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MEHMET YILDIZ

Hayatınızın keyifli geçtiğini zannettiğiniz günlerde, bir bakmışsınız Firavun misali bir adam 
oluvermişsinizdir. İşte böyle yaşarken bile kalbim daraldığında, çevremde kimsenin elinin kal-
bime yetmemesi kalbimi yapan sanatkarın arayışına itiverdi beni. 

İyi ki de itmiş, elhamdülillah ite kaka bulduk bu yolu. 

Sonra kader diğer sürprizlerini tecelli ettirmek için benim biletimi İzmir’e kesmiş meğer...

Ege üniversitesinde matematik bölümünü bitirdikten sonra ise ikinci meslek olarak matema-
tik öğretmenliğine başlamıştım. İlk mesleğim mi? Rabbimi tanımak... 

Mersin’de birkaç üniversiteli gencin birleşerek, bir bebeğin annesinin meme musluklarından 
beslendiği gibi, Risale-i Nur’un iman hakikatlerine doyurduğu musluklardan beslenerek se-
rüvenimiz başladı. Sonra dertlenmeye başladık... Bildiklerimizi, bilemeyenlere bildirmek için 
dertlenmeye... 

Allah, kader planında bu acı ile kıvranan birkaç arkadaşla denk getirince 300 metrekarelik bir 
mekânda sosyal medya kullanarak milyonlarca insana ulaşmaya vesile olduk. Demek bizim 
gibi kusurlu adamlar bile bu eserlerle bu hale gelebiliyormuş! Yaptığımız sohbetleri YouTu-
be, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak birçok kardeşimize 
ulaştırmaya çalıştığımızdan, birkaç yıl içinde bir de baktık milyonlara ulaşmak nasip olmuş. 
Bize gelen binlerce mesajda, bizleri tıpkı kendileri gibi gördüklerinden ve kendilerinin de bu 
işleri yapabileceğine güven duymaya başladıklarından bahsediyorlar. Kısa bir süre zarfında 
milyonlara ulaşınca anladım ki, Allah bizim gibi küçükleri böyle büyük işlere vesile ederek 
kendi büyüklüğünü gösteriyormuş... 

Bu güzel yolda güzel projeler yapabilmek için ömrümüzün sonuna kadar mücadele etmeye 
niyetliyiz. 

Ve sizin hayat hikayeniz de...

Şayet benzer cümlelerden dem vuruyorsa, sizleri bir gün Hayalhanem’de karanfil kokulu demli 
çayımız ile bekliyor olacağız.

Sosyal Medya:
youtube.com/hayalhanem
twitter.com/mehmedimyldz
instagram.com/mehmedimyldz
facebook.com/mehmedimyldz
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ALEMLERE RAHMET  
HZ. MUHAMMED (sav)

SEN OLMASAYDIN, SEN OLMASAYDIN 
ALEMLERİ YARATMAZDIM...

Yer O’nun için...

Gök O’nun için...

Deniz kıyısındaki kum tanelerinin her biri O’nun için...

Tüm alem O’nun,

O (sav) ise tüm alem için...

Kul ve Resul planında vücuden en evvel manen en ahir...

O ki Allah’ın sevdiği kulu, son resulü...

Hürriyetini bulmak isteyen O’na esir olsun.

Allah’a kul olmak isteyen O’na uysun.

Kurtuluş O’nda... Ferahlık O’nda... Selamet O’nda...

Aranıp da bulunamayan hiçbir güzellik yok O’nda...
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Öyleyse bugün kim bunalımdan bunalıma giriyorsa, kim başına 
gelen imtihanlardan yorgunsa, kim sıkıntılar içinde göğüs kafesi 
çatlayacakmış gibi hissediyorsa, kim kendine yapılan haksızlıklar-
dan üzgünse, kim sevdikleri tarafından incitilmişse, kim her şeyi 
olmasına rağmen hala huzursuzsa, kim aldatılmışsa, kim ağlatıl-
mışsa Resulullah’la (sav) arasındaki bağa baksın... Kim de hayatına 
yeni bir başlangıç yapmak istiyorsa bir besmele çekip bundan sonra 
O’na (sav) biraz daha benzeyebilmek için adım atsın. 

O’na benzemek... 

O’na bir adım daha yaklaşabilmek...

O’nun yolundan gidebilmek...

O’nun tüm insanlığı kurtarmak için girdiği mücadeleyi aleme 
anlatabilmek.

