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Soru: Biz müslümanlar Allahın'ın nesine aşık oluruz? Yaptıklarına desek bir insan neden
yapılan işlere aşık olsun ki?

Cevab-Nesine aşık olunmaz ki?

  

      

  

Hayatını,kendisini ve kendisine aid her şeyi seven insan,elbette onları vereni daha çok
sevmez mi? Veya sevmesi gerekmez mi?

  

İnsan fıtratı gereği Cenâb-ı Hakkı sever bir vaziyette yaratılmıştır.

  

Bu konuda Bediüzzaman şöyle der:” Evet, madem insan fıtraten bir cemâl-i bâkîye
müştak ve muhib bir surette halk edilmiştir.” [1]

  

“İnsanlar fıtraten Halıkını pek ciddi severler; ve Halıkları onları hem sever, hem Kendini
onlara her vesîle ile sevdirir; ve insanın istidâdı ve cihazât-ı mâneviyesi, başka bir bâkî
âleme ve ebedî bir hayata bakıyor; ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle bekâ
istiyor; ve lisânı, hadsiz duâlarıyla bekâ için Hâlıkına yalvarıyor. Elbette ve herhalde, o
çok seven ve sevilen ve mahbûb ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle,
ebedî bir muhabbet için yaratılmış iken, ebedî bir adâvetle gücendirmek olamaz ve kâbil
değildir. Belki başka bir ebedî âlemde mesûdâne yaşaması hikmetiyle, bu dünyada
çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecellî eden isimlerin bu fânî ve
kısa hayattaki cilveleriyle, âlem-i bekâda onların âyinesi olan insanların, ebedî cilvelerine
mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet, Ebedînin sâdık dostu, ebedî olacak. Ve Bâkînin
âyine-i zîşuuru, bâkî olmak lâzım gelir.” [2]

  

“İnsan yaratılışında kendi nefsine muhib olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar
birşeye sevgisi yoktur. Kendisini, ancak mabüda layık senalarla medhediyor. Nefsini
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bütün ayıplardan, kusurlardan tenzih etmekle-haklı olsun haksız olsun-kemal-i şiddetle
müdafaa ediyor. Hatta Cenab-ı Hakkı hamd ü sena için kendisinde yaratılan cihazatı,
kendi nefsine hamd ve sena için sarf ediyor..” [3]

  

Özetle diyebiliriz ki;Her şey insan için yaratılmış iken,insan da Rabbisi ve O’na muhabbet
için yaratılmıştır.

  

*İnsanın fıtratında,hamurunda,çamurunda,duygularında Allah-ı ebedi olarak sevme
duygusuyla beraber dünyaya gönderilmiştir.

  

Dünyadaki tüm sıkıntılar o duygunun yerinde kullanılmamasından veya tatmin
olmamasından kaynaklanmaktadır.

  

Zira insan Allah-ı sevmek için yaratılan kalbindeki muhabbeti sebeplere,etrafa dağıtarak
ızdırap çeker,sevdiklerinden de mukabele göremeyince hayal kırıklığına uğrar.

  

Teşbihte hata olmaz;Dünyaya gelen bir yavru hemen annesini ve annesinin memesini
arar.

  

Anne hayatının sebebi,meme hayatının devamıdır.

  

*İhya-yı Ulumiddin-de geçen Hadis-i Kudsi-de:”Ben yere göğe sığmam,mü’min kulumun
kalbine sığarım.”buyrulur.

  

Kalb,ayine-i Samedanidir.Yani Allah-a aid bir makamdır.O kalb Allah-ı ve O’na aid olan
şeyleri sevmek için yaratılmıştır.O’nun haricindeki şeylerin sevilmesine müsaade
etmemektedir.Aksi takdirde aksi maksadıyla tokat yiyecektir.Tıpkı Yakup Peygamberin
oğlu Yusuf-a olan aşırı muhabbetinin ayrılığa sebep olması gibi.
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*Ruh vasıtasız sebepsiz olarak birinci elden yaratılmıştır.

  

İnsan ruhu da ilk geldiği yere karşı bir iştiyak duymaktadır.Tıpkı Fuzuli-nin Su
kasidesinde belirttiği gibi ki;mahbubunu arayan suyun başını taştan taşa vurması,
sevgilisine kavuşmayı arzu etmesi gibi.

  

Bir damla olan insan da varlığının kaynağı ve devamı olan okyanusunu aramakta ve ona
aşık olmaktadır.
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