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Değerli okuyucularım,
Elinizdeki bu kitap, gönül ehli dostlara yazılmış bir dizi iletiden
derlenerek oluşturulmuştur. Bu yazılardan daha çok yararlanmak
istiyorsanız lütfen onları verilen sıra içinde okumaya çalışınız.
Ümit ediyorum ki bu kitaptaki her yazıda İslam'a alışık
olmadığınız daha farklı bir yaklaşım bulacaksınız. Bu kitabı
yararlı bulursanız lütfen onu dost ve yakınlarınıza da tavsiye
ediniz. Kitap ile ilgili görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerinizi de
bizlere iletmekten imtina etmeyiniz.
Dr. İsmail Ulukuş
05 Mart 2013
Antalya
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Başlarken
Yazılarıma, rahman ve rahim olan, şanı yüce Rabbimin adı ile
başlarım.
Bu güçsüz kulunu sonsuz ihsanıyla İslâm ümmeti içinde, aziz
bir milletin ferdi olarak, Müslüman ve mütteki bir ana-babadan
yaratan, duygu, akıl ve iman nimeti ile yarattıklarını ve kendisini
tanımak, doğruyu, hakkı ve gerçeği bilmek imkânı veren
Rabbime hamd olsun.
Bütün insanların en akıllısı, en iyisi, ahlâk ve fazilet yönünden en üstünü ve en hayırlısı olan sevgili peygamberimiz
Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin mübarek ruhlarına,
O'nun âl'inin ve ashabının ruhlarına salât ve selâm olsun.
05.03.2013
--------------------------Lütfen Dikkat! Sizlerin de takdir edeceğiniz gibi, bu kitaptaki
yazılarda verilen ayet ve hadisler, onların asılları değil, mealleridir.
Ancak okuyucuların sıkılmaması için yazılar, birkaçı dışında, 600
kelime ile sınırlı tutulduğundan fazla yer işgal etmemesi için her
seferinde bunların "mealen şöyle buyruldu" gibi ifadelerle meal olduğu
belirtilmemiştir. Lütfen kitabı okurken bu durumu dikkate alınız.
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Her işe Besmele ile başlamak
Pek değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ'nın mübarek adı, bütün rahmet kapılarının altın
anahtarıdır. Her işe, şeytandan Allah'a sığınarak Allahü Tealâ'nın
adıyla başlamak, o işin hayırla sonuçlanmasına vesile olur. Onun
için her işimize:
"Euzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm"

diyerek başlamalıdır.
Kur'an-ı kerimde Allahü Tealâ:
"Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a
sığın." [Nahl, 98] buyurdu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de Hadis-i şeriflerinde:
"Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır."
[Beyheki]
"Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Tealâ da
razı olur." [Deylemi]
"Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü Tealâ
Cehennemden çıkarır." [Tergibussalat]
"Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, 'Bu eve girmeme
imkan yok' der, dönüp gider." [Tibyan]
"Besmele ile yenen yemek bereketli olur." [İbni Mace]
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"Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin,
daha sofra kalkmadan günahları af olur." [Taberani]
"Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç
nefeste iç!" [İbni Sünni]
"Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret
yerlerini göremezler." [İ. Ebiddünya] buyurdu.
Değerli Kardeşim,
Allahü Tealâ'nın bizlere bahşettiği her türlü nimeti kullanmaya
başlarken, meselâ arabamıza binerken, elbisemizi giyerken,
suyumuzu içerken v.s. "Euzü Besleme" çekmeyi bir alışkanlık
haline getirmelidir. O, nimeti kullanıp yararlandıktan sonra da
"Elhamdulillah" diyerek Allahü Tealâ'ya hamdü sena etmelidir.
Böylece o nimetin şükrünü yerine getirmiş oluruz. Allahü Tealâ
şükredilen nimeti azaltmaz, artırır.
Yalnız bizlere verilen nimetleri kullanırken değil, hayatımızdaki
her iyi ve faydalı işe başlarken Besmele çekmeyi alışkanlık
haline getirmelidir.
Haram ve kötü işlere başlarken Besmele çekilmez. Allahü
Tealâ'nın yasakladığı haram işler yapılırken Besmele çekmek,
Allahü Tealâ ile alay etmek olur ki böyle bir davranış
"Küfür"dür. Yanlışlıkla böyle bir şey yapılırsa hemen tevbe edip
"Kelime-i Şehadet" getirerek imanımızı tazelemek gerekir.
Yazılarıma yüce Rabbimizin adı ile başlıyorum.
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Allahü Tealâ'ya hamdüsena etmek
Pek değerli okuyucularım,
İnsan bir "düzen" içinde yaşamaktadır. Materyalist felsefe bu
düzeni kabul ediyor, fakat onun bir yaratıcı ve düzenleyicisi
olduğunu inkar ediyor. Ancak düzen içinde cereyan eder her
olay, onların bu inkârını yalanlamaktadır. Hiç resim ortada iken,
ressamı inkâr etmek mümkün mü? Üstelik bu düzenin yaratıcısı,
programlayıcısı, çekip çeviricisi ve sahibinin kendisi olduğunu,
bizzat Allahü Tealâ, elçileri vasıtasıyla bizlere bildirmiş iken...
İnsanı varlığa getiren O olduğu gibi, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onu ayakta tutan da O'dur. Onun her halinden de haberdardır.
Ayet-i kerimede:
"And olsun ki insanı Biz yarattık; nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz; Biz ona şah damarından daha yakınız." [Kaf,
16] buyruldu.
Ulu Allah, insanın sahibi, veli-i nimeti ve onun en büyük
dostudur. Kendisine yöneleni de asla yardımsız bırakmaz. Ayet-i
kerimelerde;
"(Allah) kendisine yöneleni doğru yola iletir." [Şûra, 13]
"Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir." [Ankebut, 69]
"Allah size dost olarak da yeter, yardımcı olarak da." [Nisa, 45]
buyruldu.
İnsana çeşitli vasıta ve vesilelerle gelen her nimetin gerçek sahibi
O'dur. O, verdiği bedensel, fizyolojik ve psikolojik yeteneklerle
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ona hadsiz hesapsız nimetler ihsan etmiştir. Verdiği akıl ile
içinde bulunduğu durumu, geçmişini ve geleceğini değerlendirmesini, oluşabilecek sıkıntılar için önceden çeşitli önlemler
almasını sağlayan O'dur. Çeşitli planlar ve projeler yaparak
hayatını kolaylaştıracak birçok bilgi, bulgu, icat ve olağan üstü
eserlere imza atmasını sağlayan O'dur.
Bütün bunların da ötesinde, sağladığı "din" gibi mükemmel bir
eğitim desteğiyle, insanı, diğer hiçbir canlıya bahşetmediği
büyük bir davranış olgunluğuna ulaştıran da O'dur.
Değerli Kardeşim,
Bütün bunların, burada sayıp dökülmesi asla mümkün olmayan
bu hadsiz hesapsız nimetlerin karşılığında insanın bir minnet ve
şükran borcu yok mudur? Elbette vardır... Olmalıdır... Onun için
insan Rabbine kullukta asla kusur etmemeli ve her vesile ile, en
büyük dostu olan mevlâsını hamdüsena ile anmalıdır. Nefsine
uyup kendisine yapılan tüm bu ihsanlar hiç yokmuş gibi davranarak, aldığı her nefesin önemini idrakten aciz, kadir kıymet bilmez
inkârcı kişilerin durumuna düşmemelidir.
Bu kitabı tamamlamak mutluluğuna erdirdiği için Rabbime
sonsuz hamdüsenalar ederim.
Allah'a emanet olunuz.
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Allah'ı ve Rasulünü sevmek, O'nlara tabi olmak
Pek değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ, insanın maddî, fizyolojik, psikolojik ve akıl boyutlarındaki ihsanlarını hiçbir kayda tabi tutmamıştır. Bunlardan
herkese ihtiyacı kadar vermiştir. Ancak mânâ boyutundaki
ihsanlarını, "iman" şartına bağlamıştır. Bu boyuttaki ihsanlar,
düzenin sahibi tarafından, ancak iman ile gerçekleşecek şekilde
programlanmıştır. Kuşkusuz bu, "akıl" sahibi insanın en büyük
sınavıdır. İnsan, yaratılmış ve kendi hür iradesi ile hareket
edecek şekilde özgür bırakmıştır. İlahî rahmet, ancak,
kişinin, düzenin sahibini idrak edip, O'na inanıp O'na teslim
ve tabi olması ile gerçekleştiğinden, insanın olgunlaşabilmesi
için, kendi aklı ve hür iradesiyle Rabbine teslim ve tabi olması
gerekmektedir ki bu da ancak "iman" ile mümkün olmaktadır.
Bunun için sadece iman da yetmemektedir. Bunun yanında
Rabbine ve O'ndan gelen, O'nunla ilgili her şeye karşı kalbinde
bir sevgi ve muhabbet de bulunmalı ki Rabbine olan teslimiyetinde samimi olabilsin ve O'nun ilahî eğitiminden en yüksek
derecede yararlanabilsin.
İşte, değerli okuyucularım, Ulu Allah, o sebeple kurduğu manevî
düzen içinde bu sevgiyi artıracak ve pekiştirecek her şeye pek
büyük bir önem vermiştir. Halbuki ne Allahü Tealâ'nın ve ne de
O'nun pek sevgili elçilerinin, biz aciz kulların sevgisine hiçbir
ihtiyaçları yoktur. Gayet açıktır ki, buradaki asıl maksat, bizlerin
dünya ve ahıret mutluluğumuzu gerçekleştirmektir. O sebeple
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz;
"Beni ana babasından, evlâdından ve herkesten daha çok
sevmeyen, mümin olamaz." [Buhari] buyurdu.
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Sözün kısası, bizlerin ebedî mutluluğumuz, Allah'a ve Rasulüne
inanmamıza, O'nları sevmemize ve O'nlara tabi olmamıza
bağlıdır. Allah ve Rasulü, kuşkusuz, inananlar için pek merhametlidirler. O'nları seven, O'nlara teslim ve tabi olan, O'nlara
itaat eden kurtulur. Ayet-i kerimelerde:
"Allah'a ve Peygamberine itaat edin." [Enfal, 1]
"Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin." [Al-i imran, 132]
"Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin;
işlerinizi boşa çıkarmayın." [Muhammed, 33]
"Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve
O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır." [Nur, 52]
"Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz
çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik." [Nisa,
80] buyruldu.
Rabbim tüm insanlığı Allah'ı bilip, O'nu sevip, O'na teslim ve
tabi olarak kurtuluşa erenlerden eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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Rasulullah (s.a.v.) Efendimize salavat getirmek
Değerli okuyucularım,
Beşinci boyutta bizlere ulaşan ve bizlerin olgun insanlar haline
gelmemizi sağlayan ilahi feyzler ve ilahi rahmetin en önemli
vasıtası, kuşkusuz, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizdir. Allahü
Tealâ, onun için:
“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik!” [Enbiya,
107]
buyurdu. O, ümmetine çok düşkün ve onlara karşı çok merhametlidir. Onun bu durumu Kur'anda;
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet
izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir,
üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.”
[Tevbe, 128] ifadeleriyle anlatılıyor.
O sebeple o rahmet nuru Peygamberi, rahmet ve dua ile anmak,
hepimiz için en önemli görevlerden biridir, bir vefa ve minnet
borcudur. Allahü Tealâ;
"Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salavat getirir-ler.
Ey iman edenler! Siz de onun için salât ve selam getirin."
[Ahzab, 56] buyurdu.
Hadis-i şeriflerde de:
"Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur."
[Taberani]
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"Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât
getirir." [İ. Ahmed]
"Kıyamette bana en yakın olan, en çok salavat getirendir."
[Tirmizi]
"Bir kimse, bana salevat getirdiği sürece, melekler de, onun
için istiğfar eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat getirsin."
[İ. Ahmed]
"Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı
affolur." [Şir’a]
"Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salat ve selam da
yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse
için istiğfar eder." [Taberani]
"Yanında anıldığım halde bana salevat getirmeyenin burnu
sürtülsün!" [Tirmizi] buyruldu.
Çeşitli salavat duaları vardır. En kısa olanlarından biri
"Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed",
diğeri
"Cezallahü annâ Muhammeden mâ hüve ehlühü"
şeklinde olanıdır.
Gözlerimizin ve gönüllerimizin nuru Rasulullah (s.a.v.) Efendimize, onun al ve ashabına, ve bütün peygamberan-ı izam efendilerimize sonsuz salât ve selam olsun.
Allah'a emanet olunuz.
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Söze, Allah'a hamd ve Rasulullah'a dua ile başlamak
Değerli okuyucularım,
İnsanın beşinci boyutta olgunluğu yakalaması, ademlikten
kurtulup gerçek anlamda bir "insan" olması, içinde bulunduğu "düzen"in yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Tealâ'ya ve O'ndan
gelen ilahi feyz ve rahmetin bizlere ulaşmasını sağlayan
elçilerine inanmasına, O'nları sevmesine ve O'nlara teslim ve tabi
olmasına bağlı bulunmaktadır.
Ancak Allahü Tealâ, böyle bir nimeti herkese nasip etmemektedir. Onun için böyle bir nimete kavuşan herkes, bütün hayır ve
iyiliklerin asıl sahibi olan Allahü Tealâ'yı çok hatırlamalı, O'na
hamd etmeli; ve o rahmetin bize ulaşmasına vesile olan Rasulullah (s.a.v.) Efendimize de dua edip selâm göndermelidir. Hadis-i
şeriflerde;
"Bir toplulukta Allahü Tealâ anılmaz ve peygamberine salevat
getirilmezse, o topluluk, kıyamette, hasret ve nedamet çekerler." [Tirmizi]
"Allahü Tealâ'yı zikretmeden ve Resulüne salevat getirmeden,
toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir." [I. Ahmed] buyruldu.
Kabul görmesi için dualarımıza da Rabbimize hamd ve Rasulullah'a salavat ile başlamalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
namazı kıldıktan sonra acele ile duaya başlayan birini görünce:
"Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua
ederken önce Allahü Tealâ'ya layık olduğu şekilde hamd et,
sonra bana salevat getir, sonra dua et!" [Tirmizi] buyurdu.
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Pek değerli Kardeşim, yalnız dualarımıza değil, her türlü konuşma ve hitaplarımıza, ders ve seminerlerimize, konferanslarımıza,
vazlarımıza, nasihat ve öğütlerimize, hatta her türlü yazı, mektup,
ileti, bildiri ve duyurularımıza da;
"Elhamdülillahi rabbilâlemîn" ve "Essalâtü vesselâmü alâ
resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn"
diyerek Allah'a hamd ve Resulullah Efendimize ve O'nun âline
ve eshabına salevat ile başlamalı, yine;
"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed" "Velhamdülillahi rabbilâlemîn" diyerek bir salevat ve hamd ile sözlerimizi
bitirmelidir. Böylece O'nlara olan minnet borcumuzu en güzel bir
biçimde ödemiş oluruz.
Allah'a emanet olunuz.
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Selâmlaşmak. Selâmlaşmayı yaygınlaştırmak
Pek değerli okuyucularım,
Selâmlaşma, günlük hayatımızda önemli yeri olan, kişiler arasında iletişimi ve sevgi alışverişini sağlayan önemli bir davranıştır.
İslam, temel prensip olarak, "iman" yoluyla insanları olgunlaştırmaya ve onlar arasında sevgi, kardeşlik ve barışı sağlamaya
çalışan bir din olduğundan, selâmlaşmaya çok önem vermiştir.
Rasulullah (s.a.v.), amellerin en iyisi hangisidir, diye soran bir
sahabeye:
"Amellerin en iyisi, selâmlaşmayı yaymaktır." [Eşiat-ül-lemeat]
buyurdu.
Selâmlaşmanın yaygınlaştırılması ile ilgili Hadis-i şeriflerde:
"Yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi
sevebilmenin yolu, aranızda selâmlaşmayı yaymaktır."
[Tirmizi, İ. Ahmed]
"Selâmlaşmayı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabayı ziyaret
edin, gece herkes uykuda iken namaz kılın, sonra selâmetle
Cennete girin." [Darimi]
buyruldu.
Selâm, "Selamün aleykum" (selâm üzerine olsun) denilerek
verilir. Selâm verenin selâmı da "Aleyküm selâm" (sana da
selâm olsun) denilerek alınır. Ayet-i kerimelerde:
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"O'na kavuştukları gün müminlere yapılacak dirlik temennileri "Selâm" demek olacaktır..." [Ahzab, 44]
"Sadece selâma karşılık "selâm" sözü işitirler." [Vakıa, 26]
denilmesi, yalnız "selâm" sözü ile de selâm verilebileceğini
göstermektedir.
Ayet-i kerimede:
"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selâm
verin veya aynı ile mukabele edin. Allah her şeyin hesabını
gereği gibi yapandır." [Nisa, 86]
buyruldu.
O sebeple selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır. Birisi selâm verdiği zaman, onun selâmına, ondan daha iyi
sözlerle karşılık vermeye çalışmalıdır. Meselâ birisi bize, "Selamün Aleyküm" (Selam üzerine olsun) derse, ona "Aleyküm
selâm ve rahmetullahi ve berekatühü" (Allah'ın rahmet,
bereket ve selâmı senin üzerine olsun) diye karşılık vermelidir.
Tabii aynısı ile karşılık vermekte de bir mahzur yoktur.
"Selamün aleyküm" diyerek birine selâm verdiğimizde o kişi
selâmımızı almaz ise, kendi kendimize "aleyküm selâm" diyerek
o selâmı geri almalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Selâm, kelamdan öncedir
Değerli okuyucularım,
"Selâm", dua ve temennilerin en güzellerinden biridir. Kuşkusuz
günlük hayatımızda birbirimizle selâmlaşmamız çok güzel bir
davranıştır. Aynı şekilde telefon, mektup, e-posta, e-sohbet ve
benzerleri gibi çeşitli iletişim vasıtalarıyla yapılan konuşma ve
görüşmelerimizde de sözlerimize selâmla başlamaya ve yine
selâmla bitirmeye çalışmalıyız. Aşağıdaki Hadis-i Şerifler selâmlaşmanın ve selâmlaşmayı yaygın bir duruma getirmenin ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir.
"Selamlaşmayı yayarsanız, Cennete girersiniz." [Taberani]
"Yalnız tanıdıklara selâm vermek, kıyamet alametidir."
[Taberani]
O sebeple tanıdık olsun olmasın herkese selâm vermeye çalışmalıdır.
Rasulullah (s.a.v.) miraca yükseldiğinde Allahü Tealâ onu:
"Esselâmü aleyke eyyühennenibiyyü" (Selâm sana Ey Nebi)
diye karşıladı. Bu durum, selâm da öncelik sırasının büyüklerde
olduğunu göstermektedir. O sebeple selâmı önce yaş, mevki,
makam ve ilim bakımından daha büyük olanlar verir. Küçük
olanlar da ona karşılık verirler.
Prensip olarak büyükler küçüklere, binek üzerindekiler yayalara,
yürüyenler duranlara, ayakta olanlar oturanlara, yeni gelenler bir
toplulukta hazır bulunanlara selâm verir.
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Bir kişiye veya bir topluluğa vardığımız zaman söze selâm vererek başlamalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde buyurdu
ki:
"Selâm, kelamdan öncedir." [Tirmizi]
Hatta selâm vermeden söze başlayan birine cevap bile vermemelidir. Rasulullah (s.a.v.):
"Selâm vermeden söze başlamayın. Selâm vermeden konuşana
cevap vermeyin." [Hakim]
"Selâm, sualden öncedir. Selâm vermeden sual sorana, cevap
vermeyin." [İ. Neccar]
buyurdu.
Herhangi bir kişi ile karşılaştığımız zaman önce biz selâm
vermeye çalışmalıyız. Hadis-i şeriflerde:
"Önce selâm veren, kibirden uzak olur." [Beyheki]
"Önce selâm veren, Allah’a ve Resulüne daha yakındır." [Ebu
Davud]
"Mümin, önce selâm vermek için atılır; münafık ise önce
kendisine selâm verilmesini bekler." [Dare Kutni] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Evlere selâmsız girmemelidir
Pek değerli okuyucularım,
Selâmlaşma, günlük hayatımızda, birbirimize karşı olan ilgi ve
bağlıklarımızı geliştiren, bizlere insan olmanın zevkini tattıran
çok önemli hasletlerden biridir. Bu güçsüz kardeşiniz Antalya'da
Güvenlik Mahallesinde oturuyorum. Her sabah evimden çıkarak
sahile doğru birkaç km'lik bir yürüyüş yaparım. Bu yürüyüş
sırasında da tanıdığım tanımadığım herkese selâm vermeye
çalışırım. Şaşılacak bir şeydir ki bazı kişiler sanki selâmlaşmak
istemiyorcasına başını aksi yöne çevirip geçer giderler. Her
geçen gün insanî değerlerimizden ne kadar uzaklaşıp yalnızlaşıyoruz.
Zaman zaman belirttiğim gibi, sahip olduğumuz bütün insanî
değerlerin kaynağı ilahîdir. Yalan söylememe, tevazu sahibi
olma, hasetlik yapmama, insanların canlarına ve mallarına
tecavüz etmeme, sıkıntıda olanlara yardım etme gibi bütün güzel
hasletleri bizlere öğreten din kitaplarıdır. Bunlar, bizlere peygamberler vasıtasıyla ihsan edilmiş ilahî feyzlerdir. Eğer bu ilahi
feyzler olmasa insanlık kendi nefsinin eline kalır ki bu durum,
insanları hayvanlardan da aşağı seviyelere düşürür.
İşte selâmlaşma ile ilgili edepler de bizlere öğretilen bu güzel
hasletlerden birisidir. Bugünkü kısa yazımda da gene bu konuya
devam edeceğim.
Başkalarının evlerine izinsiz ve selâm vermeden girmemelidir.
Ayet-i kerimede:
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"Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan,
seslenip sahiplerine selâm vermeden girmeyiniz. ..." (Nur, 27)
buyruldu.
Kendi evlerimize girerken de selâm vermelidir. Hadis-i şeriflerde:
"Ailenin yanına girdiğinde selâm ver ki, sana ve ev halkına
bereket olsun." (R. Salihin)
"Gece gündüz şeytandan uzak kalmak isteyen, evine girerken
selâm versin." [Taberani]
"Evine girerken selâm veren, Allah’ın himayesinin garantisi
altındadır." [Ebu Davud]
buyruldu.
Evde hiç kimse olmadığı durumda bile "Esselâmü aleyna ve ala
ibadissalihin" (Selâm, bizlerin ve salih kulların üzerine olsun)
diyerek selâm vermelidir.
Bir yere gidildiğinde, girerken de çıkarken de selâm vermelidir.
Hadis-i şeriflerde
"Bir yere giren oradakilere selâm versin. Oradan kalkıp
giderken yine selâm versin." [Tirmizi]
"Bir eve girince, ev halkına selâm verin. Çıkarken de selâm
verin." [Beyheki] buyruldu.
İki kişi aynı anda birbirine selâm verirse, her ikisinin de, birbirine cevap vermesi farz olur.
Allah'a emanet olunuz.
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İman ve Küfür
Değerli okuyucularım,
İnsan, evren adını verdiğimiz bir "düzen" içinde yaşamaktadır.
Bu düzen, eşsiz ve mükemmel bir yapıdır. Düzen içinde her şey
yerli yerinde yaratılmış, her şeye bir yaratılış amacı verilmiş, her
şey yaratılış amacına en uygun niteliklerle donatılmış, her şey
birbiri ile en iyi şekilde ilişkilendirilmiştir.
Bu "düzen", gözle görülür elle tutulur maddî bir yapıdır. O
sebeple bu düzenin anlaşılmasında bir sorun yoktur. Asıl sorun,
bu düzenin yaratıcısı ve düzenleyicisinin anlaşılmasındadır.
Çünkü onun yaratıcısı, düzenleyicisi ve çekip çeviricisi asla
yarattığı düzene benzememekte, gözle görülmemekte, elle
tutulmamaktadır. O sebeple anlaşılması da ancak akıl yoluyla
olmaktadır.
İşte iman ve küfür, gerçekte bu "düzenin sahibi"ni idrak edip
edememe sorunudur. O sebeple, hadis-i şeriflerde:
"Aklı olmayanın dini de yoktur." [Tirmizi]
"Akıl imandandır." [Beyheki] buyruldu.
Diğer yandan düzen ve düzen içindeki her şey fanîdir. Varlıkları,
yaratıcısının onları varlıkta tutmasına bağlıdır. Hiç değişmeyen
gerçek varlık ise, düzeni yaratan, tertip ve tanzim eden, çekip
çeviren, onu ayakta tutandır. Kısaca "düzenin sahibi"dir. Asıl
gerçek O'dur.
İman ve küfür, yalnız akıl ile idrak edilebilir bu en büyük
gerçeği kavrayıp kavrayamamanın, din terminolojisindeki
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karşılığıdır. Zaten terim olarak iman, hakkı (gerçeği) kabul
etme, O'na inanma, güvenme; küfür de hakkı kabul etmeme,
hakkı örtme, demektir.
Düzenin yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Tealâ, her şeyi yalnız
zayıf ve güçsüz insanın idrakine bırakmamış, aynı zamanda insan
oğlunu elçileri vasıtasıyla kendi varlığından da haberdar etmiştir.
İnsanı, hem kendi varlığı, hem de beş duyu ile idrakten aciz
olduğu diğer yaratıklar hakkında bilgilendirmiş; razı olduğu ve
olmadığı şeyleri bildirmiş; eşref-i mahluk olan insanı en yüksek
olgunluğa ulaştıracak, onu dünya ve ahirette mutlu edecek
hükümlerini tebliğ etmiştir. Durum böyle iken insanın hâlâ
yaratıcısını kabul etmeyip O'nu inkar etmesi elbette affedilir bir
şey değildir.
Onun için Allahü Tealâ indinde en sevimsiz ve kabul edilemez
şey "küfür", en güzel şey de "iman"dır. Ayet-i kerimelerde:
"İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli
bir şekilde azap edeceğim, onların hiçbir yardımcıları da
olmayacaktır." [Ali imran, 56]
"İman edip iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez". [Al-i
imran, 57]
buyruldu.
Yaratan, bizleri, kendi varlığını idrak edenlerden eylesin. Gerçeği
inkar eden zalimlerden eylemesin.
Allah'a emanet olunuz.
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Nasıl bir Yaratıcı?
Pek değerli okuyucularım,
Eğer ortada bir "eser" varsa, o eseri oluşturan bir "müessir"in
olması, mantıkî bir zorunluluktur. Eğer bir yerde bir "organizasyon" varsa, o organizasyonu sağlayan bir "organizatör"ün
bulunması gerekir. Eğer bir yerde işleyen "kurallar" varsa,
mutlaka o kuralları koyan bir "kural koyucu" olmalıdır. İçinde
yaşadığımız evrene gelince; o hem mükemmel bir eser, hem
mükemmel bir organizasyon, hem de mükemmel kurallarla
işleyen emsalsiz bir düzendir. En basit eserlerin bile bir yapımcısı olması gerekir iken, hiç bu kadar mükemmel bir sistemin
bir yapımcısı, bir organizatörü, bir düzenleyicisi olmadığını
düşünmek mümkün müdür?
İşte o sebeple, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Allahü Tealâ'nın
varlığını kabul etmek için, aklî ve mantıkî bir zorunluluk vardır.
Bu mantıkî zorunluluk sebebiyle, tarih boyunca, çok az istisnası
ile, insanların hemen hepsi bir Yaratıcı'ya inanmışlardır. Ancak
herkesin zihinlerindeki Yaratıcı tasavvuru farklı olmuş ve herkes
kendi anlayışına göre bir "tanrı" tahayyül etmiştir. Kimileri O'nu
putlaştırmışlar, kimileri oğulları kızları olan bir varlık olarak
düşünmüşler, kimileri de güneş ay gibi yaratıkları tanrı sanmışlardır.
Peki, Rabbimiz olan Yaratıcı'yı doğru şekilde nasıl bileceğiz?
Allahü Tealâ bizzat kendisini nasıl tanıtıyor ise, öyle bileceğiz.
Bunun için elimizdeki en sağlam kaynak, Kur'an-ı kerim ve sahih
Hadislerdir.
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Kur'an-ı kerim, inmeye başladığı andan itibaren, Rasulullah
(s.a.v.)'in zabıt kâtipleri tarafından yazıldı. Hafızlar tarafından
ezberlendi. Her namaz kıraatinde okundu. Her ramazanda,
Cebrail Aleyhisselam ve Rasulullah (s.a.v.) tarafından karşılıklı
okunarak doğruluğu kontrol edildi. Ondan sonra da tüm
Müslümanlar tarafından, her ramazan ayında, camilerde mukabelelerde aynı işlem sürdürülerek bu kontrol devam etti. Onun için
onda herhangi bir hata veya yanlış olması söz konusu olamaz.
Çünkü yapılan en küçük bir hata bile hemen ortaya çıkar.
Kur'an-ı kerim, son ilahî kitaptır. En doğru ve en sağlam kaynaktır. Kendinden önceki tanrı inancıyla ilgili tüm yanlış yorumları
düzeltmiştir:
De ki: O Allah bir tektir. [İhlas, 1]
O doğurmamış ve doğmamıştır. [İhlas, 3]
Hiçbir şey O'na denk değildir. [İhlas, 4]
"Allah çocuk edinmemiştir; O'nun yanında hiçbir tanrı yoktur,
olsaydı, her tanrı kendi yarattığı ile beraber gider ve birbirinden üstün olmağa çalışırlardı. Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir." [Müminun, 91]
"Allah oğul edindi, dediler; haşa, oysa, göklerde ve yerde
olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir." [Bakara,
116]
"And olsun ki, Allah, üçten biridir diyenler kafir olmuştur;
oysa tanrı ancak bir tek Tanrı'dır. [Maide, 73]
"Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler; Hıristiyanlar,
Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, daha önce inkar edenlerin
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sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. ..."
[Tevbe, 30]
ayet-i kerimeleriyle bütün bu yanlış bilgilere tamamen son
verilmiştir.
Allah'a emanet olunuz.
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Allah (c.c.), kendisini ayrıntılı şekilde tanıtmıştır
Değerli okuyucularım,
Önceki yazımda, Allahü Tealâ'nın, elçileri aracılığıyla insanlara
tebliğ ettiği son kitap ile, kendisiyle ilgili tüm yanlış bilgi ve
yorumları düzelttiğini yazmıştım.
Kur'an-ı kerim, yalnız daha önceki dönemlerde ortaya çıkan
yanlış "tanrı" yorumlarını düzeltmekle kalmamış, aynı zamanda
Allahü Tealâ'nın nitelikleri hakkında da insanlara aslına uygun
sağlam, gerçek ve doğru bir anlayış kazandırmıştır:
“Yeryüzünde ne varsa hepsi fanidir. Ancak ululuk ve büyüklük sahibi, Rabbinin hakikati kalır, o bakidir.” [Rahman, 26-27]
"O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin
kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan
için gizlidir. O her şeyi bilir." [Hadid, 3]
"O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da,
görünen âlemi de bilendir. O, Rahmândır, Rahîmdir." [Haşr,
22]
"... O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten
uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip
koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini
yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak
koştuklarından uzaktır." [Haşr, 23]
"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel
isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih
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eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."
[Haşr, 24]
"O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız O'na has
kılarak O'na yalvarın. ..." [Mümin, 65]
"Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir,
haberdardır." [Enam, 103]
Değerli okuyucularım, daha bunlar gibi Allahü Tealâ'yı anlatan
yüzlerce ayet-i kerime vardır. Ayrıca bu ayet-i kerimelerin
birçoğu, Rasulullah Efendimizin hadisleriyle açıklanmış, Fıkıh
bilginlerinin ve Müfessirlerin yorumlarıyla tereddütlü konular
bertaraf edilmiştir. Artık alemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı, yöneticisi, sahibi ve rabbi (terbiye edicisi) olan Allahü Tealâ hakkında,
zihinlerde hiçbir tereddüt yoktur. Zihinlerinde tereddüt olanlar,
Rablerine önem vermedikleri ve bu bilgileri öğrenmek zahmetine
katlanmadıkları için tereddüttedirler.
Bir insanın sahip olacağı bilgilerin en değerlisi, kuşkusuz "Marifetullah", yani Allah bilgisidir. Çünkü mutlak gerçek
olan Allah'ı bilmeyen, izafî birer değer olan diğer hiçbir gerçeği
layıkı vechile anlayamaz. Allah bilgisinin kaynağı da Kur'andır.
Kur'anda Allahü Tealâ kendisini bize nasıl tanıtıyorsa, O'nu
öylece bilmek zorundayız. Aksi halde herkesin kafasında kendine
göre uydurduğu bir "tanrı" kavramı olur.
Allah'a emanet olunuz.
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Allahü Tealâ'nın ayırt edici nitelikleri
Pek değerli okuyucularım,
Rabbimiz, Kur'an-ı Kerimde bildirdiği yüzlerce niteliği ile bizleri
Kendisi hakkında bilgilendirmiş, Kendisini hiçbir tereddüde yer
kalmayacak şekilde bizlere tanıtmıştır.
Ulu Allah, kendisinin sahip olduğu diri olmak, görmek, işitmek,
bilmek, konuşmak, güç ve kuvvet sahibi olmak, tanzim ve tertip
etmek, çekip çevirmek gibi yetki nitelikleriyle acımak, şefkat
sahibi olmak, adaletli olmak, ihsan ve ikram sahibi olmak,
sabretmek gibi etik niteliklerinden bir kısmını, kendisini daha iyi
tanısınlar diye, kısmî ve temsilî bir biçimde, insan gibi bazı özel
yaratıklarına da ihsan buyurmuştur.
Ancak O'nun diğer bazı nitelikleri vardır ki kendi Ulu Zatından
başka, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen diğer hiçbir
varlıkta bulunmaz. Bunlara O'nun Zatî Sıfatları denir. Bunlar
O'nun, mutlak anlamda var olması (vücud), varlığının ezelî ve
ebedî olması (kıdem ve beka), Zatında, sıfatlarında, yaratma ve
işlerinde tek olması (vahdaniyet), varlığının kendinden olması
(kıyam binefsihi), yaratması (tekvin) ve yarattığı şeylerden
hiçbirine benzememesi (muhalefetün lil havadis) gibi ilahlık
sıfatlarıdır. Bu sıfatlar, O'nun ayırt edici nitelikleridir. Bu niteliklerin diğer varlıklarda var olduğunu sanmak, yaratılmış şeyleri bu
nitelikler ile nitelendirmek; ne Allahü Tealâ'yı, ne de O'nun
yarattığı diğer varlıkları tam olarak bilmemekten, O'nun yarattığı
düzeni tam olarak kavrayamamaktan ileri gelen bir durumdur.
Gerçeği örten böyle bir anlayış, küfürdür. O sebeple her inançlı
kardeşimizin bunları çok iyi bilmesi gerekir.