İnsan buradaki kurtarma mücadelesini hakkıyla anlayabilir-
se içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, ister zina zindanı, 
ister kumar bataklığı, ister içki belası, ister fuhuş zindanı... batıp 
batabileceği en kötü hal, ne olursa olsun kurtuluşa erecek, feraha 
kavuşacaktır. Neden mi bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü bu 
vaadi bize verenin kim olduğunu biliyoruz. 

“Kim Allah’a ve peygamberine itaat ederse Allah onu, altından 
ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada devamlı kalıcıdırlar; 
işte büyük kazanç budur.” (Nisâ/13)

“Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın ken-
dilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve 
salih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır!” (Nisâ/69)

İşte bizler Allah’ın bizlere yol göstermek için gönderdiği bu güzel 
insanlara tutunursak aklımızdaki birçok soru cevap bulacak, kalbi-
mizdeki birçok şüphe yerle bir olacak ve karanlıklar aydınlanacak. 
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O halde hiç zaman kaybetmeden bir an 
evvel başlayalım aklımızı ve kalbimi-
zi karıştıran bu soruların cevaplarını 
vermeye. 

Allah bizi neden yarattı? Allah bizi neden yarattı? 
Ben niçin varım?Ben niçin varım?

Zaman hızla akıp geçse de insanın 
ömründe asla eskimeyen anılar var-
dır. Çocukluğumda sobanın üstüne 
koyduğum portakal kabuklarının 
kokusu, akşam ezanından sonra da oynayabilmek için 
babamı ikna etme çabalarım, mahalle maçlarındaki çekişmeler 
ve daha nice anı hiç eskimedi bende. Bunlardan birisi de çocuk-
luğumun bir parçası olan, pazar günleri elinde boya paletleriyle 
ekranlara çıkan, belki de tüm dünyaya resim yapmayı sevdiren 
Bob Amca’ydı. Tuvalin önünde o kıvırcık saçları, içten gülüşü ve: 
“Evet şimdi şuraya da bir ağaç çizip gölgesini denize yansıtalım.” 
cümlesiyle, Ressam Bob hala gözümün önünde. Aynı Ressam Bob 
gibi bizde iz bırakan, alanında kendini öne çıkarmış ne çok insan 
var değil mi? Peki bu insanlar neden kendilerini öne çıkarmak, 
tanınmak istediler? Çünkü ellerinde kıymet biçilemez bir hazine 
vardı. Kimine göre bu hazine yaptığı resimler, kimine göre söyle-
diği şarkı, kimine göre fethettiği topraklar, kimine göre ise yazdığı 
yazılardı ve böyle hazineye sahip kim varsa hepsi bilinmek istedi. 

Kendinizden düşünsenize, sizin de hiç sahip olduğunuz bir 
hazineyi öne çıkarmak istediğiniz olmuyor mu? Mesela çok güzel 
bir yemek yapsanız onu hemen birilerine ikram etmek istersiniz. 
Yahut da çok hoş bir kıyafet alsanız hemen üzerinize giymek, onu 
başkalarına da göstermek istersiniz. Bu herkes için böyledir. O 

Anlaşılmaz bir kitap 
muallimsiz olsa 

manasız bir kağıttan 
ibaret kalır.
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zaman şunda hepimiz hem fikir olmalıyız, kimde bir güzellik, 
kusursuzluk, kıymet biçilemez bir hazine varsa o bilinmek, bunu 
kendinde görmek ve başkalarına da göstermek ister. İşte bu sırdan 
dolayı Allah da bilinmek istedi ve kutsi hadisinde bunu: “Ben gizli 
bir hazineydim, bilinmek istedim.” diye buyurdu. 

Biz ne kendimizin ne yerin ne göğün ne tüm kâinatın ne de tüm 
yaratılmışların birer hazine olduğunun farkında olmadığımızdan: 
“Allah beni neden yarattı, ben ne için varım?” diye düşünür olduk. 
Böyle bir soruyla aklımızın karışmasının bir sebebi; Allah’ın sahip 
olduğu hazinelerin büyüklüğünün farkında olmamamızsa diğer bir 
sebebi de Allah’ı başka isimleriyle birlikte düşünmememiz, düşü-
nemememiz. Mesela Allah’ın, her şeyin hakkını verir manasında 
Hak ismi, her şeyi belli faydalar ve oranlar içinde yaratır manasında 
ise Hakîm ismi vardır. Biz Allah’ı tanımada bu isimlerin hepsini 
beraber düşünmezsek yanılırız. 

