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ِ َو َما َخ َل ْق ُت الْ ِج َّن َوا ْل
ِ س اِ َّلا لِ َي ْع ُب ُد
ْ
ون
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ا
َ
َ
َ ََ ْْ َُ ََ َْ َل ْق ُت الْ َْ ْل ََ َك ْْ ا
َ ََ ْْ ُكُ ْْن ُت َك ْْن اًا َمْْ ِِ ايا ََاَ ْْ َب ْب ُت ََ ْن ا
“Yavrum, öyle bir hayat yaşayın ki, Allah’ın sizi
yarattığına değsin!”
“Allah sevgisiyle başlayıp, iman şerefiyle biten bir hayat,
en mutlu hayattır.”
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ٰذلِ ُك ُم اللّٰ ُه َر ُّب ُك ْم َخالِ َُ كُ ِّل شَ ْی ٍء َلا اِل ٰ َه اِ َّلا ُه َو ََاَنّٰى ُت ْؤ ََ ُكو َن
“İşte O, her şeyin yaratıcısı olan

Rabbiniz Allah‘tır.
O'ndan başka İlah yoktur.
O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz”
(Mümin 62/Rad 16)
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Yaratılan her varlık evrende bir yer işgal eder. Her yer
işgal eden varlığın mutlaka bir amacı vardır.
Güneşin, ayın, yıldızların, soluduğumuz havanın,
bulutların, yağmur ve kar tanelerinin, dağların, taşların,
hayvanların, bitkilerin, insanların…
Velhasıl her şeyin bir nizamı, hikmeti, yaratılış amacı ve
gerçeği vardır.
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Eşyaların bir yapılış gayesi vardır.
• Buzdolabını düşünün,
• Çamaşır makinesini,
• Elektrik süpürgesini,
• Halıları, tabak çanağı
düşünün. Her birinin evde bir
bulunuş amacı vardır.
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Peygamberlerin
bir yaratılış gayesi vardır.
•
•
•
•

124 bin peygamber gönderilmiştir.
Bütün resuller insanları allah'a (c.C.)
İtaat ve ibadet etmeye,
Emir ve yasaklarına göre yaşamaya
çağırırlar.
Doğru yolun allah’a giden yol
olduğunu tebliğ ederler.
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Meleklerin
bir yaratılış gayesi vardır.
• Gayelerinin dışına asla
çıkmamışlardır.
• Akıllı varlıklardandırlar.
• Ancak insanlar gibi
iradelerini kendi istek ve
arzularına göre
kullanamazlar.
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Hayvanların bir yaratılış gayesi vardır.

Bal arısını düşünelim.
Her gün sofralarımızı bereketlendiren
bal, binlerce çiçekten elde edilen
polenlerle arılar tarafından işlenerek en
güzel haliyle bizlere sunulmaktadır.
İnsan çiçekler olmasına rağmen arının
ürettiği kalitede ve güzellikte bal
üretebilir mi?
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Hayvanların bir yaratılış gayesi vardır.

İneği düşünelim.
Süt verir, etinden, derisinden vs.
yararlanılır. Bu onun yaratılış gerçeğidir. Biz
her türlü teknolojik imkâna sahip olmamıza
rağmen bir ineğin ürettiği safiyette süt
üretebilir miyiz?

