
delil olarak da Efendimiz’den naklen, “mü’minin 
güzel geçinen ve kendisi ile de güzel geçinilen kimse” 
olarak tarif edildiği rivayeti gösterir. 

Gazzâlî’ye Göre İlişkilerimizin Tasnifi
Bu noktada Gazzâlî’nin ilişkilerimizi sınıflan-
dırdığını, öncelikle ihtiyarî ve mecburi (ittifakî) 

olmak üzere de ikiye ayırdığını görüyoruz. Mecburi 
ilişkiler, komşuluk, okul veya iş arkadaşlığı gibi se-
çimlerimiz dışında kalan ilişkilerdir. Gazzâlî bunlar 
üzerinde çok durmaz. Asıl denendiğimiz kısım olan 
ihtiyarî ilşkileri detaylı bir şekilde tasnif ederek ince-
ler. Buna göre biz biri ile ya bizzat zatını sevdiğimiz 
için veya onun zatı vasıtası ile elde edeceğimiz bir he-
defe ulaşmak için dostluk yaparız. Dostluğumuz o ki-
şinin zatından dolayı ise bu, ya zahirî özelliklerinden 
-görünümü, yaşantısı gibi nitelikleri nedeniyle o kişi 
ile birlikte olmak estetik bir zevk verebilir, Gazzâlî bu 
tür bir tercihi doğal karşılar, eleştirmez- ya batınî ev-
safından -o kişinin aklının ve ahlâkının kemali nede-
niyle- veyahut da hiçbir sebebe dayanmayan ve açıklan-
ması da mümkün olmayan tabii bir ülfetle -tabiatların 
birbirini çekmesi- gerçekleşir. Eğer bir insanla dostlu-
ğumuz onun vasıtası ile bir amaca ulaşmak gayesini 
güdüyorsa, Gazzâlî’ye göre burada üç amaçtan söz edi-
lebilir: Dünyevî, uhrevî ve sırf Allah için. Dünyevî bir 
amaç için dostluk yapmak kişinin niyetinin ne oldu-
ğuna bağlı olarak mezmum da olabilir mübah da. Bazı 
dostluk türlerinde ise dünyevî ve uhrevî amaçlar birbi-
rine karışır. Mesela birisi bize dünya işlerimizde yar-
dımcı olduğu için onu severiz, ama bu sadece dünyevî 
bir amaç olmaz, çünkü bu işleri biz kendimiz yapma-
dığımız için kazandığımız zamanı ahiret işleri için 
harcamaktayızdır. Gazzâlî bu ilişki türünü de uhrevî 
olarak niteler. Sırf Allah için sevmeye gelince, bu dost-
lukta en üstün derecedir. Çünkü o kişiden ne dünyevî 
ne de uhrevî bir fayda elde etmemişizdir, sadece Allah 

İhya ’nın Yusuf Sıdkî el-Mardinî tarafından yapılan şerh ve tercümesi’nin padişaha 
takdim sayfası. Bu müellif hattı nüsha, İstanbul Ünv. Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 
5851-59 numarada kayıtlı bulunan tek yazma nüshadır aynı zamanda. 

İhya mütercimi ve şarihi Yusuf Sıdkî 
el-Mardinî.
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yolunda olduğu için sevmekteyizdir. Buna örnek ola-
rak geçmiş peygamberlere duyduğumuz sevgiyi verir. 

Bütün bu detaylı tasniflerden ortaya çıkan, dostluk 
ilişkilerimizde “niyetlerimizle” denendiğimizdir. Bu-
günkü psikolojide farkındalık denilen niyet, yani neyi 
niçin yaptığımıza dair bilincin net olması, ilişkilerin 
biz farkına varmadan istenmeyen noktalara gelmesini 
önlemek açısından da çok önemlidir. Gazzâlî, insanın 
kendisini ilişkileri aracılığı ile inşâ ettiği fikrindedir. 
Ona göre iki insan bir müddet arkadaşlık yaptıklarında 
hallerinde bir benzeşme meydana gelir. Eğer benzeşme 
gerçekleşmezse bu sefer de yolları ayrılır. Bu hakikat ar-
kadaşlar konusunda seçici davranmanın gereğini göste-
rir. Günümüzde, kişilerin en yakınlarında yer alan beş 
kişinin ortalaması oldukları üzerine yapılan çalışma-
lar da bu konuda Gazzâlî’yi destekler görünmektedir. 

Madalyonun İki Yüzü: Sevgi ve Buğz
Gazzâlî’ye göre Allah için sevmek, kaçınılmaz ola-

rak bazılarından da buğz etmemizi gerektirir. Bu an-
lamda Allah için buğz etmek, Allah için sevmenin do-
ğal sonucudur. Gazzâlî buğz edilecek kişileri de ciddi 
bir tasnife tabi tutar. Allah’ın emrine muhalefet ederek 
buğzu hak etmeyi temelde “inanç ve amelde muhale-
fet” olmak üzere ikiye ayırır. İnançta muhalefet ya kü-
für ya da bid’at yoluyla olur. Bid’atçiler de ya insanları 
kendi yoluna davet ederler ya da suskun kalırlar. Sus-
kun kalmanın da temelde iki nedeni vardır: Ya aciz-
lik veya susmayı tercih etmek. Gazzâlî, bu sınıflardan 
sadece davetkar bid’atçi ile mücadele edilmesi gerekti-
ğini söyler, diğerleri ile ilişkimiz kırıcı olmayacak şe-
kilde nasihat etmekten ibaret olmalıdır. Kafire gelince 
muharip olan öldürülür, zımmî olan ise kendisi ile ih-
tilattan sakınılmakla beraber sözlü olarak dahi olsa ta-
ciz edilmez. Allah’a amelî konularda muhalefet eden-
lere gelince Gazzâlî onları da, “zulmü başkasına etki 
eden” ile “nefsine münhasır kalan” olmak üzere ikiye 
ayırır. İsyan ve zulmü başkalarına da ulaşan kişilerle 
ilişkimiz, en azından, onlardan yüz çevirmek ve dost-
luk yapmamak şeklinde yürümeli. Günahının zararı 
kendi nefsinde kalan kişiyle bu günahı işleme sırasında 
karşılaşılırsa tebliğ ve emr-i bi’l-ma’ruf gerekir. Bunu 
da herkes kendi yöntemiyle yapar. Gazzâlî bu aşamada 
zulüm ve günahlar karşısında tepki vermemenin ço-
ğunlukla yaranma isteği ve kalp kırmaktan korkmakla 

açıklar. Bu konudaki imtihanımızı kaybetmeye sebep 
olan şeylerden biri de şeytanî vesvese ile ahmak kişile-
rin kendi korkaklıklarını, “rahmet nazarı ile bakmak” 
şeklinde tevil etmeleridir. Bunu şeytanın iltibası ola-
rak değerlendiren Gazzâlî benzer durumlarda tepkisiz 
kaldığımızda kendimizi tahlil etmemiz için bir kriter 
de sunar: Bu zulüm ve hata bize yönelik yapıldığında 
yine rahmet nazarı ile bakabiliyor muyuz?!

Arkadaşımız Ne Zaman Sınavımız Olur?
İnsan ilişkilerinin temelini oluşturan duygu ve dav-

ranışlarımızı bu şekilde tahlil ettikten sonra Gazzâlî 
arkadaşlarımızın seçiminde bize rehberlik edecek 
beş vasıf zikreder. Bunlardan ikisi “olmak”la, üçü de 
“olmamak”la ilişkilidir. Ona göre sağlam bir arkadaş 
akıllı ve güzel ahlâklı olmalı; fâsık, bid’atçi ve dünyaya 
düşkün olmamalıdır. Bu vasıfları tek tek açıklarken de 
Hz. Ali’nin “Kişi arkadaşıyla kıyas edilir.” sözünü ak-
tararak, bunları ihmal etmemiz durumunda başımıza 
ne gibi imtihanlar açılacağını hatırlatır.

Bir arkadaş edindikten sonra ise imtihanımız onunla 
ilişkimizi belirleyen hukuk üzerinden devam eder. Bu 
hukuk, bir sıkıntı anında dostumuzun kendi halini arz 
etmesine gerek kalmadan malen ve bedenen onun hiz-
metinde olmak, ayıplarını setretmek, sevgi ve takdiri-
mizi ifade etmek, hata ettiğinde affedip, her durumda 
iyiliğini istemek, ona ve yakınlarına karşı vefalı, hiç-
bir şekilde yük olmamak şeklinde tâdâd edilir. Kendi 
dostluklarımızı da ölçebileceğimiz bir liste sunan bu 
hakların her biri dostluğumuzun sınavdan geçtiği baş-
lıklardır. Malî yardımdan bahsettiği bölümde, arkada-
şımızın sıkıntısını biz anlayamadan o bize söylemek 
zorunda kalmışsa, kardeşlik akdinin mün’akid olma-
dığını hatırlatarak dostluğun, dostun ihtiyacına âgâh 
olmak anlamına geldiğine dikkat çeker.