Mesela ben buraya çay demleyip getirsem sonra desem ki: “Bu 
çayı kimse içmeyecek.” Bu söylediğim söz yaptığım işin hakkı ol-
maz. Bir gün çok güzel bir kamera alsak ama hiç video çekmesek 
kameranın hakkı olmayacağı gibi çok güzel bir koltuk takımı alsak 
ama hiç üstüne oturmasak bu da o koltuk takımının hakkı olmaz. 
İşte biz biraz önce dedik ki Allah’ın her şeyin hakkını tam karşılığıyla 
verir manasında Hak ismi var. Madem bu ismi var ve bu isminin 
yanında bir de kusursuz mükemmelliği ve sonsuz güzelliği var. Ve 
madem kâinatın yaratılışının en temel gayesi de Allah’ın esma bo-
yalarının bütün kâinatı boyaması ve şuurlu varlıklar olarak bizlerin 
o esma boyalarını okuyup sanatkarı tanımamız ise o halde hem 
Allah’ın sonsuz güzelliği ve kusursuzluğu olacak hem de bunları 
hiç kimseye göstermeyecek öyle mi? 

Sizce böyle bir şey Hak ve Hakîm ismine aykırı olur mu, ol-
maz mı? Olur değil mi? Öyleyse Allah’ın bu özelliklerinin hak-
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kını vermesi lazım. Onun için Allah sonsuz güzelliğini ve sonsuz 
kusursuzluğunu sergiledi. Buna sergi yeri olarak kâinatı yaratıp 
kâinata uygun bir de muhatap yaratmasa, hikmete ve hakka aykırı 
olacağından muhatap olarak da bizleri yarattı. 

Allah’ın bu güzellikleri göstermeye ihtiyacı  Allah’ın bu güzellikleri göstermeye ihtiyacı  
mı vardı? Göstermese olmaz mıydı? mı vardı? Göstermese olmaz mıydı? 

Şimdi size hayatınızın çizgisini değiştirecek bir cümle söyle-
yeceğim: “Allah’ın güzelliğini göstermesi ihtiyaç değil, iktizadır.” 

Ne demek istiyorum? Güneş her gün doğar, bizi aydınlatır ve 
ısıtır öyle değil mi? Peki güneşin bizi aydınlatmaya ve ısıtmaya 
ihtiyacı mı var ki bunu yapar? Elbette hayır. Güneşin güneş olma-
sının gereği; aydınlatması ve ısıtmasıdır. Yani güneş olmak iktiza 
eder ki, Mehmet’i aydınlatsın ve Mehmet’i ısıtsın. 

Başka bir örnek verelim; mesela cömert insan ikram etmek ister. 
Peki ikram etmek onun ihtiyacı mıdır? Hayır aksine ikram ettiği 
kişinin ihtiyacıdır. İkram etmek ise cömert olmanın gereğidir. Aynı 
şekilde Rahîm olan şefkat etmek ister. Allah’ın bize şefkat etmesi 
ise onun ihtiyacı olduğu için değildir. Madem Rahim’dir, bize 
şefkat ve merhamet etmek o ismin gerekliliğidir. Velhasıl Allah’ın 
isimlerinin bizde tecelli etmesi, güzelliklerini, kemalini bizde gös-
termesi ve bunun karşılığında bizden kulluk beklemesi ihtiyaç değil, 
iktizadır. Demek ki Allah’ın güzelliğini göstermesi onun ihtiyacı 
değil gerekliliğidir.

Son zamanlarda trend olan bir sorunun daha Son zamanlarda trend olan bir sorunun daha 
cevabını açıklığa kavuşturarak konumuza cevabını açıklığa kavuşturarak konumuza 

