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    Dünya, imtihan yeridir ve Hak ile bâtılın mücadele meydanıdır. İnsan da imtihan için dünyaya 

gönderilmiştir. Bu imtihanı kazanmak kolay olmamakta, bir çok engelin aşılması gerekmektedir.  

    İnsan, imtihanı kazanmak, Rabbinin rızasına lâyık olmak ve bu konuda başarıya ulaşmak için de- 

nenmektedir. Çünkü, kıymetli şeyler, ucuz değildir ve  kolay elde edilmez. 

     Bu bakımdan özellikle de; küfre, zulme ve haksızlığa karşı çıkan, hak ve adaleti savunan ve  

hakkıyla cihad eden mü’minlerin bir çok belâ ve zorlukla karşılaşması Sünnetullah’tır. Nitekim 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 
     ‘’(Ey mü’minler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden 

cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine 

sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki mü’minler: Allah’ın yardımı ne zaman! 

dediler. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.’’1 

      Allahu Teâlâ, insanı hayırla ve şerle imtihan etmektedir. Nitekim, âyet-i kerimede: 
     ‘’...Her nefis ölümü tadacaktır. Biz, sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz 

bize döndürüleceksiniz.’’2 buyurulmaktadır.  

     İmtihanı kazanmada bir çok engel vardır. Bunlar; insanı  aldatan, gaflete düşüren ve imtihanı 

unutturan şeylerdir. Bu engellerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Şeytan: 

      Şeytan, insanın dünya imtihanını kaybetmesi için bütün gayretiyle çalışır. Çünkü o, Hz. Âdem 

(a.s.)’ın yaratılışını ve kendisine üstün kılınmasını hazmedememiş, ona ve onun nesline düşman 

olmuştur. Âyette şöyle  buyurulmaktadır. 
 َأَلَْ َأْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِِن آَدَم َأن َّلا تَ ْعُبُدوا الشاْيطَاَن ِإناُه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبين 

       ‘’Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin için apaçık bir düşmanınızdır.’’3  

        Şeytan'ın kibir ve gururundan dolayı ayağı kaymış, kıyamete kadar insanları saptırmak için 

Allah’tan mühlet istemiştir. Kur’ân-ı Kerîm bunu şöyle haber vermektedir: 

ََلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُُثا آلتِيَ ن اُهم مِ ن بَ ْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعنْ قَاَل فَِبَما أَْغَويْ َتِِن ألَقْ ُعَدنا   
 أَْْيَاِِنِْم َوَعن ََشَآئِِلِهْم َوَّلَ َتَُِد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ 

      ‘’(Şeytan), beni azdırdığın için; andolsun ki, senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra 

da onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, (yaklaşıp) sokulacağım. Ve sen, onların çoğunu  

şükreder bulamayacaksın, dedi.’’4 

        Şeytan, insanı çeşitli yollarla etkiler. Bu yolları iki kısımda değerlendirmek mümkündür: 

         a. Dış etkileme yolları: 

 Şeytan insanı; mal, zenginlik ve servet yönünden etkiler, saptırır. 

                                                           
1 Bakara sûresi, 214. âyet 
2
 Enbiyâ sûresi, 34-35. âyetler 

3
 Yâsîn sûresi, 60. âyet 

4  A’raf sûresi, 16-17. âyetler 
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 Makam ve mevki yönünden etkiler, saptırır. 

 Zahmete ve zorluğa dayanmayı terkettirerek etkiler, saptırır. 

 Rahata  ve mideye düşkünlüğü teşvik ederek etkiler ve saptırır. 

            b. İç etkileme yolları: 

 Gazâb (öfke): Öfke; düşünceyi ve aklı etkisiz hâle getirir. Şeytan ise, 

düşünemeyenleri çabuk aldatır. 

 Şehvet: Şeytanın insan kalbine girdiği en tehlikeli yollardandır. 

 Acelecilik: Acelecilik, insanı bir çok tehlikelere ve şüphelere sürükler. Acelecilik ise 

şeytandandır. 

 Kıskançlık: Şeytanın en korkunç tuzaklarındandır. 

 Cimrilik: İnsanı iyilik yapmaktan, dâvası için fedakârlıktan alıkoyar. 

 Tekebbür: Gurur ve kibirdir ki, şeytanın insanı  azdırdığı tehlikeli hastalıktır. 

 Kötü zan: Kötü zan, dâva erlerini biribirine bağlayan halkaları koparan, safları 

dağıtan, fitnelerin girmesine sebep olan bir hastalıktır. 

          Akıllı insanlar, şeytanın bu vesveselerine ve saptırmalarına   aldanmaz, şu âyeti asla 

unutmaz: 

          ‘’Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edininiz.’’5 

         2. Nefs: 

         İmtihanı kazanmada en büyük engellerden biri de, nefistir. Nefsin oyunları çok sinsi ve 

gizlidir. Nefis; hayır ve şerden, helal ve haramdan etkilenme yeridir. Nefis, kötülüğü emredicidir. 