Gazzâlî bütün bu konuları işlerken bilindiği gibi 
ayetlere, hadislere, sahabe ve meşâyihin sözlerine bol 
bol atıfta bulunur. Biz de yazımızı bu atıflardan birini 
zikrederek ve dostluğun, aslında kendini kontrol, öfkeye 
hakim olma ve sabır imtihanı olduğunu pekiştirerek 
bitirelim. Ahnef b. Kays’ın buyurduğuna göre dostlu-
ğun hakkı üç şeyi sîneye çekmektir: Öfke anında öf-
kesini, nazlanma anında nazını ve sürçü lisan halinde 
de hatasını. 

1 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, 1971, c. I.
2 İmam Gazali, İhyau Ulumi’d-Din, terc. Mehmed A. Müftüoğlu, Vefa Yay., 

İstanbul, 2007, c. II, s. 371-510

3 Yazır, a.g.e., s. 490.
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TOPLUMUN EMANETLERİYLE İMTİHANI
Meral GÜNEL

Vaiz/Maltepe Müftülüğü

“Benim yalnızlığımdan
Damıtılmış çeşmeler
Kurumuş unutulmuş
Çeşmelerin akışıyım
İnsanlık içinde” 
Sezai Karakoç, Çeşmeler-I

“O sarp yokuş nedir, bilir misin?” (Beled, 90/12)
İnsanlar gibi toplumların da imtihanı vardır. Altı-

nın saf olup olmadığını anlamak için onu ateşte eritme 
süreci olarak ifade edilen “imtihanlar”, hayır ya da şer, 
nasıl bireyin gerçek karakterinin ortaya çıkmasına ve-
sile oluyorsa, toplumlar da kendi imtihanlarıyla ger-
çek kimlik ve karakterlerini ortaya koyar. Zaman ve 
mekânın, buna bağlı olarak inanç, düşünce, bilgi ve 
kültür anlayışının değişmesiyle ortaya çıkan her “yeni” 
durum, bu kimlik ve karakterin özündeki iç dina-
miklere ayna tutar. Böylece ruhumuzun kasvetli ya da 

aydınlık koridorlarını keşfeder, kendi zaaflarımızla ol-
duğu gibi toplumun zayıf halkası olan bakıma ve ko-
runmaya muhtaç kesimiyle de yüzleşebilir, kendimize, 
insana ve hayata bakışımıza yön verebiliriz. 

İslâm’a göre, yaratılmışlar içinde en değerli varlık 
olan insan bu değerini akıl, fikir ve irade ile donatıl-
ması, hakkı batıldan, hayrı şerden ayırabilecek yete-
neğe sahip olması, ilâhî emaneti yüklenmesi ve ilâhî 
tekliflere muhatap kılınmasından alır. Her insanın bi-
zatihi insan olduğu için taşıdığı bu değerin takdir edi-
lip edilmemesi aslında toplumun “insan”la imtihanı-
nın başladığı yerdir. Bu çerçevede dezavantajlı grup 
olarak anılan, korunma ve özel ilgiye muhtaç evsizler, 
yetim ve kimsesiz çocuklar, engelliler, yaşlılar, göçmen-
ler gibi gruplar, ilâhî takdirin toplumun geri kalanına 
emanet ettiği ve toplumu sorumlu tuttuğu kimselerdir. 
Müslüman için ne emaneti beğenmemek ne de imti-
handan kaçmak mümkündür. O halde başımızı kuma 
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gömmeden nebevî sünnet izleğinde kendimize bir rota 
belirlememiz gerekir. Bu yazı da toplumsal imtihanı-
mızın bir boyutu olarak yetimler, evsizler ve engelli-
lere bakışımız ve sorumluluklarımıza bir pencere aç-
mayı hedefliyor.

Allah’ın içinde yaşadığımız toplum vasıtasıyla bize 
emanet ettiği bu insanlara bakışımız, onlar hakkındaki 
hissiyatımız, davranışlarımız, hayatımızda onlara yer 
verip vermeyişimiz kısaca şahit olduğumuz bu hayat-
lar karşısındaki duruşumuz, Kur’ân-ı Kerim’de kulluk 
yolculuğumuzda önümüze çıkan sarp bir yokuş olarak 
nitelendiriliyor1. Çoğu zaman varlıklarıyla sadece bilgi 
düzeyiyle yüzleşmeyi tercih ettiğimiz, kendileriyle ilişki-
mizin niteliği ve niceliği yönüyle insanlığımız ve kullu-
ğumuzun, ihsan ve ihlâs ahlâkımızın sınandığı bir yokuş. 

Ben Sen Değil! Peki Kim?
Sağlıklı kanallardan giderilmeyen bi-

yolojik, ekonomik ve psikolojik ihti-
yaçların, ortadan kalkmayacağını, 
bilakis gayrı meşru yollarla da 
olsa giderilmeye çalışılacağını 
söylüyor sosyal bilim uzman-
ları. Konumuz olan dezavan-
tajlı kesimin bu türden ihti-
yaçları giderilmediğinde terör, 
mafya ve fuhuş merkezli kötü 
niyetli grupların her tür mani-
pülasyonuna açık hâle gelmeleri 
kaçınılmaz oluyor. Yoksunlukla-
rın terörü (siyasî, sosyal, itikadî) bes-
lediği, terörün yeni yoksunluklar ortaya 
çıkardığı bilinen bir gerçek. Bu kısır döngüyü kı-
racak şey duyarlı insanların ve kuruluşların vereceği 
ilmî, siyasî, ekonomik, kültürel ve manevî destek, sağ-
layacağı himaye olacaktır. Bunun ihmal edilmesi ha-
linde, bugün elimizi uzatmadığımız bu grubun yarın 
elimizi başımıza vurmamıza neden olmayacağını kim 
söyleyebilir? Atılması gereken adımları sadece devlet-
ten ya da çeşitli kurum ve kuruluşlardan beklemek, 
onları bu konuda tek sorumlu kabul etmek fertleri 
şahsî sorumluluktan kurtarmaya yeter mi? Ya da sa-
dece hamasî birkaç insanın inisiyatif alması kurumla-
rın ihmalini mazur kılar mı? Meseleyi çok boyutlu dü-
şünmek daha doğrusu öncelikle meseleye sahip çıkmak 
zorundayız. Efendimiz’in “Müslüman müslümanın kar-
deşidir, ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez…”2 

buyruğu, yalnızca haksız davranmaktan sakındırmı-
yor bizi. Can, mal ve namus konusunda öncelikle ko-
runmaya muhtaç durumdaki insanları, pusuda bek-
leyen her tür tehlikeye karşı savunmasız ve yardımsız 
bırakmama konusunda uyarıyor ve bu konudaki (kişi-
sel ya da kurumsal) ihmallerimizi adeta kardeşe, kar-
deşliğe ihanet olarak görmemizi istiyor. 

“Sizin hiç babanız öldü mü / Benim bir 
kere öldü kör oldum” Cemal Süreya
Kur’ân’ın muâmelat alanıyla ilgili getirmiş olduğu 

hükümlere bütüncül olarak bakıldığında bunların, za-
yıf ve güçsüzleri koruma, zulüm ve haksızlıklara son 
verme, menfaat çatışmalarının önüne geçme, fitne ve 
ihtilafları ortadan kaldırarak birey, aile ve toplumda 
huzuru hâkim kılma, kısaca hayatın bütün alanlarında 

hak ve adaleti, huzur ve sükûneti tesis etmeyi 
hedeflediği görülür. Yetimler özelinde de 

bu hedefin gerçekleşmesi için müslü-
manlardan son derece hassas, den-

geli, şefkatli, adil ve özverili olma-
ları istenir. 

Her alanda olduğu gibi bu 
alanda da bilgi sahibi olmak el-
bette önemli. Ancak bazen sa-
dece okumak, öğrenmek, konuş-
mak, dertleşmek insanda eyleme 

geçmiş gibi tatmin duygusuna yol 
açabiliyor. Oysa niyetin de merha-

metin de hayrın da fiilî olanına ihti-
yacımız var. Bütün konuşmalar, hayırlı 

bir amelin mayası olamıyorsa vebali artır-
maktan başka neye yarar ki! 

