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"Biz ölsek, milletimiz bâkidir. Kırk sene ile razı değiliz;
en ekall bin sene galebeyi isteriz." Burayı, “kırk” ve
“bin sene” tabirleri ile izah eder misiniz?
"Eşhastan kat-ı nazar, nev’î ve umumî hüsün ve hakkın meydan-ı
galebesi istikbaldir. Biz ölsek, milletimiz bâkidir. Kırk seneyle razı
değiliz; en ekall bin sene galebeyi isteriz. Lâkin hem şahsî, hem
umumî, hem cüz’î, hem küllî olan hüsün, hak ve hayır ve kemâlin
meydan-ı galebesi ve mahkeme-i kübrâsı ve beşeri, sair ihvanı olan
kâinat-ı muntazama gibi tanzim ve istidadıyla mütenasip tecziye ve
mükâfat veren, yalnız dâr-ı âhirettir. Zira, onda hak ve adalet-i
mahzâ tecellî edecektir."
"Evet, bu dar dünya, beşerin cevherinde mündemiç olan istidâdât-ı
gayr-ı mahduda ve ebed için mahlûk olan müyûlât ve arzularının
sümbüllenmesine müsait değildir; beslemek ve terbiye için başka
âleme gönderilecektir. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti âliyedir,
cinayeti dahi azîmdir. İntizamı da mühimdir; sair kâinata benzemez,
intizamsız olamaz. Evet, ebede namzet olan büyüktür; mühmel
kalamaz, abes olamaz. Fena-i mutlakla mahkûm olamaz. Adem-i
sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını, cennet dahi âguş-u
nazendaranesini açıp bekliyorlar."(1)

Aynı meseleyi Hutbe- i Şamiye'deki "Yarı Bürhan"da daha geniş bir şekilde ele alan
Üstat Hazretleri, kainatta ve alemde hayrın ve hüsnün asıl ve esas ve daima galib
olduğunu, çirkinlik ve kubhun ise bütün nevilerde tebei bir şekilde bulunduğunu,
hatta çirkinliğin var oluş sebebinin güzelliğin izharı için olduğunu ifade etmiştir. Bu
sebeple insan nevinin de kâinattaki diğer nevilere muhalefet edemiyeceyini, insan
nevine de tümden nazar edildiğinde hüsnün asıl, çirkinliğin tebei olmasını,
kâinatta tezahur eden fıtrat kanunu ve ezeli hikmet gerektirmektedir.
Halbuki geçmiş asırlarda bu mana kısmi ve mevzi olarak görülebilmektedir.
Oysa insanlığın kâinattaki diğer nevilere muhalefet etmemesi için, insanlığın bu
manaya masadak olması gerekiyor. Bu güzel manzaranın varlığına ve devamına kırk
sene yetmez, binlerce sene isteriz.
Ama Üstad'ın diğer izahlarından anlaşıldığına göre, bu güzel mana ve manzaranın
dünyadaki tahakkuku, kırk elli sene kadar olacağını, binlerce senesi yani ebedi bir
süre ise ahirette olacak, inşallah.
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Dünya hayatı kısa, fani ve kararsız olduğu için, insanın fıtratında bulunan ve ahiret
ile tatmin olabilecek duygu ve cihazları tatmin etmesi mümkün değildir. Bu sebeple
insan hem mükafat görme açısından hem de cezalandırılma açısından ancak ahiret
hayatı ile mutmain olabilir.
Evet, bu dünya, insanlığın fıtratında saklı olan sınırsız kabiliyetler, duygular,
eğilimler ve arzuların sümbüllenmesine müsait değildir; beslemek ve terbiye için
başka âleme yani ahirete gönderilecektir. Yani insan ancak ahiret hayatında tam
kapasite yaşayabilecek.
Benzer bir durum hakikatler için de geçerlidir, yani hak ve hakikat şahıslar gibi
sınırlı, fani ve devamsız değildir. Şahıslar 60-70 yıl yaşar geçer giderler, ama hak ve
hakikat daimidir ebedidir, insanın kısa ve fani hayatı ile sınırlı tutulamazlar.
İslam’ın saadet ve galibiyeti bir insanın hayatı ile ölçülemez. İslam ezeli ve
ebedi içine alan geniş ve külli bir saadeti ve galibiyeti vadediyor.
Kafirlerin bazı aralıklarla kısa ve sönük galibiyeti seni ümitsizliğe düşürmesin. İslam
mutlak galiptir ve bu galibiyet en görkemli olarak ahirette tezahür edecektir. Önemli
olan 40-50 yıllık dünya galibiyeti değil, 1.000-1.000,000 yıl (kesrete kinaye) mutlak
galibiyet esastır.
(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, Dokuzuncu Mukaddime.
İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (10.Bölüm)

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

