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HİDAYET-DALALET VE İNSANlN SORUMLULUGU 

Dr.Mehmet BULUT • 

GİRİŞ 

Hidayet-dalalet meselesi, bir yandan yüce Allah'ın iradesi ve ilahi takdirle, diğer 
yandan insanın iradesi ve dolayısıyla sorumluluğu ile ilgili bir konu olduğundan 
ötedenberi insanların çokca ilgisini çekmiştir.! · 

Bazı insanlar, hidayet-dalah~t konusunda insanın irade ve sorumluluğunu gör
mezlikten gelerek ''cebr" inancına saplanmış, bazıları da bunun, tamamen insan ira-

. desine bağlı olduğunu ileriye sürerek ilahi takdiri görmezlikten gelebilmiştir. Her . 
iki düşünce sahipleri de görüşlerini Kur'an ayetlerine dayandırmaktadır. Kur'an ayetle
rinde bir zıtlık olmadığına göre bu konudaki düşünce farklılığı nereden kaynaklanı
yor? Elbette, Kur'an ayetlerini anlama ve yorumlama farklılığından kaynaklanıyor. 
Kur'an ayetleri incelendiği takdirde hidayet-daıalet konusunda bazı ayetlerin, bunun, 

· . Allah'dan olduğunu, bazı ayetlerin de kuldan olduğunu belirttiğini görüyoruz-:tralbu
ki iki görüşde de aşırılıklar vardır. O halde Kur'an ayetlerini doğru bir şekilde yorum- . 
layarak hictayet-dalruet konusunu açıklığa kavuşturmak mümkündür. !şte biz bu araş
tırmamızda bunu gerçekleştirmeye çalıştık. 

Konu ile ilgili ayetlerin incelenmesine geçmeden önce hictayet ve daHUet keli
melerinin anlamı üzerinde duralım. 

1) Bu konuda Cihat Tunç'un "Islam Dinine Göre Hidilyelve Data/el", Erciyes Ün. halıiyat Fak. Dergi
si, Sayı:6,(Kayseri,l989), s.25-41 ve Emrullah Yüksel'in "Kur'an-ı Kerim'de Hidayet ve Dalli/et 
Anlayışı" Atatürk Ün. !ıahiyat Fak. Dergisi, Sayı:7,(1stanbul,l986), s.87~107 adlı makaleleri 
vardır. 
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A· HİDAYETİN ANLAMI 

1) Sözlük Anlamı: 

Aslında; "yumuşaklıkla istenilene ulaştıracak yolu göstermek ve buldurmak" 
anlamından alınan hidAyet 2 sözlükte; "yol göstermek; dogru yolu göstermek, açık
lamak, ö~etmek; dogru yola girmek; dogru yola götürmek vb." anlamlara gelir .3 

Hidayetkelimesi arapçada bazan lazım (geçişsiz) olarak kullanılır. O takdirde 
"dalal"in zıddı olup, "istenilene ulaştıracak yolu bulma" anlamına gelir. Bazan da 
müteaddl(geçişli) olarak kullanılır. Bu takdirde de "idlal"in karşılı~ı olup, "istenilene 
ulaştıracak yolu, dogru yolu gösterme ve buldurma" anlamına gelir.4 

İbnu'l-Cevzi(ö.597/1200), Kur'an'da hidayetin yirmi dört anlamda kullanıldı~m 
bildirmektedir ki şunlardır: Beyan, İslam dini, iman, dua, irfan, irşad, Hz. Muham
med'in peygamberli~i. Kur'an, Tevrat, tevhid, sünnet, ilham, islah, rasul, basireili 
olma, delil, ö~etme, fazilet, öne geçirme, İslam üzere ölme, sevab, zikir, do~, 
sebat.5 

2)Terim ~!!hm:.;: 

EW-i Sünnete göre hidayet; "Allah'ın, kulda, ihtidayı yaratmasıdır."6 Burada ih
tic:la; "do~ yolu bulmak, yani iman ederek Cenı'let'e giden yola ulaşmak" anlamın
dadır. 

HidAyet, "yaratma" anlamında sadece Allah'a izafe edilir. "Do~ yolu bulma, 
do~ yola girme" anlammda kullarada izafe edilir. "Hidayete sebep olma ve hidaye
te ça~ırma" anlammda Hz. Peygamber ve Kur'an hakkında da kulanılır.? Demek ki 
hidayet, hakiki anlamda Allah için, mecazen Hz. Peygamber ve Kur'an hakkında 
kulanılıyor.8 Bir fiil, tek yönden hem Allah'a ve hem de başkasına izafe edilemez. 
Ama başka başka yönlerden izafe edilebilir.9 · 

2) Bk.Rağıb el-Isfehilni, el-Müfredat fi garfbi'l-Kur'an, Beyrut, Daru'l-Ma'rife, ts.,s.538; Asım Efen-
di, KamCis Terc. Okyanus,(İstanbul), Takvimhane-i Amire Mtb.,l277 h.,ill,954. 

3)İbn Manzilr, Lisanu'l-arab,Beyrut,I389!1910,ill,181. 

4) Sa'deddi'n et-Taftazani,Şerhu'l-Makasıd,Beyrut,Alemu1-kütüb.Yay.,1409/1989, IV, 310. 

5) Abdurrahman lbnu'l-Cevz.l, Nüzhetü'l-A'yüni'n-Nevazir, Thk. Muhammed Abdill-Kerim Kazım er
Radi, Beyrut, 1405/1985, s. 625-630. Hidayetin Kur'an'da çeşitli kullanılışlan için aynca bkz. 
Rağıb el-Isfehani', a.g.e., s. 538; E. Yüksel a.g.m., s. 87. 

6)Bk. Nureddin es-SiibUni, el-Bidaye fi usuuli'd-din. Thk. Bekir Topaloğlu, Ankara, Diyanet İşleri 
Başk. Yay., 1979, s. 79 

7) Bk. eş-Şuril, 42/52, el-İsra, 17/9 

8) S. et-Taftilzani, a.g.e., IV, 310. 

9) Bk. N.es-SilbUni, a.g.e., s. 79. 
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3) HedA (.sJJıı) Fiilinden Türeyen Bazı Kelimeler: 

a) Hüdaıı.c»l: Kur'an-ı Kerim'de hüdA ve hidAyet kelimeleri eş anlamlı olarak 
kullanılır. ı o Ancak hüdA kelimesi, -hidAyetten farklı olarak- sırf Allah'a izafetle kul
lanılır) ı 

·b) Mühtedi (ı~~): Sözlükte ihtidA; "dogtu yolu bulmak, birisinin dalalet ve 
irşadım kabulederek doıvu yola girmek" anlamındadır.12 Mühtedi de; "hidAyete eren, 
dogru yolu bulan, dogtu yola giren" anlammdachr)3 Zamanımızcıa mühtedi daha 
ziyade "başka bir dinden İslam dinine girenler" hakkında kullanılmaktadır. 

c) Mehdi (ı~~): Sözlükte; "Allah'm, Hakka hidayetetti~i" anlammdadıt. Terim 
olarak ise; "Hz. Peygamber'in, ahir zamanda gelece~ini müjdeledigi; insaniarnı hi~ 
dayete ermesine vesile olacak kişi" olarak kullamlması yaygındır.l4 

d) Hadi <ı~~~): Sözlükte; "do~ yolu gösteren, hidAyet edici, delil, mürşid" an
lamına gelir. Allah'ın en güzel isimlerinden ( esrna-i hüsna'dan) biridir. "Rablıgmı.ik" 
rar eelineeye kadar kullarına manfetinin yolunu gösteren ve ö~eten" anlammdadır. 15 

B· DALALETİN ANLAMI 

1) Sözlük Anlamı: 

Dalalet, sözlükte; "yoldan sapmak, dogru yoldan sapmak; Hak'dan sapmak; az
mak; yol yitirmek; yitmek, kaybolmak, bir şeyi yitirmek, kaybetmek; ölmek, helak 
olmak, toprak olmak; unutmak, hata etmek; gizlenmek; evi, yeri, yurdubilememek, 
bulamamak; mahvolmak; batıl olmak; yolsuzluk vb." anlamlara gelir .. HidAyet ve 
reşfulın zıddıdır)6 

tbnu'l-Cevzi (ö.597/1200), dalaletin Kur'an'da on anlamda kullanıldı~ım bildir-' 
mektedir ki şunlardır: Do~ru yoldan sapmak, sapıklı~ına hükmetmek, şalôlik, batıl 
olmak, zarar, hata, helak, unutma, cahillik, hidayetin zıddı.17 

2) Terim Anlamı: 

Dalalet; "dogru yoldan bilerek veya bilmeyerek az veya çok sapmaya" denir. Hi-

10) Mesela .bk. el-Bakara, 2!2, 5,38; el-En~am, 6/35; en-Nahl, 16{37. 

ll)Bk. Ragıb el-Isfehan1, a.g.e., s. 541. 

12)Asım Efendi, a.g.e.,III,954. 

13)Bk.Rağıb,a.g.e.,s.541. 

14) İbnu1-Esir,en-Nihaye fl garfbi'l-hadi's,Kahire,l385/1965,V,254. Avni nhan'ın "Mehdflik" adlı 
bir eseri vardır. (İstanbul,Beyan Yayınt~n,l993). 

15) lbnu1-Esir,a.g.e.,V,253; Asım Efendi,a.g.e.,III,954. 

·16) İbn Manzur. a.g.e.,IT,544; Asım Efendi, a.g.e.,ITI,261. 

17) Bk. lbnu'l-Cevzi, a.g.e.,s.406-409. 
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. dayetin zıddı olup do~ yoldan dönmektir.IS 

3) Dalle (J.,J.)'den Tiireyen Bazı kelimeler: 

a) Dalalı..bl.o.: Da:taletle aynı anlarndadır. Hüda ve hidayetin karşılıgı olup "kas
den veya hataen do~ru yoldan sapmaya" denir. Türkçedeki, "sapmak, sapıklık,· 
saplanlık:" dedigirniz şeydir. Dalal, bazan gafletten, şaşkınlıktan dogar; çogunluk:la da 
şaşkınlık onu takip eder. Sonra, yi tm eye ve telef olmaya sebep olur.· Esasen maddi 
yoldan sapmaktır; soııra manevi konularda ve akll meselelerde kullanılır olmuştur. 
Türkçede, dindeki sapmaya, "dalalet ve sapkınlık''; akıl ve sözdeki sapmaya; "dalal ve 
sapıklık" denir.19 

b) İdUü( .bl.;..!): "İstenilene kavuşarnarnak; sapık yapmak, saptırmak, sapık bul
mak; bir şeyi yere gömmek, saklamak; bir şeyi kaybetmek, yitirmek; helak etmek 
vb." anlarnlara gefu.20 Allah'ın idliUi, dalaleti (lcüfrü) yaratmasıdır.21 

!dliU, ihtiyanyla kulda dalaleti yaratması bakımından Allah'a nisbet edildigi gi-
bi, sebepolması ve daveti bakımından (mecazen) şeytana ve puta da nisbetedilir.22 

c) Taeiili { ~ ): ''Bir insanı azdırmak ve saptumaktır."23 

d) DaU (JW. ): "Sapık, Allah'ın dininden sapan" demektir.24 

Hidayet ve dalalet kelimeleri çeşitli aniaml~nyla Kur'an-i Kerim'de kul
lanılmaktadır. Bizim amacımız bu kelimelerin Kur'an'da kullanılış şekilleri 

olmadı~ndan bu konu üzerinde fazla dunnayaca~ız.25 

I- HİDA YET - DALALETLE DOGRUDAN İLGİLİ AYETLER 

A- HİDAYET VE DALALETİN ALLAHiA İZAFESİ 

Bazı ayetler, hidayet ve dalaıetin Allah'dan oldugunu bildirir. Mesela: 

O VA/V ...ıl, 'ıli) ~u..'ll;;. ~)J J:::,.; ~!~_':·,:lı~ :..til fiı.::;, 
=Allah, kimi hidayete erdirirse, doğru yolu bulan odur. Kimi de saptınrsa, işte 

onlar ziyana u~ayanlardır."(el~A'raf,7/l 78). 

18) Bk.Ragıb,a.g.e.,s.297,298. 
19) Bk. Birnalılı Muhammed Harndi Yaw:}lak Dini Kur'an Dili,İstanbul,Çelik-Şura Neşri,ts.,I,l33. 

20) Bk.lbn Manzur,a.g.e.,II,545; Asım Efendi,a,g.e.,III,267. 
21) Bk.Ebu1-Hasan el-Eş'an, Makalatu'l-isliimiyyfn, Tsh.Hellmut Ritter,Wiesbaden,Franz Steiner 

Yaymevi, 1 400/1980,s.262;N.es-Sabuni, a .g .e. ,s. 79;S.et-Taftazan!, a.g .e .,IV ,309. 
22) Bk.en-Nisa',4/119; !brahim,l4/36. 
23) Bk.lbn Manzur,a.g.e,,II,545; Asım Efendi,a.g.e.,III,267. 
24) Bk.lbnu'l-Esir,a.g .e .,III,97 -98. 
25) Geniş bilgi içm bk.Rağıb, a.g.e.,s.297,54l; E.Yüksel,a.g.m.,s.87. 
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" .;_,~::,.. • ı.ı,1 ~ ~ ::ıll ~::;. J ~~ ~ aıı ~::;. J =Allah kime hidayet verirse, işte 
dogrii yofu bulan oour. Kfmi de saptınrsa, artık onlara, Allah'tan başka dost olacak 
kimseler bulamazsm"(el-lsra',l7/97). 