Yapılan, yapılacak olan her hayır aslında bizimle il-
gili de bir netice doğurur. Muhtaç durumda olana uzat-
tığımız her el onarır kendi gönül yaralarımızı. Dünyayı 
karanlıklardan kurtaracak ışığı, merhamet dolu yürek-
lerle insanlığın hayrı için koşuşturan, çırpınıp çabala-
yan insanların enerjisi yakar. Atılacak adımların büyük 
olması da gerekmiyor üstelik; bir tencere yemeğe tadını 
veren bir fiske tuz değil midir? Hatırlamakta fayda var; 
kalbinin katılığından şikâyet eden adama Resûlüllah 
(s.a.v.) “yetim başı okşamasını, fakiri doyurmasını”3 
tavsiye etmiştir. Hadiste duygusal yönlendirme yerine 
-öyle ya, “yetimi sev, ona acı” denmiyor sadece- ey-
leme dönük bir tavsiyede bulunulması bizi, anne baba-
sını (bir ya da ikisini) maddî veya manevî olarak kay-
betmiş çocukların muhtaç olduğu ilgi, sevgi, şefkat ve 

Hz. Peygamber, 
âmâ sahabe Hassan 
b. Sabit’i peygamber 
şairi (basın sözcüsü), 
Abdullah ibni Ümmü 

Mektum’u imam (başkan 
vekili), bedensel engelli 

Muaz b. Cebel’i büyükelçi 
olarak istihdam 

etmiştir.
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merhametin sembolik ifadesi olan “baş okşama”yı farklı 
boyutlarda okumaya zorluyor. Bu çocukların en yakınla-
rından başlayarak toplumun tamamına halka halka ya-
yılan sorumluluğunu dıştan gelen bir zorlamayla değil 
inancın ve insanlığın gereği olarak görmek durumun-
dayız. Özellikle maruz kaldıkları ihmal ya da istismar 
nedeniyle sıcak aile yuvaları yerine devletin güçlü an-
cak soğuk kanatları altına sığınan körpecik yüreklerin 
manevî dokunuşlara ne kadar çok ihtiyacı olduğunu 
hatırdan çıkarmamamız gerekiyor. Devlet mağdur du-
rumdaki çocukları inşa ettiği sevgi evlerinde koruması 
altına alabilir, istihdam yoluyla bakımlarını sağlayabi-
lir ama, mesela tamir işi için bu evlere giden kimseler 
“N’olur, biraz daha kalsana baba!” diye yalvaran çocuk-
ları kucağına alıp sevemez, onlarla oyun oynayamaz. Do-
layısıyla onların gönüllerinin alınması, manen korunup 
kollanmaları tamamen ümmetin vicdanına emanet edil-
miştir. Ve ümmetin Efendisi bu hususta en büyük reh-
berdir. Küçük bir çocukken babası Uhud’da şehit olan 
Beşir b. Akrabe, bir bayram günü neşeyle cıvıldaşan ak-
ranlarının arasında, kir pas içinde kenara çekilmiş ağ-
lıyordu. Onun bu halini gören Resûlüllah (s.a.v.) yanına 
gidip “Benim baban, Âişe’nin de annen olmasını istemez 
misin?” diyerek elinden tutup evine götürmüştü. Ço-
cuğu bizzat temizlemiş, yedirmiş, giydirmiş arkadaşları 
arasına yüzü gülerek dönmesini sağlamıştı4. Yine, kar-
deşim diyerek değer verip sevdiği amcazadesi Cafer b. 
Ebî Talib’in şehadeti sonrası aileye yaslarını tutmaları, 
üzüntüleriyle halleşebilmeleri için üç gün zaman tanı-
mıştı Peygamberimiz. Üç gün geçince yanlarına gitmiş, 
devam eden hayata adapte olmalarına yardımcı olmak 

üzere “Bugünden sonra kardeşime ağlamak yok.” bu-
yurmuş ve “Getirin bana kardeşimin çocuklarını.” diye-
rek taze yetimlerle ilgilenmeye başlamıştı. Cafer’in oğlu 
Abdullah o anı “Bizi getirdiler, Allah Resûlü’nün karşı-
sında dizildik. Kuş yavruları gibiydik.” diye anlatır ri-
vayetlerde. Allah Resûlü, yanına getirilen çocuklar için 
bir berber çağırmış, saçlarını kestirip yıkatmış, onların 
üzüntüden üzerlerine çöken havanın ağırlığını dağıt-
mıştı5. İnsanın şefkat ve merhamet duygusunun, üzün-
tüyü çoğaltmaktan çok, karşısındakinin yükünü hafif-
letebileceğine ne güzel örnekler... 

Şimdi bazı sorular sorabiliriz kendimize: Hz. 
Peygamber’in bu gibi davranışlarını, kendisi de yetim 
büyüdüğü için sadece empatiyle açıklamak yeterli mi-
dir? Bulunduğu mevkî ve meşguliyetlerinin fazlalığı 
dikkate alındığında Efendimiz’in bu işlerle bizzat il-
gilenmesini nasıl anlamamız gerekir? Onun zayıfla-
rın himayesi konusundaki hassasiyeti sadece bir “sos-
yal sorumluluk projesi” olarak mı değerlendirilmelidir? 
Resûl-i Ekrem’in insanları dinlerken tüm “vücud”uyla 
yani tüm varlığıyla onlara dönüşünü, korunmaya muh-
taç insanlara sadece maddî yönümüzle değil ruhumuzla 
da dönmek, onları fark etmek, varlıklarını kabul etmek 
şeklinde okumamız mümkün müdür?

Engel Nerede?
Râgıb el-İsfehânî’nin insanın yaratılış gayelerinden 

biri olarak ifade ettiği “imâretül arz”ı dünyayı fizikî ol-
duğu kadar sosyal olarak daha yaşanılabilir yer haline 
getirme sorumluluğu olarak anlamak zorundayız. Böy-
lece, kendimizden başlayarak dalga dalga topluma ve 
tüm dünyaya yayılan bir ıslah çabasının neferi olabilir, 
ilâhî ahde vefamızdaki samimiyeti görebilir, gösterebi-
liriz. Bunun için bir madenci titizliği ile çalışmak gere-
kiyor. Toprağın damarlarına gizlenmiş değerlerin gün 
yüzüne çıkartılıp insanlığın hizmetine sunulması gibi 
yeterli ilgi ve desteği göremeyen, imkanları kısıtlı, bir 
yönlerini hayatın bir şekilde kendilerinden aldığı en-
gellilerin de hayata aktif katılımını sağlayacak çalışma-
lara ihtiyaç var. Bir insana hayat vermek bütün insan-
lığı diri tutmaktır. Herkes kendi gücü, imkanları, statüsü 
nispetinde, Resûl-i Ekrem’den ilham alabilir. Hz. Pey-
gamber, âmâ sahabe Hassan b. Sabit’i peygamber şairi 
(basın sözcüsü), Abdullah ibni Ümmü Mektum’u imam 
(başkan vekili), bedensel engelli Muaz b. Cebel’i büyü-
kelçi olarak istihdam etmiştir. Öyleyse “şahit (önder, ör-
nek) ümmet”e, modern hayatın dayattığı gayr-ı insanî 

“Öyleyse sakın yetimi hor görme” (Duha Sûresi, 9. ayet)  
(Hattat: Mustafa İhsan Efendi)
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kriterleri benimseyerek dünyaya ve hayata o çerçeveden 
değer biçmek, mesela bedensel engelli bir vatandaşı tüm 
liyakat ve ehliyetine rağmen -görüntüyü bozmasın diye- 
tâlî bir görevde istihdam etmek yakışmayacaktır.

Neyse ki umut ışığı olacak örnekler de var: “Aslen 
Libyalı olan Muhammed Bzeek, Amerika’nın, anne 
babaları tarafından terk edilen acılı çocuklarını evlat 
edinip konuşmayan, duymayan, yürüyemeyen bu aziz 
varlıklara şefkatini veriyor. Bzeek, 62 yaşında bir elekt-
ronik mühendisi. Tek biyolojik çocuğu gelişim bozuk-
luğundan muzdarip. Eşiyle birlikte Los Angeles’taki 
bakıcı sisteminden sadece ölmek üzere olan çocuk-
ları evlat edinerek onları yanına alıyor, acılarını din-
diriyor, iyileştirebildiklerini iyileştiriyor. Başaramazsa 
onlar cennete giderken yanı başlarında duruyor.”6 Bu 
hikâyeyi tekrar gündemimize taşıyan Yıldız Ramaza-
noğlu, şu serzenişinde ne kadar da haklı: “Sürekli hik-
metli sözleri alt alta yazarak hikmetli biri olunmuyor. 
İnsanlığa inancımız kaybolacak derken biri umutları 
yeşertecek yüce bir gönülle çıkıp geliyor ve kurumuş 
zihinlerimizi sulayıp yeşertiyor adeta (...) Bütün bun-
lar bir müslümana ne kadar yakışıyor”7. 

