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İnsan :İçin İm·anın Lüzumu
.Hayreddin ŞAL:LI
Yüksek İslam Enstitüleri TalebeleriFe~erasyonu Geriel Ba§kanı
İlisan

şahsiyet,

kilinattaki diğ'er varlıklardan üstün vasıf
larla yaratılriıı§l ve onlardan farklı sorumluluklar yüklenınİ!iltir. Sorumluluklarmm en önde geleni
Allah'a iman etılıe mecburiyeti<.lj.r.
İnsan, Allah'ı,
bütün malılükatı
yaratan; yaşatan, gei:ektiğ'inde öldüren, yücelikte, kudrette, hükümde ve ilirnde tek olan ve kesinlikle
yaratılanlara benzemiyen bir varlık olarak tanımak mecbudiyetindedir. Bu mecburiyet .yaratılışın
dan geimektedir. Mukaddes kitabımızda

denen

şöyle

buyurulmaktadır:

«Hatırla

ki, _Rabbm, Ademoğ'ul
l~tmm sulhlerinden zürriyetlerini
çıkarıp da onları nefislerine kar§iı
şahid tııtarak «-Ben sizin Rabbiniz değ'il miyim?», diye ~uyur
duğ'u vakit onlar da · «- Evet,
Rabiİnizsin, §ahid olduk.>) demi§lerdi. Bu şahit tııtuşumuzun sebebi, kıyamet günü, · bizim bundan haberimiz yoktıı, · dersiniz diyedir.» (1)
Alemierin Rabbı, insanlar dünyaya gelmeden önce, onların zürriyetlerine, itiraf ve şahadet etmek,
kendi nefislerinde ilahi etltiyi duymak, duyurmak yaratılışını, insanlık ruhunu verip, hepsini birliğ'ine, varlığ'ma,

Rab'liğ'ine şahit

tuttu. Hepsi de Allah'ın varlığ'ıİıa,
tekliğ'ine, Rab'iliğ'ine ayrı. ayrı şa

hadeti taahhüt etitler. İnsan fıt
ratma girdiler, insan şahsiyeti aldılar. Rab'lerine karşı hiç bir inkarda bulunınadılar. İnat halindeki lrüfür o zaman lrendileirnde
yoktu. Hak'tan ba§lka bir §ley ta~ıyorlardı. Böylece mükemmel
bir irade ve şuur içersinde, bütün
varlık ve çalışmalarında Rab'lerinin emiine ve kanınilarına oyacaklarına dair söz vermi§ oluyorlardı.

GünUmüzden .önce gelmiş, günümüzde Ya§ayan ve gelecek insanlar, topyekfın, kendi.nefislerin-.
de Rab'lerine iman ve emirlerine
itaatı fıtri ve fiili bir. mukavele
haline getiriyorlardı. Bu hususta

çözülme ve ahde riayetsizlik daha
sonra başlamıştır.

