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"Hayattan sonra rızık ve şifa ve yağmur gibi vesile-i
şükran şeyler dahi doğrudan doğruya Zât-ı Rezzâk-ı
Şâfîye ait olduğunu, esbab ve vesait bir perde
olduğunu,.." Devamıyla izah eder misiniz?
Elma, ağaç eli ile, cenin ve ceset anne ve baba eli ile, ısı ve ışık güneş vasıtası ile
geliyor ve gönderiliyor. Ama hayat ve onun gibileri ne ile geliyor, hangi sebep eli ile
gönderiliyor? Bunun sebepler noktasından bir izahı yoktur. Tek izahı; sebepsiz ve
doğrudan Allah’ın kudretinden hasıl oluyor manasıdır.
Hayat, vücut, nur, iman ve hidayet gibi nimetler de ister zahiren olsun, ister
batınen olsun hiçbir kusur, hiçbir çirkinlik, hiçbir noksan olmadığı için, sebepler
araya girmiyor. Ya da sebeplerin araya girmesine lüzum kalmıyor. Zira bu nimetler
her yönü ile rahmet ve lütufturlar. Diğer nimetlerde bu vasıf ve bu münezzehiyet
manası olmadığı için, sebepler devreye giriyor ki, kusur ve eksikleri üstlerine
alsınlar, şikayet ve çirkinliğin Allah’a gitmesine perde olsunlar.
Şayet şükre kaynak olan hayat ve varlık nimetleri, diğer nimetler gibi sebeplere
bağlı olsa idi, şükür kapısı kapanacaktı. Kimse güneş bugün doğdu diye hamd
etmiyor. Zira güneşin doğması bir kanuna bağlanmıştır. Ama yağmur ve hayat gibi
nimetler bir kanuna bağlanmadığı, yani muttarid olmadığı için, sürekli şükre kapı
açık kalıyor.
Hayatın sebepsiz olmasını hayata sebep olan şeyin çok ince ve latif olması şeklinde
de anlayabiliriz. Öyle ki o ince ve latif sebebe bakıldığında Allah’ın kudret eli aşikar
ve berrak bir şekilde görünür.
Yağmur, güneş gibi bir nizama tabi değildir. Bilim adamları güneşin bir senelik
hareketlerini kaideye binaen tam ve eksiksiz ifade edebilirlerken, yağmur için ancak
kısa vadeli tahminlerde bulunabiliyorlar. Bu da yağmurun kanun ve nizama tabi
olmayıp direkt olarak İlahi meşiete tabi olduğunu gösterir ki, sebepsiz ifadesi bu
manaya matuftur. Yoksa yağmur hiç sebepsiz gönderiliyor demek değildir.
"Perdesiz ve sebepsiz" kelimelerini, bütünü ile sebep ve perdeden yoksun
manasında anlamamalıyız. Ölümün zahiri çirkin batını güzel olduğu için, Allah,
musibet ve hastalıklar gibi ölümün zahirini üstüne alacak kesif sebepler tayin etmiş.
Bu yüzden ölüm ile hayatı aynı kefeye koymak mümkün değildir. Hayatın hem zahiri
hem de batını şeffaf ve güzel iken ölümün zahiri soğuk batını güzeldir.
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