w;. Ç&. ~~::ın~::;.:;.~·,-,~ X aıı ~ .. ~ Allah, kime hidayet ederse, işte O, 

Hakki ulaşimştıi. Kimi' de sapiınrsa, artık 'onu doıtruya yöneltecek bir dost bula
mazsın (el-Kehf, 18/17) 

~~~ QdlJI~~:j. ~~~~ 0~1Jı"<a~~J 
, ,. ,. " "" , ,. 

=Allah, kimi saptırusa artık onunyolunu doltrııltııcı.ıbiri yoktur. Allah, kime 
de hldayet ederse, artık onu saptıracak yoktur."(ez-Zümer,39!36-37). 

Bu ve benzeri ayetler, hidayet ve dalaletin Allah'dan oldugunu bildirdigi gibi, 
aynı zamanda Allah'ın hidayetinin herkesi kapsamadığını, bazı insanlım kapsadıgıru 
ve insanın ihtidası için Allah'ın hidayetinin gerekliligini bildirmektedir.26 Cebriyye, 
görüşünü bu ve benzeri ayetlere dayandırmaktadır.27 

B· HİDA YET VE DALALETİN KULA İZAFESİ 

Bazı ayetler de insanın ihtidasmın (dogru yolu bulmasmm) ve dalaletinin (dog
ru yoldan sapmasımn), insanın iradesi ve tercihi ile olduğunu bildirir. Mesela: 

"• .'t-:. 'ı._: .-~ıı"•ı··- • · · . '~· · ... w·~ıl --· 1 • . ..,_ ~ ....,r ~ .:ı.o., ~ .;~ r ı;J»> i"" 
= Kim hidayeti kabul ederse, ancak kendi faydası için hidayeti seçmiş olur. Kim 

de saparsa, kendi zararına sapmış olur."(Yı1nus,l0/l08;Aynca bk. el-!sra',l7/15, ez
Zümer,39/41). 

Bu ve benzeri ayetler ise insanın hidayet ve dalaletinin onun iradesi dahilinde 
oldugunu bildirmektedir. Ancak Allah, ihtida edenlere hidayetlerini artırır. Nitekim, 
"İhtida edenlere (hidayeti kabul edenlere) Allah, hidayetlerini artırır ve takvalannı 
verir (Cehennemden nasıl koruacaklannı ögtetir)"(Muhammed,47/17) buyurulur. Bu 
tür ayetlere istinad eden Miltezile de Allah'ın kulda hidayet ve dalalet yaratmadıgım, 
bunların tamamen kula ait fiiller oldugunu ileri sürer.28 

Cebriyye ve Miltezile mezhepleri hidayet ve dalalet konusunda iki aşın görüşü 
temsil ederler. Buna karŞılık Ehl-i Sünnet, bu iki aşın görüşün ortasında yer almış
tır. 

Şimdi bu konudaki mezhebierin görüşlerini ele alalım. 

\ 
26)Bk.Kad1 Beydavi,Tefsir (Envaru'ı-ıenıil),Kahire,Mektebetü'l-Meşlıed el-Hüseyni Yay., 1964, 

1,205. 

27) Bk.Fahreddin er-Razi, et-Tefsiru'l-kebfr(Mefatfhu'l-gayb),lstanbul,Matbaa-i Amire,1307 h., 
1,355. 

28) Bk.F.er-Razi, a.g.e.,V,49. 
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1) Cebriyye Görüşü 

Cebriyye, hidayet ve dalaletin Allah'tan oldu~unu bildiren ayetlere (bk.el
A'raf,7/178, el-lsra',l7/97, el-Kehf,l8/17, ez-Zümer,39!36-37 vb.) dayanarak hidayet 
ve dalaleti Allah'ın yarattı~ı. bu hususta kulun iradesinin bir rolünün olmadt~mı 
iddia eder ki bu görüş -kulun sorumlulu~unu ortadan kaldırdı~ı için- sünni ve mılte-

. zili alimlerce makbul sayılmaz. Nitekim Fahreddin er-Razi(ö.606/1209), Cebriyye
nin görüşünü şu delillerle çürütmeye çalışır: . 

ı) E~er Allah, kulunda dalaleti yaratıp da sonra onu imanla mükellef tutacak ol
saydı, birbirine zıt iki şeyi birleştirmeyi teklif etmiş olurdu ki bu mümkün de~ildir. 
"Allah, kullarına zulmetmez"(Al-i lmran,3/182, el-Enfru,8/51, el-Hacc,22/10), "Al
lah, kimseye güç yetirece@nden başkasını yüklemez"(el-Bakara,2/286), "O (Allah), 
din hususunda üzerinize hiç bir zorluk yüklemedi"(el-Hacc,22/78) ayetleri, Cebriyye 
görüşünü geçersiz kılar. 

2) E~er Allah, kulları hakkında dalaleti yaratıp da onları imandan men etmiş ol
saydı, peygamberler gÖndermez, kitaplar indirmezdi. Zira bir şeyiiı husfilü imkansız
sa, onu elde etmeye çalışmak abesdir, ahmaklıktır. 

3) Allah, İblis'i ve yandaşlarım, insanları dinden saptırdıkları için kötülemiş ve 
kullarına, onlardan uzaklaşmalarını ve Allah'a sı~mmalannı emretmiştir.(Bk.el-:Pe
lak,ll3/l-5,en-Nas,l 14/l-6, el-Mü'minfin,23/97 ,en-Nahl ,16/98). Böyle iken, her 
halde şeytamn dinden saptırması gibi Allah'ın kullarını saptırması düŞ"ünülemez. 
Aksi takdirde -başa- Allah'ın da kötülenmesi gerekocekti ki bu; imkansızdır. 

4) Yine yüce Allah, dinden saptırmayı Firavun'a (bk.Taha,20!79) ve Samiriye 
(bk.Taha,20/85) izafe etmiş, onları kötülemiş ve kendi yolundan sapanlara da şiddetli 
bir şekilde azap edileceğini haber vermiştir (bk.Sad,38/26). İnsanları dinden saptıran _ 
ya İblis, Firavun, Samiri vb.dir veya Allah'tır. Yahutti Onlar bu konuda Allah ile 
ortakdır lar. Buna göre, egerAllah saptırdı da onları kötillüyorsa, yapmadıkları şeyden 
dolayı Allah'ın onları kötülernesi imkansızdır. Eger saptırma işini Allah ile ortaklaşa 
yaptılarsa; yine Allah'm, ortak olduğu bir konuda başkasım kötülernesi imkansızdır. 
Demek kidinden saptırma anlammda idimin (dalaleti yaratmanın) Allah'a izafesi 
doğru değildir. 

5) Yüce Allah, pek çok ayette, dalaleti, asilere nisbet ederek zikretrniştir (bk.el
Bakara;2/26,264, lbrahim,l4/27, Mü'min,40/28,34). O halde dalaletin Allah'a izafesi 
mümkün de@Idif.29 

Fahreddin er-Razi, idlalin, "küfür ve dalaleti yaratma" anlammda Allah'a 
izafesini caiz görmez. ldlalin; "batıla çagumak, rağbet ettirmek ve batılın 
çirkinliğini gizlerneye çalışmak" anlamlarına gelmesinden harek:et ederek şöyle tevil 
edilmesi gerektiğini belirtir: 

29) F.er-Razi,a.g.e.,I,355-357. 
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1) Kul, ihtiyanyla sapar, ama, putlar sapmaya sebep oldu~u için "putlar saptır
dı" denir. "Ya Rabbi! onlar (putlar) insanlardan bir ço~unu saptırdı"(lbrahim,l4/36) 

· ayetinde oldu~ gibi. Nitekim putlann saptırma gücünün olmadığı bilinmektedir. 

2) Dalalet, "azap etme" anlammdadır. (Bk.el-Kamer,54/47-48, el-Mü'min,40/ 
71-74) ayetlerinde oldu~ gibi. 

3) İdlal, "helak ve iptal etmek" anlamianna gelir. (Bk.Muhammed,47/l, es
Secde,32/10) ayetlerinde oldu~ gibi)O 

2) Mutezile Görüşü 

Mı1tezi1e, -adalet prensibi gere~hAllalı'a zulüm isoadının önlenmesi ve ilahi 
adaletin gerçekleşmesi noktasından hareketle, kulların fiillerinin Allah tarafından 
yaratılmadıgım ileriye sürer}l Mutezile'ye göre, kullarm fiillerini Allah yaratmış ol
saydı, kullar, fiilierinden dolayı medhe, zemme, sevaba, ikaba hak kazanmazlardı.32 
Kulun fiili, Allah'ın yaratmasıyla olsaydı, ona, rıza gerekirdi. Bu fiil, küfür olunca, 
küfre de rıza gerekirdi. Halbuki küfre rıza küfürdür.33 ' • 

Mutezile'ye göre, iman ve küfür, kulun fiilidir ve onun ihtiyarmdadır. Aksi tak
dirde kul; "Sen bizim için iman yaratmadm, küfür yarattın, imanı bizden engelledin" 
diyebilecektir. Halbuki böyle demesi imkansızdır. O halde iman ve küfrii Allah ya-
mtmaz.3-4 · 

Mütezile, hidayet ve dalalet konusunda da aynı mantıkla hareket etmekte ve 
Allah'ın idlalini mecaza hamietmekte ve "dalaleti yaratma" olarak düşünmemekte
dir.35 Mutezile'ye göre hidayet; "do~ yolu açıklama, do~ yola ça~ırma, do~m 
yolu gösterme"dir. İdlal ve dalalet de; "sapık diye adlandırmak; sapıkh~ına hükmet-

~ rnek; sapık bulmak; Allah'm, ilirrlerin dalalette olduğunu bildirmesi; kafideri ceza
landırması, helak etmesi; Allah'm, yardımı terk etmesi"dir.36 

Mutezile, Allah'm, kafirleri hidayet edip etmemesi .hususunda ikiye aynldı. 
Çogunluğu; "Allah, ldl.firleri hidayet etti de onlar i!!tidA etmediler. Onlarataat gücü 
verdi de onlar bundan yararlanmadılar" görüşünü benimsedi. Bir kısmı da, "açıklamak 

30) Bk.F.er-Razi,a.g.e.,I,358-359. 

31) Bk.Kadi Abdülcebbıır,Şerhu'l-usftli'l-hamse,Kahire,Mektebetü Vehbe, Thk. Dr. Abdülkerim 
Osman,1384/1965,s.775~ 776. 

32) Bk.K.Abdülcebbılr,a.g.e.,s. 771,778. 

33) Bk.K.Abdülcebbar,a.g.e.,s.771. 

34) Bk.K.Abdülcebbar,a.g.e.,s.361. 

35) Bk.Carullah ez-Zemahşeıi,el-Keşşaf,Beyrut,ts.,I,26-27. 

36) Bk.E.H.el-Eş'arf,a.g.e.,s.261-262; Abdülkahir el-Bağdadi,l(. Usali'd-dfn,Beyrot, Daru'l-kütüb, 
1401/198l,s.141 ;N.es-Sabftni,a.g.e.,s. 79;S.et-Taftazan1, a.g.e., IV ,309. 
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ve delalet etmek suretiyle bile olsa Allah, kafırleri hidayet etmedi" görüşünü benim
sedi. Zira, kabul edene, lbis'in daveti, idlal oldugu gibi; kabul edene, Allah'ın daveti 
ve beyanı da hidayettir.37 · 

Mıitezile'den, Allah'm, kMirlere, "açıklamak ve delalet etmekle" genellıidayette 
bulundugu görüşünü benimseyenler de kendi aralarında ikiye ayrıldılar. Bir kısmı, 
"Allah'ın, mü'minleri, mühtedller ismi vererek ve mühtedi olduklarına hükmederek 
hidayet etmesini" caiz görenlerdir. Bunlar, Allah'm, mü'minlere, imanlan sebebiyle 
artırdıgı fayda ve lütuflan hidayet olarak degerlendirir. Diger bir kısmı da," Allah'ın 
isimlendirrnek ve hükmetmekle hidayet etmesini" kabul etmez. Fakat, bütün insan
lara açıklamak ve göstermekle hidayet etmesini kabul ederler. Bu, mü'minlere, lütuf 
ziyadesiyle hidayettir. Dünyada sevap vermekle, ahirette Cennet' e koymakla hidayet
tir.38 

Miltezile mezhebinde iken onu terk eden ve Ehl-i Sünnet ilm-i kelammm 
öncülerinden sayılan Ebu'I-Hasan el-Eş'ari(ö.324/936) ve onun takipçiteri Kadi Ebu 
Bekr el-Bakıllani(ö.403/l013), lmamu'l-Harameyn Ebu'I-Meali el-Cüveyn'i(ö.478/ 
1085) gibi eş'ari kelamcılarla, EbU MansOr el-Matüridi(ö.333/944) ve takipçileri 
Ebu'l-Muin en-Nesefi(ö.508/l 114) ve Nilreddin es-Sabfıni(ö.580/l 184) vb. matüridi 
kelamcılar Miltezile görüşünü şu noktalardan eleştirmişlerdir: 

1) Yüce Allah; "Bu, dogruluğu şüphe götürmeyen ve müttakilere hidayet olan 
bir kitabdır"(el-Bakara,2/l-2) buyurarak, Kur'an'ın miittakilere hidayet olduğunu; 
"inanmayanlann kulaklannda bir ağırlık vardır ve (Kur'an) onlara karşı bir körlük
tür"(Fussılet,41/44) buyurarak Kur'an'ın kafidere bir körlük (kapalı) olduğunu bildi-

. riyor. 

Yüce Allah'm, "Kur'an, şu kimseye hidayettir" dediği kimseye Kur'an, körlük · 
. olmaz. Kur'an'ın körlük olarak bildirdiği kimselere de Kur'an hidayet olmaz.39 

Allah'ın imana çağırması; kabul eden etmeyen herkes için hidayettir. İblis'in 
küfre çağırması da kabul eden etmeyen için idlaldir. İblis'in davetini mü'minler kabul 
etmemiş, kafırler kabul etmiştir ve bu, kafırler için idlaldir. Allah'ın davetini de ka-
firler kabul etmemiş, mü'minler kabul etmiştir. Bu, onlar için hidayettir. 40 · 

37} Bk.E.H.el-Eş'an,a.g.e .,s.259-260. Burada bir zühille veya tasnif hatasına işaret etmek istiyorum: 
Emrullııh Yüksel, Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve dalalet Anlayışı" adlı makalesinde Miitezile'nin 
hidayet ıınlııyışıru açıklarken "Allah'm Kafidere Hidayeti" başlığı alıında Miiıezile göriişi:iııü üç 
şı.kta de almış ve üçüncü c şıklanda "Ehl-i isbat"m göıüşüne yer vemı:iştir. "Ehl-i isbat"ın, Ehl-i 
Sünnet'in sele.f alimleri ve hadisçilere veri.len bir isim olduğu malum ise de yanlış ıınlamalan 
önlemek için bunun belirtilmesini görev telakki ettim.(Bk.a.g.m.,s.99) 

38) Bk.E.H.el-Eş'an,a.g.e.,s.260-26l. 

39) Bk.Ebu'l-Hasan el-Eş'ıı.ri,eUbane an usa/i'd-diyane,Medme,el-Cilmiatii'l-1slamiyye,1975,s.55. 

40) Bk.E.H.el-Eş'ari,el-/bane,s.56. 
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2) Yüce Allah'ın, "Allah onunla (misalle)bir çok kimseyi saptınr, bir çoklanm 
da hidayet eder (yola getirir)"(el-Bakara,2/26) buyurması, herkesi hidayet etmediğine 
delildir ki Mutezile, Allah'ın herkesi hidayet ettiğini ileri sürmektedir. 

KMirler mahzuldürler (imandan mahrumdurlar), MahzUl olduklan için imana 
muvaffak değillerdir. Zira kafirin imana muvaffak olması caiz olunca, mü'min 
olması yani mü'min kabul edilmesi de caiz olur ki bu, mümkün değildfr.41 . 

Allah, kafideri hidayet etseydi, hidayeti bulurlardı. Hidayet etmedi ve onlar da 
hidayete eremediler.42 ·· · 

3) Mutezile'nin, "Allah'ın kafirleri idlali, onlan, dalalette olmakla adlandırması 
ve dalaletlerine hükmetmesi" görüşünün,· "BÖylece Allah, kafirleri saptınr"(el
Mü'min, 40!74) ayetiyle yanlış olduğu ortaya çıkar. Zira, ":ı;:.,1"=saptırdı, demektir. 
"Sapık adım verdi, sapıklığına hükmetti" demek değildir.43 

Eğer hidayet, "Allah'ın ihtidayı yaratması" değil de, "doğru yolu açıklaması" ol
