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Azrail'in perde olması meselesini anladım. Fakat
Cebrail'i anlayamıyorum. Vahiyleri Peygamber
Efendimize Cebrail getirmiyor muydu? Burayı nasıl
anlamalıyız?
"Aynen bu perdeler gibi, Azrail Aleyhisselâmın vazifesi de bir
perdedir, tâ haksız şekvâlar Cenâb-ı Hakka gitmesin. Çünkü
ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes
göremez. Zâhire bakıp itiraz eder, şekvâya başlar. İşte bu haksız
şekvâlar Rahîm-i Mutlaka gitmemek hikmetiyle, Azrail Aleyhisselâm
perde olmuş."
"Aynen bunun gibi, bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı
zâhiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Tâ güzellikleri
görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i İlâhiyenin
izzeti ve kudsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itiraza
hedef olmasın ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle
kudretin mübaşereti nazar-ı zâhirîde görünmesin. Yoksa, hiçbir
sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde
tevhid sikkeleri kat'î gösterdiğini, Risale-i Nur hadsiz delilleriyle
ispat etmiş. Halk etmek, icad etmek Ona mahsustur. Esbab yalnız
bir perdedir. Melâike gibi zîşuur olanların, yalnız cüz-i ihtiyarıyla
cüz'î, icadsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve amelî bir nevi
ubudiyetten başka ellerinde yoktur."(1)

Sebeplerin, Allah’ın işlerinde ve icraatlarında aracı olarak kullanılmasındaki gaye ve
hikmet, bazı haksız ve yersiz şikayetlerin hedefini değiştirmek ve Allah’ın azamet ve
izzetinin önünde bir paratoner vazifesini görmek içindir.
Evet, izzet ve azamet sebeblerin haksız ve yersiz şikayetlere hedef ve perde
olmasını gerektiriyor. Ta ki zahiri çirkin ve zararlı gibi görünen fiiller ve işler Allah’a
isnat edilmesin, onunla anılmasın. Aslında, hakikatte, o çirkin ve merhametsiz gibi
görünen şeyler, çirkin ve merhametsiz değiller. İnsan dar aklı, aciz ve tahammülsüz
fıtratından dolayı ağlama ve sızlamaya müsait olduğu için, şikayet ve tenkidinin
hedefini sebeplere yönlendiriyor. Sebepler olmasa, o haksız tenkit ve serzenişler
direkt Allah’a gidecektir. Onun için Allah, araya sebepleri koymuş ki, haksız ve yersiz
eleştiri ve şikayetlere maruz kalmasın.
Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde izah edip örneklendiriyor:
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"İşte o şekva ve şikâyetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz
edilmiştir. Çünkü, kusur onlardan çıkıyor, onların
kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal-i lâtif sûretinde
bir temsil-i mânevî rivayet ediliyor ki: Hazret-i Azrail Aleyhisselâm,
Cenab-ı Hakka demiş ki: 'Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibâdın
benden şekva edecekler. Benden küsecekler.' Cenab-ı Hak, lisan-ı
hikmetle ona demiş ki: 'Seninle ibâdımın ortasında musibetler,
hastalıklar perdesini bırakacağım. Tâ şekvaları onlara gidip sana
küsmesinler.' Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm
olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakikî olarak
hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesine
mütealliktir. Öyle de Hazret-i Azrail Aleyhisselâm da bir
perdedir..."(2)

Dipnotlar:
(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar.
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