32

Değerli okuyucularım, gerçekte Yüce Rabbimizin hiçbir niteliği,
hiçbir yaratığın niteliklerine benzemez. Çünkü O, mutlak, kâmil,
ezelî ve ebedî bir varlıktır. Dolayısıyla O'nun nitelikleri de kendi
varlığı gibi mutlak, kâmil, ezelî ve ebedîdir. Diğer varlıklar ise
O'nun tarafından yaratılmış, varlıkları O'nun kendilerini ayakta
tutmasına bağlı, izafî, gelip geçici varlıklardır. Varlıkları, hayal
mertebesindedir. Sonradan yaratılmış tüm bu varlıkların nitelikleri de, kendileri gibi, yaratılış amaçları ve ihtiyaçlarına binaen
Allahü Tealâ tarafından belirlenip yaratılmış niteliklerdir. O
sebeple bunları Mutlak Varlık olan Allahü Tealâ'nın nitelikleriyle
kıyaslamak elbette doğru değildir. Ayet-i kerimede:
"Allah'a benzerler aramağa kalkışmayın" [Nahl, 74] buyruldu.
Nasıl ki gerçek bir nesne ile, bir hayal veya görüntü asla birbiri
ile karşılaştırılamayacak şeyler ise, suret mertebesinde olan tüm
yaratılmış alemler de, mutlak bir gerçek olan Allahü Tealâ
yanında öyledir. İnsan, ancak öldükten sonra bu mutlak gerçeğe
muttalî olur.
“Yeryüzünde ne varsa hepsi fanidir. Ancak ululuk ve büyüklük sahibi, Rabbinin hakikati kalır, o bakidir.” [Rahman, 26-27]
"O gün, Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir.
Allah'ın apaçık gerçek olduğunu bileceklerdir." [Nur, 25]
Allah'a emanet olunuz.
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Mutlak anlamda tek gerçek vardır
Değerli okuyucularım,
Mutlak anlamda tek bir gerçek vardır. O da bizatihi Allahü
Tealâ'nın kendisidir.
"Madde alemi" ve "Ruhlar alemi", yaratılmış gerçekliklerdir.
Onların var olmaları ve ayakta kalabilmeleri, Allah (c.c.)'ın
iradesi ile olmaktadır. Çünkü onlar, varlıklarını, düzenlerini,
enerjilerini, işleyiş programlarını Allahü Tealâ'dan almaktadırlar. Allahü Tealâ istemez ise bir kuş kanadını çırpamaz, bir
bebek annesini ememez, bir yaprak fotosentez yapamaz. Çünkü
onları yaratan, o işleri yapması için programlayan Allahü Tealâ
olduğu gibi, o işleri yapabilmeleri için gerekli enerjiyi sağlayan
ve yaptıkları işleri yaratan da gene Allahü Tealâ'dır.
"Madde alemi" ve "Ruhlar alemi" yaratılmış gerçekler olduğu
için fânidirler. Yani bir başlangıçları, bir varlık dönemleri, bir
sonları vardır. Varlıkları sonsuz değildir. Varlıklarının sonsuz
olması, Allahü Tealâ'nın onları sonsuz olarak ayakta tutması ile
mümkündür.
Materyalist felsefe, Allahü Tealâ'nın varlığını kabul etmediği
için, "Madde alemi"ni, hâşâ, O'nun yerine koymaya çalışıyor. "Madde aleminin kendiliğinden var olduğunu, başlangıcının
ve sonunun olmadığını" savunuyor. Ancak onların bu tezi,
çağdaş bilimin bulguları tarafindan çürütülmüştür. Gerçekte
Materyalist felsefenin, bir felsefî öğreti olarak açıklayamadığı
birçok şey vardır.
Değerli okuyucularım, mutlak gerçek olan Allahü Tealâ'nın
dışındaki tüm yaratılmış alemlerin varlıkları hayal mertebesinde-
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dir. İnsanın içinde bulunduğu düzenden elde ettiği bilgi, bir
"duyum" bilgisidir. İnsan, içinde bulunduğu düzeni ancak
duyumlarıyla algılayabildiği kadar bilir. Algılama; göz, kulak
gibi duyu organlarımızdan gelen duyumların (bir anlamda
hayallerin) zihin tarafindan anlamlandırılması olayıdır. İnsan
duyumlarından elde ettiği bu algılarla varlıkları tanır, onları var
veya yok bilir. Bir örnek vereyim. Bir asker karanlıkta, hiçbir şey
göremez. Ama termal kamera ile baktığı zaman düşman askerlerini görmeye başlar. Burada olan nedir? Birinci durumda algı
olmadığı için düşman yoktur. İkinci durumda düşman algılanabildiği için vardır. Demek ki, biz ancak, algılayabildiklerimizi
var kabul ediyoruz.
Aynı şekilde herhangi bir nesneye var dememiz de, onun, renk,
şekil, ağırlık, ses, koku gibi özelliklerini algılayabilmemiz
sebebiyledir. Algılayabildiğimiz her nitelik, bir bilgidir. Eğer bu
özelliklerinden hiçbirini algılayamaz isek, o nesne gerçekte var
olduğu halde, biz onu yok sanırız.
Görülüyor ki insan gerçekte maddenin aslına değil, ondan
gelen duyumlara maruz ve muhataptır. Bu duyumlar, zihnimizde önceki bilgilerle anlamlandırılarak çeşitli nitelikleri olan
eşya tasavvurları halinde tecessüm ederler. Dolayısıyla çevremizdeki var kabul ettiğimiz alem, gerçekte, çeşitli sinir ve beyin
işlevleriyle, gelen duyumlardan zihnimizde oluşan hayalî bir
dünyadır. Bunun rüyalardan farkı, mantalitesi olması ve süreklilik arz etmesidir.
O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
"İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar" [İmam-ı Rabbani]
buyurdu.
Evet, insan ancak öldükten sonra mutlak gerçeğe muttali olur.
Allah'a emanet olunuz.
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İnsan, bir yaratılış harikasıdır
Değerli okuyucularım,
İnsan, bir yaratılış harikasıdır. O, Rabbi tarafından olağanüstü
nitelikler ve yeteneklerle donatılmış, aziz bir varlıktır. En
önemlisi de insan, manevî yükselişe uygun olarak yaratılmıştır.
Zamanımızda sistematikçiler insana en yakın sistematik kategori
olarak Primat'lar denilen maymunları gösteriyorlar. Hatta evrim
teorisini mutlak bir gerçekmiş gibi kabul eden bazı bilim adamları, insanın maymundan türediğini varsayıyorlar. Maymunların
gerçekten hayvanların en zekileri olduğunda hiç kimsenin
kuşkusu yoktur. Ama siz hiç, bir maymunun birkaç çıtayı bir
araya getirerek bir kümes yaptığını gördünüz mü?
Ulu Allah, diri olmak (hayat), bilmek (ilim), istemek ve istediğini yapmak (irade), gücü yetmek (kudret), görmek (basar),
işitmek (sem'i), konuşmak (kelam) yaratmak (tekvin) gibi bazı
niteliklere sahiptir. Bunlara Allahü Tealâ'nın subuti sıfatları
denir. Önceki yazılarımda da söz etmiştim. Allah (c.c.), bazı
canlıları, kısmî ve temsilî bir biçimde de olsa, bilmek, görmek,
işitmek gibi bazı nitelikleri taşıyacak şekilde yaratmıştır. Ama bu
nitelikler, en iyi şekilde insanda ortaya çıkar.
İnsan bugün on yıllarca sonrasına yönelik projeler yapmakta,
büyük barajlar, kilometrelerce uzun asma köprüler, yüzlerce katlı
binalar inşa etmekte, denizlerde yüzen devasa gemiler, göklerde
uçan yüzlerce ton ağırlığında uçaklar yapmakta, dünyanın en
uzak köşelerinde konuşulanları işitmekte, evrenin uzak köşelerinde olup bitenleri görmekte, odasında oturduğu yerde dünyanın
her yerinden haberdar olmaktadır.
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Kısaca bugün insan, Rabbinin kendisine sağladığı olağanüstü
yetenekler sayesinde yeryüzünde, diğer hiçbir canlıya nasip
olmayan olağan üstü eserler oluşturmakta, yeryüzünü dilediğince
çekip çevirmekte ve dilediğince tertip ve tanzim etmektedir. O
artık üzerinde yaşadığı yer küre ile de yetinmeyip son 50 yılda
uzaya sıçrama gayretleri içine girmiştir.
Aslında bunlarda şaşılacak bir şey yoktur. Bütün bunlar insanın
"akıl" boyutunun tezahürleridir. İnsan zaten bunları yapsın diye
yaratılmıştır. Bunları yapsın diye kendisine "akıl" gibi üstün bir
yetenek verilmiştir. İnsanın fıtratı budur. Ulu Allah, insanı yaratmış, ve ona ruhundan üfleyerek olağanüstü yeteneklerle donatmıştır. Onu yeryüzündeki halifesi kılmış, ona yeryüzünün
sahipliğini vermiştir. Ayet-i kerimelerde:
"Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve
kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O'dur." [En'am, 165]
"Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz
altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için
dersler vardır." (Casiye, 13)
buyruldu.
Asıl şaşılacak şey ise, Rabbinin, nefsinin, kendi değerinin ve
kendisine yüklenen ilahî misyonun farkında olmayan, dünya
hayatını bir oyun ve eğlenceden ibaret gören ham insanın durumudur.
Allah'a emanet olunuz.
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İnsanın, en büyük sınavı
Değerli okuyucularım,
Gerçekten, insan bir yaratılış harikasıdır ve yeryüzünde diğer
hiçbir canlıya nasip olmayan şeyler başarmaktadır. Fakat onu
Allah (c.c.) yanında asıl değerli kılan, bu maddî başarıları değildir. Onu asıl değerli kılan, Rabbini tanıması, bilmesi ve onu
ademlikten insanlığa yükselten manevî başarılarıdır. Adem, yok
demektir. Buradaki yokluktan maksat, elbette cismanî yokluk
değildir. "İnsanı insan yapan değerler"deki yokluktur. İnsan o
değerleri edindiği zaman yokluktan, yani ademlikten kurtulur.
İnsan olmak şeref ve haysiyetine kavuşur.
Ademlikten kurtuluş "iman" ile başlar. İman, "akıl"dan sonra
insan hayatını değiştiren en önemli ikinci parametredir.
İmamı Rabbani hazretleri Mektubat adlı pek değerli eserinde,
kişi anlamına muttali olarak "Lâilâhe illallah" dediği zaman
kalbinde imanın zerresi hasıl olur, buyuruyor. İnsanın hayatında
onu hayra götüren bütün iyilikler, kişinin ağzından çıkan bu
kısacık sözle başlar. Onun için bütün peygamberler bu söze çok
büyük bir önem vermişlerdir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâilâhe
illallah sözüdür." [Tirmizi]
"En kıymetli amel, Lâilâhe illallah demektir." [Hâkim]
buyurdu.
Ancak "akıl" nimeti insan olmaya namzet her ademe az ya da
çok ihsan buyurulduğu halde, "iman" tamamen kişinin iradesine
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bırakılmıştır. Gerçekte "iman" insanın, dünyadaki en büyük sınavıdır.
Eğer kişi içinde bulunduğu düzeni ve onun "Yaratıcı"sını (yani
Hakkı, mutlak gerçek olan Allahü Tealâ'yı) idrak eder, onaylar,
onun hüküm ve kurallarına uymayı kabul ederse; düzenin Yaratıcısı, kendisine, onu ademlikten kurtarıp olgun bir insan yapacak
dürüstlük, cömertlik, adalet, sabır, merhamet, hilm (yumuşaklık)
gibi ilahî meziyetlerinden ihsan eder. Onun basiretini açar. Onu
maddî ve manevî gerçeklikleri kavrayıp gören bir kalbe sahip
kılar. Onu dünyada da ahirette de huzurlu, mutlu kılar. Onu,
diğer hemcinsleri arasında seçkin bir hale getirir.
Ama aksine gerçeği örter, hakkı inkar eder, nifak ve bozguncuk
yapar, o düzen içinde yaşayan diğer canlıların hakkını hukukunu
çiğner, huzurunu kaçırırsa, her düzen sahibinin bu tür kişilere
yaptığı gibi, ilahî düzenin sahibi ve Yaratıcısı da bunları şiddetle
cezalandırır.
"Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." [Araf,
56]
"Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını azaltmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." [Şuara,
184
Değerli okuyucularım, gerçekte, ilahî düzen, dünya hayatında bu
tür kişileri otomatik olarak cezalandıracak şekilde tanzim
edilmiştir. Yasaklandığı halde kibirlenen insanların nasıl herkes
tarafından tecrit edildiğini, haram kılındığı halde alkol alanların
nasıl kaza yaparak paramparça olduklarını, din-i mübini evlâtlarına öğretmeleri gerektiği halde öğretmeyen ana-babaların nasıl
onların hışmına uğradıklarını hatırlayın. Kuşkusuz bunların
ahıret cezası çok daha şiddetlidir.
Allah'a emanet olunuz.
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Dini bilgilerin kaynakları ve ehl-i sünnet yolu
Değerli okuyucularım,
İnsanı insan yapan manevî değerlerin tümüne İslam denir. İslam,
Allahü Tealâ'ya ait bir öğreti sistemidir. Temeli, Lailâhe illallah sözünde anlamını bulan, düzenin tek yaratıcısı ve sahibinin
Allahü Zül Celâl olduğunu kabul ve onaylamaya dayanan
"tevhit" inancıdır. Sistemin amacı, insanı, sahip olduğu ve onu
sürekli sıkıntılara sokan bencil insani kişiliğinden arındırarak onu
ilahî meziyetlerle donatmak ve onu olgun bir hale getirmektir.
Allah (c.c.) indinde din, İslam'dır. Adem (a.s.)'dan bu yana
gelen bütün peygamberler İslam'ı bildirdiler. Öyle olduğu
halde, her dönemde, insanlar dini kendi nefislerine göre yorumlayarak onu değiştirdiler, bozdular.
Onun için İslam bilginleri, son kez insanlığa bildirilen dinin,
tekrar, yanlış anlama ve yorumlarla bozulmaması için büyük
gayret sarf ettiler.
Allah (c.c.)'ın insanları terbiye etmek, onlara doğru yolu göstermek, geçmişteki yanılmaları anlatmak, ahıret alemi hakkında
bilgi vermek ve kendi hükümlerini bildirmek için gönderdiği son
kitaba Kur'an denir. Bu kitabın bildirdiği doğru yola da Sırat-ı
Müstakim denir.
İşte dini bilgilerin en önemli kaynağı, Kur'an'dır.
Son peygamber Muhammed Aleyhisselam, Sırat-ı Müstakim'i
bizzat kendi yaşayarak insanlara göstermiştir. Onun ahlâkı,
Kur'an ahlâkı idi. Onun yaşayışından günümüze gelen söz ve
davranışlara Sünnet denir. Sünnetlerin yazı ile ifadesine Hadis
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adı verilir. Bugün kitaplara geçmiş on binlerce hadis-i şerif
vardır.
Dini bilgilerin ikinci önemli kaynağı da bu Hadis'lerdir.
Muhammed Aleyhisselama inanıp O'na tabi olarak O'nun sohbetlerinde bulunan, O'ndan feyz almış kişilere "Sahabe-i Kiram"
denir. Bunların sayısı yaklaşık 60 bin kadardır. Bunların hepsine
Kuran'da cennet vâdedilmiştir. Bir çoğu Allah rızası için hiç
tereddüt etmeden canlarını feda etmişlerdir. Hepsi çok dürüst
insanlardı. Sahabe-i Kiramın herhangi bir tereddüde düşmeden,
doğruluğu konusunda mutabık kaldıkları, söz ve davranışlara
İcma-i Ümmet denir.
İşte dini bilgilerin üçüncü kaynağı da bu sahabe-i kiramın
söz birliğidir, yani İcma-i Ümmet'tir.
Sonradan gelen bazı bilginler, İmam-ı Hanife, İmam-ı Şafii,
İmam-ı Malik ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri, insanların
tereddüde düştükleri konularda, önceki üç kaynağa dayanarak
bunlardan bazı hükümler çıkarmışlardır. Bu hükümlere
İçtihat denir. Bunların hükümleri de dinde delil sayılır.
Bu İçtihat'lar da dini bilgilerin dördüncü kaynağını oluşturur.
İslam'ın temel kaynağı, hiç kuşkusuz, Kur'an-ı kerimdir. Kur'anda kapalı olan hususlar Rasulullah Efendimizin hadisleriyle
açıklanmış, hadislerde kapalı kalan hususlar da Sahabe-i kiramın
ortak davranışlarıyla açıklık kazanmıştır. Ayrıntılardaki tereddütlü konular da değerli müçtehitlerin içtihatlarıyla açıklığa kavuşmuştur.
Böylece Allahü Tealâ'nın dininde hemen her mesele, apaçık bir
hale gelmiştir. İslam bilginleri bu dört kaynağı inceleyerek yüzyıllardır, on binlerce cilt kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu,
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yani "Sırat-ı Müstakim"i öğretmeye çalıştılar. İşte Müslümanların bu dört kaynaktan gelen bilgilere göre edindikleri "doğru
yaşama biçimi"ne, Ehl-i Sünnet Yolu denir. Ehl-i sünnet yolu,
Rabbimizin bizler için öngördüğü, bizleri kurtuluşa götürecek
hayat tarzıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Sünnet ehlinin yolu ve bid'atler
Değerli okuyucularım,
Rabbimizin bizler için öngördüğü "doğru yaşama biçimi",
İslam'dır. İslam; ana hatları, kuralları, müeyyideleri Kur'an-ı
kerim ile ortaya konulmuş; Rasulullah (s.a.v.)'ın yaşayışı ve
sözleri ile örneği gösterilmiş; sahabe-i kiramın hayat kesitleriyle
ayrıntıları ve çerçevesi çizilmiş; değerli müçtehitlerin içtihatlarıyla da her devrin değişen hayat şartlarına göre yeniden yorumlanıp değerlendirilen bir yaşama tarzıdır. Bu yaşama biçimi,
gerçekte, evren adını verdiğimiz ilahî düzenle uyumlu, onu
destekleyen ilahî bir tertip ve tanzimden başka bir şey değildir.
"Şer'i Deliller" adı verilen bu dört kaynak (Kur'an, Sünnet,
İcma-i ümmet ve İçtihat) ile esasları belirlenen bu yola, Ehl-i
Sünnet Yolu denir. Ehl-i sünnet yolu, Kur'an-ı kerimin, bizzat
Rasulullah, Sahabe-i kiram ve konu uzmanı müçtehit bilginler
tarafından yapılmış doğru yorumudur. Bizim İslam denince
anlamamız gereken din budur. İslam'da Sünnet Ehlinin Yolu
dışındaki diğer yollara itibar edilmez.
Dinde sonradan ortaya çıkan sapmalara, "Bid'at" denir. Her
bid'at, dört başı mamur İslam binasından bir tuğlayı söker
götürür. Bid'atlerin en önemli sebebi, kendi nefsinin istekleri ile
Allahü Tealâ'nın istekleri arasında bir tercih yapmak zorunda
kalan insanın, Allah'a inandığı halde, kendi nefsinin arzu ve
heveslerinden bir türlü vazgeçemeyip dini kendi aklı ve arzularına göre değiştirmeye kalkmasıdır. O sebeple bid'atlere olumlu bir
gözle bakmak mümkün değildir. Rasulullah Efendimiz bid'at ehli
hakkında çok ağır şeyler söylemiştir:
"Bir bid’at çıkarılınca, bir sünnet kalkmış olur." [İ. Ahmed]
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"Din adına uydurulan her şey bid’attir, her bid’at sapıklıktır;
her sapıklık da Cehenneme götürür." [Buhari, Müslim, İbni
Mace, Nesai]
"Üç kimseye lânet olsun ki, bunlar, zâlim emir, açıkça günah
işleyen fâsık ve sünnetimi yıkan bid'at ehli kimsedir."
[Deylemi]
"Bid’at ehlinin duası, namazı, orucu, haccı, cihadı, farz ve
nafilesi kabul olmaz, yağdan kılın çıktığı gibi dinden çıkması
kolay olur." [İbni Mace]
"Kim şu dine uymayan bir şey uyduracak olursa, bu merduddur kabul edilmez" [Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud]
"Bid’at çıkarana da, onu himaye edene de lânet olsun."
[Buhari]
Dinin gerçeğini bilen kişilere de bu konuda sorumluluklar yüklenmiştir:
"Bid’atler yayılıp bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lânet
edince, ilim sahipleri, bunu herkese bildirsin! Bildirmeyip
ilmini gizleyen, Kur’an-ı kerimi gizlemiş sayılır." [İ. Asakir]
"Bid’atler çıkınca âlim ilmini açığa çıkarsın! İlmini açıklamayana lanet olsun!" [Deylemi]
Allah'a emanet olunuz.
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İman, İslam'ın temelidir
Değerli okuyucularım,
Allah indinde din, İslam'dır. Gönderilen bu dinin bir kalble ilgili
"görünmeyen" yanı, bir de ibadetlerle ilgili "görünen" yanı
vardır. Dinin kalble ilgili görünmeyen kısmına "İman",
ibadetlerle ilgili görünen kısmına da "İslam" denir.
İman, İslam'ın temelidir.
İman olmadan, bir kişi bütün ibadetleri yapsa hiçbir değeri
olmaz.
"Kim imanı inkar ederse, şüphesiz amelleri boşa gider."
[Maide, 5]
Ama kalbinde iman olduğu halde, tembellik edip ibadetlerini
yapamasa, ibadet yapmamanın cezasını çektikten sonra yine
cennetle mükafatlandırılır. Kalbinde zerre kadar iman ve Allah
korkusu olan sonunda cennete girer. Hadis-i şerifte:
"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." (Tirmizi) buyruldu.
Kişinin İslam'ı yaşaması, imanı oranındadır.
Görünür yönü ile İslam'ı kabul etmiş kişilere, "Müslüman" denir.
Kişi hakkındaki hüküm, görünene göre verilir. Bir kişi, eşi,
benzeri, ortağı olmayan tek bir Yaratıcı'ya ve O'ndan gelen her
şeye inandığını söylüyor ve "Lailahe illallah" diyerek imanını
bildiriyorsa, o kişinin "Müslüman" olduğuna hükmedilir. Bu
sözü hangi lisanda söylerse söylesin fark etmez.
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Rasulullah (s.a.v.):
"Lailahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir
demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." [Buharî]
buyurdu.
Allahü Tealâ da:
"Ey İnananlar! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi
iyice anlayın. Size, Müslüman olduğunu bildirene, dünya
hayatının geçici menfaatine göz dikerek: 'Sen mümin değilsin'
demeyin. ..." [Nisa, 94] buyurdu.
O sebeple, "Ben, Allah'a inanıyorum" diyerek Müslüman olduğunu bildiren bir kişiye, kafir demekten çok sakınmalıdır.
Kalbin hükmü, Allahü Tealâ'ya aittir. Hiçbirimiz bir kişinin
imanı hakkında hüküm vermeye yetkili değiliz.
Bir kişi inandığını söylediği halde, hiç inanmasa, ya da imanında
kuşkular, tereddütler olsa, bu, o kişi ile Allahü Tealâ arasındaki
bir sorundur. O kişinin işlerinde ve sözlerinde açık bir küfür
belirtisi görülmediği sürece, o kişi Müslüman kabul edilir. İslam
Hukukuna tabi olur.
Kurtuluşa erenler ise yalnız müminler, inanıp iyi işler yapanlardır.
"Allah'ın âyetlerine iman etmeyenleri, muhakkak ki Allah
hidayete erdirmez ..." [Nahl, 104]
"Her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, artık o, ne zulümden
ne de hakkının çiğnenmesinden korkar." [Taha, 112]
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Doğru bir iman için Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahıret gününe ve kadere inanmalıdır. Ayet-i kerimelerde:
"Ey İnananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a inanmakta sebat
gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygam-berlerini
ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa
sapmıştır." [Nisa, 136]
"Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye (kader'e) göre yaratmışızdır." [Kamer, 49] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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İslam, tevhit dinidir
Değerli okuyucularım,
İslam, tevhit dinidir. Bu dinin özü; eşi, benzeri, ortağı olmayan,
her şeyi yaratan, her şeyi çekip çeviren ve yarattığı her şeyin
sahibi olan Allah'a ve O'ndan gelen her şeye inanmak; O'na
teslim olmak ve O'nun bizler için öngördüklerine tabi olmaktır.
Bu öze, tevhit inancı denir. Bu öz kısaca, Lâilâhe illallah sözü
ile ifade edilir. Bu öze asla halel getirilmemelidir. Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
"Bana Cebrail aleyhisselam gelerek, ümmetinden kim Allah'a
herhangi bir şeyi ortak kılmadan ölürse cennete girer,
müjdesini verdi." [Buharî]
"Kimin en son sözü Lâilâhe illallah olursa cennete gider."
[Ebu Dâvud] buyurdu.
İslam, gerçekte insanın yaratılışıyla birlikte ve insanın fıtratına
uygun bir şekilde esasları konulmuş bir yaşama biçimidir.
"Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği
dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur;" [Rum, 30]
İnsan, daha yaratılışta Rabbini tanıyacak ve O'nun ilahî ahlâkından kendisine edinecek şekilde ayrıcalıklı olarak yaratılmış, buna
uygun olağanüstü yeteneklerle de donatılmıştır. Allahü Tealâ,
yeryüzündeki halifem dediği insana ruhundan üfleyerek
meleklerin ve cinlerin kendisine secde etmesini istemiştir. O,
sürekli gelişen ve kendisini geliştiren bir varlıktır. O sebeple
vazedilen bu dinin uygulamaya yönelik bazı ahkâmında insanın
gelişimine bağlı bazı değişiklikler olsa da, yukarıda belirtildiği
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üzere "Lâilâhe illallah" sözünde anlamını bulan, Allahü Tealâ'nın görünen ve görünmeyen alemlerim tek Rabbi olduğunu ve
yalnız O'na kulluk edilmesi gerektiğini bildiren temel esas hiç
değişmemiştir.
"İşte sizin dininiz, tek bir dindir. Ben de sizin rabbinizim. O
halde yalnızca Benden korkun." [Müminun, 52]
"Allah, iman edenleri, dünya hayatında da, ahirette de sağlam
bir söz üzerinde tutar;" [İbrahim, 27]
"İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir
tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi." [Al-i İmran 67]
"Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Sana vahyettik; İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk
ki: "Dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin." [Şura, 13]
Kitap ehline hitaben de:
"De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir
söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir
şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi
ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: Şahit
olun biz Müslümanlarız." [Al-i İmran, 64]
buyrularak kendileri gibi birer insan olan Allah elçilerini
ilahlaştırmamaları, Allahü Tealâ'nın tek yaratıcı olduğu esasından asla taviz vermemeleri istenmiş ve İslam'ın tevhit (tek ilah)
esası bir kere daha vurgulanmıştır.
Değerli okuyucularım,
İslam'ın dini terim olarak bir geniş, bir de dar anlamı vardır.
Geniş anlamı ile İslam; eşi, benzeri, ortağı olmayan Allah'a
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inanıp O'na teslim ve tabi olmak demektir. Bu anlamda İslam,
evrensel ve tüm zamanların dini olan ve "Lâilâhe illallah" sözü
ile simgeleştirilmiş özdür. Şimdiye kadar gelen bütün şeriatların
ortak temelidir. Dar anlamı ile de İslam, Rasulullah (s.a.v.) Efendimize gelen, aynı ortak temel üzerine kurulu şeriatı anlatır ki bu
da İslam'ın kâmil imana dayanan en ayrıntılı anlatımıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Tevhit ne demektir?
Değerli okuyucularım,
Tevhit, Allahü Tealâ'yı zatında, sıfatlarında, ilahlığında ve
işlerinde birlemek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak, yalnız O'na
kulluk yapmak demektir.
Allah (c.c.), zatında, isim ve sıfatlarında tektir. Allahü Tealâ'nın
Ulu Zatı, mutlak anlamda tek varlıktır. Varlığı kendiliğinden,
ezelî ve ebedîdir. O, var olmak için hiçbir şeye gerek duymaz.
Görünür ve görünmez tüm alemler O'nun tarafından yaratılmıştır.
Hepsinin sahibi O'dur. Yarattığı bu alemlerdeki hiçbir şey, ne
özü ve ne de hiçbir niteliğiyle O'na benzemez. Diğer her şey var
olmak için O'na muhtaçtır. [Lütfen vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam binefsihi, muhalefetün lil havadis gibi zati sıfatlarını
hatırlayınız.]
"De ki: O Allah bir tektir." [İhlas, 1]
"Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır." [İhlas,
2]
Allahü Tealâ, bu zatî sıfatlarında yarattıklarından hiçbir şeye
benzemediği gibi diri olmak, görmek, işitmek, ilim sahibi
olmak gibi, yarattığı canlılara da kısmen ve temsilî bir biçimde
bahşetmiş olduğu subuti nitelikleri bakımından da yarattığı hiçbir
şeye benzemez. Benzerlik yalnızca isim ve işlev bakımındandır.
Mahiyet bakımından değildir. Yarattığı canlılardaki bu nitelikler,
suret mertebesinde, temsilî, kısmî, izafî, gelip geçicidir. Mahiyet
bakımından madde ilişki ve etkileşimlerine dayanan bir özelliktedir. Halbuki Allahü Tealâ'nın nitelikleri tam anlamıyla kâmildir.
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Her türlü eksiklik ve noksanlıklardan uzaktır. Mahiyetini kimse
bilemez. Yarattığı hiçbir şeye benzemez.
"O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur." [Şura, 11]
Allahü Tealâ, işleri bakımından da tektir. Görünür ve görünmez
alemleri tek elden yaratmıştır. Onlara belli yaratılış amaçları
vermiş, bu amaçlara uygun şekilde biçimlendirmiş, ölçülendirmiş, gerekli nitelik ve yeteneklerle donatmıştır. Onlardan canlı
olanları dilediği şekilde üretmekte, yaymakta, rızıklandırmakta,
öldürmekte, ihtiyaçlarını karşılamakta, faydalandırarak veya
zararlandırarak onları dilediği şekilde terbiye etmekte, yarattığı
alemlerde meydana gelecek olayları dilediği şekilde düzenleyip
belirlemektedir. Kısaca sahibi olduğu mülkünü dilediği şekilde
çekip çevirmektedir. Birçok şeyi de yeryüzünde halifesi kıldığı
insan eliyle yaratmaktadır.
"Allah her şeyin yaratıcısıdır." [Zümer, 62]
"Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona 'Ol'
dememizdir ve hemen olur." [Nahl, 40]
"Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah'ındır; dirilten ve
öldüren O'dur." [Tevbe, 116]
Zatında, sıfatlarında ve işlerinde tek olan Allahü Tealâ, ilahlığında da tektir. Yarattığı görünür ve görünmez tüm alemlerin
Rabbidir. Kainat adını verdiğimiz şu görünür alemdeki tüm
kuralları o koyduğu gibi, eşref-i mahluk olarak yarattığı insanın
evrenle uyumlu doğru yaşama kurallarını da o koymuştur. Allahü
Tealâ'nın insanı hayra götüren bu ahkamına uymak, yani kulluk,
her insanın vazifesidir. Kurallara uymayanlara dünyada ve
ahirette her türlü cezai müeyyideyi uygulamak da O'nun hakkı,
yetkisi ve kudretindedir.
"Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur," [Taha, 8]
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"Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, ..." [Nisa,
48]
"Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol." [Zümer, 66]
Değerli okuyucularım, bütün bu anlatılanların özü, "Lâilâhe
illallah" sözü ile ifade edilir. Böylece Rabbini bir bilip "Lâilâhe
illallah" diyen ve O'na ortak koşmayan herkes, O'nun kurtuluş
kalesine sığınmış olur.
Allah'a emanet olunuz.
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Olgunluğa giden yolun ilk basamağı
Değerli okuyucularım,
Daha önceki yazılarımdan birinde İmamı Rabbani hazretlerinin,
anlamına inanarak "Lâilâhe illallah" dediği zaman o kişinin
kalbinde imanın zerresinin hasıl olduğunu bildirdiğini(1)
yazmıştım.
"Lâilâhe illallah" sözü ile kalbde ortaya çıkan bu zerre
kadar iman, insan için bütün hayırların başıdır. Çünkü bu
zerre kadar iman ile insan, onu sürekli inkara sürükleyen nefsine
rağmen, Rabbinin varlığına ve birliğine inanıp O'nun terbiyesi
altına girmeyi kabul etmiş, böylece olgunlaşma sürecine ilk
adımını atmış olur. Gerçekte bu, benliğin hevası ile Allahü
Tealâ'nın arzu ve istekleri arasındaki çok çetin bir savaşımın
başlangıcıdır. Bu süreçte daima Rabbinin iradesi ile kendi hevası
arasında bir seçim yapma durumda kalacak olan kişi, her
defasında Rabbinin isteklerine uymayı tercih eder ise, hem içinde
yaşadığı evren ile, hem de içinde bulunduğu toplum ile uyumlu,
olgun bir insan haline gelecektir. Bunu başaramayanlar ise,
hayvanlardan da aşağı derekelere düşecek, birçok sıkıntılarla
karşılaşacak, dünyada da ahirette de rezil rüsva olacaklardır.
İşte kelime-i tevhit, küfürle iman arasındaki bu ince çizgiyi
aşarak İslam sınırları içine girmek ve insanı olgunluğa yükselten
rahmet merdiveninin ilk basamağına adımını atmak demektir. O
sebepledir ki hem Rabbimiz, hem de O'nun değerli elçileri
"Lâilâhe illallah" sözüne pek büyük bir önem vermişlerdir.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâilâhe
illallah sözüdür." [Tirmizi]
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"Müşriklere karşı Lâilâhe illallah deyinceye kadar savaş-makla
emr olundum. Bunu söylediklerinde kanlarını ve mallarını
benden korumuş olurlar. Allah'ın hakkı müstesna." [Buhari,
Müslim] buyurdu. Kudsî hadiste de:
"Lâilâhe illallah, Benim kalemdir. Bunu okuyan, kaleme girmiş olur. Kaleme giren de, azabımdan kurtulur." buyruldu.
Anlamına muttali olarak "Lâilâhe illallah" demekle insan İslam
sınırları içine girer ve ebedî bir Cehennem ateşinden kurtulur ise
de, bu, olgun bir insan haline gelmek için yeterli değildir. Olgun
bir insan olmak için önce şek ve şüphelerden arınmış kâmil ve
doğru bir imana, ayrıca ibadet, ihlas ve takvaya ihtiyaç vardır.
Kalbde bulunan iman, zamanla olgunlaşır. Allahü Tealâ buyurdu
ki:
"Bedeviler: İnandık dediler, de ki: İnanmadınız ama İslam
olduk deyin; inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi; eğer
Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir
şey eksilmez; doğrusu Allah, bağışlar, merhamet eder."
[Hucurat, 14]
O sebeple Allah yoluna yeni giren kişilerden hemen tam bir
mükemmellik beklememelidir. Onlar Müslüman olmuşlar, fakat
henüz iman tam kalplerine yerleşmemiştir. Onların imanlarını
olgunlaştırarak kâmil bir mü'min haline gelmelerine ve iyiliklerini artırmalarına yardımcı olmaya çalışmalıdır.
İman zamanla olgunlaşır. Bu da haramlardan uzak durup ibadet
ve taat yaparak nefsi temizlemekle, Allahü Tealâ'yı sürekli hatırlayarak kalbi kötü düşüncelerden arıtmakla sağlanır.
--------------------[1] GÜMÜŞ, M. Sıddık (Ed.), 1993. Tam İlmihal Seadet-i Ebediye, s.892
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Doğru bir iman nasıl olur?
Değerli okuyucularım,
Ebedî bir huzur ve mutluluk için önce şek ve şüphelerden arınmış
kâmil ve doğru bir imana ihtiyaç vardır. Peki, doğru bir iman
nasıl olur?
Yaratıcımızı ve O'nun bizlere emir ve tavsiye ettiği dinini doğru
anlamak için hangi ölçülere başvuruyorsak doğru bir imanın nasıl
olması gerektiği konusunda da aynı ölçülere, yani şer'i deliller
denilen sağlam kaynaklara başvurmamız gerekir.
Kur'an-ı kerimin daha başında, onun sakınanlara yol gösteren bir
kitap olduğu belirtildikten sonra, o sakınanların özellikleri anlatılırken:
"Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler." [Bakara, 3]
buyrularak mü'minlerin gayba inanmaları gerektiği belirtilmektedir.
Peki onlar niçin gayba inanmak zorundalar? Çünkü insan topraktan yaratılmıştır. O madde aleminin bir parçasıdır. Onun görmesi,
işitmesi, bilmesi, anlaması hep madde ilişki ve etkileşimlerine
dayanan bir mahiyete sahiptir. Hem kendisi, hem de bilgi edinme
kaynakları olan duyuları, Madde aleminin ölçüleriyle ölçülendirilmiş olan insanın bu durumuyla ne Rabbini, ne de melekut
alemini doğrudan görmesi, bilmesine olanak var mıdır? Üstelik
Allahü Tealâ, yarattıklarından hiçbir şeye benzemediğini açıkça
belirtir iken... İşte o sebeple insan, yalnızca Rabbinin bildirisine
inanmak zorundadır...
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"Şüphesiz Ben Allah'ım, Benden başka tanrı yoktur; Bana
kulluk et;" [Taha, 14]
Diğer ayet-i kerimelerde ise Bakara suresinin 3. ayetinde söz
edilen o "gayba inanırlar" ifadesinden nelerin kastedildiği açıklanmaktadır:
"Ey İnananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a inanmakta sebat
gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamber-lerini
ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa
sapmıştır." [Nisâ, 136]
Bu ayet-i kerimede mü'minlerin Allah'a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine ve ahıret gününe inanmaları gerektiği açık bir
şekilde belirtilmektedir. Diğer yandan:
"Her olay ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce, bir kitapta yazmış olmayalım." [Hadid, 22]
"Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır." [Kamer,
49]
ayet-i kerimeleri ile de her şeyin Allahü Tealâ tarafından, bugün
"kader" olarak nitelendirdiğimiz önceden yazılı belli bir programa göre yaratılıp belli ölçülere göre düzenlendiği belirtilmektedir.
İmanın şartlarını bildiren aşağıdaki Hadis-i şerifte ise bütün bu
iman esasları hulasa edilmiş bulunmaktadır.
"Ben Allah’a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve
ahiret gününe, [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana] ve
kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ölüme, öldükten
sonra dirilmeye iman ettim. Allah’tan başka ilah olmadığına ve
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Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve resulü olduğuna
şahadet ederim." [Buhari, Müslim, Nesai]
İşte doğru bir iman için kısaca "amentü" olarak bildirilen bu
esaslara inanmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Allah'a inanmak ne demektir?
Değerli okuyucularım,
Önceki yazımda imanın gayba inanmak olduğunu, kâmil ve
doğru bir iman için Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmak gerektiğini belirtmiştim.
Bu sözleri biraz daha açmak istiyorum.
Allah'a inanmak demek, O'nun varlığına, birliğine ve elçileri
aracılığıyla O'ndan gelen her şeye, O'nun murad ettiği (istediği)
şekilde inanmak demektir. Onun için din büyüklerimiz amentüyü
okurken aşağıdaki şekilde okurlar:
"Amentü billahi ve bima cae min indillah, ala muradillahi
mücmelen ve mufassalan;
Amentü bi rusulillahi ve bima cae min indi rusulillah, ala
muradi rusulillahi mücmelen ve mufassalan.
Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve'lyevmil ahıri ve bi'l-kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi
Tealâ, vel ba'sü ba'de'l-mevt. Hakkun eşhedü en lâilâhe
illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resûluhü."
Metnin alt bölümündeki amentüyü ve anlamını her Müslüman
bilir. Yukarıdaki ilk iki cümledeki anlam da, "Ben özet ve ayrıntı
olarak Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye, O'nun istediği şekilde
inandım" ve "Ben özet ve ayrıntı olarak Allah'ın elçilerine ve
onlardan gelen her şeye, onların istediği şekilde inandım"
demektir.
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O sebeple imanımızı tazelemek için yukarıdaki metni ezberleyerek amentüyü yukarıda yazıldığı şekilde okumaya çalışmalıdır.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz Abdül Kays kabîlesinden gelenlere,
yalnız Allah'a iman etmeyi emrettikten sonra “Bilir misiniz
yalnız Allah'a iman etmek nedir?” buyurunca, onlar, Allah ve
Rasulü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Rasul-i ekrem
Efendimiz, “Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah'ın Rasulü olduğuna şahadet etmek, namazı kılmak,
zekatı vermek, ramazan orucunu tutmak, ganimetin beşte birini
vermektir.” [Buhari] buyurdu.
Bu Hadis-i şeriften açıkça anlaşılmaktadır ki Allah'a inanmak
demek, tek ilah olarak Allahü Tealâ'yı, O'nun gönderdiği son elçi
olan Rasulullah Efendimizi, ve onun bizlere tebliğ ettiği her şeyi,
oldukları gibi, hiçbir tereddüt ve kuşku duymaksızın, kabul ve
onaylamak demektir.
Bu Hadis-i şerif bizlere, aynı zamanda, "Lâilâhe illallah"
sözünün anlam olarak Allahü Tealâ'nın tek ilah olması yanında,
O'ndan gelen ve O'nun değerli elçileri vasıtasıyla bizlere bildirilmiş olan her bilginin de kabul ve onaylanması anlamını taşıdığını
açıkça göstermektir. Yani bir başka ifade ile biz "Lâilâhe
illallah" demekle, Allah'ın varlığı ve birliği yanında, O'nun elçilerini, ve elçileri vasıtasıyla bildirilen her şeyin de doğruluğunu
onaylamış olmaktayız.
Allah'a emanet olunuz.
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Allahü Tealâ'ya bütün sıfatlarıyla inanmalıdır
Değerli okuyucularım,
Allah'a inanmak demek, aynı zamanda, dinin ana kaynağı olan
Kur'an-ı kerim ve onun en iyi yorum ve açıklaması olan Hadis-i
şerifler ile bizlere bildirilmiş olan Rabbimizin bütün Zatî ve
Subutî sıfatlarına, bildirildiği şekilde inanmak demektir. O'nun
sıfatları yarattıklarının sıfatlarına benzemez. Onlarla asla kıyaslanamaz. Ayet-i kerimede:
"Allah için misaller vermeğe (benzetmeler yapmağa) kalkmayın!" [Nahl, 74] buyruldu.
O vardır. Varlığı mutlaktır. Zatında, sıfatlarında, yaratmasında,
işlerinde ve hükümlerinde tektir. Ezelî ve ebedîdir. Varlığı kendindendir. Yani kendi gücüyle varlıkta kalır. Yarattıklarından
hiçbir şeye benzemez.
O diridir. Gizli ve açık, geçmiş ve gelecek her şeyi bilir. Dilediğini yapar. Her şeye gücü yeter. Görür, işitir, konuşur. Her şeyi
dilediği şekilde yaratır, tertip ve tanzim eder, çeker çevirir.
Aşağıdaki ayet-i kerime meallerinde bunlar açık bir şekilde
belirtilmiştir.
"Allah, hakkın ta kendisidir." [Lokman, 30]
"O Allah bir tektir." [İhlas, 1]
"O'ndan başka tanrı yoktur, her şeyin yaratanıdır." [Enam,
102; Mümin, 62]
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"O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin
kalmayacağı son'dur." [Hadid, 3]
"Onun benzeri hiçbir şey yoktur" [Şura, 11]
"Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır." [İhlas,
2]
Diri olmak, görmek, işitmek, konuşmak gibi subuti sıfatlarından
yarattığı canlılara da kısmen ve temsilî anlamda ihsan etti ise de
yaratılmışların bu sıfatları suret mertebesindedir. Mahiyet itibariyle asla Allahü Tealâ'nın sıfatları gibi değildir. Onlarla kıyaslanamaz.
"O daima diridir, tüm yarattıklarını varlıkta tutup koruyup
gözetendir" [Bakara, 255]
"Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan"
[Furkan, 58]
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır." [Al-i imran,
189; Nur, 42; Şura, 49; Casiye, 27; Fetih, 14]
"Allah, her şeyin yaratıcısıdır." [Zümer, 62; Mümin, 62]
"Oysa sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır." [Saffat, 96]
"Allah her şeye Kadir'dir" [Al-i imran, 189]
"O, bir işin olmasını dilerse, ona yalnızca ol! der, o da hemen
oluverir." [Bekara, 117]
"Doğrusu Allah her şeyi bilendir." [Mücadele, 7]
"O'nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez." [Enam, 59]
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"İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir."
[Al-i imran, 29]
"Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür." [Hac, 75]
"Allah bir insanla ancak vahiyle veya perde arkasından
konuşur" [Şura, 51]
"De ki, Rabbimin sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o
kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin
sözleri tükenmez." [Kehf, 109]
Allahü Tealâ'yı bu sıfatlarıyla tanımalı, onları kabul edip onaylamalı, fakat mahiyetini anlamaya çalışmamalıdır. Çünkü görmesi,
işitmesi, bilmesi, kısaca her şeyi madde ilişki ve etkileşimlerine
dayanan insanın ne Ulu Allah'ı ve ne de O'nun sıfatlarının
mahiyetini anlaması asla mümkün değildir.
Allah'a emanet olunuz.
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Allah'ın güzel adlarında bildirilen sıfatları
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ'nın bazı sıfatları da güzel adları içinde yine ayet-i
kerimelerle insanlara bildirilmiştir. Ancak O'nun bu sıfatları da
asla insanların sıfatlarıyla kıyaslanamaz. Allahü Tealâ'nın her
sıfatı tüm noksanlıklarda uzak, tam ve kâmildir. Halbuki topraktan yaratılmış insanın sıfatları nefsinin hevasıyla maluldür.
Birisi bize bir kötülük yapsa ve hatasının farkına varıp bizden
özür dilese biz onu affederiz. Ama o kişiyi her gördüğümüzde
onun bize yaptığı kötülük gözlerimizin önünde canlanır. İçimiz
burkulur. Onu affetmiş olmamıza rağmen, nefsimizin bize fısıldadığı ile o bağışlama, asla tam bir af olmaz. Halbuki Allahü
Teala'nın affı böyle midir?
Allahü Tealâ'nın güzel adlarından bazıları Haşr suresinin son üç
ayetinde bildirilmiştir.
"O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı
olmayan Allah'tır. O, rahmandır, rahimdir." [Haşr, 22]
"O, kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal;
esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan, Allah'tır. Allah onların ortak
koştukları şeylerden münezzehtir." [Haşr, 23]
"O, yaratan, var eden, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar
kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O'nu
tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir." [Haşr, 24]
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Değerli okuyucularım, Rabbimizin güzel adlarında belirtilen
diğer bazı sıfatları da mealen şöyledir:
Allahü Tealâ, günahları örter. O, her istediğini yapacak güçtedir.
Karşılıksız nimetler verip çok fazla ihsan eder. Her varlığın
rızkını verip ihtiyacını karşılar. Her türlü sıkıntıları giderir. Gizli
açık, geçmiş gelecek her şeyi, ezelî ve ebedî ilmi ile en iyi
şekilde bilir. Dilediğinin rızkını daraltır, dilediğinin genişletir.
Ruhları kabz eder ve verir. Dilediğini alçaltır. Dilediğine şeref
verip yükseltir. Dilediğini aziz eder. Dilediğini hor ve hakir eder.
Her şeyi en iyi şekilde işitir. Gizli açık, her şeyi en iyi şekilde
görür. Mutlak hakimdir. Mutlak adildir. Hakkı bâtıldan ayırır.
Her şeye vakıftır. Lütuf ve ihsan sahibidir. Gizli, açık her şeyden
haberdardır. Cezada acele etmez, kullarına yumuşak davranır.
Büyüklükte benzeri yoktur. Affı, mağfireti boldur. Az amele, çok
sevap verir. Yüceler yücesidir. Her şeyi korur. Rızıkları yaratır.
Kulların hesabını en iyi şekilde görür. Celâl ve azamet sahibidir.
Keremi, lütuf ve ihsânı boldur. Karşılıksız olarak çok ikram eder.
Her varlığı, her işi her an gözetir. Bütün işleri denetimi altında
bulundurur. Duaları kabul eder. Rahmet ve kudret sahibidir. İlmi
ile her şeyi kuşatır. Her işi hikmetlidir. İyiliği sever, iyilik edene
ihsan eder. Sevgiye layık olandır. Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi
çok üstün, her türlü övgüye layıktır.
Mahşerde ölüleri diriltecektir. Peygamber gönderir. Zamansız,
mekansız olarak her zaman, her yerde hazır ve nazırdır. Vardır.
Varlığı hiç değişmez. Haktır. Hakkı ortaya çıkarır. Kulların
işlerini bitirir. Kendisine güvenenlerin işlerini en iyi sonuca
ulaştırır. Kudreti en üstündür ve hiç azalmaz. Kuvvet ve kudret
kaynağıdır. Müslümanların dostudur, onları sevip yardım eder.
Her türlü hamd ve senaya layıktır. Yarattığı ve yaratacağı bütün
varlıkların sayısını bilir. Maddesiz ve örneksiz yaratır. Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecektir. Yarattıklarına can verip
her canlıya ölümü tattırır. Ezelî ve ebedî bir hayat ile diridir.
Mahlukları varlıkta tutar. Kendi zatı ile kaimdir. Kendisinden
hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Kadri ve
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şânı büyüktür. Keremi, ihsanı boldur. Zat, sıfat ve fiillerinde
benzeri ve ortağı yoktur. Tektir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her
şey O'na muhtaçtır. Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedirdir. Dilediği gibi tasarruf eder. Dilediğini yükseltip öne geçirir.
Dilediğini alçaltıp sona bırakır.
Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Yarattıkları ile varlığı
aşikârdır. Aklın tasavvurundan gizlidir. Bütün kâinatı yönetir.
Son derece yücedir. İyilik ve ihsanı boldur. Tevbeleri kabul edip,
günahları bağışlar. Asilerin, zalimlerin cezasını verir. Affı
çoktur. Çok merhametli, pek şefkatlidir. Her varlığın sahibidir.
Celâl, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibidir. Mazlumların hakkını alır. Adaletle hükmeder. Zıtları bir arada bulundurur. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplar. İhtiyaçsızdır. Dilediğini
müstağni kılar, zengin eder. Dilemediği şeyi engeller. Elem,
zarar veren şeyleri yarattığı gibi fayda veren şeyleri de yaratır.
Âlemleri nuruyla nurlandırır. Hidayet verir. Misalsiz, örneksiz
harikalar yaratır. Varlığı ebedîdir. Her şeyin asıl sahibidir. İrşada
muhtaç değildir. Doğru yolu gösterir. Ceza vermede acele etmez.
Sabırlıdır.
İşte Rabbimizi böyle tanımalı, böylece inanmalıdır.
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Allah'ın Zatî Sıfatlarına asla halel getirilmemelidir
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ hazretleri, görmek, işitmek gibi Subutî sıfatları ile,
acımak, merhamet etmek, cömertlik, adalet ve sabırlı olmak gibi
ahlakî meziyetlerinden yarattığı kullarına da kısmen, temsilî bir
nitelikte olmak üzere, ihsan buyurmuştur. Ancak bu sıfatlarıyla
da asla yarattıklarıyla kıyaslanmamalıdır. Çünkü Rabbimizin tüm
sıfatları, bütün eksikliklerde uzak, tam ve kâmil sıfatlardır.
O'nun zatına ait öznitelikler olan Zatî Sıfatlarına ise asla halel
getirilmemelidir. Çünkü bu sıfatlar kısmî ve temsilî biçimde de
olsa O'nun yüce zatı dışında yarattığı diğer hiçbir canlıda ve
cansızda bulunmaz.
Materyalistler, ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, Allahü Tealâ
tarafından yaratılmış, tertip ve tanzim edilmiş olan evreni ezelî
ve ebedî varsayarak, yani Allahü Tealâ'nın vücud, kıdem, beka
ve diğer sıfatlarına halel getirerek küfre düşmektedirler.
Putperestler, putları Allahü Tealâ'nın yerine koyarak, yani O'nun
bütün zati sıfatlarına halel getirerek küfre düşmektedirler:
"Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: Benden başka
tanrı yoktur, Bana kulluk edin diye vahyetmişizdir." [Enbiya,
25]
"Onlar, Allah'ı bırakarak, kendilerine fayda da zarar da
veremeyen putlara taparlar. ... Allah, onların ortak koşmalarından münezzeh ve yücedir." [Yunus, 18]
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"Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin:
Sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek
bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu
kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz!" [Hac, 73]
Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah'a çocuk isnat ederek, yani
Allahü Tealâ'nın muhalefet'ün lil havadis (yarattıklarından hiçbir
şeye benzemez) sıfatına halel getirerek küfre düşmektedirler:
"Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler; Hıristiyanlar,
Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, daha önce inkar edenle-rin
sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. ... nasıl
da uyduruyorlar!" [Tevbe, 30]
"And olsun ki, Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler
kafir oldular. Oysa Mesih, Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa
muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir,
zulmedenlerin yardımcıları yoktur dedi." [Maide, 72]
"Allah çocuk edindi, dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve
yerde olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair
bir delil yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz?" [Yunus, 68]
"Allah çocuk edinmek isteseydi, yaratıklarından dilediğini
seçerdi. O münezzehtir, O; gücü her şeye yeten tek Allah'tır."
[Zümer, 4]
"Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde
olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir."
[Meryem, 92-93]
Bazı Hıristiyanlar, ayrıca, Allahü Tealâ'nın birliği (vahdaniyet)
sıfatına halel getirerek de küfre düşmektedirler.
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"Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler elbette kâfir olmuşlardır.
Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden
vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap
dokunacaktır." [Maide, 73]
Bir takım insanlar da güneşi, ayı, ateşi tanrı yerine koyarak küfre
düşmektedirler. Ayet-i kerimede:
"Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin." [Fussilet, 37] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Şirkten uzak olmalıdır
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ'nın zatında, sıfatlarında, işlerinde ve ilahlığında tek
olması esası, yani "tevhit" inancı, İslam'ın temelini oluşturur.
Bu temel inancın ihlaline, "şirk" adı verilir. Şirk,yani Allah'a
ortak koşmak, büyük günahların ilkidir. En büyük günahtır. O
sebeple "tevhit" inancına asla ve kesinlikle halel getirilmemelidir. Ayet-i kerimelerde:
"Allah'a ortak koşmadan, halis olarak Allah'ı birleyenler
olun." (Hac, 31 )
"Sakın Allah'la beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş ve
kovulmuş olarak cehenneme atılırsın." [İsra, 39]
"Onlara söyle: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana,
tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin; vay O'na ortak koşanların
haline!" [Fussilet, 6]
"Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan
başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse,
şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur." [Nisa, 48]
buyruldu.
Korunmasını bizatihi Allahü Tealâ'nın üstlendiği, sözlerin en
güzeli, kelamullah, İslam'ın temel ve en sağlam kaynağı, mucize
kitap Kur'an-ı kerim, baştan aşağı bu temel esasın vurgusuyla
doludur.
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"İnsanlar arasında, Allah'ı bırakıp, O'na koştukları eşleri tanrı
olarak benimseyenler ve onları, Allah'ı severcesine sevenler
vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir.
Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün kuvve-tin Allah'a ait
bulunacağını ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu keşke
bilselerdi!" [Bakara, 165]
"Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: Benden başka
tanrı yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmişizdir." [Enbiya,
25]
Değerli okuyucularım, bir de şirkin gizlisi vardır ki hiç farkında
olmadan bizi felakete sürüklemesi sebebiyle, pek önemlidir.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir."
buyurunca Ashab-ı Kiram:
"Küçük şirk nedir, Ya Resûlallah?" diye sordular. Bunun
üzerine Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Riyadır. Yani başkalarına gösteriş için ibadet yapmaktır.
Allahü Tealâ, kıyamet günü herkesin amelinin karşılığını
verirken, insanlara gösteriş için ibadet yapanlara şöyle
der: Dünyada kendileri için gösteriş yaptığınız kimselere gidin.
Bakın bakalım onların yanında size verecekleri bir şey
bulabiliyor musunuz?" [Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 428]
buyurdular.
Başkalarına gösteriş için ibadet yapıldığı zaman, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve ilahlığında tek olan Allahü Tealâ'nın uluhiyyet
hakkına halel getirilmiş, O'na zulmedilmiş olur. Ayet-i kerimede:
"Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür"
[Lokman, 13]
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Kutsî hadiste de:
"Ben, kendisine şirk koşulmasından en uzak olanım. Kim
işlediği amelde benden başkasını bana ortak kabul ederse, o
kişiyi ortak koştuğu ile baş başa bırakırım." [Müslim] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Bu nasıl Allah'a inanmak?
Değerli okuyucularım,
Günlük hayatımızda, medyada, aile toplantılarında, konserlerde,
ayak üstü konuşmalarda insanların tevhit inancını zedeleyen öyle
söz ve davranışları oluyor ki bunları görüp işitince insan donup
kalıyor.
O şarkı sözleri... Sevgilisine hitaben "Beni sen yarattın" diyen mi
ararsınız... "Sana tapıyorum" diyen mi?, "Bir Allah'a taptım bir
sana taptım" diyen mi? Her biri insanın ebedî felaketine sebep
olacak, fütursuzca söylenmiş bu sözlerin içinde kastedilen anlam
masumane olsa da bu sözlerin genel ve yaygın anlamları, tevhit
inancını bozan, gayretullah'a dokunacak şeylerdir.
Hele o faldan, yıldıznameden, türbede yatan evliyaullahtan
yardım uman kadınlarımız... Birçoğu evliyaullahı, her şeye gücü
yeten bir ilah gibi görüyorlar. Kuşkusuz bu, çok büyük bir iman
kusurudur. Şirktir.
Ancak her şeyi yaratanın Allah (c.c.) olduğunu bilerek, onların
sevgi ve hürmetine Allahü Tealâ'dan herhangi bir dilekte bulunmakta elbette hiçbir sakınca olmaz. Çünkü evliyaullah Rasulullah
(s.a.v.) Efendimizin batın ilimlerinde varisleridir. Kerametleri
haktır. Onlar Allah'ın sevgili kullarıdır. Onlar için Allahü Tealâ:
"İyi bilin ki, Allah'ın veli kullarına korku yoktur, onlar
mahzun da olmayacaklardır." [Yunus, 62] buyurdu. Rasulullah
Efendimiz de:

