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Öz

Çağımızda, inanç alanındaki sorgulamaların başta gelen konularından biri kötü-
lük problemidir. Bu bağlamda karşılaşılan sorulardan bazıları, “ahlaki kötülük” ile 
ilgilidir. İblis’in neden yaratıldığı ve şeytanların insanları saptırmasına neden fırsat 
verildiği soruları, bunlardandır. İnanç alanında yol açtığı şüphe ve tereddütlerin izale 
edilmesi; insanın insan olmanın anlamını, değerini, onurunu ve gayesini bulması, ha-
yatı anlamlandırması için bu soruların yanıtlanması, son derece önemlidir.
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Abstract

One of the leading issues of questioning in the field of belief in our age is the prob-
lem of evil. Some of the questions encountered in this context are about “moral evil”. 
These are the questions why Satan is created and why satans are given the opportu-
nity to deceive people. Eliminating the doubts and hesitations caused by these ques-
tions in the field of belief and faith; satisfactory answers are given by saying that it 
is extremely important for people to find the meaning, value, dignity and purpose of 
being human and to make sense of life.
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Giriş

İnanç ve din alanında sorgulamaların ve şüphelerin çoğaldığı çağımızda, insanla-
rın çeşitli etkenlerle en fazla soru sorduğu konulardan biri de kötülük problemidir. 
Öncelikle bu sorgulamalara bakınca, temel faktörlerden birinin, insanoğlunun mera-
kı ve hakikat arayışı olduğu söylenebilir. İnanan insan, inanç konularına ilgisinin bir 
sonucu olarak çeşitli zamanlarda inançlar üzerinde düşünür, zihninde sorular oluşur, 
bunlara cevap teşkil eden fikirler ve yorumlar üretmeye çalışır. Bazen de bu sorula-
rı dile getirerek bunların cevabını araştırır; ilim sahiplerinin bunları yanıtlamaları-
nı bekler. Bunun yanında kötülük problemi çerçevesinde ileri sürülen soruların bir 
kısmı da teistik inanca ve dine karşı üretilmiş itirazî mahiyetteki sorulardır. Bazen 
kendi inkârcılığına bir dayanak üretmek, onu doğrulamak ve temellendirmek için 
bazen de inanan insanların zihinlerinde kuşkular oluşturmak için bu soruların üre-
tildiği görülür. Örneğin “Tanrı kendisinden daha büyük bir taş yaratabilir mi?” ya da 
“Tanrı kaldıramayacağı ağırlıkta bir nesne var edebilir mi?” gibi soruların, düşünme 
ve merak etme etkeniyle açıklanamayacağı, bu soruların teistik inanç etrafında şüphe 
oluşturmak için özellikle üretildiği açıktır. Bununla birlikte bu soruları uygun biçimde 
cevaplamak insanoğlu için önemlidir. 

Kötülük problemi denildiğinde, dört kötülük çeşidinden söz edilebilir. 

İlki, metafizik kötülük denen, evrendeki varlıkların ve evrenin mükemmel olma-
masıdır daha doğrusu sınırlı olmasıdır. Elbette insan zihni içinde yaşadığımız evren-
den daha mükemmel ve daha güzel bir evreni, tutarlı bir bütün olarak tasarlayamaz. 
O, daha iyi bir dünya tasarlamaya koyulduğunda, onun yapacağı her değişiklik, ken-
dince bir yeri kısmen daha iyi yaparken, pek çok habitatın bozulması ve ekosistemin 
kaosa sürüklenmesiyle neticelenecektir. Özellikle insanoğlu, evrendeki işleyişi ve sü-
rekliliği sağlayan kanunlardan herhangi birinin değiştiği yeni bir dünyayı zihninde 
tasarladığında, tam da o değişiklikten dolayı, dünyada sayısız sorunun çıkabileceğini 
de hesaplayabilir. Diğer yandan bu dünya, bir cennet olarak değil insanoğlunun bazen 
nimetlerle bazen de musibetlerle imtihan edildiği bir ortam olarak var edilmiştir. Da-
hası her türlü kusurdan uzak; eşi, benzeri, nidd (dengi) ve zıddı olmayan tek bir ilah 
karşısında her şey eksik ve kusurlu olacaktır. Yani metafizik kötülük, aklen zorunlu-
dur. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyadan daha mükemmeli, Allah’ın ilmi, hikmeti, 
kudreti açısından mümkün olmakla birlikte, insanı zihninin sınırları açısından müm-
kün değildir. 

İkincisi, doğal/fizikî kötülüktür. İnsanın irade ve çabasının neticesi olarak değil 
dünyanın doğal akışı içinde gerçekleşen kötülüklerdir. Estetik kötülük de buna dâhil 
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edilebilir. Bu kötülüklere herkes şahit olabilir ama bunlar, evrenin bütününe hâkim ol-
madığı gibi bütünde değil parçadadır. Bunlar, mutlak değil görelidir. Allah tarafından 
salt kötülük olması için; zarar vermek ve şerre yol açmak amacıyla yaratılmış değildir. 
Aksine bunlar, ademî yani yokluksal olup nimetlerin geri alınması veya azaltılmasın-
dan ibarettir. Bunun imtihan dünyasında hayrın bilinmesine, hayrın gerçekleşmesine 
hizmet etme; insanın bilgi üretmesi, ahlaken olgunlaşması gibi amaçlara yönelik ol-
duğu tespit edilebilir.