saydı, bu konuda mü'min-kafir eşit olurdu. O halde hidayet, Allahdan tevfik, ısmet 
ve mefınettir. Hidayet, kafir için olsaydı, O da mü'min gibi ihtida ederdi.44 Davet, 
bütün insanlara olduğu halde, bazısı hidayete kavuşuyor, bazısı dalalette kalıyor. Bu, 
hidayetin, "davet" ohnadığmı gösterir.45 

Allah'ın hidayeti ve idlali, insanların hidayeti ve idiali gibi değildir. Zira Allah, 
mü'minlere hidayetiyle, onlara iyilikte bulunmuştur. Nitekim, "Onlar !slam'a girdik
lerini senin başına kakıyorlar. De ki: "Müslümanhğmızı benim başıma kakmayın. 
Aksine, sizi imana muvaffak ettiği için size Allah minnet eder. Ei!;er doğrulardan ise
niz"(el-Hucurat,49/l7) buyurulur. Eğer Allah'ın mü'minlere hidayeti, "isimlendirme 
ve hüküm verme" olsaydı, bu minneti (iyiliği) kendi kendilerine yapmış olurlardı. 
Halbuki bu, mü'minlerin km ama zıddır.Şayet Allah'ın hidayeti, "davet ve beyan" ol
saydı, bazılan bazilanna böyle minnette bulunabilirlerdi. Yine bu da ittifak edilene 
zıddır. Allah'ın hidayet ve dalaletini, Mütezile'nin açıkladığı şekilde anlarsak, 
İblis'in, peygamberleri ve mü'minleri saptırdığını söylememiz gerekir. Zira İblis, 
onları dalMete çağınyor. Halbuki bunu söylemek mümkün değildir.46 

4) Hidayetin ve dalaletin, "yaratma"nm dışmda anlamları vardır. Hidayeti sadece 
"davet" e hamletmek mümkün değildir. Zira yüce Allah, "hidayet"le "davet" in arasım 

41) Bk.E.H.el-Eş'ari',el-fbdne,s.S6. 

42) Bk.E.H.el-Eş'arf,Makd/dl,s.260. 
43) Bk.E.H.el-Eş'ari',ei-/Mne, s.S6-57. 

44) Bk.Ebu 1-Berekat en-Nesefi,T efsiru 'n-N es efi( M edariku't-tenzil), Beyrut,Daru'l-kitabi'l-arabi,ts., 
' II,86. 

45) Bk.es~Seyyid eş-Şerif el-Cürcani',Şerhu'l-Meva/aj,İstanbul,Dilru'l-Hilafe el-Kosıantiniyye,1286 
h.,s.525. 

46) Ebu Bekr el-Bakıllilni,K.et-Temhfd,Beyrut,l957 ,s.336. 
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aymmştır .• C:.t ::;. ı.~fit:, t'':J!..Iı /~ ı)l A :ıiı:, 
=Allah, kullarını selam evine (Cennet'e) çajtınyor ve O, diledijtini hidayet eder 

(dogru yola iletir)"(Yônus,l0/25) buyurarak hidayeti hususi, daveti umumi. 
kılmıştır.47 

· Ehl-i Sünnet'e göre hidayet, "ihtidayı yaratma", idlal de, "dalaleti yaratma"dır. 
·Kullan ve onların hidayet-dalalet türünden her türlü fiilierini Allah yaratır. Eger hi
dayet, Mfıtezile'nin iddia ettigi gibi "davet ve beyan" olsaydı Hz,Peygamber herkesi 
dine davet etti~ti ve dini herkese açıkladığı için herkesi ve her sevdigini hidayet et
mesi gerekirdi. Halbuki yüce Allah, "(Rasfilüm) sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; 
aksine Alla!! dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanlan en iyi O hilir"(el
Kasas,28/56) buyurur ki bu, Miltezile düşüncesinin geçersizligine delildir.48 

5) Eger hidayetten murad, "davet ve beyan" olsaydı, Allah'm, imaria çagırdıgı 
ve kendine din yolunu açıkladığı herkesin sadrının meşrilh olması( göğsünün, kalbi- . 
nin ·lslam'a açılması) gerekirdi. Halbuki yüce Allah'in, "Allah kimi doğru yola ilet
mek isterse onun gögsünü lslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun gögsünü da
raltır"(el-En;am,6!125) buyurması, bu iddianın geçersizligine delildif.49 

6) Eğer idlai, ''isimlendirme ve hüküm" olsaydı, Hz. Peygamber, kafirleri, 
"sapıklar" diye isimlendirdigi ve onların sapıklığına hükmettiği için, "Hz. Peygam
ber, kafideri saptırdı" demek caiz olurdu. Yine, şeytanlar ve kafirler, peygamberleri 
ve mü'minleri "sapıklar" diye isimlendirdikleri için, "kafirler ve şeytanlar, peygam
berleri ve mü'minleri saptırdı" demek caiz olurdu. Halbuki bunlar caiz değildir. 
Yine, idlal; '' dalalet Uzerine cezalandırmak" olsaydı, hırsıziara ve zinakarlara ceza ve
renlere, "onları saptırdı" demek mümkün olurdu. Halbuki. bu, mümkün dejtildir. Şu 
halde Miltezile görüşü isabetli değildir.SO 

Demek ki hidayet ve dalruet, yaratma açısından Allah'a ait, kesb açısından kula 
aittir. İnsanın, her istediğini, istedigi zaman ve şekilde yapamaması da kendi fiilieri
nin yaratıcısı olmadıgma delil dir. lnsanin. sorumluluğu için fiillerinin kesbedicisi 
olması yeterlidir: 

3) Ebi-i Sünnetin Görüşü 

Ehl-i Sünnet alimlerine göre hidayet ve dalaleti yaratan Allah, bunları kesbeden 
kuldur. Allah, dilediğini yapandır. Allah'a hiçbir şey vacib değildir. Kullanndan dile-

47) Bk.Ebu'l-Meali el-Cüveyni,K.e/-/rşad,Mısır, Thk.Dr.Muhammed Yusuf Musa, Ali Abdülrnun'im . 
AbdüJ.hamid,Mektebetü '1-Hanc1,1369/1950 ,s. 212. 

48) Bk.E.M.el-Cüveyni,a.g.e.,s.212. 

49) Ebu'lcMuin en-Nesefi,Tabsıratu'l-edille,Kayseri Raşit Efendi Ktph. no:496, vr. 220b.; N.es
Sabuni,a.g.e.,s. 79;Sıı 'deddin et-Taftazani,Ş er h u '1-Akaid, !stanbul, 1970,s .129-13 O. 

50) A.el-Bağdad!,a.g.e.,sJ 41-142. 
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di~ine hidayet verir, diledi~ini korur. Bu, Allalı'ın bir fazlıdır. Adaletinin gere!ti ola
rak da, diledi~inden yardımı keser, diledigini saptınr. Kullar, -Allah'm meşieti dahi
linde- Allah'ın fazh ve adaleti atasında serbestçe hareket edebilirler.sı Allah'ın hi
dayeti; hidayet isteyen kuluna yardım etmesidir. Dalaleti de, küfürde ısrar eden kim
seyi, razı oldugu şeylere muvaffak etmemesidir. Bu, Allah'ın adaletinin geregidif.52 

İnsarim istedilderini yaratan Allah'tır. Ama Allah, insanın her istedigini yarat
maz. Çünkü Allah, fail-i muhtardır, fdlün limayüıiddir (dilediğini yapandır). 
Allah'ın, insanların her istedigini yaratmaması, bu dünyanın imtihan yeri olmasın
dan ve insanların ~ciz yaratık olduklarını anlamaları, büyüklenmemeleri içindir. Aksi 
takdirde insan, kendisinde bir varlık görecek, "her şeyi ben yapanın" düşüncesine 
kapılıp nefsini tannlaştıracaktı. Kullukta acizliği itiraf önemli bi.r husustur. 

Allah, insanlan kafir ve mü'min olarak yaratmamıştır. İnsan, sonradan kendi 
irMe ve tercihini iman veya küfürde kullanmıştır. İman ve küfür, diğer ifade ile 
hidayet ve dalMet Allah'ın yaratmasıyla olmakla beraber insanın iradesi ve kesbiyle" 
dir. İnsan, iman ve küfrü hüı: iradesiyle seçmelidir ki bunun sorumlulugu ona ait 
olsun. Bu hususu şu ayet güzel bir şekilde açıklıyor:. • 

tt l4J;(;.~l.~1 ~IJ~~ U"~1 ~!~·~~:,~~~~~~~~~~:, 
=De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. 

Çünkü Biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, duvarları kendilerini 
kuşatmaktadır."(el-Kehf,18/29). Ayette, hakkın Allah tarafından geldiği bildiriliyor 
ki bu, İslam ve Kur'an'dır.53 

"Dinde zorlama yoktur"(Bk.el-Bakara,2/256). Hiç kimse Allah'a im~ etmeye, 
müslüman olmaya zorlanamaz. Herkes, iman edip etmemekte serbesttir. Ama sonu
cuna katlanmak gerekiyor. Zira mü'minler ahirette ebedi mutluluğu, kafider de ebedi 
azabı hak edecekl~dir. 

Allah, insanlan yaratırken mü'inin ve kafir olara.k yaratmamış, ama iman et
meye müsait ve kabiliyedi olarak yaratmıştır. Üstelik iman etmeleri için her türlü 

·imkan ve fırsatı onlara bahşetmiştir. Her şeyden önce insana akıl vermiştir. Peygam
berler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Akıl, büyük bir nimettjv.İnsan, aklı sayesinde 
kendini, yaratıhŞını, çevresindeki varlıklan düşünmekle Rabbini bulabilir. Allah in
sana bu yeteneği vermiştir. Kur'an'da; "O halde yüzünü bir hanif (Allah'ı birleyen) 
olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki O, insanlan bunun üzerine yaratmıştır. 
Allah'ın yaratışmda degişiklik bulunmaz. İşte dosdoğru din budur. Fakatinsanların 
çoğu bilmezler"(er-Rum:30/30) buyurulur. 

51) Bk.Ebu C~'fer Ahmed et-Tahavi,ei-Aki'delii't-TaMviyye,Beyrut,el-Mektebu'l-lslami,l398/1978, 
s .. 22. 

52) Bk.Ebı1 Hanife,el-Fıkhu'!-ekber,İstanbul,Matbaa-i Osmaniyye, 1303h. ,s. 1(Aliyyu'l-Karf şer hi 
ile). 

53) Bk.E.B.en-Nesefi,a.g.e.,ill,ll. 
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Her in~m fıtratmda, yaratıhşmda, vicrummın derinliğinde bir Hak duygusu, 
Allah bilgisi ve inancı gizlidir. Bunun içindir ki en inatçı kafırler bile başlannın son 
derece sılaştığı zorunluluk ve çaresizlik zamanlarında, derinden derine Yaratıcı ya sı
ğınma ihtiyacı hissederler.54 

· İnsan hangi devirde ve hangi ülkede yaşarsa yaşasın; ırkı, inancı, düşüncesi ne 
olursa olsun, bütün insanlar Allah'ın yarattığı kullan olduğundan, yüce Allah kul
larına bizim bildiğimiz bilmediğimiz,bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz çok çeşitli 
imkanlar, fırsatlar balışederek kullannın Hakkı, hakikati, doğruyu, hidayeti, gerçek 
imanı bulmalarına yardımcı olur. Yüce Allah, peygamberler gönderir, kitaplar indi
rir, bunlarla kullkına hidayet eder. Veya kitap bilgisine sahip hidayetçiler gönderir de 
onlar insanlara hiclayeti gösterir, imanı öğretİr. Yahut, insana, altından kendi gticüyle 
kalkamayacağı öyle büyük bir musibet verir de insan bu musibetten diğer insanların 
da kendisini kurtarmada acizliklerini görür ve onu bu musibetten · ancak yüce 
Yaratıemın kurtarabileceğini kalbinin, görılünün derinliklerinde hisseder, anlar. 
Böylece Allah, bir aracı göndermeksizin varlığını, kudretini, yüceliğini doğrudan ku
lunun kalbine bildirmiş, hissettiı"miş olur. Bunun sonucunda, inanma arzu ve niye
tinde olan kişi, vasıtasız Allah'a inanabilir. lnanma niyetinde olmayan -daha önce 
Allah inancı ve bilgisine sahip olmasa bile- o anda Allah'a yönelir, O'na yalvarır, 
yakanr, başına gelen musibetin kaldınlmasım ister. Musibetin giderilmesi halinde 
Allah'a kulluğa devam edeceğirıe dair söz verir. Ama musibet kalkınca eski 
inançsızlık haline döner. 

Şu ayetler bu hususu açıkça belirtmektedir: "Kendilerine dokunan (kıtlık ve 
hastalık gibi) bir sıkıntıdan. sonra insanlara bir rahmet (sağlık ve bölluk zevki) 
taddırdığımız zaman, bir de bakarsm ki ayetlerimiz hakkında onların (hazırlanmış) bir 
tuzağı vardır. De ki: tuzak kurnia bakımından Allah daha çabuktur. Çünkü 
elçilerimiz kurduğunuz tuzaklan mutlaka yazıyorlar. O, sizi karada ve denizde 
yürütendir. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri güzel bir 
rüzgarla alıp götürdülderi ve (yolcular) bununla neşelendikleri zaman, o gemiye 
şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar, 
çepeçevre kuşatıldıldannı anlarlar da, dini yalnız Allah'a halis kılarak, "And olsun 
eğer bizi buradan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yal
vandar. Fakat Allah onları kurtannca, bir de bakarsın ki, yine haksız yere taşkınlık 
ederler ... "(Yunus,l0/21-23). "Gemiye bindikleri zaman, dini yalniz O'na has kılarak 
(ihlasla) Allah'a yalvarular. Fakat onları salimen karaya çıkarınca, bir de bakarsm ki 
(Allah'a) ortak koşmaktadırlar. "(el-AnkebUt,29/65). Bu ayetler, inançsıziann durmu
nu açıklıyor. Demek ki inançsızlar, kendilerini inanca götürecek içlerindeki ve 
dışlanndaki her türlü belgeleri ısrarla reddediyorlar, ellerine geçen inanma imkan ve. 
fırsatıarım asla degerlendinniyorlar. Onlara laf anlatmak, ikna etmek, tatmin etmek 
adeta imkansız oluyor. Zira olumsuza ayarhdırlar. İnkar etınek, reddetmek; hırçmlık, 

54) Elmıılılı M.H.Yıızır,Hak Dini,VI,28. 
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huysuzluk, tatminsizlik sanki onlann tabiatı olmuştur. Ben şahsen, yüce Allah'ın, 
inanan inanmayan bütün kullarını hayatlan boyunca çeşitli vesilelerle çok kere 
uyardıgt i.ruıncındayım. 

a) Küfröım Arızi Olması 

!nsan yaratılışinda as.ı1 olan, Yaratıcı ya inanma hissi ve temayülüdür. İnsandaki 
inkarcılık, sonradan, çevrenin olumsuz etkisiyle meydana gelir. Niteki.vn bu konuda 
Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Her do~an çocuk, fıtrat üzere do~ar. Sonra, annesi 
babası onu hristiyanlaştırır, yahudileştiı:ir veya mecusileşÜrlr. Nitekim biı: hayvan, 