şöyle açıklıyor: <<- (Ey Habibiıii),

o vakti hatırla ki, Rabbin .Meleklere:
-Ben yeryüzünde (hükümYüce Allah, kitabında: «İnsan
lerimi
yerine getirecek) bir halife
lar iınan üzere bulunan tek bir
(bir
insan)
yaratacağım, demi§ti.
ümmet idi, sonra kinıi iman et~[elekler de: -Biz seni hamdinle
mek, kimi küfre varmak siiretiyle
tesebih ··ve noksanlıklardan teDJiıll.
ayrılığa düştüler de Allah, ralırtıe
etmekte olduğuntuz _halde, orıi.da; .
tinin müjdecileri ve ~abınin ha~ ·
bereileri olmak üzere · peygambe- fesat ~aracak ve kanlar dökecek
.ler gönderdi, ve insanlar aralarm- kinısa mi yaratacaksın, demişler
da ayrılığa düştükleri §eyde hak di. Allah: -Ben~ sizin bileıni:y:~
ceğ'iniz şeyleri .. bilirim, bnyurdu.»
üzre hükınetınek için, o peygam«Allah, ·Hz. Adem AI;y:ehisselllr
berlerle kitap gönderdi. Halbuki
kendilerilıe açık deliller ·geldikten · ma bütün isiinieri öğretti. Sonra
sonra aralarındaki zulüm ve ha- meleklere gösterip: "-Eğer (her
şeyin içyüzünü bilen) sadıklarsa.,
setlerinden ötürü, ihtilafa düşen
ler, o kitap verilenlerden başkası nız bunların isimlerini bana.· haber verin, buyurdu.»
değ'ildir. Onların hak hususunda
·· <<Biz (sana itiraZ olunmaktan)
ayrılığa düktükleri şeyde, Allah,
seni tenzih . ederiz. Senin bize öğ;
kendi izni ile , (peygamberle~e)
iman edenleri doğru yola hidayet rettiğinden başka, hiçbir İlnİinliz
buyurdu (iletti). Allah dilediğ'ini yok. Muhakkak sen .her§eyi hak""
kiyle bilensin, ü~tün İıikmet~sahi
(l~ğru yola iletir.» (2)
bisin; · dediler •
Demek oluyor ki,
insanların,
. ·<<Allah, Hz. Adem'e : · ·-:-- Ey
yai:atılıı;;tan iman duygusuna sa-.
hip olduğ'u, adı İslam olan hak Adem, eı;ıyanın isimlerini melekdinleİin, onun fıtratma uygun ol- lere haber ver, buyurdu;· Adenı.
Alayhisselam da;
meleklere, o
duğ'u kesin bir gerçektir. Fıtrat
isimleri haber verince, Allah· :
larının gereğ'ini
yerine getir!'Jn,
· onu mı.$afaza edenler imimlı ki§i- · - Ben size demedim mi ki, gök::.
lerdir. Allah'ın arzuladığ'ı, hidaye- lerin, ve yerin gayblaraını ·ben bilirim. Açıkladığın:ıZı da, gizlediğ'i
te eren tipler bunlardır.
nizi de ben· bilirin1, ·buyUrdu. · ·
Fıtraten mevcut olan ilahi akdi
«Onu hatırla ki, ·meleklere: budünyada bozanlar, küfürde israr edenler, fıtratlarma ters· bir Adem'e (hürmet ·oı~rak) secde eyönde, · yaratılışlarmdaki mutlak din, demiştik de bütün melekler
cevherl Örten · :İdşilerdir. Bu . tipler . ışec(f.e etıni§ilerdi. Ancak İblis seeAllah'ın · ilahi vahiy ile bildirdilide etınekten · yüz çevirip kib~len
.
lerini, fıtratlarını inlrar edip gere- di de· kafirlerden oldu.
ğ'ini yapmayan, kendi·- kyusunu e«Ye· biz demi§tik ki:
Ey
liyle kazan, nefislerine zulmeden Adem, ıien eşinle Ceniıette -sakin
ve ebediyyen ilahl aftan mahrum ol. Onun nimetlerinden ikiniz de
·kalacak kişilerdir. AJJ.ah'm, insan- . bol bol yiyin, fakat §U ağ'aca yaklar için kesinlik:le uygun · görıne Iaşm_aym; Yoksa (nefislerine) zuldiğ'i bu durum, ,id_eal değ'ildir ve
medeil~rden olursunuz.
yaratılış gayesine ·ters düşme1ı:te«Nihayet onları (Alem ile Hav:
dir.
··
va'yı) Şeytan (bir desise ile) Cen•.
Ayrıca, Yüce Allah Kur'an'da
netten kaydırdı ve içinde buluninsanı niçin yarattığinı,
araza dukları nimeten onları çlliardı. Biz
hangi safhalardan sonra, ne gibi ''de: - Birbirinize düşman oıa:rhlr
yeteneklerle . yerleştirdiğ'ini, tutu- buradan (yere) inin. Yeryüzünde
munun nasıl olması gerektiğ'ini · sizin için bir vakta (öınrUnüzün
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sonuna) kadar