Üçüncüsü ise ahlakî kötülüklerdir. Bunlar i) iyiyi kötüden, ii) doğruyu yanlıştan, 
iii) hakkı batıldan, iv) maslahatı mefsedetten ve v) kemali kusurdan ayırt edebilmesi 
için akıl ile donatılan insanın iradesini kötüye kullanmasının neticesidir. Oysaki bu 
irade de Kur’an’da vurgulandığı üzere insanın en güzel amelleri ortaya koyması için-
dir; kötülük ve zulümler işlemesi için değildir. Ancak kötülüğe karşı iyiliği seçerek ah-
laki değere ulaşabilmesi için insanın irade ve özgürlük sahibi olması bir gerekliliktir. 
Allah da ona akıl, vicdan, irade nimetlerini vermiştir. Ayrıca insanı “fıtrat” adı verilen 
manevi bir yetenekle de donatmış, elçileri ve vahyi ile onun doğru yolu bulmasını 
kolaylaştırmıştır. 

Bu noktada insanların zihninde oluşan sorulardan biri de insanları kötülüğe sü-
rüklemeyi görev edinen şeytanların yaratılmasındaki hikmetin ne olduğu, bunda bir 
hayrın bulunup bulunmadığıdır. Bu makalede bu soru ortaya konulup cevaplandırıl-
maya çalışılmaktadır.

Şeytanın Yedi Sorusu

Abdu’l-Kerîm eş-Şehristânî (vf. 1153) el-Milel ve’n-Nihal isimli eserinin mukaddi-
melerinden üçüncüsünde‚ yaratılmışlar arasında çıkan ilk şüphenin iblisin şüphesi 
olduğunu ileri sürer. Bu şüphenin kaynağı, iblisin nass karşısında yalnızca rey ile ka-
rar vermesi, ilahî emre muhalif olarak hevaya uyması ve yaratıldığı madde nedeniyle 
büyüklenmesidir.2

2 Eş-Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdilkerîm, el-Milel ve’n-Nihal, thk. Emir Ali Mehnâ, Ali Hasen 
Fâur Beyrut: Dâru’l-Ma’ârif, 1415/1995, I, 23; “Son tahlilde‚ rey ehlinin mümessili olarak gösterilen iblisin, 
itaat ehli olarak kabul edilen melekler karşısında‚ aklî bir üstünlük sergilediği görülmektedir. Bu üstün-
lük, hakikaten öyle olduğu için değil yazarın meseleye bakış açısını belirleyen aklî soruşturmayı dışlayan 
tutumundan ve dolayısıyla argüman geliştirmeye tevessül etmemesinden kaynaklanmaktadır.” Fehrullah 
Terkan, “İblîs’in ‘Kötülük Problemi’ne Dair Felsefî Argümanları ve Şehristânî’nin ‘Bilinemezcilik’ Teodisesi”. 
Milel ve Nihal 5 (2008): 64; Oysa iblisin yoldan çıkmasına akıl yürütmeyi (nazar ve istidlali veya kıyas ve 
içtihadı) neden göstermek kanaatimizce doğru değildir. Akıl, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötü-
den, maslahatı mefsedetten ayırt etmek için verilmiştir. Aklın yaratılması hayırdır ancak insan onu doğru 
kullanmayabilir. Kur’an’da da kötülük ve inkâr, asla akıl yürütmenin sonucu olarak gösterilmemiş, aksine 
inkâr ve isyanın akletmemekten kaynaklandığı vurgulanmıştır.
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Eş-Şehristânî, iblisin bu şüphesinden yedi şüphenin ortaya çıktığını ve bunların 
insanların zihinlerine sirayet ettiğini söyler. 3

1. Allah, beni yaratmadan önce benden ne gibi şeylerin sudur edeceğini ve meyda-
na geleceğini şüphesiz biliyordu. Öyleyse öncelikle beni niçin yarattı? Beni yaratma-
sındaki hikmet nedir?

2. Madem beni iradesi ve meşieti gereğince yarattı, niçin beni O’nu tanımak ve 
O’na itaat etmekle mükellef tuttu? İtaatten yarar, masiyetten zarar görmediği halde, 
bu teklifteki hikmet nedir?

3. Madem beni yarattı ve mükellef kıldı; ben de marifet ve itaatle yükümlülüğüne 
sarılarak O’nu tanıdım ve O’na itaat ettim. Öyleyse niçin beni Âdem’e itaat ve onun için 
secde etmekle mükellef kıldı? Allah’a imanımı ve itaatimi artırmayacağı hâlde bu özel 
teklifteki hikmet nedir?

4. Madem beni yarattı, hem mutlak olarak mükellef kıldı ve hem de hususan bu 
teklifle yükümlü tuttu, niçin Âdem’e secde etmediğimde beni lanetledi ve Cennet’ten 
çıkardı? “Senden başkasına secde etmem” dememden başka bir kötülük işlemediğim 
halde, bundaki hikmet nedir?

