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&#1601;&#1614;&#1584;&#1614;&#1603;&#1617;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1606;&#1614;&#1601;&#1614;&#1593;&#1614;&#1578;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1609; "O
h&acirc;lde, eğer &ouml;ğ&uuml;t fayda verirse, &ouml;ğ&uuml;t ver." (A'l&acirc;, 87/9)
Peygamberlerin biz insanlara g&ouml;nderilmelerindeki gaye, y&uuml;ce Allah&rsquo;ın mesajını
iletmek insanlara &ouml;ğ&uuml;t ve nasihat vermektir. G&uuml;zelliklerin yaygınlaştırmasındaki
en etkin yollardan biri &ouml;ğ&uuml;t vermektir. &Ouml;ğ&uuml;t vermekten maksat, insanlara
faydalı olmak ise nasihat g&uuml;zel bir &uuml;slup ile olmalıdır. Aksi takdirde insanlara faydalı
olalım derken g&ouml;n&uuml;l kırgınlığına sebebiyet verebiliriz. Zikrettiğimiz &acirc;yet-i
kerimede y&uuml;ce Allah&rsquo;ın &ouml;ncelikle Peygamberimiz (s.a.s)&rsquo;e hitabını
ş&ouml;yle a&ccedil;ıklayabiliriz: Ey Peygamberim! Allah&rsquo;ın ilah&icirc; vahiy yoluyla sana
bildirdiği emir ve yasakları insanlara bildirerek hatırlat, Kur&rsquo;an&rsquo;ın i&ccedil;erdiği
h&uuml;k&uuml;mleri ve bilgileri insanlara ulaştırıp &ouml;ğreterek vaaz ve nasihat et,
Kur&rsquo;an ile &ouml;ğ&uuml;t ver ve onları hayır yoluna ilet, dinin h&uuml;k&uuml;mlerini
g&ouml;ster. Bunu yaparken insanların i&ccedil;inde bulunduğu durum ve h&acirc;lleri de
g&ouml;zet ki maksat h&acirc;sıl olsun, &ouml;ğ&uuml;t ve nasihatin fayda versin. Bununla birlikte
yapılacak hatırlatma, verilecek &ouml;ğ&uuml;t sadece fayda g&ouml;recekleri değil,
Peygamberimizin asl&icirc; g&ouml;revi gereği herkese y&ouml;neliktir. Zira &ouml;ğ&uuml;t ve
nasihatte her hal&uuml;karda, herkese olmasa bile, mutlaka fayda vardır. Tabii ki, herkesten bu
&ouml;ğ&uuml;t ve hatırlatmanın gereğini yerine getirmesi beklenemez. Zira Allah&rsquo;ın
insana bahşettiği &ouml;zg&uuml;r iradeye g&ouml;re, herkes kendi tercihini kendisi yapacaktır.
&Ouml;ğ&uuml;tten faydalanmak isteyen yararlanacaktır. Peygamberimizin g&ouml;nderilen
mesajı zorla benimsetme gibi bir sorumluluğu yoktur. Nitekim
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618; &#1588;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1614; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
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&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1580;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1593;&#1611;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1603;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1615;
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&ldquo;Eğer Rabbin dileseydi, yery&uuml;z&uuml;nde bulunanların hepsi elbette iman ederlerdi.
B&ouml;yle iken sen mi m&uuml;min olsun diye, insanları zorlayacaksın?&rdquo; (Yunus, 10/99)

ayetinde belirtildiği gibi Peygamberimizin g&ouml;revi insanları zorla ikna etmek değil, sadece en
g&uuml;zel şekilde tebliğ etmektir. Nitekim &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1594;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1576;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;
&ldquo;Peygambere d&uuml;şen apa&ccedil;ık tebliğden başka bir şey değildir&rdquo;
(Ankeb&ucirc;t, 29/18) &acirc;yeti de bu hususu a&ccedil;ıklamaktadır. Hz. Peygamber tebliğ
g&ouml;revini ve y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yerine getirerek vazifesini
hakkıyla yapmıştır. Ondan sonra insanlar kendi h&acirc;lleri ile baş başadır. Bu konudaki tutumları
ve akıbetleri farklı olabilir. Y&uuml;ce Allah, insanların bu &ouml;ğ&uuml;de karşı tutumlarım
g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak dilediği şekilde onları cezalandırır veya
&ouml;d&uuml;llendirir. Hz. Peygamber&rsquo;in tebliğine kulak verip bu &ouml;ğ&uuml;tten
nasiplenen ve &ouml;ğ&uuml;d&uuml;n kendilerine fayda verdiği insanlar olduğu gibi bu
&ouml;ğ&uuml;de kulak tıkayıp bundan nasiplenemeyen insanlar da vardır. Hz. Peygamberin
tebliğinden faydalanıp &ouml;ğ&uuml;t alabilenler, kalbinde Allah korkusu olup ona varacağını
bilenlerdir. Bu konuda ş&uuml;phe i&ccedil;inde olanlar da &ouml;ğ&uuml;tten nasiplenebilirler.