73

"Allah'ın öyle kulları vardır ki, bir şey için yemin etse, Allah
(c.c.), o şeyi yaratır. Onu yalancı çıkarmaz" [Buharî, Müslim]
buyurdu.
Ama ne peygamber efendilerimiz, ne de evliyaullah, hâşâ ilah
değildirler. Bizim gibi aciz kullardır. Onların hiçbirini ilahlaştırmamalıdır.
Bazen de zaman zaman radyolarda televizyonlarda seçkin bilim
adamlarımızın ağızlarından "tabiat yarattı" gibi sözler çıktığına
tanık oluyoruz. Değerli kardeşlerim, "tabiat" dediğimiz şey kaya,
taş, toprak, su ve gazlardan oluşan bir kitledir. Bunlar nasıl bir
şey yaratabilir? Bu kadar büyük bir düşünüş hatası olur mu?
Allahü Tealâ, ısı, ışık ve hayat kaynağı olan güneş için bile:
"Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek
istiyorsanız, bunları yaratana secde edin." [Fussilet, 37] buyurdu.
Hiç madde alemi; onun yaratıcısı, tertip ve tanzim edicisi, çekip
çeviricisi olan Allahü Tealâ'nın yerine konulabilir mi? Ne büyük
gaflet!...
Aman! Söz ve davranışlarımıza çok dikkat edelim. Rabbimizi iyi
tanıyalım. Tevhit inancına, halel getirecek sözlerden kaçınalım.
Allahü Tealâ, dinini ve ahkâmını korumada çok gayurdur. Hiç
önemsemeden ettiğimiz bir çift söz, gayretullaha dokunur da
ebedî bir felakete maruz kalırız.
Rahmetli babam anlatmıştı: Denizli ilinin Bozkurt ilçesine bağlı
Cumalı adında küçük bir köy vardır. Bu köyde oturan bir ihtiyar,
canı çok et istemiş olmalı ki, bir arefe günü kahvehanede: "Yarın
koyunu kesip şöyle bir kavurma yapıp kaşıklaya kaşıklaya
yiyeceğim" der. Yanındakilerden birisi, "Allah, nasip ederse" de
diye uyarır. Keşke demeseydi. İhtiyar:
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"Allah, nasip etse de yiyeceğim, etmese de" gibi çok iddialı bir
söz söyler. Ve o gecenin sabahında herkes bayram namazına
geldiklerinde öğrenirler ki ihtiyar ölmüştür. Bu tamamen gerçek
bir öyküdür.
O sebeple Allah'tan çok korkmalı, tevhidi ihlal eden, gayretullaha
dokunacak sözlerden ve işlerden çok sakınmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Ulu Allah, mekândan ve zamandan münezzehtir
Değerli okuyucularım,
Geçen yazımda sizlere tevhit akidesini ihlal eden bazı söz ve
davranışlardan bahsetmiştim.
Bunlardan biri de "Yukarıda Allah görüyor" gibi, Allahü Tealâ'ya mekân isnat eden sözlerdir. Yukarı aşağı, uzak yakın, sağ sol,
alt üst, yerde gökte, inmek çıkmak, içinde veya dışında olmak
gibi nesnelerin yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını bildiren
kavramlar, nesneler alemi (madde alemi) yaratıldıktan sonra
ortaya çıkmış kavramlardır. Nesnelerin durumlarındaki değişmelerle ortaya çıkan zaman kavramı da aynı şekilde madde alemine
ait bir kavramdır. Allahü Tealâ, kainatı ve onun içindeki nesneleri yaratmadan önce bu kavramların hiçbirisi yok idi. Yalnız
Allahü Tealâ var idi. Allahü Tealâ bugün de olduğu gibidir.
Sonsuza kadar da aynı şekilde kalacaktır. O, mekândan ve
zamandan münezzehtir. Nesneleri, hacimleri, şekilleri o yarattığı
gibi, bunların içinde bulundukları durumları, ve durum değişmelerinden ibaret olan olayları ve zamanı da o yaratmaktadır.
Hadis-i şerifte:
"Allah ezelde varken O’ndan başka hiçbir şey yoktu." [Buhari]
buyruldu.
Ayet-i kerimede de:
"O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin
kalmayacağı son'dur." [Hadid, 3] buyruldu.
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Ehl-i sünnet bilginlerinin hepsi “Allahü Tealâ'nın mekândan ve
zamandan münezzeh” olduğu konusunda tam bir görüş birliği
içindedirler.
Diğer yandan Allahü Tealâ, mutlak bir geçektir. Madde alemi
ise, suret mertebesinde yaratılmıştır. İnsanın içinde bulunduğu
madde alemini algılaması, tamamen duyu organlarından gelen
izlenimlerin birleştirilip kurgulanması ve sonra da bellek, zeka ve
akıl gibi zihin işlemleri yardımı ile anlamlandırılmasından ibaret
bir mekanizmadır. Başka bir anlatımla biz, bizatihi nesneleri
değil, onlardan gelen izlenimlerin beyin tarafından anlamlandırılmış suretlerini algılamaktayız. Nitekim, bu mekanizmanın işleyişinde bazı sorunlar ortaya çıktığı zaman, insan, olmayan şeyleri
var gibi görmeye, ya da nesne, zaman ve mekân algılarında
sorunlar yaşamaya başlamaktadır. (Bazı ruh ve akıl hastalıklarındaki durumları hatırlayın.) Hatta bırakın hastalıklı durumları,
sağlıklı insanlar bile, bilgi seviyesi ve o anda yaşadığı ruh
durumuna göre, aynı nesne veya olguyu değişik biçimlerde
algılayabilmektedir.
Şimdi şöyle bir düşünelim... Hiç, mutlak gerçek olan Allahü
Tealâ ile, insan beyninin kurguladığı bu hayalî alem aynılaştırabilir mi? Onun için Allahü Tealâ:
"O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." [Şurâ, 11]
"Allah için misaller vermeğe (benzetmeler yapmağa) kalkmayın!" [Nahl, 74]
buyurdu.
Rabbimiz, Kur'an-ı kerimde, hem kendisini ve hem de bizlere
öğretmek istediği her şeyi, bizim değerlerimizle, bizim ölçülerimizle ve bizim anlayabileceğimiz bir biçim içinde anlatmaktadır. Ayet-i kerimelerde:
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"O, göklerde ve yerde tek Allah'tır." [En'âm, 3]
"Allah, her şeyi kuşatıcıdır." [Nisa, 126]
"Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün
Allah'ın yüzü (zâtı) oradadır." [Bekara, 115]
"Allah, göklerin ve yerin nurudur." [Nur, 35]
"Gökte de Tanrı, yerde de Tanrı O'dur." [Zuhruf, 84]
"Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir." [Hadid, 4]
buyurdu.
Gerçek ile beyin kurgusu olan hayalî bir alem birbiri ile kombine
edilemeyeceğine göre, bu ayetlerde belirtilen "Allah, her şeyi
kuşatıcıdır" "O, sizinle beraberdir" gibi ifadelerde anlatılanların,
madde alemindeki cisimlerin birbirleriyle ilişkilerindeki gibi
olmadığı açıktır. Ama ayet-i kerimelerde, madde aleminin
değerleriyle, bizim anlayacağımız bir biçimde ifade edilmiştir.
İşte o sebeple, rabbimiz olan Allahü Tealâ hazretlerini, bir cisim
gibi, O'na mekân isnat eden sözlerle tavsif etmekten çok kaçınmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Muhkem ve müteşabih ayetler
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ'nın mekândan ve zamandan münezzeh olması,
ayrıca madde aleminin mutlak gerçek olan Rabbimize göre suret
mertebesinde yaratılmış olması sebebiyle, Kur'an-ı kerimde Rabbimize herhangi bir organ veya yer isnat ediyormuş gibi görünen
ifadelerin tevilinde, yani başka şekilde açıklanmasında aklî bir
zorunluluk bulunmaktadır. Ayrıca Allahü Tealâ, Kur'an-ı kerimde, "kendisinin benzeri hiçbir şey olmadığını" (Şura, 11) ve
"hiçbir şeyin O'nun dengi olmadığını"(İhlas, 4) çok açık bir
biçimde bildirmektedir. O nedenle ehl-i sünnet bilginleri, Kur'anı kerimdeki ve Hadis-i şeriflerdeki bazı ifadeleri, bizim gibi
sıradan Müslümanların daha iyi anlayacakları bir şekilde tevil
etmek (mecazî anlamlarıyla açıklamak) durumunda kalmışlardır.
Kuşkusuz esas olan hak sözün mecazî değil, gerçek anlamı içinde
anlaşılmasıdır. Tevil, bir istisnadır. Ancak, ayet-i kerimedeki bir
ifadenin açık anlamını vermek akla ve dine uygun olmazsa, ehil
bilginler tarafından tevil edilir. Ayet-i kerimelerin gelişigüzel
tevil edilmesi, büyük sorumluluk gerektiren bir iştir. Çünkü
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Kim Kur'ân hakkında reyi ile söz ederse ateşteki yerini
hazırlasın." [Tirmizi] buyurdu.
Kur'an-ı kerimde, genellikle insanlar arasındaki hukuki ilişkilere
ölçüler getiren, o sebeple de anlamı kesin, açık ve anlaşılır olan
ayetlere muhkem (bir hüküm bildiren) ayetler denir. Muhkem
ayetler, açık, net ve tek bir anlam ifade eden ayetlerdir. Bir de
birden çok anlamı olan, genellikle mecazi, imalı, kinayeli
sözlerle ifade edilen, farklı iman, bilgi ve kültür seviyesindeki
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kişiler tarafından farklı şekilde değerlendirilebilecek, birbirine
benzeyen ve yer yer tekrar eden ayetler vardır ki bunlara da
müteşabih (birbirine benzeyen) ayetler denir. Müteşabihat ile
ilgili olarak:
"Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden
Kitap'ı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir." [Zümer, 23]
buyruldu.
Kesin anlamlı Muhkem ayetlerle ve çeşitli anlamları olan
müteşabihat hakkında Allahü Tealâ;
"Sana Kitap'ı indiren O'dur. Onda Kitap'ın temeli olan kesin
anlamlı ayetler vardır, diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar.
Kalblerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak, kendilerine
göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına
uyarlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde
derinleşmiş olanlar: 'Ona inandık, hepsi Rabbimizsin katındandır' derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünür;" [Al-i
imran, 7] buyurdu.
O sebeple ashab-ı kiram ve İslam'ın ilk yüzyıllarındaki selef-i
salihin denilen bilginler, genellikle müteşabih ayetler hakkında
fikir beyan etmekten çekinir, "onlarda belirtilen konuların keyfiyetini (nasıl olduğunu) Allah bilir" derlerdi.
Zaten "Selef-i salihin denilen önceki âlimler, istiva, yed [el] gibi
kelimeleri tevile lüzum görmezlerdi; çünkü bu kelimelerin
mahiyeti bilinirdi. (Irak, valinin elindedir) denilince, bunun
açıklanması istenmez, herkes buradaki el kelimesinin hakiki el
ile ilgisi olmadığını bilirdi. (Allah Arşı istiva etti) denince de,
Allah’ın Arşa hükümran olduğunu anlarlardı. ... fakat Müşebbihe
denilen bozuk fırka, (Allah’ın bizim gibi eli var. Allah Arş’ın
üstünde oturur) gibi yanlış mânâlar verince, sonraki âlimler bu
kelimeleri açıklamak zorunda kalmışlardır. Kur’an-ı kerimde
böyle tevil edilmesi gereken çok âyet-i kerime vardır. Görünüş80

teki mânâsıyla alınırsa, acayip, hatta küfre sebep olacak mânâlar
ortaya çıkar. İşte bu yüzden tevili kabul etmeyen Vehhabiler bile,
bazı âyetleri tevil etmek zorunda kalmışlardır."[1]
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere tevil, dinin yanlış
anlaşılmasına meydan vermemek için bir zorunluluk sebebiyle
yapılmaktadır.
Allah'a emanet olunuz.

-----------------------------[1] http://www.dinimizislam.com/mobile/detay.asp?Aid=5013
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Bazı ifadelerin tevili zorunludur -1Değerli okuyucularım,
Bir önceki yazımda sizlere, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, İslam bilginlerinin, ayet-i kerimelerde Allahü Tealâ'ya
mekân ve organ isnat ediyor gibi görünen ifadeleri tevil etmek
zorunda kaldıklarını belirtmiştim. Konunun daha iyi anlaşılması
bakımından, şimdi bunlara birkaç örnek vermek istiyorum.
Meselâ ayet-i kerimede:
''Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden güvende
misiniz?" [Mülk, 16] buyruldu.
Şimdi bu ayet-i kerimeye bakıldığında sanki Allah (c.c.), gökte
imiş gibi anlaşılır. Halbuki bu ayet-i kerimeyi Taberi "Gökte
olanların, Allanın emriyle sizi, yerin dibine geçirmeyeceğinden
emin misiniz? diye yorumlamış, İmam-ı Beydâvî de, "Sizi yere
batıracak olan Allah’ın bu âlemin tedbirine vekil ettiği melekten
emin misiniz?" diye tefsir etmiştir.
Feth suresi 10. âyet-i kerimesinde:
''Allah’ın eli onların eli üstündedir.'' buyruldu.
Elmalılı, İbnü Cerir'in tefsirinde buna, birisi "onların Allah'ın
peygamberine bey'at etmekle Allah'a bey'at etmiş olduklarını",
diğeri de "Allah'ın kuvveti onların kuvvetinin üzerinde olduğunu" bildiren iki anlam verildiğini bildirmektedir.
Yine bazı ayet-i kerimelerde mealen:
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''Rahman, Arşa istivâ etmiştir.'' [Taha, 5]
"Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a istivâ
etti." [Araf, 54; Yunus, 3; Hadid, 4]
buyrulmaktadır.
Bu ayet-i kerimelerdeki istivâ kelimesi, tefsirlerde "Arşı hükmü
altına almıştır. Arşı kudretiyle kuşatmıştır. Arşa hakim olmuştur.
Arş üzerine hükümran olmuştur" gibi anlamlarla yorumlanmıştır.
Elmalılı tefsirinde, istivâyı; "... istivâ kelimesinin lisanda oturma
veya ayakta durma ve korunma ile istikrarda da kullanıldığından
dolayı, Allah tıpkı bir taht, bir sandalye veya dam üstünde duran
bir şahıs vaziyetinde Arş'a dayanmış bidüziye oturuyor veya
dikiliyor veya yatıyor gibi bir düşünceye sahip olmak, aklen ve
şer'an pek büyük bir cahillik olur. Böyle bir mânâya lafzın lügat
bakımından müsaadesi varsa da şer'an ve aklen yoktur.
O halde bütün bunların üzerine taallûk eden istivânın hakikati,
idrak seviyemizden pek yüksek olduğunu itiraf etmelidir. Bu
bakımdan iman edilecek tefsir Selef'in çoğunluğunun mezhebine
göre tefsirdir ki şudur: Allah, gökleri ve yeri özel vakitlerde
yarattı, sonra da hudûs (sonradan olma) ve yok olma, bir yer
tutma ve yön şüphelerinden münezzeh olarak murad ettiği mânâ
ile Arş üzerine istivâ eyledi." şeklinde ifadelerle yorumlamıştır.
Müfessir, "sonra Arş'a istivâ etti" ifadesini taşıyan ayet-i kerimeleri de mealen "gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş
üzerine istivâ etti (hükümran oldu)" şeklinde dilimize çevirmiştir.
Mutasavvıf İmam-ı Rabbani hazretlerinin yaklaşımı biraz daha
farklı olup; kalb, küçük alem olan insanda nasıl halk ve emir
alemleri arasında bir geçit olarak her iki alemi de kapsıyorsa,
Arş'ın da büyük alemde halk ve emir alemleri arasında bir geçit
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olup her iki alemi de kapsadığını; Arş'ın, bütün sıfatları toplayan
Hazreti Allah'ın nurlarının zuhur yeri olduğunu, belirtmektedir.
(Mektubat-ı Rabbani, Mektup: 323-324)
Allah'a emanet olunuz.
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Bazı ifadelerin tevili zorunludur -2Değerli okuyucularım,
Bir önceki yazımda sizlere, İslam bilginlerinin, ayet-i kerimelerde Allahü Tealâ'ya mekân ve organ isnat ediyor gibi görünen
ifadeleri tevil etmelerinden bazı örnekler vermiştim. Bu yazımda
da bunlara devam etmek istiyorum.
Ayet-i kerimede:
"Musa: "Rabbim! Bana Kendini göster, Sana bakayım" dedi.
Allah: "Sen Beni göremezsin ama dağa bak, eğer o yerinde
kalırsa sen de Beni göreceksin" buyurdu. Rabbi dağa tecelli
edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın düştü;" [Araf, 143]
buyruldu. Bu ayet-i kerimedeki "dağa tecelli etmek" ifadesi
Elmalılı'nın tefsirinde:
"... bu bir izafi tecellidir yani, zatındaki bütün azamet ve kudret-i
mutlakası ile değil, ..., emir ve iradesinden bir parçasının dağa
çarpmasıyla onu hurdahaş eyledi, ..." şeklinde yorumlanmıştır.
Ayet-i kerimede:
"Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü
oradadır." [Bekara, 115] buyruldu.
Elmalılı bu ayet-i kerimeyi: ".. sadece o mescitler değil, doğusu
ve batısı ile bütün yeryüzü, bütün yönleri ve istikametleriyle
bütün yer küresi Allah'ındır. Şu halde her nereye dönerseniz
dönünüz orada Allah'a çıkan bir yön, bir cihet vardır. Allah'ın bir
mekanı yoktur. O, aslında yönden de, cihetten de münezzehtir,
fakat bütün yönler, bütün cihetler O'nundur. Namaz kılmak için,
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mutlaka bir mescitte bulunmak zaruri değildir. Açık olan şu ki,
yeryüzünün her tarafında, hatta zaruret halinde her yana, her
cihete namaz kılınabilir ve Allah'ın rızasına erilebilir, .." şeklinde
yorumlamıştır.
Taberi de, bu ayet-i kerimedeki "Allah'ın yüzü" ifadesini, "Allah'ın rızası" şeklinde yorumlamaktadır.
Ayet-i kerimede:
"Kıyamet günü yeryüzü Allah’ın avucunda olur, gökler de sağ
eliyle dürülür." [Zümer, 67] buyruldu.
Taberi bu ayeti tefsir ederken, Ebu Hureyre'den, Rasulullahın:
"Allah, yeri avucunun içine alır. Gökleri sağı ile dürer sonra
şöyle der: "Hükümran benim. Nerde yeryüzünün hükümranları?" [Buhari, Müslim]
buyurduğunu nakletmiş ve ayetin tefsirinin sonunda da aşağıdaki
notu düşmüştür:
Selef-i Salihîn, bu gibi hadis-i şerifleri olduğu gibi kabul etmişler, bunları herhangi bir yoruma tabi tutmamışlardır. Sonradan
gelen âlimler ise, yanlış anlamalara sebep olmaması için bu gibi
âyet ve hadisleri en uygun şekillerde tevil etmişlerdir. Meselâ:
"Allah'ın eli" ifadesinde geçen "El"den maksadın, "Allah'ın
kudreti" olduğunu söylemişlerdir. Ona göre ayetin tefsiri mealen
şöyledir:
"Onlar, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yeryüzü, kıyamet günü onun kudret ve hakimiyeti altındadır. Gökler
onun kudretiyle dürülmüş olacaktır."
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Ayet-i kerimeler gibi bazı hadis-i şeriflerde de buna benzer tevil
gerektiren ifadeler vardır. Meselâ hadis-i şeriflerde;
"… Bana itimat etmiyor musunuz? Ben semada olanın
eminiyim. Sabah akşam bana gökyüzünün haberi geliyor."
[Buhari, Müslim]
"Allah azze ve celle göktedir, ilmi ise her yerdedir. İlminden de
hiçbir şey gizli kalamaz." [Ebu Davud] buyruldu.
Bu tür ayet-i kerime ve hadisi şerifler için Mevlâna Halid Bağdadî hazretleri:
"Allahü Tealâ'nın yönü, karşıda bulunması yoktur, madde, cisim
değildir. Sayılı değildir. Ölçülmez. Onda değişiklik olmaz. Mekânlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi,
sonrası, önü arkası, altı üstü, sağı solu yoktur. Bunun için, insan
düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlayamaz. O'nun nasıl görüleceğini de kavrayamaz. El, ayak, yön, yer
ve bunlar gibi, Allah için caiz olmayan kelimelerin, âyet ve
hadislerde bulunması, bizim anladığımız ve bildiğimiz, bugün
kullanılan mânâlarda değildir. Böyle âyet ve hadislere
Müteşabihat denir. Bunlar, tevil olunur. Yani, Allah’a yakışacak
başka mânâ verilir. Müteşabih âyetler için, burada ne murat
edilmişse, öylece inandım demeli." (İtikadname)[1] buyurdu.
Hadis-i şerifte de:
"Kur’anda yedi şey bildirilir: Yasak, emir, helâl, haram,
muhkem, müteşabih ve misâller. Helâli helâl, haramı haram
bilin, emredilenleri yapın! Yasak edilenlerden sakının! Misâl
ve hikâye olanlardan ibret alın! Muhkem olanlara uyun!
Müteşabih olanlara inanın!" [Hakim] buyruldu. Esen kalın.
-----------------------------[1] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=477

87

Bilim, Allahü Tealâ'nın varlığını yalanlamaz
Değerli okuyucularım,
Allah'a olan iman konusunu kapatmadan önce, önemli gördüğüm
bir hususa daha değinmek istiyorum. Bazı bilim adamlarımız
dinin bir "dogma" olduğunu, o sebeple de dinin, bilimin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorlar. Kuşkusuz bu, çok
büyük bir yanılgıdır.
Hiç şüphe yok ki dinin yargıları, bilimsel yargılar değildir,
değer yargılarıdır. Bütün değer yargıları gibi onlar da dogmadır.
"Bilimsel yargılar", deneyle doğrulanmış, deneyle gerçeklikleri
kanıtlanmış yargılardır. "Değer yargıları" ise, çoğu kez deneye
vurulması mümkün olmayan; çok sayıda insanın doğru ve gerçek
olduğuna dair kesin bir kanaate sahip olduğu; dinin, devletin ya
da herhangi bir topluluğun ona değer atadıkları yargılardır.
Cebinizdeki 100 liranın bilimsel açıdan bakıldığında bir kağıt
parçası olmaktan öte hiçbir değer gerçekliği yoktur. Ama devlet
ona 100 liralık bir değer atamıştır. Ve o kağıt parçası ile 100
liralık herhangi bir mal ve hizmeti değişebilirsiniz. Aynı şekilde
bilimsel açıdan bakıldığında bir Bayrağın, üzerindeki boyası ile
50-100 gram pamuk veya yüne eşdeğer bir değeri olmaktan
başka hiçbir değeri yoktur. Bir de ona temsil ettiği Milletin gözü
ile bakın bakalım. Acaba ona değer biçebilir misiniz?
Şimdi gelin bir de dinin yargılarına bakalım. Tabii burada dinden
Allah (c.c.) indindeki tek din olan ve ilk insandan bu yana Allah
elçileri vasıtasıyla insanlara tebliğ edilen İslam'ın kastedildiğini
açıklamaya gerek yoktur, sanıyorum. Dinin yargıları da elbette
değer yargılarıdır. Ancak bu değer yargılarının, (paranın üzerin-
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deki değer gibi) nesne ve olaylara insanların atadıkları değerlerden çok önemli bir farkı vardır: Bu değerler, bizatihi, bilimin
konusu olan madde aleminin değerlerini de atayan Allahü
Tealâ tarafından atandığından bu yargılarla (dinin temel
nasslarıyla), bilimsel yargılar arasında hiçbir çelişki yoktur,
aksine büyük bir tutarlılık vardır. Her ikisi de, farklı alanlarda, (bilim, madde alanında; din, insan davranışları alanında), tüm
zamanların evrensel doğrularını ortaya koyar. O sebeple, bazı
bilim adamımızın sandığının aksine, İslamî yargılar, bilim-sel
yargılarla asla çelişmez. Aksine bilimin her yeni bulgusu,
İslam'ın yargılarında ne kadar haklı, doğru ve gerçekçi olduğunu
deneysel olarak da ortaya koymaktadır.
İslam, bilimin en büyük yardımcısıdır. Çünkü bilimsel çalışmanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bilimsel zihniyettir. Bilimsel
zihniyet, olaylara, kendi duygu, düşünce ve zanlarından uzak
durarak objektif ölçülerle bakabilmeyi gerektiren bir düşünüş
tarzıdır. Bu da ancak bir kişinin benlik heva ve arzularından
sıyrılıp olaylara nesnel bakabilmesiyle elde edilir. Bunu sağlayabilecek en etkili yaşama biçimi ise İslam'dır.
İslam, bilimin en büyük yardımcısı olduğu gibi; bilim de İslam'ın en büyük yardımcısıdır. Çünkü bilim, bizim evreni her geçen
gün daha iyi bir biçimde anlamamıza olanak vermektedir. Evren,
Allahü Tealâ'nın yarattığı, tertip ve tanzim ettiği, yönettiği, o
sebeple Allahü Tealâ'nın fiilî sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği
büyük bir alem olup bu ilahî düzenin en iyi şekilde anlaşılması;
düzenin sahibi olan Rabbimizi bilmemize, tanımamıza ve O'nun
işlerini daha iyi anlamamıza büyük katkı sağlamaktadır. Bilim,
Allahü Tealâ'nın varlığını asla yalanlamaz. Aksine bilimin her
yeni verisi, her yeni bulgusu, her yeni keşfi; ilahî düzenin ne
büyük bir organizasyon olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı
olarak o düzenin sahibine olan sevgi, tutku ve hayranlığımızın
daha da artmasına, dolayısıyla imanımızın güçlenmesine vesile
olmaktadır.
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İçinde yaşadığımız şu düzeni gördüğü, incelediği, düzende olup
bitenleri bilip kavradığı halde düzenin sahibini inkâr edenlere ise
elbette söylenecek bir söz yoktur. San'at harikası bir tabloyu
görüp de onun bir ressamı olduğunu idrak edemeyene ne denebilir ki?
Allah'a emanet olunuz.
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Maddenin gerisindeki görünmeyen alem
Değerli okuyucularım,
İman, aklî bir mesele değil kalbî bir meseledir, bir gönül meselesidir. Nitekim aşağıdaki ayet-i kerimelerde bu husus açık bir
biçimde vurgulanmaktadır:
"İnanmadınız ama İslam olduk deyin; inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi;" [Hucurat, 14]
"İşte Allah, imanı bunların kalblerine yazmış, katından bir nur
ile onları desteklemiştir." [Mücadele, 22]
Bunun böyle olması da gayet doğaldır. Çünkü "akıl" madde
aleminin verileriyle, madde alemi üzerinde çalışan; kendisine
sağlanan kavram, değer ve ölçüleri kullanarak bilinmeyen nesne,
durum ve olaylar, yaşanmayan mekânlar ve henüz gelinmemiş
zamanlar hakkında yorum ve değerlendirmeler yapıp bir karar ve
kanaate varmamızı sağlayan zihnî bir düzenektir. Akıl sayesindedir ki insan yaşadığı ortamı doğru şekilde kavrayıp ona uyum
sağlar. Davranışlarında bir bütünlük ve tutarlılık olur. Ortaya
çıkacak sorunlarla ilgili geleceğe yönelik önlemler alır. Akıl,
dinin de temelidir. Hadis-i şeriflerde:
"Akıl imandandır." [Beyheki]
"Kişinin dini, aklı ölçüsündedir." [Ebû’ş-Şeyh]
"Aklı olmayanın dini de yoktur." [Tirmizi] buyruldu.
Ancak akılla, insan tüm varlığın idrakine varamaz.
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İnsan aklı ile içinde bulunduğu ilahî düzeni kavrayıp düzenin
sahibini idrak eder. Rabbinin işlerine muttalî olarak o işlerin bir
sahibi olduğunun farkına varır. Ancak yukarıda verilen ayet-i
kerimelerde Rabbimizin de vurguladığı gibi; iman, akıl ile değil,
kalb iledir. Çünkü tüm yaratılmışlardan oluşan büyük alem,
yalnız bizim görebildiklerimizden ibaret olmayıp onun gerisinde,
o düzenin çekip çevrilmesiyle görevli, gözlerin göremediği,
ancak Rabbimizin bildirmesiyle bilebildiğimiz manevî bir organizasyon, manevî bir teşkilat, görünmeyen manevî bir alem daha
vardır. Madde alemine Halk Alemi dendiği gibi, bu manevî
aleme de Emir Alemi veya Alem-i Melekût denir. İşte bu, insan
için, bilinmeyen bir gayb alemidir. Gerçekte insan geçmiş ve
gelecek hakkında da çok az bir bilgiye sahiptir. İşte onun için
Rabbimiz, Kur'an-ı kerimin daha başında, onun sakınanlara yol
gösteren bir kitap olduğunu belirttikten sonra, o sakınanların
özelliklerini anlatırken:
"Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler." [Bakara, 3] buyurdu.
Gaybdan kastın ne olduğu ise Bakara suresi 177. ve Nisa suresi
136. ayet-i kerimelerinde açıklanmaktadır:
"Asıl iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki, Allah'a, âhiret gününe,
meleklere, Kitaba ve peygamberlere inanır;" [Bakara, 177]
"Ey İnananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a inanmakta sebat
gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamber-lerini
ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa
sapmıştır." [Nisâ, 136]
Kaderle birlikte imanın 6 şartı olarak bildirilen bu hususlar,
Rabbimizin bizden inanmamızı istediği gayb bilgileridir. Onun
için bir mümin, içinde yaşadığı düzenin yaratıcısı ve sahibi olan
Rabbine hiç tereddütsüz inandığı gibi, O'nun elçileri aracılığıyle
92

bizlere bildirdiği her hususa da hiçbir tereddüt göstermeden
inanmalıdır. Onların keyfiyetini (nasıl olduğunu) ise aklına değil,
Rabbine bırakmalıdır. Çünkü, şairin de belirttiği gibi, akıl
terazisi, o kadar sıkleti tartmaz.
Allah'a emanet olunuz.
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Meleklere iman
Değerli okuyucularım,
Doğru ve kâmil bir imanın 6 şartından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler, Allahü Tealâ'nın yarattığı iki büyük alemden
biri olan Emir Alemi'ndendir. Bu alem, görünmeyen bir alemdir.
Bu aleme, Alem-i Melekût veya Alem-i Ervah da denir. Bu alemi, madde aleminin araç ve olanaklarıyla görmek mümkün
değildir. Müminler bu alemi ancak kalb yoluyla idrak, kabul ve
tasdik ederler. Kalb, müminin mânâ alemine açılan penceresidir.
Ancak Allahü Tealâ izin verirse, kuşkusuz, bu alemdekiler de baş
gözü ile görülebilir. Nitekim:
"Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan olarak görünmüştü." [Meryem, 17] mealindeki ayet-i kerimede anlatıldığı
üzere Cebrail (a.s.), Hz. Meryem'e insan suretinde görünmüştür.
"Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimize de insan şeklinde
görünürdü. Ekseriye, Dıhye ismindeki sahabi şeklinde görünürdü. Eshab-ı kiramdan bazıları da, Cebrail aleyhisselamı insan
şeklinde gördüler."[1]
Meşhur "iman, İslam, ihsan" hadisi bunun en önemli kanıtıdır.
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
Bir gün Rasulullah (s.a.v.) açıkta oturuyordu. (Yanına) biri gelip:
"İman nedir?" diye sordu. Rasulullah:
"İman; Allah'a, Meleklerine, Allah'a kavuşmaya, Peygamberlerine inanmak, kezâlik dirilmeğe inanmaktır." cevâbını
verdi.

94

"Ya İslâm nedir?" dedi.
"İslâm; Allah'a ibâdet edip (hiçbir şeyi) O'na ortak koşmamak, namazı kılmak ve zekâtı vermek, Ramazanda da oruç
tutmaktır." buyurdu.
(Ondan sonra) "Ya ihsân nedir?" diye sordu.
"Allah'a sanki görüyormuş gibi ibâdet etmendir. Eğer sen,
Allah'ı görmüyorsan şüphesiz O, seni görür." buyurdu.
"Kıyâmet ne zaman?" dedi. (Bunun üzerine) buyurdu ki: "Bu
mes'elede sorulan, sorandan daha âlim değildir."
(Rasulullah'ın kıyamet ile ilgili bazı sözlerinden sonra gelen
adam) arkasını döndü gitti. Rasulullah (s.a.v.) "Onu çevirin."
diye emrettiyse de izini bulamadılar. Bunun üzerine, "İşte bu,
Cibrîl (a.s.)'dır. Halka dinlerini öğretmek için geldi." buyurdu. [Buharî]
Diğer yandan, Cebrail (a.s.)'ın Peygamberimize Kur'an okuduğu,
Rasulullah'ın unutmama gayreti içinde onunla birlikte söylemeye
uğraştığı ve sonra da Allahü Tealâ tarafından acele etmeyip
yalnız dinlemesi için uyarıldığı ayet-i kerime ile sabittir:
"Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip
onunla beraber söyleme, yalnız dinle." [Kıyamet, 16]
"Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana
okutturmak Bize düşer." [Kıyamet, 17]
Değerli okuyucularım, meleklerin, özellikle de Cebrail (a.s.)'ın,
Rasulullah ve bazı sahabeler tarafından görüldüğünü gösteren bir
başka rivayet de şöyledir:

95

"Hicretin beşinci senesinde, Rasûlullah Benî Kureyza seferine
gitmeden önce Medîne’nin yakınında bir mevki olan Savreyn’de
Eshâb-ı kirâmdan bir topluluğa rastladı ve onlara sordular:
- Kimseye rastlamadınız mı?
- Yâ Resûlallah, biz, Dıhye-i Kelbî’ye rastladık. Eyerli beyaz bir
katır üzerine binmişti. O katırın üzerinde atlastan bir kadife
vardı.
Bunu işitince, Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki:
- O Cebrâil’dir. Kalelerini sarssın ve kalblerine korku versin
diye Benî Kureyza’ya gönderildi." [2]
Hadis kitaplarında buna benzer daha başka rivayetler de vardır.
Kur'an-ı kerimdeki apaçık ayetler ve doğru sözlü güvenilir insanlardan nakledilen bu ve benzeri bilgiler, meleklerin, özellikle de
Cebrail (a.s.)'ın Hz. Meryem'e, Peygamberlere, Rasulullah'a ve
Eshâb-ı kiramdan bazılarına zaman zaman insan suretinde
göründüğünü açık bir biçimde göstermektedir.
Allah'a emanet olunuz.