dedi toplu bir hayvan do~rur. Bazı organlan kesik olarak do~anlarını görüyor mu
sunuz?"55 

lnsan akıllı yaratık: olmasına rnJ!men başta anne babası, hocalan ve arkadaşlan 
olmak üzere çevresinin çokça tesiri altında kalan bir varlıktır. Anne babası müslü
mansa çogunlukla çocuk da müslüman oluyor. Hristiyansa hristiyan oluyor, dinsizse 
dinsiz vb. oluyor .. Bundan dolayı Hz. Peygamber arkadaşın insan üzerindeki etkisine 
dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: "Kişi, arkadaşmın, dostunun dini üzeredir. Bu • 
yüzden her biriniz, dost edindi~i kişiye dildcit etsin".56 · 

Yüce Allah, insanlarm hidayete ulaşmalan için hem akıl vermiş, hem de pey
gamberler göndererek onlarn yardımcı olmuştur. Böylece kıyamet gününde inançsız
ıarın Allah'a karşı; "Ya Rabbi! biz senin varlı~ından haberdar olamadık" diye özür 
ileriye sürmeleri hertaraf edilmiş olmaktadır. Demek ki insana dıştan, olumsuz biı: 
etki olmazsa o insan Allah'ın verdiği akılla Allah'ıbilebilir, bulabilir. Matüridiiere 
göre, yüce Allah, bir peygamber göndemıese bile insanların akıllanyla Allah'ı bul
maları onlar üzerine vacibdiı:. Çünkü akil, bu konuda yeterlidir.57 

Allah'm, insanı mü'min ve kafir olarak yaratmadıgına şu ayet delalet etmekte-
dir. ll [ •• 'J::~.-' ı:ı-·-~~~1't!f'!. .~,-· . .:ı::-.,.. r:- .J -'!"' ~ r-- ıJ:ı .;~' . 

=Sizi yaratan O (Allah)'dır. Öyle iken içinizden kimi kafir, kimi mü'mindir"(et
Te. ğabün,64/2). İnsan yaratılış itibariyle imana yatkın olmakla befaber, küfre de 
imana da kabiliyetlidiı:. İman.ve küfrü, insanlarm kesblerine göre Al)fıh yaratır.58 

Bu konuda lmam Ebfi Hanife(ö.lS0/767) şunları söylüyor: "Allah, insanları, 
küfür ve imandanazade (uzak) olarale yarattı. Sonra onları emir ve yasaklan ile mu
hatap kıldı. Bundan dolayı kafir olan, Allah'ın hızlanı (yardımı kesmesi) ile, fakat 
kendi fiili ve Ha1da inkan ve bu inkannda ayak diretmesi ile kafir oldu .. Mü'min de 

55) Bk.Buhari,Cenaiz,80; Kader,3;Müslirn,Kader,22-25. 

56) Bk. Tirmizi,Zühd,45; Ebu Davud,Edeb,l6. 

57) Bk.N.es-Sab\ini:,a.g.e:,s.85; Kernaleddin el-Beyadi)şaraıu'l-meram,Kahire,Thk.Yusuf Abdiirrez
zak; 1368/1949,s.75. 

58) Bk.Ebu's-Suud,Tefsir,İstanbul,Matbaa-i Arnire,l307h.,VIII,215-216.(Fahreddin er-Razi tefsiriy
le); Elmalılı,M.H.Yazır,a.g.e.,VIT,354. 
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Allah'ın tevfiki, yardımı ile, (fakat) kendi fıili (ihtiyan), diliyle ikrfuı, kalbiyle tasdi
ki ile iman etti. Allah, Adem (a.s.)'m ziirriyetini, onun sulhünden çıkardı. Onları 
akıllılar olarak yarattı. Onlara hitıibda bulundu; emirler, yasaklar verdi. Onlar, Allah' 
ın rabh~ım ikrar ve kabul ettiler de bu, onlardan, iman oldu. Onlar zaten bu fıtrat ·· 
üzere do~muşlardı. lmandan sonra kim Allah'ı inkar ederse o, Allah'ın fıtratını (fıtıi 
olan imanı) de!tiştirmiş olur. Kim de iman ve tasdik ettiyse onun üzerinde sehat ve 
devam etmiş oldu. 

Allah, kullarmdan hiçbirini ne küfür ve ne de iman etmeleri için zorlamaz. 
Onları mü'min ve kafir olarak da yaratmadı. Fakat mı.lan sade şahıslar olarak yarattı. 
İman da; küfür de kulların kendi fiilidlr. Allah Teala, kafır olanı küfür halinde iken 
lliir olarak bilir. Sonra iman etti.!ti zaman onun mü'min olacağını bilir ve onu 
sever. Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaz. Kulların hareket ve siikuna ait bütün 
fiilleri hakikat üzere onların kesbidir. Onları yaratan AUah'dır. Kulların bütiinfiille
ri, Allah'ın iradesi, ilmi, kazası ve takdiri iledir. Taat ve ibadetlerin hepsi Allah'ın 
emri ile, muhabbeti ile, nzası ile; ilmi, iradesi, kazası ve takdiri ile boynumuzun 
borcu olmuştur. Masiyetlerin hepsi de yine Allah'ın ilmi, kazası, iradesi ve ta.\diri 
iledir. Fakat muhabbeti, nzası ve emriile de~ldir."59 · 

Dünya bir imtihan yeridir. İnsanların h ür iradeleriyle Cennet' i veya Cehennem'i 
hak ettikleri bir yerdir. Ayette ~öyle buyurulur: "Allah dileseydi, bütün insanları 
hidayet üzerinde toplardı."(Bk.el-En'am,6/35). Ama Allah, ilahi imtil,ıanm gerçekleş
mesi için insanları seçimlerinde serbest bırakmış; dalaleti seçene dalaleti, hidayeti 
seçene birlayeti yaratmıştır. 

Yüce Allah bir başka ayette şöyle buyuruyor: "Biz dileseydik, herkesi elbette 
hidayete erdirirdik Fakat, "Cehennem'i cinlerden ve insanlardan bir kısmıyladoldura
cağım" diye Benden kesin söz çıkmıştır" .(es-Secde,32/13). Bu ayette, "Benden kesin 
söz çıktı" lafzıyla kasdedilen; "And olsun, sen ve sana uyanlarm hepsi ile Cehen
nem'i dolduracağım" (Sad,38/85) ayetidir. YüceAllah bu ayette İblis'e hitab ediyor. 
O, Allah'a isyan ederek kafirolmuş ve Cehennem'i hak etmişti. Bütün şeytanlar da 
k:üfiirde ona uymuşlardx. Yüce Allah, gerek cinlerden kafideri (şeytanları), gerekse in
sanlardan şeytaniara küfl.irde ortak olanları topluca Cehermem'e koyacağım bildiıiyor. 
Yüce Allah inananlar için Cennet'i, inanmayanlar içirı.Ceheıınem'i yaratı:ı.gma göre 

bu sözleri de haktır ve yerindedir. "hıanan inanmayan herkes Cennet' e gidecek veya 
Cehem::ıem'e gidecek" denseydi bu saÇma olurdu. Demek ki mü'min, imanmm ve .. 
ibadetinin mükMatım Cennet'te göreceği gibi, kafir de küfriinün cezasını Cehen
nem'de çekecektir. Herkes:, iradesi ve ameii ile neyi hak ettiise ona kavuşacaktır.60 

b) Kuhm. İıradesi.uiın Sımırh Olması 

İnsan hürdür, akıl ve irade sahibidir. Dinen sorumlu olması bundandır. Ancak 

59) Bk.Ebil Hanife,a.g .e.,s.4-5. 

60) Bk.E.B.en-Nesefi, a.g.e.,HI,289. 
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insanı ve insanın sahip oldu~u her şeyi yaratan Allah'dır. İnsanın iradesinin üstünde 
Allah'ın iradesi vardır. İnsanın iradesi hiçbir zaman Allah'ın iradesinin dışına çıka
maz. ~u hüküm, insanın sorumlulogunu zedelemez. Nitekim Kur'an'da şöyle buyu
rulur: 

:lı ı ; ı.::.ı ~1 -ır ı ;;;t:::J ı;. J . ~ ~ ı)l :ı;Jı • ~ ~ tl.11ı.l.ıı ~~ 
, , , ,p .. .., "' 

=Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Allah dile
meyillee siz dileyemezsiniz"(el-İnsan,76/29-30). Bu ayet, hem Cebrilerinve hem de 
Kaderllerin görüşlerine delil getirdikleri bir ayettir. Kaderiler,6l "Aruk dileyenRab
bine bir yol tutar" buyurulmasımn, Allah'a giden yolu tutmanın insanın elinde olan 
bir husus olduğuna delalet ettiğini ileri sürerler. Cebriler de, "Allah dilemeyince siz 
dileyemezsiniz" buyurulmasının, kulun iradesinin Allah'ın irad~sine bağlı olduğuna 
ve kulun iradesinin , fiilierinde bir rolünün olmadığına delalet ettiğini ileri sürer.62 

Her iki görüş sahibinin kendisi açısından haklılık payı olmakla beraber işin 
doğrusu -Allah bilir- şöyledir: Kulların fiilieri hususunda onlara da irade verilmiştir. 
Ama kulun iradesi mutlak değildir, Allah'ın iradesine bağlı ve onunla sınırlıdır. Ya
raucının iı·adesinin yaraulanın iradesini kuşatmış olması tabiidir. Kul, kendi kaderini • 
kendi keyfine göre çizemez. Her istediğini, istediği zaman, istediği şekilde yapamaz. 
Allah ise dilediği zaman, dilediğini, dilediği biçimde yapar. ilmi, iradesi, kudreti son· 
suzdur. Biri rahmetine, dilteri azabına giden .iki yolu kullanna öğretmiştir. İnsan, 
öğretilen bu iki yolun arasmda denenmek için yaratılmıştır.63 , 

lnsanlann iman etmelerinin Allah'ın izni ve iradesiyle oldu~una şu ayet delalet 
etmektedir. ~'i ~JJI ~~)i J;.;N:, .JJı ,:,~4 'il ~;1 ~1 ~ ~l? C. :i 

, , .. "' ,, "' .. fll .. 

=Allah'm izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün degildir. O, akıl
lanm güzel kullanmayanları pislik, murdarlık içinde bırakır."(Yunus,l0/100). Bu 
ayetteki "rics", "pislik, murdarhk" demektir ki bununla "küfür" kasdedilmektedir. O 
halde ayetin anlamı şöyledir: İnsana düşen, Allah'ın verdigi aklı kullanarak Allah'ın 
varhgma, birligine götüren delilleri düşünüp de Allah'm varlığım kavramak, O'nu 
Rab edinmek, O'na iman ve kulluk etmektir. Kişi, aklını kullanarak küfür pisligine 
bulaşmaktan kurtulacak ve Allah'ın izni, iradesi ve yardımıyla iman nimetine kavu
şacakur.64 

c) Allab'm, İnanmayanlara lıidayet Etmemesi 
Hidayeti ve dalaleti Allah, kullarının isteklerine göre yaraur. Hidayet isteyene, 

61) Kaderi, daha ziyade "kaderi inkar edenler" anlamında kullamlınaktadır. Halbuki "kula kudret izafe 
edenler" anlamında kullanılması akla daha yatkındır. 

62) Bk.F.er-Razi,a.g.e.,VIIT,407. 

63) Bk.Eiınalıh M.H.Yazır,a.g.e.,VIIT,208. 
64) Bk.Kadi Beydav1,a.g.e.,I,237. 
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hidayet; dalalet isteyene, dalalet yaratrr. Kur'an-ı kerim'de pek çok ayet, Allah'ın ka
firlere hidayet vermedi~ni bildirir.65 Yine bir çok ayet, Allah'ın zalimleri ve fasık
Ian hidayet etmedi~ni bildirir.66 Bu ayetlerde Allah'ın hidayet vermeyecegini bildir
di~ zalimler ve fasıldar, kafirler anlamındadır.67 

Yüce Allah, Kur'an'a, ay~tlerine inanmayanlan hidayet etmeyecegiı:ıi bildiriyor: 
"Allah'ın ayetlerine inanmayanlan, Allah hidayet etmez (dogru yola iletmez)"(Bk.en
Nahl,l6/104). Yine, yalancı inkarcılara hidayet vermeyecegini haber veriyor: "Şüp-
hesiz Allah, yalancı inkarcı kimseyi hidayet etmez"(Bk.ez-Zümer,39/3). Yüce Allah, 
kafirleri saptırdı~ını bildiıiyor: "lşte Allah, kafirleri böyle saptım (şaşırtır)"(Bk.el
Mü'min,40/74). Bu ve benzeri ayetler, bize, Allah'ın kimleri hidayet etmedigini, 
saptırdığını açık bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Allah, kendi iradesiyle inanma
yanı, dogru yoldan sapanı, saptırıyor. 

)'üce Allah, durup dururken hiçbir kulunu saptırmaz. Aksine Allah, kullannın 
iman etmeleri için her türlü imkan ve fırsatı onlara vermiştir. İnsanı, bütün ilmi ve 
arneli mükemmellik ilkelerini içerecek eşsiz bir güzelli.icte yaratm,ıştır. Fakat bazı in
sanlar, Allah'ın balışettiği bütün imkan ve fırsatlan teperek, yaratılış gayesinin tersi
ne, ısrarla küfre koşar ve Allah da omm için küfrü yaratır. Ama buna rizası yoktur. 
Bazıinsanlar da yaratılış gayesine uygun olarak imanı seçer, Allah da onun için ,-
hoşnud olarak- imanı yaratır.68 · 

Allah'ın bir kuida dalalet yaratması, o kulun c üz 'i iradesini, seçimini kötü yolda 
kullanmasmdandır. Yoksa kul, kabiliyetini dalalet yönüne yöneltmedikce Allah onu 
zorla dalalete sevketmez. Bu hususta cehr, zorlama yoktur.69 -

İnsan, akıllı yaratık olmakla diğer varlıklardan ayrılmış ve bu, onun mükellef 
tutulmasmı gerektirmiştir. !nsan, akh sayesinde ilim, sanat öğreniyor ve büyük 
başanlar elde ediyor. Ama insan her şeyi ile sınırlı yaratıktır. lstedigi halde yapa-· 
madıgı çok şey vardır. lnsanm nail oldugu hayır, iyilik, hidayet, iman, ibadet vb. 
üstünlükler her ne kadar omın iradesi ve kesbi ile ise de esasen Allah'ın ona lütfu ve 
ihsamdı,r}O Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: "Sana gelen her iyilik Allah'dandır. 
Sana gelen her fenaiık da kendindendir"(en-Nisa' ,4/79). Allah dilemedikce hiçbir şey 
olmaz. İnsanın nail oldu~u bazı iyilikler, insanın kesbi, çalışması ile olsa da 
Allah'ın iradesi, takdiri ve yaratmasıyladır. Bazı iyilikler ise insanın irade ve kesbi-

65) Bk.el-Bakara,2/264, el-Maide,5/67, et-Tevbe,9/37, en-Nahl,l6/107 vb. 

'66) Bk.eİ-Bııkara,2/258, Al-i İmran,3/86, el-Maide,5/51,108, el-En'am,6/144,et-Tevbe, 9/ . 
19,24,80,109, el-Kasas,28/50, el-Ahkaf,46/l0, es-Saff,61!5,7, el-Cum'a, 62/5, el-
Miinafikfuı,63/6 vb. -

67) Bk.E.B.en-Nesefi,a.g.e.,I,l68;IT, 138; KaıH el-Beydavi,a.g.e. ,I,73,91;IT,249. 

68) Bk.Ebu's-Suild,ıı,g.e., Vill,215-216; Elmıılılı M.H. Y ıızır,a.g.e., VIT,354-355. 

69) Bk.İzmirli !smail Hakkı, Yeni Ilm-i Kelam,Haz.Sııbri Hizmetli,Ankara,Umrım Yayınları, 

1981,s.326. 
70) Bk.E.B.el-Bakıllani,ıı.g.e.,s.335. · 
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nin dışında,tamanıiyle Allah'ın ihsamdır. İnsana isabet eden kötülüklerin bir kısmı 