ve menfaatıanmak vardır, demi§tik.
«Derken Adem, Rabbinden bir
takun kelimeler aldı. O'na yalvarıp tevbe etti. O da tevbesini kabul buyurdiL Çünkü tevbeyi Çok .
çok kabul eden
asıl esirgeyici
O'dur.
«Biz, onlara: _:_ Hepiniz Cennetten inin, benden size ):lir hidayet (Peygamber ve Kitap) gelince, biliniz ki, benim gn hidayetime
bağlı ve tabi olanlar için asla korIm yoktur ve onlar mahzun da olmazlar, dedik.
({}iüfre sapıp ayetlerinlizi yalaulıyanlar ise, Ceheunem ehlidirler. Onlar, o ateııte ebedi olaralr
kalıcıdırlar.» (3)
Bu ayetler- ortaya koyuyor ki:
Alenılerin Rabbı, yeni bir varlık
· olan insanoğluna yeryüzünün hakimiyetini teselim etmek istiyor.
İnsanoğlu orada, yaratılışına uygun arneller yapacak, Allah'ın
ruhsatı ile, yeryüzünün yapı ve
terkibinden istifade edecek, kainayerleşmek

tın ·lıi)mıetini araştıracak,

eleşti

recek, aklını kullanacak, pazusunu gerecek, enerji kaynaklaraını,
madenleri, çeşitli hazine ve cevherleri keşfedecek... Eldeki bütün
imkaiıları yerli yerinde kullanacak. .. Kilinata hükmeden kanunlarla, insana hilloneden kanunlar
aynı olduğundan,
insanla insan,
insanla madde aralarındaki bütün
münasebetleri ilahi iradeye tam
b~ uygunluk içinde yürütecek.
Allah, insana bazı sırlar bağış
lıyor, eşyayı isimlendirmeyi öğre
tiyor. Yeryüzünü
ifsad edecek,
kan dökecek yeni malıluka yüksek bir ikramda bulunuyor. · Melekleri secde ettiriyor. Meleklerden
üstün kılacak sırlar veriyor. Doğ
ru yolu seçebileceği hür irade sır
rını veriyor... İnsan tabiatının iki
yönlülüğü ortaya çıkıyor, kendi
iardesiyle Allah'ı bulma emaneti
açıkça anlaşılıyor.