Bir balık düşünelim.
Allah (c.c.) onun yapısını yaşayacağı ortama
göre tasarlamış ve programlamıştır. Balığın
programlanmış hali susuz bir ortamda
yaşamaya müsait değildir. O hayatına ancak
suyun içerisinde sağlıklı bir şekilde devam
edebilir.
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﴾71﴿ اَ َولَ ْم َي ََ ْوا اَنَّا َخ َل ْق َْنا لَ ُه ْم ِم َّما َْ ِم َل ْت اَ ْيد۪ ي َْنآ اَنْ َعا اما ََ ُه ْم لَ َها َمالِ ُكو َن
﴾ َولَ ُه ْم َ۪ َيها َم َْنا َِ ُع72﴿ َو َذلَّ ْل َْنا َها لَ ُه ْم ََ ِم ْْن َها َركُو ُب ُه ْم َو ِم ْْن َها َياْكُلُو َن
﴾73﴿ َو َم َشار ُۜ ُِب اَ ََلَا َي ْش ُك َُو َن
"Görmediler mi ki, Biz onlar için kudretimizin meydana
getirdiklerinden dörder ayaklı hayvanlar yaratmışız da
onlara sahip bulunuyorlar. Onları, kendilerinin hizmetine
vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de
onlardan (sütlerinden içip etlerinden de) yiyorlar.
Onlarda daha bir çok menfaatleri ve türlü içecekleri de
vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? "
(Yâsîn 36/71–73)
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Bitkilerin bir yaratılış gayesi vardır.

Domatesi düşünelim.
Allah en güzel tat ve renkte yaratmıştır.
Bir tohumdur, tohum toprağa düşer,
Gerekli şartlar oluşunca filizlenir,
Mevsimi gelince en güzel ürünlerini
mevla’nın izni ile bize ikram eder.
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Rüzgarları düşünelim:
Rüzgarların esmesinde binlerce gaye ve
hikmet vardır.
• Hava sirkülasyonunu sağlayan,
• Bitkilerin döllenmesini sağlayan,
• Havayı temizleyip arındıran,
• Bulutları sevk eden,
• Yağmurların yapmasına vesile olan hep
rüzgar değil midir?
Bir an rüzgarların olmadığını düşünelim. Hayat
mahvolurdur. Bitkiler döllenmez, Hava
temizlenmez ve her tarafa zehirli hava dolardı.
Bulutlar sevk edilemezdi. Yağmur muhtaç
olan yere yağmazdı. Ve daha nice faydaları
var.
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Gezegenlerin bir yaratılış gayesi vardır.
• Hiç birinde bir sapma söz konusu olmamıştır.
• Güneş bir metre dünyamıza yaklaşmış olsa
yanıp kavruluruz.
• Güneşin doğup batışından
• Ayın ince hesaplarla dünyaya bağlamasına,
• Dünyanın eğik yaratılışına,
• Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı
oluşuna,
• Semanın muhteşem burçlarına kadar her
şeyin yaratılışından binlerce gaye vardır.
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Bütün varlıkların bir görevi var.
İnekler süt veriyor, arı bal yapıyor, tavuk yumurtluyor,
balık bize et yetiştiriyor.
Hatta lüzumsuz sandığımız bazı varlıklar bile hizmet
ediyor.
• Yılanın zehirinden ilâç yapılıyor,
• Karıncalar çıkardıkları gazla güneşin zararlı
ışınlarını süzen ozon tabakasını güçlendiriyor,
• Solucanlar fosforla toprağı besliyor.

Gereksiz, hikmetsiz, boş ve zararlı hiçbir varlık
yok.
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“Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder.
O, üstündür, hikmet sahibidir.”
(Sâf 61/1)
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ِ ٰ ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ٖه َول
يح ُه ْم اِنَّ ُه َكا َن َْ ٖلي اما َغُِو ارا
َ ـك ْن َلا َت ِْ َق ُهو َن َت ْس ٖب
“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes

O'nu tesbih eder.
O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.
Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız.
O, halîmdir, bağışlayıcıdır.”
(isrâ 17/44)
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5 milyar yıl önce yaratılan dünya, şekilden şekle, halden hale
girmek suretiyle Allah’ın taktirine göre varoluşunu devam ettirmiş
ve bu günkü halini almıştır.
Önce melekler Rabbımızın “Ol” emri gereği “Oluvermiş”;
sonrasında galaksi sistemi dediğimiz kainat var olmuş emr-i ilahi
gereği.
Dünya, kendisine emanet edilecek varlık için gelinlik kızların
çeyizlerini ilmek ilmek işledikleri gibi sanatkarının elinde
şekillenmiş; dağları, taşları, toprakları, denizleri ve gölleri var etmiş.
Toprağın, iklim şartlarının ve coğrafi konumun elverişliliğine göre
orada yaşayabilecek uygun bitki örtüsünü var etmiş ve milyonlarca
farklı bitki çeşidi sunmuş temaşa edenlere, yaratıcımız.
Sonra milyonlarca çeşit hayvan yaratılmış, hepsi birbirinden farklı
renk, cüsse ve özellikte.
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Her şeyi bizler için yaratan Allah’tır