devam edelim. “Allah kâinatı yarattı, devam edelim. “Allah kâinatı yarattı, 
güzelliklerini gösterdi sonra bırakıp gitti mi?”güzelliklerini gösterdi sonra bırakıp gitti mi?”
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Size televizyon izleyebilmemiz için neler lazım diye bir soru 
yöneltsek ne derdiniz? Ortalama bizimle aynı cevapları verirdiniz. 
Televizyonun çalışıyor olması, kumandanın sağlam, kumanda 
pilinin dolu, gözlerimizin görüyor, elektriklerin yanıyor olması 
ila ahir... birçok şey sayılabilir. Peki bunlardan birisinin olmadığını 
varsaysak. Mesela elektrik olmasa yahut da gözleriniz görmese 
televizyon izleyebilir miydiniz? Elbette izleyemezdiniz. Televizyon 
izleyebilmeniz için gerekli şartların daimî bir şekilde devam ediyor 
olması gerekir. Birinin devamlılığındaki sorun izlemenize engeldir. 
Kâinata baktığımızda; her sabah güneşin doğması, günlük doğan ve 
ölen insanlarla dengenin sağlanması, kışın ölen ağaçların her bahar 
yeniden hayat bulması, vücudumuzdaki organların devamlı uyum 
içerisinde çalışması ve onların ihtiyaçlarının sürekli karşılanması 
gibi birçok daimî faaliyetler görürüz. Bir anne evden gitse evin 
daimî düzeni bozulurken Allah kâinatı bırakıp gitse gözümüzün 
önünde bozulmadan intizamla devam eden bunca faaliyet hiç 
devam edebilir miydi? Elbette edemezdi. Demek süregelen bu 
düzen bize daimî bir düzenleyicinin yani Allah’ın varlığını kati 
ispat ediyor ve bu iddiayı da çürütüyor. 

İstisnasız her insanın aklına bir defa da olsa İstisnasız her insanın aklına bir defa da olsa 
gelen bir soru var: “Ben ruhlar aleminde gelen bir soru var: “Ben ruhlar aleminde 
verdiğim sözü hatırlamıyorum, gerçekten verdiğim sözü hatırlamıyorum, gerçekten 

böyle bir söz verdik mi?”böyle bir söz verdik mi?”

Bizlere deniliyor ki ruhlar aleminde size bir teklif geldi. “İnsan 
olur musun?” Siz de bu teklifi kabul ettiniz. “Evet ya Rab, insan 
olurum.”

“Peki insan olunca kulluk vazifeni yapacak mısın?”

“Evet ya Rab tam yapacağım.”
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Ortada böyle bir iddia var ama bizler de dahil kimse böyle bir söz 
verdiğini hatırlamıyor. Bu hatırlamama sonucunda insanın aklında 
doğal olarak şöyle bir soru oluşuyor: “Ben böyle bir söz verdiğimi 
hatırlamıyorum o zaman bunun cezasını neden çekeyim?”

Allah, Ahzâb suresi 72. ayette şöyle buyuruyor: “Biz emaneti 
göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklen-
mek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz 
insan çok zalim, çok bilgisizdir.”

Burada “teklif ” ve “kabul etti” kelimelerini unutmamamız ge-
rekiyor zira bu iki kelime sorumuzun cevabını anlayabilmemiz 
için ehemmiyetli. 

Dilerseniz bizim böyle bir söz verip vermediğimizi nasıl anla-
yacağımızı yine bir örnekle izah edelim. Bugün baş misafirimiz 
çamaşır makinesi olsun. Çamaşır makinesi proje halindeyken Ar-
Ge’de çalışma yapıyorlar ve diyorlar ki: “Ortada kirli çamaşırlar 
var ve bu çamaşırları yıkamak için bir makine lazım.” O esnada 
çamaşır makinesi ortaya çıkıyor ve diyor ki: “Ben bu çamaşırları 
yıkamaya söz veriyorum.”

İşte bu söz verildikten sonra artık o makineden kirli çamaşır-
ları yıkama vazifesi bekleniyor. Projede bu vazifeye anlaşıyorlar. 
Anlaştıktan sonra çamaşır makinesine bir ceset giydiriyorlar yani 
imalata başlıyorlar ve ondan sonra seri üretime geçiyorlar. Tüm 
bunları çamaşır makinesinin proje safhasında ortada duran kirli 
çamaşırları yıkamaya söz vermesine binaen yapıyorlar. Bugün ne-
redeyse hepimizin evinde çamaşır makinesi var ve bütün makineler 
içerisinde çamaşır yıkamak için onun söz verdiği fıtratından yani 
içerisindeki cihazattan belli. 