------------------------------[1] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1711
[2] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3664
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Dünya ve ahıret işlerini görenler
Değerli okuyucularım,
Görünür, görünmez bütün âlemleri Allahü Tealâ yaratmıştır.
Onların hareket ve dinamizmini sağlayan da O'dur. Allah (c.c.)
bizatihi kendisi diri ve hayat sahibi olup O'nun diriliği kendindendir. O'nun ilmi, gücü ve kudreti gibi diriliği de, ezelî, ebedî,
kâmil ve sonsuzdur.
Diri ve hayat sahibi olan diğer bütün yaratılmışların enerjileri ise,
bizatihi Allahü Tealâ'nın tertip ve düzenlemesi ile, yine O'ndan
gelir. Yaratılmışların dirilik ve güçleri, Rabbülâlemin'in diriliğine
benzemez. Onların dinamizmi, Allahü Tealâ hazretlerinin yarattığı bir takım özel fiziksel ve kimyasal mekanizmalarla sağlanır.
Bu dirilik ve dinamizm, sınırlı, geçici, ve her bir canlıda farklı ve
göreceli bir yapıdadır. Yaratılmış canlılar zamanla yorulur,
dinlenme ihtiyacı duyarlar. Enerjiyi sağlayan mekanizmalar
herhangi bir sebeple çalışmaz duruma gelir ise, bu canlılar ölüme
giderler. Madde âlemindeki bu canlılık mekanizmaları çağdaş
bilim tarafından önemli ölçüde aydınlatılmıştır. Ama âlem-i
ervahta bu dirilik nasıl sağlanır? Meleklerin aslî halleri nasıldır?
Onlar nasıl madde âlemindeki insanın gözüyle görünür hale
gelir? Bu gibi fizikötesi konularda maalesef insanoğlunun fazla
bir bilgisi yoktur. Ancak geçen yazımda da belirttiğim gibi
onların insanlara insan suretinde görünebildiği, Kur'anın ve
doğru sözlü kişilerin tanıklığı ile sabittir.
Kur'an-ı kerim ve Hadis-i şeriflerdeki ifadelerden açıkça anlaşıldığına göre melekler, diri, hayat sahibi, akıllı, nuranî yaratıklardır.
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Melekler Allahü Tealâ'nın ikram olunmuş, değerli, şerefli
kullarıdır. O'nun ortakları veya çocukları değildir.
"Hal böyle iken, Rahman çocuk edindi, dediler. Allah bundan
münezzehtir. Doğrusu melekler, ikram olunmuş kullardır."
[Enbiya, 26]
Onlar, Allahü Tealâ'nın emirlerine itaat ederler, O'nun sözünden
çıkmazlar, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen
emirleri yapmaktan ve Ulu Allah'ı tesbih etmekten başka işleri
yoktur.
"Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle
hareket ederler." [Enbiya, 27]
"Üstün olan Rablerinden korkarlar ve emr olundukları şeyleri
yaparlar." [Nahl, 50]
"Katında olanlar O'na kulluk etmekten çekinmezler ve
yorulmazlar. Gece ve gündüz, bıkmadan tesbih ederler."
[Enbiya, 19-20]
Melekler, erkek veya dişi değildirler. Evlenmezler, doğurmazlar,
çoğalmazlar, yiyip içmezler. Ayet-i kerimede:
"Onlar, Rahman olan Allah'ın kulları melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler?" [Zuhruf, 19] buyruldu.
Meleklerin kanatları vardır, ama, bunların nasıl olduğu bilinmez.
Ayet-i kerimede:
"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder
kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur." [Fatır, 1] buyruldu.
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Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, dünya işlerini dört büyük meleğin
idare ettiğini bildirmiştir.
"Dünya işlerini dört melek idare eder: Cebrail, Mikail, İsrafil
ve ölüm meleği Azrail." [Kurtubi]
Cebrail (a.s.), Kur'an-ı kerimin vahyi ile görevli melektir.
Rasulullahın kalbine Kur'an-ı kerimi indiren odur.
"Uyaranlardan olman için, onu, Rûhu'l-Emin (Cebrail),
apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir." [Şuara, 193-194195]
"Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine,
Cebrail ile Mîkâil'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o
kâfirlerin düşmanıdır." [Bakara, 98]
Mikâil'in görevi, evrendeki olayları yönetmek, İsrafil'in görevi
sura üflemektir. Azrail'in görevi de ruhları kabzetmektir.
"De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra
Rabbinize döndürüleceksiniz." [Secde, 11]
Allah'a emanet olunuz.
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İnsan, başıboş değildir
Değerli okuyucularım,
Allah (c.c.), yarattıktan sonra akıl ve irade sahibi kıldığı insanı
başıboş bırakmış değildir. İnsanın bütün işleri ve sözleri, melekler tarafından kaydedilip saklanmaktadır. Ayet-i kerimelerde:
"Oysa sizin üzerinizde hıfzeden, şerefli kâtipler vardır; onlar
yaptıklarınızı bilirler." [İnfitar, 10-12]
"Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını
biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun
sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek), yanında hazır birer
gözcü olarak söylediği her sözü zaptederler." [Kaf, 16-18]
buyruldu.
İnsan ölümünden sonra Münker ve Nekir adı verilen iki melek
tarafından sorguya çekilir. Kabir başında yapılan telkinin bu
sorguyu hafifleteceği, aşağıdaki Hadis-i şeriften anlaşılmaktadır:
"Kardeşlerinizden biri ölüp de, toprakla örtülmesi tamamlanınca,
biriniz kalkıp kabrin başında 'Ey filan kadının oğlu filan!
Dünyadan çıkarken, Allah’ın birliğini, Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah’ı Rab, İslamiyet’i din,
Kur'anı İmam kabul ettiğini hatırla!' desin. Çünkü münker ve
nekir meleklerinden biri diğerine 'Gel bunun yanından çıkalım.
Çünkü Hücceti kendisine telkin edilen kimsenin yanında
durmamıza lüzum yok' der." (Deylemi, İbni Asakir)
Allah (c.c.) âlemleri rahmetiyle yaratmıştır. O'nun rahmeti her an
âlemler üzerindedir. Ayette:
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"Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa, onu tutup
önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa ondan sonra onu
salıverecek de yoktur." [Fatır, 2] buyruldu.
Allahü Tealâ'nın rahmetini insanlara ulaştıran meleklere rahmet
melekleri denir. Hadis-i şerifte:
"Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet melekleri girmez." [Ebu Davud, Nesai] buyruldu.
Allahü Tealâ'nın rahmeti pek bol olduğu gibi gadap ve cezalandırması da pek şiddetlidir. Bu cezalandırma görevini de melekler
yapar. Ahıret hallerinin anlatıldığı Kaf suresindeki ayet-i kerimelerde:
• Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir, ey insan, işte bu senin öteden
beri korkup kaçtığın şeydir.
• Sura üfürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür.
• Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu
halde gelir.
• Ona: "And olsun ki, sen, bundan gafildin; işte senden gaflet
perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir" denir.
• Yanındaki melek: "İşte bu yanımdaki hazırdır" der.
• Allah: "Ey sürücü ve şahit! Haydi ikiniz, atın cehenneme her
inatçı nankörü! İyiliklere engel olan, saldırgan, şüpheciyi. O ki
Allah'ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi onu şiddetli azaba
atın." buyurur.
• Yanındaki şeytan: "Rabbimiz! Ben onu azdırmadım, fakat
kendisi derin bir sapıklıktaydı" der.
• Allah: "Benim katımda çekişmeyin; size bunu önceden
bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla
zulmetmem" der. [Kaf, 19-29] buyruldu.
Dünyada iken iyilik yapan, insanlara iyilik öğreten ve insanlara
ikram eden iman ehli kişiler için ise melekler dua ederler:
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"Yatağa abdestli yatan kimse için, o gece bir melek sabaha
kadar, Ya Rabbi, bunu affet, diye dua eder." [Hâkim]
"Din kardeşinin bir işini yapana binlerce melek dua eder."
[İbni Mace]
"Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler."
[Tirmizi]
"Misafir sofradayken, melekler ev sahibine dua eder."
[Taberani]
Değerli okuyucularım, meleklere iman, doğru ve kâmil bir
imanın şartlarından birisidir. O sebeple Allah (c.c.) ve O'nun
doğru sözlü elçisi bizlere bu konuda ne bildirdiyse öylece inanmalıdır. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız ahıret hallerini dünya
halleriyle kıyaslayarak anlamaya çalışmamalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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Olgun insan, meleklerden de üstündür
Değerli okuyucularım,
Rabbine inancında ve teslimiyetinde samimi olarak O'nun yasak
ve buyruklarını samimiyetle yerine getiren, doğru ve kâmil bir
insan, Rabbinin yeryüzündeki halifesi olup meleklerden de
üstündür.
"Ehl-i Sünnet'e göre insanlar içinden seçilen peygamberler,
meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden
daha üstündür. ... Meleklerin önde gelenleri, peygamber olmayan
bütün insanlardan; takvâ sahibi müminler, şehidler, salih amel
işleyenler, dinde dosdoğru hareket edenler, diğer meleklerden;
diğer melekler de insanların kâfir, münafık, müşrik, inancı
bozuk, amelsiz, ahlâksız olanlarından daha üstündür."[1]
Değerli okuyucularım, tüm insanlık âleminin bütün kemalâtı
Rasulullah (s.a.v.) Efendimizde toplanmış, o tüm insanlığın
olgunluk örneği olmuştur. Kısaca O, yaratılmışlığın en gelişkin
noktasını, hazreti insanı temsil etmektedir. O sebeple Kutsî
Hadislerde:
"Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım." [Deylemi]
"Ya Âdem, Muhammed Aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin, kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım." [Hâkim]
"Ey Rasulüm, İbrahim’i halil, seni de habib edindim. Senden
daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki
yüksek derecenin bilinmesi için, dünyayı ve dünya ehlini
yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım." [Mevahib-i
ledünniyye] buyruldu.
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Kuşkusuz bu, Rabbine olan inanç ve teslimiyetinde en doruk
noktada olan Rasulullah Efendimizin örnek yaşayışında kendisini
her an hissettiren ilahî rahmet nurunun, en iyi şekilde, onun
üzerinde tecelli etmesi nedeniyledir.
Bu rahmet nurundan yararlanma, tamamen insanın hür iradesine
bırakılmıştır. Rabbine inanan ve teslim olan herkes, kendi inanç
ve teslimiyeti oranında, Rabbinin ilahi terbiye sistemine girip
O'nun sabır, merhamet, bağışlama, adalet gibi birçok güzel
erdemlerinden edinmek suretiyle, bu rahmet nurundan yararlanır.
Allahü Tealâ'nın iyi ve salih kullarından olur.
Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz ise, daima iyi ve
salih kullarının yardımcısıdır. O, meleklerinin insanı hayra
götüren ilhamlarıyla olduğu gibi, onların dua ve korumalarıyla da
iyi kullarına arka çıkar:
"Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerini överek
tesbih ederler; O'na inanırlar. Müminler için: 'Rabbimiz!
İlmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır. Tevbe edip Senin
yoluna uyanları bağışla; onları cehennemin azabından koru'
diye bağışlanma dilerler." [Mümin, 7]
"Rabbimiz! Müminleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine
koy; şüphesiz güçlü olan, Hakim olan ancak Sensin" [Mümin,
8]
"Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. Bu büyük kurtuluştur." [Mümin, 9]
Değerli okuyucularım, ancak, meleklerin, Rabbimizin kitab-ı
mübinde belirttiği bu güzel dualarından yararlanabilmek için
doğru ve kâmil bir iman sahibi salih kullarından olmalıdır.
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İnkarcılardan olmamalıdır. İnkar edenlere bakın nasıl seslenilmektedir:
"Ama inkar edenlere, Allah'ın gazabı, sizin birbirinize olan
öfkenizden daha büyüktür; imana çağrıldığınızda inkar
ederdiniz, diye seslenilir." [Mümin, 10]
"Onlar: Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz
de suçlarımızı itiraf ettik, bir daha çıkmağa yol var mıdır?
derler." [Mümin, 11]
"Onlara: Yalnız Allah çağrıldığı zaman inkar ederdiniz de,
O'na eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm, yüce Allah'ındır, denir." [Mümin, 12]
Allah'a emanet olunuz.

---------------------------[1] Anonymous, 1998. İlmihal, 1.İman ve İbadetler. Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araş.Mrk.

105

Kitaplara iman nasıl olmalı?
Değerli okuyucularım,
Doğru ve kâmil bir imanın üçüncü şartı, Allah'ın kitaplarına
inanmaktır. Ayet-i kerimede müttakîler için:
"Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de
inanırlar;" [Bakara, 4] buyruldu.
Demek ki hem Rasulullah (s.a.v.) Efendimize indirilen Kur'an-ı
kerime, hem de önceki peygamberlere indirilen Zebur, Tevrat,
İncil ve suhuflara inanmak şarttır. Bunların hepsinin içeriğinin
söz, tertip ve anlam olarak Allahü Tealâ'nın katından geldiğine
ve O'nun yüce zatına ait olduğuna inanmalı, kabul edip onaylamalıdır. Eğer bu iman, kabul ve onaylamada kuşkular olursa, o
iman, kusurlu bir iman olur. Rasulullah Efendimiz:
"Cehennemde günahkârlar, imanlarının bozukluğu kadar azap
çekerler." [Hâkim] buyurdu.
"Allahü Tealâ, yeryüzüne, yüz sahife ve dört büyük kitap indirmiştir. Bunların hepsini, Cebrail aleyhisselâm getirmiştir. On
sahife, Adem aleyhisselâma; elli sahife, Şit aleyhisselâma; otuz
sahife, İdris aleyhisselâma; on sahife, İbrahim aleyhisselâma
gönderildiği hadis-i şerifte bildirilmiştir. [Sahife, küçük kitap,
risale demektir. Bizim bildiğimiz bir yaprak kâğıdın bir yüzü
demek değildir.] Dört kitaptan, Tevrat-ı şerîf, Musa aleyhisselâma; Zebur-ı şerîf, Davud aleyhisselâma; Incil-i şerîf, Isa aleyhisselâma; Kur'an-ı kerim, âhir zaman Peygamberi Muhammed
aleyhisselâma inmiştir."[1]
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"Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı
100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa,
Hz. Şit'e 50 sayfa, Hz. İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e 10 sayfa
(bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî,
XV, 141-142)." [2]
Suhuflar hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte dört büyük
kitapla ilgili olarak Kur'an-ı kerimde açık beyanlar vardır. Ayet-i
kerimelerde:
"Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık.
Davut'a da Zebur'u verdik" [İsrâ, 55]
"Doğrusu Biz yol gösterici olarak Tevrat'ı indirdik." [Maide,
44]
"Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından
gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulun-mak,
önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt
olmak üzere İncil'i verdik" [Maide, 46]
"Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve o Kitap'ı açıklar.
Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur." [Yunus, 37]
buyruldu.
Suhuflarla ilgili olarak da:
"Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın
sahifelerinde de vardır." [A'la, 18-19] buyruldu.
Değerli okuyucularım, ilahî kitaplar, Allahü Tealâ'nın kelam
sıfatının bir tezahürüdür. Bu kitap ve sahifeler, O'nun katından,
elçileri aracılığıyla yeryüzündeki insanlara ulaştırılmış rahmet
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tecellileridir. O sebeple bu kitap ve sahifelerin tamamına hiçbir
tereddüt göstermeden inanmalıdır. Hepsinin içeriğinin Cenab-ı
Hakk'ın katından bir hak ve gerçek olduğunu kabul edip onaylamalıdır. Bu kitap ve sahifelerin hepsi, insanlık için bir iyilik ve
mutluluk rehberidir. Ayet-i kerimelerden de açıkça anlaşıldığına
göre her sonraki kitap bir öncekini doğrulamak, açıklamak ve
önceki üzerinde yapılan yanlış yorum ve uygulamaları düzeltmek
üzere gönderilmiş ve insanlığın gelişimine bağlı olarak da bazı
yeni hükümler getirmiştir. En son Kitap'a uymak, olgunluktur. O
sebeple en son gönderilen Kitap'a, yani Kur'an-ı kerim'e tabi
olarak, dünya ve ahıret mutluluğunu elden kaçırmamaya çalışmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.

-----------------[1] http://www.tamilmihal.de/kitap/birinci-kism-ma%E2%80%99lumat-inafi%E2%80%99-faideli-bilgiler
[2] http://www.islamgunesi.com/akaid/79-ilahi-kitaplar-suhuf-tevrat-zeburincil-kuran.html
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Kur'an, ilahî bir rahmettir
Değerli okuyucularım,
Adem aleyhisselâmdan bu yana bütün peygamber efendilerimizin
bizlere bildirdikleri din, İslâm'dır. Çünkü Allah (c.c.) katında
İslâm'dan başka din yoktur. Ayet-i kerimede:
"Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin
anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır." [Al-i İmran, 19]
buyruldu.
Allah'ın varlığını, birliğini ve yarattığı tüm âlemler üzerindeki
sahiplik ve egemenliğini kabul ve onaylamaya dayanan bu dine
"tevhit dini" denir. Bu dinin esası; tek olan, eşi, benzeri, ortağı
olmayan Allahü Tealâ hazretlerine ve O'nun elçileri aracılığıyla
bildirdiği, O'ndan gelen her şeye inanmak; O'nu kabul ve tasdik
etmek; O'na teslim ve tabi olmaktır. Allahü Tealâ'ya teslim ve
tabi olmak demek, O'nun iradesine, O'nun arzu ve isteklerine
uymak, O'nun hükümlerine göre hareket etmek demektir.
Gerçekte Allahü Tealâ hazretlerinin bu istek ve arzuları, bu
ahkâmı, insanın ebedî mutluluğunun temel kaynağıdır. İnsan için,
rahmettir. Yoksa her şeyi kendisi yaratmışken, hiçbir şeye ihtiyacı yok ve her şey O'na muhtaç iken, Ulu Yaratan kendisi için
insanlardan, aciz kullarından ne isteyebilir ki? Yaratan, insanı
eşref-i mahlûk olarak yaratmış ve onu hadsiz hesapsız nimetlerle
donatmıştır. Kitaplarında bizlere bildirdiği bu hükümlerle de
bizleri, olgunlukların doruklarına taşımak, bizleri kâmil insan
mertebesine yükseltmek ve böylece nimetlerini tamamlamak
istemektedir. Ayet-i kerimede:
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"Allah sizi zorlamak istemez, Allah sizi arıtıp üzerinize olan
nimetini tamamlamak ister..." (Maide, 6) buyruldu.
Keşke biz insanlar bu rahmetin farkında olup Rabbimizin bu
arzularını gereği gibi yerine getirebilseydik.
Değerli okuyucularım, Allahü Tealâ'nın rahmet kaynağı olan bu
ahkâmı, O'nun Cebrail (a.s.) aracılığıyla peygamberlerine
gönderdiği kitaplarla insanlara bildirilmiştir. Bu kitapların ve
suhufların hemen hepsinde insanoğlunun bir olan, eşi, benzeri,
ortağı olmayan tek yaratıcı Allah'a, O'nun meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, her şeyin O'nun tarafından yaratıldığına,
her şeyin yaratılış amacına uygun şekilde tertip ve tanzim
edildiğine, biçimlendirilerek ölçülendirildiğine, ahıret âlemine ve
büyük hesap gününe inanmaları istenmiştir. Ayrıca yalan söylememek, zina etmemek, haksız yere cana kıymamak, başkalarının
mallarına ve canlarına zarar vermemek, anaya babaya iyilik
yapmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak, hısım, akraba ve yakınları ziyaret etmek gibi insanı hayra götürecek doğru bir yaşama
biçiminin ölçüleri bildirilmiştir. Allahü Tealâ'nın ahkâmını bildiren bu kitapların hepsinde bildirilen din, İslâm'dır. Bu kitapların
hepsi de İslâm'ın kitaplarıdır.
Bu kitapların sonuncusu, insanlığın en gelişmiş bir döneminde
gelen ve ebediyete kadar insanlığın uyacağı hükümleri bildiren
Kur'an-ı kerimdir. Kur'an-ı kerim, tam anlamıyla mucize bir
kitaptır. Kur'an üzerinde birazcık inceleme yapan herkes, hemen
bunun farkına varır. Müşrikler mucize isteyince Allahü Tealâ:
"Kur’an gibi bir kitabı sana indirmemiz, yetmez mi?" [Ankebut, 51] buyurdu.
Allahü Tealâ, Kur'an için:
"Sen, sana bu Kitap'ın verileceğini ummazdın. O ancak
Rabbinin bir rahmetidir." [Kasas, 86]
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"Doğrusu bu Kuran sana ve ümmetine bir öğüttür." [Züfruf,
44]
"İşte bu Kuran doğruluk rehberidir." [Casiye, 11]
"Oysa sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun.
Kuran, âlemler için sadece bir öğüttür." [Yusuf, 104]
"And olsun ki Biz bu Kuran'da, belki öğüt alırlar diye, insanlara her türlü misali verdik." [Zümer, 27] buyurdu.
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'an, yaratık değildir
Değerli okuyucularım,
Okumak üzere elimize aldığımız herhangi bir Kur'an-ı kerimin
kağıdı, mürekkebi ve benzeri maddi kısımları (mushaf) elbette
Halk âlemindendir. Yani yaratıktır. Ama onun içindeki sözler, bu
sözlerin tertip ve tanzimi, bu sözlerdeki kast-ı ilahî olan anlam,
bizzat Allahü Tealâ'nın kendisine aittir. "Kur'an" dediğimiz
zaman kast edilen de bu sözlerdir. Bu sözler Allahü Tealâ'nın
kelâm sıfatının tecellisidir ve yaratılmış şeylerden değildir. Onun
için Kuran'ın yaratık olduğunu söylemek küfür olur.
İngilizce kaynakların bir kısmında "Muhammed'in yazdığı
Kur'an", "Muhammed'in kitabı Kur'an" ya da Kur'an için
"Yazarı: Muhammed" gibi ifadeler geçiyor. Bunlar Allahü
Tealâ'yı, İslâm'ı, peygamberleri tanımamanın, onları doğru
şekilde bilmemenin sonucunda söylenmiş sözlerdir.
Son peygamber, Muhammed aleyhisselâm ümmî idi. Yani
okuması yazması yok idi. O herhangi bir kitap da yazmamıştır.
Kur'an-ı kerim, doğrudan, Cebrail adlı melek vasıtasıyla O'na
vahyedilmiştir. Yani bir başka deyimle, O'nun her harfi, her
kelimesi, her cümlesi bizzat Allahü Tealâ'ya aittir.
Değerli okuyucularım, birçoklarımızın günlük hayatımızda
konuştuğumuz kelime sayısı 800-1000'i geçmez. Kim bilir, bazı
entelektüel aydınlarımız belki de 10-15 bin kelime ile konuşup
yazıyorlardır. Genel olarak insanların kültür seviyesi, onların
bildikleri kelime ve terim sayısı ile ölçülür. Çünkü her kelime
belli bir kavramı, bir fikri, bir bilgiyi anlatır. Kısaca bilinen
kelime ve terim sayısı, ilmî ve kültürel seviyenin ölçütüdür.
Onun için Allahü Tealâ, Adem'i yarattığı zaman meleklerine
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karşı onun eşyayı adlandırmasıyla övünmüştür. (Bkz. Bakara, 3133) Rabbülâlemin'in bu vurgusuna rağmen insanoğlu eşyayı
adlandırmanın önemini ancak son birkaç yüzyıl içinde tam olarak
kavrayabilmiştir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin:
"Rütbelerin en üstünü, ilim rütbesidir" [Hadarat-ül-kuds]
hadisindeki derin anlamı ise ancak son çeyrek yüzyılda tam olarak kavrayabilmiş, onun için, içinde bulunduğumuz çağa, "bilgi
çağı" denmeye başlanmıştır. İslâm âleminin bunun önemini hâlâ
kavrayıp kavrayamadığını da sizlerin değerlendirmenize bırakıyorum. Sözü uzatmayalım. Son birkaç yüzyıl içinde Linne ile
başlayan sistematik çalışmalar içinde on binlerce bitki, hayvan,
mikroorganizma adlandırılmış; yüzlerce yeni hastalığa, elde
edilen binlerce kimyasala yeni adlar verilmiş, teknoloji ürünü
binlerce yeni ürün yeni adlarla piyasaya sürülmüştür. Kısaca yüz
binlerce bitki, hayvan, mikroorganizma, işlem, teknik, metod,
ürün, uzay cismi, ev eşyası... yeniden adlandırılarak sözlüklerdeki kelime ve terim sayısı yüz binleri bulmuştur. Bütün bunlar
ilahî arzunun nasıl gerçekleştiğinin ve Rabbülâlemin'in insanlığı
nasıl bir büyük gelişime götürdüğünün en önemli delilleridir.
Kısaca Allahü Tealâ, dünyayı, eşref-i mahlûk olarak yarattığı,
yeryüzünü emrine verdiği, yeryüzündeki halifesi kıldığı insan
eliyle adeta yeniden biçimlendirmektedir.
Değerli okuyucularım, bütün bunlara rağmen en gelişmiş
sözlüklerdeki kelime ve terim sayısı bile bir milyonu geçmez.
Halbuki Allahü Tealâ'nın ilmi gibi sözleri de sonsuzdur:
"De ki, Rabbimin sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o
kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin
sözleri tükenmez." [Kehf 10]
Hiç Yaratan, yarattıklarını bilmekten ve onları adlandırmaktan
aciz olur mu?
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İşte Kur'an-ı kerim, Allahü Tealâ'nın kelâm sıfatının tecellisi
olup o zamanın en zengin dili olan ve bugün dahi hemen hemen
aynı zenginliğini koruyan Arapça ile indirilmiş, zamanında Arap
diline birçok yeni kavram da kazandırmıştır.
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'an, korunmakta olan bir kitaptır
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ tarafından, insanları dünya ve ahıret selametine
kavuşturacak esasların peygamberlere bildirilmesine "vahiy"
denir. Vahiy, vahiy meleği Cebrail aleyhisselâmın, Allah'ın emir
ve yasaklarını peygambere okumasıdır.
Kur'an-ı kerim, ayetler halinde, 23 yılda vahyedilmiştir.
Vahiy değişik şekillerde gerçekleşmiştir:
"Bunlardan biri, daha sonra uyanınca gerçek hayatta aynen
meydana gelen 'doğru rüyalar' idi. Peygamberimizin değerli
hanımı Hz. Aişe annemiz: 'Rasulullah (s.a.v.)'in gördüğü rüyalar
aynen çıkardı. Bu rüyalar sabah aydınlığı kadar açıktı.' buyuruyor. Kur'an-ı kerim 6 ay kadar rüyalar yoluyla vahyolunmuştur.
İkincisi, Cebrail (a.s.)'ın insan şekline girerek getirdiği vahiylerdir. Cebrail, çoğunlukla yakışıklı bir sahabi olan Hz. Dıhye'nin
şeklinde gelirdi.
Bazı zaman da Cebrail görülmeden, uğultu veya çıngırak sesine
benzer bir sesle vahiy gelirdi. Genellikle korkutma ve azap ayetlerinin bu şekilde geldiği bildirilmiştir.
Uyanık olduğu halde Rasulullah (s.a.v.)'in kalbine bırakıldığı da
olmuştur. Başka şekillerde de gelmiştir.
Vahiy geldiği zaman soğuk kış günlerinde bile Resulullah
(s.a.v.)'in mübarek yüzünde yağmur damlaları gibi ter tanecikleri
belirirdi. Yanında bulunanlar o kadar etkilenirlerdi ki bazen elle115

rini ve kollarını kaldıracak güçleri kalmazdı. Bir keresinde
devenin üzerinde iken vahiy gelmiş, deve arka ayakları üzerine
çökmek durumunda kalmıştır."[1]
Peygamber Efendimiz kendisine gelen vahyi ezberler ve asla
unutmazdı. Ayet-i kerimede mealen:
"Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın" [A'la,
6] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.), kendisine gelen vahyi ashab-ı kirama okur,
onlar da ezberlerlerdi.
14 asırdır birçok ateistler ve İslam düşmanları, Kur'anı değiştirmek ve bozmak için, şiddetli bir arzu, hırs ve gayret göstermektedirler. Buna rağmen, Kur'an-ı kerim, en küçük bir değişme
olmaksızın günümüze kadar gelmiştir.
Ayet-i kerimede:
"Doğrusu Kitap'ı Biz indirdik, onun koruyucusu da elbette
Biziz." [Hicr, 9] buyruldu.
Aşağıda anlatacağım sebeplerle Kur'an üzerinde herhangi bir
tahrifat yapmak da asla mümkün değildir.
Cebrail (a.s), her ayeti vahyettiği zaman, o ayetin hangi sürenin
kaçıncı ayeti olduğunu da bildirirdi. Peygamber Efendimiz, vahiy
katiplerine söyler, onlar ayeti oraya yazarlardı. Ayet geldikten
sonra hemen herkes onu ezberler ve namazlarda okurlardı.
Ayrıca her yıl Ramazan ayında Cebrail (a.s.) gelir, Muhammed
(a.s.) ile karşılıklı otururlar, Resulullah (s.a.v.) okur, Cebrail
(a.s.) dinler, herhangi bir eksik ve hata var ise hemen düzeltirdi.
Bu olaya "mukabele" denilirdi. Mukabele, Peygamberin vefatına
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kadar düzenli şekilde devam etti. O'nun vefatından sonra da,
O'nun bir sünneti olarak, Müslümanlar tarafindan asırlardır aynı
şekilde sürdürülmektedir.
Genellikle camilerimizde, mukabelede, her sabah, namazdan
önce bir cüz (20 sayfa) okunur. Hoca efendi ve birkaç yardımcısı
okur. Kur'anı iyi bilen Müslümanlar (yaklaşık 15-20 kişi) takip
eder. Bir yerde yanlış okunsa hemen uyarırlar. Bu şekilde
Kur'anın baştan sona kadar okunmasına "hatim" denir. Böylece
ramazan ayı ile birlikte "Kur'anın hatmi" de tamamlanmış olur.
Diğer yandan bugün Kur'an-ı kerimi yüzlerce hafız ezberlemiş
durumdadır.
O sebeple, Kur'an-ı kerim üzerinde herhangi bir yayıncının en
küçük bir değişiklik yapması kesinlikle mümkün değildir. Çünkü, yapılan hata, mukabelelerde ve hafızların tekrarında hemen
ortaya çıkar.
Allah'a emanet olunuz.