ض َج ٖمي اعا
ِ ُه َو الَّ ٖذى َخ َل ََ لَ ُك ْم َما َِى ا ْلا َ ْر

“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı.”
(Bakara 29.)

Allahın verdiği sayısız nimetler vardır:

َواِ ْن َت ُعدُّوا نِ ْع َم َة اللّٰ ِه َلا تُ ْح ُصو َها اِ َّن اللّٰ َه لَ َغُِو ٌر َر ْٖي ٌم

“Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız.
Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”
(NAHL suresi 18. ayet)
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Ve nihayet en sonunda, Allah adına
yeryüzünü imar ve inşa edecek, toprağı
işleyecek, Allah adına hilafeti üstlenecek,
kâinatın en şerefli misafiri olan insan
yaratılmıştır.
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Allah’ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her
varlık, varoluş itibarı ile onurlu yaratılmıştır.
Yaratılışından itibaren onur simgesi olan insan, Allahın
muhatap kabul ettiği ve onurunu en iyi şekilde
koruyacağı bir takım ilahi hitap, emir ve yasaklara
muhatap tutulmuştur.

Bu onurun devamı, ilahi tebliğe inanma ve ilahi
yasalar
çerçevesinde
hareket
etmekle
mümkündür.
Zira yaratan Allah, yaratılan insandır.
Ve insan onurunu en iyi koruyacak yasaları bilme ve
belirleme yetkisi, âlemlerin sahibi, yegâne varlık, Alllah’a
mahsustur.
İnsan, insanlık şeref ve haysiyetini, onur ve kerametini
Allah ve peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
öğretilerinde bulmuş, onunla yücelmiş, varlıklar arasında
hak ettiği konumu almıştır.
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Allah’ın kıymet verdiği insanı
gelin hep birlikte yaratanın ayetlerinden
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طين () ثُ َّم َج َع ْل َْنا ُه نُ ْط َِ اة َى
ٍ َولَ َق ْد َخ َل ْق َْنا ا ْل ِانْ َسا َن ِم ْن ُسلَالَ ٍة ِم ْن
كين () ثُ َّم َخ َل ْق َْنا ال ُّْن ْط َِ َة َْ َل َق اة ََ َْ َل ْق َْنا الْ َع َل َق َة ُمضْ َغ اة ََ َْ َل ْق َْنا
ٍ َق ََا ٍر َم
الْ ُمضْ َغ َة ِْ َظا اما ََ َك َس ْونَا الْ ِع َظا َم لَ ْح اما ثُ َّم اَنْ َشاْنَا ُه َخ ْلقاا َاخ ََ ََ َت َبا َر َك
)( قين
َ ِالل ّ ُه اَ ْْ َس ُن الْ َْال

