
 

Baktığınızda ne görüyorsunuz? 
 
 
 
Bilim ve teknolojideki yenilikler, insanların irade ve ihtiyarları, son zamanlarda 
insanoğlunu şaşırtacak derecede artıyor. Tüm bunların arka planında Hak 
Teala’nın irade, takdir ve kudretini görmeliyiz. Hz.Allah yaratmış, kul çözmeye 
çalışıyor. 
 
   Bir bardak suya baktığınızda suyu mu görürsünüz, su moleküllerini mi, yoksa içindeki atomları mı? 
Güneş etrafında dönen gezegenler gibi, çekirdek etrafında hiç durmaksızın dönen elektronları mı 
görürsünüz, yoksa suyu size ikram edeni mi? 
   Bilim ve teknoloji çığ gibi ilerliyor ve her geçen gün aklımızın alamayacağı kadar olağanüstü icatlar 
yapılıyor. Bilim ve teknolojideki yeniliklere ve bunları yapan insana hayran oluyoruz ama, insana o 
gücü veren, insanı yaratan Hz.Allah o anda aklımıza gelmiyor. Tıp alanında ortaya çıkan yenilikler, 
tedavi yöntemleri ve vücut sisteminin işleyişi ile ilgili olağanüstü bilgiler bizleri şaşırtıyor. Tek bir 
hücrede bile meydana gelen olaylar bambaşka bir alem! Bunlar bizi şaşırtıyor, ama bunları yaratan 
Hz.Allah, o anda aklımıza gelmiyor. Hz.Allah yaratmış, kul çözmeye çalışıyor.  
   Yeni yapılan veya eskiden kalma olağanüstü  eserlere hayran hayran bakıp, o eseri  nasıl yaptıklarına 
akıl sır erdiremiyoruz.  O esere hayran oluyoruz ama, onu yapan insana o gücü veren, insanı yaratan 
Hz.Allah, o anda aklımıza gelmiyor. 
   Güzel bir tabloyu yapan ressama hayran oluyoruz. Ama ressamın tabloya döktüğü manzarayı yaratan 
ve o ressama o gücü veren, o ressamı yaratan Hz.Allah, o anda aklımıza gelmiyor. 
   Eğer Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V) zamanında yaşasaydık, O’nu gördüğümüzde, O’nu 
sıradan bir insan gibi mi görecektik, yoksa Hz.Allah’ın ona yüklediği vazifeyi mi görecektik? Aynı 
şekilde, günümüzde başımızdaki idarecilere baktığımızda, tüccar, mebus gibi, onların dış görünüşlerini 
veya mesleklerini mi göreceğiz, yoksa onlara yüklenen vazifeyi mi göreceğiz? 
 



 
“Hücrenin içindeki hayat” videosundan bir görüntü. 

 
   Yavuz Sultan Selim Han’ın bu konuda güzel bir sözü var: 
“Mülk Allah’ındır. Kim Allah’ın yardımı olmadan istediğini elde etmede zafere ulaştığını söylese, Allah 
onu kahreder ve aşağı derecelere indirir.”  
   Tefsir-i Kebir Sahibi Fahr-i Razi Hz.leri buyuruyor ki: 
“İnsan ne zaman bir işini Allah’dan gayriye havale ve itimat etse, bu teslimiyeti onun bela, mihnet ve 
zilletine sebep olur. Lakin Allah’a itimat edip, halktan kimseyi bulaştırmazsa, muradı en güzel şekilde 
hasıl olur. Evvel ömrümden bu güne kadar, bu tecrübe bana kafi gelmiştir. Elli yaşındayım, insan için 
Hak Teala’nın kerem ve ihsanından gayrı bir şeye itimat etmemek ve Mevla’nın gayrından fayda 
beklememek, tamamıyla kalbime yerleşmiştir.” [1] 
 

 
Canlıların irade ve ihtiyarlarına örnek teşkil edecek, yüksek binalarla kaplı, göz kamaştırıcı bir şehir [3] 

 
  Vaazlarda ehemmiyetinden bahsedilen, her gün sabah evden çıkarken 7 defa okumamız tavsiye edilen, 
tesbih namazında okuduğumuz duanın anlamı da bunu anlatıyor: 
“…Kudret ve irade gibi sahip olduğu bütün sıfatları Cenab-ı Hak’tan bilip her hal karşısında kalben 
sakin olur. ‘La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym’ (Cins-i havl ve kuvvet yok, ancak azim olan 
Allah’ın yardımı ile var..) kelime-i kudsiyyesini tasdik ve idrak eden, tevhide iki sarp yolu aşmıştır: 
Biri; Yerler, gökler, güneş, ay, yıldız, bulut, yağmur ve bitkilere itimat etmek. Diğeri de; Canlıların irade 
ve ihtiyarına bakıp aldanmaktır. 
İnsan bu iki noktada dikkatli olur, hepsini Hak Teala’nın irade, takdir ve kudretine bağlar, 
yaratılmışlara yer vermese, tevhidde kemale ermiştir. Bu kelime-i kudsiyyenin sevabındaki büyüklükte 
bu sebeptendir.” [2] 



   Yağmurun ve depremin nasıl meydana geldiğinin bilim adamları tarafından ispatlanmış olması, 
bunların Hz.Allah’ın irade ve kudreti ile meydana geldiği gerçeğini değiştirmez. 
   Kıyamet kopuncaya kadar daha hangi olağanüstü olaylarla, bilim ve teknolojideki yeniliklerle 
karşılaşacağız, bilmiyoruz. Hayatı ve dünyayı kontrol edebilmek için düşünmeli, araştırmalı, 
çalışmalıyız. Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp, Bilgisayar, Elektronik, kısaca bilim ve teknolojideki her alanda, 
karşılaştığımız yeniliklerde ve icatlarda, insanların irade ve ihtiyarlarında, Hz.Allah’ın kudretini 
görmeliyiz.  
____________________________________ 
Kaynak: [1] İhya-ı Ulumuddin’den Seçmeler, Syf:38, Ankara Fazilet Yayınevi, [2]  a.g.e, Syf:31 [3]  New York şehrini gösteren bu fotoğraf 
çalışması, Davıd Ilıff’a aittir ve Wikipedi’den alınmıştır.  

 