Peki Ya Evsizler?
İslâm, hayatı bireysel ve sosyal tüm yönleriyle kuşa-

tan bir din. Getirdiği prensiplerle insanlığı kemâle ulaş-
tıracak yol ve yordamları sunuyor müntesiplerine. Bu-
nun için sorumluluk yüklüyor. Kendisi için istediğini 
kardeşi için de istemeyi zorunluluk sayıyor. Birilerinin 
bıraktığı boşlukları diğer fertlerin o da olmazsa devlet 
erkinin doldurmasını, böylece “insan”ın mağdur olma-
masını öngörüyor. Canı muhafaza için getirdiği prensip-
lerde yaş, din, ırk, cinsiyet gibi ayrıştırıcı hiçbir unsuru 
dikkate almıyor. Bir taraftan insanlığı yanlışa, kötülüğe 
düşmekten alıkoyacak koruyucu önlemler getirirken, di-
ğer yandan bir şekilde olumsuzluklarla yüz yüze gelen 
insanların kurtarıcı eli olmaya çağırıyor müntesiplerini. 

Çeşitli nedenlerle hayatta bağ kuracak yakını, başını 
sokacak evi, barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaç-
larını karşılama imkânı olmayan insanlara, engin bir 

merhametle yapıcı-onarıcı, çözüm odaklı el uzatmanın 
nasıl olabileceğinin cevaplarını yine Hz. Peygamber’in 
hayatında bulabiliriz. Hicret sonrası Medine’de evleri 
ve kalabilecek yakınları olmayan sahâbîler yani Ashab-ı 
Suffe’nin geçimiyle bizzat ilgilenen Resûlüllah akşam 
olunca karınlarını doyurmak için onları birer ikişer as-
haba taksim eder, kalanları da kendi evine götürür8 on-
ların ihtiyaçlarını aile fertlerinin ihtiyaçlarının önüne 
alırdı. Nitekim Hz. Fâtıma kendisine yardım etmek üzere 
bir hizmetçi istemiş, Hz. Peygamber Ehl-i Suffe’nin ihti-
yaçlarını giderebilmek için kızının arzusunu geri çevir-
mişti9. Bu samimi sahipleniş suffe ehlini sahabe arasında 
seçkin kılmış onlar da aralarından ilim ve siyaset ala-
nında ümmetin yüzünü güldürecek isimler çıkarmışlardı. 

Nübüvvet tahtının Efendisi Resûlüllah’tan önce de 
nice nebîler, resuller yeryüzünün rahmet eli olmuş, in-
sanlığa hiç sönmeyen bir kandil yakmışlardı. Nitekim, 
Şuayb (a.s)’ın kaçak bir suçlu olarak çölde dolaşan is-
tikbalin genç nebîsi Hz. Musa’ya sahip çıkmasındaki 
hikmete dikkat kesildiğimizde, toplumun emaneti hiç 
kimseyi dikkatten uzak tutmamak, elimizi onların üze-
rinden çekmemek gereğini bir kez daha idrak ederiz.

Bu Böyle Bitmez
Gerçekçi olalım: Bir insanın ya da bir kurumun tek 

başına teorik, pratik, maddî, manevî her adımı atabil-
mesi, her boşluğu doldurabilmesi mümkün değil. Sadra 
şifa adımlar kişi ve kurumlar arasında beraberce düşü-
nülüp düzenlenmiş çalışmaların yürütülmesi suretiyle 
atılabilir. Bu adımların sağlamlığı, vakıf medeniyeti ço-
cukları olan bizlerin emanet ve sorumluluk arasındaki 
bağı kurup, toplumsal imtihanımızın ardındaki hik-
meti anlamaya çalışması, gücü yettiği kadar taşın al-
tına elini koyması sayesinde gerçekleşecektir. Bu nok-
tada kişisel beklentilerimizin, rahatlarımızın kalbimizi 
karartmasına, katılaştırmasına10 fırsat vermeden “Allah 
için size sığınan kimseye sığınak olun.”11 buyruğundan 
mülhem düşünelim: Belki de kimsesizlerin kimsesi 
olma gayretimiz kadar, kimsesiz kaldığımızda sahibi-
miz Allah olacaktır, kim bilir? 

1 Beled, 90/12-16.
2 Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 387.
4 İbn Hacer, İsâbe, I, 302.
5 Nesâî, Zînet, 57.
6 https://www.haberturk.com/dunya/haber/1446495-abdde-yasayan-

muhammed-bzeek-olumle-bogusan-cocuklari-evlat-ediniyor

7 https://www.sonpeygamber.info/korona-teblig-ve-tefekkur
8 Buhârî, “Mevakitü’s-salât, 41. 
9 Müsned, I, 197; Buhârî, Farżu’l-humus, 6.
10 Bakara, 2/74. 
11 Ebû Dâvûd, Zekât, 38.
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İnsanın varoluşunu okuma ve yazmaya teşvik ede-
rek besleyen İslâm, yine onun tekâmül yolunda 
güzel okuyacağı ve güzel yazacağı nasların kay-

nağını teşkil etmiştir. İslâm coğrafyasının her ye-
rinde dinî bir vecdle yıllarca işlenen ve İslâm yazısı 
haline gelen “Hüsn-i Hat”, XIII. yüzyılda Yakut el-
Musta’sımî’nin (ö. 1298) çalışmalarıyla kurallı yazı-
lar bütününe ulaşmıştır1. Yakut el-Musta’sımî’nin ye-
tiştirdiği Aklâm-ı Sitte’nin (Sülüs, Nesih, Muhakkak, 
Reyhanî, Tevkıî ve Rika’) tamamından icazetli olan 
talebeleri vasıtasıyla; Anadolu’ya kök salmaya 
başlayan Hüsn-i Hat, Fatih Sultan Meh-
met devrinin büyük ustası Amasyalı 
Şeyh Hamdullah’ın çalışmalarıyla 
zirveye çıkmıştır. II. Bayezıd’ın 
himayesinde saray hazinesindeki 
Yakut yazıları üzerinde çalışma-
larına devam eden Şeyh Ham-
dullah, İstanbul’da Hüsn-i Hat’a 
Türk karakteri kazandırmıştır2.

Şeyh Hamdullah’ın açtığı çığırda 
Hâfız Osman’ın nesih yazıya kattığı 
canlılık ve yeni estetik nisbetlerle Ali el-Kārî 
imlâsına uygun olarak 1097’de (1686) yazdığı mus-
haf, mushaf kitabetinde bir dönüm noktası teşkil et-
miştir3. Hüsn-i Hat’ın gelişim seyri “celî” sıfatıyla ad-
landırılan muhakkak, sülüs ve nesihin büyüğü olarak 
kullanılan yazılara doğru değişmiştir4. XVIII. yüz-
yıldan itibaren, Avrupa zevklerinin Türk’ün günde-
lik hayatını fazlaca etkilediği bir dönemde Avrupa’da 
duvarlara resim asılmasından mülhem, plastik açıdan 
oldukça gelişen Hüsn-i Hat da kitap sayfaları arasın-
dan çıkarak duvarları süslemeye başlamıştır. Karşı-
sında özgün ve somut figür etkileşiminden uzak, salt 

estetiği gören Pablo Picasso’nun “Benim resimde var-
mak istediğim son noktayı İslâm yazısı çoktan bul-
muş” dediği rivayet edilir. 

XIX. yüzyılda celî yazıda Mustafa Rakım (ö. 1826) 
ve Mahmut Celalettin (ö. 1829) ekolleri dikkat çeker. 
Aklâm-ı Sitte’nin dışında kalan Ta’lik yazı, Yesâri 
Mehmet Efendi (ö. 1798) ve oğlu Yesârâzâde Mus-
tafa İzzet Efendi’nin (ö. 1849) katkılarıyla Türk zev-
kiyle gelişmiştir5. Dîvânî ve Rik’a hattı da XIX. yüzyıl 
hattatları tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış-

tır. XX. yüzyılda İsmail Hakkı Altunbezer 
(1946), Kâmil Akdik (ö. 1941), Neyzen 

Emin Yazıcı (ö. 1945), Necmeddin 
Okyay (ö. 1976), Mustafa Halim 
Özyazıcı (ö. 1964), Macit Ayral 
(ö. 1961), Rakım Efendi (ö. 1866), 
Sami Efendi (ö. 1912), Kemal Ba-
tanay (ö. 1981), Hamit Aytaç (ö. 

1982), Emin Barın (ö. 1987), Sadi 
Belger (ö. 1976) en önemli hattat-

larımız arasındadırlar. 