''Andolsun ki biz insanı (Âdem 'i) süzülmüş bir çamur (ve
hülâsasın) dan yarattık. Sonra onu (yani Âdem'in evlatlarını) bir
nutfe kılıp, sağlam bir karargahta (rahimde) yerleştirdik. Sonra
o nutfeyi uyuşmuş kan olarak yarattık. Arkasından o kanı bir
parça et olarak yarattık ve o eti kemik (üzerin)e giydirdik.
Sonra onu (rahimde) başka bir hilkat olarak inşa ed(ip ruh
üfle)dik. (Bütün hüküm ve kudretinde) yaratanların en güzeli
olan Allah'ın şanı ne güzel ve ne yücedir''
(el-Müminîn, 23/12-16).
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İnsan
 Allah’ın En Güzel Şekilde Yarattığı Ve Bütün Organlarını
Tastamam Yaptığı,
 Tertemiz Rızıklar Verdiği,
 Ruhundan Üfleyerek Şereflendirdiği,
 Allah’ın Muhatap Aldığı Ve Yeryüzünde Halifesi Kabul Ettiği,
 Yaratılmışlara Üstün Kıldığı Ve Şan Şeref Sahibi Yaptığı,
 Yaratılan Her Şeyi İstifadesine Sunduğu,
 Akıl, İrade Ve Özgürlük Verdiği,
 Vahiy, Peygamberler Ve Kitaplar Göndermek Suretiyle Doğru Yolu
Gösterdiği,
 İradeli Ve Bilinçli Olarak İman Ve İbadet Etmesini İstediği,
 İyilik Yapanları Mükâfatlandırıp Kötülük Yapanları Cezalandıracağı
Ve Sorumlu Kıldığı Varlıktır
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اَ َي ْح َس ُب ا ْل ِانْ َسا ُن اَ ْن ُي ْت ََ َك ُسداى

"İnsan başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor?"
(Kıyamet 75/36)

ِ
ْ
ِ الس ٰم َو
َ
َ
ل
ض
ر
ا
و
م
ب
ا
ي
ه
ْن
م
ْا
ل
ا
ب
ين
َ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ ات َوا
َ ٖ
َّ َو َما َخ َل ْق َْنا
َما َخ َل ْق َْنا ُه َما اِ َّلا بِالْ َح َِّ َول ٰ ِك َّن اَ ْك َث ََ ُه ْم َلا َي ْع َل ُمو َن

“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence
olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık.
Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”
(Duhan 38-39.)

ْ
َ
ض َو َما َب ْي َْن ُه َما َب ِاطلاا
ر
ا
ل
ْ
َّ َو َما َخ َل ْق َْنا
َ الس َم َاء َوا

“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık…”
(Sâd: 27)

اَ ََ َح ِس ْب ُت ْم اَنَّ َما َخ َل ْق َْناكُ ْم َْ َب اثا َواَنَّ ُك ْم اِلَ ْي َْنا َلا تُ َْ َج ُعو َن

“Bizim sizi, boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve
sizin gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minûn: 115)
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Peki başıboş değilsek, Rabbimiz bizi niçin
yarattı?

Ey insan! sen niçin yaratıldın?

En basit varlıktan en yüksek
varlıklara kadar her şeyin
yaratılışında ve hareketinde bu
kadar gayeler olur da varlıkların
sultanı ve ahsen-i takvim olan
insanın yaratılışının bir gayesi
olmaz mı?
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İnsan, gaye ve amaçlan için yaşar.
Herhangi bir işe başlarken, hedeflenen bir
takım amaçlar yoksa, başarıya ulaşmak güç
olur.
Çünkü niçin çalışıldığı belli değildir ve ne kadar
mesafe alınması gerektiği de aynı şekilde
belirsizdir. İşte bu yüzden, insanı yaşatan,
onun yaşamını anlamlı hâle getiren gayeleridir.
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İnsanın yaratılış amacı ayet-i kerime ile sabittir.