C~nnette

yedikleri. yasak meyve
insan için zaruri olan yasaklardan bir numfıne oluyor. Yasaksız iradenin yeşermiyeceği hakikatı ortaya konuyor. Hz. Adem,
Allal:f'a verdiği aJ.ıdi ilk defa-mıu
tuyor ve müthiş bir tecrübe kazanıyor.
.İnsanla şeytan arasında sürüp
gidecek çetin mücadele ilk defa
başlıyor. Hz. Adem, hatasını an(ağaç),
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ratana muhtaç olmasından ileri
gelmektedir. Yaratan şöyle buyıır
maktadır: «Ey insanlar, siz AIlah'a mulıtaç olanlarsınız . .Allah
ise hiç bir şeye muhtaç değildir,
Hamiddir.» ( 4)
İnsan Allah'a muhtaçdır. ·Allah'ı, ila.Iılıkda. olduğu gibi, hüküm
dumlatıyor,
düşmanını tanıtıyor
sahibi olmakta da tek tanıması
ve her halde emin olan sığınağa
varlığının gereğidir. Gayesi, yarailtica etmekle kurtuluşa erilecetanın rızasinı lrazanmaktır. Niteğini öğretiyor. İnsana ders veriltim Allah aşağıdaki ayet-i Ireriyor, onu çok kere_ karşılaşacı hususlarla şeytanla mücadeleye ha~ melerde şöyle buyurmaktadır:
«Ancak Rabbinin · rahmetiyle
.zırlıyor.
hak
din. iizere anlaşıp ayrılma~
Yiıie bu ayetler bize, insanın geyanlar
miistesnadır. Allah, insanleceğini, Allah'ın bildirdiklerinden
Iarı
bunun
iÇin (bir kısmının ilibaışa bir şeyi, bilemiyc~egini, Al~
tllafı
ve
bir
kısmının hak din üzelah'ın v~rdiği imkanlar nisbetinre
bulunması
için) yarattı,
ve
de bilebiİece~ ve yapabileceğini
Rabbinin meleklerine olan . şu: anlatıyor. Bir yığın değer ve taAnd olsun, Cehennemi tamamen
savvurların hakikatını aktarıyor.
insanlardan ve Cinlerden dolduraİnsanın, yeryüzünün halifesi, efencağım, sözü tamamen yerine geldisi olarak yaratıldığını, maddi öldi.» (5)
çü ve değerlerin hepsinden üstün
<<Her nefis ölüınü tadacal{tır.
olduğunu, maddi olan
her şeyin
Şizi
bir imtihan olarak kötülük
insan için, insan varlığının yetiş.
ve
iyilikle
deneyece·ğiz. Hepinizde;
tirilmesi ve yerleştirilmesi için yasonunda
bize
döndürtileceksiniz;»
. ratıldığını açıkça ortaya koyuyor.
(6).
«Ey
insanlar,
eğer ölüdkten
Yine, yeryüzündeki başarıların
sonra
diritme
iı:ıinde
§Üphede iseen önünde insan başansının gelniz
(ilk
yaratılışınızı
düşünün)-;
diğini, maddenin insan tarafşndan
ınuhakka Id biz, sizi (Adem'den,
idare edildiğini ve insana yeryüAdemi de)
topraktan yai:attılr,
zünde çok üstün bir mevki sahibi
soııra bir nu_tfeden
(meniden),
olduğunu, hakim durumda bulunsonr pılıtılaşmış bir kandan, .sonduğunu bu ayetlerden anlıyoruz.
ra yaratılışı tam
ve yaratılışı
Bu kadar nimetiere kavuşturu
nokson
bir
et
parga.sından
ki, size
lan, yeryüzünün yeni ve üstün yakudret
ve
hikmetimizi
beyan
ederatığı insan, seviyesi
nisebtinde
lim.
Hem
sizi
dilediğimiz
bir
vaküzerine mes'uilyet yükletilen bir
te Iradar rahiınlerde durduruyovarlık olarak karşımıza çıkıyor.
ruz a, sizi bir bebek olarak çikaOnu, Allah, sebepsiz yere, gayerıyoruz.
Soııra sizi, l{eınal ve Imvsiz olarak, başıboş bırakıverme
vet çağınıza erişmeniz için bıra
yip, mes'ul tutmuş oluyor. Yeryülrırız. Bununla- beraber, içinizden
zünün diğer varlıkları, sadece kenIrimi öldürüyor, kimi de önceki
di mes'uliyetleıini üzerlerine al.bilgisinden soııra, hiç bir şey bildıkları halde, insan .kendi varlığı
ınemek üzere, kuvvetetn düşiirii
nın dışındakilerinin hukuklarından
ltip kocalama haline çevriliyor.
da mes'ul tutulma emanetini yükBir
de arzı görürsün, ölmüş (kulenmiştir.
Eminlik, yeryüzünün
runıuş),
fakat biz onun üzerine
halifeliği görevini deruhte etmeye
suyu
indirdiğiıniz
zaman, harekememur · kılınn1ıştır.
Fıtratında
te
geçer,
kabarır
ve
her güzel çiftiman ahdi bülunduğuna, imanın
ten
nebatlar
bitirir.>>
( 7)
gereğini kavrayacak akıl ile be<<(Ey inlrarcılar), sizi biz Yl!zendiğine, aklı imana ulaştıracalr
deliller kendisine gösterildiğille ve rattılr, hala (peygamberleri) tasdik etmiyecek misiniz?» (8)
yaratanın elçileri
vasıtasıyla bu
«Amelce hanginiz daha güzeldir
durumlar te'yid edUdiğine göre,
diye, sizi imtihan etmek için hem
iman etmeye mecbur edilmiştir.
ölüınü, hem hayatı, icad eden O'Bu mecburiyet, Allah'ın, kendidur. O, Aziz'dir, Gafftr'dur.» (9)
sini üstün vasıflarla yaratmasın
. <<Doğrusu biz ona, gerçek yolu
dan, çeşitli lütuflara gark etmegösterdik,
ister şükreden (mü'sinden, mes'ul tutmasından ve yalıyor, yanlışını doğrultuyor, tevbe
·ediyor. Bu yeni insanı· Allah, bazı