Şimdi gelelim çamaşır makinesinin bizim “kalu bela”da verdi-
ğimiz söz ile ilişkisine. 
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Kur’an-ı Kerim’in cisimleşmiş hali kâinattır ve kâinat bir kitap-
tır. Bize bugün ilim diye okutulan fenlerden her bir fen bu kâinat 
kitabından yazılmıştır. Sizinle bir gün dağlara gitsek ve orada koyun 
sürüsüyle yanında bir çoban görsek, etrafı izlerken yerde bir kitap 
bulsak alıp onların peşinden koşsak: “Bu kitabı düşürmüşsünüz.” 
diye bulduğumuz kitabı koyuna mı teklif ederiz, çobana mı? Çoba-
na teklif ederiz çünkü koyunda bu kitabı okuyabilecek bir cihazat 
mevcut değildir. 

Şimdi biz az önce kâinata kitaptır dedik ve her kitap bir muha-
tap için yazılmıştır. Bu kâinat kitabını yeryüzünde herkese teklif 
edelim mi? Acaba kim okuyabilecek bu teklifi? Mesela siz şöyle 
diyen bir kuş gördünüz mü? “Ya geçen dallara kondum, şelaleyi 
izledim mest oldum.” Yok değil mi? Ya da şöyle diyen bir ceylan: “Ya 
Urfa’nın dağlarında sektim de o dağlar ne kadar cesametli, heybetli 
dağlar.” Göremezsiniz imkânı yok. Çünkü onlarda kâinat kitabını 
okuyabilecek cihazat yok. Teklif kabiliyetli olana verilir. Bende 
bir işin kabiliyeti olması demek, ben o işi kabul ettim demektir. 
Ortadaki kirli çamaşırı yıkamayı çamaşır makinesinin kabul etmesi 
demek, çamaşır makinesinin kirli çamaşır yıkamaya kabiliyeti var 
ama buzdolabının, televizyonun kabiliyeti yok demektir. 

Askere kazma vermek demek: “Kaz!” emri, kalem vermek de-
mek: “Yaz!” emri, olduğu gibi Allah’ın sana kalp vermesi: “Sev!” 
emridir. Akıl vermesi: “Düşün!” emridir. Sadece sana akıl vermesi 
ise: “Sen bu kâinat kitabını okuyabilecek cihazata sahip tek askersin 
ve düşünmek zorundasın!” emridir. Deseniz ki: “Ben geçmişte 
verdiğim sözü hatırlamıyorum.” İnanın hatırlamak zorunda de-
ğilsiniz. Çünkü sizdeki kabiliyetler Allah’a karşı verdiğiniz sözün 
evraklarıdır. Allah daha ruhlar alemindeyken bizden sözümüzü 
aldı. Bizim kâinat kitabını okuyarak O’na kulluk edeceğimiz ka-
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biliyetlerimizden belli olduğundan bu sözümüze güvenerek bizi 
yarattı ve dünyaya getirdi. 

Allah neden peygamber göndermiş? Bizim Allah neden peygamber göndermiş? Bizim 
peygambere ihtiyacımız mı var?peygambere ihtiyacımız mı var?

“Karıncayı emirsiz, arıyı yâsupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, 
elbette beşerî nebîsiz bırakmaz.” (Risale-i Nur)

Allah kâinatı işletirken bazı kanunlar koymuş ve bu kanunlar 
küçük dairede nasıl işliyorsa büyük dairede de aynıyla işlemiş. 
Mesela suyun kaldırma kanunu bir bardak su için de aynı şekilde 
geçerli koca okyanus için de. Allah ilk insandan bu yana kendini 
tanıttırmak ve emirlerini bildirmek için peygamberler göndermiş 
ve bu da Allah’ın başka bir ilahi kanunudur. Zira Risale-i Nur’da 
geçen: “Karıncayı emirsiz, arıyı yâsupsuz bırakmayan...” ifadesi de 
bunu tasdiklemektedir. Peki soruyorum size küçücük bir karıncayı 
bile emirsiz bırakmayan Allah, kâinatın yaratılış amacı olan insanı 
rehbersiz bırakır mı hiç? Elbette bırakmaz.