Sanat eserleri güçlerini beslendikleri 
kaynaklardan alırlar. Hat, sözün veya ruhta ge-

lişen fikir ve duyguların yazı aracılığı ile resmedilme-
sidir. Büyük matematikçi Öklid’e göre ‘’Hat, her ne 
kadar maddî aletlerle meydana gelirse de o, ruha ait 
bir hendesedir.” En güzel zarflar, en güzel mazruflar 
için olduğundan önce Allah kelamı, Peygamber kavli 
sonra kelam-ı kibar ve şiirler Hüsn-i Hat’ta yerini al-
mıştır. O şiirler ki, Kaside-i Bürde gibi olduğunda Ka’b 
b. Züheyr gibi şairlere peygamber kaftanı giydirir. Bu 
yüzdendir ki, güzel yazan talebenin yazısına, hattatın 
kaftan giydirmesi gelenek halini almıştır. En çok kıt’a 
ve beyit formundaki şiirlerin yazıldığı levhalar, sayıca 

HAT SAN’ATINDA İMTİHAN KONULU 
BEYİTLER

Dr. Aliye ÖTEN
Kur’an Kursu Öğreticisi/Ümraniye Müftülüğü

Hat, sözün 
veya ruhta 

gelişen fikir ve 
duyguların yazı 

aracılığı ile
resmedilmesidir.
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az olmalarına rağmen; Türkçe’nin gücünü göstermek 
açısından oldukça önemlidir. Eskimeyenlerin “ekall-i 
kalîl” dediği azın azını, belki azın özünü seçmek üzere 
bugünlerin düşündürdüğü birkaç kelime ve terim üze-
rinden bu levhalardan birkaçına değinelim.

İmtihan sözlükte sınav, güç, direnme, dayanışma 
gerektiren, sonucunda deneyim kazandıran zor bir du-
rum olarak nitelendirilmektedir6. Kur’ân-ı Kerim’de 
pek çok ayet insanların sınanacağını, bunun sonu-
cunda emredilen şekilde davrananların müjdelenen 
sonuca ulaşacağını bildirmektedir. “Andolsun ki sizi 
biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürün-
lerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! 
Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Doğrusu biz 
Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz’ derler. İşte 
rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte 
doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır”7. 

Aslen Kırımlı olup, Enderûn-ı Hümâyûn’a ka-
bul edilen Mehmed Nazif Bey’in (ö. 1913) bizzat 
hırka-i saadet dairesi dehlizinde Burdurlu Abdüla-
had Vahdetî’den dersler aldığı bilinmektedir8. 1316 
(1898-99) ketebeli celî sülüs levhasında bir kelâm-ı 
kibar yer almaktadır. 

Bu sekiz şeydir belâ-yı ehl-i dünyâ bil yakîn;
Hırs u şehvet fahr u ziynet lu ‘b u gaflet kibr u kîn. 
(Resim: 1)

(İyi bil ki, bu dünya ehlinin belası şu sekiz şeydir:
Hırs ve şehvet, övünme ve süs, eğlence ve gaflet, 

kibir ve kin.)

Kur’ân-ı Kerim’de imtihanla aynı mânâda kul-
lanılan diğer bir kelime de “belâ”dır. Firavun’un 
İsrailoğulları’na yaptığı korkunç işkenceler “belâün 
azîm”9 ve “belâün mübîn”10 diye vasıflandırılmıştır. 
Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme teşebbü-
süne de “açık belâ” denilmiştir11. Allah’ın kendisini 
denediği kulun bu denemeden başarı ve yüz akı ile 
çıkması da “belâün hasen” olarak tarif edilmiştir12. 
Bu manada Bedir Gazvesi ve sonucunda kazanılan 
zafer, “güzel bir belâ” yani başarıyla verilmiş bir im-
tihan olarak nitelendirilmiştir13. Bu genişliği ile dü-
şünüldüğünde, esasen hayat tümüyle bir belâdır, fit-
nedir yani imtihandır. Sıkıntılar kadar nimetler de 
bir tür sınanma, yani belâdır. Mehmed Nazif insa-
nın dertlenmesi gereken belâları yazarken, 1928’de 
Tepebağ mevkiinden aldığı 15 dönümlük arazide 18 
yıl bağ işleriyle meşgul olduktan sonra Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’ne atanan Mustafa Halim 
Özyazıcı bir sonraki levhada dertlenmemesi gere-
keni yazmıştır14.

1328 (1910-11) tarihli Mustafa Halim Özyazıcı ke-
tebeli nesta’lik yazıda Ziyâ Paşa’nın bir beyti yer al-
maktadır:

Resim: 1
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Yâ Rabb nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyâc,
İnsânın ihtiyâcı ki bir lokma nânadır. (Resim: 2)

Ey Allahım, bu ihtiyaç derdinin kavgası, çekişmesi 
nedir? İnsanın ihtiyacını karşılamaya bir lokma ek-
mek yeter. İnsanın sürekli ihtiyacıyla dertlenmesi as-
lında yadırganacak bir şeydir. “… İnsana belini doğrul-
tacak birkaç lokma yeter. Bunu yapamıyorsa midesinin 
üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de ha-
vaya ayırsın15”. 

Her iki levha da iyilik ve kötülük ekseninde ki-
şiye yol göstermektedir. Hırs ve şehvet, övünme ve 
süs, eğlence ve gaflet, kibir ve kin mutlak kötüye ve 
kötülüğe götürürken, insanın sadece bir lokmanın 
derdine düşecek kadar müstağnî ve kanaatkâr ol-
ması ise mutlak iyiye ve iyiliğe götürmektedir. İslâm 
düşüncesinde belâ, ayrıştırma, arındırma ve artırma 

amaçlıdır16. Ayrıştırmak sağlam ile çürüğün, iyi ile 
kötünün, gerçek ile sahtenin birini diğerinden ayır-
mayı ifade eder. Belâ ve musibetler bu sınamada te-
mel bir faktör olmaktadır. 

Belâ ve musibetlerin insana yönelmesinin ikinci 
sebebi, insanın işlemiş olduğu yanlış fiilleri netice-
sinde olup, çekilen sıkıntılar sonucu bu hatalardan 
arınmak mümkün olmakta, belâ ve musibetler bir 
tür kefaret özelliği taşımaktadır. “Başınıza gelen her 
musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki 
Allah birçoğunu da bağışlar”17. “Müslümanın uğradığı 
her musibet, günahlarına keffârettir18”.

Belâ ve musibetlerin üçüncü sebebi de, kişinin 
konumunun daha iyi ve yüksek derecelere ulaştırıl-
ması amacıdır. Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 
“İnsanların belâsı en çok olan kimseler, peygamberler, 

Resim: 2
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ondan sonra da (iman ve ahlâk bakımından) peygam-
berlere yakın olan kimselerdir. Çünkü kişiye dininin 
sağlamlığı kadar belâ verilir. Mümin, dininde sağ-
lam bir imana sahipse belâsı çok şiddetli olur. Dini 
zayıf olan kimseye ise o oranda belâ verilir. Kısacası 
belâlar, yeryüzünde günahlarından arınmış olarak 
yürümeyinceye kadar yakasına yapıştığı mü’min kulu 
rahat bırakmaz19”.

İnsanın tercihi onun yolunu iyiye veya kötüye, hayra 
veya şerre çıkarmaktadır. Fakat esasen hayrı da şerri 
de yaratan Cenab-ı Hakk’tır. Hem nedenlerin, hem 
de kul iradesinin seçiminden sonra sonuçların tek ya-
ratıcısı olduğu bir sonraki levhada hatırlatılmaktadır. 
İslâm yazı sanatlarına yön veren ve İslâm dünyasının 
dikkatlerini İstanbul üzerinde toplamayı başaran bü-
yük Türk hattatlarının sonuncusu Hamit Aytaç’ın asıl 
adı Mûsâ Azmi olup kendisi Diyarbakır doğumludur20. 
Hat hocalığı imtihanını kazandığı halde henüz yirmi 
yaşına gelmediği için resmî bir kuruma atanamamış, 
kabul edildiği özel Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hat-
tat Halim Efendi’ye hocalık yapmıştır21.

