
	

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI 

ENGELLİLERİN	BAKIŞ	AÇISINDAN	BAZI	SORULAR	
	

1. Başkalarına	bağımlı	olarak	yaşamak	bizi	üzüyor.	Zaman	zaman	“Neden	biz?	Diğer	

insanların	 faydalandığı	 nimetlerden	 neden	 mahrum	 oluyoruz?”	 şeklinde	 düşünmek,	

konuşmak	Allah’a	isyan	mıdır?	

İnsanın	başına	gelen	bela	ve	musibetler	Allah’ın	ilmi	ezelisinde	veya	Levh-i	Mahfuzda	

yazılmış	 bir	 takdiridir.	 Bunların	 tamamı	 insanın	 denenmesi	 ve	 imtihan	 edilmesi	 içindir.	

Nitekim	Kur’an-ı	 Kerim’de	buna	 şöyle	 işaret	 buyurulmuştur:	 “Andolsun	biz	 sizi	 biraz	 korku,	

biraz	 açlık,	 biraz	 da	 mallardan,	 canlardan	 ve	 ürünlerden	 eksiltme	 ile	 imtihan	 edeceğiz.	

Müjdele	 o	 sabredenleri!”1 “Yeryüzünde	 vuku	 bulan	 ve	 sizin	 başınıza	 gelen	 herhangi	 bir	

musibet	yoktur	ki,	biz	onu	yaratmadan	önce	bir	kitapta	yazılmış	olmasın.	Şüphesiz	bu,	Allah’a	

göre	 kolaydır.”2	 Aslında	 bu	 dünya	 hayatında	 tam	 manasıyla	 hiçbir	 insan	 mesut	 bir	 hayat	

yaşamamıştır.	Mutlaka	her	 insanın	hayatında	eksikler	ve	engeller	bulunur.	Önemli	olan	her	

insanın	 içinde	 bulunduğu	 hayatın	 ve	 ortamın	 tadını	 çıkararak,	 elinde	 bulunan	 nimetlere	

şükrederek,	noksanlıkların	da	bir	sebebe	binaen	kendisine	takdir	edildiğine	inanarak,	şartları	

lehine	çevirmeye	çalışmasıdır.	Bunu	da	yukardaki	ayette	olduğu	gibi,	sabırla	yapmasıdır.		

Sabır,	bir	 insanın	başına	gelen	bela	ve	musibetlere	karşı	acizlik	göstermemesi,	feryat	

ve	 figan	 etmemesidir.	 Uğranılan	 dert	 ve	 belaları	 –haşa-	 Allah’ı	 suçlar	 mahiyette	 şikayet	

etmemesidir.	Bir	insanın	kadir	ve	kıymeti	başına	gelen	bela	ve	musibetlere	gösterdiği	sabır	ve	

mukavemeti	 nisbetindedir.	 Sabreden	 bir	 kul,	 yukardaki	 ayette	 görüldüğü	 gibi,	 necat	

(kurtuluş)	ile	müjdelenmiştir.	Fakat	sabrın	değerli	olanı,	musibetle	ilk	karşılaşıldığı	zamandaki	

gösterilen	tahammül	ve	sabırdır.	Nitekim	Peygamber	Efendimiz	 (sav):	“Asıl	 sabır,	musibetin	

ilk	anında	olanıdır.”3	buyurmuşlardır.		

Bir	insan,	başına	her	hangi	bir	musibet	gelirse	veya	bir	noksanlıkla	karşılaşırsa,	böyle	

olumsuz	bir	şeyle	karşılaşmasında	kendisinin	dahli	söz	konusu	ise,	hatasını	anlamalı;	tövbe	ve	

istiğfar	 etmelidir.	 O	 hatayı	 işlememe	 konusunda	 kendisine	 söz	 vermelidir.	 	 Böyle	 değil	 de	

sebebini	anlayamadığı	bir	yönden	bir	problemle	karşılaşmışsa,	o	takdirde	de	“bu	benim	için	

Allah	katından	bir	 imtihandır;	 kim	bilir	bununla	Cenab-ı	Hak	bana	nasıl	bir	ecir	 ve	mükafat	

                                                
1	Bakara	suresi,	2:155	
2	Hadid	suresi,	57:22	
3	Buhari,	Sahih,	5/29,	H.	No:	1203	(Mektebetu	Şamile)	 



verecek	 deyip”	 sabra	 ve	 tahammüle	 sarılmalıdır.	 Bir	 başkasının	 başına	 gelen	 musibet	

konusunda	ise,	“Acaba	ne	etti	de	bu	başına	geldi”	diyerek	su-i	zan	etmemeli,	aksine	“Cenab-ı	