5. Madem beni yarattı, hem mutlak hem hususî olarak mükellef tuttu; ben itaat 
etmeyince de beni lanetledi ve kovdu. Peki, niçin ikinci defa Cennet’e girecek ve ves-
vesemle Âdem’i aldatacak şekilde bana neden yol verdi? Neticede Âdem, yasaklı ağaç-
tan yedi, Allah onu da benimle birlikte Cennet’ten çıkardı? Beni Cennet’e girmekten 
alıkoysaydı Âdem benden kurtulacakken ve orada ebedi kalacakken, Allah’ın bundaki 
hikmet nedir?

6. Madem beni yarattı, hem mutlak hem hususî olarak mükellef tuttu; lanetledi, 
cennete girmem için yol verdi ve benimle Âdem arasında bir düşmanlık meydana gel-
di. Peki, niçin âdemoğullarına beni görmedikleri yerden onları göreceğim, vesvesemle 
onlara nüfuz edeceğim, onların güç ve kuvvetlerinin bana tesiri olmayacağı şekilde 
musallat etti? Âdemoğullarını hile yoluyla fıtrattan uzaklaştıracak biri olmaksızın on-
ları fıtrat üzere yaratsa da insanlar temiz, emri dileyen ve itaatkar olarak yaşasalardı 
onlar için daha iyi, hikmete daha uygun olacakken Allah’ın [böyle yapmayıp iblisi in-
sanlara musallat etmesindeki] hikmet nedir?4

3 Bu konuyla ilgili müstakil bir telif için bkz. Arif Arslan, Şeytanın 7 Sorusu (İstanbul: Rağbet Yayınları, 
2010); Şehristânî bunların, Tevrat’ın muhtelif yerlerinde iblis ile melekler arasında münazaralar şeklinde 
yer aldığını kaydeder. Bkz. Eş-Şehristânî, el-Milel, I, 23; Dolayısıyla bu rivayet İsrailiyyât kaynaklıdır.
4 Eş-Şehristânî, el-Milel, I, 24.
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7. Tüm bunları kabul ettim [diyelim], Allah, beni yarattı, hem mutlak hem mukay-
yet olarak mükellef tuttu; itaat etmeyince beni lanetledi ve kovdu. Cennet’e girmek 
istediğimde bana imkân ve yol verdi. I�şimi yapınca da beni oradan çıkardı, sonra da 
âdemoğullarına musallat etti. Peki, O’ndan mühlet istediğimde bana niçin mühlet ver-

di? “O� yleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver (َفأَنِظْرنِي إِلَى 
 ”dedim. “O halde sen vakti bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin ”(يَْوِم يُْبَعُثوَن

dedi. (َقاَل َفإِّنََك ِمَن اْلُمنَظِريَن إِلَى يَوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم)5 “Beni o anda yok etse 

A� dem ve insanlar benden kurtulacakken ve âlemde şer kalmayacakken Allah’ın [bana 
mühlet vermesindeki] hikmet nedir?”6

Aslında buradaki soruyu “Allah, iblisin insanları vesveseleriyle etkilemesine ve 
onların iradelerini kötüye kullanmalarına yol açmasına neden fırsat verdi?” şeklinde 
özetlemek mümkündür. 

İslam açısından, insanın yeryüzünde halife olarak yaratılması, yeryüzünün bir im-
tihan süreci olması, şeytana işte bu imtihanın çeldirici bir ögesi olarak fırsat verilme-
si, yukarıdaki sorulara cevap teşkil etmektedir.7 Ancak eş-Şehristânî, Allah’ın sorgu-
lanamaz oluşu esasından hareketle, buradaki ilahî hikmetin aklen kavranamazlığını 
ileri sürmektedir. 

“Şehristânî bu şekilde makul bir teodise imkânını da reddetmiş olmakta-
dır; belki daha doğrusu, o, kötülüğün açıklamasını yaparken bir tür ‘gizemli 
ve sadece iman edilmesi gereken ilahi hikmet teodisesi’ yapmaktadır. Başka 
bir deyişle, teodise, Tanrı’nın fiillerinin meşru ve haklı gösterilmesi ameliyesi 
ise, eş-Şehristânî’nin yaptığı, tam anlamıyla bir ‘bilinemezcilik’ veya ‘imancı’ 
teodisedir.”8

5 Hicr 15/36-38.
6 Eş-Şehristânî, el-Milel, I, 24-25.
7 Mu’tezile’den Ebu’l-Huzeyl el-Allâf (vf. 226/841) de insanda iki hâtır (zihne doğan düşünce, iç ses) ol-
duğunu; bunlarından birini Allah’ın akıl sahibinin kalbinde var ettiğini, onunla kişiyi Allah’ı tanımaya mo-
tive ettiğini, ikinci hâtırın da kişiyi birinci hatıra uymaktan çevirdiğini ileri sürmüştür. İbrahim b. Seyyar 
en-Nazzam (vf. 231/845) ise Allah’ın akıl sahibinin taat ve masiyet hâtırlarını yarattığını ve taat hatırıyla 
kişiyi yapması için itaate, masiyet hâtırıyla da “yapması için değil” ama “iki hatır arasında seçimin tam 
olarak gerçekleşmesi için” masiyete çağırdığını ileri sürmüştür. Ebu Haşim el-Cübbaî (vf. 321/933), Allah 
tarafından nazar ve istidlale çağıran iç-sesin (hâtır) akıl sahibinin kalbine Allah’ın ya da gönderdiği meleğin 
bir söz halindeki emir mecrasında geldiğini söylemiştir. Şeytanın ilka ettiği hâtır da bunun gibi, kişiye hitap 
ettiği gizli bir sözdür. Bkz. Abdulkahir b. Tahir El-Bağdadî, Usûlü’d-Din, Thk., Ahmed Şemsüddin (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1423/2002), 27.
8 Terkan Fehrullah, “İblîs’in ‘Kötülük Problemi’ne Dair Felsefî Argümanları ve Şehristânî’nin ‘Bilinemez-
cilik’ Teodisesi”, 89.
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Said Nursi, bu soruyu “Cenâb-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş; hikmeti nedir? 
Şerrin halkı şerdir, kabîhin halkı kabîhtir” şeklinde verirken, aslında şeytanın ve kö-
tülüklerin yaratılmasının da kendinde kötü olduğu fikrinden kaynakladığına işaret 
etmektedir. O bu soruya şöyle cevap vermektedir: 