---------------------------------[1] İlhan Apak (Co-ed.), 1994. Yeni Rehber Ansiklopedisi, Vahiy bahsi. İhlas
Gazetecilik Holding A.Ş., İstanbul
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Kur'an, uydurma değildir
Değerli okuyucularım,
Geçen yazımda da belirttiğim gibi, İslâm'ın temel ve en sağlam
kaynağı olması nedeniyle, 14 asırdır birçok ateist ve İslâm
düşmanları, Kur'anı değiştirmek, bozmak, tahrif etmek, Müslümanların kalblerinde şek ve şüphe uyandırmak için çok şiddetli
bir arzu duymaktadırlar. Fakat güneş balçıkla sıvanır mı? Bu
çamurlardan birisi de sözüm ona bazı hadislere dayanarak ortaya
atılan Kur'ana şeytanın uydurma sözler karıştırdığı iddiasıdır.
Hatırlayacaksınız, bu konuda "Şeytan Ayetleri" adlı bir de kitap
yayınlamışlardır. Kuşkusuz böyle bir iddia, ancak, tüm noksan
sıfatlardan uzak olan Allahü Tealâ'yı kendi gibi aciz sanan bazı
densizlerin iddiasıdır. Ayet-i kerimelerde:
"O, bir işin olmasını dilerse, ona yalnızca "ol!" der, o da
hemen oluverir." [Bakara, 117]
"Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi anidir." [Kamer, 50]
buyruldu.
Dilediğinde bir göz kırpması gibi kısa bir zaman içinde buyruğunu gerçekleştiren bir Yaratıcı, kendi kitabı içine şeytanın ayet
diye uyduruk söz karıştırmasına izin verir mi? Bu çarpık iddialara gerekli cevap zaten 14 asır önce aşağıdaki ayet-i kerimeler
ile verilmiş bulunmaktadır:
"Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki, bir
şeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder,
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sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir." [Hac, 52]
"Allah şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve
kalbleri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler
şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler." [Hac, 53]
O sebeple bu güçsüz bu konuda daha fazla bir şey yazmak gereğini duymuyorum.
Değerli okuyucularım,
Kur'an-ı kerim, insanların ve toplumların, nefsî temellere dayanan birçok maddî ve manevî hastalıklarına çok basit esaslara
dayanan doğru çözümler getirdiği halde, edebî güzelliğinden
hiçbir taviz vermemiştir. O, uydurulabilen bir söz değildir.
"De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu
Kur’anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler,
and olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar." [İsra, 88]
"And olsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için
ibretler vardır. Kur'an uydurulabilen bir söz değildir. Fakat
kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi
açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir."
[Yusuf, 111]
"Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş
değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve o Kitap'ı
açıklar. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur."
[Yunus, 37]
"Senin için, Onu uydurdu mu? diyorlar. De ki: Onun surelerine benzer bir sure meydana getirin, iddianızda samimi
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iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın."
[Yunus, 38]
"Sana Kuran'ı kendiliğinden uydurdu, derler; de ki: Uydurdumsa suçu bana aittir; oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan
uzağım." [Hud, 35]
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'an-ı kerimin bazı nitelikleri
Değerli okuyucularım,
Kur'an-ı kerim, gerçekten tam anlamıyla mucize bir kitaptır.
Hâris el-A'ver'den nakledilen ve fitnelerden kurtuluş yolunun
Kur'ana uymaktan geçtiğini bildiren bir hadis-i şerifte Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
"(Fitnelerden kurtuluş yolu) Allah'ın Kitabıdır. O'nda sizden
öncekilerin ahvâliyle ilgili haberler, sizden sonra gelecek
fitneler ve kıyamet ahvâli ile ilgili haberler mevcuttur. Ayrıca
sizin aranızda cereyan edecek ahvâlin de hükmü var. O, hak ile
batılı ayırt eden ölçüdür. O'nda her şey ciddîdir, gayesiz bir
kelâm yoktur."
"Kim akılsızlık edip, O'na inanmaz ve O'nunla amel etmezse,
Allah onu helâk eder. Kim O'nun dışında hidayet ararsa Allah
onu saptırır. O Allah'ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir,
O dosdoğru yoldur. O, kendine uyan hevaları kaymaktan,
kendisini okuyan yol göstericileri kafa karışıklığından korur.
Alimler O'na doyamazlar."
"O'nun çokça tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez. İnsanı
hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez. O
öyle bir kitaptır ki, ... Kim O'ndan haber getirirse doğru söyler.
Kim O'nunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim O'nunla
hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim O'na çağrılırsa, doğru
yola çağrılmış olur. Ey A'ver, bu güzel kelimeleri öğren."
[Tirmizî]
buyurmuştur.
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Allahü Tealâ, O'nu, insanların öğrenmeleri ve ezberlemeleri için
kolaylaştırmıştır. Şöyle ki:
• Genel olarak birbirine benzer ifade, ibare, deyim ve kelime
grupları sık sık tekrarlanarak insanların kolayca onları bellemeleri sağlanmıştır.
• İlk öğrenenlerin fazla zorlanmamaları için baş tarafların okuması daha kolaydır. Daha çok sosyal konuların işlendiği sonlarda ise
kelime çeşitliliği gittikçe artmaktadır. Ancak Kur'an öğrenen kişi
artık belli bir seviyeye geldiğinden buraların okunması kendisine
o kadar zor gelmemektedir.
• Kur'an-ı kerim, düzyazı biçiminde vahyedilmiş olmasına
rağmen, cümle ve cümleciklerin sonu genellikle kafiyeli kelimelerle bittiğinden tamamen bir manzum yazı havası içinde
okunmakta, insan O'nu okurken tıpkı bir şiir okur gibi zevk
almaktadır.
• Birçok yerlerinde yalnız cümle ve cümleciklerin sonu değil,
bazen bir cümlenin tamamı birbiri ile kafiyeli kelimelerden
oluşmaktadır. Bu da okuyuşa ayrı bir zevk katmaktadır.
• Arapça'da bazı heceler uzun, bazıları çok uzun, bazıları da kısa
okunur. Bu da sesli okurken Kur'anın okunuşuna büyük bir ahenk
katmaktadır. Hele Saba, Hüzzam gibi belli makamlarla cehren
okunduğunda okuyan da dinleyen de büyük bir manevî zevk
almaktadır.
Bu söylediklerim tamamen Kur'an-ı kerimin biçimsel özellikleriyle ilgilidir. Önceki yazılarımda da zaman zaman belirttiğim
gibi, asıl olan Kur'anı anlamak, O'nun ahkâmına, oradaki buyruk,
tavsiye ve öğütlere uymaktır.
Ayet-i kerimede Allahü Tealâ:
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"Kur’anı öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan
yok mu?" [Kamer, 17] buyurdu.
Değerli okuyucularım, Allahü Tealâ, Kur'anı, batıl yolda olanların herhangi bir kuşkuya düşmemeleri için okuması yazması
olmayan ümmî bir peygambere indirmiştir. Ayet-i kerimede bu
durum mealen aşağıdaki şekilde ifade edildi:
"Sen bundan [Kur'an-ı kerim indirilmeden] önce, bir yazı, bir
kitap okumadın, elinle de yazı yazmadın. Böyle olsaydı, bâtıl
yoldakiler şüpheye düşerlerdi." [Ankebut, 48]
Diğer yandan Kur'an, 23 yılda inmiş olmasına rağmen O'nun
içeriğinde herhangi bir tutarsızlık yoktur. Eğer O, akşam yediğini
sabaha unutan aciz insan eliyle oluşturulmuş bir doküman olsa
idi, bu kadar uzun zamanda, bu kadar çeşitli konuyu işleyen bir
belgede birçok çelişki ve tutarsızlık olurdu. Ayet-i kerimede:
"Eğer Kur’an, Allah’tan başkasından gelmiş olsaydı, içinde
pek çok tutarsızlık bulunurdu. Bunu düşünemiyor musunuz?"
[Nisa 82] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'an, kendisine uyulmak içindir
Değerli okuyucularım,
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, Kur'an-ı kerim'in öğrenilmesine,
öğretilmesine ve okunmasına çok büyük bir önem vermiştir.
Hadis-i şeriflerde:
“Sizin en faziletliniz Kur'an öğrenen ve öğretendir.” [Buhari]
“Ümmetimin en üstün ibadeti, Kur'an okumaktır.” [Ebu
Nuaym]
“Kur'an okunmayan evin, hayrı azalır, şerri çoğalır, ev halkına
darlık gelir.” [Dare Kutni]
“Evlerinizi namaz ve Kur’an okumakla süsleyiniz.” [El-İtkan]
buyruldu.
Kur'an öğrenmek ve okumaktan maksat da Kur'anı anlayıp onun
hükümlerine, ondaki tavsiye ve öğütlere uymaktır. Kur'anın
Arapça indirilmesinden gayenin içine indiği insanların anlaması
olduğu, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin de onun anlaşılamayan
kısımlarını insanlara anlatmak ve açıklamakla görevli bulunduğu
yine kitab-ı mübindeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Ayet-i kerimelerde:
“Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.”
[Yusuf, 2]
“Sana da Kurân'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın.” [Nahl, 44] buyruldu.
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Kuşkusuz Kur'an-ı kerimin Rasulullah'ın açıklamalarıyla doğru
şekilde anlaşılmasından amaç ise, Allahü Tealâ'nın insanları
iyiliklere götürecek ve onları edep sahibi, olgun insanlar haline
getirecek kurallarının, buyruklarının, tavsiye ve öğütlerinin hiçbir
kuşkuya yer kalmayacak şekilde bilinmesi ve onlara uyulmasıdır.
Allahü Tealâ, bu kurallarla kendisine inanan ve rızasını gözetenleri kurtuluşa erdirir. Ayet-i kerimede:
“Doğrusu size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitap gelmiştir.”
[Maide, 15]
“Allah, rızasını gözetenleri onunla, selamet yollarına eriştirir
ve onları, izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları
doğru yola iletir.” [Maide, 16] buyruldu.
Bu kurallara uymayanlara gelince; bunlar, hem dünyada hem de
ahirette çeşitli sıkıntılara maruz kalırlar.
Değerli okuyucularım, insanların başına gelen sıkıntıların önemli
bir bölümü, kendi nefislerinin heva ve arzularına uymalarından
ileri gelir. İnsanları hayır ve iyiliklere götüren, onların ebedî
mutluluğunu sağlayan şey, Rablerine inanarak O'na ve O'nun
elçilerine tabi olmalarıdır. Yani bir başka deyimle nefislerinin
hevesleri yerine, Cenab-ı Hakkın arzu ve isteklerine uymalarıdır.
Onun için Rabbimiz bizden ısrarla Yüce Zatına ve Peygamberine
itaat edilmesini, kendi ahkâmına, kendi buyruk, tavsiye ve
öğütlerini bildiren Kitap'ına uyulmasını istemektedir. Ayet-i
kerimelerde:
“De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın.” [Al-i imran, 31]
“De ki: Allah'a ve Peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse
bilsinler ki, Allah inkâr edenleri sevmez.” [Al-i imran, 32]
“Bu, indirdiğimiz kutsal bir Kitap'tır, ona uyun.” [En'am, 155]
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“Rabbinizden size indirilen Kitap'a uyun, O'ndan başka dostlar
edinerek onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.”
[A'raf, 3]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, insan, başıboş değildir ve Kur'anın
ahkâmına uyup uymadığından sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk,
ergen ve akıl sahibi herkesi kapsar. Durum böyle olduğu halde,
zamanımızda Kur'an, durmadan mezarlıklarda veya camilerde
okunarak sevabı ölülere bağışlanan, fakat ahkâmından çok az
kişinin haberdar olduğu bir belge haline gelmiştir. Geçenlerde bir
tv programında, şu anda adını hatırlayamadığım bir hoca efendi,
İmam-ı Gazali'nin bu durumu aşağıda anlatılanlara benzettiğini
söylüyordu. Güzel bir örnek olduğu için onu sizlerle paylaşmak
istiyorum:
Şimdi bir çiftlik ağası düşünün. Bu kişi çalışanlarına, yapılacak
işlerle ilgili bir talimat gönderiyor. İşçiler talimatı alıyorlar.
"Şurası sulanacak, burada karık açılacak, şuradaki bitkiler çapalanacak..." diye ha bire talimatı okuyorlar fakat hiçbir iş yapmıyorlar. Siz patron olsanız, durmadan talimatınızı okuyup fakat
onun gereklerini yapmayan bu işçileri kapınızda tutar mıydınız?
Cevabını siz verin.
Allah'a emanet olunuz.
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İnsan, Kur'anın ahkâmından sorumludur
Değerli okuyucularım,
İnsan kendisine bir öğüt ve rahmet olarak indirilen Kur'an-ı
kerimin ahkâmına uymakla yükümlüdür ve O'na uyup uymadığından kendisine hesap sorulacaktır. Ayet-i kerimede:
"Doğrusu bu Kuran sana ve ümmetine bir öğüttür, ondan
sorumlu tutulacaksınız." [Züfruf, 44] buyruldu.
Peki nedir bu ahkâm? Tabii, öncelikle, en başta Allahü Tealâ'nın
varlığı ve birliği olmak üzere iman esasları. Bu esaslar Kur'anda
açık bir şekilde ifade edilmiş ve bunları inkâr edenlerin derin bir
sapıklık içinde olduğu belirtilmiştir:
"Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve
ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa
sapmıştır." [Nisâ, 136]
Kaderle, yani bütün olacak şeylerin önceden yazılarak zamanı
geldikçe Allah (c.c.) tarafından yaratıldığı konusu ile ilgili olarak
da:
"Her olay ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce, bir kitapta yazmış olmayalım." [Hadid, 22]
buyruldu.
İşte insanlar bunlara inanmak, kabul ve onaylamakla yükümlüdürler. İnsanı yüksek edep ve olgunluğa ulaştıracak ilahî eğitim
ve insan için bütün hayırlar bu "iman" olgusuyla başladığından
bunlara inanmak dinin temeli olup bunları inkâr edenlerin diğer
işleri hiç dikkate alınmaz. Ayet-i kerimede:
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"Rablerini inkâr edenlerin işleri, fırtınalı bir günde, rüzgarın
şiddetle savurduğu küle benzer; yaptıklarından hiçbir şey elde
edemezler." [İbrahim, 18] buyruldu.
Diğer yandan insanlar Kur'andaki "yasak"lara uyup uymadıklarından da sorumlu olacaktır. Bunlardan bazıları İsra suresinde art
arda sıralanmıştır. İşte bu örnekler:
"Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp
tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın." [İsra, 29]
"Sakın zinaya yaklaşmayın; doğrusu bu çirkindir, kötü bir
yoldur." [İsra, 32]
"Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın." [İsra, 33]
"Bir şeyi ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam tutun, doğru terazi ile
tartın." [İsra, 35]
"Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp,
bunların hepsi o şeyden sorumlu olur." [İsra, 36]
"Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin." [İsra, 37]
Ayrıca insanlar Allahü Tealâ'nın Kur'an-ı kerimdeki "buyruk"
ve "öğüt"lerine uyup uymadıklarından da sorumlu olacaktır.
Sizlere bunlardan da birkaç örnek vermek istiyorum:
"Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl." [Taha, 14]
"Ey îman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi
size de farz kılındı." [Bakara, 183]
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"Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önden gönderdiğiniz
her hayrı Allah katında bulacaksınız." [Bakara, 110]
Değerli okuyucularım, insan için doğru bir yaşama biçiminin
kurallarını içeren bu hükümler, insanın ebedî mutluluğunun
anahtarı olduğundan, bunlar, değerli kaynaklardan alınarak bu
güçsüzün "İnsanı ve İslam'ı Doğru Anlamak" adlı kitabındaki "Ebedî bir Mutluluğun Altın Kuralları" adlı yazısında
verilmiş bulunmaktadır.
İyi olmak, Kur'anın ahkâmına uymak ve Kur'anda verilen esaslara göre yaşamaktır. Bu durum ayeti kerimede şu şekilde ifade
edilmiştir:
"Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi
olmak demek değildir; Lakin iyi olan, Allah'a, ahiret gününe,
meleklere, Kitap'a, peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle,
yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve
köleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekat veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş
alanında sabredenlerdir." [Bakara, 177]
Değerli okuyucularım,
"iyi" ve "kötü" kavramlarının insan nefsinin isteklerine dayanmayan, en iyi, en açık, en nesnel ve en yansız ölçüleri Kur'an-ı
kerimde verilmiştir. İnsanlar bu kurallara uymakla da yükümlü
kılınmıştır. Allah'ın tüm zamanları ve mekânları kapsayan bu
kurallarında asla değişiklik olmaz. Ayet-i kerimede:
"Bu, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız yasadır. Sen bizim yasamızda değişiklik bulamazsın." [İsra, 77] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'andan yüz çevirenlerin durumu
Değerli okuyucularım,
Kur'an-ı kerim, doğru ile yanlışı ayıran, geçmişte de gelecekte de
hiçbir belgenin onu geçersiz kılamayacağı çok değerli bir kaynaktır.
"Kitap kendilerine gelince, onlar, O'nu inkar etmişlerdir; oysa
O, değerli bir Kitap'tır. Geçmişte ve gelecekte O'nu batıl kılacak yoktur." [Fussilet, 41-42]
Kur'an-ı kerim bir doğruluk ve kurtuluş rehberidir. O'na inanmayıp O'ndan yüz çevirenler sıkıntılardan kurtulamaz.
"İşte bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir, O'nunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol
gösteren bulunmaz." [Zümer, 23]
"Kur'an okuduğun zaman senin ile ahirete inanmayan kimseler arasına görünmeyen bir perde çekeriz." [İsra, 45]
"Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilemeyecekleri yerlerden
yavaş yavaş düşüşe yuvarlayacağız." [Araf, 182]
Bazı kimseler de Kur'anı bilmediği ve Kuran hakkında hiçbir
esaslı bilgiye sahip olmadıkları halde kuruntu ve zanlarıyla
hareket ederek Allah'ın dini hakkında ahkâm keserler. Bunlar
hakkında da Allah (c.c.):
"Bunların bir de ümmî kısmı vardır, kitabı bilmezler, ancak
birtakım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan
içinde dolaşır dururlar." [Bakara, 78] buyuruyor.
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Değerli okuyucularım, Allahü Tealâ biri görünen maddî, diğeri
de görünmeyen manevî olmak üzere iki büyük âlem yaratmıştır.
İki büyük düzen... Bu düzenlerin yaratıcısı, sahibi, tertip ve
düzenleyicisi, çekip çeviricisi O'dur. Kurallarını O koymuştur.
Bu düzenlerin tek egemeni O'dur. Allah (c.c.), insanı da her iki
âlemden unsurlar taşıyan bir küçük âlem olarak yaratmış, yeryüzündeki halifesi kılmış, onu başka hiçbir canlıya bahşetmediği "akıl" gibi bir nimetle donatmış, onu gönderdiği elçileri ve
kitaplarıyla eğiterek "ahlâken" yüceltmiş, "bilgi" edinme ve
işleme yöntemlerini öğreterek yeryüzünün düzenleyicisi, çekip
çeviricisi haline getirmiştir. O'nun mânevî düzeninin insanı
olgunlaştıran yasalarını, bize, Kur'an haber vermektedir. Rabbilâlemin, hak ve gerçek olarak yarattığı ve kurallarını koyduğu bu
düzenlerin ve onların sahibi olan kendi Ulu Zat'ının anlaşılmasını, gerçeklere kör olunmamasını, evrende kurduğu düzenin bozulmamasını istemektedir.
"Rabbiniz size idrak kabiliyeti verdi. Hakkı görenin faydası
kendine, kör olanın zararı kendinedir." [En'am, 104]
"Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." [Araf,
56]
"Ölçüyü ve tartıyı tam adaletli yapın; insanlara eşyalarını eksik
vermeyin; yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." [Hud, 85]
Allahü Tealâ'nın bu ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenler
ise zalimlerdir. Bunların kötü bir azap ile cezalandırılacakları,
birçok ayet-i kerimede açıkça beyan edilmiştir.
"Ayetlerimizi, zalimlerden başka kimse, bile bile inkar etmez."
[Ankebut, 49]
"Bu, indirdiğimiz kutsal Kitap'tır, O'na uyun. ... Şüphesiz O,
size Rabbinizden bir belge, hidayet ve rahmet olarak gelmiştir.
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Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden
daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, kötü bir azapla cezalandıraca-ğız." [En'am,
155-157]
"Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler
de böylece yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna
bir bak." [Yunus, 39]
Değerli okuyucularım, biz aciz kullar dahi yeryüzünde kurduğumuz bir düzenin bozulmasını istemez ve onu bozanlar için çeşitli
yaptırımlar uygular iken, hiç, her şeyi yaratan, her şeyi çekip
çeviren ve her istediğini yapacak mutlak bir gücün sahibi olan
Allahü Tealâ, kurduğu ilahî düzenin bozulmasına seyirci kalır
mı? O'nun sabır ve rahmet sıfatlarının tecellisi olarak hatalarından dönecekleri umuduyla birçok şeyi belli bir zamana ertelemesi birçoklarını yanıltmakta, şımartmakta ve onların fütursuzca
zulüm ve edepsizliklerine devam etmelerine sebep olmaktadır.
Aman dikkat!... Allah (c.c.), biz aciz kullar gibi, bugün verdiği
sözü yarın unutanlardan değildir. "Rabbin unutkan değildir."
[Meryem, 64] O'nun her vaadi gerçektir. Onları uygulamasına
engel olacak hiçbir güç de yoktur. O sebeple bizler, ilahi düzeni
bozan, kendini ve insanları sıkıntılara sokan, ilahi rahmetten
yoksun, hak hukuk bilmez zavallılardan olmayalım. Olmayalım
ki, bizler, ilahî yasalardan yüz çevirdikleri için vaat edilen o
şiddetli cezalara çarptırılanlar arasında yer almayalım. Allah
(c.c.), kimseye zulmetmez. Edepsizlik yaparak insan kendine
zulmeder. Tıpkı baba sözü dinlemeyen yaramaz bir evlâdın oraya
buraya sataşırken kendi cezasını bulduğu gibi.
Allah'a emanet olunuz.
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Kur'anın her sözü, haktır
Değerli okuyucularım,
Doğru bir iman için suhuflar, Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'anın
Allah (c.c.) tarafından hak olarak gönderilmiş birer ilahî belge
olduğuna inanmak gerekir. Daha önceki bazı yazılarımda da
belirttiğim gibi, özellikle de, doğruluğu ve korunması bizzat
Allahü Tealâ tarafından garanti altına alınmış olan ve Adem
aleyhisselamdan bu yana değişik peygamberler tarafından insanlığa tebliğ edilmiş bir dinin en son ve en sağlam kaynağı olan
Kur'an-ı kerimin bizzat yaratıcının sözü olduğuna, O'nun önceki
kitapları doğrulayıcı olarak geldiğine, orada görünür ve görünmez alemler hakkında verilen her bilginin bir hak ve gerçek
olduğuna hiçbir tereddüt ve kuşku duymadan inanmalı, onları
kabul ve onaylamalıdır. Ayeti-i kerimelerde:
"Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik ve O, bütün gerçeği içinde
toplayarak indi." [İsra, 105]
"(Kur'an) kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan
millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve
rahmettir." [Yusuf, 111] buyruldu.
Değerli okuyucularım, Kur'an-ı kerimde bizzat Allahü Tealâ hazretlerinin kendi öz nitelikleri ile bilgiler vardır. Allahü Tealâ'yı
ve O'nun hayra götüren ahkâmını insanlığa anlatmak için
gönderilen peygamberlerin gösterdikleri çabalarla ilgili bilgiler
vardır. İnsanlık için hayır ve iyiliğin neler olduğunu bildiren,
insanî davranışlara ilişkin en sağlam ölçüleri gösteren bilgiler
vardır. Görünmeyen canlılar, melekler, ruhlar alemi, kıyamet ve
ahıret halleri... gibi konularla ile ilgili çeşitli bilgiler vardır.
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Bunları akılla değerlendirmeye kalkmamalıdır. Zaman zaman
belirttiğim gibi akıl, görünür bir ilahî düzen olan madde âlemi
üzerinde ve bu âlemden gelen verilerle çalışan bir mekanizmadır.
Kıyaslamalarını bu âlemin ölçülerine vurarak yapar. Halbuki
Cenab-ı Hakkın yarattığı görünmeyen âlemler tamamen farklı
ölçüt ve değerlere sahiptir. Oradaki nesneler ve olaylar madde
âleminden farklıdır. Tamamen farklı yasalara tabidir. Biz
insanlar için bunlar şimdilik dünya gözüyle yalnız anlamsal bir
değer taşıdığından buna manevî alem diyoruz. Allahü Tealâ,
oradaki olayları kısmen de olsa kavrayabilmemiz için rüya ve
tasavvurlardan ibaret misal âlemini bize örnek olarak bahşetmiştir. Bununla birlikte ahıret âleminin gerçekleri, insanın hayal
ve tasavvurlarından tamamen farklıdır. Onları insanın dünya
bakış açısı ile tam olarak anlaması, kavraması mümkün değildir.
İnsan, kendi düş ve hayallerine göre hangi konumda ise, ahıret
alemi de insan ve madde âlemine göre öyle bir konumdadır.
Dünya hayatı, uykudaki bir kimsenin süreğen rüyası gibidir. O
sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar" [Sefer-i Ahiret] buyurdu.
İşte o nedenle Kur'an-ı kerimdeki her sözü hak (gerçek ve doğru)
olarak bilmeli, öylece inanmalı, kabul ve tasdik etmelidir. Yorum
gerektiren müteşabih ayetleri de Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz
nasıl yorumladı ve ehl-i sünnet alimleri bu yorumları nasıl açıkladı ise öylece benimsemelidir.
Değerli okuyucularım, bazı densizler, internette, insanların dinî
davranışlarındaki çelişkileri ileri sürerek Allahü Tealâ'nın ağzından sanki bunları kınıyor gibi görünen fakat gerçekte Alemlerin
Rabbini çelişkili davranışlar içinde aciz bir varlık gibi göstermeye çalışan iletiler dolaştırıyorlar. İnsan, Allahü Tealâ'nın
kurallarına göre yaşayarak her şeye O'nun nuru ile bakmayı
öğrendiği zaman Yaratan'ın hiçbir işinde çelişkili ve tutarsız
olmadığını ve aksine O'nun kurallarının tüm zamanları kapsayan
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evrensel doğrular olduğunu anlar. Geçen yazılarımda da belirttiğim gibi, ayet-i kerimelerde:
"O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir."
[Meryem, 65]
"Bu, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız yasadır. Sen bizim yasamızda değişiklik bulamazsın."
[İsra, 77]
"Eğer Kur’an, Allah’tan başkasından gelmiş olsaydı, içinde
pek çok tutarsızlık bulunurdu. Bunu düşünemiyor musunuz?"
[Nisa 82] buyruldu.
Hiç, yarattığı her şeyin tüm bilgisine sahip olan sonsuz ilim
sahibi bir yaratıcının tüm zamanları kapsayan işlerinde ve
sözlerinde tutarsızlık olur mu?
Değerli okuyucularım, Kur'an hak sözdür. Allah (c.c.) ve O'nun
sevgili elçileri yalan söz söylemezler. Rasulullah Efendimizin,
şaka olarak söylediği sözlerde bile yalana asla yer vermediğini
herkes bilir. O sebeple Kur'andan ve içindeki sözlerin doğruluğundan en küçük bir kuşku duymamalıdır. Oradaki her bilgiyi
hak olarak kabul etmeli, Rabbilalemine tam bir sadakatle
güvenmelidir. İmandaki, ihlâs budur.
Allah'a emanet olunuz.
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Allah elçilerinin hepsi haktır
Değerli okuyucularım,
Doğru ve kâmil bir iman için nasıl Allahü Tealâ'ya, O'nun meleklerine, kitaplarına inanmak şart ise bütün bunları bizlere tebliğ
eden Allah elçilerinin de hak olduğuna inanmak aynı şekilde
şarttır.
"Peygamberlerin birincisi Âdem aleyhisselâm, son geleni Muhammed Mustafâ (s.a.v.) Efendimizdir. Bu ikisinin arasında çok
Peygamber gelip geçmiştir. Bunların adedini, ancak Allahü Tealâ
bilir. İsimleri malûm olan yirmi yedisi şunlardır:
Âdem, Şis [Şît], İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, İbrâhîm, İsmâîl, Ishak,
Ya'kûb, Yûsüf, Eyyûb, Lût, Şu'ayb, Mûsâ, Yûşa', Hârûn, Dâvud,
Süleymân, Yûnus, Ilyâs, Elyesa', Zülkifl, Zekeriyyâ, Yahyâ, İsâ
ve Muhammed Mustafâ (a.s.)'dır. Bunlardan Şît ve Yûşa'dan
başka, yirmi beşi Kur'ân-ı kerîmde bildirilmiştir. Kur'ân-ı kerîmde Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn de yazılıdır. Fakat âlimlerimiz
arasında, bu üçü için ve Tübba' ile Hıdır için Peygamber diyen
olduğu gibi Veli diyen de vardır."(1)
Değerli okuyucularım, yeri geldikçe zaman zaman belirtiyorum,
evren ilahî bir düzendir ve oradaki hiçbir şey yersiz, gelişigüzel
ve tesadüfî değildir. Allahü Tealâ, boş ve gereksiz bir şey yaratmadığı gibi yersiz söz de söylemez. Ayet-i kerimede:
"Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık." [Sad, 27] buyurdu.
Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyelim ki sabahleyin kalktınız. Kahvaltınızı yaptınız. İşinize gitmek üzere arabanı136

zın başına geldiniz. Benzin durumunuzu, tekerlerinizin havasını
kontrol ettiniz. Bir de motor yağını kontrol etmek istiyorsunuz.
Motor kaputu açtınız. Şöyle her şeyi gözden geçiriyorsunuz. Hiç
orada gereksiz ve boş yere konulmuş bir şey görüyor musunuz?
Oradaki her parça bir diğeri ile ilişkili olup belli bir işlevi yerine
getirecek biçimde düzenlenmiştir. Her parça kendi işlevini en iyi
yapacak özelliklerle üretilmiştir. Kimisi çelikten, kimisi kauçuktan, kimisi plastik bir malzemeden...
Değerli okuyucularım, aciz insan, kurduğu araba gibi basit bir
düzenek içinde bile her şeyi yerli yerine koyar iken, hiç, insanı
da, onun aklını, düşüncelerini, bilgilerini, davranışları ve işlerini
de yaratan Allahü Tealâ kurduğu ilahî düzen içinde yersiz ve
gereksiz şey yaratır mı? Bu güçsüz, "İnsanı ve İslam'ı Doğru
Anlamak" adlı kitabımdaki "İlahî düzeni anlamak" adlı bir dizi
makalemde bunları bazı örnekleriyle uzun uzun anlattım. Evrende mükemmel bir düzen ve organizasyon vardır. Evrende her şey
birbiri ile bağlantılıdır. Her şey belli bir amaç için yaratılmış,
yaratılan her şey, bu amacı gerçekleştirecek biçim ve nitelikler
ile donatılmıştır. İşte insanlara, kendi yaratıcılarını anlatmak,
yaratanın doğru ve yanlışı bildiren hükümlerini öğretmek, kısaca
ademoğlunu ilahî bir eğitimden geçirerek onları ahlâk olgunluğuna ulaştırmak üzere gönderilmiş bulunan peygamberler de benzer
şekilde belli nitelikleri taşıyacak şekilde yaratılmışlardır. Fıkıh
bilginlerimizin belirledikleri bu nitelikler şunlardır:
"1-Emânet (Güvenilir olmak): Peygamberler her bakımdan güvenilir kişilerdir.
2-Sıdk (Doğruluk): Peygamberler, sözlerinde, işlerinde doğru
insanlardır.
3-Tebliğ (Bildirmek, açıklamak): Peygamberlerin bildirdikleri
emir ve yasakların, güzel ahlâk ile ilgili hükümlerin hepsi, Allahü Tealâ'dan gelen vahiyden ve kendilerine ulaşan haberlerden
başkası değildir.
4-Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hiç zulüm, haksızlık yapmazlar.
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5-İsmet (Günah işlememek): Peygamberler, küçük ve büyük
hiçbir günah işlemezler.
6-Fetânet: Peygamberler, çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir.
7-Emnü’l-azl: Peygamberler, peygamberlikten dünyada ve
âhirette azil olmazlar."(2)
Bu nitelikler sonradan kazanılmış nitelikler olmayıp olağanüstü
özelliklere sahip bu seçkin insanlar, deyim yerinde ise, annelerinden bu niteliklerle birlikte kâmil insanlar olarak doğarlar.
Allah'a emanet olunuz.

-------------------------[1] Ahmet Cevdet Paşa, ----. Faideli Bilgiler, 16.baskı. Hakikat Ltd. Şti.
Yayınları:1, Cağaloğlu, İstanbul. s.5 (1994)
[2] http://www.cocukpinari.com/index.php/content/view/116/26/
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Peygamberleri birbirinden ayırt etmemelidir
Değerli okuyucularım,
Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün Peygamber Efendilerimizin hepsi de tek yaratıcı olan Allahü Tealâ'yı tanıtmak,
insanları kötü davranışlardan uzak tutmak, O'nun, ilahî düzenle
uyumlu doğru yaşama kurallarını dünyaya egemen kılmak için
görevlendirilmiş seçkin kişilerdir. Onları ilahlaştırmamalıdır.
Hepsi de bizim gibi birer insandır. Ancak, geçen yazımda da söz
ettiğim gibi, onlar olağanüstü kâmil özelliklere sahip rahmet kaynaklarıdır. İnsanlık, dinli olsun dinsiz olsun, sahip olduğu bütün
güzel ahlâkı, bütün insanî değerleri onlardan öğrendi. Onların
hiçbirini diğerinden ayırt etmemelidir. Çünkü ayet-i kerimede:
"Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inandı.
Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine
inandı. Peygamberleri arasından hiçbirini ayırt etmeyiz, işittik,
itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır, dediler."
[Bakara, 285] buyruldu.
Bununla birlikte Yüce Rabbimiz peygamberlerinin kimini kimine
üstün kılmıştır. Ayet-i kerimelerde:
"Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık." [İsrâ, 55]
"İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün
kıldık. Onlardan Allah'ın kendilerine hitap ettiği, derecelerle
yükselttikleri vardır." [Bakara, 253] buyruldu.
Özellikle, Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, insanlığın gelişimine
bağlı olarak en mükemmel ahkâmı getirmekle şereflendi. İnsanlı-
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ğın ulaşabileceği en yüce erdemi kendisinde topladı. Onun için
ona uyan, Adem (a.s.)'dan bu yana insanlığa din olarak tebliğ
edilmiş bulunan İslam'ın en kâmil şeriatına uymuş olur. Kısaca
ona uyan kurtulur. Kur'an-ı kerimde Allahü zül-Celâl:
"Biz seni, âlemlere rahmet olarak gönderdik." [Enbiya, 107]
"Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler." [Sebe, 28]
"Senin için bitmeyen, sonsuz mükâfat vardır. Elbette sen en
büyük ahlâk üzeresin." [Kalem, 3-4]
"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selâm getirin." [Ahzab, 56]
buyurdu.
O sebeple Rasulullah (s.a.v.) Efendimize her zaman çok salâvat
okumalıdır.
Fakat her şeyden daha önemlisi de günlük hayatımızda her
zaman ona tabi olmalıdır. Birçokları ona tabi olmayı, yalnızca
onun gibi sakal bırakmak, onun gibi giyinmek, onun gibi sarık
sarmaktan ibaret sanıyorlar. Halbuki bu davranışlar, Rasulullah
Efendimizin, içinde bulunduğu toplumsal ortamın gereği olup
yaşanılan zamana ve coğrafyaya göre değişebilen gelenek tarzı
davranışlarıdır. Fakat asıl ona tabi olmak demek, onun bizlere
bildirdiği yalan söylememek, sözünde durmak, borcuna sadık
olmak, sabretmek, zina etmemek, emanete hıyanet etmemek,
namaz kılmak, ana-babaya ihsanda bulunmak, ilim öğrenmek,
doğru tartmak, zekat vermek, helâlinden yiyip içmek, hısım ve
akrabayı ziyareti terk etmemek, kumar oynamamak, rüşvet
yememek, kibirlenmemek, insanları çekiştirmemek, oruç tutmak,
dilini haram ve fuhuş sözden korumak, kalb kırmamak, fakir ve
yoksulları koruyup gözetmek gibi insanı insan yapan ilahî
ahkâma uymak demektir ki bunlar tüm zamanların iyilikleridir.
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Ona tabi olan ilahî ihsanlara mazhar olur. Ademlikten (insanî
değerlerdeki yokluktan) kurtularak insan olmak haysiyet ve
şerefine kavuşur. Ayet-i kerimelerde:
"Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız." [Araf, 158]
"Rasule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur." [Nisa, 80]
"De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah
da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın." [Âl-i İmran, 31] buyruldu.
Son ayet-i kerimeden açıkça anlaşılmaktadır ki, Allahü Tealâ'yı
sevmek ve O'nun yüce sevgisine mazhar olmak, ancak O'nun
sevgili elçisine uymakla mümkündür. Ama onun yalnız
"Sünnet-i Zevait" adını verdiğimiz zatî sünnetlerine değil, aynı
zamanda, onun yukarıda sözünü ettiğimiz "Sünnet-i Hüda" adı
verilen ilahî sünnetlerine de tam uyarak ... Yoksa, Rasulullah gibi
giyinmiş, fakat ilahî terbiye ve olgunluktan nasibini alamamış
rezil kepaze insanlar olur çıkarız.
Allah'a emanet olunuz.
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Peygamberlerin görevi yalnız tebliğdir
Değerli okuyucularım,
Önceki yazılarımda, Kur'anda adı geçen peygamberlerin bir listesi verilmişti. Burada dikkatinizi çekmiş olmalıdır. İlahi rahmeti
tebliğ ile görevlendirilen Allah elçilerinin hemen hepsi erkektir.
Her nedense kadınlara peygamberlik görevi verilmemiştir. Bu
durum ayet-i kerimede:
"Biz senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden
başkasını elçi göndermedik." [Nahl, 43] şeklinde ifade edildi.
Ama tarih boyunca, Rabia-i adviyye hazretleri gibi bazı manevî
derecesi yüksek kadınlar yetişmiştir. O, Basra'da yetişmiş mânâ
ehli bir hatundur.
Rabia-i adviyye hazretleri bir gün "Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç" diye dua eden birine: "Ey cahil, Allahü Tealâ'nın rahmet
kapısı kapalı mı idi de şimdi açmasını istiyorsun. Rahmetin çıkış
kapısı her zaman açıktır. Ancak onun giriş kapısı olan kalbler
herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua et." der.
Değerli okuyucularım, gerçekten Allahü Tealâ'nın rahmet kapıları her an açıktır. Ancak ondan yalnız nasibi olanlar yararlanmaktadır.
İnsanların birçoğu her gün gazetelerin magazin ve dedikodu
sayfalarını didik didik ederler de bir gün bile "Acaba şu bizi
yaratan, her an soluduğumuz havayı, midemize giren rızkı sağlayan, vücudumuzda cereyan eden on binlerde fizyolojik olay ile
bizleri sağlık ve afiyette bulunduran Rabbimiz ne demiş" diye iki
satır Kur'an okumayı düşünmezler. Birçok insan tv ekranlarında
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dinî bir sohbete rastladıklarında kanalı hemen alel acele değiştirirler de başka bir kanalda saatlerce eğlence programları izlemeyi
tercih ederler. Bu güçsüz kardeşiniz belki bir yarar sağlar düşüncesiyle yüzlerce kişiye bu dini sohbet yazılarını gönderiyorum.
Eminim, birçokları "Yahu bu adem, ha bire bu yazıları gönderip
duruyor. Acaba meramı nedir, ne anlatmaya çalışıyor" diye
merak edip iki satır okumadan silip atıyordur.
Değerli okuyucularım, insanı Rabbine ve Rabbinden gelen ilahî
rahmete yönelten şey, "iman"dır. Eğer bu satırları okuyor iseniz
biliniz ki iman ehli bir kişisiniz. İmandan nasibi olmayan,
yanında Allah (c.c.) anıldığı zaman, sanki sıradan bir eşyadan
bahsediliyormuş gibi başını çevirir gider. Kalbinde en küçük bir
ürperti olmaz. Ayet-i kerimede:
"İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer" [Enfal, 2] buyruldu.
İmandan nasibi olmayana, Peygamber Efendilerimiz de dahil hiç
kimse en küçük bir fayda sağlayamaz. Nitekim Nuh Aleyhisselam oğluna, Davut aleyhisselam hanımına, Rasulullah (s.a.v.)
Efendimiz bazı amcalarına hiçbir fayda sağlayamadı. Onun için
Allahü Tealâ, etrafındaki insanların kurtuluşu için çırpınıp duran
Peygamber Efendimize;
"(Ey Rasulüm) Sen o kâfirlerin hidayete ermelerini ne kadar
istesen de Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların
hiçbir yardımcısı da yoktur." [Nahl, 37]
"(Rasulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis,
Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi
O bilir." [Kasas, 56] buyurdu.
Değerli okuyucularım, kurtuluş Allah'tandır. Allah'ın hidayete
erdirmediğine hiç kimse bir fayda sağlayamaz. Peygamber Efendilerimizin görevi de insanları hidayete erdirmek değil, yalnız,
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Allahü Tealâ'yı anlatmak, onlara Allah'ın ahkâmını duyurmak,
ilahi rahmetten insanları haberdar etmek, kısaca İslam'ı tebliğ
etmektir. Ayet-i kerimelerde:
"Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu
yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun." [Maide, 67]
"Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık
sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir." [Nahl,
82]
"Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin, karşı gelmekten
çekinin; eğer yüz çevirirseniz bilin ki, peygamberimize düşen
sadece açıkça tebliğ etmektir." [Maide, 92]
"Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir." [Maide, 99]
"Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de onu
görmeden senin canını alsak da, vazifen sadece tebliğ etmektir.
Hesap görmek Bize düşer." [Rad, 40]
"Kitap verilenlere ve kitapsızlara: "Siz de İslam oldunuz mu?"
de, şayet İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir, yüz çevirirlerse, sana yalnız tebliğ etmek düşer." [Al-i imran, 20] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Peygamberler gaybı bilmezler
Değerli okuyucularım,
"Peygamber" sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı "Prophet"tir. Bu
sözcük aynı zamanda "kâhin" anlamına gelmektedir. Daha önce
de belirttiğim gibi, Allah elçileri bazı olağanüstü niteliklerle
dünyaya gelirler; ancak onlar, İngilizlerin sandığı gibi kâhin
falan değildirler. Onlar Hak (gerçeklik) insanıdırlar. Allahü Tealâ
kendilerine haktan (gerçekten) ne vahyederse onu bilirler ve
insanlara da onları anlatırlar. Ayet-i kerimelerde:
"De ki: Size Allah'ın hazineleri elimdedir, demiyorum; gaybı
da bilmiyorum; size, ben meleğim de demiyorum, ben ancak
bana vahyolunana uyuyorum." [En'am, 50]
"Rabbinden ona başka bir mucize indirilse ya!, derler. Onlara
de ki: Gaybı bilmek Allah'a mahsustur; bekleyin, doğrusu ben
de sizinle birlikte beklemekteyim." [Yunus, 20]
"De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur."
[Neml, 65]
"Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları ancak O bilir."
[En'am, 59] buyruldu.
Değerli okuyucularım, "gayb" demek, Cenab-ı Hakk'ın manevî
organizasyonuna ait ya da Allahü Tealâ'nın yarattığı fakat insan
ilminin ulaşamadığı geçmişe ve geleceğe, görünür ve görünmez
âlemlere ait bilgi demektir. Bu bilgiler, gözlem ve deneyle
öğrenilemediği gibi matematik hesapla elde edilemez. İnsanların
görünür ve görünmez âlemlerden bilgisi, ancak Allahü Tealâ'nın
izin verdiği kadardır. Ayet-i kerimede:

145

"Onların işlediklerini de ve işleyeceklerini de bilir, onlar ise
O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar." [Bakara, 255] buyruldu.
Diğer insanlar gibi peygamber efendilerimiz de Allahü Tealâ'nın
izin verdiği ve bildirdikleri şeyler dışında bir şey bilemezler.
Ayet-i kerimelerde buyruldu ki:
"De ki: "Ben kendime, Allah'ın dilediğinden başka ne bir
fayda, ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. Eğer gaybı
bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı artı-rırdım ve
bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, inanan bir topluluk için,
uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamberden başkası değilim"
[Araf, 188]
"(Ya Muhammed, Yusuf'un kıssası ile ilgili olarak) Sana böylece
vahyettiklerimiz, gayba ait haberlerdir. Onlar elbirliği edip
düzen kurdukları zaman sen yanlarında değildin; sen ne kadar
yürekten istersen iste, insanların çoğu inanmazlar." [Yusuf,
102-103]
"Bu Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e
hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin, çekişirlerken de orada bulunmadın." [Âl-i İmran,
44]
"Allah size gaybı bildirmez; fakat rasüllerinden dilediğini seçip
onlara gaybı bildirir. Onun için, Allah’a ve rasullerine iman
edin. Eğer iman edip sakınırsanız size çok büyük bir mükâfat
vardır." [Âl-i İmran, 179]
"Allah gaybı herkese bildirmez; ancak dilediği rasül bundan
müstesnadır;" [Cin, 26] buyruldu.
Hadis-i şerifte de:
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"Allah’tan başka hiç kimse gaybı bilemez." [Taberani] buyruldu.
Gene Halid el-Medeni Ebul Husayn (r.a) tarafından rivayet
edilen bir başka hadis-i şerifte de, Muavviz kızı Rübeyyi'nin
şöyle dediği anlatılıyor:
''Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Rasulullah (s.a.v.)
düğünüme gelmişti. O sırada bazı kızlar def çalarak, babalarımızdan Bedir savaşında şehit olanların hatıralarını anıyorlardı.
Kızlardan birisi: "İçimizde bir Peygamber vardır ki, o, yarın ne
olacağını bilir" dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v): İşte onu
söylemeyiniz. Çünkü yarın ne olacağını Allah’tan başka
kimse bilemez, buyurdu." [Buharî, Tirmizî, İbni Mace]
Değerli okuyucularım, görülüyor ki gaybı, yarattıklarının tüm
bilgisine vakıf sonsuz ilim sahibi Cenab-ı Hak'tan başka hiç
kimse bilemez. Bunlara peygamberler efendilerimiz de dahildir.
Ancak Allahü Tealâ, dilediği rasüllerini vahiy yoluyla bilgilendirmiştir. Vahy-i ilahi, gaybdan, yani Yaratan'ın sonsuz ilim
denizinden bizler için lütfettiği küçücük bir damladır. İnsan
oğlunun bilgisi, daima Rabbinin izin verdiğiyle sınırlıdır. Ulu
Allah, yeryüzünde halifesi kıldığı insana bahşettiği ilmin sınırlarını durmadan genişletmektedir. Gelişen insan, Rabbinin izniyle,
önceden kendisi için karanlık olan birçok hususu, her geçen gün
daha anlaşılır bir duruma getirmektedir. Bilişim teknolojilerinin
gelişmesiyle insanın bilgi düzeyi, kütüphanelerin sınırlarını
zorlar hale gelmiştir. Ama gene de Rabbinin sonsuz ilim deryası
yanında bu bilgi, bir damla kadar bile değildir.
Allah'a emanet olunuz.
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Peygamberlerin mucizeleri haktır
Değerli okuyucularım,
Bizler maddî bir âlem içinde yaşıyoruz. Duyu organlarımız da bu
madde âleminin kurallarına göre çalışan algı mekanizmalarına
sahiptir. Ancak bu algılanan duyumların anlamlandırılması tamamen farklı bir iştir. Ve herkes kendi geçmişi, bilgi birikimi, akıl
seviyesi, çevresindeki âlemi değerlendirmesi, dünya görüşü.. gibi
kendisinin sahip olduğu ön ruhsal değerlere göre bu duyumları
algılar. Paragöz bir adam, her şeye para ve kazanç açışından
bakar. Yunus Emre gibi bir derviş, her şeye mânâ penceresinden
bakar.. Tabii algı ve anlamaları da bu bakış açılarına göre
şekillenir.
İşte maddî bir âlem içinde yaşayan insanın maddî mekanizmalara
dayanan, fakat her biri birer fikir ve kanaat haline gelmiş olan bu
anlamlandırmaları, insanın manevî hayatının temelini oluşturur.
Kalbimiz, naklî bilgilerle yeniden şekillenmiş bu manevî değerlerin ifadesini bulduğu, madde ile mânâ arasındaki bir geçit
bölgesidir.
Madde âlemi, görülebilir nesne, durum ve olaylardan oluşan,
işleme kuralları belli, her şeyin belli sebeplerle meydana geldiği bir âlemdir. Onun için bu âlemde yaşayan herkeste, alim olsun
cahil olsun her şeye bir sebep arama şartlanması vardır. Çünkü
kişi her an görmektedir ki her an her olay belli sebeplerle ortaya
çıkmaktadır. Madde âleminin kuralları dışında cereyan eden her
şey olağanüstüdür. Bu olağanüstülükler ise her zaman insanların
merakını çekmektedir. Birçok insanın, gaybdan haber verdiklerini veya olağanüstülükler gösterdiklerini sanarak falcı ve
büyücülerin peşinde koşturması o sebepledir. İnsanlar, geçmişte,
hak insanı olan ve insanları hakka (gerçeğe), adalete, doğruluğa,