insanın kendi hatasından, kusurundan kaynaklanır. Bir kısmı da Allah'ın, imtihan 
için takdir etti~i şeylerdir. 

E ger insanda yaratma gücü olsaydı, insan kendisi için hep iyilik, hayır yaratır; 
kötülük yaratmazdı. Yüce Allah'ın imtihan için kuluna takdir edip yarattı!ı;ı bazı mu
sibetler, nefsi islah etmeye sebep olur veya işlenen günahlara keffaret olur. Dolayı
sıyla haynn başlangıcı olur. Bunun için insan, başına gelen kötülü!ı;ün müsebbibini 
kendisi bilmeli, bununla beraber Allah tarafından oldugunu da unutmamalıdır.71 

d) Kalplerin Mühürlenınesi 

Kur'an-ı kerim'de kalp]erin mühürlenmesi, hatta agız, kulak ve gözün mühür
lenınesi hakkında çok ayet vardır. Allah tarafından insan kalbine mühür vurulması; 
insanın kafirolması ve küfür üzere ölmesidir. Di~er bir ifade ile insan için dalaletin 
yaratılmasıdır.72 Demek ki kalplerin mühürlenınesi konusu, hidayet dalaletle dogru
dan ilgili bir konudur. Aynca "cebr" inancını çagrıştırdı~ı için de do!ı;ru bir şekilde 
açıklanması gereken önemli bir konudur. 

Önce kalplerin, gözlerin, kulakların mühürlenınesi ile ilgili bir kaç ayet zikre~ 
delim. Sonra mühürleme konusunun hakikatini araştrralım. Nisa' suresinde bu hu
susda şöyle buyumlur: . 

'k. ,-:ı-. aıı :~ı.·~~~ .:· f~ • ,( ~- ·-- ... :,- ~uı ;.l-i- Jıı..:.ı('' ~~- ··"ll....,· . ~~ w 
~ ~ C'"' 11'1 ~f"'!'.~-".,..~ - .J "1."1.~.1"'" .J~ • ~ • "' "'' "' "' , ,.,. "' "' "' "'1 ı'i ,.r:c "'P d"'P D' 

[\u/t .wı ~ vj ~..1'1. ı.D ~-
=Sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri 

haksız yere öldürmeleri ve "Kalplerimiz perdelidir" demeleri sebebiyle (Biz onlan la
netledik). Hayır, Allah, onların kalpleri üzerine, küfürleri yüzünden, mühür 
basmıştır; pek azı hariç imana gelmezler"(en-Nisa',4/155). Bu ayetler, 
sözleşmelerini bozan yahudilerden bahsetmektedir .. Bu yahudilerin suçlan o kadar 
büyük ve çoktur ki sonuçta kalplerinin mühürlenmesine sebep olmuştur. Kalpleri
nin mühürlenmesine; sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, 
haksız yere peygamber öldürmeleri ve "Kalplerimiz kıhfhdır" demeleri sebep 
olmuştur.Bunlann her birisiaynayrı küfür sebebidir. !şte yüce Allah onların kalple
rini bu inkarcılıkları sebebiyle ve ezeli ilmi ile imana dönmeyeceklerini bildi~i için 
mühürlemiş tir. 

Bu konuda A'raf suresinde şöyle buyurulur: 

" .i! :.0::,. ı_:;.r ~ ~ _;., 1)$ (J .::.ı~lı ~~ ~· ~ :ill ~ ~Q1::,. ;{G ~~)ll~ 
, , ' , , 't' ·\/V .Ji?~ıl ~~~ y}i ~~~ ~ iıJi 

~.. .. ... 

·=İşte o ülkeler -ki, sana onlann haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz- and 

71) Bk.Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,II,551-553. 

72) Bk.S.et-Taftazani,Şerhu'I-Makasıd,IV ,309; S.Ş.el-Cürcanf,a.g.e .. s.524. 
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olsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller (mucizeler) getirmişlerdi. Fakat önce
den yalanladıklan gerçeldere iman etmediler. Allah, karırlerin kalplerini işte böyle 
mühürler."(el-A'raf,7/101). Bu ayette de Allah'm, bıınlann kalplerini mühürlemesi
nin sebebi, onlann küfürdeki ısrarları oldu~u bildiriliyor. Mümifıkiln suresinde de 
şöyle bııyıırulur: "Bunun sebebi, onlann önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu 
yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar, hiç anlamazlar" .(el-Münafıkiln,63/3).73 

··Bu ayette de onlann kalplerinin mühürlenmesine, imandan dönüp irtidad etmelerinin 
sebep oldıı~u bildiriliyor. · 

Kalbin yanmda gözün ve kula~ın mühürlendiğini bildiren ayetlerden birisi . 
şudur: 

·" [ \ . Al''\ ~,ı ;,JJıJJı ;; ;g,w_,f ~. ~ .ı~f J ~ J ~ ı)r. aıı ~ ~Jjı ~_,r . 
"' " ,.. "'.. .... .. .. 

= lşteonlar, Allah'm, kalplerini, kulaldanm ve gözlerini mühürlediği kimseler-
dir. Onlar, gafıllerin ta kendileridir"(en-Nahl, 16/108). Ayetteki kalpleri, kulaklan ve 

. gözlerinin mühürlendiği bildirilenler, bundan önceki dört ayette belirtilen, kaf:ı.rlerdir. 
Kalbin mühürlenmesi, imanın yeri kalp olduğu içindir. Kulaklann ve gözlerin 
mühürlenınesi de lliırin hakkı görememesi, işitememesini anlatmak için ifade edil-
miştir. 74 · 

Kaf:ı.rlerin kalplerinin mühürlenme sebebi onlann küfürdeki ısrarland:ı.r, KMir, 
Allah'ın bahşetti~i, fıtratm başlangıcındaki selametini kaybetmiş, kötü ahşkanlık
lanyla fıtrat selametini örten ikinci bir tabiat kazanmıştır. Kaf:ı.r, kendi h eva ve he
veslerinden, şahsi ve nefsani garazlanndan başkahiçbir şeye iltifat etmez. Gerçeği 
anlamak için yaratılmış olan kalbi nefsaniyede bo~ulmuş, gaybi hakilCatlere karşı 
inat ilekaplanmıştır. Kafır, "Size orada (dü~yada) öğüt alabilecek olanın öğüt alabi- .· · 
lecegi kadar ömür vermedik mi?" (Fatır,35/37) ifadesince Allah'ın verdiği hatırlatma 
dönemini tamamlamış, artık küfür onun ikinci tabiat Ve yaratılışı olmuştur. Artık ne 
enfüsi delilleri, ne Kur'an gibi açık delilleri ve mucizeleri düşün ür. Dinlemez, öğren
mez. Gözünü gaflet, şehvet, nefsaniyet ve bencillik perdesi büromüştür de alemin 
şekli, görünüşü, madenierin oluşumu, bitkilerin ve hayvanıann durumu, insan ana
tomisi gibi gözle görülebilen Hakkın delillerini görmez, görmezlikten gelir.7:5 

Yüce Allah, kullarının iman etmeleri için her türlü imkan ve fırsatı onlara tam
dığı halde kMirlerden bir kısmı aklını iman yönünde kullanmıyör, peygamberin 
Hakka davetinireddediyor, peygarnberle alay ediyor, Yaratıcıya uyarcasına nefsine, 
hevasına uyuyor. İşte Allah ezeli ilmiyle bu kulunun cüz'i iradesini Allah'a iman 
için kııllanmayaca~ını bildi~i için kalbini miihürlüyor. 

KMirler; iki kısımdır: Bir kısmı, kalpleri mühürlenmiş olanlardır ki bunlar 

73) Kalplerin mühürleı:ımesini ifade eden di~er bazı ayetler için bk.et-Tevbe,9/87,93; Muham
med,47/l6; el-A'r§f,7/l00; 'Yı.ınus,l0/74; er-Rum,30/59; el-Mü'min,40/35. 

74} Allah'ın kalpleri, kı.ılaklan, gözleri. vb. mühürlernesi yle ilgili diger bazı ayetler için bk.el
Bakara,Z/6-7; el-Cilsiye,45/23; el-En'am,6/25; el-Isra' ,1 7 /46; el-Kehf, 18/57. 

75) Bk.Elmahlı M.H.Yazır,cı.g.e.,I,191. 
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iman etme:der. Diıter kısmı, kalbi mühürlü olmayanlardır. Bunlar daha sonra 
hidayete ererler ve hatta ümmetin seçkinlerinden olurlar. 76 

Killirlerin kalplerinin mühürlü olması, peygamberi ve Kur'an'ı dinlemek iste
memelerindendir ve bu, bizzat kendi ifade ve itiraflardır: "Ve dediler ki: Bizi ça~ırdı
ğm şeye karşı kalplerimiz anlama!!;a mani örtüler içindedir. Kulaklarımızda bir ağır
lık var. Bizimle senin aranda birperde var. Onun için sen istediğini yap, biz de yapı
yoruz." (Fussılet, 41/5). 

Bir kul, Allah onun kafir olacağını bildi~i ve küfrünü takdir ettiği için kafir 
olmamıştır. Aksine Allah, onun kafir olacaİl;ım bildiği için öyle takdir etmiştir. 
Şayet Allah, kulunun kalbini baştan mühürlü yaratsaydı bu, cebr olurdu. Cebr ise 
sorumlulu~ kaldırdığı için mümkün değildir. 

Allah, kafirlerin iman etmeyeceklerini bildiği halde onları imanla yükümlü 
tutmuştur. Allah'ın ilmine aykın bir şey olamayacağına göre bu yükümlülük insa
nın gücünün yetmeyeceğini ona yüklemek değildir. Zira bu yükümlülük. ilk yaratı
lışa göre, insan gücünün üstünde değildir. Onuniçin yapılmıştır. Gerçi ikinci tabiata 
göre insan gücünün üstündedir. Fakat onun için yapılmamış, sadece bilinmiştir. • 
Allah'ın bilmiş olması, zorla yaptırmış olması demek değildir. Allah, mühürleme
yi, ikinci tabiatı, kulun iradesinden ve verdi!ti kudretinden sonra yaratmıştır.?? 

Hz.Peygamber kalpterin mühürlenınesini şöyle açıklar: "Başlangıçta bir günah 
· işlendiği zaman, kalptekara bir leke olur. EJ!er sahibipişman olur, tevbe ve istiğfar 

ederse kalp yine parlar. Günah tekrarlanırsa o leke de artar. Nihayet arta arta öyle bir 
raddeye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar. "78 Kur'an'da da şöyle buyuru- · 
lı:ır: "Karşısında ayetlerimiz okunurken onlara, "Eskilerin masalları" der. Hayır hayır, 
fakat onların kazançlan kalplerinin üzerine pas bağlamıştır"(el-Mutaffifin,83/l3-14). 
Demek ki şirk, küfür ve insanın devamlı işlediği ve tevbe etmediği günahlar kalbi 
karartıyor, pasıandırıyor ve bu neticede kalbin mühürlenmesine sebep oluyor. 

Mutezile, Allah'a çirkin fiil isnadım caiz görmediğinden kalplerin mühürlenme
. sini gerçekmanada anlamayıp mecaza hamleder.79 Kalplerin mühüdenmesini, "mü
hürlü oldu~nu söylemektir" diye tevil eder. SO 

H-HİDAYET-DALALETLE DüLAYLI OLARAK İLGİLİ AYET
LER 

Burada ele alacağımız ayetler dolaylı olarak hidayet ve dalaletle ilgili ayetlerdir. 

76) Bk.Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,I,l94-195. 

77) Bk.Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,I,193. 

78) Bk.Tirmizi,Tefsiru sure 13/1; İbn Mace,Zühd,29; Ahmed b.Hanbel, Müsned,II, 297; lbn Kesir, 
Tefsir,Beynıt,Daru'l-ma'rife,l388/1969 ,IV ,485. · 

79) Bk.ez-Zemahşeri:,a.g .e .,1,26-27. 

80) Bk.E.H.el-Eş 'aıi,Makdlatu'l- islamiyy fn,s.259; E.M.el-Cüveyni,a.g.e.,s.214; S.Ş. ei-Cürcaru, 
a.g.e.,s.524. 
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Hidayet dalillet konusunu bir bütün olarak degerlendirebilmek için bu tür bazı ayetler 
üzerinde durmarun yararlı olacagı ümidindeyim. · 

A- AMELİN SÜSLÜ GÖSTERİLMES!. 

F1itır suresinde insanın kötü arnelinin kendisine süslendigi, böylece onu güzel 
gördügü belirtiliyor. Halbuki bu, hidayet ve dalalet konusunda insanın aklına bazı 
şüpheler getirebilir. Önce ayeti zikredelim, sonra kötü arnelin süslendirilmesinin ne 
demek oldugunu açıklamaya çalışalım. 

n••::.t-:. .. ;ı'.li'''ı~ıf'.'ı'•~'' ''''l'•~'''ı .... ~"'f'ı'tı~'''r'.ı"_'' 'f'..,·'•-.4 ~ ~ • 'r'i'""' Wl • .J.ı. .:ı-o ıJJ+i. .J • .J.ı. .:ı-o IJ'"""'.. "AA ,J ~ .......... () .......... ..,.,. 4J V/.) ~ ı 

• - • [A/fa' ;.u ı ~ ·~;.-~:atı ~J...::.f 
= Kötü arneli (işi) kendisine süslü gösterHip de onu güzel gören kimse 

(kötülügü hiç işlemeyen kimseye benzer) mi? Şüpheyok ki Allah diledigini 
saptıru, diledigini de hidayet eder. Artık onlara üzülerek kendini harap etme. Çünkü 
Allah onların yapmakta olduklarını bilir"(Fatır,35/8) .. Bu ayetin anlamı -Allah 
bilir- şöyledir: Kafirlerle mü'minler bir olmadıgı gibi, salih amel işleyen 
mü'minlerle salih arnel işlemeyenler de eşit olmaz. lman edip de salih amel 
işleyeniere Allah tarafından bagışianma ve büyük ecirler vardır. Ama kendi aklı ''e 
iradesiyle sal.ih arnellerden geri kalanlar böyle degildir, yani onlara ecir yoktur.lkisi 
eşit olQiaz. Zira birisi Allah'a ibadet için uğraşıyor, nefsinin isteklerine karşi ge
liyor. Diğeri Allah'a ibadeti terk etmiş, nefsani duygulannın peşine takilmış, onların 
esiri olmuş; vehim ve hevası aklına üstün gelmiş; kendisine kötü arneli güzel 
gösterilmiş yani kendi kendine, işlediği kötü arnelleri güzel görmeye başlamış, 
şehveti gözünü bürüdüğü için kötüyü iyi gören sarhoş gibi hakkı batıl, batılı hak · · 
görüyor. !şte böyle olan kimse dünya hayatına aldanmış, kötüyü iyi görecek kadar 
şaşkın ve vicdansız olmuştur. Böyle olan kimseler elbette salih amel işleyen 
mü'minler gibi bağışlanmaya ve ecrekavuşacak değillerdir. Allah, nefsanı arzularına 
ve şeytaniara uyanları saptınr; peygamberlere uyanlan hidayete erdirir. Allah'ın 
onları saptırması hikmetsiz ve zorla degildir, onların iradelerine bağlıdır. sı 

B· GÖGSÜN GENİŞLETİLMESİ VE D ARAL TILMASI 

Hidayet ve dalal.ette insan iradesinin rolünün olmadı~ını ileri sürenterin görüş
lerini destekler gibi görünen ayetlerden biri de şudur: 

";.. ~~-.. :;ı;...~ :r ;.~ ~1 ·~..; ~ J r~!lJ t~ c-;:.;~~ ~f aıı ~;.:;.; 
[ \ YO/"'rW'"il] ~ lf ~?f ~ ~)1 aıı ~ ~l? :c.:Jr:;. 't.,' @t W)' G; 

=Allah kimi hidayetine erdirmek isterse onun göğsünü (kalbini) İslam'a açar 