ِ
ِ س اِ َّلا لِ َي ْع ُبد
ْ
ْ
ِ
ْ
﴾ َما اُ ٖري ُد ِم ْْن ُه ْم ِم ْن ِر ْز ٍق َو َما٥٦﴿ ُون
ن
ا
ل
ا
و
ن
ج
َو َما َخ َل ْق ُت ال
َّ
َ
َ
ِ اُ ٖري ُد اَ ْن ُي ْط ِع ُم
﴾٥٨﴿ ﴾ اِ َّن اللّٰ َه ُه َو ال ََّ َّزا ُق ُذو الْ ُق َّو ِة الْ َم ٖتي ُن٥٧﴿ ون
“Ben cinleri ve insanları,
ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım.
Ben onlardan rızık istemiyorum,
beni beslemelerini de istemiyorum.
Şüphesiz rızık veren,
sağlam kuvvet sahibi ancak Allah’tır.”
(Zariyat: 56-58)
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Eti yenmez, sütü içilmez, derisi kullanılamaz insan,
neden yaratılmış?
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah’a kulluk
tüm bir hayatın ifadesi olmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allahı tanımak(Marifetullah)
Şüphesiz bir imanla kalbi bağlılık sağlamak,
Allah’a itaat ve ibadet etmek (Kulluk) (abd ve Abdullah
olmak)
Kur’ana uymak
Peygamberin gösterdiği yoldan gitmek
Rıza-i ilahiye ermek
İslam ahlakıyla ahlaklanmak
Dünya imtihanında sınıfı geçmek
İnsan olmak
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ين
َ قُ ْل اِ َّن َصلَا ٖتى َون ُُس ٖكى َو َم ْح َيا َی َو َم َما ٖتى لِلّٰ ِه َر ِّب الْ َعالَ ٖم
“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım,
hayatım ve ölümüm
hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir”
(En-am/162)
يت لَ ُك ُم ا ْل ِا ْسلَا َم ٖدي اْنا
ُ اَلْ َي ْو َم اَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ٖدي َْن ُك ْم َواَ ْت َم ْم ُت َْ َل ْي ُك ْم نِ ْع َم ٖتى َو َر ٖض
“Bugün size dininizi ikmal ettim,
üzerinize nimetimi tamamladım ve
sizin için din olarak İslâm'ı beğendim.”
(Maide/3)
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Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gideceğiz?
İnsanın yaratılış gayesi Kur’andır.

﴾ َْلَّ َم ُه الْ َب َيا َن٣﴿ ﴾ َخ َل ََ ا ْل ِانْ َسا َن٢﴿ ﴾ َْلَّ َم الْ ُق َْاٰ َن١﴿ اَل ََّ ْْ ٰم ُن
﴾٤﴿
“Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona
açıklamayı öğretti.”
(Rahman 1-4)

Yüce Allah’ın her şeyi ve herkesi kuşatan
rahmetini ifade eden Rahman isminin en
büyük tecellisi Kurân’dır.
İnsanın yaratılış gayesi Kurân’dır.
Öyleyse Kurânsız bir insan zikre değer bir şey
değildir. Doğal olarak insan, Kurânla
tanımlanır; ona uyumu ile değerlendirilir.
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ِ الس ٰم َو
ض َوالْ ِج َب ِال ََاَ َب ْي َن اَ ْن َي ْح ِم ْل َْن َها
ِ ات َوا ْلا َ ْر
َّ اِنَّا َْ ََضْ َْنا ا ْلا َ َمانَ َة َْ َلى
َواَ ْش َِ ْق َن ِم ْْن َها َو َْ َم َل َها ا ْل ِانْ َسا ُن اِنَّ ُه َكا َن َظلُو اما َج ُهو الا
“Biz emaneti,

göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu
yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular.