148

güzel ahlâka çağıran peygamberleri de, Allah'ın izniyle gayb
âleminden bazı haberler vermeleri sebebiyle, bu falcı ve büyücülerle karıştırmışlar ve çoğu zaman kendilerine inanmak için
onlardan olağanüstü şeyler istemişlerdir.
"Sen şüphesiz büyülenmişin birisin; bizim gibi bir insandan
başka bir şey değilsin. Eğer doğru sözlü isen bir belge (mucize)
getir, dediler." [Şuara, 153-154]
"Bilmeyenler: Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet
(mucize) gelmeli değil miydi?, dediler. Onlardan öncekiler de
onların söylediklerinin tıpkısını söylemişlerdi." [Bakara, 118]
Değerli okuyucularım, her şeye kadir olan Allahü Tealâ, çoğu
zaman, peygamberlerini olağanüstü mucizelerle desteklemiş,
fakat inanmayanlar gene de inanmamışlardır.
"Salih: İşte mucize bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli
bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir; sakın ona bir
kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük günün azabı yakalar, dedi.
Onlar ise deveyi kestiler; ama pişman da oldular. Bunun
üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda bir ders vardır,
fakat çoğu inanmamıştır." [Şuara, 155-158]
Benzer istekler Rasulullah (s.a.v.) Efendimize de geldi.
"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?,
derler. De ki: Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu
ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım." [Ankebut, 50]
"Kendilerine okunan bir Kitap'ı sana indirmiş olmamız onlara
yetmiyor mu?" [Ankebut, 51]
Bu tür inkârcıların durumları, aşağıdaki ayet-i kerimede kısaca
hulâsa edilmektedir:
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"Onlara bütün mucizeler hep birden gelse, yine de o acıklı
azabı görünceye kadar inanmazlar." [Yunus, 97]
Değerli okuyucularım,
Peygamberlere verilen mucizeler, Kur'an-ı kerimde çeşitli vesileler ile anlatılmaktadır. Bunları burada saymaya gerek yoktur.
Bunlar, Allahü Tealâ'nın, bazen adeti üzere maddî âlemin kuralları içinde, bazen de adetini terk ederek bu kuralların dışında
yarattığı olağanüstü durumlardır. Peygamberlerin mucizeleri
haktır. Kâmil bir iman için bunların hepsine inanmalı, kabul edip
onaylamalıdır. Allahü Tealâ, evreni yoktan var etmiştir. Canlı,
cansız her şeye istediği nitelikleri vermiş, onları dilediği şekilde
organize etmiştir. Bu düzen içinde, her an, sayısını ancak
Kendisinin bildiği katrilyonlarca olayla evreni değiştirmekte,
geliştirmekte, onu dilediğince çekip çevirmektedir. Durum böyle
iken, O, okyanusta damla örneği birkaç olağanüstü olguyu yaratmaktan aciz midir? Görmüyor musunuz, O'nun aciz kulları bile
oluşturduğu elektronik düzeneklerin yazılımlarında küçücük
değişiklikler yaparak ne harikalar ortaya koyuyorlar? Allahü
Tealâ her şeyi öğrettiği, hem kendilerini hem de işlerini yarattığı
aciz kullarından daha mı acizdir??!!
Allah'a emanet olunuz.
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Rasulullah'a uymak herkese farzdır
Değerli okuyucularım,
Peygamberlerin hepsinin Allahü Tealâ tarafından gönderildiğine
ve onların Allahü Tealâ tarafından bizlere bildirdikleri bütün
bilgilerin hak (doğru ve gerçek) olduğuna inanmak herkes üzerine farzdır. Ayet-i kerimede:
"Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inandı.
Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı." [Bakara, 285] buyruldu.
Peygamberler, ilahî rahmetin tecelli kaynaklarıdır. Bu rahmetten
yeryüzündeki hiçbir topluluk mahrum bırakılmamıştır:
"Allah'a andolsun ki biz senden önceki milletlere de peygamber gönderdik;" [Nahl, 63]
"Hiçbir millet de yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı geçmiş olmasın." [Fatır, 24]
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, peygamberlerin sonuncusudur.
"Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil,
Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi
bilendir." [Ahzab, 40]
Ancak ilahî rahmet onunla son bulmamıştır. Onun varisleri olan
evliyaullah ile devam ediyor ve kıyamete kadar da sürecektir. Bu
rahmet, Rasulullahın varisleri olan âlim ve evliya ile Allah'ın
salih kullarına, onlar aracılığıyle de tüm insanlara ulaşmaktadır.
Rabbilalemin, bu rahmetinin daha hızlı yayılması ve daha çok
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insana ulaşması için son yıllarda akıl, bilgi ve beceri sahibi
kulları eliyle, telefon, telgraf, televizyon, bilgisayar, internet, cep
telefonu, gazete ve dergiler, haber siteleri ve diğer akıllı medya
unsurları gibi yüzlerce araç yaratmıştır. Ve Kur'an ayetleri,
Hadisler, Dualar, Dini sohbetler bu yollarla en ücra köşelere
kadar ulaşmaktadır. Herkes peygamberlerin getirdiği ilahî
hükümlerden, güzel ahlâktan, yaptıkları ve yapacakları işlerinin
Allah (c.c.) yanındaki ödül ve cezalarından haberdar olmaktadır.
Böylece artık hiç kimsenin "Bana herhangi bir uyarıcı gelmedi.
Haberim yoktu." gibi bir bahanesi kalmamıştır.
"Peygamberleri müjdeciler ve azap habercileri olarak gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir
bahaneleri olmasın."[Nisa, 165]
İnsanların artık yan çizmek, din-i mübini görmemezlikten gelmek gibi bir mazeretleri yoktur.
Değerli okuyucularım, hadisler, Kur'anı açıklayan, Rasulullah'a
ait söz ve davranışlardır. Kur'an-ı kerimde kapalı kalan kısımlar,
Rasulullah tarafından açıklanmış; onun söz ve davranışlarında
kapalı kalıp tam anlaşılamayan kısımlar da Sahabe-i kiramın
ortak uygulamaları ve bilginlerimizin içtihatlarıyla açıklığa
kavuşmuştur. Bunlar bir bütün olarak "İslam"ı oluşturur. Zamanımızda "Kur'an bize yeter, başka bir şeye gerek yok" diyenler
çıkıyor. Bu tür, "Biz Kur'andan başka kaynak tanımayız" diyenler, gerçekte, Hakkı örten, Kur'anı kendilerince yorumlayarak
nefislerinin arzu ve heveslerince yaşamak isteyen kişilerdir.
Nefsine uyanlar, sıkıntılardan kurtulamaz.
Allahü Tealâ, kendisi ile peygamberlerini ayırıp küfürle iman
arasında bir yol tutmak isteyenleri bakın nasıl uyarıyor:
"Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkâr ederler, Allah ile elçilerinin
arasını ayırmak isterler, 'Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!'
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derler; bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak
isterler. İşte onlar gerçek kâfirlerdir." [Nisa, 150-151]
"Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında
ayırım yapmayanlara (Allah) pek yakında mükafatlarını verecektir." [Nisa, 152]
Peygamberlerin ve onların bize Allahü Tealâ'dan ulaştırdıkları
her bilginin doğru ve gerçek olduğuna inandıktan sonra onlara
tabi olmak da herkes üzerine farzdır. Çünkü peygamberler,
vahiyle hareket eden, doğru sözlü, sözü özüne uygun olan ve
Allahü Tealâ'dan bizlere bildirdikleri her ahkâmı bizzat yaşayan
ve yaşatan kişilerdir. Onlar Allahü Tealâ'nın bizlere öğretmek
istediği "doğru yaşama biçimi"ni bizzat kendileri yaşayan,
kendi zamanlarındaki en iyi insan örnekleridir. O sebeple onlara
ve onların son temsilcisi olarak Rasulullah Efendimize inanmak,
onu sevmek, ona tabi olmak, onu örnek almak, onun gibi
yaşamak herkes üzerine farzdır. Ayet-i kerimelerde:
"Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız." [Araf, 158]
"Rasule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur." [Nisa, 80]
"Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa
ondan sakının" (Haşr, 7)
"De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah
da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın." [Âl-i İmran, 31] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Rasulullah'ı sevmek imandandır
Değerli okuyucularım,
Sevgiler, kalbî bağımlılıklardır. Bu sevgiler önce basit ilgilerle
başlar. Sonra zamanla muhabbete dönüşür. Daha sonra da tutku
ve bağımlılıklar oluşur. Kalbdeki bu tutku ve bağımlılıklar,
sevilen şeye bambaşka bir değer katar. Sevgi ne kadar çoksa,
sevilen şeydeki değerlenme de o kadar çok olur. Sevdiğinin
gözünde sevileni paha biçilmez hale getirir. Onun için Hz.
Mevlâna "Sevgi ile bakır altınlaşır." buyurdu. Rasulullah (s.a.v.)
Efendimiz de sevgiyi kâmil bir imanın temeli olarak gördü ve:
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe
gerçekten iman etmiş olamazsınız" [Müslim, Ebu Davud,
Tirmizî] buyurdu.
Sevgi ile oluşan bu değerlerin çoğu zaman aklî ve bilimsel bir
açıklaması yoktur. Çünkü bunlar, değer yargılarıdır. Tamamen
kalbin benimsemesi ve bağlanmasına dayalı manevî bir olgudur.
Sevgi, yalnız sevilen şeyle sınırlı kalmaz. İnsan bir şeyi sevdi mi,
o şeyle ilgili her şey de kendiliğinden bu sevginin kapsama alanı
içine girer. Eski Türk filmlerini hatırlayın. Sevgilisinin yere
bıraktığı mendili alıp öpüp koklayan, sonra yüzüne gözüne süren
aşıkları hatırlayın. Sevdiği kızın bir tel saçını yıllarca saklayan
delikanlıları hatırlayın.
Değerli okuyucularım, iman pek önemlidir. İslam'ın temelidir.
Allah (c.c.), hepimize son nefeslerimizde kâmil bir iman nasip
eylesin. İmanın özü, kişinin, içinde yaşadığı ilahî düzenin bir
sahibi olduğunun farkına varıp O'nu kabul ve onaylaması, O'na
inanması ve kalben O'na bağlanmasıdır. İslam da bu kalbî
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bağlılığın bir sonucu olup Allahü Tealâ'nın iradesine teslim ve
tabi olmak, O'nun istekleri doğrultusunda davranmaktır. Başka
bir deyişle Allahü Tealâ'nın iradesini, kendi arzu ve isteklerine
tercih etmektir. İşte bu, insanı olgunluğa ve ebedî mutluluğa
götüren yoldur. Buna Sırat-ı müstakîm denir.
İmanın esası, Allahü Tealâ hazretlerine kalbî bir bağlanma olunca, bunun ilk ve en önemli sonucu, Yüce Yaratan'a karşı kalbde
duyulan sevgi ve saygı olmaktadır. Bu, "imanın nuru"dur.
İnsan Rabbinin iradesine tabi olarak İslam'ı yaşadıkça, ilahî
rahmetin ne büyük bir nimet olduğunu daha iyi kavramaya
başlar. Rabbine olan sevgi ve hayranlığı da o denli artar, yücelir.
İşte insanı kâmil bir imana götüren, bu sevgidir. Tabii kalbde
sevgi arttıkça, onun kapsama alanı da genişledikçe genişler.
Rabbi ile ilgili olan her şey, çok daha büyük bir önem kazanmaya
başlar. Allahü Tealâ ve O'nun dini ile ilgili şeylere, "Şeâir-i
İslâmiye" veya "Şeâirulllah" denir. Peygamberler, Kur'an,
namaz, oruç, ezan, harameyn, Kabe, camiler, minareler, safa ve
merve, besmele, v.b. her şey şeâirullahtır. Şeair; alametler, nişanlar, işaretler, belirtiler, simgeler demektir. Abdülhak-ı Dehlevi
hazretlerine göre, görülünce Allahü Tealâ'yı hatırlatan her şey
şeâirullahtır. Bunları sevmek kâmil bir imanın olmazsa olmazıdır. Kişi, bazı şeyleri yapamasa bile, hiç değilse Allahü Tealâ'nın
yeryüzündeki nişanesi olan şeyleri sevmeli, onlara saygılı
olmalıdır. Ayet-i kerimede:
“… Kim Allah’ın şeâirini ta’zim ederse, (onlara saygılı davranırsa), şüphesiz ki bu, kalplerin takvasındandır.” [Hac, 32]
buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
“Beni ananızdan, babanızdan, çoluk çocuğunuzdan ve herkesten çok sevmedikçe gerçek mânâsıyla iman etmiş olmazsınız.”
[Buhârî, Müslim] buyurdu.
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Abdullah b. Hişam (r.a.) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v.) ile birlikte
idik. O sırada Ömer b. Hattab (r.a.)'ın elini tutmuştu. Hz. Ömer
ona:
'Ey Allah'ın Rasûlü, şüphesiz ben seni kendi öz canım dışında,
her şeyden daha çok seviyorum.' dedi. Rasulullah, şöyle buyurdu:
'Canım elinde olana yemin ederim ki, kendi öz nefsinden
dahi beni çok sevmedikçe olmaz.'
Ömer ona: 'Şu anda seni öz canımdan dahi daha çok seviyorum,
Ya Rasulullah.' dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
'Şimdi oldu Ya Ömer' buyurdu." [Buharî]
Görülüyor ki Rasulullah'ı sevmek, Allah'ı sevmenin çok önemli
bir nişanesidir ve imandandır.
Büyük gönül adamı Derviş Yunus ise, "Yaratılanı sevdik Yaratan'dan ötürü" diyerek bu sevginin sınırlarını tüm kainatı
kapsayacak şekilde genişletivermiştir. Keşke hepimiz Rabbimizi
öyle derin bir sevgi ile sevebilseydik de sevgimiz tüm âlemleri
kapsasa idi!...
Allah'a emanet olunuz.
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Ahırete inanmak, kâmil bir imanın şartlarındandır
Değerli okuyucularım,
Kâmil bir imanın şartlarından biri de ahıret gününe inanmaktır.
Ayet-i kerimede:
"Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve
ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır." [Nisâ, 136] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin, amentü olarak bilinen ve her
Müslüman'a ezberletilen meşhur Hadis-i şerifinde de:
"Ben Allah’a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve
ahiret gününe ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna
ve ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim." [Buharî,
Müslim, Nesai] buyruldu.
Öyle olduğu halde, birçok Müslüman kardeşimiz de dahil,
insanların çoğunda ahıret inancı konusunda tereddütler vardır.
Şimdi bu sözlerimi okuyunca bana, "Kalblerini mi yarıp baktın,
nereden biliyorsun?" diye soracaksınız. Bu güçsüz size değerli
bir arkadaşımın bir sözü ile cevap vereceğim: "İnsanlar ahirete
inanmaları gerekenin %10'nu kadar samimiyetle inanmış olsalar
idi acaba şu dünyada herhangi bir kötülük olur muydu?"
İnsanoğlunun ahıret inancındaki bu gevşeklik nedeniyle olmalı,
Allahü Tealâ kitabında onu sık sık kendi ismi ile birlikte vurgulamıştır.
"İşte bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere
verilen bir öğüttür." [Bakara, 232]
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"İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde,
Allah'a ve ahiret gününe inandık, derler. " [Bakara, 8]
"..her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve
salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri
vardır." [Bakara, 62]
Kur'an-ı kerimde ahıret yurdundan, ahıret hayatından bahseden
yüzlerce ayet vardır. Bir Kur'an çevirisinin indeksine baktım;
160'a yakın yerde ahiretten söz edildiğini gördüm. Durum böyle
iken, ahıret inancındaki bu gevşekliğin sebebi nedir? Bunun en
önemli sebebi, sanıyorum, Allahü Tealâ'yı yeterince bilmemek
ve O'na bütün sıfatlarıyla tam olarak inanmamaktır.
Allah (c.c.), mutlak bir varlıktır. Varlığı akılla ve nakille (kitaplarında kendini tanıtmasıyla) bilinir. Yarattığı bu maddî âlemdeki
canlıların görme mekanizmalarıyla görülemez. Çünkü bu mekanizmalar yalnız maddî âlemde çalışacak şekilde düzenlenmiştir.
O'nun yarattığı bütün görünür ve görünmez âlemler, O'nun
yaratması, yönetmesi, başlatması, sonlandırması, değiştirmesi,
geliştirmesi, gerekli güç ve kuvveti sağlaması ile ayakta duran,
izafi, gelip geçici varlıklardır. Dilediğini sonsuza kadar ayakta
tutar.
"O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur." [Hadid, 3]
Allah (c.c.), her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin sahibidir. Her
varlığı ayakta tutan O'dur. Her varlığa gücünü, kuvvetini, enerjisini veren O'dur. O, gizli açık her şeyi bilir. Yaratılmış âlemler
üzerindeki tek egemen, O'dur. Yarattığı hiçbir şeye benzemez.
Bütün kâmil sıfatlar O'nundur. O, bütün eksiklik ve kusurlardan
uzaktır. O'nun her şeye gücü yeter. Yaratmaktan yorulmaz.
Uyumaz, uyuklamaz. Dilerse yarattığı her şeyi yok edip tekrar
yaratır.
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"Allah, her şeyin yaratıcısıdır." [Zümer, 62; Mümin, 62]
"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur." [Bakara, 255]
"Bütün varlığı ayakta tutan O'dur." [Bakara, 255]
"Allah'ın her şeye gücü yeter." [Tevbe, 39; Hud, 4; Furkan, 54]
"sizi güçsüz olarak yaratır, sonra da kuvvet verir." [Rum, 54]
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır." [Şura, 49]
"Güneşi, ayı, yıldızları, hepsini buyruğuna baş eğdirerek var
eden Allah'tır. Bilin ki yaratma da emir de O'nun hakkdır."
[Araf, 54]
"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir,
övülmeğe layık olandır. Dilerse sizi yok eder, yeniden başkalarını yaratır. Bu, Allah'a göre zor değildir." [Fatır, 15-17]
"Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerlerini de
tekrar yaratmaya Kadir olduğunu görmezler mi?" [İsra, 99]
"Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu, onlar yeni
bir yaratılıştan şüphe içindedirler." [Kaf, 15]
Değerli okuyucularım, o sebeple her şeye gücü yeten Ulu Allah'ın her şeyi yeniden yaratması konusunda en küçük bir kuşku
içinde olmamalıdır. O dilerse bütün kuralları ile içinde yaşadığımız ve kurallarını kendi koyduğu bu düzeni yok eder. Yepyeni
kural ve ölçüleri olan yepyeni bir âlem yaratır. Bu da O'nun için
zor değildir.
Allah'a emanet olunuz.
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Görmezlikten gelmek, gerçeği değiştirmez
Değerli okuyucularım,
Ululuk, kudret, ilim ve hikmet sahibi olan Yaratan'ı yaratılmışlardan ayıran en önemli niteliklerden birisi, kuşkusuz, O'nun Kıdem
ve Beka sıfatlarıdır. Bakî olan yalnız Allah (c.c.)'tır. Yaratılmış
olan her şey, fanidir. En kalıcı sanılan şeyler bile, zaman içinde
çeşitli etkilerle aşınır, erir, yok olur gider. Yıldızlar söner, dağlar
tepeciklere dönüşür, koca koca kayalardan yapılmış binalar
harabelere döner, arabalar hurdalıklarda yerini alır. Materyalist
felsefenin evreni ebedî sanmasının hiçbir bilimsel ve mantıkî
gerekçesi yoktur. Bu, tamamen dayanaksız bir varsayımdır.
Aksine bütün bulgular, evrenin ve evrendeki her şeyin fani olduğunu göstermektedir. Her şeyin başı, ortası, sonu vardır. Her
şeyin nasıl ve ne gibi etkilerle ortaya çıkacağını, nasıl ayakta
kalacağını, nasıl ve ne gibi etkilerle son bulacağını belirleyen
Allahü Tealâ'dır. O, sebeplerin sebebidir.
Bu çevrimin en açık ve belirgin şekilde gözlendiği nesneler ise,
canlılardır. Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bunun şimdiye kadar
tespit edilmiş hiçbir istisnası yoktur. Herkes buna tanıktır. Öyle
olduğu halde, insanoğlu doğum ve hayat gerçeğini sevinçle
karşıladığı halde, ölüm gerçeğini bir türlü kabullenmek istemez.
Hep görmezlikten gelir. Her zaman dikkatimi çekmiştir: Aile
meclislerinde ne zaman söz ölüme gelse, insanlar, "kalblerimiz
karardı" diyerek konuşmaların yönünü değiştirmeye çalışırlar.
Hiç kimse ölümden konuşulmasını istemez.
Değerli okuyucularım, kuşkusuz, görmezlikten gelmek, hiçbir
gerçeği değiştirmez. Ayet-i kerimede:
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“Kendisinden kaçtığınız ölüme mutlaka yakalanacaksınız”
[Cuma, 8] buyruldu.
Ölüm, her canlı için mukadder bir sondur. İnsan için de ahıret
hayatının başlangıcıdır. Ondan söz etmemeye çalışmak, onu
görmezlikten gelmek bu kesin olguyu hiç değiştirmediği gibi
insanı gaflete sürüklemekten başka da hiçbir işe yaramaz. Aksine
ölümü çok hatırlamalı, kendisine yaşadığı hayatın hesabının
sorulacağı hesap gününe hazırlıklı olunmalıdır. Rasulullah (s.a.v)
Efendimiz:
“Şu kişiye şaşılır ki, o dünyaya talip, ölüm de ona taliptir.”
[Ebu Nuaym]
"Lezzetleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü
çok anın!" [İ. Hibban]
"Ölümü anmak, günahlardan korur ve dünyadan alıkoyar."
[İbni Ebiddünya]
"Her gün yirmi kere ölümü düşünen kimse, şehitlerin derecesine yükselir." [İ.Gazali]
"Ölümü çok hatırlayın, ölümü çok hatırlayanın kalbi ihya olur,
ölümü de kolaylaşır." [Deylemi]
“Ölümü anmak, sadaka vermek gibi sevaptır.” [Deylemi]
“Demir paslandığı gibi, kalbler de günahla paslanır. Kalblerin
cilası ölümü çok hatırlamak ve Kur’an-ı kerim okumaktır”
[Beyheki] buyurdu.
Değerli okuyucularım, kalbin dünyaya bağlılığı, sudaki oksijen
ve hidrojenin birbirlerine bağlılıklarına benzer. Bu bağlılık o
kadar kuvvetlidir ki, insan, bu dünya sevgisinin kendisini ne
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büyük felaketlere sürüklediğinin farkında bile olmaz. Bunu ancak
nefsini tanımaya başladıktan sonra fark etmeye başlar. Onun için
nefsini tanımak, Rabbini tanımanın başlangıcıdır. Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
"Nefsini tanıyan Rabbini tanır" [İmam-ı Münavi, Deylemi]
buyurdu.
Nefsini bilmenin başlangıcı ise, Allah için kalbdeki dünya arzularına gem vurmaya başlandığı andır. Yani "iman"ın başlangıcı.
Onun için birçok insan farkında olmasa da "iman", hayat iksiri
gibidir. "İman", kişinin kalbindeki dünya sevgisini söker atar.
Onun yerine, her şeyini kendisine muhtaç olduğu Rabbinin
sevgisini yerleştirir. Bu ışık kalbde parlamaya başlamadan önce,
kişi, hiçbir şeyden ibret almaz. Söz dinlemez. Öğüt, etki etmez.
Kendi heva ve arzularını ilâh edinmiş insanlara, ne hasta ziyaretinin, ne de cenaze arkasından gitmenin bir faydası olmaz. Bir
yakını ölmüş olsa ve cenazesine katılsa, cenaze defnedilirken bile
o arsa alışverişi konuşur. Dünya ile kalb arasındaki bu kuvvetli
bağları koparmak, öyle kolay bir şey değildir. Zaten kalbinden bu
bağları söküp attığı zaman, insan, kâmil bir imanın da sahibi
olur.
Ancak Allah (c.c.), kalbinde zerre kadar iman olanın yardımcısıdır. Böylece insan, Rabbini zikretmek, ölümü çok hatırlamak ve
Kur'an okumakla, kalbindeki bu sevgiyi hızla büyütür. Bu da,
kalbde, O'ndan başka her şeyin (yani masivanın, dünya bağlılıklarının, nefsî arzuların) değersizleşmesini, zamanla da yok olup
gitmesini sağlar.
Allah (c.c.) bizleri, ölümden ibret alanlardan eylesin.
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Ölüm, mümin için bir armağandır
Değerli okuyucularım,
Ölüm her canlının başına gelecek kesin bir olgudur. Ondan kaçmak mümkün değildir. Şu halde ondan gafil olmamak gerekir.
Ölüm, insan için ahıret hayatının başlangıcıdır. Ahıret hayatı,
ilahî adaletin tecelli edeceği, yeni bir ilahî düzendir. Allahü
Tealâ, elçisi Rasulullah (s.a.v.) Efendimize vahyettiği kutsal
kitabı aracılığıyla, kuracağı bu yeni düzen içinde herkesi dünya
hayatından sorguya çekeceğini bildirmekte ve bizleri uyarmaktadır:
"Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için
toplayacaktır." [Hicr, 25]
"Biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba
çekeceğiz." [Hicr, 93]
“Hesap görme zamanı yaklaşmasına rağmen, insanlar gaflet
içinde, bundan yüz çeviriyorlar.” [Enbiya, 1]
O sebeple kalbinde Allah'a ve ahıret gününe zerre kadar iman
olan hiç kimse gaflette olmamalıdır. Kalbini geçici olan dünya
hayatına bağlayıp ebedî olan ahıret hayatını mahvetmemelidir.
Hadis-i şerifte:
"Dünyayı seven ahiretine, ahireti seven dünyasına zarar verir.
Devamlı olanı geçici olana tercih edin!" [Beyheki] buyruldu.
İnsanın başına gelen dünya ve ahıret sıkıntılarının en önemli
sebebi, nefsî arzulardır. Nefsine değil, bizleri her iki alemde de
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hayır ve iyiliklere götürecek olan ilahî ahkâma tabi olmaya çalışmalıdır.
"Akıllı, nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmak ise nefsine uyar,
sonra da Allah’ın rahmetini bekler." [Tirmizi]
Nefsin (benliğin) arzularından kurtulmak öyle kolay bir şey
değildir. Bu, ancak, dünya sevgisini kalbden çıkarıp Allah sevgisini oraya yerleştirmekle sağlanır. Bunun yöntemi de, riyazet
(haramlardan uzak durmak), mücahede (ibadet ve taatta bulunmak) ve zikir (Allah'ı çok anmak)'dir.
Ölümü kötü görüp ondan nefret etmemelidir. İçimizde böyle bir
his varsa bilmeliyiz ki böyle bir nefretin sebebi, insanın dünya
hayatına olan kalbî bağlılığı, yani dünya sevgisidir. Allah'a
kavuşmayı istemelidir. Hadis-i şerifte:
“Kim Allah’a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmak
istemez” [Buhari, Müslim, Tirmizi] buyruldu.
İnsan dünya sevgisini kalbinden çıkarıp en büyük dostu (Mevlâsı) olan Rabbinin sevgisini oraya yerleştirince bu nefret kendiliğinden kaybolur. Aksine ölümü, sevdiğine kavuşturan bir köprü
olarak görmeye başlar.
"Ölüm, mümine en kıymetli hediyedir." [Taberani]
"Ölüm dostu dosta, sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür"
Değerli okuyucularım, insan hayatını düzgün (Allah'ın rızasına
uygun bir biçimde) yaşamaya çalışmalıdır. Rasulullah (s.a.v.)
Efendimiz:
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"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr
olursunuz" [Mirkâtü’l-mefâtîh] buyurdu.
Ne var ki hiçbirimiz için bu kolay bir şey değildir. Bizler nefis
taşıyan aciz kullarız. Günahlardan tamamen uzak dört dörtlük bir
hayat yaşayamayız. O sebeple Rabbimize karşı daima mahcup
durumda oluruz. Ancak bu durum bizleri ümitsizliğe sevk
etmemelidir. Ayet-i kerimede:
"Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez." [Yusuf,
87] buyruldu.
Günahı ne kadar çok olursa olsun, insan Rabbinin rahmetinden
asla ümidini kesmemelidir. Hatta adam öldürse, zina etse, Allah'a
şirk koşsa ve söz ve davranışlarıyla küfre düşmüş olsa bile...
Sahabe-i kiram efendilerimizin birçoğu birer müşrik iken tevbe
edip Allah'a ve Rasulüne bağlılıklarını beyan ile dünyanın en iyi
insanları oldular. Ayet-i kerimede:
"De ki: Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım!
Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah
günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." [Zümer, 53] buyruldu. Hadis-i şerifte de:
"Ömründe bir defa Allah’ı anan veya O'ndan korkan Müslüman, Cehennemden çıkar." [Tirmizi] buyruldu.
O sebeple kalbinde zerre kadar iman olan bir insan, asla ve asla
Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemelidir. Rahmet-i ilahîden
ancak kafirler ümitlerini keserler. Bununla birlikte günahlarını da
küçük görmemeli, tevbe etmeli, tevbeyi geciktirmemeli, kelime-i
şahadet ile imanını tazelemeli ve iman ile ölmeye çalışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde:
"Müslüman olarak öl, gerisine karışma!" [Deylemi]
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"Mümin öleceği vakit, rahmet meleklerini görür, can verme
acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi, kolay çıkar,
nimetlere kavuşur." [Bezzar] buyruldu.
Allah (c.c.) hepimize iman ile ölmek nasip eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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Ölüm, ilahî bir takdirdir
Değerli okuyucularım,
Bakî olan, yalnız Allah (c.c.)'tır. Yaratılmış olan her şey fanîdir.
Evrendeki trilyonlarca olgunun nasıl ve ne gibi sebeplerle orta
çıkacağını, bunların nasıl devam edeceğini, nasıl ve ne gibi
sebeplerle sona ereceğini belirleyen Ulu Allah'tır. Ve bunların
hepsi ilahî bir programa (yazgıya) bağlanmıştır. Her canlının
doğumu, yaşaması ve ölümü de, diğer bütün olgular gibi, bu ilahî
yazgı çerçevesinde cereyan eder. Yani ölüm, ilahî bir takdirdir.
Ölümü Allahü Tealâ'nın iznine ve takdirine bağlı olmayan hiçbir
canlı yoktur. Ve her nefis mutlaka ölümü tadacaktır.
"Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur." [Al-i
İmran, 145]
"Her nefis ölümü tadacaktır." [Enbiya, 35]
Şu halde ölüm, her canlı için kaçınılmaz bir olgudur. Onun
zamanı ise Allahü Tealâ tarafından takdir olunmaktadır:
"Ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce de gelmez." [Araf, 34]
"Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır." [Enam 2]
"Aranızda ölümü takdir eden biziz." [Vakıa, 60]
Madem ölüm hepimizin başına gelecek kesin bir olgudur ve
zamanı Rabbimizin takdirine kalmıştır, o halde ona her an
hazırlıklı olmak gerekir. Aklı başında olan hiçbir insan, olması
kesin olan bir olguyu yok saymaz, görmezlikten gelmez.
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Değerli okuyucularım,
İnsanın Rabbine karşı sorumlulukları bulûğa ermesi ile başlar.
Gerçi biz bunu nefsimize bir külfet gibi gördüğümüz için sorumluluk diyoruz ama bu aslında bir sorumluluk değil, bir mükellefiyettir. Mükellefiyet, Arapça bir sözcük olup bir teklifi kabullenmek demektir. Gerçekte bize teklif edilen (önerilen), Rabbimizin
varlığına inanıp O'nun terbiyesi altına girmektir. Yani ilahî bir
eğitimdir. Rabbimizin bizi hayır ve iyiliklere götürecek doğru
yaşama biçimidir. Değerini bilene.. Nefsinin hevasını ilah edinen
için ise sırta vurulmuş bir yüktür, külfettir. İlgi çekici değil mi,
teklif kelimesi de, külfet kelimesi de aynı kökten gelirler. Ama
biri inanan insanın, diğeri imanı zayıf insanın olaya bakış açısını
yansıtır. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin bizim için tümü hayır
olan teklifini, külfet olarak görmeyelim. Allahü Tealâ zorlukları
kolaylaştırır.
"Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en
güzel mükâfat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor
işlere koşmayız." [Kehf, 88]
Hayat, insanın doğduğu anda başlayıp ölüme doğru hızla ilerleyen bir süreçtir. Ölümün de bu sürecin hangi anında karşımıza
çıkacağı belli değildir. Takdir Allah'ındır. Ona her an hazırlıklı
olmalıdır. Ölüme hazırlıklı olmak, her an sırat-ı müstakim
üzere yaşamakla olur. Ama hangi birimiz böyle yaşayabiliyoruz. Bizler, nefis taşıyan aciz kullarız. Böyle bir ortamda, din-i
mübini dört dörtlük yaşayabilmemiz kolay mı? O halde hemen
hepimizin bir durum değerlendirmesi yaparak kendimizi yeniden
düzenlemeye mutlak ihtiyacımız vardır.
Ayrıca evlâtlarımıza da daha bulûğa ermeden sırat-ı müstakim
üzere yaşamayı, yani yalan söylememeyi, gıybet etmemeyi, bir
kuruş dahi olsa üzerimize kul hakkı geçirmemeyi, zamanımızı ve
mallarımızı israf etmemeyi, alkol, sigara ve uyuşturucu gibi
zararlı şeylerden uzak durmayı, dünya malına düşkün olmamayı,
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insanlara hizmet ve iyilikte bulunmayı, zengin isek mallarımızın
zekâtını vermeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ve bunların
hepsinden çok daha önemlisi de, bütün bunları yalnızca "Allah
rızası için" yapmayı öğretmek zorundayız. Evlâtlarımızı yalnız
Allah'a kul olarak yetiştirmeliyiz. Böyle yapmaz, aksine onların
her isteklerini yerine getirerek onları "ben"lerinin kulları haline
getirirsek, onları kendi ellerimizle paranın pulun ve diğer kulların
kulu haline getirmiş, onların dünya ve ahıret felaketlerini hazırlamış oluruz.
Gerçi, günahkâr mümin için tevbe kapısı her zaman açıktır.
Ayet-i kerimede:
"O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir." [Nasr,
3] buyruldu.
Amma insanın da af dilemek için Rabbine karşı biraz yüzü
olması gerekmez mi!? Yapılan hataların kalbde açtığı manevî
yaralar kolay kolay kapanmaz. İnsan ömür boyu, vicdanında,
bunların manevî acısını duyar. O nedenle hayatımızı doğru
(Allah'ın rızasına uygun) yaşamaya çalışmalıyız.
Allah'a emanet olunuz.
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Ölümü istememelidir
Değerli okuyucularım,
Ölüm, bir mümini Rabbini kavuşturan bir köprü ise de, ölümü
istememeli, şu fani dünyada elde ettiği ahıret kazançlarını
mümkün olduğunca artırmaya çalışmalıdır. Çünkü Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
"Dünya, ahiretin tarlasıdır." [Deylemi]
"Ölümü istemeyin! Çünkü bir kişi iyi ise, yaşadıkça iyiliği
artar. Kötü ise, hatalarından dönüp doğru yola gelebilir."
[Buhari] buyurdu.
Hele sıkıntılardan dolayı ölümü hiç istememelidir. Rasulullah:
"Sıkıntılardan dolayı ölümü istemeyin! Dayanamayan, 'Ya
Rabbi, hakkımda yaşamak hayırlı ise, yaşamayı, ölmek hayırlı
ise, ölümü nasip et!' desin!" [Buhari] buyurdu.
Başa gelen her türlü belâ, sıkıntı ve musibetler, insanın günahlarına kefarettir:
“Allah yolundaki mümine isabet eden her yorgunluk, hastalık,
sıkıntı, üzüntü, keder, hatta ayağına batan diken bile, günahlarına kefaret olur.” [Buhari]
Ani ölüm ise, mümin için bir rahmettir.
"Ani ölüm, mümine rahmet, facire nedamettir." [İ. Ahmed]
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Değerli okuyucularım, ölüm bir ilahî takdirdir ve onun ne zaman
geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Ani ölüm ise mümin
için rahmet olmakla birlikte facir için nedamet ve pişmanlıktır.
Sonunda pişman olmamak için ölüme her an hazırlıklı olmalıdır.
Bu hazırlığın ilk adımı "tevbe"dir. Tevbe, kişinin yeniden
Rabbine dönmesi, kendi nefsinin hevasına kul olmaktan nedamet
duyup yeniden Rabbinin iradesine bağlanmasıdır. Ayet-i kerimede:
"Ey inananlar! Yürekten tevbe ederek Allah'a dönün!"
[Tahrîm, 8] buyruldu.
Tevbenin biri kalble ilgili görünmeyen yanı (nedamet ve pişmanlık), diğeri de davranışlarla ilgili görünen yanı (istiğfar) vardır.
Rasulullah Efendimiz:
"Günahlara pişmanlık, tevbedir" [Hâkim] buyurdu.
Değerli kardeşlerim, asıl olan kalbdir. Yaptığımız kötülük, hata
ve kusurlardan her zaman nedamet duymalıdır. Bununla birlikte
dil ile istiğfarı da hiçbir zaman terk etmemelidir. İstiğfar, en basit
şekliyle, "Estağfirullah" (Ya Rabbi, senden mağfiret dilerim)
denilerek yapılır. Rasulullah (s.a.v):
"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni
bağışlamasını diler, tövbe ederim." [Buharî] buyurdu.
Tevbeye besmele çekerek, Allahü Tealâ'ya hamd ve Rasulullah
Efendimize salavat ile başlanmalıdır. Kapsamlı bir tevbe için:
"Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim,
ellezi lâilâhe illa hû, el-hayye'l-kayyume ve etûbü ileyh.
Tevbe Ya Rabbi! (3 defa)
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Ya Rabbe'l-alemin, bulûğa erdiğim andan şu ana kadar benden
şirk, küfür, inkâr, isyan, bühtan, farkında olduğum olmadığım,
gizli açık, büyük küçük her ne günah sadır oldu ise ben onların
hepsine tevbe ettim. Nadim ve pişman oldum. Bir daha işlememeye azmettim. Ya Rabbi, günahlarımı bağışla ve bu aciz kulunu
bir daha onlara döndürme!" denilir.
Tevbeden sonra:
"Eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü
ve rasuluhü" diyerek imanımızı tazelemelidir.
Tevbe istiğfar ve kelime-i şahadet ile insan bütün günahlarından
arınır, tertemiz olur. Rasulullah Efendimiz:
"İstiğfar eden, hiç günah işlememiş gibi olur" [İbni Mace] buyurdu.
Değerli okuyucularım, tevbe ile günahlar affolur ve kul yeniden
Rabbine döner ise de, bu, önceden işlediği günahlar içindeki kul
haklarını, Rabbine ve diğer insanlara olan borçlarını, kaza ve
kefaretleri üzerinden düşürmez. Bunları bir an önce ödemeye
çalışmalıdır. Kumar, dolandırma, hileli satış, gasp gibi haksız
yollardan elde edilen mal ve paraları, hak sahiplerine, onlar
ölmüşler ise varislerine iade etmeli, onlar da bilinmiyorsa
değerini bir fakire vererek sevabını hak sahibine bağışlamalıdır.
Kazaya kalan ibadetlerimizin kazalarını ifa etmeli, zekat borçlarımızı vermeli, varsa adaklarımızı, yemin kefaretlerimizi yerine
getirmeli, eşlerimizin mehirlerini bir an önce kendilerine ödemeye çalışmalıdır.
İyilik ve kötülüğün doğru ölçüsü, Allahü Tealâ'nın ahkâmıdır. İnsan bu ahkâmdan sorumludur. Onun için bu ahkâmı, yani
dinin getirdiği emir ve yasakları iyice öğrenip bunlara uymaya
çalışmalıdır. Özellikle İslam'ın esaslarını oluşturan namaz, oruç,
172