“Halk-ı şer, şer değil, belki kesb-i şer şerdir. Çünkü halk ve icad bütün neti-
celere bakar. Kesb, hususî bir ilişki olduğu için hususî neticelere bakar. Meselâ 
yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var; bütünü de güzeldir. Sû-i ihtiyarıy-
la bazıları yağmurdan zarar görse ‘Yağmurun icadı rahmet değildir’ diyemez, 
‘Yağmurun halkı şerdir’ diye hükmedemez. Belki sû-i ihtiyarıyla ve kesbiyle 
onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında çok faydalar var; bütünü de ha-
yırdır. Fakat bazılar, sû-i kesbiyle, sû-i istimaliyle ateşten zarar görse ‘Ateşin 
halkı şerdir’ diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki 
o, kendi sû-i ihtiyarıyla, yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkârını 
kendine düşman etti.”9

“Hayr-ı kesir için şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için,  
hayr-ı kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit şerr-i kesir irtikâp edilmiş 
olur. Meselâ cihada asker sevk etmekte, elbette bazı cüz’î ve maddî ve bedenî 
zarar ve şer olur. Fakat o cihadda hayr-ı kesir var ki, İslâm, küffârın istilâsından 
kurtulur. Eğer o şerr-i kalil için cihad terk edilse, o vakit hayr-ı kesir gittik-
ten sonra, şerr-i kesir gelir. O ayn-ı zulümdür. Hem meselâ kangren olmuş ve 
kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Hâlbuki zâhiren 
bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerr-i kesir olur. İşte, kâinattaki şer-
lerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icadları şer 
ve çirkin değildir; çünkü çok önemli neticeler için halk olunmuşlardır. Meselâ 
meleklere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkileri yoktur; makamları 
sabittir, değişmez. Keza hayvanâtın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, 
mertebeleri sabittir, nâkıstır. Âlem-i insaniyette ise, merâtib-i terakkiyat ve te-
denniyat, nihayetsizdir; Nemrutlardan, Firavunlardan tut tâ sıddıkîn-i evliya ve 
enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var.”10

“İşte, kömür gibi olan ervâh-ı sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-ı âliyeden tem-
yiz ve tefrik için, şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve ba’s-ı enbiya ile, bir 
meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve 
müsabaka olmasaydı, maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan 

9 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım, 2012), 72.
10 Nursi, Mektubat, 73.
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istidatlar beraber kalacaktı. Âlâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık’ın ruhu, esfel-i 
sâfilîndeki Ebu Cehil’in ruhuyla bir seviyede kalacaktı.”11

Temiz ve yüce gönüllü insanları, kirli ve katı kalpli insanlardan ayırt etmek için 
imtihan âleminde bir yandan şeytanlar vesvese vermekte diğer yandan peygamberler 
insana hak yolu açıklamakta, öğüt vermekte ve hayra yönlendirmektedir. Allah, insa-
na yalnızca bazı içgüdüler vermekle kalmamış aynı zamanda içgüdüleri gemleyecek 
ve kötülükten engelleyecek akıl vermiştir. Allah yalnızca şeytanları yaratmamış aynı 
zamanda insanlara peygamberler de göndererek onlara hidayet etmiştir. Yani Allah 
Tealâ, hayır-şer mücadelesinde insanı kötülükler karşısında yalnız bırakmamıştır. Bu 
konuda Risale-i Nur’da şöyle denilmektedir:

“Demek, şeytanların ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı 
için, icadları şer değil, çirkin değil. Belki sû-i istimâlâttan ve kesb denilen mü-
başeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesb-i insana aittir; icad-ı İlâhî-
ye ait değildir.”12

“Hem meselâ tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla beş 
yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, 
yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, ‘Çok zarar oldu, bu muamele 
şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu’? Hayır, öyle değil, belki 
hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dört yüz kuruş fiyatında 
bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu 
kazandı.