tecrübelere tabi tutmuş, yetiştir
miş bulunuyor. İıisanin varlığında
gizleenmiş olan kuvvetleri uyarı
yor, sapıklıkla savaşa hazırlıyor,
acılar tattırıyor, pi§manlığı yu-
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min) olsun, ister nankörlük eden · .ilii.h kabu1 etmiŞlerdir. Acaba bu
(kii.fir),» (10)
'doğru mudur? Doğru düşünceye,
Demek· oluyor. ki Allah, insan- . isim olarak verilen mantıklı düIarın iman edenleri ile etmiyenşüncenin, doğru olduğu nasıl ispat
lerini, ku1Iuk edenlerle etmiyenleedilebilir? Ortaya atılan doğru,
rini, hidaye~te olanlarla delalette
hagi doğruya paralıildir ki, doğru
olanlarını, denemek, ayırdetınek,
luğu ispat edilebilsin. Şu h~lde
onlara kudretini göstermek iÇin,
~ücerret akıl,- kendi düşüncesinin
bir imtihan yeri olan arz üzerine,
doğru olduğunu iddia etmekle beoİıu ya:i·atıp yerleştirmiştir..
raber, her zaman ispat edemez.
İnsan k~ndisine gösterilen, hak
Bir dayanağı, bir ölçüsü olniası
ve batı! olarak ayrılan iki zıt yollaazımdır. Ölçüye zaruret vardır.
dan birini tercilı edecektir. Allah'- . Zira bir hakikat aranırken, doğ~
ın rıza:sı hak- yoldadır. Hak yol,
ru1uğu iddia edilen binlerce hüha:yır, aydınlık, mükiiiat yoludur.
küm ortaya atılniaktadır. Kaldı
Allah'ın gidilniesini emrettiği yol
ki bu hükümler iziiiirur. İçlerin
budur. Şer yol ise şeytanın önderden· birinin doğı·u olnia ilitimali
liğini yaptığı, sapıklık, karanlık
vardır. Yahuta hiçbiri doğru delar yoludur. Allah bu yola gidilğildir. Zira doğı·u tektir. Mücerret
mesine razı değildir. Birinci ·yolakılla verilen hükümler: arasında
dakiler ebedi sevince, mükiiiata,
doğru olsa bile bu nasıl ayırt edicennete, Allah'ın rızasına u1aşa
lecektir? İşte bu kesin _olarak ·orcaklardır. İkinci yoldaidier ebedi
taya konmadan, kuru iddialarla
hüzüne, pi§manlığa, azaba, Allah'safsata pazarına bir takım doğru
ın )a'netine·muhatap· olacaklardır.
lar ·sürülniektE~dir. Bunların doğ
Şu halde insana, yaratılış gayeru1uğu kesinlikle inandırıcı olama· sine, Allah'ın rızasına uygun olan
maktadır.
iman ve hidayet yoluna gitınek
Billıassa metafizik konu.-da
yaraşır.
mevZ}lbahis olan bu husus, /<fylePeki, insanoğlu hak yolu, hida~ . ce aydınlatılalibilinir: ,Kainatı yayet yolunu, ideal doğruyu nasıl . ratan Allah, insana akıl nimetini
bu1acaktır, sapıltlığı, şeytanın yobalışederken onu sınırlamıştır. Alunu, mutlak yanlişı nasıl kavrı
kıl tekarniii etse de bazı hakikatya~aktır? İşte çözÜlniesi gereken. Iara kesinlikle ulaşamıyacaktır.
en büyük problem budur. İnsanlık .Misal olarak, Allah'ın mahiyeti,
bu problemi doğru çözebildiği ve melek, şeytan, ahiret hayatı, ru-.
doğru yolu tercilı ettiği zaman
hun .mahiyeti zikredilebilir. Kaldı
kurtuluşa. erecektir.
ki aklına tapan insanoğlu kendi
Allah;m verdiği aklı yürüterek mahiyetini ve çevresindeki ufacık
tümen tümen insan bu problemi yaratılıkların mahiyetini dahi çöçözrneğe uğı·aşmış ve tığraşmak
zemenıiştir.- İnsan, Allah'ın yara~
tadır. İnsan kendisinden başlıya
tığı varlığını cebren belli eden bir
rak; bütün kainatı incelemek ve
takım lmnunların sadece· varlığını
bir hakikat bu1mak gayretine düş
tesebit _edebilmiştir. O kanunların
müştür. Bir kısmı yanlışlıklar okmahiyetini anlıyamadığı gibi o kayanusunda boğulniuş, bir kısmı
nunları yaratına gücüne
de asla
hakikatın ku1puna yapışmıştır.
sahip bulıımamaktadır. Sadece teHakikat, mutlak doğru veya. maşa-edip hayran kalniaktadır.
ideal doğru dediğimiz . nedir? Biz . Kimi zaman o eseriere tapınakta,
neyiz, neyin hakikatını. ·arıyoruz ?
kimi zaman onun müessirini, haBiz hakikatı bu1abilir miyiz, bukiki yaratanı bulup ona tapınak~
,lursak nasıl bu1uruz?
tadır.
Bizce hakikat, Allah'ın haldkatOrtada bir _kaiiıat var, bir --tadır. Mutlak doğru veya idealdoğ
kım olaylar, varlıklar · müşahede
ru Allah'ın doğrusudur. Allah'ın
ediyor, birçok kanunlar tesebit edi-·
yaratıklaraı olan insanlar, Allah'yoruz. Fakat bunların mahiyetini
_ın bahşetiği imkanlar nisbetinde
tamamen çözmüş değiliz. Akılla
'ideal doğruyu arayibilir ve kavrara durgunlu1~ verecek şu. kii.inatta,
yabilir.
bir tohumu · anlamış değiliz. Bir
Evvela aklı üzerinde düşünmeli
hücreyi kavramış değiliz. Hücredir. Çünkü insanlığın çoğUnluğu
nin kimyasal elemanlara ayrılan
aklı herşeyi halleden bir put1 bir
maddesi hiçbirşey ifade etmiyor,