Âyette şöyle buyurulmaktadır: 

 ِإنا الن اْفَس أَلماارَةن بِالسُّوءِ 
      ‘’Muhakkak ki nefis, aşırı şekilde kötülüğü emreder...’’6  

      Kötülüğü arzulayan, insanı peşinden sürükleyen nefs; imtihanı kazanmada en büyük engeldir. 
Nefsi ıslah edip bu tehlikeden kurtulmak, imtihanın en zor kısmıdır. Nefisle mücadele etmek ve 
ona boyun eğdirmek, ancak;  Allah’a itaat, ibadet ve kulluk yapmakla, cihad etmekle mümkündür. 
Çünkü bu sayılanlar, nefsi kötülüklere karşı koruyan sigortalardır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 

 َقْد أَفْ َلَح َمن زَكااَها َوَقْد َخاَب َمن َدسااَها
        ‘’Nefsini kötülüklerden arındıran saadete ermiştir. Nefsini fenalıklara gömen kimse de za- 
rara uğramıştır.’’7 

      Allah dostlarından büyük veli  İbni Ataullah el-İskenderî, nefsle ilgili şöyle demektedir: 

     ‘’Senin nefsine karşı durumun, ailesine güzel elbiseler giydirip, onlara bir meyhanede  nefis 

yemekler yediren adama benzer. Sen de namaz kılmadığın zaman, nefsine çeşitli leziz yemekler 

ve tatlılar yedirmiş olursun...Nasıl oluyor da dünyadaki yaşamın için gerekli menfaatlerini 

biliyorsun; fakat âhiretinin menfaatlerine karşı câhil olabiliyorsun?...Sen sana fayda değil, helak 

getirecek şeyleri toplamışsın. Şehvet yılanlarını ve günah akreplerini depona doldurarak, helâk 

oldun... Hiç evinde yılan besleyen bir kimse gördün mü?..Küçük günahları basite alman, senin 

                                                           
5 Fâtır sûresi, 6. âyet 
6 Yûsuf sûresi, 53. âyet 
7 Şems sûresi, 9-10. âyetler 
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hakkında en zararlı ve korkunç iştir. Çünkü zehirin azı da öldürür. Küçük günahlar, ateş kıvılcımına 

benzer ve çok defa küçük bir kıvılcım bir şehri yakar.’’8 

         Öyleyse, Hak dâvanın mensupları olarak; imihanı kaybettirecek, nefsin tuzaklarına düşmeme- 

ye, dâvamızla davranışlarımızın, özümüzle sözümüz arasındaki uygunluğa dikkat etmeliyiz. Âkibeti- 

mizin kötü olmasından Allah’a sığınmalıyız. 

        3. Uzun emel: 

         İmtihanı kazanmada başka bir engel de, uzun emel ve arzulardır. İnsan gaflete sürükleyen, 
aldatan ve ömrü heva ve hevesle geçirmeye sebep olan dünyaya yönelik emel ve arzulardır. 
Dünya hayatı, süslü ve  aldatıcıdır. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

نْ َيا  َفََل تَ ُغراناُكُم اْْلََياُة الدُّ
        ‘’...O hâlde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın...’’9  
       Bir deve yularını sürükleyerek kırda otluyordu. Farenin biri yanına geldi. Onu sahipsiz gördü, 

devenin yularından tutup yuvasına götürmek sevdasına düştü. Yaratılışı uysal ve tabiatı 

inatçılıktan ve itaatsizlikten uzak olan deve, yularını çekmekte olan farenin arkasına düştü. Fakat 

yuvasına geldikleri zaman daracık bir delik gördü. Fareye: Ey ham fikirli, dedi; şu yaptığın nedir? 

Bir senin daracık yuvana bak, bir de benim şu kocaman cüsseme. Seninle benim aramda nasıl 

arkadaşlık olabilir? İkimiz nasıl bir yerde olabiliriz? dedi. 

      Öyleyse ey insan! Arkanda deve gibi yüklendiğin, ihtiraslardan, cimriliklerden bunca yükler 

dururken ecel yoluna nasıl gidiyorsun? Yüklerinden birkaçını hafiflet ki, ölüm geçidinden 

kolaylıkla geçebilesin.10 

          4. Mal ve evlat: 

        Allah yolunda harcanmayan mal, İslâmî esaslara uygun yetiştirilmeyen evlat da imtihan 

engel- lerindendir. Bunlar, hem dünya hayatının süsü, hem de kişinin fitnesidir. Âyette şöyle 

buyurulur: 

       ‘’Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir...’’11 

       

   5. Belâ, sıkıntı ve felâketler: 

          İmtihanı engelleyici hususlardan biri de; çeşitli belâ, sıkıntı ve musîbetlerdir. İnsan, bunlara 

sabretmez, isyan eder, Rabbinin takdir ve taksimine razı olmazsa bunlar da imtihanı 

kaybetmesine sebep olabilir. 

 

Senin sahibin var, yokluğa kanma, 

Sana senden yakın, uzakta sanma, 

O’na tüm kâinât, dar gelir amma, 

Bir gönüle girer... farkında mısın?  

(Cengiz Numanoğlu) 

 

 

                                                           
8 Gelin Tâcı, Hasta Kalplerin İlacı, İbn Ataullah el-İskenderî, sh.20-21 
9 Lokman sûresi, 33. âyet 
10 Baharistan, Molla Camî, sh.281-282 
11 Enfâl sûresi, 28. âyet 
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  Alınacak Dersler: 

1. Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihanı kazanmada engeller vardır. 

2. Şeytan ve nefs insanın en büyük engelidir, Bu ikisinin tuzaklarına düşmemek gerekir. 

3. Uzun emel, heva ve heves, mal ve evlat insana imtihanı kaybettirebilir. 

4. Allah yolunda cihad ederken belâ, sıkıntı ve musîbetlere sabredilmelidir.  

   

  Not: Bu hafta; 

1. Lokman sûresi, 33. âyetin tefsirini okuyalım. 

2. Bu dersi ailemizle paylaşalım. 

3. Belâ ve musibetler karşısında teslimiyetimizi gözden geçirelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