Onu insan yüklendi.
Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.”
(Ahzab, 72)
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İBADET ETMESEK OLMAZ MI?
Ebu İshak Hazretlerine gelen bir topluluk diyorlar ki:
“Ya Eba İshak! Sen vaazlarında hep ibadet etmekten, bahsediyorsun. Acaba
ibadet etmesek, olmaz mı? Bunun bir başka yolu yok mu?”
Ebu İshak Hazretleri de:“Olmaz olur mu, var! Hem de altı yolu var. Şimdi size o
yolları sayacağım; değil bu altı şeyi, bunlardan sadece birini bile yapabilirseniz
ibadet etmeyebilirsiniz.”
Bunu duyan topluluk seviniyor. “Aman çabuk söyle, nedir onlar?” diyorlar. Ebu
İshak Hazretleri de o altı yolu şöyle sıralıyor:
1. Allah’a ibadet etmek istemiyorsanız, Allah’ın mülkünden çıkacaksınız.
2. Eğer ona ibadet etmek istemiyorsanız, onun size verdiği rızkı yemeyeceksiniz.
3. Ona karşı günah işlerken, öyle bir yere gideceksiniz ki, orada Allah sizi
göremeyecek.
4. Azrail gelince, ondan tevbe etmek için, biraz müddet ve müsaade alacaksınız.
5. Kabre konduğunuzda gelecek olan Münker-Nekire cevap vermeyip, onları
kovacaksınız.
6. Ve nihayet mahşerde Cenab-ı Hak, ﴾59﴿ “ َوا ْم َتا ُزوا الْ َي ْو َم اَ ُّي َها الْ ُم ْج َِ ُمو َنEy günahkârlar!
Bugün siz bir tarafa ayrılın.“ (Yâsîn: 36/59) buyurup seni Müminlerin arasından
çıkartarak cehenneme atacağı zaman, Allah’a karşı gelip cehenneme değil cennete
gireceksiniz.
Eğer sizler, bu altı şeyi ya da hiç değilse bunlardan birini yapabilirseniz, o zaman
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ibadet etmeyebilirsiniz, buyuruyor ve kalkıp yanlarından ayrılıyor.

İMTİHANDASIN

اَلَّ ٖذى َخ َل ََ الْ َم ْو َت َوالْ َح ٰيو َة لِ َي ْبلُ َو ُك ْم
اَ ُّي ُك ْم اَ ْْ َس ُن َْ َملاا َو ُه َو الْ َع ًٖي ًُ الْ َغُِو ُر
“O ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır.
O, mutlak galiptir, çok
bağışlayıcıdır.”
(Mülk 2)
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İMTİHANDASIN

ٍ ض َد َر َج
ات
ِ ف ا ْلا َ ْر
ٍ ض َو َر ََ َع َب ْع َض ُك ْم ََ ْو َق َب ْع
َ َِو ُه َو الَّ ٖذى َج َع َل ُك ْم َخلَائ
ِ لِ َي ْبلُ َوكُ ْم َٖى َما اٰتٰی ُك ْم اِ َّن َر َّبكَ َس َٖي ُع الْ ِعق
َاب َواِنَّ ُه لَ َغُِو ٌر َر ْٖي ٌم
“Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler)
hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden
derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası
çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet
edendir.”
(En'am 165)

37

ey insan! İmtihan için yaratıldığının
farkında mısın?
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“Andolsun ki sizi biraz korku
ve açlık;
mallardan, canlardan ve
ürünlerden biraz azaltma
(fakirlik) ile deneriz.
(Ey Peygamber!) Sabredenleri
müjdele!”
(Bakara -155)
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Mezardakiler Hal Dili İle Konuşuyor!
“Ey yeryüzünde gezmekte olan İnsanlar! Ey Âdemoğlu! Bir
zamanlar biz de sizin gibi yeryüzünde yürümekte, yasamakta
idik.
Bir zamanlar gelir ki, siz de bizim gibi olursunuz.
Her kim bizi görürse o kişi, yok olmaya donuk olduğunu;
zaman içinde, sahip olduğu şeyleri sonsuzlaştırmayacağını
anlasın! Bunu, gafil nefsine haber versin!
Zira çok insanlar bu yerden geçerken bizim etrafımıza indiler,
bu çeşmenin suyundan içtiler. Bir müddet güzel bir hayatla
mutlu oldular. Hayatları onlara uzun gibi göründü, fakat
zamanla hepsi yok oldular. Bundan böyle de durum
değişmeyecektir. Bu yer üzerinde, bir müddet yaşanır. Sonra
olum vardır!
(Kürsüden Gönüllere Hikmet Pırıltıları, M. ERGÜN, S.30)
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