-

-

-

-
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canlılığı. veren kuvvet . madde.nin
. neresindedir? Bu ölülere hayat veren yaradana ravaleden başka eeC:
vabı ölniayan bir sualdir. Ruh na~
sıldır? Nerededir? Alialı'ın ·.çok
az bilgi verdiği çözünılenenıiyecek
bir soru bu. · Canlıların özelliğini
nesilden nesle taşıyan genlerdeki
. bu faaliyeti kim yaptırıyor? Hayat nedir? öte hayat var mıdır?
Olniadığı
nasıl iddia edilebilir?
Olniadığını iddia eden de kesin bir
bilgiye dayanmak mecburiyetlıie
olduğuna göre,
inkarı mümkün
·müdür? Küçük bir madde moıe~
küllerinin istilmmetinin sabit kalmas ıiçin küçücük yere sığdırılan
büyük kuvvet nasıl meydana geliyor? Bir atoma · sığdırılan müthiş
enerji nasil mümkün oluyor? SonsuZluk nedir? 26 adetlik rakam ·
dizisinden başka . sayıyı · zihnine
sığdıramıyan
insanoğlu,
bütün
bunları nasıl sığdıracaktır?

Fiziki konu1arı bile ::ı_çıklığa ka~
vuş~uramayan insan aklının, fizik
ötesi bütün gereçideri lmvrayacağını iddia etmesi çok gülünçtür.
Akıl, çok değerli bir nimettir. Fa•
.kat putlaştıracak kadar üstün değildir. Aklın mutlak doğrUya u1aş- .
ması için vasrta lazımdır; Her şeyi
halledenıiyen akıl, aqzini. itiraf et. sin de, gerçekiere ulaşma vasıtası
arasın. Hatta, ıilaştığını iddia ettiği . gerçelderin ideal o1up olnia. dıklarını. ·ortaya koyacak bir ölçü
arasın, gururu bıral{sın.
Aklın ulaşamadığı gerçekiere ulaştıracak olan vasıta, o halde nedir? Bu vasıta, bütün ~ainatı ya·ratan, kudretiyle saran ve bilniedikler:imizi bilen Allah'ın, kulları·
arasından seçtiği elçileri vasitası
ile insanoğluna ulaştırdıg-ı. vahy-i
ilii.hidir. Hz. Adem'den başlayarak
her millete, Yaratan ayrı ayrı elçiler göndermiştir. · Kur'an bunu
şöyle açıklar: «Gönderdiğinıiz .öyle peygamberler vardır ki, onları,
bundan (bn sfıreden) önce sana
beyan ettik. öyle peygamberler
de vardır ki, sana onlariri · kıssa
larnn bildirmedik ve Allalı Musa'ya )vasıtasız) hitabetti.» (11)
Son peygamber olarak da, bü- ·
tün insanlığa Hz. Muhanın1ed
(S.A.V.) gönderilmiştir: <<Muham-.
med, Allah'ın peygamberidir...»