“Hiçbir millet yoktur ki, kendi içinde (onları Allah’ın azabıyla) 
korkutan bir (peygamber) gelip geçmiş olmasın.” (Fatır, 35/24) Bir 
insan ne kadar zeki, kabiliyetli, temiz, ince anlayışlı, ilim ve irfan 
sahibi olursa olsun bir peygambere ihtiyacı vardır. Çünkü akıl 
insanın yaratılış gayesini tek başına kavramaktan acizdir. İnsan 
sadece aklını kullanarak varlıkları tanır, vazifelerini bilir fakat on-
ların yaratılma amaçlarını tesbih ve ibadetlerini anlayamaz. Aklıyla 
bir yaratıcının varlığını bulsa bile bu yaratıcının Allah olduğunu 
öyle kolay bulamaz. Bir yaratıcıya inanabilir ama bu yaratıcının 
kim olduğu konusunda hataya düşebilir. Buna delil olarak vahye 
mazhar olmuş peygambere ulaşamayan veya ulaştığı halde inkâr 
eden insanların ateşe, puta, ineğe tapmaları örnek gösterilebilir. 
İşte peygamberlere bu cihette çok ihtiyaç vardır ve Allah, kullarının 



Mehmet Yıldız

18

yüzünü ilah zannettikleri o sapkın inanışlardan çevirmek, doğru 
yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. Bu peygamberin 
gönderilmesindeki birçok sebepten yalnızca bir tanesidir. 

Gelelim diğer bir sebebe. Allah, kâinatı birbirinden harika sanat 
eserleri ve envaı çeşit nimetlerle donatmış. İnsanı yarattığı her şey-
den üstün tutmuş ve yarattığı her şeyi insanın hizmetine vermiş. 
Bunca nimetin karşılığında ise insandan şükretmesini istemiş. Peki 
eğer Allah, peygamberleri ile bizlere nasıl şükredeceğimizi öğretme-
seydi bizler bunu nereden, kimden ve nasıl öğrenecektik? Basit bir 
matematik dersinin sorularının nasıl çözüleceğini öğrenmek için 
bile öğretmene ihtiyaç duyan bizler, bunca nimete nasıl şükrede-
ceğimizi öğrenmek için bir rehbere bir öğreticiye ihtiyacımız yok 
desek bu çok saçma olmaz mı? Bugün birisi gelse ve bize: “Allah’a 
nasıl şükredersiniz?” dese hepimizin ortalama vereceği cevap: 
“Allah’ım sana şükürler olsun.” olur. Halbuki bu söz bile peygamber 
sözüdür ve biz yaratıcının isminin Allah olduğunu bile onlardan 
öğrenmişizdir. Bizler değil onca nimete şükrü nasıl eda edeceği-
mizi, O’nun (cc) ismini, dünyaya neden geldiğimizi, vazifemizin ne 
olduğunu, buradan sonra nereye gideceğimizi öğrenmek için de 
peygambere muhtacız. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa 
manasız bir kâğıttan ibaret kalır. 

Son bir örnek daha verip konumuzu tamamlayalım. Şimdi sizinle 
bir otomobil ürettiğimizi varsayalım. Son derece lüks otomobili-
mizin içinde her türlü cihazat takılı. Bizler bu otomobili ürettikten 
sonra hangi şartlar altında kullanılacağını, en fazla kaç km hızla 
gittiğini, hangi cihazların ne için takıldığını, kapıyı hangi düğme-
nin bagajı hangi düğmenin açtığını anlatan tanıtıcı bir kullanım 
kılavuzu hazırlamasak ve onu test edecek birisini göndermesek 
olur mu? Olmaz değil mi? Aynı şekilde Allah, insan otomobilini 
yaratsa, onu birbirinden kıymetli cihazatla donatsa ama taktığı 
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cihazatı nasıl kullanacağını gösteren bir kitapçık ve o kitapçığı 
öğretecek bir peygamber göndermese olur mu? Bu da olmaz. Zira 
peygamberler olmasa bizler bugün yaptığımız vazifelerin hiçbirini 
bilemez ve yapamazdık. Abdest nasıl alınır? Namaz kaç rekât kılı-
nır? Oruç ne kadar süre tutulur? Kurban ne zaman kesilir? Hangi 
hayvanlar kurban olur hangileri olmaz? Hacca kimler gidebilir? 
Evlilik kader midir? Allah bizden neden namaz kılmamızı istiyor, 
bizim namazımıza ihtiyacı mı var? Bunun gibi birçok meseleyi 
bilemez ve uygulayamazdık. İşte tüm bu soruların cevaplarını biz-
ler kendi kendimize bulamayacağımız için Allah bilmediklerimizi 
bize bildirecek peygamberler gönderdi. Çünkü insan, şu dünyada 
şiddetli ve dehşetli dalgalara maruz kalan bir gemi gibiydi ve onu 
bu müthiş dalgaların tehlikesinden kurtarıp güvenli bir sahile çı-
karacak kişiler de peygamberlerdi. 