Ancak k&uuml;f&uuml;r ve inadında ısrarcı olup, ink&acirc;rda ve nank&ouml;rl&uuml;kte
direnenler &ouml;ğ&uuml;tten nasiplenemezler, &ouml;ğ&uuml;d&uuml;n onlara faydası olmaz.
Demek ki insanın &ouml;ğ&uuml;tten faydalanabilmesi i&ccedil;in iman ederek kalbini ve zihnini
ilah&icirc; mesajın muradını anlamaya ve uygulamaya a&ccedil;ık ve hazır h&acirc;le getirmesi
gerekir. Aksi takdirde Allah ve res&ucirc;l&uuml;n&uuml;n mesajının onlara bir faydası olmaz.
Nitekim s&ouml;z konusu &acirc;yeti, &acirc;yetin &ouml;ncesinde ve sonrasında zikredilen
&acirc;yetlerle birlikte d&uuml;ş&uuml;necek olursak, y&uuml;ce Allah&rsquo;ın Peygamberimize
emri ve tavsiyesi şu anlama gelmektedir: &nbsp;Peygamberim! Sen tebliğ et, ama dinimi
insanlara duyurma konusunda sakın kendi kendine zorluk &ccedil;ıkarma. Sorumlu olmadığın
şeylerle kendini sorumlu tutarak zora sokma. Sen &ouml;l&uuml;leri diriltecek değilsin. Senin
sağırlara duyurma, k&ouml;rlere g&ouml;sterme gibi bir sorumluluğun da yoktur. Biz senin işini
kolaylaştırdık. Sen, sana kulak verip dinleyenlere anlatmaya devam et. Kalbinde Allah korkusu
olanlar mutlaka &ouml;ğ&uuml;tten faydalanır. Ama uyarı karşısında duyarsız kalan
k&ouml;t&uuml; kimseler konusunda kendine bir sorumluluk &ccedil;ıkararak kendini &uuml;zme,
işini ağırlaştırma. Sen ne kadar &ccedil;aba sarf etsen de o gibi kimseler &ouml;ğ&uuml;tten
ka&ccedil;ınırlar. Sergiledikleri tavır sebebiyle nasiplenemezler. Sonu&ccedil; olarak diyebiliriz ki
insan yapısı itibarıyla hangi durumda olursa olsun &ouml;ğ&uuml;t ve nasihate muhta&ccedil;tır.
Bu itibarla peygamberlerin getirdiği mesaja kulak vermeyen, ink&acirc;r eden &ccedil;oğu insanın,
ink&acirc;rlarının dillerinden ibaret olduğunu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zde
insanların ekseriyetinin nasihatten etkilendikleri sonucuna varabiliriz. Bu da nasihatin
ka&ccedil;ınılmaz olduğu ger&ccedil;eğini ortaya koymaktadır. O h&acirc;lde nasihatte devamlılık
ilkesi esas olmakla birlikte, bu nasihat g&uuml;zel bir &uuml;slupla, bireyi bıktırmadan, rencide
etmeden olmalıdır. Nasihatten &ouml;nce bireyin maddi ve manevi ihtiya&ccedil;larını ve
i&ccedil;inde bulunduğu durumu da g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alarak kendimizi onun yerine
koymak suretiyle kendi davranışlarımızı da sorgulamalıyız. S&ouml;ylediğimiz şeylerin ve
tavsiyelerimizin kendi benliğimizde karşılığının olup olmadığını d&uuml;ş&uuml;nmemiz gerekir.
Bazen bir s&ouml;zden &ccedil;ok g&uuml;zel bir davranış &ouml;ğ&uuml;t olarak daha etkin bir
tesir bırakabilir. Unutmamak gerekir ki insanlar ne kadar bozulursa bozulsun kalpler ne kadar
katılaşırsa katılaşsın, engeller ne kadar artarsa artsın, hi&ccedil;bir nesil &ouml;ğ&uuml;tten
faydalanma ve yararlanma yeteneğini tamamen yitirmez. &nbsp; Dr. Sabri T&Uuml;RKMEN
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