(gönlüne genişlik verir), kimi de dalalette bırakmak isterse onun da kalbini -göğe 

81) Bk. Kadi Beydavi,a.g.e.,ll,l43; Elmalılı M.H. Yazır, a.g.e:,VI,l47-148. 
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yükseliyoımuş gibi- ı;iar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları işte böyle murdarlık 
içinde b:ırakrr" (el·En'am,6/125). 

Hidayet ve dalaletin kulların hak etmelerine baglı oldugunu daha önce söyle
miştik. Burada, Allah'ın hidayetini diledi~i kuluna, gö~sünü İslam için açması; da
laletini diledigi kuluna, gö~e yükselircesine gö~sünü darlaştırmasının ne demek 
oldu~unu açıklamaya çalışaca~z. Bu hususu Birnalılı Muhammed Harndi Yazır 
ş~yle açıklıyor: 

"Şerh-i sadr; gö~sün genişlemesi, açılması demektir ki insanın lslam'ısevmesi
dir. Gö~sün açılması ve genişlemesi, hem rahat nefes almakla i~· huzurunu, hem de 
kuvvetli ve dayanıklı olmayı ifade eder. İslam için gö~sün açılması, insan nefsinin 
hakkı seve seve kabule hazır hale gelmesidir. lman eden kişinin içine huzur dolar, 
"iman ettim" diye sevinir. İlahi teklifleri yerine getirmek nefsine a~ır gelmez. Bun
ları büyük bir zevkle yapar. 

Gö!tsün daralması da; insanın imandan, İslam'dan kaçmasıdır. Nasıl ki insan 
gög;e dog;ru yükseldikce basınç azalaca~ından nefes alması güçleşir, bog;ulacakmış 
gibi olur. Hatta yirmibin metreyi geçince özel cihazlar olmadan nefes alamaz, çatlar, • 
ölür. Bunun gibi, Allah'ın, dalaletini isted~~i insan da imandan, İslam'dan sıkılır, 
daralır, çatıayacak patlayacak gibi olur. Genişlikve ferahlı~, do~ulukta ve selamet
te de~il. e~likte ve felakette arar. "82 

Yüce Allah, kimin kalbini lslam'a açar da onu hidayet eder? Kimin kalbini da
ral tır? Bu sorunun cevabı, bu ayetin sonudur: "Allah, inanmayanları işte böyle mur
darlık içinde bırakır". Murdarlık, küfürdür. Demek ki kalbi darlaştınlan kişi, kafir 
olandır. hadesiyle küfrü seçene Allah, lslam'ı sevdirmiyor. lman, İslam, ibadet onu 
öyle sıkıyor ki sanki çatlayacakmış gibi oluyor. 

C- ALLAH'IN İMANI SEVDİRMESİ 

Yüce Allah, mü'mine imanı sevdirirve kalbinde onu süsler. Mü'min, ibadetlere 
devam ede ede iman iyice onun kalbine yerleşir. Mü'min, Allah'dan,Peygamberden 
razıdır. Dinin bütün emirlerini güzel bulur, bütün yasaklarım çirkin bulur. Küfrü, 
fasıkh~ı, günah işlerneyi nefret edilen bir şey olarak görür. Zor da gelse, işine de 
gelmese imandan, lslam'dan, dinden, dindarlıktan aynlmaz. Bu hususta yüce Allah 
şöyle buyurur 

· . _,.u ı~~. ~ ~ JJı J;.,~ ~ ~1 ı;.c..ı-
. )1" -•••• 1.~ •'' '1' •• ' 111' ,.,ı-,, 't'11 :ır' ·ı:-. f( _j .~' ~ ,.,,, ~·. 1' ,, ' 1 '1 ':' .:'1' ;.!.-.ı ro ..... _, ı.ı.......,., ..~ ~ .ıP". r""'· :r .ı~.,_.~ .ı ıJ""J.I •• .,...... dJ.! V"' J 

' , [II-V ttı\ .:ıi#IJ ~r•!Cı aıı j't .3 :,-;ıııı ::ı:-a::J ~~~ ' 
Bilin ki içinizde Allah'ın Peygamberi vardır. E~er o bir çok işlerde size uymuş 

olsaydı, şüphesiz sıkıntıya diişerdiniz. Ancak Allah size imam sevdirdi ve onu kalbi
nizde süsledi. Küfrü, fasıkh~ı ve isyam da size çirkin gösterdi. İşte onlar, hak yo- . 

82) Bk. Elmal:ılı M.H.Yazır,a.g.e.,ill,450-451. 
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lunda sarsılmadan dosdogru gidenlerdir. (Bunlar size) Allah'mfazlı (lütfu) ve nime- · 
tindendir. Allah, her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (el-Hucurat,49n-8). 

"İmanı sevdirdi" demek, "onu açıkladı ve kesin delille onu süsledi" demektir.83 
lman etmek içinbilgi gereklidir, ama yeterli de~ildir: Sevgi de şarttır. Zatendinin 
esası sevgidir. İslam'da sevginin büyük bir yeri v~ de~eri vardır. Allah'ı sevmek, 
Peygambere uymayı gerektirir. Nitekim, "De ki: "E~er siz Allah'ı seviyorsanız bana 
uyun, Allah da sizi sevsin ve .günahlarınızı ba~ışlasın" (Al-i lmran,3/31) buyurulur, 

Alimler sevgiyi, tabii ve akl'i olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Tabii sevgi, ta
biata uygunluktur. Ak1'i sevgi de, gayede bir hayır ve çıkar anlayışından kaynaklarm 
ki sa~lık içinilacı sevmek bu türdendir. Bu şuıirlu sevgi, imamn elde edilmesi de~e
rinde öneme sahiptir. Nitekim Hz. Peygamber: "Hiç bir kul, ben, kendisine, ehlin
den, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkca (kamil) iman etmiş 
sayılmaz" buyurmuştur.B4 

Her iki takdirde de sevginin kendisi, bir akıl işi değildir. Dogrudan doğruya 
Allah'ın verdiği birduygudur. Allah'ın sevdirmedi~i şeyler, düşünmekle sevilmez. 
Ancak Allah'ın sevdirdiği şeyler, bilinmek, düşünölmek sayesinde akılla sevilebilir. 
Demek ki imamn esası sevgidir. Sevgi de Allah'ın bir vergisidir. Allah, böylece 
imanı mü'mine sevdirmiştir. Mü'minin kalbinde imam süslemiştir. Bu sayede · 
mü'min Peygambere itaat ediyor, dinin emirlerini yapıyor, yasaklarmdan uzak du
ruyor. Küfürden, fısktan, isyandan i~eniyor, kaçıyor.85 

D· ALLAH'IN AZDlRMASI 

E~er Allah, bir kulunu, azdırmak ve saptırmak isterse Peygamberin de, başka 
bir öğütçünün de öğüdü ona fayda vermez. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: 

.. , '1ı- ·.e-.-·. 'J::::~~ ·4 •.• 'f·ı- .ı-·, ~b. -- ~· ·4. ·-4 ., • ~·J:::.1~: •• -.; .y. _, f"'"'U _,. ·~ .:ı ı ""u! 4IJ .:ı... .:ı, r l!"'"' ı .:ı ı .:ı~.; ı .:ı • ..,.,....., ı-.~ v _, 
. .... ,. , " .... ı·,p.,,:. 

[ft/\' -~.P' ~-

=Eğer Allah sizi azdırmak istemişse, ben size ö~üt vermek istesem de nasi
hatım siz~ fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir. O'na döndürüleceksiniz" (Hud,ll/34). 
Allah'ın azdırdı~mı, saptırdı~ım kimse hidayete ulaştıramaz. Ancak, Allah , kimi 
azdırır, saptınr? Yüce Allah durup dururken bir kulunu azdınp saptımıaz. Aksine 
azma, sapma, hidayet işini kulun ihtiyarma bırakır. Nitekim bu ayetten biz bunu 
çıkarıyoruz. Eğer Allah bir kavmi saptırsaydı, o kavmin peygamberine, onlara nasi
hat etmesini ve onları imana davet etmesini emretmezdi. Halbuki Allah peygamber- · 
leri, insanları imana davet etmek ve onlara öğüt vermek için göndermiştir. Kafirleri 
imana davet etmelerini peygamberlerine· emretmiştir. E~er Allah onları önce 

83) Bk. F. er-Razi,a.g.e.,VII,593. 

84) Bk. Buhııri,İman,8; Miislim,İman,67, 70; Nesa1,İmiın,l9; İbn Mace, Mukaddime,9; Ahmed b. 
Hanbel,Müsııed,III,l77. 

85) B k. Elmalılı M. H. Y ıizır,a.g .e., VI,525-526. 
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saptırsaydı. sonra peygamberine onlara nasihat etmesini emretmesi lüzumsuz olurdu. 
Demek ki Allah· kullarını saptırmaz. Yine, şayet Allah kullarını saptırsaydı bu, 
kıyamet gününde onların iman etmemelerine dair bir özür olurdu. Nuh kavminin de 
Nuh (a.s.)'a: "Allah bizi saptırdı, senin davetin bize fayda vermez" demeleri gerekir
di. Halbuki böyle demeleri caiz degildir. Şu halde bu ayet "cebr" düşüncesinde olan
lara delil de~ildir. Allah'ın azdırması ve saptırması şöyle olur: İnsan hertürlü imana 
götüren sebepleri, vesileleri görmezlikten, duymazlıktan gelir. Küfürde ısrar eder. 
Allah da ona lütuflarını keser. Nefsiyle onu başbaşa bıralor. 0, kendisi azar, sapar; 
"Allah onu saptırdı" denir.86 

E· ALLAH'IN KİŞİ lLE KALBi ARASINA GİRMESİ 

lman ve küfür, insanın iradesiyle kolayca elde edebilecegi şeylerdir. Bunlara 
ulaşınada zorlayıcı bir engel yoktur. "Hak:, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman 
etsin, dileyen inkar etsin" (el-Kehf, 18/29) ayeti bu hususu açıkca ortaya koymak
tadır. Buna ragmen Enfal suresindeki bir ayette Allah'ın kişi ile kalbi arasına girdigi 
bildiriliyor: 

"H/ll Ju.:Jıl ~';kJ PJ ~1~ ~~ _;;Jı~~;.; 4İJ1~1 ~~~ 
=Bilin ki, Allah, gerçekten kişi ile kalbi arasına girer. Siz hep O'nun huzu

runda toplanacaksınız." (el-Enfal,8/24). "Cebr" inancında olanlar bu ayeti, "Allah, 
kafirle kalbi arasına girer de ona iman ettirmez, mü'minle kalbi arasına girer de onu 
küfre düşürmez" diye anlamışiarsa da Fahreddin er-Razi (ö.606/l209), bu anlayışın, 
kafirin iman etmesine Allah'ın engel olması demek oldugunu ve ilahi adaletle 
bagdaşmadıgını ileriye sürerek bunu reddeder ve şöyle der: "Bu durumda kafir,aciz 
sayılır. Aciz ise sorumlu tutulmaz. Halbuki Allah güç yetirilemeyeni teklif etmez.87 
Aksi takdirde bu, kafirlerin, "Biz iman edeceklik ama Allah inanmamıza engel oldu" 
diye mazeret göstermelerine ve özürlü sayılınalarına sebep olur. O halde ayetin 
anlamı, "kişi, ölmeden, imana ve hayırlı işler işlemeye acele etsin" demektir.88 

Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi, insanın ölmesidir. Zira insan ölünce her 
türlü fırsat elden gider. Bu, ölmeden kalbinizi Allah'a.ve Peygamberine itaatta ınıaslı 
kılın, uzun emelleri bırakın, demektir.89 "Biz ona şah damanndan daha yalnmz" 
(Kaf,S0/16) ayetinde işaret edildigi gibi Allah insana o kadar yakındır ki insanın fül
lerini gördügü, bildigi gibi kalbinde gizlediklerini de bilir. Bu ayette; fırsat elde iken, 
can tende iken, kalple kişinin arası açılmadan yani ölüm gelip çatmadan Allah'ın ve 
Peygamberinin ebedi saadete vesile olan davetine kulak vermenin önemi belirtilmek
tedir.90 

86) Bk. F.er-Razl,a.g.e.,V ,80. 

87) Bk. el-Bakara,2/286. , 

88) Bk. F. er-Razi,a.g.e.,IV,533-534. 

89) Bk. E.B.en-Nesefi,a.g.e.,I,lOO. 

251 

• 



Dr.Mehmet BULUT 

F- ALLAH'IN GÜNAHI VE TAKVAYI İLHAMI 

Yüce Allah, her insana bir iyilik ve kötülük, kar ve zarar duygusu vermiştir.· 
İnsan zarardan kaçın:ır, kara yönelidnsan, sirf akhyla her konuda iyi olanlan ve kötü 
olanlan bütün aynntılanyla bilemez. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: 

" [\.-V/._\ ~ıl ~'-~~y~ ~j ~ılj ~eG1~ ~[); j ~~ Wti ~(;,. (.j~j 
. . ' - - . 

=Nefse ve onu en güzel biçimde şekillendirene, sonra ona kötülük duygusunu 
da, sakımp iyi olmayı da birlikte ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden 
arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere daldıran da ziyan etmiştir" (eş-şems,9ın-
10). Ayetteki günah işlemenin ve günahdan korunmanın Allah tarafından ilham 
edilmesi demek; Allah'ın, kuluna, !Aat olan, iyi olan şeyleri ve günah olan, kötü 
olan şeyleri ögTetmesi ve bunlardan takvanın iyi, masiyetin kötü oldu~unu bildirme
sidif.9l Aym zamanda her şeyin Allah'ın ilmi, iradesi, kazası, kaderi ve yaratmasıyla 
vücud buldu~una da işaret etmektedir.92 

Esasen bu günah ve takvayı kalbe ilham, bunların her ikisinin de yapılmasım 
kalbe aşılamak olmayıp herhangi bir işte"Bu, şerdir, isyand:ır, nefsi kötülü~e sürük
ler. Bu açıdan zararc:J.ır, bunu yapma. Şu ise, takvadır, hayır ve ibadettir, kötülükten 
korunuştur. Bunu yap" diye bir nefse şerri ve hayn, kötüyü ve iyiyi, zarar ve faydayı , 
bildirip aşdayarak fücfirdan sakınmanın, takvaya sanlmanın iyi olaca~ım duyurmak
tır.93 

· Allah, yaratan; kul, kesbedendir.94 Allah'ın mü'minleri hidayeti; onlar için hi
dayeti yaratması, imanla kalplerini aydmlatması, gö~üslerini genişletmesi, yardımı, 
kendine giden yolu onlara kotaylaştırması suretiyle olur. Allah'ın hidayeti, neticede,· 
mü'minin Cemıet'e girmesine sebep olur.95 

lU- HlDAYET-DALALET SEBEPLERİ VE HİDAYETE ÇAGIR~ 
MANIN ÖNEMİ . 

A· HİDAYET SEBEPLERİ 

İnsan için hidayete ulaşma çok önemlidir. !nsan ın hi dayete ulaşmasmda, kendi 
niyetinin ve iradesinin rolü büyüktür. Bununla beraber peygamberler ve ilahi kitaplar 
insanın hidayete ulaşmasında yardımcıfaktörler ve yönlendiricilerdir: · 

90) Bk. F.er-Razi,a.g.e,,IV,533. 

91) Bk. E.B.en-Nesefi,a.g.e.,IV,361. 

92) Bk. F.er-Razi,a,ç.e.,Vill,582-583. 

93) Bk. Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,Vill,474. 

94) Bk. E.M. en-Nesefi,Tabsıraıu'l-edille,vr.220 b. 

95) BK. E.B.el-Bakıllan1, a.g.e.,s.335. 
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İnsamn Niyeti. ve 

İnsanın hkli3.yete ulaşması büyük ölçfide kendi :ihtiyarmdadrr. Nitekim Kur'an'da: 