(12)

·.

Son peygamberin getirdiği Ki~
tab'a, bütün insanlar sarıiniağa

meçbur edilmi§lerdir. İnsan aklı
nın asıl görevi,
ilahi vahiy olan
Kur'an'a bağanmak ve onun ıışığı
altında, insan ile Yaratan,- insanile insan, insan He madde aralarmdaki bütün münasebetleri düzenlemektir. İnsan nilıai gayeisne
bu ışekilde ulaışacaktır. 20.ncı Asır _
insanlığınm mutluluğu, ancak Allah'a, onnu peygamberine ve peygamberinin getirdiği Kur'an'a iman edip, içindekilerle amel etmesi sureti ile mümkün olacaktır.
İışte 20. Asır· insanlığının fıtratı
ve yaratılı§ gayesi kısaca budur.
İnsanoğlu Yaratan ile iman ahdi yaptığı ve yaratılı§ gayesi de
Allah'ı tanıyıp ona ·kulluk etmek
olduğu halde, her çağda ve bilhassa çağımızda, insanlığın büyük
bir kısmsmm iman etmemesi, doğ
ru düışünenleri . hayrette bırak
makta ve sebeplerini araıştırmaya
sevk etmektedir. İman nimetini
bırakıp, deliiiete sürüklenen insanların, buhranlı ve hasta kiışiler
oldukları
kesindir. İmkansızlık
hastalığının en başta gelen sebebini, Allah (C.C.), biz insanlara
§Öyle bildirmiıştir:
· <<Mekke Müşrikleri Allah'ı bıra
kıp da yalnız dişi putlara (Lat,
Uzza ve Menat'a) tapıyorlar, onlarm bu putlara tap~aları da ancak inatçı bir Şeytana ibadet et. mektir.»
«Allah,- o İblis'i ( Şeytanı) rahmetinden kovdu. O da dedi ki:
- Muhakkak kullarmdan bir mul{adder pay alacağım, onları· sapıklığa çağıracağım.»
«Onları gerçekten saphracağım,
kendilerini nznn erneilere diişürüp
olmayacak knruntnlarla aldatacağım. Ve elbetet onlara emred-cee
~ de
hayvanların knlaklannı·
(putlara adamak üzere) kesip yaracaklar. Şüphesiz, _onlara enıre
deceğim de
Allah'ın yarattığını
(fıtratlarını bozarak)
değiştire
cekler. Kim Allah'ı_bırakıp da Şey
tan'ı bir dost edinirse, gerçek bir
ziyana düşmüştür.)>
«Şeytan onlara vadeder, onları
uztm emel ve kurımtnlara düşü
rür. Şeytan'ın kendilerine vadettikleri, aldatmadan başka bir şey
değildir.»

«İşte

onların

varacaklan yer
Cehennem'dir ve ondan kurtnluşa
hiç bir çare bnlanııyacaklardır.)>

(12)

edenler, · Allah'ı
ancak inase dua ederler,
Kancıklara çağınr, kancıkian taabbüd ederler, onların en ziyade
perestiş ettikleri, gönül verip yalvardıkları veya narnma davet ettikleri ına'budları kancıklar olur.
Bunların nazarında iliili mefhumu,
]}Ia'bud tasavvuru her şeyden önce bir kadın hayalidir. Ve bımım
içindir ki putlarm ekserisi nas
siıretinde, inas isnıindedir. Bımlar
nefislerinden başka bir fiUl görmek istemediklerinden ma'budlarını müessir, hiikiıu, fa'al olmak
üzre değil, kendilerine nıntavaat
mevkiinde bulunacak, .!,evalarına
ram olacak diki unsurlardan münfail mahlyetlerde· ararlar ve bu
halet-i ruhiyyeden dolayıdır ki_ bir
işte kendilerine bir reis intihap
decek ___ols~ar böyle yumuşakları
ve acizleri seçerler...» (13)«... Davaya bakarsınız kadın
herşeydir. Füliyata bakarsınız, karm oyımcakların en sefili olımış
tur. Bu hal Şeytanlararn öyle bir
desisesidir ki herhangi bir şeyi
sevecek olsalar ona DJUtlakJt bir
ka.dın tasavvuru karıştırırlar...>>

