ALLAH’A (CC) KARŞI „HÜSNÜ ZAN’NIN FAZÎLETİ
Hele Ne Büyük Bir Nîmet!
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
29.11.2019

Ebû Vâkıd el Leysî‟nin anlattığına göre,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bir gün ashâbıyla birlikte
mescitte otururken,
hemen üç kişi yanına geliverdi. Bunlardan ikisi,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in huzûrlarına doğru yürüdü.
Bu iki kişi,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in huzûrlarına gelince,
bunlardan biri,
cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, ikincisi,
cemaatin arkasına geçip oturdu.
Üçüncüsü ise,
oturmayıp döndü, gitti.
Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, mescitten
çıktıktan sonra:
“Bu üç kişiyi size anlatayım mı?” buyurdular ve ilâve ettiler:
“Bunların birincisi Allah‟a sığındı.
Allah da onu ilim mescidinde oturmakla mükâfatlandırdı.
İkincisi,
Allah‟tan hayâ etti,
Peygamber‟in meclisinde bulunanları sıkıştırıp rahatsız etmekten
kaçındı. Allah da ona ihsanda bulundu.
Üçüncüsüne gelince,
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o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi!1“
Hadisten hareketle, buradan
Allah‟a (CC) sığınmanın, her şeyin en iyisi olduğu sonucunu
çıkarabilir miyiz?
Sonuç olarak,
İyi niyetin yâni „hüsnü zan’nın her çeşidi güzeldir.
Ebû Hureyre (RA),
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in şöyle buyurduğunu anlatır:
Cehennem ateşine giren kimselerden iki kişi,
şiddetli bir şekilde feryât ederler.
Bunun üzerine Allâhü Teâlâ:
„Çıkarın şunları!‟ diye emir buyurur. Çıkarılınca Allâhü Teâlâ
kendilerine:
„Neden feryâdınız çok şiddetlendi?‟ diye sorar.
Onlar da:
“Bize merhâmet edesin diye böyle yaptık”
şeklinde cevap verirler.
Allâhü Teâlâ:
„Benim size rahmetim, gidip kendinizi, önceden bulunduğunuz
ateşin içerisine tekrar atmanızdır‟
buyurur.
Bunlardan birisi,
kendini tekrar ateşe atar. Allâhü Teâlâ da,
kulu emrine uyduğu için,
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ateşi ona soğuk ve selâmet kılar.
Diğeri ise kendini ateşe atmaz, yerinde durur.
Allâhü Teâlâ ona:
„Niçin, arkadaşının attığı gibi, sen de kendini ateşe atmadın?‟
diye sorar.
Adam:
„Ey Rab‟bim! Muhakkak ki ben, ateşten çıkarıldıktan sonra, tekrar
beni oraya atmayacağını ümit ve niyaz ederim...‟
diye cevap verir.
Bunun üzerine Allâhü Teâlâ:
“Niyaz ve ümidin kabul olunmuştur”
buyurur.
Görüyorsunuz ya!
Rab‟lerine karşı „hüsnü zan’ sâhibi olan bu iki kişi, Rab‟lerinin
rahmeti ile Cennete girerler2.
İyi niyet ve / veyâ „hüsnü zan’, hiç kötü olabilir mi?
Allâhü Teâlâ‟ya karşı olduğu gibi,
böyle iyi niyet ve / veyâ „hüsnü zan’ her zaman,
her yerde ve herkese karşı da
böyle güzeldir, işte…
Asıl güzel olmayan art ve kötü niyettir.
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