Hattat Hamit Aytaç ketebeli ta’lik 
levhada Somuncu Baba Şeyh Hamid-i 
Veli’ye ait bir beyit kaleme alınmıştır:

Ne kahrı dest-i a’dâdan ne lütfu 
âşinâdan bil.
Umûrun Hakk’a tefvîz et Cenâb-ı 
Kibriyâ’dan bil. (Resim: 3)

Ne kötülüğü düşmanın elinden ne 
de lütfu dostlarının elinden bil. Bütün 

işlerini Allah’a havale et, hep-
sini Cenabı Hak’tan bil. Her 
işini Allah’a bırakma ve O’nun 
yaptığı her şeyi gönül hoşluğu 
ile karşılama kuşkusuz kader 
ve kazaya imanın bir gereği-
dir22. Tevekkülün bir derecesi 
olarak da telakki edilerek mü-
tevekkilin; tevekkül, teslim ve 
tefvizden oluşan üç derecesi ol-
duğu kabul edilmiştir23. Tevek-

kül hali teslimiyetten sonra oluşan bir durumdur. 
Zira insan, ancak bir otoriteye bütün kalbiyle bağla-
nıp teslim olduktan sonra, bütün işlerini ona havale 
edip vekil tayin edebilir. 

Tevekkülün kardeşi sabır, imanî ve kalbî fiillerden 
biri olarak kişiyi telaşla, düşünmeden yapılan yanlış 
işlerden koruduğu için Hz. Peygamber tarafından “Sa-
bır aydınlıktır.24” şeklinde tanımlanmıştır. Allah’tan 
sabır dileyen bir mü’mine duasını afiyet şeklinde de-
ğiştirmesini, zira sabrın imtihan edilmeyi dilemek 
olduğunu25 belirtmiştir. Belânın ne zaman uğraya-
cağı belli olmadığı için, sabrın da ne zaman gereke-
ceği bilinemez. Bu yüzden sabır dilemek, belâyı di-
lemek gibidir ve belânın ilk uğradığı anda gerekir. 
Mehmed Nazif Bey’in Tûtînâme’den alıntı yaptığı 
beyit bu mânâdadır.

Mehmed Nazîf ketebeli celî sülüs levhadaki beyit 
şu şekildedir:

Âh kim derd-i derûnum kıssası gelmez dile 
Uğradım fâriğ gezerken bir devâsız müşkile (Resim: 4)

Resim: 3

Resim: 4
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Her iki kavramda da (sabır ve tevekkül) kulun ac-
ziyetini itiraf, bir ve yüce varlık karşısında noksanlı-
ğının farkındalığı ve yüce yaratıcıya sonsuz bir gü-
ven ile inanma, ona dayanma vardır. Bu bağlılık ve 
inanç asla kadere boyun eğmek, pasif ve miskince el 
açıp beklemek, “yapabileceğim bir şey yok’’ düşün-
cesinin ortaya çıkardığı bir boş vermişlik değil, tam 
aksine inananı güçlü ve gayretli kılan bir bağlanma-
dır. Övülen ve tavsiye edilen sabır ve tevekkül, iman 
ve salih amel ile hak ve hayır yolunda olmalıdır26. 

Enderunlu Vâsıf “Gelir elbette zuhûra ne ise hükm-i 
kader / Hakk’a tefvîz-i umûr et ne elem çek ne keder” 
derken bunu kastetmektedir. Bir işi yapılabilecek her 
şeyi yaptıktan sonra Cenâb-ı Hakk’a havâle etmek 
(tevekkül) konusunda isabetli yaklaşımıyla çok beğe-
nilen bu beyit, pek çok hattat tarafından yazılmıştır.  
Özel koleksiyonlara girmiş pek çok eseri yanında 
İstanbul’da Şişli, Levent, Şile, Bebek, Yeşilköy, Mu-
ratpaşa, Beyoğlu Kamerhatun, Seyyid Ahmed ca-
mileriyle Arap Camii’nde celî yazıları bulunan Ma-
cit Ayral’ın 1359 (1941) tarihli celî sülüs levhası da 

bunlardan biridir27. İki eser de aynı mânânın farklı 
estetik kalıplarda buluşmasıyla ayrı tatlar vermekte-
dir. İslâm yazısının XX. yüzyıl itibariyle geldiği nokta 
adeta gözler önüne serilmektedir.

İnsan, şu fâni dünyada ancak bir lokmanın pe-
şine düşecekse neyi önemseyecek, neyin derdini çe-
kecek sorusunun cevabını da Fuzûlî vermektedir. M. 
Halim Özyazıcı ketebeli ta’lik yazıda Fuzûlî’nin şu 
beyti yer alır:

Aşk derdiyle hoşem terk-i nasîhat kıl refîk.
Ben ki tiryâkî mizâcem zehr kâr etmez bana. (Resim: 5)

Aşk derdiyle hoşum, nasihat etmeyi bırak dostum.
Ben ki tiryaki mizaçlıyım, zehir işlemez bana.

Ne de olsa gönül bedende belâ zindanının bir esi-
ridir. Aşığın gönlü her daim belâlarla imtihan edi-
lir. Aşk katında derecesini yükselten belâdan gönül 
şikâyetçi olmaz28. Çünkü mü’min sabır ve tevekkülle 
donanmıştır ve böylece her daim iyiliğe talip olur. 

Resim: 5
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Meşhûr hattatların kaleme aldığı bunun gibi meşhûr 
beyitlerde görülüyor ki; asırlarca yazmaya lâyık olan 
Allah kelamı ve Hz. Peygamber hadislerine tabi olan 
bir milletin, zamanla edebiyatı ve sanatı da yazıla-
cak bir seviyeye çıkmıştır. Son sözü de Mahmud Ce-
laleddin telâmizinden (talebelerinden) Mehmed Ce-
maleddin ketebeli celi sülüs hatla yazılmış Nâbî’nin 
bir bercestesiyle tamamlayalım: 

Ârâyîş-i elfâzı zerâfet sanma,    
Sözlerin süsünü zerafet sanma,

Âlemde iyilik gibi sermâye yoktur.    
Dünyada iyilik gibi sermaye yoktur.

Taksîm-i Hüdâda tahallüf yoktur.   
Hüdâ’nın taksiminde geride kalmak yoktur.

Erzâk-ı mukadderde tevakkuf yoktur.  
Mukadder rızıklarda durma yoktur. (Resim: 6) 
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EL KASİDETÜ’L-MÜNFERİCE1

İbnü’n-Nahvî

Ey sıkıntı, şiddetlen ki ferahlayasın; kuşkusuz senin 
(karanlık) gecen sabahın gelişini bildirdi.

Gece karanlığının da yıldızları vardır. Ta ki o karan-
lığı güneş kaplayıp ortadan kaldırana kadar.

Hayır bulutunun da yağmuru vardır, vakti gelince gelir.

Mevlâmızın ihsanları sınırsızdır. Canların ve ruhla-
rın ferahlıkları için.

Onların (iyilikler), devamlı canlılık veren kokusu var-
dır, sen o kokuyu yaratana yönel.

(Sen O’na yönel) belki böylece o hayat yeri (ilâhî rahmet) 
okyanuslarından denizlerin dalgalarını coşturup, taşırır.

Bütün yaratıklar O’nun (kudret) elindedir, bolluk içinde 
yüzenler de, sıkıntı içinde ezilenler de.

(Ancak) Onların inişleri ve çıkışları ya aşağıların aşa-
ğısına veya yukarıların yukarısınadır.

Onların (dünyadaki) dirlikleri ve (ahirette) varacak-
ları dereceleri (ilâhî kanunun hilâfına) yürüyecekleri 
eğri yolda değildir.

(Bunlar) bütün eşyaya (hükmeden Allah’ın) kudretiyle 
(ezelde) örülmüş hikmetlerdir ki, sonra bunlar, doku-
yucu (olan insan eliyle) dokunmuştur.

(İşler) düz gitse de, sonra eğri gitse de, bütün bunlar 
bir düzeltici ve bir eğriltici(nin kudreti)yledir.

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yaz. Eserler K561’de kayıtlı kırk yedi satırdan müteşekkil Kaside-i Münferice nüshasına ait 43a-44a arası sayfaları



Din ve Hayat2020/1441-Yaz 107

Ki, (bu işlerin) garipliklerine, tuhaflıklarına yıllar boyu 
bu işi üstlenen deliller şehadet etmektedir.

(Mümine) Allah’ın (hükmüne) razı olmak yaraşır, bi-
naenaleyh sen de kendini ol rıza dairesine çevir.

Hidayet kapıları açıldığında, koş o kapıların (ardında) 
bulunan (ilâhî) hazinelerin içine gir! 

Şayet (hidayet kapılarının) nihayetine varmaya çalışır-
san, orada (tökezleyip) topallamadan sakın!

Ki, o meydana geldiğinde, (oraya) ilk gelenlerden olasın!

İşte orada (o meydanda)dır yaşam ve onun güzelliği. 
Sevinenler ve Hakk’ın yoluna girenler için.

(Salih) ameller durgunlaştığı zaman (onları) hareket-
lendir; onları hareketlendirdiğin zaman sende hareket-
lenirsin (ilerlersin). 