" l\ \1 t y,.ı LO.ıJl 1 , ' ~1.! ' ' ' ::,:;. ~ 

= Kim, ,!\Jlah'a inanırsa, ,a.nah, ormrı kalbine hid:1yet verir " (et-Tegabün,64/ll) 
buyıı..ruluı:. Ayeue, Allah'a iman eden kişinin kalbine Allah'ın hl:dayet verecegi bildi
riliyor. Burada hidayet, "dogru yolda devı.11rıhhk" anlarnma geldigi gibi aym zamı.uı
da " mü'minin, karşılaştıf~ı afet, bela ve musibeıin, Allah'ın izni ve takdiri ile 
oldu~unu bilerek teselli bulması, böylece, kı.ı1bine genişlik verilmesi", anlammdadrr. 
Bu bakımdan mifmin, bir musibetle karşıJaş:ırsa, isyan etmez; sabreder, haline 
şükreder, ruhi dengesi bozulmaz.96 

Hidftyete emıenin şartının iman oldu!ıunu bildiren bir ayet de şudur: "Eğer 
onlar, böyle sizin gibi iman ederlerse muhalrJcak hidayete ereder".(el-Bakara,2/137) .... 
Şu ayet de tslam'a girenierin hidayete erecegini bildirir: "Eğer lslam'a girerlerse, hi
dayeti (doğru yolu) bulurlar." (Al-i lmnm,3/20). Yine yüce Allah, nzasını kazanmak 
isteyenleri, küfür karanlıklarmdan kurtanp iman aydınlığına lcivuşturacağım ve onla
n hidftyete ulaşuracağımbildiriyor: "Allah, nzası yolunda gideni, onunla (Kur'an'la) • 
selamet yollarına iletir. Onları, izniyle (iradesiyle) karanlıklardan aydmh~a çıkarıp 

dosdoğru bir yola koyar." (el-Maide,S/16). Yüce Allah, kendi yolunda cihad edenleri, 
kendi yoluna ulaştım: "Bizim ugrumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollanmıza 
eriştirecegiz." ( el-Ankebfit,29/69). Yüce Allah, ihtida edenlere hidayeti artınr: "Hi
dayeti kabul edenlere (ihtida edenlere) Allah, hidayeti artırır ve onlara takvalannı verir 
(Cehennem'den nasıl korunacaklannı ögretir)" (Muhammed,47/17). 

Bütün bu ve benzeri ayetler, insanın ihtidasmda aklının, iradesinin, niyetinin, 
gayretinin rolünü açıkca ortaya koymaktadır. 

2) Peygamberlerin Hidayete Vesile Olması 

Hidayet; hem, "do~n:ı yola koymak, dogru yola ulaştırmak" anlammdadır ki bu 
anlamda ancak Allah hakkında kullanılır. Hem de, "doğru yola çağırmak, doğru yolu 
göstermek, ö~etmek" anlammdadır ki bu anlamda peygamberler ve ilahi kitaplar 
hakkında kullamhr. Yüce i\llah, peygamberleri hidayet yollannı ögı-etmek ve göster
mek, dalalete götüren şeyleri ögı-etmek ve bunlardan sakındırmak için göndermiştir. 
N·• k' "[""'/~\ 1 ""1] •<'1 '''··<~.•A•',~I", 

lee ım, • ' ' ~ ~· • I,J r~ .:U.I+I. ~~ r"~ J 

= Onlan (peygamberleri), emrimizle (vahyimizle) doğru yolu gösteren önderler 
· kıld:ık" (el-Enbiya',2ln3) ayetinde peygamberlerin hidayetçi oldukları bildiriliyor ki 
burada hidayetçi, "do~n:ı yolu ö~etici, gösterici" anlamındadır. Şu ayet de aym an
lamda Hz. Peygambere hitaben indirilmiştir. 

" [ 0 Y /i. V ı;_ı..ı.:Jıl ~,..ı. ı:.;.. jJ <J.ji:J :ı.ı;J 
=Şüphesiz ki sen doğru yola hidayet etmektesin" (eş-Şu ra,42/52). 

Buna karşılık: bazı ayetler de vardır ki bunlarda Hz. Peygamberin hidayet ede
rneyeceği bildirilir. Mesela: 
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"[o'l/~11 ~ıl ~-~·~ f!c.1;~ :~;;iJ~ ll!ı~~ ~';,;.1;; iJ.~ U~J 
= (Rasfılüm) sen, sevdi~ini hidayete erdiremezsin. "Ancak Allah, dilediğine 

hidayet verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilir." (el-Kasas,28/56). 

" = IYVY/V'i,A.lll :~;;iJ_~ll!I~.Jr;.ı».J.(t::.~ 
Onları hidayete erdirmek senin üzerine borç de~il. Ancak Allah, dilediğine 

hidayet verir" (el-Bakara,2/272). 

= [rv1,, J....:Jıı ~;;ı.~_~ uaıı~pr;.ı»~~;.;~J 
Sen, onlann.hidayete ermelerine çok hırslı isen de şüphe yok ki Allah dalalette 

bırakacağı kimselere hidayet nı,ısip etmez" (en-Nahl,l6/37). Bu ve benzeri ayetlerde 
Hz. Peygamberin hidayet ederneyeceği bildirilir ki buradaki hidayet, "yaratma" 
aniarnıİlda Aliah'a mahsus ul~ü hi~y~tti:r.· 

Hz. Peygamber de, yüce Allah'ın, kendisini hak ile, aleüı1ere ra.lı.met,-hidayete 
vesile olma anlaimnda- hidayetçi ve müjdeleyici olarak gönderdiğini haber vermiş
tir.97 Yine Hz. Peygamber, Allah'ın kendisine hidayet yoUarım açtığını 98, kendisi 
vesilesiyle dalalette olan kullarını hidayete ulaştırdığmı99, bizzat kendisinin de 
ümmetine hidayet yoUarım öğrettiğini ıoo bildirmiştir. 

3) İlahi Kitaplarm Hidayete Vesile Olması 
Peygamberler, insanların dalilletten kurtulup hidayete ermelerine sebep olduğu 

gibi başta Kur'an olmak üzere bütün ilahi kitaplar da insanlarm hidayetine sebeptir. 
Bu husustaki ayetlerden bazılan şunlardır: · 

" rvw .ı.~.:\lıı ~)1 ~~ı.~_~ ~c,ilı r.ı,. ~; 
=Şüphesiz ki bu Kur'an, en do~u yola (hidayet eder) iletir" (el-İsra',l7/9). 

" [V-\/Y &,A.lll ~~lJ .j.M. J.,J ~.)U yl.l-$'JI ~~ ~~ 
= Elif lam mım:Bı{ (K~'~n), doğrı{ıuğ~nda şüpheolmayan ve takva sahipleri 

için hidayetin (doğru yolun) kendisi oları bir kitabdır" (el-Bakara,2/l-2). 

" [or n •...ı..ııı ~:~:ı ;.ll.J ~ı.()lı ~ y~ı.;.;. G:.JnJ ~ 
= Bir vakit Musa'ya Kitab'ı ve Furkan'ı verdik. Umulur ki hi dayete erersiniz 

·(doğru yolda gidersiniz)" (el-Bakara,2/53). Bu ayetler, yüce Allah'ın ilahi kitapları, 
insanlarm hidayeti için gönderdiğini açıklamaktadır. Hz. Peygamber de AHah'm, 
Kur'an'ı insanların hidayeti için gönderdiğini haber vermiştir.101 

İnsanın hidayeti kendi elinde yani ihtiyarmdadır. Ama p.~ygamberler ve ilahi ki
tablar hidayete vesiledirler. Bu bakımdan hidayete kavuşmak isteyen insan; hidayeti _ 

96) Bk.F.er-Razi,a.g.e.,VIII,219-220; E.B.en-Nesefi,a.g.e.,IV,262. 

97) Bk. Nesa!,İmiin,6; Almı.ed b. Hanbel,Müsned,V,257,268. 

98) Bk. Müslim,Mesacid,257; Ebil Davı1d,Salaı,46; Nesai,İmilrnet,50; İbn Mace, Mesiicid,l4. 

99) Bk. Buhiiri',Meğazi,56; Miislim,Zekat,l39; Ahmed b. Hanbel,Müsned.,II,95,!00. 

100) Bk. Müslim,Mesacid,256. 

101) Bk. Müsiirn,Fadailu's-salube)7; Darimi,Fadailu'l-Kur'an,l; Ahmed b. Hanbel, Müsned., IV, 
367 .. 
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öğreten, gösteren ve lıklayete ça~ran peygamberlere ve ilahikitabiara kulak verirse, 
tabi olursa bu, onunJıidayete ulaşmasına yardımcı olur. Hatta peygamberlerin vı.ıris
leri, ilmi ile funil alimiere ve mürşidlere uymak dahidayete sebeptir. Nefseve he
vaya uymakise dalalete sebeptir. 

Yüce Allah, peygamberler göndererek, kitaplarindirerek do~ yolu göstermiş 
ve ö!tretmiştir. Ama iradesiyle doğru yola giren veya girmeyen insanın kendisidir. 
Nitekim, " [\ ·1'. JJ,Jıl ~~~:~:u.:, · 

= Biz ona iki yol (Cennet ve Cehennem'e götüren hayır ve şer yolunu) 
·gösterdik" (el-Beled,90/l0) huyurulur ki bu ayet, yüce Allah'm, kullarına Cennet ve 
Cehennem yoUarım gösterdi~ini, insanlarm hür iradeleriyle bunlardan birini 
seçti~ini haber vermektedir. 102 Bu hususta Fussilet suresinde de şöyle buyurulur: 

" [\V 1 '- \ ~l j4)1,_fo ,;;JIIfo\l ~G;:.ı4l '~;J ı:-1 J 
= Biz Semfıd milletine doğru yolu gösterdik, ama onlar körlügü (dalaJeti) 

hidayete tercih ettiler" (Fussilet,41/17). Yüce Allah, Semlld kavmine peygamberler 
göndererek doltru yolu öğretti, gösterdi. Ama onlar körlüğü yani dalilleti birlayete ter
cih ettiler)03 B.urada hidayet, "ulaştıncı deliUet" anlammda değildir; "yol göstermek, • 
açıklamak" anlammdadır. Semud kavminin bir kısmı mü'mindi, bir kısmı kafirdi. 
Allah, mü'minlere hidayet etti, kafider ise küfrü tercih ettiler. Yahut Semud kavmi 
önce mü'mindi, sonra irtidad edip kafir oldular. Böylece hidayetten sonra küfrü sevdi
ler, bunu imana tercih ettiler)04 

B- DALALET SEBEPLERİ 

İnsanların hidayetine sebep olan unsurlar olduğu gibi daHiletine sebep olan un
surlar da vardır. Bunların başmda nefseve hevaya uyma gelir. Sonra şeytana uyma 
gelir. Sonra da diğer saptıncılar gelir. 

1) Nefis ve Hevaya Uyma 

Dalalet sebeplerinin yani insanı sapıklığa götüren unsurların başında insanın, 
peygamberin tebliğine kulak asmayıp, aklının, vicdanının sesine kulak vermeyip , 
nefsine ve hevasına uyması gelir. Heva ve hevese uymamn dalalete götürdüğünü şu 
ayetler güzel bir şekilde açıklıyor: · 

" [V'\/'f'A l Jll ı ' ',' ·~ ·"·11 ~~tl' ..,.. - r: ""' - . ~ f';t"' .J 

= Heva ve hevese uyma, yoksa bu seni, Allah'ın yolundan saptırır" (Sad,38/ 
26). 

"·•'ı -- '1''1 ~'ı".' 'IJ''··.--r--,-. ··-'ı< <.:.~ı-•--tı.· ·uı·. ~.-• •ı'f•ı·~ı' JA3 ""'<.:.t ~ . ~ ~ .J ~ -ı~\}"' ı.Jf,W .J J-"! .,;..; .J ..::ıı.J ........ 4lJ J-
, "'" .. .. .. . 

102) Bk. E.B.eıı-Nesefi,a.g.e.III,ll. 

103) Bk. Kadi el-Beydavi,a.g.e.,Il,l86. 

104) Bk. E.H.el-Eş'ari,el-lbane,s.59. 
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;rr. Inf fi' Fı ~~!it~ t~ ~;.;ı Js. ~:, :fJ J :_-':' Js. ~ J * ~ 4111 :.tı.f J :G'ı ~) -
· . cn-n tıo 1;1.4-11 .. .,. 

= Allah, gölderi ve yeri hak ile yarattı. Böylece herkes kazancına göre karşılık 
görür. Onlara haksızlık edilmez. Revasım tann edinen ve Allah'ın, bir bilgiye göre 
saptırdıgı, kulagını ve kalbini mühürfedigi, gözünün üstüne de perde çektigi kimseyi 
gördün mü? Şimdi onu Allah'dan başka kim do~ru yola· eriştirebilir? Hala iyi 
düşönmez misiniz? " (el-Casiye,45/22-23). 

Yüce Allah, yeri ve gökleri hak ile yarattı, zulümile yaratmadı. İlahi adalet ya 
bu dünyada veya öbür dünyada yahut da her ikisinde mutlaka gerçekleşecektir. Her· 
insan, hakkı yenmeksizin kazandıgının karşılıgı verilmek için yaratılmıştır. İyilik 
yapanlarla, kötülük yapaniann geleceği eşit olmaz. Böyle olunca, kendi heva ve he
vesini, kötü duygulannı tann edinmiş kimse, Hakkı düşünmeyip keyfinin, zevkinin 
sevdasma düşmüş, Allah'a ibadet eder gibi nefsine tapmış; .Allah da bir ilim üzerine 
yani o kulu, Allah'ın kendisine verdigi akıl ve iradesini hiçbir zaman Allah'a imanda 
kummmayacağını bildiği için.onu şaşı:r:tmış ve onun kulağını mühürlemiştir; öğüt 
dinlemez. Kalbini mijhürlemiştir, Hakka inanmaz. Gözüne perde çekmiştir, ibret 
naza..'1yla bakmaz. Zira heva ve şehvet gözü kör, kulağı sağır, kalbi hissiz eder. O 
kimse alim de olsa Hakkı duymaz olur. Artık onu, Allah'dan başka kim yola getire
bilir? Allah şaşırttıktan sonra kim ona hidayet verebilir? Bunlan insanın düşünüp 
öğüt alması gerekmez mi? 105 Bu ayetlerden, Allah'ın kulunu saptırmasmın ve kal-

. bini mühürlemesinin kulun kesbine bağlı oldugu anlaşılıyor. 

2) Şeytana Uyına ve Şeytanın Saptırması 

Dalaiet sebeplerinden bir diğeri, şeytana uymadır: Dalalet, "yaratma" bakımm
. dan ancak Allah'a izafe edilir; Ancak "dalmete çağırma ve sebep olma" bakımından -
mecazen- şeytana da izafe edilir. Bir fiil, tek yönden hem Allah'a ve hem de başka
sına izafe edilemez. Ama başka başka yönlerden izafe edilebilir.l06 

Şeytanın saptırdığını bildiren bazı ayetler şunlardır: 

"[ırtrı ·ır ·~ıL.~t~.·~-·~1~-
IJM( r.w;' ;,· F"'"':" lıJ-'f' .J 

= (Şeytan) sizden pek çok halkı saptırmıştır." (Yasin,36/62). 
" [ 1 •• ,ı r. , ·••f'. ·~· • f. tf ·•. ·ı' • -"ı • 1 f. • ......:, ~ vı.ı..:. • .:ı 1 .:ı~ ~.ll! .ı , ' , , 

=Şeytan onları, uzak bir sapıkhkla büsbütün sapıırnak ister" (en-Nisa',4/60). · 
" .. ~ı:ıı· •oı-•.c • ··~ur nı :...~·:·ıı ··~-·u- ·'~-~·ır ;.4~r :.tr ı:.. .... w~ ~ · ~ :ı.Jtı JIJ • aıı :.W - ('+';v..ır\Al .:ı~ . -- <'4J; _,~ _, .ı :.ı_...,. ·- • ~. i?"v . _, [',"'''M' .ı....:.ııJ ~~-:·· ar;J. ~ :ı.u fi' :;:~ ~ ~~ ~~' -~~ ~-J ~~ Jll.1' 

= Allah onu (şeytam) lanetiedi (rahmetinden kovdu). O da şöyle dedi: " Celaiin 
hakkı için kullanndan belirli bir pay alacağım. Onlan mutlaka saptıracağım. Onlara 

105) Bk. Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,VI,419. 

106) Bk. N.Sabuni,a.g.e.,s.79. 
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ümit verip olmayacak kuruntularla aldatacağım. Onlara kesin emredecegim de davar
Iann kulaklarını yaracaklar, Onlara mutlaka ertıredeceğim de Allah'ın yarattığını 
değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse şüphesiz apaçık bir ziyana 
düşmüştür." (en-Nisa',4/118-119). Azgın şeytan lanetlenip kovulunca Allah'a karşı 