İşte, nev-i beşer, bi’set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla 
muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyar-
larla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde, 
kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanât-ı muzırra nevinden olan 
küffârı ve münafıkları kaybetti.”13

Burada şeytanların yaratılmasıyla ilgili olarak vurgulanan husus, insanları kötü-
lüğe yöneltmek için vesvese veren şeytanların yaratılmasının, kısmî bakış açısıyla 
kötü görünse de Allah’ın onları salt kötülük olması için yaratmadığıdır. Allah, şey-
tanları, varlık âleminde mutlak kötü bulunsun diye veya salt insanların kötülüğü-
ne olsun diye yaratmamıştır. Onlar, ilahî imtihanın bir unsuru olarak yaratılmıştır.  

11 Nursi, Mektubat, 73.
12 Nursi, Mektubat, 73.
13 Nursi, Mektubat, 74.
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İmtihan da hayırların gerçekleşmesi için bir vesile olduğu gibi şeytanlar da bunda bir 

vesiledir. Daha açık bir ifadeyle Allah, şeytanı, insanlar doğru yoldan uzaklaşsınlar 

diye değil aksine hak yola yönelme dirayetini, doğru yoldan gitme azmini ortaya koy-

sunlar diye yaratmıştır. 

Şeytanın Yaratıcı Bir Güce Sahip Olmayışı

Şeytanın, Allah karşısında kötülükleri yaratan ikinci bir güç kabul eden eski İran 

dinlerindeki gibi veya satanizme inananların düşündüğü gibi tanrısal gücü, insan-

lar üzerinde otoritesi yoktur. Kâinatta, inkâr ve kötülük gibi yıkıcı tesirleri olduğu 

hâlde şeytanların var etme ve yaratmaya zerrece müdahaleleri yoktur. Yine onların 

ilahî mülk ve hâkimiyette de asla payları bulunmaz. Onlar, bir kudretle o işleri varlık 

alanına çıkarmıyor. Aslında onların işleri terk ve kaçınmaktır. Hayrı yaptırmamakla 

şerri yapmış oluyorlar. Örneğin asıl dirayet, irade ve öznellik, hayrı kavramak ve ona 

yönelmektedir; tabiî olandan beşerî olana yükselmekte ve ahlakî olanı gerçekleştir-

mektedir. Çünkü şer ve yıkım, tahribat türündendir. Bu nedenle varlık alanına çıkmak 

için bir illet, yaratıcı bir fail gerektirmiyor. Belki yokluksal bir olgu neticesinde büyük 

bir yıkım görülüyor. İşte Mecusîler bu sırrı keşfedemediği için, âlemde iki yaratıcı güç 

vehmetmişlerdir: hayrın yaratıcısı olan “Yezdan” ve şerrin yaratıcısı olan “Ehriman”. 

Hâlbuki onların Ehriman dedikleri mevhum kötülük tanrısı, bir cüz-î ihtiyar ve icadsız 

bir kesb ile şerlere sebebiyet veriyor.14

Bunun yanında iblis, insanların irade ve niyetlerinin aksine olarak onlar üzerin-

de hâkimiyet kuramaz. Şeytan, Allah’ın ona tanımış olduğu bir süre içerisinde yine 

Allah’ın verdiği irade ve imkânları kullanarak insanları saptırabilir. Ancak kendisine 

uymaya gönüllü insanlar dışında doğru yolu seçen insanları zorla saptırma gibi bir 

güce ve yeteneğe sahip değildir: 

“İblis, ‘Rabb’im! (...) andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göste-

receğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım’ 

dedi.”15

Şeytan insanlara kötülükleri güzel gösterebilir ama iman, insanı kötülüklerden alı-

koyar. Şeytan, insanları karanlığa çekmeye çalışır ama Allah’ın nuru üstündür: 

14 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım, 2012), 137.
15 Hicr 15/39-40.
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“Allah, ‘I�şte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar 

dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur’ dedi 

 َقاَل َرّبِ َفأَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعُثوَن َقاَل َفإِّنََك ِمَن اْلُمنَظِريَن إِلَى يَوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم) 
ُهْم أَْجَمِعيَن إاِّلَ ِعَباَدَك ِمْنُهُم  َقاَل َرّبِ ِبَمآ أَْغَوْيَتِني ألَُزّيَِنّنَ لَُهْم ِفي األَْرِض َوألُْغِويَّنَ
 اْلُمْخلَِصيَن َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعلَّيَ ُمْسَتِقيٌم إِّنَ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إاِّلَ
16”.(َمِن اّتََبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن

Dolayısıyla insan kendi yolunu iradesiyle seçer. Allah, insanın irade özgürlüğünü 
takdir etmiştir. Kendi istemedikçe insan, şeytanın nüfuzu altına girmez. İnsan, başka 
bireylerin isteklerine “hayır” diyebildiği gibi şeytanın vesveselerine karşı da “hayır” di-
yebilir. Nitekim iblis, kendine uyan insanların aslında bunu kendi arzularıyla seçtikle-
rini söyler. İnsan, şeytanın adımlarını izleye izleye sonunda onun hipnozu altına girer. 

Şeytanların Yaratılmasının, Beşerî Manevî Derecelerin Ortaya Çıkması  
Gayesine Yönelik Olması 

Şeytanlar, İslam inancında, ilahî imtihanın bir unsuru olarak vardır. Ancak daha 
önemli bir nokta, Risale-i Nur’da vurgulandığı üzere, bunun insanın kemale ulaşma 
yolculuğunda, azim ve çabasını ortaya koymasını sağlamaktır.