Hak	onu	bu	hadiseyle	imtihan	ediyor.”	demelidir.	Çünkü,	insan	olarak	belâ	ve	musibetlerin	en	

şiddetlileri,	 bir	 peygamber	 olarak	 ismet	 sıfatıyla	 muttasıf	 olan	 en	 büyük	 insanlar		

peygamberlere	 gelmiştir.	 Bu	 hal	 çok	 zordur,	 ama	 çok	 değerlidir	 ve	 akıl	 almaz	 büyük	

mükafatlara	vesiledir.		

Dolayısıyla	 bir	 	 musibete	 duçar	 olan	 bir	 insan,	 Allah’a	 hitaben	 “neden	 bana	 bu	

musibetleri	verdin?	Benden	başkasını	bulamadın	mı?”	gibi	sözleri	sarf	etmemelidir.	Çünkü	bu	

sözlerde	 takdir-i	 ilahi	 dediğimiz	 kaderden	 ve	 kaderi	 yazan	 Allah’tan	 şikayet	 vardır	 ve	 caiz	

değildir.	Ancak	Yusuf	(as)’ın	başına	gelen	musibet	sırasında	aciz	kalıp,	kurtarıcının	ancak	Allah	

(cc)	olacağına	inanması	ve	Cenab-ı	Hakka	yönelmesi	sırasında	ifade	ettiği	şu	sözler	mealinde	

ifade-i	 meram	 ederek	 Allah’a	 sığınmak	 güzel	 olur.	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 şu	 sözlerle	 Allah’a	 iltica	

etmişti:	“Dedi	ki:	"Ben	hüznümü,	kederimi	ancak	Allah'a	şikayet	ederim	ve	Allah	tarafından	

sizin	bilmediğiniz	şeyleri	de	bilirim."4		

2. Bizim	yaşadığımız	bu	sıkıntının	dünyadaki	ve	ahiretteki	mükafatı	nedir?	Engeli	

olmayan	insanlarınkinden	farklı	mı?	

Sağlıklı	olup	olmamak	yönüyle	dünyada	iki	çeşit	insan	vardır.	Engelliler,	her	an	engelli	

olmaya	 aday	 olanlar.	 Şu	 da	 bir	 gerçek	 ki,	 Allah	 tarafından	 verilen	 nimetler	 ölçüsünde	

imtihana	 tabi	 tutulan	 insanların,	 engelli	 olanları	 sabır	 ile	 imtihanda	 iken,	 fiziki	 herhangi	bir	

engeli	 olmayanlar	 da	 şükürle	 imtihandadırlar.	 Bir	 başka	 gerçek	 de	 şudur	 ki,	 gerek	 nimetin	

fazlalığının	 verdiği	 şımarıklıktan	 gerekse	 şükürsüzlük	 nedeni	 ile	 engeli	 olmayanların	 daha	

fazla	hata,	 günah	ve	 isyan	 içindedirler.	 Elbette	 sağlıklı	olmaları	 ve	daha	nice	nimetlere	nail	

kılınmalarına	 rağmen	 günah	 ve	 isyan	 deryasına	 batanlardan,	 engelli	 olmasına	 rağmen	

Rabbine	 isyan	 etmeyerek	 O’na	 itaat	 eden	 ve	 eksikliğine	 sabreden	 insanın	 mükafatı	 daha	

büyük	 olacaktır.	 Peygamber	 Efendimiz	 (as),	müezzinlik	 görevini	 kendisi	 istemesine	 rağmen	

Hz.	Ömer	(ra)	Efendimize	bu	görevi	vermemiş.	Ama	a’ma	olan	Abdullah	ibn	Ümmü	Mektum	

(ra)’a	 	 hem	 müezzinlik	 görevini	 vermiş	 hem	 de	 13	 defa	 Medine	 emiri	 yapmış	 ve	 kendi	

vekaletini	vermişti.5	

İman,	 ibadet	 ve	 diğer	 her	 türlü	 sorumluluk	 karşısında	 engelli	 ile	 engelli	 olmayanlar	

arasında	 fark	 yoktur.	 Fakat	 Allah	 (cc),	 kullarından	 güçleri	 nispetinde	 sorumluluk	 bekler.	