Allah’a isyanlara gelince, (onların) çirkinliği kötü ahlâklı 
kişilerin yanında beğenilir.

Allah’a itaatin ve bunun (itaatin) güzelliğinin, parlak 
sabah nurları vardır.

Kim onun (Allah’a itaatin) sebebiyle ebedî cennet hurile-
rini isterse, hurileri ve onların naz ve işvelerini elde eder.

Sen takva sebebiyle o hurilerce beğenilen (bir eş) ol ki; 
yarın (kıyamette) (yine o takva sebebiyle) memnun ve 
mutlu olasın ve o sayede (azaptan) kurtulasın.

Kur’an’ı kederli bir kalple ve mahzun bir sedayla oku.

Gece namazı (teheccüd) bu (tür) okumanın geniş ala-
nıdır, sen o gecede (veya okumada) Kur’an’ın mânâsını 
anlamakla (suretiyle) git, gel (yani, mânâsını iyice an-
lamak için ayeti tekrar tekrar oku).

(O) gece namazında okuduğun ayetleri ve onların 
mânâlarını tefekkür et ki, Firdevs (cennetin)’e gelip 
(dertlerden) kurtulasın.

Ve (yine o sayede) sen o Firdevs cennetinde fışkıran 
Tesnim Pınarı’nın (kafur ile) karışmış ve karışmamış 
(saf olarak akan) suyundan (kana kana) iç.

(Allah’tan) kendisine hidayet gelen akıl övüldü. On-
dan (Allah’a itaatten) yüz çeviren hevâ (-i nefs) yerildi.

Allah Teâlâ’nın kitabının (insanları) eğitmesi, halkın 
akılları (nı eğitmek için) için en açık, en doğru (yol)dur.

Halkın en hayırlıları, onların doğru yolu gösterici (reh-
ber)leridir. Bunların dışındakiler önemsiz sıradan ki-
şilerdir.

Eğer atılgansan (kahramansan), artık savaşta tozdan 
korkma! (Mücadeleden yüz çevirme).

Eğer hidayet meşalesin (in yandığı yeri) görürsen, tek 
başına (da olsan) tam ortasına dikil.

Eğer bir nefis âşık olursa, bu şiddetli aşk (ateşinin kal-
bini yakması) sebebiyle çok büyük bir acı duyar.

Dilberin ön dişleri gülücüdür; hâlbuki gülmenin en 
mükemmeli dişlerin seyrek olmasındadır.

(İlâhî) sırların heybeleri, emanetlerini (çözülmesi ilâhî 
izne bağlı olan) sağlam bağların altında toplanmıştır.

Yumuşaklık, sahibi için kalıcıdır (bir haslettir). Sertlik, 
(sonuç itibariyle) fitne ve fesada sebep olur.

Allah’ın salat ve selamı, doğru yolda olan, insanlara 
doğru yolu gösteren (Hz. Muhammed’in) üzerine olsun.

Ve yine (salat ve selam) O’nun (Hz. Peygamber’in) dav-
ranış ve sözlerine tutkun olan Hz. Ebu Bekir’in üze-
rine olsun.

Ve yine (salat ve selam) meşhur Sariye kıssasında ke-
rameti (zahir olan) Ebu Hafs’ın (Hz. Ömer) da üze-
rine olsun.

Ve yine (salat ve selam) iki nur sahibi, hayâ sahibi ve 
kendisinden hayâ edilen, ahlâklı ve yaratılışı güzel olan 
Ebu Amr’ın (Hz. Osman) da üzerine olsun.

Ve yine (salat ve selam) bol yağmurlu bulutlarıyla geldi-
ğinde ilimde (kendisine müracaat edilen) Ebu Hasan’ın 
(Hz. Ali) da üzerine olsun. 

1 Tunus’un Tevzer kasabasında doğan İbnü’n-Nahvî’nin (ö.1119) Kasidetü’l-
Münferice adlı kasidesini, kendisi Tevzer dışındayken malının gasp edil-
diğini duyması üzerine nazmettiği rivayet edilmektedir. Kaside esas 
olarak Allah’a güven ve teslimiyeti ifade etmektedir. Zamanla insanlar 
arasında yaygınlaşmış ve sıkıntı anında okunduğunda sıkıntının kalkaca-
ğına inanılmıştır. Ülkemizde halen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizde; sıkıntılı, elem verici hadiselerden sonra, minarelerden 

Kasidetü’l-Münferice okunması şeklinde bir gelenek mevcuttur. (Kasi-

denin tercümesinde Hüseyin Elmalı’nın, “İbnü’n-Nahvî, El-Kasidetü’l-

Münferice’si ve Tercümesi”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı XVI, İz-

mir 2002, ss. 37-56, künyeli makalesi esas alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için 

ayrıca bkz. “İbnü’n-Nahvî”, TDV İslam Ansiklopedisi, 21. cilt, ss.163-164. 

İstanbul, 2000.

DİPNOTLAR
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İMTİHAN KİTAPLIĞI
Büşra Nur GÜLER

Kur’an Kursu Öğreticisi/Üsküdar Müftülüğü

Kur’ân-ı Kerîm, insanın varoluş ve yaratılış ger-
çeğindeki sebep ve hikmeti “imtihan” olarak 
açıklarken, bu imtihanın fert ve toplum haya-

tındaki tezahürünün “iman ve ibadet”, “yeryüzünün 
imar ve ıslâhı” ile “âdil bir yönetim anlayışı” olmak 
üzere üç boyutlu olduğuna işaret eder. İmtihanın mu-
hatabı olan varlık, yeryüzünün halifesi olma yüküm-
lülüğüyle yaratılan ve üç boyutlu bu misyonu emanet 
olarak üstlenen insandır. İnsanın yeryüzü seferinde 
imtihanının mâsadakı olarak kendisine verilen kabi-
liyet, imkan ve nimetleri nasıl ve ne ölçüde seferber 
ettiği, bunların elinden alınması ya da kesintiye uğ-
raması durumunda nasıl bir tutum ve yorum ile kar-
şıladığı hususu, ilgili kavramlar üzerinden pek çok 
tercüme ve telife konu olmuştur. Bu nedenle kitap-
lıkta sınırlandırmaya gidilerek meseleyi ilmî usullerle 
tahlil eden bazı eserlere işaret edilecektir. 

İmtihanın Zemini:

Biyolojik ve psikolojik yapısı itibariyle iyilik ve kö-
tülük işlemeye müsait bir donanımla yaratılan insa-
nın imtihanı, kendisini müsbet ya da menfî yönlen-
diren faktörlerin bulunduğu bir zeminde gerçekleşir. 
Nitekim imtihanın bir unsuru olarak “musibet”, Sey-
yid Şerîf Cürcânî’ye göre “İnsanın tabiatına uymayan 

şeydir.” İmtihan, insanın genellikle kendi iradesi dı-
şında ve beklemediği şekilde karşılaştığı bu musibet-
ler karşısında aktif sabır ve tahammül yeteneği ya-
nında yaratılış hikmetini hatırlayarak aklı selîm ile 
süreci tamamlamasındadır. Aşağıdaki çalışmalar bu 
süreci konu edinir:

-Süleyman Kaya, Kur’ân’da İmtihan, İnsan Ya-
yınları, İstanbul, 2003, 344 s.

-Mustafa Said Yazıcıoğlu, Mâturidî ve Nesefî’ye Göre 
İnsan Hürriyeti, Otto Yayınları, Ankara, 2017, 201 s.

-Osman Nuri Demir, Mâtürîdî’de İnsan Tasav-
vuru, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2020, 300 s. 

İmtihanın Tarihi:

Kur’ân-ı Kerîm, insanın imtihanının korku, açlık, 
mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeye tâbi 
tutularak gerçekleştiğine işaret eder. Bu bağlamda kıt-
lık, kuraklık, tarım ürünlerinin zarar görmesine se-
bep olan dolu, kasırga ve sel gibi doğal âfetler, ticarî 
iflas, yangınlar, depremler, yaralanma ve ölüm kor-
kusu, salgın hastalıklar birer musibettir. Tarih bir ba-
kıma insanoğlunun dünya ile imtihanının da tarihi-
dir; karşılaştığı bu musibetlere karşı ne tür bir tavır 
takındığı, nasıl anlamlandırdığı, değer yüklediği ve 
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kabullendiği, ne şekilde baş ettiği sorusu araştırma-
cıların ilgisini çekmiş, konu geniş bir literatür oluş-
turmuştur:

-Ekrem Kadri Unat, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş 
ve İslâm Dini, İlim Yayma Cemiyeti Neşriyatı, İstan-
bul, 1975, 64 s.