İman-küfür, kötülük-iyilik kavşağında, insanları ayırt etmek için bir yandan şey-
tanların yaratılması diğer yandan da vahiy yoluyla insana sorumluluklarının bildiril-
mesi, doğru yolun gösterilmesi, peygamberlerle onlara kılavuzluk edilmesi ile imtiha-
nın ortamı hazırlanmış, hayırda yarış ve mücadele başlatılmıştır. Eğer zıt seçenekler, 
mücahede ve müsabaka olmasaydı, beşerin özündeki farklı tüm potansiyeller eş dü-
zeyde kalacaktı. Ayartıcı bir güç olmadan iradedeki sağlamlık, imandaki sebat test 
edilemeyecekti. Örneğin Hz. Musa (as) ile Firavun arasındaki mesafe görünür hâle 
gelemeyecekti.

O halde şeytanların ve şerlerin yaratılması, gayesine, neticelerine ve tablonun 
bütününe bakıldığında şer değildir. İmtihanın gereğidir ve imtihan da insanların en 
güzel amellerini ortaya koyması; ahlakî değerleri var edebilmesi gayesine yönelik-
tir. Nice hayırların ortaya çıkması içindir.17 İmtihan dünyasında da şeytan, beşer için 
manevi ilerlemenin zembereği durumundaki mücahede ve hayır yarışını sağlar.18  

16 Hicr 15/41-42.
17 Mülk 67/2.
18 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım, 2012) 56.
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Dolayısıyla o, beşerin sınırsız manevî ilerleyişine vesile olmak için beşere musallat 
edilmiştir. Bu, cüz’î ve izafî şerlerin, küllî ve kalıcı güzelliklere vesile olmak için var 
edilmesi gibidir.19 Meselâ meleklere şeytanlar musallat olmaz. Bu nedenle melekler, 
manevi bir yolculuk içinde değildir; terakki etmezler; makamları sâbittir, değişmez. 
Oysa insanlık âleminde, yükseliş mertebeleri ve düşüş derekeleri nihayetsizdir; fira-
vunlardan sıddîklere ve resullere kadar gayet uzun bir terakki mesafesi vardır.20

“Hattâ kâfir, küfürle bütün kâinatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir 
ettiğinden, ona cehennem azabı vermek güzeldir.”21

Burada altı çizilmesi gereken bir husus da şudur: Şeytanların yaratılması, aslında, 
insanın şerre yönelmesi için değildir. Şer eğilimine karşı insanda iyilik dirayetinin ve 
azminin gerçekleşmesi içindir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Peygamberler gönderilmesinin yanı sıra şey-
tanların varlığı neticesinde insanların çoğunluğu küfre düşüyor. Hüküm ise çoğunluğa 
göredir. O halde şerri yaratmak şerdir; hattâ peygamberler gönderilmesi bile rahmet 
değildir. 

Oysa biçimin öz karşısında, aracın amaç karşısında, iriliğin dirilik karşısında, sa-
yıların nitelikler karşısında, kemiyetin keyfiyet karşısında ehemmiyeti yoktur. Said 
Nursi de nitelik karşısında sayısal çokluğun önemi olmadığını vurgular. Ona göre asıl 
ekseriyet, keyfiyete bakar. Meselâ yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprağa ekilip su ve-
rilmezse yüz çekirdek olarak kalır. Fakat su verildiği vakit, çekirdeklerden sekseni 
kötü mizacından dolayı bozulsa, yirmi çekirdek de meyve veren ağaç olsa, “Su vermek 
kötü oldu, çekirdeklerin çoğunu bozdu” denemez. Çünkü o yirmi çekirdek, yirmi bin 
hükmüne geçmiştir. İşte, ilahî sorumluluk sırrınca, nübüvvet ve tevhid mücadelesiyle 
binlerce nebî, velî ve sıddîk yetişmiştir. Bunlar, insanlık âleminin yıldızlarıdır. Bunlar 
karşısında, küfür ve nifak ehlinin niteliksiz çokluğunun ehemmiyeti yoktur.22

Said Nursi bu konuda daha başka örnekler de vermektedir:

“Hem meselâ, tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla beş 
yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, 
yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, ‘Çok zarar oldu, bu muamele 
şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu?’ Hayır, öyle değil, belki 

19 Bediüzzaman Said Nursi, “Hutbe-i Şâmiye”, İlk Dönem Eserleri içinde (İstanbul: Söz Basım, 2012) 547.
20 Nursi, Mektubat, 72.
21 Nursi, Şualar, 56.
22 Nursi, Mektubat, 73.
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hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dört yüz kuruş fiyatında 
bulunan seksen yumurtayı kaybedip seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu 
kazandı. 