zekat ve hac ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için büyük bir
çaba içinde olmalıdır.
Cennete götürücü ameli soran bir zata, Peygamber Efendimiz,
"Allah’a ortak koşmayıp farz olan namazı, zekatı ve Ramazan
orucunu eda eden Cennete gider" [Buhari] buyurdu.
Özellikle namaz ibadeti pek önemlidir. Rasulullah (s.a.v.):
"Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet namazdır.
Namaz düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir." [Taberani] buyurdu.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmekten çok korkmalıdır
Değerli okuyucularım,
Allahü Tealâ, yarattığı her şeye karşı sınırsız rahmet ve merhamet sahibidir. Biz kullarına da çok acır. O'nun şefkati, bir annenin evladına olan şefkatinden çok çok daha fazladır. Bununla
birlikte, Kendi varlığını inkar edip kurduğu ilahî düzeni bozanlara, hak hukuk tanımayıp insanlara zulmeden zalimlere karşı da
O'nun gadabı pek şiddetlidir. Ayet-i kerimede:
"O inkâr edip zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlar, ne
de doğru yola iletir. Onları yalnız içinde ebedi kalacakları
cehennem yoluna götürür." [Nisa, 168-169] buyruldu.
O sebeple hiç kimse kendi yaptığı kötülüklerin yanına kâr kalacağını sanmamalıdır. Kötülük ve zulümden uzak durmalı, yaptığımız hata ve kusurlar için de hemen tevbe etmelidir. Tevbeyi
son nefese kadar geciktirmemelidir.
Kişi, sekaret denilen ölüm sarhoşluğuna girdiği zaman, ahiretteki
yeri kendisine gösterilir. Yani ahıret gerçekliklerine vakıf olur. O
durumda tevbe etmemin bir faydası yoktur. Ayet-i kerimede:
"Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman;
'şimdi tevbe ettim' diyenler ile kâfir olarak ölenlerin tevbesi
makbul değildir. İşte onlara elem verici azap hazırlamışızdır." [Nisa, 18] buyruldu.
Ölümden değil, imansız ölmekten korkmalıdır. Ayet-i kerimelerde:
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"İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın
seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır!.." [Al-i imran, 196197]
"Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara
değer vermeyeceğiz." [Kehf, 105]
"Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız." [Nisa, 56] buyruldu.
Kâfir olarak ölenlerin dünyada yaptığı iyi işler de kendilerine bir
fayda vermez.
"Kim imanı inkar ederse, şüphesiz amelleri boşa gider. O,
ahirette de kaybedenlerdendir." [Maide, 5]
"Kâfir olarak ölenlerin işleri, dünyada da, ahirette de boşa
gider." [Bakara, 217]
"Rablerini inkar edenlerin işleri, fırtınalı bir günde, rüzgarın
şiddetle savurduğu küle benzer; yaptıklarından hiçbir şey elde
edemezler." [İbrahim, 18]
Allahü Tealâ adildir, ne hayatlarında ne de ölümlerinde zalimlerle iyi insanları bir tutmaz.
"Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?"
[Kalem, 35]
"Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini, iman edip iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar!" [Casiye, 21]
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Değerli okuyucularım, Allahü Tealâ büyük şefkat ve merhamet
sahibidir, adildir ve kimseye zulmetmez. İnsanlar kendi nefislerinin hevasına uyarak kendilerine zulmederler. Üstelik bu davranışlarıyla yalnız kendilerini sıkıntıya sokmakla kalmazlar, çevrelerindeki insanları da sıkıntıya sokarlar. İlahî düzen, ilahî adaleti
kendiliğinden gerçekleştirecek şekilde tertip ve tanzim edilmiştir.
Yapılanların karşılığını insan çoğu zaman daha bu dünyada iken
bulur. "İyilik yapan, iyilik bulur. Kötülük yapan, kötülük
bulur." Ama bunların ahiretteki karşılıkları çok daha önemli ve
uzun sürelidir. İlahî adaletten en küçük bir kuşku duymamalıdır.
O, öyle veya böyle, muhakkak tecelli eder. İnsan kendini başı
boş sanmamalıdır.
Dünyada ve ahirette bütün hayır, iyilik ve mutlulukların başı
"iman"dır. Akıl ve iman, insanı insan yapan en önemli iki
parametredir. Bu iki nimetten yoksun bir kişinin, herhangi bir
hayvandan hiçbir farkı olmaz. O sebeple bu en büyük iki nimetin
ve bize bahşedilen çoğunun farkında olmadığımız diğer bütün
nimetlerin değerini çok iyi bilmelidir. Bunlar için Rabbimize çok
minnettar olmalı, O'nun bizler için hepsi hayır olan sözlerine,
tavsiye ve buyruklarına (Kur'anın ahkâmına) çok önem vermeli,
daima Rabbimize tam bir teslimiyet ve bağlılık içinde olmalıdır.
İsyan içinde olmamalıdır. Veli-i nimetimiz olan Mevlâ'mıza
nankörlük yapmamalıdır. Küfre düşmekten, hele hele imansız
ölmekten çok korkmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -1Değerli okuyucularım,
Kuşkusuz son nefesinde imansız ölmek, her müminin en önemli
korkusudur. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerine bir gün, bazı sevdikleri, "Efendim, bir Müslüman için en büyük mesele nedir?"
diye sordular. "En mühim mesele, dünyâdan (Îman) ile gitmektir. Onun için (Îmansız) gitmekten çok korkmalı ve titremelidir." buyurdu.
İslam büyükleri, "Îmansız ölmekten korkmayan kimse, îmansız ölür." buyurmuşlardır. O sebeple imansız gitmemek için,
imansız ölmekten çok korkmalıdır.
Allah (c.c.), insana sayısız nimetler vermiştir. Fakat İman ve
İslam, Allahü Tealâ'nın bir insana bahşettiği nimetlerin, en büyüğü ve en önemlisidir. Bunlar sayesinde insanın dünya hayatı huzur ve mutluluk içinde geçtiği gibi, ahirette de sonsuz nimetlere
gark olur. O sebeple insan sahip olduğu bu nimetlere çok şükretmelidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri: "İmansız ölmemek için, iman nimetine çok şükretmelidir." buyuruyor.
Allahü Tealâ Hazretleri ayet-i kerimelerde:
"Allah'ın nimetlerine şükreder ve îmân ederseniz, Allah size
niçin azâp etsin?" [Nisâ, 147]
"Şükrederseniz and olsun ki, size karşılığını artıracağım;
nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek çetindir" [İbrahim, 7]
buyurdu.
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Yani şükür, bir nimetin elden çıkmaması ve aksine daha da
artması için çok önemli bir sebeptir. O nedenle en önemli nimet
olan "İman" için çok şükredici olmalıdır. Rasulullah (s.a.v.)
Efendimizin her abdest aldığında, niyetlendikten sonra, abdest
almaya başlamadan önce:
"Suyu temizleyici ve İslam'ı nur kılan, ve beni İman ve
İslam'la şereflendiren Rabbime hamd olsun."
diye dua ettiği bildirilmiştir. Böylece insan her gün hiç değilse 35 kere sahip olduğu iman nimeti için Rabbine şükretmiş olur.
Değerli okuyucularım, imansız gitmeye sebep olan şeylerden biri
de Anne ve Babanın kalbini kırmak, onları gücendirmektir.
Anne ve babaların çektiği sıkıntıları, insan, kendisi anne veya
baba olmadan anlayamaz. Bizlerin üzerinde bilhassa annelerimizin çok büyük hakkı vardır. O sebeple anne ve babalarımıza karşı
çok saygılı olmalı, onları hiçbir vesile ile üzmemeye ve her
vesile ile onlara ihsanda bulunmaya çalışmalıdır. Kur'an-ı kerimde:
“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik.” [Ahkaf,
15]
“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi
davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında
yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme;...” [İsra, 23] buyruldu.
Hadis-i şeriflerde de:
“İnsanlar içinde en büyük hak sahibi, erkeğin üzerinde annesi,
kadının üzerinde de kocasıdır.” [Hakim]
“En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdan sonra anababaya iyiliktir.” [Müslim]
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“Ana-babaya ihsan, bedbahtlığı saadete çevirir, ömrü uzatır ve
insanı kötü ölümden korur.” [Ebu Nuaym]
“Ana-babasına asi olan, vefatlarından sonra, onlar için dua
etse, Allahü Tealâ, onu, ana-babasına itaat edenlerden yazar.”
[İbni Ebiddünya] buyruldu.
Ana-baba hakkı bu kadar önemli olunca, bu hakkı gasp eden kişi
de imansız gitmek gibi büyük bir tehlike ile yüz yüze gelir.
Sahabe-i kiramdan Alkama'nın öyküsü bunun en güzel örneğidir:
Rasulullah (s.a.v.) sohbet ederken bir kadın telaşla huzuruna
girdi. Kocasının ölüm döşeğinde olduğunu, kendisine telkin ettiği
halde şahadet getiremediğini, imansız ölmesinden korktuğunu,
söyledi. Rasulullah, sağlığında herhangi bir kötü hareketi olup
olmadığını sordu. Kadın, hiçbir kötü işinin olmadığını, namazlarını kılıp ibadetlerini eksiksiz yaptığını anlattı. Bunun üzerine
Rasulullah, dünyada kimi olduğunu sordu ve annesinin sağ
olduğunu öğrenince onu huzuruna çağırttı. Annesine oğlundan
memnun olup olmadığını sordu. Annesinin, oğlunun evlendikten
sonra kendisini hor görmeye başladığını, ona kırgın olduğunu
söylemesi üzerine, ondan oğluna hakkını helâl etmesini istedi.
Kadın buna yanaşmadı. Bunun üzerine Rasulullah, onun cezasını
burada çekmesinin cehennemde yanmasından daha iyi olacağını
söyleyerek etrafındakileri odun toplamaya gönderdi. Bunun
üzerine kadın dayanamadı ve hakkını helâl ettiğini bildirdi.
Rasulullah, Alkama'nın durumunu öğrenmek üzere Bilali Habeşi
hazretlerini gönderdiğinde artık Alkama'nın dili açılmıştı:
- Lailahe illallah Muhammedur Rasulullah, diyerek ruhunu
teslim etti.
Hadis kitaplarında uzunca anlatılan bu rivayet, özetle böyledir.
O sebeple, imansız gitmemek için, Anne-Baba hakkına çok
riayetkâr olmalı onların kalblerini kırmamaya çalışmalıdır.
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İmansız ölmemek için -2Değerli okuyucularım,
İmansız gitmeye sebep olan şeylerden biri de "gaflet"tir.
Gaflet, kişinin, dünya hayatının zevk ve sefalarına dalarak
Rabbini unutması demektir. Bunun aksi, zikirdir. Yani Rabbini
hatırla-ma.
İnsanların iman ve hidayetten mahrum kalmalarının sebebi, gerçekte, dünya hayatını sevmeleridir. Ayet-i kerimede:
"...onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir." [Nahl, 107] buyruldu.
İşte insan dünya hayatını sevdiği ve dünya hayatının zevk ve
sefalarına daldığı zaman, kalb, tamamen dünya hayatının gerektirdiği arzu ve heveslerle dolar. Bu da insanın Rabbini unutmasına sebep olur. Bir kişi neyi ve kimi seviyorsa, o kişinin kalbi,
manevi bir bağ ile, sevdiği o şeylere bağlı olur. O kişinin kalbinde hep sevdiği şeylerin hayal, tasavvur ve görüntüleri bulunur.
Ölümden önce görülen sekaret hali, bir çeşit uyku halidir. Kişi,
kalben neye bağlı ise bu sekaret halinde de onlarla haşir neşir
olur. M. Said Arvas Beyefendinin ifadesi ile "insan son demlerinde önem verdiği, değer verdiği şeyleri düşünür ve ruhunu o
düşünce ile teslim eder..." Gafletin ilacı ise "Zikir"dir. O
sebeple son demlerimizde Rabbimizi düşünüp ruhumuzu O'na
imanla teslim edebilmek için Allahü Tealâ'yı çok hatırlamalıdır.
Allahü Tealâ, Kendisinin hatırlanmasına çok önem vermiştir.
Ayet-i kerimelerde:
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"Siz Beni anın ki Ben'de sizi anayım." [Bakara, 152]
"Mallarınız ve çocuklarınız, Allah'ı hatırlamanıza mâni olmasın!" [Münâfikûn, 9]
"Sabah akşam, içinden, yalvararak ve korkarak, alçak bir sesle
Rabbini an, gâfillerden olma!" [Araf, 205] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de aynı sebeplerle zikre çok önem
vermiştir. Hadis-i şeriflerde:
"Allah’ı zikreden ile etmeyenin misâli, diri ile ölünün misâli
gibidir." [Buhari]
"Size mecnun deninceye kadar Allahü Tealâ'yı çok anın!"
[Hakim]
"Gece ibadet edemeyen, malını hayra sarf edemeyen kimse,
Allahü Tealâ'yı çok ansın!" [Bezzar]
"Gaflet halinde iken Cenab-ı Hakk'ı zikrederek gafletten
kurtulan kimse, Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir."
[Dâmâd]
"Size amellerinizin en hayırlısı, en temizi ve derecelerinizi en
fazla yükseltenini, size verilen altın ve gümüş tasaddukundan
daha hayırlı olan bir ameli, hatta düşmanlarınızla karşılaştığınız vakit onların boynunu vurmanızdan veya şehit düşmenizden daha hayırlı bir ibadeti haber vereyim mi? İşte o
zikirdir. O halde Allah'ı çok anınız." (İbni Hıbbân)
buyruldu. Ayrıca en güzel zikrin de "Lailahe illallah" denilerek
yapılacağı da bildirildi.
"Zikrin en faziletlisi Lailahe illallah demektir." [Nesai]
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Allah'ı hatırlayarak, gizli veya açık bu sözü çok söylemelidir.
Değerli okuyucularım,
İmansız gitmeye sebep olan şeylerden biri de, "namazı terk
etmek"tir.
İslam İtikadı üzerinde araştırmalar yapan ehl-i sünnet bilginleri,
iman ve ibadetlerin farklı şeyler olduğu, ibadeti terk etmekle
insanların dinden çıkmayacakları, günahlarının cezasını çektikten
sonra da yine cennetle ödüllendirilecekleri konusunda mutabakata varmışlardır. Nitekim Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de hadis-i
şeriflerinde:
"Lailahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir
demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." [Buhari]
"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." (Tirmizi) buyurdu.
Ancak namaz konusunda tam bir mutabakat hasıl olmamıştır.
Çünkü Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz hadis-i şeriflerinde:
"Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden
kâfir olur." [Nesai]
"İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine ve diğer
şartlarına riayet ederek kılan, mümindir." [İbni Neccar]
"Namazı kasten terk eden kâfirdir." [Taberani]
"Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur."
[Beyheki]
"Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." [Taberani]
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buyurdular.
Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Namaz ibadeti, diğer ibadetler gibi olmayıp kişinin imanını ve dindeki sadakatini ortaya
koyan çok önemli göstergelerden biridir. İslam büyükleri, namazı
terk etmenin imansız gitmeye sebep olacağını bildirmişlerdir.
İşte o sebeple, imansız gitmemek için, çok büyük bir zorunluluk
olmadıkça namazı terk etmemeli, zaruretler sebebiyle kılamadığı
namazları da fırsat bulduğu ilk vakitte kaza etmeye çalışmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -3Değerli okuyucularım,
İmansız gitmemek için bir mümin, imanını, ehl-i sünnet alimlerinin verdiği bilgilere göre düzeltmeli, yasaklananlardan
kaçınmalı, emr edilenleri yapmalıdır.
Yasaklananlardan kaçınmaya "riyazet", emr edilenleri yapmaya
"mücahede" denir. Hepsine birden ibadet (kulluk) denir.
Mümin, daima korku ve ümit (havf ve reca) arasında olmalıdır. Bir müminin Allah'tan korktuğu, Riyazet yapmasından
(haramlardan uzak durmasından), Allah'tan ümidini kesmediği
de Mücahede yapmasından (ibadetlerini yerine getirmesinden)
anlaşılır.
Ancak yıllarca yaptığımız ibadetlerin, Allahü Tealâ'nın bizlere
bahşettiği bir saatlik görme nimetinin veya birkaç dakikalık soluk
alıp verme nimetinin bile karşılığı olmadığı unutulmamalıdır. O
sebeple mümin, "Ben çok ibadet ediyorum, bu yaptığım ibadetler
bana yeter" gibi bir düşünce ile yaptığı kulluğa güvenmemeli,
tam bir teslimiyet ile, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıdır.
Allahü Tealâ, tüm âlemlerin yaratıcısıdır. Yarattıkları üzerinde
tam bir yetki ve tasarruf sahibidir. Âlemlerin tek sultanı ve
hakimidir. Dilediğini, dilediği anda, yapmak, yaratmak veya yok
etmek gücünün sahibidir. Mutlak egemenlik O'na aittir. Hiç
kimse O'ndan hesap soramaz. Ama O dilediği anda herkesi hesaba çekebilir. O sebeple hiçbir kimse Allahü Tealâ'nın azabından
emin olamaz. Ayet-i Kerimede:
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"Doğrusu Rablerinin azabından kimse güvende değildir."
[Mearic, 28] buyruldu.
Allahü Tealâ'ya ve O'nun bizler için ilahî bir rahmet olan dinine
(koyduğu doğru yaşama kurallarına) karşı edep sınırlarını aşan
söz ve davranışlardan çok sakınmalı, O'ndan nasıl korkulması
gerekiyorsa öyle korkulmalıdır. Ayet-i kerimelerde:
"Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa, öyle korkun" [Âl-i
İmran, 102]
"Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz." [Maide, 100]
"Sizden öncekilere de, size de Allah’tan korkmanızı tavsiye
ettik." [Nisa, 131]
"Allah indinde en kıymetliniz, O'ndan en çok korkanınızdır."
[Hucurat, 13]
"Allah’tan korkun! Biliniz ki Allah’ın azabı çok çetindir."
[Bekara, 196]
buyruldu. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
"Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız"
[Buhari] buyurdu.
Ama Rabbine karşı bir ümitsizlik içinde de olmamalıdır. İşlediği
günahlara, yaptığı edepsizliklere bakarak Allahü Tealâ'nın
rahmetinden ümidini kesmemelidir. Rabbimiz, adildir, kimseye
zulmetmez ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. Ayet-i kerimede buyurdu ki:
"Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın
rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahla-
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rın hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, çok merhametlidir." [Zümer, 53]
Kutsî Hadiste de:
"Kulum, göklere ulaşacak kadar günah işlese; fakat rahmetimden ümidini kesmeyip, benden mağfiret dilerse, affederim." [Tirmizî] buyruldu.
İnsan, ister mümin ister ateist olsun, ister zalim ister nefsinin
esiri bir azılı günahkâr olsun, daima tevbe edip Rabbine sığınmalıdır. Yaratan, engin merhamet sahibidir. Üstelik insanın Yaratan'ından başka sığınacak hiçbir yeri de yoktur. Az yaşasın çok
yaşasın, insanın dönüşü, Rabbinedir. Tevbe etmek için, son
nefesi beklememelidir.
"Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, sizi, belli
bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın. Ve her fazilet sahibine
layık olduğu ihsanı versin." [Hûd, 3]
"Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da
Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur." [Nisa, 110]
Değerli okuyucularım,
Kısaca tekrar ifade etmek gerekirse, mümin Allah'ın azabından
kendisini güvende hissedenlerden olmadığı gibi, Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerden de olmamalıdır. Mümin, korku ve ümit
arasında bulunursa, Allahü Tealâ onu, korktuklarından emin kılıp
umduklarına nail eyler.
Hadis-i şerifte:
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"Mümin havf ve reca [korku ile ümit] arasında bulunursa,
Allahü Tealâ, o kuluna ümit ettiğini verir ve korktuğundan onu
emin kılar." [Tirmizî]
buyruldu.
Rabbimiz bizleri imansız olarak ölmekten korusun ve korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -4Değerli okuyucularım,
İmansız gitmeye sebep olan şeylerden biri de "zulüm"dür.
Zulmü, adaleti ve ihsanı anlatmak için, sizlere basit bir örnek
vermek istiyorum. Varsayalım ki, siz ve ben, ortaya eşit miktarda
para koyarak bir ekmek satın aldık. Eğer ben bu ekmeği eşit
şekilde böler ve yarısını kendim alır, yarısını da size verirsem, "adalet"le hareket etmiş olurum. Eğer ekmeği eşit şekilde
bölmez ve çok olan tarafı kendim alır, az olan tarafı size
verirsem, sizlere "zulm" etmiş olurum. Aksine az olan tarafı
kendim alır, çok olan tarafı size verirsem, sizlere "ihsan"da
bulunmuş olurum.
Bu çok basit bir örnektir, ama zulmü, adaleti ve ihsanı kolay
şekilde anlamamıza yarayan çok güzel bir örnektir.
Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, başkasının hakkı olan şeyi gasp
edip haksızlık yapmaya "zulüm", herkesin hakkını koruyacak
şekilde hakkaniyetli davranmaya "adalet", kendi hakkı olan şeyi
başkalarına vermeye de "ihsan" denir.
Allahü Tealâ, zulm etmeyi yasaklamış, adalet ve ihsan ile davranmayı emretmiştir. Ayet-i kerimelerde:
Zulüm ve zalimlerle ilgili olarak;
"Allah zalimler topluluğuna hidayet ihsan etmez." [Tevbe, 19]
"Yükü zulüm olan kimse hüsrana uğramıştır." [Taha, 111]
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"Ancak şunlar aleyhine yol vardır ki, insanlara zulmederler ve
yeryüzünde haksız yere taşkınlık ederler. İşte böylelerine acı bir
azâp vardır." [Şura, 42]
"Bir kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim
affeder ve barışırsa, onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu O,
zulmedenleri sevmez." [Şura, 40]
"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.
Kendi rızanızla yaptığınız ticaret müstesna. Birbirinizin canına
kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim,
zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, onu cehenneme
atacağız." [Nisa, 29-30]
Adaletle ilgili olarak;
"Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle
şahitlik yapanlar olunuz. Bir topluluğa olan kininiz, sizi
adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha
yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır." [Maide, 8]
"Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan
çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil
davranmanızı yasak kılmaz; doğrusu Allah adil olanları
sever." [Mümtehine, 8]
"Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı
emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder.
Tutasınız diye size öğüt verir." [Nahl, 90]
İhsan ile ilgili olarak;
“İhsan edenlere Allahü Tealâ'nın rahmeti elbette çok yakındır.” [Araf, 56]
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buyruldu. Hadis-i şeriflerde de:
"Kim, zalime yardım ederse Allah o zalimi ona musallat eder."
[Acluni, İbn-i Asakir]
"Allahü Tealâ, zalime biraz fırsat tanır, amma bir de yakaladı
mı artık paçayı kurtaramaz." [Müslim]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, zulüm, adalet ve ihsan'ın daha geniş bir
anlamı daha vardır ki o da Allahü Tealâ'nın kurduğu düzen ile
ilgilidir.
Allahü Tealâ, kurduğu ilahî düzeni hak üzere kurmuş, koyduğu
kuralları adalet üzere koymuştur. Eğer O'nun, bu düzeni korumak
üzere koyduğu bu kurallara uyulmaz ve kurallar ihlâl edilirse,
zulm edilmiş olur. Allah (c.c.), bununla ilgili olarak:
"İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi.
Allah'ın âyetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha
zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız." [En'am,
157] buyruluyor.
O sebeple, geniş anlamda, Allahü Tealâ'nın koyduğu hükümleri
önemsemeyip onları dikkate almadan yaşamak, hem Yaratan'a
hem de yaratıklara karşı yapılmış en büyük zulümdür. Ateistler,
Allahü Tealâ'nın bir rahmet ve ihsanı olan dini reddederek kendilerine zulmettikleri gibi, O'nun hükümlerine tabi olmamakla da
Allahü Tealâ'ya zulmediyorlar. Bu ne kötü bir durumdur. Allah
(c.c.), lütfü keremi ile hepsini hidayete erdirsin.
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Değerli okuyucularım,
İşte zulmün ve haksızlığın bu kadar kötü bir davranış olması
sebebiyle, İslam bilginleri, zalimlerin son nefeslerinde imanlarını
koruyabilmelerinin çok güç olduğunu bildirmişlerdir.
O sebeple, son nefeste imansız gitmemek için haksızlık ve
zulümden çok sakınılmalıdır.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -5Değerli okuyucularım,
İmansız bir kalb, ölü bir kalbdir. İman, kalbin ruhu gibidir. Kalb,
imanla canlanır. İmanın nuru olan muhabbetullah (Allah sevgisi)
arttıkça, kalbde, manevî bir neş'e, huzur ve sükûn hasıl olur. Bu
durum, insanın bedenine, bakışlarına, sesine ve her hareketine
aynen yansır. Bir televizyon sohbetinde dinlemiştim. Ses
teknolojileri üzerine çalışan bir yazılım mühendisi, kendisi ile
yapılan bir söyleşide, çeşitli yerlerde ses kayıt ve analizleri
yaptıklarını, kalbdeki huzurun aynen insanın sesine de yansıdığını, hac farizasını yerine getiren kişilerle, stresli ortamlarda
bulunan huzursuz kişilerin ses değerlerinin farklı çıktığını
anlatmıştı. Kalbe bu huzuru veren Allahü Tealâ'nın anılması,
O'na güvenilmesi, O'na teslim ve tabi olunmasıdır. Böyle kalbi
huzurlu zikir ehli kişilerin, her ne kadar bedenleri halkla beraber
ise de, kalbleri her an Hak iledir. Ayet-i kerimede:
"Kalbler ancak Allah'ı anmakla, huzura kavuşur." [Rad, 28]
buyruldu.
Değerli okuyucularım,
Kalbde "imanı zayıflatan her olgu", imansız gitmeye neden
olan bir etkendir.
İmam-ı azam hazretleri, imanın, dil ile ikrar, kalb ile de tasdik
olduğunu, imanda azalma, çoğalma olmayacağını ifade etti.
Halbuki ayet-i kerimelerde:
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"Bir sure inince, aralarında Bu, hanginizin imanını artırdı?
diyen ikiyüzlüler vardır. İnananların ise imanını artırmıştır."
[Tevbe, 124]
"İnananlar ancak o kimselerdir ki, ... Allah’ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır." [Enfal, 2] buyruldu.
O halde azalan çoğalan nedir? Azalan çoğalan imanın nuru olan
Allah sevgisi ve korkusudur.
Sevgi, kalbî bir bağlılıktır. İnsan Rabbine inanarak O'nu sevdiği
zaman, kalbinde O'nunla ilgili her şeye karşı bir sevgi hasıl olur.
Hatırlayacaksınız, geçen yazılarımdan birinde, Allahü Tealâ ile
ilgili olup O'nu hatırlatan şeylere "şeairullah" dendiğini, bunların yeryüzünde Allahü Tealâ'nın nişaneleri olduğunu belirtmiştim. İşte bu nişanelerin en önemlileri, Kur'an, Allah'ın Elçileri ve
müminlerdir. İlahi rahmet, onlar vasıtasıyla dünyaya yayılır.
İnsanın en büyük dostu, Allahü Tealâ ve O'nun yeryüzündeki
nişaneleri olan Allah elçileri ve müminlerdir. Çünkü onlar onu
hayra götürmeye ve ebedî bir ateşten kurtarmaya çalışırlar. Bunun için de hiçbir ücret ve karşılık beklemezler. Ayet-i kerimede:
"Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve ... müminlerdir." [Maide, 55] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
"... Ben, sizi tutuyor, ateşe düşmenize engel oluyorum. Sizler
ise, ellerimden kurtulup ateşe düşmeğe çabalıyorsunuz!"
[Buhari, Müslim] buyurdu.
Onları sevmek ve sevdiğini yalnız Allah rızası için sevmek en
önemli iman belirtisi olduğu gibi, onların düşmanı olan kâfirleri
sevmemek ve sevmediklerine yalnız Allah rızası için düşmanlık
etmek de aynı şekilde önemli bir iman belirtisidir. Buna İslam
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literatüründe "Hubb-i fillah, Buğd-i fillah" (Allah için sevmek,
Allah için düşmanlık etmek) denir. Hadis-i şeriflerde:
"İmanın en sağlam temeli ve en kuvvetli alâmeti, hubb-i fillah,
buğd-i fillahtır." [Ebu Davud]
"İmanın temeli Müslümanları sevmek ve kafirleri sevmemektir." [İ.Ahmed]
"Cebrail aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri, Allah için
sevmedikçe ve kâfirleri Allah için kötü bilmedikçe, hiçbir
ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz!" [Ey Oğul İlmihali]
"İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, diliyle
de Allah'ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş
görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır
konuşmak veya susmaktır." [Taberânî] buyruldu.
Değerli okuyucularım, görülüyor ki, hubb-i fillah ve buğd-i
fillah, yani sevdiklerimizi sırf Allah rızası için sevmek, sevmediklerimize de yalnızca Allah rızası için düşmanlık etmek,
sağlam ve kâmil bir imanın en önemli göstergelerinden biridir.
O sebeple, imansız ölmemek için, Allah rızası için sevmeli,
Allah rızası için düşmanlık etmelidir. Sevgi ve düşmanlıklarımızda ölçü olarak, nefsimizin heva ve arzularını, kişisel çıkarlarımızı esas almamalıdır. Bu konuda doğru ölçü, Allah'ın ahkâmı
ve rızası olmalıdır. İnsan, nefsinin istekleriyle hareket ederse,
hep yanılır. İnsanın nefsi, hem kendisinin hem de Allah'ın en
büyük düşmanıdır. Ve daima kötülüğü emreder. Nefsine tabi
olanlar sıkıntılardan kurtulamazlar.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -6Değerli okuyucularım,
İnsanların huzur, sükûn ve ebedî bir mutluluktan, kısaca hidayetten mahrum kalmalarının sebebi, dünya hayatını sevmeleridir. Bu
durum, Kur'an'da şöyle ifade ediliyor:
"...onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez." [Nahl,
107]
İnsanların kurtuluşunun sebebi ise "iman"dır. Ayet-i kerimede:
"Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir." [Yunus, 9] buyruldu.
Dünya hayatına düşkünlük, dünya hayatını sevmek ve onu ahirete tercih etmek, insanı, en büyük gerçeklik olan Cenab-ı Hakk'ı
inkara (yani küfre) sürüklediği gibi, bizler gibi Allah'a inanan
insanlarda da imanı zedeleyen, imanı zayıflatan ve onu fesada
uğratan, en önemli sebeplerden biridir.
Dünya sevgisi, kalbin en ciddî manevî hastalıklarından biridir.
Dünya zevklerine kendini kaptıran insan, çoğu zaman, dünya
hayatının küçük menfaâtleri için, yalan söylemekten, hile yapmaktan, insanları aldatmaktan çekinmez. Yalancılık, dolandırıcılık, sahtekârlık, hilekârlık, üçkâğıtçılık hep bu dünya hayatına
düşkünlük sebebiyledir. Bu tür davranışlar, çoğu zaman, Allah'a
inanmayan, hesaba çekileceğine ve hakkın bir gün mutlaka tecelli edip yaptığı işin cezasını bulacağına inanmayan insanlardan
ortaya çıkar. Bir başka ifade ile, yalanın dolanın ana sebebi, iman
zayıflığıdır. Ayet-i kerimede:
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"Yalanı ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur."
[Nahl, 105]
buyruldu.
Hazret-i Aişe validemiz, “Eshab-ı kiram indinde yalandan
daha kötü bir şey yoktu. Çünkü, yalanla kâmil imanın bir
arada bulunmadığını bilirlerdi” buyurdu.
Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
“Üç şey vardır ki, bunlardan biri kimde bulunursa, namaz kılsa
da, oruç tutsa da münafıktır. Konuşunca yalan söyler, söz
verince sözünde durmaz, kendisine verilen emanete hıyanet
eder.” [Buhârî, Müslim, İmam Suyuti]
“Hatâların en büyüğü, yalan konuşmaktır.” [Hutbetur Resul]
“Bir müminin kalbi doğru olmayınca, imanı doğru olmaz. Dili
doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz.”
Safvân İbnu Süleym radıyallahü anh anlatıyor:
"Ey Allah'ın Resûlü!” dedik, “mümin korkak olur mu?"
"Evet!" buyurdular.
"Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine:
"Evet!" buyurdular. Biz yine:
"Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer:
"Hayır!" buyurdular." [Muvatta, Kelâm 19]
Değerli okuyucularım, görülüyor ki imanı fesada uğratan en
şiddetli zehir, yalandır. Yalan, hakkı inkâr, gerçeği ters yüz etmektir. Yalan bu kadar kötü bir davranış olduğu halde, şaşılacak
bir şeydir ki, birçok durumda, yalancılığın sebebi, küçücük
dünya menfaatleri sağlamaya çalışmaktır. Halbuki bunun için
yalana gerek yoktur. Çünkü Allahü Tealâ hazretleri, dünyayı iste-
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yene dünya nimetlerini, ahireti isteyene de onu vereceğini açık
açık bildiriyor:
"Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz; ama ahirette bir payı bulunmaz." [Şura, 20]
İlim konusunda Allahü Tealâ, kulları arasında fark gözetmez.
İsteyene verir. Ama rızk konusunda durum böyle değildir. Allah
(c.c.), malı mülkü, yalnız kendi dilediği kimselere verir. Dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin de daraltır.
"Allah dilediğinin rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar
dünya hayatıyla şımardılar. Halbuki ahiretin yanında dünya
hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir." [Rad, 26]
Değerli okuyucularım, gerçeği ters yüz edip, hakkı çarpıtmanın
bir başka biçimi de riyadır. Riya, içindekini dışa farklı yansıtmak, özü sözü bir olmamaktır. Bir başka ifade ile, riya, olduğundan başka görünmek, işleri Allah rızası için değil de gösteriş için
yapmak, iki yüzlü olmak demektir ki imanımızı zedeleyen, onu
fesada uğratan şeylerden biri, belki de en önemlisidir. Rasulullah
(s.a.v) Efendimiz riya için:
"Riya, küçük şirktir." [Taberani] buyurdu.
O sebeple, imansız ölmemek için, imanımızı zedeleyen, onu
ifsad eden, çürütüp yok eden bu iki manevî hastalıktan, yani
"yalan ve riya"dan her zaman uzak olmalıdır. Bazı kişilerde,
yalan, riya ve gösterişin bir alışkanlık haline geldiğini, sık sık
tekrarlandığını görüyoruz. Bu, çok tehlikeli bir şeydir. Böyle
kişilerin son nefeslerinde imanlarını korumaları çok zordur.
Allah'a emanet olunuz.
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İmansız ölmemek için -7Değerli okuyucularım,
İmansız ölmemek için yapılması gereken şeylerden biri de
"büyük günahlardan uzak durmak"tır.
Her günahtan uzak durmaya çalışmalıdır. Çünkü Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
"Ufacık bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir." [R. Nasıhin] buyurdu.
Ayet-i kerimelerde de:
"Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar,
kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir." [En'am,
120]
"Allah, günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez."
[Bakara, 276] buyruldu.
Değerli okuyucularım, nefis taşıyan biz aciz kullar için her
günahtan uzak olabilmek elbette kolay bir şey değildir. Burada
önemli olan, kişinin, Rabbine olan sadakatinde samimi olması,
kendi davranışlarını denetim altında tutması, herhangi bir günah
işlediği zaman tevbe edip Rabbinden af ve mağfiret dileyerek
tekrar Rabbine dönmesidir. İslam, kişinin Yaratan'ına inanıp
güvenmesi ve O'na teslim olmasıdır. İman ve teslimiyet tam
olursa, Allahü Tealâ, kişinin, küçük günahlarını çeşitli vesile ve
bahanelerle bağışlar. Hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklenmez. Küçük günahlardan kaçınılamasa bile hiç değilse büyük
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günahlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Ayet-i kerimelerde
müminlerin nitelikleri anlatılırken:
"Onlar büyük günâhlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da, bağışlarlar." [Şura, 37]
"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz." [Nisa, 31] buyruldu.
Pek değerli okuyucularım, ibadetler, Allahü Tealâ'yı ve O'nun
bizlere bahşettiği nimetleri anmaya vesile olarak bizleri Rabbimize yaklaştırdığı gibi, haramların işlenmesi, dinin yasak ettiği
işlerin yapılması, yani günahlar da bizleri Rabbimizden uzaklaştırır. Her günah, imanımız için bir zehirdir. Bunun panzehiri de
tevbedir. Rasulullah Efendimiz:
"Günah işleyince kalbde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe
edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse, o leke büyür
ve kalbinin tamamını kaplar." [Nesai] buyurdu.
Kalbin kararması, zamanla kalbin ölmesine, yani kişinin imanını
yitirmesine sebep olur.
Tekrarlanan her davranış, zamanla "alışkanlık" haline gelir. Bu
tekrarlar sürerse, alışkanlıklar, vazgeçilemeyen "tutku"lar biçimine dönüşür. Büyük günah olan davranışların böyle alışkanlıklar haline gelmesi, bir kişi için felakettir. Böyle bir kişi, iman
sahibi olsa bile, kalbi, küfür ehlinin kalbi gibi sürekli huzursuzdur.
İçki, sigara gibi doğrudan enerji metabolizmasını etkileyen
alışkanlıklarda ise fizyolojik bir bağımlılık oluştuğundan bunların terki daha zordur. Çünkü ortaya çıkan enerji açığı sebebiyle,
bunların terki halinde, kişi, saatler içinde "bunalım"a girer. Kişi,
bu bunalımlı zamanlarda, enerji metabolizmasını takviye edecek
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Glukoz, Proteinler, B ve C vitaminleri, P, sitrik ve malik asit
yönünden zengin unlu ürünler, bal, yumurta, mercimek çorbası,
kuru fasulye, elma, portakal gibi besinlerle beslenir ve bunu
birkaç gün sürdürürse, profesyonel yardım almadan da kolaylıkla
bu alışkanlıkları bırakabilir. Bağımlıların çoğu, bu birkaç günlük
sıkıntıyı göze alamadıkları için bırakamamaktadırlar. Üstelik
hayatlarını mahvetmek pahasına... Gerçekte bütün mesele, bu
alışkanlıkları terk etmeyi kalben samimiyetle istemektir.
Değerli okuyucularım, büyük günahlar, "Ebedi mutluluğun
altın kuralları" adlı makalemde verilmiştir. Kişi, büyük günah
işlemekle dinden çıkmaz. Dinden çıkmak, imanını yitirmek,
küfre düşmek demektir. Rasulullah Efendimiz:
"Lailahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir
demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." [Buhari]
"Büyük günah işleyen her mümine şefaat edeceğim." [Nesai,
Tirmizi] buyurdu.
Fakat büyük günah işleyenin imanı çok zayıflar. Tevbe etmezse,
büyük günah işleyen kişide, imanın nuru olan Allah sevgisi ve
korkusu yok olur gider. Hele ibadetlerden de uzak ise, zamanla,
dinî değerleri önemsemez ve Rabbini tanımaz olur. Bu da insanı
küfre götürür. O sebeple kişi, büyük bir günah işlediyse, hemen
tevbe etmelidir. Eğer nefsi ile baş edemiyorsa en azından ibadetlerini terk etmemelidir. Böylece hiç değilse ibadetlerinin sevabı,
yaptığı kötü işin günahını karşılamış olur. Rasulullah Efendimiz:
"Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik yap,
bir sevap işle ki o günahı mahvetsin!" [Beyheki] buyurdu.
Böylece o kişi, yaptığı ibadet ve iyiliklerin bereketiyle, zamanla,
o günahlardan kurtulur. Bunun birçok örneği vardır. İnsan, günah
içinde, nedamet duymaksızın ölüme gitmemelidir. Esen kalın.

200

Hayır, hayır!.. Bunalımda falan değilim
Değerli okuyucularım,
Bir ay kadar önce idi. Telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. İstanbul'daki kızım. Tabii çok sevindim. Hal hatırdan sonra oradan
buradan biraz konuştuk. Söz neden açıldı hatırlamıyorum, bana
"Babacığım, gönderdiğin iletileri okuyorum. Açık, duru ve
anlaşılır ifadelerle, Hadis ve Ayetlere dayanarak meseleleri güzel
açıklıyorsun. Ama son günlerde hep ölümden bahsediyorsun.
Hayırdır... Bunalımda mısın, nesin?" dedi. Ona verdiğim cevabı
önemli gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Değerli okuyucularım, elbette bunalımda falan değilim. Hamd
olsun, beden sağlığım da, ruh sağlığım da, akıl sağlığım da yerinde... Rabbimden başka, hiç kimseye herhangi bir muhtaçlığım
yok. Başımı sokacak bir evim, bir emekli aylığım, ihtiyacıma
yetecek kadar giyecek ve yiyeceğim, gerekli donanımıyla bir
bilgisayarım, ve bir kitaplığımdan başka, deyim yerinde ise,
dünyada dikili ağacım yok. Rabbimin bana lütfettiği hamarat
eşim sayesinde bütün ihtiyaçlarım karşılanıyor. Ve bu güçsüz de
ha bire bildiğim üç beş şeyi, kalbimdeki sevgi ve muhabbeti de
katarak, Allah rızası için, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.
Kimseden herhangi bir beklentim yok... Herkesi ve her şeyi çok
seviyorum. Kendimi belki de dünyanın en mutlu ve huzurlu kişisi
hissediyorum. Rabbim hiçbirimizin ağız tadını bozmasın. Bundan daha iyi ne olabilir ki...
Değerli okuyucularım, sevgili evlâdımın bu yaklaşımı, gerçekte,
son yıllarda aziz Milletimize arız olan çok ciddî bir manevî hastalığın ona yansımasından başka bir şey değildir. Ölümü ancak
bunalım hallerinde, sıkıntı ve hastalık hallerinde hatırlar olduk.
Başımız ağrımasa, ya da işlerimiz ters gitmese, ne ölüm ne de
ötesi hiç aklımıza gelmeyecek. Halbuki bu aziz Millet bir zaman201

lar, ölümü ve hesap gününü hiç hatırından çıkarmazdı. O sayede
gelip geçmiş milletlerin en üstünü oldu. Bakınız şimdi sizlere
internette bir sitede yayınlanan ancak kaynağını tespit edemediğim "Ne idik, ne olduk"1 başlıklı bir yazıdan birkaç paragraf
aktaracağım. Aradaki farkı görünüz.
[Harama el sürmezdik: Fransız müellif Motray, 1700'lerdeki
halimizi şöyle anlatıyor: "Türk dükkânlarında hiçbir zaman tek
meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar, arkamdan adam koşturmuşlar, hatta
birkaç kere Beyoğlu'ndaki ikametgâhıma kadar gelmişlerdir."
Medeni idik: İngiliz sefiri Sir James Porter ise, 1740'ların Türkiye'si için şunları söylüyor: "Gerek İstanbul'da, gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş,
hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde ispat etmektedir ki,
Türkler çok medeni insanlardır."
Dosdoğruyduk: Fransız generallerden Comte de Bonneval ise,
şu hükmü veriyor: "Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler arasında meçhuldür... Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan, çok defa Türklerin doğruluklarına
hayran kalır."
Hırsızlık nedir bilmezdik: Fransız müellif Dr. Brayer, 1830'ların İstanbul'unu getiriyor önümüze: "Evlerin kapısının şöyle
böyle kapatıldığı ve dükkânların çoğunlukla umumî ahlâka itimaden açık bırakıldığı İstanbul'da her sene azami beş-altı hırsızlık
vakası görülür."
Ubicini, Dr. Brayer'i şöyle doğruluyor: "Bu muazzam payitahtta
dükkâncılar, namaz saatlerinde dükkânlarını açık bırakıp camiye
gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı
halde, senede dört hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hıristiyan olan Galata ile Beyoğlu'nda ise hırsızlık ve cinayet vakaları
olmadan gün geçmez."
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Naziktik: Edmondo de Amicis isimli İtalyan gezgini, yine 1880'lerin "biz"ini anlatıyor bize: "İstanbul Türk halkı Avrupa'nın en
nazik ve en kibar insanlarıdır. Sokakta kavga enderdir. Kahkaha
sesi, nadirattan işitilir."
Cihana örnektik: Türkiye Seyahatnâmesi'yle meşhur Du Loir'un
1650'lerdeki hükmü şöyle: "Hiç şüphesiz ki, ahlâk bakımından
Türk siyasetiyle medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek
vaziyettedir."]
Ve yazar yazıyı şöyle bir soru ile sonlandırıyor:
[İşte sorulmaya değer ve cevaplanması elzem olan soru: Bizde, o
zaman var olup da bugün olmayan nedir? Nasıl kaybettik? Nasıl
buluruz?]
Değerli okuyucularım, bu sorunun cevabı aslında gayet basittir:
Bizlerde o zaman olup da bugün olmayan şey kâmil bir imandır,
Allah korkusudur. Ve elbette onlara dayalı olarak ölümü ve
hesap gününü çok hatırlamaktır. Allah'ı unutan, ölümü ve hesap
gününü, yalnız bunalım ve hastalık hallerinde hatırlayan toplumlarda, sıkıntılar hiç biter mi?
Allah'a emanet olunuz.