-Elizabeth A. Zachariadou, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Doğal Afetler, (çev. Gül Çağalı Güven, Saadet Öztürk), 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001, 313 s. 

-Faruk Karaca, Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları, 
İstanbul, 2000, 400 s.

-Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-
1914), TTK Yayınları, Ankara, 1996, 166 s.

-Mithat Eser, Engelli Sahabiler, Nesil Yayınları, İs-
tanbul, 2013, 216 s. 

-Mehmet Yavuz Erler, Osmanlı Devleti’nde Kurak-
lık ve Kıtlık Olayları (1800-1880), Libra Kitap, İstan-
bul, 2010, 400 s. 

-M. Zeki Duman, Sosyolojik Açıdan Deprem ve 
Din: Depremlerin Dini İnanç ve Davranışlar Üzerin-
deki Etkisi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, 296 s. 

-Mesut Ayar, Osmanlı Devletinde Kolera: İstanbul 
Örneği (1892-1895), Kitabevi, İstanbul, 2007, 524 s.

-Mustafa Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Dinî 
Başa Çıkma, DEM Yayınları, İstanbul, 2005, 272 s. 

-Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul Cehennemi: 
Tarihte Büyük Yangınlar, Kapı Yayınları, İstanbul, 
2008, 200 s. 

-Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında Depremler ve 
Algılanma Biçimleri: İlk On Asrında (h. I-X/ m. VII-
XVII. Yüzyıllar), İz Yayıncılık, İstanbul, 2015, 302 s. 

-Nükhet Varlık, Akdeniz Dünyasında ve Osman-
lılarda Veba (1347-1600), Kitap Yayınevi, İstanbul, 
2017, 400 s. 

-Orhan Kılıç, Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hat-
larıyla Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Salgın Has-
talıklar, Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları 
Merkezi Yayınları, Elazığ, 2004, 157 s. 

-Sevilay Özer, Anadolu’da Görülen Çekirge İstila-
ları ve Halk Üzerindeki Etkisi (1914-1945), TTK Ya-
yınları, Ankara, 2016, 233 s. 

-Talip Küçükcan, Ali Köse, Doğal Afetler ve Din: 
Marmara Depremi Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir İn-
celeme, TDV İsam Yayınları, İstanbul, 2000, 190 s. 

-Zafer Karademir, İmparatorluğun Açlıkla İmti-
hanı: Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660), Ki-
tap Yayınevi, İstanbul, 2014, 373 s. 

İmtihan-Kötülük Problemi İlişkisi:

İnsanın bu acı ve ızdırap kaynağı musibetlere yö-
nelik anlamlandırma çabası ve sorgulaması, “evren-
deki kötülüklerin iyi bir Tanrı ile bağdaşmadığı” tezi 
etrafında şekillenen kötülük problemi ile “her şeye 
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gücü yeten Tanrı’nın sınırsız iyilik ve adaleti ile evren-
deki kötülüğün varlığını uzlaştırma girişimi” olarak 
teodiseyi kelâmî-felsefî bir problem haline getirmiştir:

-Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise, Vadi Ya-
yınları, İstanbul, 2016, 212 s.

-Charles Werner, Kötülük Problemi, (çev. Sedat Um-
ran), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2000, 128 s.

-Lütfullah Cebeci, Kur’an’da Şer Problemi, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 1985.

-Metin Özdemir, İlâhî Adalet ve Rahmet Pencere-
sinden Kötülük ve Musibetler, DİB Yayınları, İstan-
bul, 2015, 174 s.

-Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis Yayınları, An-
kara, 2003, 120 s. 

-Mevlüt Albayrak, İbn Sina ve Alfred North Whi-
tehead Açısından Tanrı-Alem İlişkisi ve Kötülük Prob-
lemi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001, 265 s.

-Murtaza Mutahharî, Adl-i İlahî, (çev. Hüseyin Ha-
temi), Kevser Yayınları, İstanbul, 2014, 453 s. 

Kötülük problemi, Allah-insan-evren ilişkisini gün-
deme getirmiş, iyilik ve kötülüğün ilahî sıfat ve fiil-
lerle ilişkisi, akıl sahibi olarak diğer varlıklardan ayrı-
lan insanın şer’î hükümleri bilme vasıtaları ve bunun 
teklîf/sorumluluk ile münasebeti, insan fiillerindeki 
iyilik ve kötülüğün mahiyeti çerçevesinde hüsün-ku-
buh meselesi bir diğer tartışma alanını oluşturmuştur:

-Muzaffer Barlak, Husün ve Kubuh: İyilik ve Kö-
tülüğün Kaynağı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 
2017, 160 s. 

İmtihanın Psikolojik Boyutu:

İnsanın imtihan bilincine varması, ontolojik kay-
gılarından sıyrılmasına, hayatın anlam kazanmasına, 
teselli ve teskin boyutuyla mücadelesini güçlendirme-
sine, imanının gereklerini yerine getirirken karşıla-
şabileceği türlü meşakkatlere direnmesine yardımcı 
olur. Verilen nimetler karşısında Allah’ın varlığını ha-
tırlamak ve minnettar olmak anlamı yanında, kişinin 
kendi zihninde Allah ile olan ilişkisinin farkındalı-
ğını arttırmak olarak “şükür”, musibetler karşısında 
gönüllü bir şekilde göğüs germe, aklın ve dinin işaret 
ettiği şekilde sebât edip metanet gösterme, şikâyet et-
meden soğukkanlılıkla mukavemet etme olarak “sa-
bır”, belâ ve musibetler karşısında dilini ve kalbini 
olumsuz tepkiden uzak tutmak olarak imanî bir bo-
yutu da olan “tevekkül” bu bilincin tezahürleri ara-
sında sayılabilir:

-İbn Ebi’d-Dünyâ (v. 281/894), Hadislerde Sabır, (çev. 
Enes Mermer), Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007, 135 s.

_________________, Hadislerde Tevekkül, (çev. 
Hüseyin Kaya), Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007, 48 s. 

-Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Ruhun Sağaltımı (et-
Tıbbu’r-rûhânî), (çev. Mevlüt Uyanık, Aygün Akyol, 
Sema Bolat), Elis Yayınları, Ankara, 2019, 145 s.

-Gülüşan Göcen, Şükür: Pozitif Psikolojiden Din Psi-
kolojisine Köprü, DEM Yayınları, İstanbul, 2014, 312 s.

-Mebrure Doğan, Sabır Psikolojisi: Pozitif Psiko-
loji Bağlamında Bir Araştırma, Çamlıca Yayınları, İs-
tanbul, 2016, 454 s.
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İmtihanın Neticesi Olarak 
Mükafât ve Ceza:

İmtihanın bir neticesi olarak ceza ve mükafa-
tın tamamen insanın dünyadaki kazanımları ve 
tercihleri doğrultusunda adalet üzere olacağına, 
Allah’ın, hataları sebebiyle insanı hemen cezalan-
dırmayıp eceline kadar mühlet verdiğine ve tevbe 
şansı tanıdığına işaret eden Kur’an ayetleri imtiha-
nın uhrevî boyutuna dikkat çeker. Hz. Peygamber, 
insanın başına gelen her türlü musibetin sabrettiği 
takdirde günahlarına kefâret olacağı ile müminleri 
müjdelemiştir:

-İbn Ebi’d-Dünyâ (v. 281/894), el-Maraz ve’l-keffârât 
– Hadislerde Hastalık ve Kefâretler, (çev. Hüseyin Yıl-
dız), Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007, 152 s. 

İnsanın imtihanı anlamlandırma çabası, kimi 
zaman Allah-insan ilişkilerinin zayıflamasına hatta 

kopmasına neden olduğu için karşılaşılan mu-
sibetleri Allah’ın insanlara bir tür cezası olarak 
değerlendirmesine yol açmış, kimi zaman ise bu 
musibetlerin tabiatın kendi dinamiklerinden kay-
naklandığı, insanın ahlakî davranışlarının bu tür 
olayların meydana gelmesinde olumlu ya da olum-
suz bir katkısının bulunmadığı sonucuna ulaşmış-
tır. Bu bağlamda musibetlerin sebepleri, insanların 
dinî açıdan suç sayılan fiil ve davranışlarının/gü-
nahlarının musibetlerin meydana gelmesinde bir 
rolünün bulunup bulunmadığı meselesi bir başka 
tetkik konusu olmuştur:

-Selim Özarslan, Günah Musibet İlişkisi Üzerine, 
Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2012, 79 s.

-İsmail Karagöz, Kur’ân’a Göre Musibetler Açı-
sından İnsan ve Toplum, Çelik Yayınevi, İstanbul, 
1996, 220 s. 