İşte, nev-i beşer, bi’set-i enbiya ile sırr-ı teklif ile mücahede ile şeytanlarla 
muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyar-
larla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde, 
kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz zararlı canlılar nevinden olan kâ-
firleri ve münafıkları kaybetti.”23

“Bir maden ateşte eritilse, beşte biri altın, mütebakisi toprak çıksa; elbette 
ateş, o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh, teklif de insanla-
rın beşte birini kurtarsa, o beşte birin saadet-i nev’iyeye sebep ve amil olduğu-
na kat’iyetle hükmedilebilir. Maahaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvü-
neması ancak mücahede ve içtihadla olur. Evet, sağ el, daima çalıştığı için, sol 
elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükümet, mücahede ettikçe cesareti artar, terk 
ettiği zaman cesareti azalır ve binnetice cesaret de, hükümet de söner, mahvo-
lur. Ve keza her şeyin ve her işin tekâmülü, zıtlarının mukabele ve rekabet et-
meleriyle olur. Mesela hidayetin tekâmülüne dalalet yardım ettiği gibi, imanın 
tekâmülüne de küfür yardım eder. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve 
zararlı olduklarını gören bir müminin imanı ve hidayeti, birden bine çıkar. Bu 
iki cihet, teklifin eser ve semeresidir. Ve bu iki cihet itibarıyla, teklif yani ilahî 
şeriat ile beşerin sorumlu tutulması, insanlığın saadetinin yegâne amilidir.”24

“Kömür gibi olan sefil ruhları, elmas gibi olan yüce ruhlardan temyiz ve tef-
rik için, şeytanların yaratılmasıyla, teklif sırrı ve nebiler gönderme ile bir im-
tihan, deneme, cihad ve müsabaka alanı açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka 
olmasaydı, insaniyet madenindeki elmas ile kömür hükmünde olan istidatlar 
beraber kalacaktı. Âlâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık’ın ruhu, esfel-i sâfilîn-
deki Ebu Cehil’in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek, şeytanların ve şerlerin 
yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil. 
Belki, sû-i istimâllerden ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, 
çirkinlikler kesb-i insana aittir; icad-ı ilâhîye ait değildir.”25

Karanlıklar içinde bir konferans salonunda en arka sırada olan biri, bir kibrit yak-
tığında, herkes onu fark eder. Acıların ve ölümlerin bulunduğu dünyada iyilik de böy-
ledir. Küçük bir iyilik dahi kötülüklerin karanlığını aşar. 

23 Nursi, Mektubat, 74.
24 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, trc., Abdulmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım, 2012), 298-299.
25 Nursi, Mektubat, 73.
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Tüm dünyada hayrı gerçekleştirebilecek varlık yalnızca insandır. İnsanda gerçek-
leşen iman da tüm kötülüklere üstün gelen bir değere sahiptir.

İmtihan kavramına yönelik eleştirilerden biri de imtihanın eşit koşullarda yapıl-
madığıdır. İmtihan sürecinin sağlıklı biçimde işleyebilmesi için dünya hem doğal hem 
de sosyal alanda belli yasalara bağlı olarak işleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Böylesi 
bir dünyada herkesin eşit zekâ ve imkânlara sahip olması, aslında kaosun önünün 
açılması olacaktır.26 Nitekim Kur’an insanlardan bazılarının diğer bazılarını çalıştı-
rabilmesi için Allah’ın insanlara birbirlerine karşı bazı maddi üstünlükler verdiğini 
şöyle vurgular: 

“Birbirlerine iş gördürmeleri için (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece 
üstün kıldık (َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيّتَِخَذ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا).”27  

Bu açıdan bireyler arasındaki farklılıkların toplumdaki çok çeşitli ihtiyaçlara kar-
şılık geldiği açıktır. Ayrıca toplumda farklı tabakaların bulunması büsbütün kötü de-
ğildir. Kötü olan, maddi olanakların toplumdan belli bir grubun elinde toplanması ve 
yalnızca o grubun elinde dolaşmasıdır: 

“O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline 
gelmesin diye (َكْي اَل يَُكوَن ُدولًَة بَْيَن اأْلَْغِنَياء ِمنُكْم).”28

Yine kötü olan, insanların toplumsal tabakalar arasındaki farklılıkları uçurumlaş-
tırmaları, tabakalar arasında geçişleri engelleyen fırsat eşitsizliğidir.

Yine şer olan, insanlar arasındaki maddî farklılıklar bulunması değil, varlıklı bi-
reylerin iktisadi gücü, yoksul insanların zararı olacak şekilde kullanmalarıdır. Bu da 
İslam’ın insana kazandırmayı hedeflediği faziletlere zıt bir olgusudur.29