getirmeyi tercilı etmedik. -Yaratan, akıl, ilim, insan, kii.inat, hayat ve öte hayat gerçeği karışısm
da insanın fıtri değerfui, yaratılıış
gayesini, özet olarak görevlerini
ele almayı tercilı ettm. Zira insaıilarırl yanlıışlarını tekrarlamak
yel.!ine, . tek oian -Allah' m, tek olan
doğrusun ele almak, neticeyi en
kesin -hatlarıyla geçmiış insanlar
ve 20. Asır insanlığı noktasından
ortaya koymaktadaır.

nımız

(8)
(9)
10)
ll)
12)
12}
13)

<<.Allalı'a şirk

bırakıp,

temel fikirlerin ıışı
20. Asır lıısanlığına
seslenerek imana davet ediyoruz:
Ey 20. Asır insanlığı! Ey insandaki insan, fıtratma dön! Kii.inatın en önde gelen iman proble~
mini, Allah'a iman ederek hallet.
Yıldızlara da ulaışsan, Allah'a iman etmedikçe, tepene yılÇiızlar ·
sayısı musibet dökülecektir. Arzm derinliklerine inseiı, Allah'a
iman etmed.İkçe, ebedi ve korkunç
uçurumım dibine yuvarlanmaktan
kurtulamıyacaksm. Gözlerin dikiIeceği, dillerin tutulacağı, insanın
halden hale gireceği, piışmanlığın
fayda vermeyeceği, iman edeıile~
rin ebedi sevinçte, iman etmeyen(14)
lerin ebedi hüzünde olacağı, gele«Ve böyle yapmakla Allah'ı bı
ceğini illeınlerin Rabbinin kesinrakıp Şeytan'ı meride dua ve talilde bildirdiği
o müthi§ güne,
abbüd.etmiş olmaktan başka bir
Ahiret gününe ulaışmadan önce
şey de yapmış olmazlar. Bunu onimana · gel. Ebedi kurtulu~a gel.
lara yaptıran, teşvik eden Şeytan' Kan damarlarına kadar nüfUz edır. Onların nase tapmaları ya
. den Şeytanm sana en büyük düış
Şeytan'a tapmanın aynı veya muman olduğımu unutma.. Allah'ı,
kaddimesi veya neticesidir. Ak- l(eygamberl~rin, iman edenlerin
sayı muhabbetlerini
bir Allah'a seni menınılniy;etle karışılayacak
hasretmeyip de kadaınıara hasret- ları hidayet yoluna gel. Ve ebedi
miş olanlar, Şeytan'a ·aıdanmak
kurtuluışa erenlerden ol! ..
tiın, Şeytan'a kul olmaktan kurtnlamazlar. «Kadınlar Şeytan'ın
ağlarıdır.)> denilmiştir. Şeytaruar
(1) n:~an-ı Kerim, A'raf 172
, . Bakara 213
,
başka tarik ile aldatamadıldarını
(2)
,
Bakara 30-39
,
en ziyade k;ıdaınla aldatırlar. Bu
(3)
.,
,
Fa
tır
15
suretle :müşriklerin esnama peres(4)
, Enbiya 119
,.
tişleri de Şeytan'ın emridir... » ( 15)
(5)
, Enbiya 35
,
Bu durumlar, yalnız ge-çmiış mil(6)
, Hac 5
,
Ietierin hali değil, biliıassa zama(7)
insaniarının

çoğıınluğımun

halidir. Bütün bu hüktimler, ebediliğe namzed insanoğ-lunun zaafını ve düışmanını göstermek· ve
onu hidayet yoluna çlliarmak için- ·
dir. 20. Asır insanlığı için imanın
lüzumu ele alınırken, bu in~an
Iarm itikad, hayat problemi, olu§um · ve tekamül, ahlRk, psikoloji,
iktisad, siyaset gibi konularda,
düıştükleri sayısız yanlıışlıkİarı dile
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