                                                
4	Yusuf	sûresi,	12:86	
5	Taberî,	Camiu’l-Beyân	An	Te’vîli	Âyi’l-Kur’ân,	XV,	30/50-52.	Beyrut	



Kullarının	 gücünün	 yetmeyeceği	 şeyleri	 onlardan	 istemez.	 “Allah	 hiç	 kimseye	 gücünün	

yeteceğinden	başka	yük	yüklemez.”6	

3. Bizden	dolayı	ailemizin	diğer	fertleri	de	çok	yoruluyorlar,	onlara	da	bizden	dolayı		

katlandıkları	sıkıntılardan	dolayı	hem	bu	dünyada	hem	de	ahirette	bir	mükafat	verilecek	

mi?	 

Elbette	 engellilere	 bakan,	 onlara	 yardımcı	 olan	 kimselere	 bu	 hizmetlerinin	 karşılığı	

Allah	tarafından	kat	kat	ve	tam	olarak	verilecektir.	Bundan	dolayıdır	ki,	Peygamber	Efendimiz	

(as),	 engelli	 kimselere	 yapılacak	her	 türlü	 iyilik	 ve	 yardımı	 sadaka	olarak	değerlendirmiş	 ve	

şöyle	 buyurmuştur:	 “Âmâya	 rehberlik	 etmen,	 sağır	 ve	 dilsize	 anlayacakları	 bir	 şekilde	

anlatman,	muhtaç	 bir	 kimseyi	 ihtiyacını	 tedarik	 etmesi	 için	 gerekli	 yere	 götürmen,	 derman	

arayan	dertlinin	 imdadına	koşman,	koluna	girip	güçsüze	yardım	etmen,	konuşmakta	güçlük	

çekenin	meramını	ifade	edivermen,	bütün	bunlar	sadaka	çeşitlerindendir...”7		

İlgi	 ve	 bakım	 gereken	 hasta	 ve	 engelli	 insanlar	 sabrederlerse,	 kendileri	 için	 hayır	

kapısına	sahip	oldukları	gibi,	yakınları	için	de	sevap	kazanma	vesilesi	olmaktadırlar.	Dinimizde		

hasta	ziyareti	sünnettir.	Ziyaret	sırasında	hastayı	rahatlatmak	ve	gönlünü	hoş	tutmak	ziyaret	

edeplerindendir.	 Hasta	 ziyaretini	 teşvik	 eden	 ve	 bunu	Müslüman'ın,	Müslüman	 üzerindeki	

haklarından	 biri	 sayan	 dinimiz,	 hasta	 bir	 kimseye	 hizmet	 etmeyi	 elbette	 daha	 üstün	

tutacaktır.	

Özellikle	hasta	ve	engelliler	akrabalardan	birisi	ise,	özellikle	anne	ve	babalarsa	onlara	hizmet	

çok	 önemli	 ve	 daha	 faziletlidir.	 Çünkü	 normal	 zamanlarda,	 Allah'ın	 rızasını	 ve	 neticede	

cenneti	 kazanmanın	 en	 büyük	 vesilelerinden	 olan	 anne	 ve	 babaya,	 ağır	 hastalık	 veya	 bir	

engellilikten	 dolayı	 da	 hizmet	 ederlerse	 bunun	 ne	 kadar	mühim	 ve	 faziletli	 olduğunu	 izah	

etmek	gerekmez	bile.		

Engellilik	her	zaman	anne	veya	babada	olmaz.	Engelli	bir	çocuğa	bakma	durumunda	

olan	 fedakâr,	 cefakâr	 ve	 vefakâr	 aileler	 de	 vardır.	 Bütün	 engelliler	 diğer	 insanların	 sahip	

oldukları	 temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 tamamına	 sahiptirler.	 İnsan	 bu	 dünyaya	 âhireti	

kazanmaya	gelmiştir.	Bu	durumdaki	 kimseler,	 zor	da	olsa	 sabır	 ve	 rıza	göstermeli	 ve	 sevap	

kazanmayı	 tercih	 etmelidirler.	 Çünkü	 neticesi	 çok	 büyük	 ecir	 ve	 sevaptır.	 İsyan	 etmek	 ve	

acziyet	 göstererek,	 engelliye	 bakmaktan	 uzak	 durmak,	 gerçekten	 dünya	 ve	 ahireti	

kaybetmesi	demektir.	Allah	en	iyisini	bilir.		

M.	Hulusi	Ünye		
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