26 Metin Özdemir, “Kötülük Problemi”, Kelam El Kitabı, nşr. Şaban Ali Düzgün (Ankara: Grafiker Yayınları, 
2013), 564-565
27 Zuhruf 43/32.
28 Haşr 59/7.
29 İslam’ın önemli bir ilkesi de insanın sahip olduğu tüm imkânların ve nimetlerin ona hak, maslahat ve 
iyilik çerçevesinde kullanması gereken bir emanet olduğudur. Buna göre insanın mülkiyeti katı liberalizm 
ve vahşi kapitalizmde olduğu bir mutlak ve sınırsız ve mutlak değildir. İslam’da mülkiyet hakkı dinî hü-
kümlerin korumayı hedeflediği beş temel maslahat arasında yer alır. Mülkiyet hakkı asla yok sayılamaz 
bir hak olmakla birlikte, emanet kavramı açısından, onun kullanımı topluma zarar verme amacına yönelik 
olamaz. Aslında burada, temel bir kural olarak “Bir hak yalnızca o hakkın formüle edildiği gaye doğrultu-
sunda kullanılabilir” demek gerekir. Yani İslam’ın nazarında bir hak, hukuken/şer’ân tanınan bir yararın 
(maslahatın) gerçekleşmesi veya bir zararın (mefsedetin) giderilmesi için bir araç olmalıdır. Bu sebeple de 
hakkın kullanımı diğerlerinin haklarının da korunduğu sınırlar içinde olmalıdır. Şayet bir hak, doğrudan 
başkalarına zarar vermek niyeti ile kullanılıyorsa, bir hakkın kullanımı başkalarının hakkını ihlal ediyorsa, 
onun özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsa, bir hakkın kullanımı toplumdaki meşru iktisadi düzeni bozuyorsa, 
örneğin tekel ve karaborsaya neden oluyorsa bunu önlemek için müdahale edilmesi gerekir. Bireyin mülki-
yet hakkının kendisi iptal edilemez ancak onun kullanımı hukuk çerçevesiyle sınırlanır.
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Yoksul tabakanın temel ihtiyaçlarına karşılayabilmesi, böylelikle bir insan olarak 
sahip olduğu hak ve özgürlükleri kullanma gücüne sahip olabilmesi, yalnızca serbest 
piyasa koşulları ve kalkınmayla sağlanamaz. Toplumda herkesin zenginlik ve üretim-
den pay almak için devletin yasal düzenlemeler yapmasını ve belli kamu hizmetlerini 
üstlenmesini, varlıklı tabakanın maddi yükümlülük üstlenmesini gerektirir.30 Böyle-
likle insan, doğal yaşamın sınırlarını aşarak insanî değerlerin gerçekleştiği medenî 
yaşam seviyesine ulaşır. Ahlak, hukuk, siyaset yoluyla âdil bir toplumsal düzen inşa 
etme erdemini gerçekleştirir. İnsanoğlunun bu konuda adalet çerçevesinde yapabile-
cekleri İslam’ın da bir gereğidir. İslam, bireysel sorumluluktan, bireyin topluma karşı 
sorumluluğundan da söz eder. 

Ayrıca ahirette her birey, kendi şartlarına göre sorgulanacaktır. İnsan, sabır gerek-
tiren şartlarda sabır, şükür ve infak gerektiren koşullarda da şükür ve infak konusun-
da sorumlu olacaktır.

İşlenen suç ve günahlar, yaşanan acı ve üzüntüler pahasına Allah’ın insanları ne-
den imtihan etmeye ihtiyaç duyduğu da ateistler tarafından ileri sürülen bir itirazdır. 
Oysa gözlemlediğimiz dünyada imtihan olan yegâne varlık insandır ve tüm varlık ala-
nı onun imtihan vasatı veya sürecidir. Bu durum, imtihanda büyük bir hikmet oldu-
ğunu gösterir. Aslında insanın tüm bilgileri, tüm medeni ve manevi değerler, bireyin 
varoluşu bu imtihan sürecine gerçekleşmektedir.

İlahî imtihanın hikmeti, insana öyle görevler yüklemektedir ki neticesinde beşer 
manen yükselir, bütün istidatlarını geliştirir. İnsani mahiyet, bütün ilâhî isimleri ayna 
olur. Eğer Hz. Âdem (as) Cennet’te kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı; beşerî 
istidatları inkişaf etmezdi. Hâlbuki durağan bir makam sahibi sayısız melekler vardır. 
O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlâhiye, nihayetsiz makamları 
katedecek olan insanın istidadına muvafık bir imtihan dünyasını gerektirmektedir. İn-
sanoğlu da yeryüzüne imtihan için gönderilmiştir.31

30 Bazı Müslüman ilim adamları, devletin de haddu’l-kifâye (yeterlilik sınırı/yaşam standardı) denilen ko-
lay kabul edilebilir bir yaşamı her bireye sağlamakta direkt bir yükümlülüğü olduğunu söyler. Bkz. Muham-
med Ziyâuddin Er-Rayyıs, en-Nazariyyetü’s-Siyasiyyeti’l-İslâmiyye (Mısır: Daru’l-Maarif, 1969), 276; Buna 
göre her ülkenin fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak zenginlerinin üzerine farzdır. Zekât yeterli olmadığın-
da muhtaçlara öncelikle beytu’l-maldan verilir. Zorunlu yiyecekler, yaz ve kış için gerekli giyecekler, yağmur 
ve güneşten koruyacak evler bunun içindedir. Bu da icma ile belirlenmiş bir durumdur. Bkz. Ebû Muham-
med b. Ali ez-Zahiri İbn Hazm, el-Muhallâ, VI (Mısır: 1351), 156; Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harâc (Kahire: 1977), 
136; Kâsım b. Selam Ebu Ubeyd, Kitabu’l-Emvâl, (Kahire: 1981), 48; Bu gereği devlet yerine getirmezse fert, 
sahip olduğu hakkına dayanarak ona karşı dava açabilir. Hâkim de ferdin hakkını müdafaa eder ve yöneti-
cileri fakire yardım etmeye yargı yoluyla mahkûm edebilir. Bkz. Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukunda Ferd 
ve Devlet, trc., Cemal Arzu (İstanbul: Kalem Kitabevi, 1969), 89.
31 Nursi, Mektubat, 73.
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