bu beş sözü hal diliyle veya sözle yemin ederek söyledi. Bu suretle Allah'ın kul
lanndan belli bir pay almaya karar verdi ki işte, şirkin başı ve sapıklığın kaynağı 
budur. Allah'ın laneti ve kovması karşısında bu sözleri söyleme çirkinliğini gösteren 
şeytan, insanların ezeli düşmamdır. İnsanınkanına girerek kalbine ulaşma ve vesvese · 
verme özelliğine ve kabiliyetine sahiptir,107 

Şeytan, Allah'ın bazı kullanın haktan saptıracak, onları kuruntulara düşürecek 
yani boş emeller, ümitler, yalan sevdalar, sapık düşüncelere imrendirecektir. Allah'ı 
bırakıp da şeytanı dost ve arkadaş edinen kişilere, Allah'ın helal kıldığını haram 
saydıracak, putlara ibadet ettirerek Allah'a şirk koşturacaktır. Bunlar, şeytanın emriy-

. . 

le hareket edip Allah'ın yaratmasını değiştirecekler, yaratışın olgunluğa götürmesini 
tersine çevirecekler; erkeği kadın, kadını erkek yapmaya çalışacaklar; nikah yerine 
zina edecekler. Paydalıyı bırakıp zararlıyı seçecekler. Ciddi şeyleri atıp eğlenceye he
veslenecekler. Doğruyu budalalık, eğrilig:i hüner sayacaklardır. Helala haram, harama 
helal; iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler; hayır yerine şer işleyecekler; yaratılıştaki 
özün aksine alışkanlıklar edinecekler, yaratılışın aksine işler yapacaklar, ruhlarının 
yaratılışındaki selamet ve saftıklarını bozacaklar; doğru yolu, Hak Dini bırakacaklar; 
yaratığı Yaratan yerine koyacaklar, Allah'ın birliği yolundan çıkıp batıl dinler ve 
düşünceler arkasında koşacaklardır)08 İnsana bütün bunları yaptıracak olan şeytan
dır. Ama şeytan bunları nasıl yaptırır? şeytandayaptırım gücü var mıdır? 

Şeytamn Saptırması 

Şeytanın insandan farklı bazı özellikleri vardır; Ateşten yaratılmıştır, madde 
. değildir, ruhani bir varlıktır. İnsana bazı vesveseler verebilir, kurunrolara düşürebi
lir. Nitekim Hz. Peygamber: "Şeytan, insan vücudunda, kanm dolaştığı gibi dolaşır" 
buyurmuştur. 109 Şeytan her ne kadar insanın kanında dalaşma özelliğine sahip ise 
de şeytan ın insana. sadece vesvese vermesi, kuruntulara sürüklernesi söz konusudur. 
Yoksa şeytanın insanı saptırma gücü yoktur. Şu ayet buna delildir: = 

" .... -··~ ~ r.'lı"·.-.. .- ,-_,(, '•of•ll·•·tı' .• ,,, •'',1"·•-ı. ''"·1.ı' .• ''lj~ .?"' ı.llı ..ı ..... ~ r+:' .ı.t~"t"'" U,. ~~ ,..C.:.._r .J ....... .JU vt ~ ,r.Ju ~ '"'~ Y.J ..ıu 

rn-rv'o fi...ı.ı 1 ~-:~~~~~ı::-:1ı~ ~J5ıl.i:.rP~ :ı.u~'"'}~~J. ; __ ;~·.:.~:ı.o 
=(İblis) dedi ki: Ey Rabbim! And olsun ki, beni azdırmana karşılık ben de yer 

107) Bk. Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,III,23. 

108) Bk. Elmalılı M.H.Yazır,a.g.e.,III,22-23. 

109) Bk.Buhan,Ahkam,21; l'tikaf,ll,12; Edeb,121; Müslim,Selam,23-25; Ebu Davud, Sünnet, 
17,18; Edeb,81; Savm,79; lbn Mace,Sıyam,65; Diirimi,Rikak,66; Ahmed b.Hanbel, a~g.e., 
III,l56. 
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yüzünde onlara (günahları) süsleyecegim. Onların hepsini mutlaka azdıracağım. 
Ancak içlerinden ihlash kulların müstesna. (Allah) buyurdu: "İşte bu, bana ait 
dosdoğru bir yoldur. Şüphesiz ki, azgın olanlardan sana uyanların dışında, kullarım 
üzerinde senin hiçbir hükmün, zorlayıcı gücün yoktur." (el-Hıcr,lS/39-42). Bu ayette 
İblis'in saptırmasmın, azdırmasının sadece süslemek olduğu ve ihlash kullara bir şey 
yapamayacağı açıklanıyor. Şeytana, ihlaslı kulları azdırma, saptirma gücü ve yetkisi
nin olmadığını itiraf ettiren, Allah'tır. O halde şeytan, Allah'ı bırakıp da Peygambe
rin tebliğine kulak asmayan ama şeytamn süslemesine hemencecik kamveren, nefsi-. 
ne esir düşmüşleri azdırıp saptınyor, Allah'a iman etmiş, Peygambere tabi olmuş 
olanlara; iman ve ibadetlerinde samimi olanlara bir şey yapamayacağını bildiriyor. 

Demek ki şeytanın dalaleti, davetidir. Sapıkhğı, küfrü, isyanı güzel göstermesi
dir. Yoksa şeytan, zorla insanı saptıramaz. Eğer öyle olsaydı, Kıyamet gününde 
kafır, Allah'a karşı, şeytamn saptırdığını ileri sürerek mazeret gösterirdi ve özürlü 
kabul edilirdi. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. O halde şeytamn zorla 
saptırma gücü yoktur. İnsan, hevasma tabiolarak şe)'tana uyar, böylece şeytan onu 
saptırmış olur. Peygambere, Kitaba uyan,hidayete erer; şeytana uyan dalalete düşer. 
Şeytan, mü'min kuldan imanı zorla almaz. Kul, imanı terk eder de o zaman şeytan 
ondan imanı soyar alır.l ı o 

Bazıayetlerde de dalalet, mecazen Firavun'a, Samiri'ye ve putlara izafe edilir: 

" [VVr · ,y.J ,,i». C.:, ~:ı,i ~:,t ~1 J . . 
= Firavun, kavmini saptırdı, doğru yola iletemedi " (Taha,20/79). 

"[Aon. ~ı ~.a:-~ı~1:ı~f-t~~~ ltı~ ~poı; 
= (Allah} dedi ki: Biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları 

saptırdı." (Taha,20/85). S amiri, İsrailoğullarından S amire kabilesine mensup bir 
münaf~tı. Hz. Musa, Tur da~ına, Rabbi ile konuşmaya gidince bu münilfık, hemen 
bir buza~ı heykeli yaptı ve halka bunun Tann olduğunu telkin etmek suretiyle Hz. 
Musa'nın Hak Dininden halkı uzaklaştırmaya çalıştı. ı ı ı 

" [V'V\ f. ~ı.J'lıJ ~:ı~ ~p .;,~::;. J ~ ~p .. ,(·} ~ y-~1 ~ ~ ~1 ~J YJ 
= Rabbim, onlar (putlar) insanlardan bir ço~unu saptırdılar. Artık kim bana 

uyarsa o, bendendir. Kim de bana karşı gelirse ( o da senin merhametine kalmıştır). 
Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin." (lbrahim,l4/36). Sapıtmayı, 
isteyen kul, yaratan Allah, sebep olan da şeytan vb.dir. 

C- HİDAYETE ÇAGIRMANIN ÖNEMİ 

Hz. Peygamber (s.a.v.), ümmetine hem hidayete giden yolları ve hem de dala
letten korunma yollarını açıklamıştır. Özetle ifade edecek olursak; Kur'an ve Sün. 
net'e uyanlarm sapıtmayacagııu,112 Sünnet'ini terk etmenin dalalete sebep olacağı-

110) Bk.Ebil Hanife,a.g.e.,s.7. 

lll) Bk. E.B.en-Nesefi,a.g .e.,III,62. 
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m,ll3 Hz.Peygamber'e isyanm insanı dalMete götürece~ini 114 haber vermiştir. 
Yine, Allah'ın farzlanndan bir farzın bile terk edilmesinin daHHete sebep olacagmı 
bildirmiştir.ll:S . · 

Aynı zamanda Hz. Peygamber, ümmetine, insanları hidayete çağırınayı emret-
. miş, 116 Hz Ali'ye şöyle demiştir: " Vallahi senin sayende Allah'ın bir adama 
hidayet vermesi, ı;enin için, kırmızı dev el erin senin olmasından daha hayırlıdır." 117 

Bu hadiste hitap her ne kadar Hz. Ali'ye ise de bu, aynı zamanda bütün ümmetedir. 
Araplar için 9 devirde develer en deiteı:li varlık oldu~u için.Hz. Peygamber böyle 
buyurmuş ve bununla insanların birlayetine vesile olmanın önemini belirtmek iste
miştir. 

Hz. Peygamber, pek çok dualarında dalilletten Allah'a sıJ;ı.nmış,ııs "Ey kalpleri 
. evirip çeviren (yüce Allah)! Kalbimi dinin üzere sabit kıl" 119 buyurarak hem üro
ınetine dua ö~etmiş ve hem de hidayette, imanda devamlılığın Allah'ın lütfu ile 
olduğunu bildirmiştir. Bu konuda Al-i lmran suresinde şöyle buyurulur:. "Ey Rab
bimiz! Bizi hidayet ettikten (doğru yola ulaştırdıktan) sonra kalplerimizi eğriltme. 
Bize, tarafından rahmet bağışla" (Al-i 1mran,3/8). Bu ayetteyüce Allah, ilirnde köklü • 
olanları, böyle dua etmeleri ile övmektedir. Demek ki mü'minler, hidayete niyet ede
cekler, hidayete giden yolları öğrenip o yollara girecekler. hidayet yolundan aynlma
yacaklar. Ama her durumda hidayeti verenin de, dalfılette bırakanın da yüce Allah ol
duğunu unutmayarak daima Allah'tan hidayetten ayırmamasını dileyeceklerdir. Nail 
olduklan hidayet nimetinden başkalannın da faydalanmasım düşünerek insanlan 
hidayete ça~caldardır. 

SONUÇ 
Hidayet ve dalaletle ilgili ayetlerden bir kısmında, bunlar, do~udan Allah'a 

112) Bk. Timıizi,Menakıb,31; Muvatta',Kader,3; Ahmed b.Hanbel,Müsned, 1,:51. 

113) Bk. Müslim,Mesacid,257; Nesaf/mame,50; lbn Mace,Mesacid,l4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
1,382. 

114) Bk. Ahmed b.Hanbel,Miisned,IV ,14. 

115) Bk. İbn Mace,Hudud,9. 

116) Bk.Müslim,Libas,2 .. 

ll 7) B k. Buhari,Cihiid, 102,143; Fadailu ashlibi'n-Nebiy,9;Meğazi,38; Müslim, Fadailu's-sahabe 
. 34,35; EbU Davud,llirn,lO; Ahmed b.Hanbel,Miisned,V,238,333. 

118) Bk. EbU Davı1d,Edeb,103; Timıizi,Deaviit,30,34,123; lbn Mace,Dua,18; Ahmed b.Hanbel, 
Müsned,VI,306. . 

119) Bk. Müslim,Kader,17; Timıizi,Kader,7; İbn Mace,Mukaddime,13; Ahmed b.Hanbel, Müsned, 
II,168. Benzeri dualar iÇin aynca bk. EbU Bekr el-Beyhak'i,el-/ıikad ve'l-hidaye,Beyrut,1405! 
1985,s.98. 
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izMe edilmektedir. İnsanı veinsamn fiilierini Allah yarattığına görebunların Allah'a 
izafesi tabiidir. Allah, dilediğini yapandır. Bir kısım ayetlerde ise, hidayet ve daHUet 
insana izMe edilir. Çünkü insan, mükellef yaratıktır. Hidayet ve dalaleti kendisi seç
melidir ki ondan sorumlu tutulsun. Yüce Allah, insanlara akıl vermiştir. Akıl, doğ
ruyu eğriyi, iyiyi kötüyü, zararlıyı faydahyı ayırt etme aletidir. İnsanın sorumlu 
oluşunun esası, akıllı olmasıdır. Dinde zorlama yoktur.(Bk.el-Bakara,2/256). Allah, 
insanlan kafir ve rnü'min olarak yaratmamıştır. (Bk.et-Teğabün,64/2). !nsanlar, 
iman ve küfrü seçmede hürdür. (Bk.el-Kehf,l8/29). Hidayeti seçen de, dalaleti seçen 
de kendi hür iradesiyle seçer. Allah, insanlarm hidayete yönelmelerini kolaylaştırmak 
için peygamberler göndermiş, kitablar indirmiştir. (Bk. el-İsra',l7/15). Kendi irade
siyle doğru yolu arayıp bulanlarm Allah, hidayetlerini artırır. Onlara Cehennem'den 
nasıl korunacaklanm öğretir. ( Bk. Muhammed,47/17). Allah, uğrunda cihad edenle
ri, kendine giden yola hidayet eder (ulaştırır). (Bk. el-Ankebfit,29/69). Allah'ın rızası
nı kazanmak isteyenleri Allah, sırat-ı müstakime (Cennet yoluna) ulaştırır. (Bk.el
Maide,S/16). Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah, hidayet vermez. (Bk.ez- · 
Zümer, 39/3). KMiri hidayet etmez. (Bk. en-Nisa',4/155). Haktan sapanların kalple
rini hidayetter: döndürür. (Bk.es-Saff,61/5). Allah, iman edenin kalbine hidayet verir. 
(Bk.et-Teğabün,64/11). 

Hidayet ve daHiletle ilgili ayetlerincelendiği zaman bunlardan, Allah'ın insan
lan kafir olarak yarattığı veya zorla kat'ir yaptığı hükmü çıkarılamaz. Allah, insan
lan ilahi imtihan için iman ve küfürden uzak olarak yaratmış, ama onlara imana 
götürecek her türlü imkan ve fırsatı vermiştir. İnsana, dıştan olumsuz etkiler yapıl
masa Allah'ın verdiği akıl, Allah'ı bulmaya yeterlidir. İnsanın yaratıhşı, imana mü
sait, elverişlidir. lman, insan yaratılışma uygundur. Küfür, yaratılışa uygun değildir 
ve sonradan, çevrenin olumsuz etkisiyle kazanılır. Allah, kullarını, iman etmeye 
müsait yaral:ı'TIIŞ, iman etmelerine yardımcı olmuş ve imanlanndan razı olmuştur. 
Küfre yardımcı olmamı.ş, kui!armm küfürlerine razı da olmamıştır. Ama sonuçta . 
i~an dileyene iman: ki!!!!!' ~ileyene k!!für yaratmıştır. İman ve küfrü kesbeden kul
dur, sorumluluk kula aittir. 

Allah, hiç sebep yokken bir kulunun kalbini mühürlemez. Ona verdiği her 
türlü inanma imkan ve fırsatlarını değerlendirmernek te direnen, küfürde ısrar eden ku
lunun kalbini -o kulunun, iradesini, imanda asla kullanmayacağını bildiği için
mühürler. 

Peygamberlere ve ilahi kitaplara kulak vermek, onların istediğini yani dini 
emirleri yapmak ve yasaklardan uzak durmak, hidayete sebep olduğu gibi; nefse 
uymak, şeytana tabi olmak da küfre sebep tir. Şeytamn işi, sadece· çirkini güzel 
göstermekten ibarettir. Şeytamn insanı zorla saptırma gücü yoktur. 

Hidayeti bulanlarm, başkalannın hidayetine yardımcı olması, dini ve vicdani 
görevdir. İnsan, hem akıl ve iradesini hidayeti elde etmede kullanmalı, hem de 
hidayetten ayırmamasını yüce Allah'tan istemelidir. Zira insan, zayıf bir yaratıktır, 
pek çok konuda Allah'ın yardırnma muhtaçtır. 
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