YALAN

Yalan : Arapçası duruğ. Kezibe. Yalan söylemek.
Kumar. İçki. Zina .
Fuhuş. Zina başka fuhuş başkadır.
Bunların hepsi islâmda yasak ve haramdır.
Burada yalnız zinada ceza tatbiki vardır. Terk ve tövbe ile
kumar, içki, fuhuş bağışlanır. Fuhuşda ceza yoktur.
Yalan söylemek bunlardan çok daha ağır bir günahtır. Af
edileceğine ait bir haber yoktur.
(Helâk olacağınızı bilseniz yalana tevessül etmeyiniz) diye
Resulün hadisi vardır. (Etmeyiniz) cemi, muhatap olarak
söylenildiğine göre teker teker herkese aittir. Genel değildir.
Hususidir.
Kumar. İçki.
dininde yalnız...

Zina

bunlar

islâm

dininde

yasaktır.

İslâm

(Yalan)da
kim
olursa
olsun
Allah
indinde
cezayı
müstelzimdir. Bu hadise göre yalan söylemek insanın yaratılışında
var demektir.
Yaratılışta insan, nefsi tarafından serbest bırakılmıştır. Akıl
irade ve mantık melekeleri ile bunu önlemek de insana bildirilmiştir.
Yalan söylemeyiniz...
O halde nefsin yapacağı işlerin birçoğunda mesuliyet, sual,
ceza, mükafat da konulmuştur. Bir taraf haram ile diğer taraf helâl
ile hudutlandırılmıştır.
Bu iki hudut serbest bırakılan nefsin islâhı içindir. İyiliğe
mükafâta gitmesi arzulandığı sebebiyledir.
Bazı kabahat gibi görünen şeyler bazı hakikatlerın örtülmesi
içindir Yalan bundan dolayı islâmda men edilmiştir.
Yalan: Menfaat. Utanma. Ceza korkusu. Kandırmak. Kibir.
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Fenalık yapma. Kıskançlık. Haset. Yapılmayacak işlerde
mükâfatlandırma vaadi. Cezalandırmak tehdidi, uygulanması
mümkün olmayan vaadler. Dedikodu. Şaka. Bütün bunlar yalan
kadrosu içine girer.
Yalanın insan için çok yıkıcı birşey olduğunu ifade için kat'i
manevi bir misal verelim :
Olta ile balık tutmak haramdır. Kandırmak vardır.
Çocuğa yalancı meme vermek haramdır. Hakiki islâm
dininde... Münakaşa ve itiraza lüzum yoktur. Düşünen insan için...
Yalanın her türlüsünde Allah'ı inkâr vardır. Görücü. Duyucu
olduğunu inkârdır. Bu böyledir. Düşünürsen doğru olduğunu
anlarsın.
Kurt zalimdir amma hiylesi yalanı yoktur. Bu hakikattir.
(Yemin) etmek vardır. Bu ne demektir. Bu, yalanın insan
hayatında olduğunun en büyük delilidir.
Hülâsa: Yalan; zinadan, kumardan,
haramdan daha fena bir hareketdir.

içkiden,

her

türlü

Yalan ruha ait büyük bir hakarettir.
Ruh Allah'ın emrindendir unutma.
Yalanda Allah'ın ilmini, duyucu olduğunu, görücü olduğunu ve
Peygamberi inkâr, Kur'anı inkâr gizlidir.
Yalan söyleyen küfürdedir.
Yalan olmayan bir şeyi olur şekilde inandırmağa yeltenmek.
Bazen yalan doğrudan ziyade işe yarar.
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