-------------------[1] http://www.dallog.net/buyutec/eskiturkler.htm
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İman ile ölmek için -1Değerli okuyucularım,
Geçen yazılarımda imansız ölmemek için gerekenleri anlatmıştım. Şimdi bu başlığı görünce eminim şaşırmışsınızdır. İfade
farklı olsa da aynı anlama gelen bu başlık da neyin nesi oluyor
diye. Fakat şaşırmayın. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, bazı durumların kişinin iman sahibi olduğunu gösterdiğini bildirdi. Bu
başlık altında da bunlardan söz etmek istiyorum.
Fakat onlara geçmeden, önceki anlatılanları bir hatırlamaya
çalışalım: İmansız ölmemek için, her şeyden önce "imansız
ölmekten çok korkmak" ve "iman nimetine çok şükretmek"
gerekiyordu. Allah (c.c.), kendisine kulluktan hemen sonra annebabaya iyi davranılmasını istemektedir. [Bkz. İsra, 23] O halde ebeveynlerimizin kalblerini kırmamalı, onları hoşnut etmeye
çalışmalıdır. Rabbimizden gafil olmamalı; en önemli zikir
(anma) olan namazı terk etmemelidir. Daima korku ile ümit
arasında olmalıdır. Kimseye zulmetmemeli; sevdiklerimizi yalnız Allah için sevmeli, düşmanlık ettiklerimize de yalnız Allah
için düşmanlık etmelidir. Yalan ve Riyadan uzak olmalı, günahlardan, özellikle de "büyük günah"lardan mutlaka uzak durmaya
çalışmalıdır.
Pek değerli okuyucularım, kişi, daima sıratı müstakim üzerinde bulunmalıdır. İnsan, her anını Riyazet ve Mücahede ile
geçirir, yani dinin yasaklarından sakınıp buyruklarına uygun
davranırsa, bunlarda da ihlas (samimiyet) sahibi olursa Rabbinin
rızasını kazanarak imansız ölmekten kurtulur. Ancak hiçbir işte,
kendi emek ve çabasına güvenmemeli, Rabbinin rahmetine
güvenmeli, Ulu Yaratan'ın külli iradesinin her şeyin üstünde
olduğunu bir an bile unutmamalıdır. O nedenle, sebeplere yapış-
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makla birlikte, imansız ölmemek için Allahü Tealâ'ya çok yalvarmalıdır. Sonuç-ta her şey O'nun yed-i kudretindedir.
Diğer yandan bazı haller vardır ki bunlar o kişi için pek ciddî
iman göstergeleridir. Bu durumları ancak kâmil iman sahibi
insanlar yaşayabilir. Meselâ bunlardan biri beş vakit namazı
camide kılmaktır. Rasulullah Efendimiz:
"Camiye devam edenin imanına şahadet ediniz." [Tirmizi]
buyurdu.
O sebeple beş vakit namazı mutlaka camide kılmaya çalışmalıdır.
Özellikle de sabah ve yatsı namazlarında mutlaka camiye gitmelidir. Hadis-i şerifte:
"Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya
gelirdi." [Buhari, Müslim] buyruldu.
Değerli okuyucularım, çok önemli iman göstergelerinden birisi
de abdestli bulunmaktır. Hadis-i şerifte:
"Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez; çünkü abdest, imanlı
olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan
temizleyicisidir" buyruldu. Ayrıca Hadis-i şerifte:
"Abdestli yatıp da ölen şehittir." [Deylemi] buyruldu.
Kuşkusuz yaşlılar ve mide-bağırsak sıkıntısı çekenler için, her
zaman abdestli bulunabilmek çok zordur. Yaşlı erkekler, prostat
büyümesi sebebiyle tam boşaltım yapamadığından sık sık idrara
çıkmak ihtiyacını duymaktadır. Ancak günlük ihtiyacın dışında
çok su içilmezse, kişi, bu yönden daha rahat olur. Zamanımızda
hekimler durmadan çok su içilmesini tavsiye ediyorlar. Onun için
de insanlar ellerinde birer su şişesi her yerde durmadan su içip
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duruyorlar. Su, vücutta, aldığımız besinlerin hidrolize edilerek
sindirilmesi, vücuttan toksinlerin atılması, kan akışkanlığının
sağlanması, vücut sıcaklığının ayarlanması, hayatî kimyasalların
taşınması gibi birçok işlevi olan bir hayat sıvısıdır. Fakat her
şeyde olduğu gibi su içmede de aşırıya gitmemelidir. Bu, iyon
havuzundaki minerallerin yıkanmasına sebep olarak vücudun
tüm elektrolit dengesini bozar. Sürekli tuvalete çıkmak ihtiyacı
da caba...
Barsak gazlarından korunmak için de mümkün olduğu kadar sık
sık pilav ve yoğurt yemeli; süt, bakliyat ve bayat sebze yemeklerinden uzak durmalıdır. Barsak florasındaki bakteriler, nişastayı
besin öğesi olarak kullanamazlar. Sık sık pilav yenirse bunların
populasyonu azalır. Diğer yandan süt ve bakliyat, içindeki
unsurların bu bakterileri teşvik etmesi nedeni ile çok gaz yapmaktadır. Süt yerine her zaman yoğurt, peynir gibi mayalanmış
süt ürünlerini tercih etmelidir. Az yemelidir. Bunun gibi basit
birkaç kurala uyulursa abdestini uzun süre korumak mümkün
olur.
Diğer yandan imanlı bir ölüm için anlamına inanarak kelime-i
tevhidi çok sık söylemeli, hattâ dilimizden düşürmemelidir.
Hadis-i şeriflerde:
"Son sözü Lâilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz
kıyamette ona nur olur." [Hakim]
"Lailahe illallah'ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!"
[Taberani] buyruldu.
Sonuncusuna "Muhammedurrasulullah"ı eklemelidir.
Allah'a emanet olunuz.
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İman ile ölmek için -2Değerli okuyucularım,
Hiç kuşku yok ki her yönüyle eşsiz bir düzen, tam ve mükemmel
bir organizasyon olan evrenin, onu yaratan, onu tertip ve tanzim
eden, onu çekip çeviren bir "kurucu"su vardır. Her düzenin
olduğu gibi... Eğer böyle bir "Yaratıcı"yı inkâr eder, materyalist
felsefenin varsaydığı gibi her şeyin kendiliğinden var olduğunu
kabul edersek, maddenin herhangi bir aklı ve kendini yönetme
yeteneği olmadığına göre, her şeyin tamamen rastgele gerçekleştiğini kabul etmemiz gerekir. Halbuki sıradan herhangi bir
insanın bile hemen farkına vardığı gibi, evrende hiçbir şey tesadüfî değildir. Aksine her şey, tam bir nizam ve intizam içindedir.
Bunu daha önce, "İlahi düzeni anlamak" başlıklı bir dizi
makalemde örnekleriyle anlatmıştım.
Görünür bir âlem olan evrendeki bu mükemmel organizasyon
sebebiyle, onun bir yaratıcısı olduğunu kabul etmek, herkes için,
aklî ve mantıkî bir zorunluluktur. Bu kavrayış yeterliliğini gösteremeyenler için de, evrenin yaratıcısı olan Allah (c.c.) kendi
varlığı hakkında, insanları, yine onlardan seçtiği elçileri vasıtasıyle bilgilendirmiştir. Onlar vasıtasıyle evrenin tek yaratıcısı,
sahibi ve egemeni olduğunu bildirmiş; insanlara, yarattığı bu
ilahî gerçekliklerle uyumlu doğru yaşama yollarını göstermiş;
kendisinin insanın en büyük dostu ve yardımcısı olduğunu,
bildirdiği bu kurallara uygun yaşanması halinde daima iyiliklerle
karşılaşacaklarını, uyulmaması halinde de cezalandırılacaklarını
örnekleriyle göstermiştir:
"Allah, her şeyin yaratıcısıdır." [Zümer, 62]
"Göklerde ve yerde olanlar O'nundur;" [Rum, 26]
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"..., işi düzenleyen O'dur." [Yunus, 3]
"Allah sizin dostunuzdur." [Tahrim, 2]
"Allah, kendisine yöneleni doğru yola iletir." [Rad, 27]
"Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin" [Al-i imran, 132]
"Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse
ondan sakının!" [Haşr, 7]
Pek değerli okuyucularım, İslam'ın temeli, görünür ve görünmez
âlemlerin tek yaratıcısı olduğunu kabul etmek; sonsuz güç sahibi
bu ilâhî iradeye teslim ve tabi olmaktır. Yaratan, ezelî ve ebedîdir. Yaratılmış her şey ise fânîdir. Onlar ancak ezelî ve ebedî
olan Allahü Tealâ'nın iradesiyle ve O'nun sağladığı enerji ve güç
ile varlıklarını sürdürmektedirler. Ayakta kalmaları, belli şartların sağlanmasına bağlıdır. Açıkça anlaşılmaktadır ki, Allahü
Tealâ'nın yaratması olmadan, evrendeki hiçbir nesnenin varlığını
sürdürmesi, hiçbir olgunun meydana gelmesi olası değildir. Her
şey bu küllî iradeye bağlıdır. Bazı olaylar, insan gibi akıl sahibi
yaratıkların cüz'i iradeleriyle biçimlense de, gene sonuçta, Allahü
Tealâ ne dilerse o olmaktadır. Bu tıpkı basit bir memurun irade
ve uygulamalarının, bir Bakan'ın iradesini aşamamasına benzer.
Sonuçta daima Bakan'ın dediği olur.
Değerli okuyucularım, işte o sebeple, iyi olsun kötü olsun, hayır
olsun şer olsun, her olayın, sebeplerin sebebi olan Allahü Tealâ
tarafından yaratıldığı kabul ve onaylamak, önemli bir iman rüknüdür. O sebeple hadis-i şerifte:
"Şu üç şey iman alametidir: Belâya sabır, nimete şükür, kazaya
rıza." [İhya] buyruldu.
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Gene hadis-i şeriflerde:
"İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür." [Beyhekî]
"Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." Deylemî]
"Oruç sabrın, sabır da, imanın yarısıdır." [Ebû Nuaym]
"İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır."
[Deylemi] buyruldu.
Allahü Tealâ, kullarını, iman ve sadakatları yönünden sınayacağını, kazaya rıza gösterip sabredenlerin mükâfatlarının da hesapsız verileceğini bildirdi:
"Andolsun, sizi biraz korku, biraz açlık, mal, can ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele!" [Bakara, 155]
"Sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir." [Zümer, 10]
Değerli okuyucularım, her iyiliğe, derecesine göre, 10 katından
700 katına kadar sevap verileceği hadis-i şerifte bildirildi. Ancak
sabredenlerin ödülünün, hesapsız verileceği, yukarıdaki ayet-i
kerimeden anlaşılmaktadır.
Sabrın belirtisi, yakınmamak; kaza, belâ ve sıkıntıları Allah'tan
bilerek onları gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Şükrün belirtisi de
dini, ilahî maksada uygun biçimde yaşamak, ibadetlerini yapmaktır. Namazlarını kılan, oruçlarını tutan yaşamının şükrünü;
malını Allahü Tealâ'nın rızasına uygun şekilde kullanıp zekatını
veren de, malının şükrünü eda etmiş olur. Rabbim, hepimize bu
hal üzere ölmek nasip etsin.
Allah'a emanet olunuz.
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Mü'minin ölümü
Değerli okuyucularım,
Bir süredir bütün işlerimi bir tarafa bıraktım, "Bereketsiz yüzyıllar" başlığı altında sunduğum bir dizi makale içinde, sizlere, tüm
dünyayı kontrol altına almaya çalışan bir Toplum Mühendisliği
Hareketini anlatmaya çalışıyorum. Tek elden tasarlanıp yürütülen
bu eylem, dünyanın gelip geçmiş en büyük projesidir. Yüzyıllardır kesintisiz devam etmektedir. Önemli olduğu için tekrar
vurguluyorum: Bu hareketin mahiyetini, amaçlarını, kullandığı
araç ve yöntemleri anlamadan ne ülkemizde, ne de dünyada olup
biten hiçbir olguyu doğru şekilde anlamak ve yorumlamak
mümkün değildir. Bu proje ile milletimiz dininden imanından
uzaklaştırılmış, hayatımızın ve mallarımızın bereketi yok edilmiş, insanlarımız birbirinden kopuk, birbirine düşman, nefislerinin esiri robotlar hale getirilmiştir. Tüm insanlığı tehdit eden
bu köleleştirme hareketine karşı hiç kimse ilgisiz kalmamalıdır.
Lütfen arkadaşlarımız "Olup Biteni Doğru Anlamak" adlı kitabımızın 1.cildindeki "Bereketsiz yüzyıllar" adlı yazı dizimizi,
geçmişte olup bitenleri hatırlamaya çalışarak, 6. bölümden itibaren tekrar okusunlar. Bazıları anlattıklarımı çok afaki, çok abartılı bulabilirler. Eğer ibret nazarı ile bakabilirlerse, sonraki yıllarda
gelişen olaylar, bu kardeşlerimize, bunların bir kuruntu olmadığını gösterecek, onları ikna etmeye yetecektir.
Bu bir iman sınavıdır. Elbette nifak ehli, Cenab-ı Hakk'ın düzenini bozmaya çalışacak, bizler de O'nun hayra götüren, insanı aziz
kılan hak ve hakikat yolunu anlatmaya çalışacağız. Gerçekleri
daha iyi görebilmek için, her birimiz hak ile batılı ayırt edecek
bir basirete sahip olmak zorundayız. Bu da ancak kâmil bir imanla olur.
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Değerli okuyucularım, "Bereketsiz Yüzyıllar" adlı yazı dizisine
başlamadan önce sizlere iman gerçeklerinden söz ediyor ve bir
insan için en önemli şeyin iman ile gitmek olduğunu, bunun için
neler yapılması gerektiğini anlatıyordum. Son yazılarımda, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin bildirilerine dayanarak, her zaman
abdestli bulunmanın, namazları cemaatle kılmanın, sabır, şükür
ve kazaya rızanın çok önemli iman belirtileri olduğunu söylemiştim. Gerçekte Rasulullah Efendimizin iman ile ilişkilendirdiği
her şey, iman ile öbür aleme göçmek için önemlidir. Bunlardan
bazıları şöyledir:
"Vallahi, Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez." [İ.
Ahmed]
"En üstün amel, imandır. En üstün iman, Allah’ı hep yanında
bilmektir." [Taberani]
"Sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır."
[Hakim]
"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur." [Taberani]
"Merhametli olmayanın imanı olmaz." [Taberani]
"Temizlik imanın yarısıdır." [Feyzü'l-kadir]
"Haya imandandır." [Buhari]
"Namus gayreti imandandır." [Deylemi]
"Vatan sevgisi imandandır." [İmam-ı Rabbani]
"İçki ile iman, bir arada bulunmaz, biri, diğerini uzaklaştırır."
[Beyheki]
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Değerli okuyucularım, görülüyor ki ehl-i beyt sevgisi, temizlik,
güzel ahlâk, emanete riayet, merhamet, haya, namus gayreti,
vatan sevgisi gibi şeyler iman tezahürleri olup bu hususlarda
tavizkâr olmamalıdır. Allah'ı her an yanında bilmeli, içki, kumar
gibi şeylerden, boş ve gereksiz işlerden uzak durmaya çalışmalıdır. Rasulullah Efendimiz güzel ahlâkın, gelmeyene gitmek,
vermeyene vermek, zulmedeni affetmek olduğunu bildirdi.
Değerli okuyucularım, kişi kendi imanı konusunda şek ve
şüphe içinde olmamalıdır. Kalbe gelen bu tür vesveseler insanın imanlı olduğunun en açık göstergesidir. Kâfirin kalbine
Allah'ı hatırlamak gelmez ki bu tür vesveseler gelsin...
"Sahabe-i Kiram’dan bazıları Hz. Peygamber s.a.v.’e:
- Ya Rasulallah, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu
söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten
yere atılmayı tercih eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi? diye
sordular. Hz. Peygamber (s.a.v.):
- Bu gerçek imandır, buyurdu." [Müslim, Ebu Davud]
Değerli okuyucularım, günahlarının çokluğuna bakarak ölümden
korkmamalıdır. Hemen "tevbe" edip Rabbinin rahmetine rücu
etmeli, sevaplarını artırmaya çalışmalıdır. Ölüm müminler için
bir hediyedir. Ölüm hastalığının sıkıntıları ve ölüm anının acıları
ise müminin günahlarına kefarettir. Ayrıca Rasulullah Efendimiz
müminlerin ölüm acısı duymayacağını da bildirdi.
"Ölüm mümin için bir hediye ve bir kefarettir"
"Mümin öleceği vakit, rahmet meleklerini görür, can verme
acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi, kolay çıkar,
nimetlere kavuşur." [Bezzar] Allah'a emanet olunuz.
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Ölüm hastasına yardım -1Değerli okuyucularım,
Yatağında ölümünü bekleyen hastaya da, günlük işlerinin telâşına kapılmış gözü başka hiçbir şeyi görmeyen sapasağlam insana
da yapılacak en büyük yardım, kuşkusuz, Allahü Tealâ'yı anımsatmaktır. Böylece onların, maddî ve manevî alemlerin tek yaratıcısı, tek sahibi, insanoğlunun da tek Rabbi, tek meliki, tek ilahı
olan Allah'ı bir kere daha hatırlamaları sağlanmış ve O'nun ulu
varlığının kabulü ve O'na teslimiyetleri ile imanları tazelenmiş
olur. Bu teslimiyete, "İslam", bu inanca da,"Tevhit İnancı"
denir. Tevhit inancı, imanın temel esasıdır. "Lâilahe illallah"
sözleriyle ifade edilir. Bütün peygamberler, bunun için gönderildiler. Bütün Kur'an, bu temel gerçekliğin vurgularıyla doludur.
Rabbimizin en sevdiği şey, bu gerçekliğin kalben kabul ve onaylanmasıdır. En sevmediği şey ise bu temel gerçekliğin inkârıdır,
yani küfürdür. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, Lâilahe
illallah sözüdür." [Tirmizi] buyurdu.
Rabbinin inanç ve zikrini sevgi ile kalbine yerleştiren insan,
elbette ondan gelen diğer her şeyi de aynı muhabbetle kabul edecek ve onaylayacaktır.
Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim, aslında, içinde yaşadığı
düzeni doğru şekilde kavrayabilen her insan için, yaşadığı bu
düzenin bir yaratıcısı ve sahibi olduğunu kabul etmek, mantıkî
bir zorunluluktur. Ancak burada esas olan aklın değil, kalbin
onayıdır.
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Değerli okuyucularım, ilahi düzen içindeki diğer bütün varlıklar
gibi, insanın da, doğuştan gelen fıtratı değişmez.
Yapılan araştırmalar, beyin sapının otomatik hayatı, beynin bazı
bölümlerinin pratik hayatı, diğer bazı bölümlerinin de teorik
hayatı yönettiğini göstermektedir. İnsanlar, daha aktif olarak
kullandıkları bu bölümlere göre bir kısmı pratik (nefsî), bir kısmı
teorik (aklî) tipler olarak başlıca iki büyük gruba ayrılmaktadırlar.
Nefsî tipler, her işte nefislerinin arzularını esas alan, pratik
tiplerdir. Canları ne isterse, onu yaparlar. Bedenen çalışmak,
yemek, içmek, gezmek için yaratılmış tiplerdir. Her soruna, anlık
çözümler üretirler. Hareketli iş hayatları gereği dikkatleri daima
dışa dönüktür. Her şeyle ilgilenirler. Her şeyi merak ederler.
Buna karşılık aklî tipler, her şeyde mantıklı düşünceyi esas alan,
teorik tiplerdir. Her şeyi, en küçük ayrıntılarına kadar düşünerek,
planlayarak yapmaya çalışırlar. Bütün işlerinde tertipli ve düzenlidirler. Her davranışları, hesaplı ve ölçülüdür. Bu iki tip insanı
kapı önünde ayakkabı çıkarışlarından bile ayırt edebilirsiniz.
Değerli okuyucularım, insanların bu mizaç özellikleri, ölünceye
kadar hiç değişmez. Bu özellikleri değiştiren tek şey, imandır.
Yani insanın fıtratı ancak "iman" ile değişir. Çünkü imandan
önce, nefsî tipler hep nefislerinin arzularına, aklî tipler ise hep
mantalitelerine tabi oldukları halde, imandan sonra, biri nefsinin
arzularını, diğeri aklını bir tarafa bırakarak, her iki tip de
peygamberler tarafından tebliğ edilen "naklî esaslara" uymaya
başlarlar.
Daha somut bir anlatımla, meselâ nefsî tipler, ben merkezli
olduklarından kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmez iken,
imandan sonra daha özgeci bir hale gelirler. Çünkü Rasulullah
(s.a.v.) Efendimiz:
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"Kendisi için sevdiği şeyi, komşusu veya arkadaşı için sevmeyen mümin değildir." [Müslim]
buyurmuştur. Böylece iman, insanı, daha düşünceli bir hale
getirir. Onun için hadis-i şerifte:
"Akıl, imandandır." [Beyheki] buyruldu.
Aklî tiplerin ise içe dönüklükleri sebebiyle genellikle sözel iletişimleri yetersiz, sosyabiliteleri zayıftır. Bunlar, imanla, Rabbimizin tavsiye ettikleri insani ilişkileri yaşamak zorunda kaldıkları
için zamanla daha sosyal bir hale gelirler.
Kısaca, "iman", insanı Allahü Tealâ'nın eğitimine sokarak, nefsî
tipleri de, aklî tipleri de yüksek insanî değerlerle donatan "naklî
esaslar"la yükümlü kılar. Onun için Rabbimiz, yarattığı her
canlılın ihtiyacını O karşıladığı ve hiçbir canlının kulluğuna
ihtiyacı olmadığı halde, imana, Kendisine inanılmasına ve Kendi
ahkâmına tabi olunmasına çok önem vermiştir. Ancak son
nefeste, manevî alem, yani ahıret halleri ve kâfirlere yapılacak
azaplar ölüm hastasına gösterildikten sonraki iman, artık hiçbir
fayda sağlamaz. Ayet-i kerimede:
"Ama, Bizim şiddetli azabımızı görüp de öyle inanmaları
kendilerine fayda vermedi." [Mümin, 85] buyruldu.
İman, can boğaza gelmeden olmalıdır ki insan, onun, dünyada da
ahirette de bir faydasını görebilsin.
Allah'a emanet olunuz.
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Ölüm hastasına yardım -2Değerli okuyucularım,
Küfürden dönüş için ölümü beklememelidir. Küfürden dönüşün
tevbesi önce (imanın şartlarında belirtilen altı şeye) kalben
inanmak sonra da bu inancını şahadet kelimesi ile insanlara
duyurmakla olur. Ancak can boğaza geldikten sonra, bu iman ve
ikrar kabul görmez. Ayet-i kerimelerde:
"Kötülükleri işleyip dururken, ölüm gelince; 'Şimdi tevbe
ettim' diyenler ile, kâfir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir." [Nisa, 18]
"Firavun boğulacağı an, 'İsrailoğullarının inandığından başka
ilah olmadığına inandım, artık ben de Müslüman oldum' dedi.
Ona, 'Şimdi mi inandın, daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin' dendi." [Yunus, 90-91]
"Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman, Allah’a inandık
derler. Fakat o zaman inanmaları bir fayda vermez." [Mümin,
84]
Ancak Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, can boğaza gelmeden,
ömrün son saatlerinde bile yapılan tevbenin kabul edileceğini
bildirdi:
"Can boğaza gelmediği müddetçe, kulunun tevbesini [iman
etmesini] Allahü tealâ kabul eder." [Ahmed b. Hanbel, Tirmizi,
İbn Mace]
"Ölümünden bir saat önce, tevbe eden kimsenin tevbesi [iman
etmesi] kabul olur." [İ. Ahmed]
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Fakat, değerli okuyucularım, imanı da, günahlar için yapılan
tevbeyi de ömrünün sonuna bırakmamalıdır. Birçok kişi dini
imanı yalnız ahıret hayatı için gerekli bir şey gibi görüyor, "Şimdi hayatımızı keyfimizce yaşayalım, sonra dinî vecibelerimizi
yerine getiririz" diye düşünüyorlar. Şeytanın vesvesesi olan böyle
bir düşünce insanın en büyük felaketidir. İnsanın dinî yükümlülükleri buluğa ermesi ile başlar. Kişi buluğa erdiği andan itibaren
yaptığı her davranışın ve ağzından çıkan her sözün hesabını
verecektir. Ayrıca Rasulullah Efendimiz:
"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşr
olursunuz" [Mirkâtü’l-mefâtîh] buyurdu.
O sebeple imanı, iman ikrarını ve tevbeyi asla geciktirmemelidir.
İman, bütün hayırların başıdır. Kâmil bir iman da ancak Riyazet
(haramlardan sakınma) ve Mücahede (ibadet ve taat) ile nefsini
temizleyerek; ve Allahü tealâ'nın her an hatırlanması ile kalbini
masivadan arındırarak elde edilir. İnsan günlük hayatında din-i
mübini yaşamaz ise şek ve şüphelerden arınmış kâmil bir iman
nasıl elde edilir? Nefsimizin sesine kulak vererek kendimizi kandırmayalım. Nefsin istekleri sonsuzdur. Bunlar bitmez. Birisini
yerine getirirsin, bir başka şey ister. Onu yaparsın, bu defa da bir
başka şey ister. Bu sonsuza kadar devam eder gider. Eğer insan
nefsinin bu isteklerini, Allahü tealâ'nın koyduğu kurallar ile
sınırlandırmasını bilemez ise felakete sürüklenir. Bütün hayırlar
insanın Rabbine teslim ve tabi olması ile ortaya çıkar. Nefsi,
insanın en büyük düşmanıdır. Allahü Tealâ kutsî hadiste:
"Nefsine düşmanlık et, çünkü o benim düşmanımdır" buyurdu. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
"İnsanın en kuvvetli düşmanı nefsidir, sonra çoluk çocuğu
gelir." [Deylemi] buyurdu.
Nefis, çok azgındır. Bir kere insanı kendi arzuları peşinde sürüklemeye başladı mı elinden kurtuluş çok zordur. Nefsin bu kont217

rolsüz arzuları olmasa, kötü arkadaşlar da şeytan aleyhillane de
insana fazla zarar veremezler. O sebeple insan, yaşı kaç olursa
olsun, ömrünün hangi aşamasında olursa olsun, nefsinin elinde
oyuncak olmamalı, bir an önce tevbe etmeli, Rabbinin rahmetine
dönmelidir. Ayet-i kerimede:
"Allah katında makbul olan tevbe o kimselerin yaptığıdır ki,
onlar cahillikleriyle bir kötülük işlediklerinde, acele olarak
tevbe ederler. İşte Allah böyle kimselerin tevbelerini kabul
buyurur." [Nisa, 17] denildi.
Değerli okuyucularım, Allahü tealâ'ya kötü zanda bulunmamalıdır. O, yarattığı insanın en büyük dostudur. O'nun koyduğu her
kural, bizlere yaptığı her teklif, koyduğu her yasak, verdiği her
buyruk ve bizlerden yapmamızı istediği her ibadet ve taat,
insanın iyiliği ve insanı kâmil bir varlık haline getirmek içindir.
O, adildir. Rahmet, merhamet ve şefkat sahibidir. Peygamberler
de dahil tüm insanlar ancak O'nun rahmetiyle kurtuluşa ererler.
Özellikle ölüm hastası Rabbinin rahmetinden umutsuz olmamalı,
O'na kavuşmayı arzulamalıdır. Ölüm hastasının yanında, onu
ümitsizliğe düşürecek, Rabbinin rahmetinden ümit kestirecek
sözler söylememelidir. Hadis-i kutsîde:
"Kulum, beni nasıl umarsa, onu öyle karşılarım. Öyle ise,
benden hep iyilik bekleyiniz!" buyruldu. Hadis-i şeriflerde de:
"Allahü Tealâ'dan iyilik umarak can veriniz!" [Seadet-i Ebediye]
"Bir kimse, Allahü Tealâ'ya kavuşmağı severse, Allahü tealâ
da ona kavuşmağı sever" [Seadet-i Ebediye] buyruldu
Allah'a emanet olunuz.
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Ölüm hastasına yardım -3Değerli okuyucularım,
"Şehit" olarak ölmeye, ölüm hastasına da bu yönde yardımcı
olma-ya çalışmalıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Şehit kabir azabından emindir." [İbni Mace, Beyheki, imam-ı
Ahmed]
"Şehit, ölüm acısı duymaz, kabirde üzülmez, kıyametin dehşeti, hesap, mizan, sırat onu rahatsız etmez, doğruca Cennete
gider." [Beyheki] buyurdu.
O sebeple şehit olarak ölmeyi isteyelim ve bunun için çok dua
edelim. Hadis-i şeriflerde:
"Allahü Tealâ'dan, ihlâsla şehitlik isteyen, yatağında ölse de
şehit olur." [Müslim]
"Şehitlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak
Allah bilir." [İ. Ahmed]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, her şey Allahü Tealâ'nın elindedir. O,
dilerse olmayacak hiçbir şey yoktur. O, bir şeyin olmasını
istediği zaman, Kendi kurduğu ilahi düzeni hiç bozmadan, hiç
olmayacak yerlerden sebepler yaratır. Dilerse, her olguyu, ilk
yaratılışta olduğu gibi, hiçbir sebep olmaksızın da yaratır. Her an
tüm alemlerdeki katrilyonlarca olayı aynı anda yaratan, her
olguyu, ilahi düzenin işleyişi içinde, onunla uyumlu olarak,
birbirine karıştırmadan yerli yerinde gerçekleştiren, her şeye
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gücü yeten, sonsuz bilgi ve güç sahibi Allahü Tealâ, bir aciz
kulunun küçücük bir isteğini gerçekleştirmekten mi acizdir? O
sebeple Allahü Tealâ'nın kudretinden en küçük bir kuşku
duymaksızın O'ndan samimiyetle kendimiz ve hastamız için
şehitlik isteyelim.
Ancak unutmayalım ki, sebeplerle yaratmak Rabbimizin adeti,
arzuları gerçekleştirecek maddî ve manevî sebeplere yapışmak da
peygamberimizin sünnetidir. Onun için bizi şehitliğe götürecek
sebeplere yapışalım. Doğru sözlü peygamber:
"Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt” okuyan şehit olarak ölür." [Redd-ül muhtar] buyurdu.
Değerli okuyucularım, şehit olarak ölmenin manevî sebeplerinden birisi de kişinin Allahü Tealâ'nın ahkâmını öğrenip onları
insanlara duyurmaya, yaymaya ve insanların, bütün iyiliklerin
kaynağı olan bu altın kurallara uymalarını sağlamaya çalışmasıdır. Hadis-i şeriflerde:
"İlim öğrenirken ölen şehittir." [Hatib]
"Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehittir."
[İbni Asakir]
"Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehittir." [İbni
Asakir]
"Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime
sarılana yüz şehit sevabı vardır." [Hakim]
"Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehit sevabı
vardır." [Hakim]
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"Allahü Tealâ'nın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden
kırk hadis yazana, Allahü Tealâ rahmet edip şehit mertebesi
verir." [İbni Cevzi] buyruldu.
O sebeple kişi, 3-5 kelimeden ibaret bir ayet veya hadis bile
öğrense, bunu, başta ana-babası, eşi ve çocukları olmak üzere
herkesle paylaşmalıdır. Allah (c.c.) ve Rasulullah'ın azıcık sözlerinde bile tüm dünyayı ıslaha yetecek büyük bir iyilik potansiyeli
vardır. Tabii uyanlar için... İnsanlar, yalnız, "Kendisi için istemediği şeyi, başkaları için de istememek" ilkesini bildiren peygamber sünnetine uysalardı bugün dünyada kötülük denilen bir şey
kalmazdı.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, kişinin şehit olarak ölmesine vesile
olan diğer bazı durumları da şöyle bildirmiştir:
"Cuma günü veya gecesi ölen, şehit olur, kabir azabından
kurtulur." [Ebu Nuaym]
"Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehit olarak
ölür." [Taberani]
"Abdestli ölen şehittir" [Deylemi]
"Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehit sevabı
verilir." [Tergib-i Hadimi]
"Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen,
zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve
enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen
kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken
öldürülen kimse şehittir." [İbni Asakir]
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"Aşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehit olur."
[Hakim]
"Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehittir."
[Taberani]
"Malı telef etmek haramdır, malı uğrunda öldürülen şehittir."
[Taberani]
Değerli okuyucularım, şehit olarak ölmeye sebep olan şeylerden
birisi de dünya sevgisini kalbinden çıkarmak, oraya Allahü
Tealâ'nın sevgisi yerleştirmektir. Bu, dünyaya tutkun nefse, en
zor gelen şeylerden biridir. Bu durum için de şehitlik müjdesi
verilmiştir.
"Dünyayı terk etmek, sabırdan daha acıdır. Fisebilillah kılıç
vurmaktan da zordur. Dünyayı terk edene, Allahü Tealâ şehit
sevabı verir." [Ebu Nasr, Deylemi]
Allah'a emanet olunuz.
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Ölüm hastasına yardım -4Değerli okuyucularım,
İnsan, kendisi hiç farkında olmasa da, her an üzerinde on binlerce
fizyolojik olayın cereyan ettiği canlı bir mekanizmadır. Açın
bakın biyokimya kitaplarını. En basit bir kimyasal bileşiğin
sentezi için bile onlarca aşama gerekir. Her aşamada enerji
sağlayan bileşiklere, o reaksiyonu katalize eden koenzimlere, ve
o biyosentez olayının kullandığı öncüllere ihtiyaç vardır.
Vücudumuzda, bunun gibi on binlerce işlem, aynı anda vuku
bulur. Bütün hayatî faaliyetleri durmuş yalnız solup alıp veren
komadaki bir insanda bile bu olaylar kesintisiz devam eder. Bu
olaylar aksamadan cereyan ettiği sürece biz bunların farkında
bile olmayız. Ama bir tanesinde bir aksama olsa, o olgunun etkin
olduğu her vücud bölgesinden dayanılmaz ağrılar, acılar, uyarılar
gelir. Ölüm olayı, tüm bu fizyolojik işlemlerin son bulması
durumudur ki onun verdiği sıkıntıları siz düşünün. O sebeple
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Ölüm meleğini görmek, bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir." [Ebu Nuaym]
"Ölüm acısı çok şiddetli ise de, ölümden sonraki acılara göre
çok hafiftir." [İ.Ahmed] buyurdu.
Ölüm hastası, kendi ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkamayan hastadır (Redd-ül-muhtâr).
Onda yukarıda sözünü ettiğim hayatî işlemlerin önemli bir kısmı
durmaya başlamıştır ki o sebeple sıkıntısı pek çoktur. Onun için
ölüm hastasını elden geldiğince, havalandırması iyi, sakin, ısı ve
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rutubet şartları uygun bir odada bulundurmaya çalışmalıdır ki
içeriden çektiği sıkıntılara dışarıdan da yenileri eklenmesin.
Ölüm hastasının bulunduğu odada canlı resmi, heykel, necaset,
köpek, içki, kumar ve çalgı aletleri bulundurmamalı; bu odaya
mümkünse cünüp, avret yerleri açık, ya da akrabalarıyla ilişkisini
kesmiş kişiler girip çıkmamalıdır. Hadis-i şeriflerde:
"Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet melekleri girmez." [Nesai]
"Ceres, (çan, zil, çıngırak) bulunan yere rahmet melekleri girmez." [Nesai]
"Köpek ve heykel bulunan odaya rahmet melekleri girmez."
[Müslim]
"Akraba ziyareti yapmayan kimselerin bulunduğu yere rahmet
melekleri gelmez." [Taberani]
"Evde kap içinde idrar bırakmayın! Rahmet melekleri böyle
odaya girmez." [Taberani]
buyruldu.
Ölüm hastasına, varsa eşi, yoksa mahrem akrabalarından biri
hizmet etmeli, namahrem kişiler hizmet etmemelidir.
Kişi, vasiyetini yazıp yanında taşımalıdır. "Yazmadı ise, ölüm
hastalığında yazması vacip olur. Burada evlâdına, ahbabına son
nasihatini yapmalıdır. Kendinde hakkı bulunanlardan helâllaşmalarını, alacaklarını, vereceklerini, borçların ödenmesini, iskât
yapılmasını, hac borcu varsa vekil gönderilmesini istemeli,
cenaze hizmetindeki ve definden sonraki isteklerini bildirmelidir.
Zevcesine olan (Mehr-i müeccel) borcunun ödenmesi için vasiyet
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etmesini unutmamalıdır. Bu isteklerinin ahkâm-ı islâmiyeye
uygun yapılması için, âdil iki şahit yanında bir vasî seçmelidir." [S. Ebediye]
Ölüm hastasını ziyarette, ziyaret çok kısa tutulmalı, ziyaretçiler,
Allahü Tealâ'nın rahmetinden ümidini kestirecek şeyler konuşmamalı, aksine onu ümitlendirmelidirler. Allahü Tealâ:
"Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın
rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların
hepsini bağışlar." [Zümer, 53] buyurdu.
Eğer durumu uygun ise kendisine bir abdest aldırılıp abdestli
olarak bulunması sağlanmalıdır. Hadis-i şerifte:
"Abdestli ölen şehittir" [Deylemi] buyruldu.
Mümkünse kendisine, yormadan kısa sözlerle bir tevbe istiğfar
ettirilmeli, böylece günahlarından arındırılmış olarak ahirete
göçmesi sağlanmalıdır. Her ne kadar can boğaza geldikten sonra
küfre tevbe (yani iman) kabul edilmezse de, günahlar için yapılan
tevbe kabul edilir.
Ölüm hastalığında "ihlâs" suresi okuyanlara kabir sorgusu olmayacağı bildirildi.
Ölüm hastası nefsinin kaygusuna düştüğünden o anda söz ve
işleri bedenî ihtiyaçlarına yönelik olur. Onun yanında işitebileceği kadar bir sesle "Lailahe illallah, Muhammedur Rasulullah"
diyerek Allahü Tealâ'yı hatırlaması ve imanını tazelemesi sağlanmalıdır. Rasulullah Efendimiz:
"Ölüm halindekilere Lâilahe illallah söylemesini telkin edin,
onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın
olduğu an bu vakittir." [Ebu Nuaym]
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"Ağır hastayı, Lâilahe illallah demeye zorlamayın, sadece
telkinde bulunun." [Dare Kutni]
"Son sözü Lâilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz
kıyamette ona nur olur." [Hakim] buyurdu.
"Ölüm hâlinde su içirmek sünnettir. İhtiyâcı görülürse vacip
olur." "Hastanın yanına salih kişiler girip Yasîn okumalıdır.
Gizli okumak da fâidelidir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: (Yanında
Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder ve
doymuş olarak kabre girer.)" [S. Ebediye]
Allah'a emanet olunuz.
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Ahıret hayatı (1)
Değerli okuyucularım,
Sizlere ahıret inancımızın temelini teşkil eden bazı bilgileri
aktarıyordum. Fakat günlük hayatımızda bizleri sürekli sıkıntılara sürükleyen gizli bir fitnenin öyle dışavurumlarıyla karşı
karşıya geliyoruz ki bunları anlatmadan geçmek elbette büyük bir
hata olur. Zararın önlenmesi, bir fayda sağlamaktan önce
gelir. Elbette en önemli şey insanın ebedî mutluluğudur. Buna
engelleyen her şeyle mücadele etmek, hepimizin görevidir.
Bu oyun, bazen bizim güzel insanlarımızın içindeki "merhamet
duyguları" istismar edilerek, bazen insan fıtratının ana unsurlarından biri olan "özgürlük duyguları", hatta insanın "cinsel
içgüdüleri" istismar edilerek, bazen insanın "kibir ve kendini
beğenme duyguları" istismar edilerek, bazen de "millî ve dinî
duygular" istismar edilerek çok sinsice, çok ustaca, çok akıllıca
oynanmaktadır. Tamamen bilimsel yöntemler kullanılmaktadır.
Küresel Derin Devlet, mallarımızı, evlâtlarımızı, huzurumuzu,
bunlardan çok daha önemlisi de dinimizi imanımızı ve sonsuzu
kadar sürecek ebedî bir mutluluğumuzu elimizden alan, bizleri
her gün maddî ve manevî olarak biraz daha yoksullaştıran, dünyanın gelip geçmiş en örtülü, en organize, en akıllı, iyiliğe
ulaşmak adına sürekli kötülük üreten en bencil bir örgütüdür.
Bu kendisi görünmez fakat etkileri her gün bir yerde bir
vesile ile karşımıza çıkan, bazen insaniyet, bazen medeniyet,
bazen çağdaşlık postuna bürünerek hedefine doğru ilerleyen
mekanizmayı anlamadan, hiçbir toplumsal olayı doğru şekilde
anlamak mümkün değildir.
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O sürekli yeni gündemler oluşturarak insanları onlarla meşgul
ederken perde arkasında dünyanın bütün kaynaklarını kendisine
aktararak sürekli büyüyen ve gittikçe daha etkin hale gelen bir
harekettir. Bu sözlerim, size, belki de fikrî bir saplantı gibi
gelebilir. Hayır... Her gün dünyanın her yerinde yüzlerce insan,
bunların fitneleri sebebiyle ölmektedir. Her gün onlarca insanın
öldüğü, insanların birbirlerinin amansız düşmanı haline getirildiği 12 Eylül öncesindeki olayları hatırlayın... Yalnız birinci ve
ikinci dünya savaşlarında on milyonlarca insan bunların fitneleri
sebebiyle hayatını kaybetti. O sebeple bu fitne mekanizmasını,
kullandıkları araç, gereç ve yöntemleri bilmek ve bunların oyunlarına gelmemek, hepimiz için çok önemlidir. Özellikle de devlet
sorumluluğu taşıyan kardeşlerimiz için...
Yeri geldikçe, inşaallah, bunların bu çirkin oyunlarını sizlere
açıklamaya devam edeceğim. Şimdi gelelim asıl meselemize...
Değerli okuyucularım, insanın ölümüyle ahıret hayatı başlar.
Kuşkusuz bütün bilgisi dünyadan aldığı duyumlarla sınırlı olan
insan için ahıret hayatıyla ilgili bilgileri edinmek elbette olanaksızdır. Bu bilgiler ancak içinde yaşadığımız düzenin yaratıcısı ve
sahibi tarafından, elçileri aracılığıyla bizlere bildirilmiştir. Allah
elçilerinin verdiği bilgilerden en küçük bir kuşku duymamalıdır.
Çünkü onlar şaka olarak söyledikleri sözlerde bile yalan konuşmamışlardır. Doğru sözlü olmak (Sıdk) peygamberliğin en önemli niteliklerinden biridir. Ayrıca onların gelecekle ilgili verdikleri
bilgilerin birçoğu bizzat sonradan yaşanan olaylarla da doğrulanmıştır. Ayet-i kerimelerde:
"Yalan sözden sakınınız!" [Hac, 30]
"Ey İman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin"
[Ahzâb, 70] buyruldu.
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Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
"Ben de şaka yaparım, fakat doğru konuşurum" [İmam-ı Gazali]
"İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!"
[Ebu Davud]
"Yalan, nifak kapılarından biridir." [İbni Adiy]
"İman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat, hainlik yapamaz ve
yalan söyleyemez." [İbni Ebi Şeybe, Bezzar]
buyurdu.
Yalanın bu kadar çirkin görüldüğü bir dinin peygamberinden
elbette yalan söz beklenemez ve bu konuda verilen bilgilerin hiçbirinden en küçük bir kuşku duyulamaz.
Değerli okuyucularım, kıyamete kadar olmuş ve olacak her şey
peygamberimize bildirilmiştir. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur [1]:
"Şüphesiz Allah benim gözümden dünya (perdesini) kaldırdı.
Bugün olup bitenleri gördüğüm gibi kıyamete kadar olmuş ve
olacakları (dizlerine vurarak) işte şu dizlerim gibi görüyorum.
Allah onları apaçık peygamberine gösterdiği gibi ondan önceki
peygamberlerine de gösterdi."
Huzeyfe (r.a.)'dan gelen bir başka rivayette ise:
“Rasulullah (s.a.v) bize bir hutbe okudu. Bu hutbesinde kıyamete kadar olacak şeylerden hiç birini bırakmadan anlattı.
Onları aklında tutan tuttu, tutmayan unuttu. Nasıl ki bir adam
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birini tanıdıktan sonra unutur da tekrar görünce hatırlarsa,
ben de Rasulullah (s.a.v)’in söylediği şeylerden unuttuklarımı
ortaya çıkınca hatırlıyorum.” [Buhari, Müslim] buyruldu.
Sonradan ortaya çıkan birçok olayın Rasulullah (s.a.v.)'i doğrulaması, elbette, inananların imanlarını pekiştiren, çok hayreti
mucip bir olgudur.
Allah'a emanet olunuz.
-------------------[1] Kitapçı, Zekeriya, 2009. Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, 6.baskı.
Yedi Kubbe Yayınları:1, Konya.
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Ahıret hayatı (2)
Değerli okuyucularım,
Asıl ahıret hayatı, "kıyamet" ile başlayıp Allahü Tealâ'nın
dilediği kadar devam edecek bir hayattır. Birçok ayet-i kerimede
kâfirlerin cehennemde, müminlerin de cennette ebedî olarak
kalacaklarının bildirilmesi, bu sürenin sonsuza kadar devam
edeceğini göstermektedir. O sebeple insanlar, yüz yıl da yaşasa,
bin yıl da yaşasa, hatta yüz bin yıl da yaşasa sonu ölüm olan,
sonsuza kadar devam edecek bir ahıret hayatı yanında daima bir
hiç mertebesinde kalan bu dünya hayatının geçici zevklerine
aldanıp ebedî olan ahıret hayatını mahvetmemelidir. Allahü
Tealâ yalan söylemez. O, verdiği sözden dönmez. Dilediğini
yapar. O'nu engelleyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Canlı,
cansız her şeye güç, kuvvet ve enerjisini veren O'dur. O'nun
iradesi dışında bir yaprak bile yerinde oynayamaz. Rabbini tanımamak, insan için ne büyük gaflettir? Bilerek veya bilmeyerek
yaptığımız edepsizlikleri anında cezalandırmaması, rahmeti
sebebiyledir. Bu, bizi cesaretlendirip taşkınlığımızı artırmamalıdır.
Kıyam, ayakta durmak demektir. "Kıyamet", terim olarak,
birinci sûrun üflenmesiyle Allahü Tealâ'nın diledikleri dışında
tüm canlı hayatın yok olması ve sonra ikinci sûrun üflenmesiyle
hesap ve ebedî hayat için tüm mahlûkatın yeniden hayat bulup
dirilmesi, ayağa kalkması anlamındadır.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu'zzeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden
yaratılış bundan terkib edilecektir." [Buharî, Müslim]
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buyurdu.
Allahü Tealâ, yeniden yaratılıştan kuşkusu olanlar için, Kur'an-ı
kerimde:
"İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki
hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da,
'Çürümüş kemikleri kim yaratacak' diyerek, Bize misal
vermeye kalkar? De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O,
her türlü yaratmayı bilendir." [Yasin, 77-79]
"Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan
Allah'ın, ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi?
Evet; O her şeye Kadir'dir." [Ahkaf, 33]
"Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya
kadir olmaz mı?" [Yasin, 81]
"Bu O'nun için daha kolaydır." [Rum, 27]
buyurmaktadır.
Gerçekle ilgili kesin bir bilgileri olmadığı halde, kıyamet hakkında konuşan kâfirler için de:
"Hem müşrikler dediler ki: 'Hayat, ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman
yokluğa sürükler.' Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri
yoktur. Onlar, sadece böyle zannederler." [Casiye, 24]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, içinde bulunduğumuz ilahî düzenin bozulup yeni kurallarla, yeni bir formatta, tamamen yeni bir düzenin
kurulması konusunda en küçük bir kuşku duymamalıdır. Çünkü

232

bu, şu anda içinde bulunduğumuz düzeni yaratan, onu çekip
çeviren, ve her an bu düzen içinde akıp giden katrilyonlarca olayı
hiç birbirine karıştırmadan bir bütünlük içinde ve hepsi birbiriyle
bağlantılı ve organize biçimde aynı anda gerçekleştiren Allahü
Tealâ için, elbette çok kolay bir şeydir. O'nun ilmini, gücünü,
kudretini; yarattığı biz aciz kulların sahip olduklarıyla kıyaslamamalıdır. İnsanın sahip olduğu her yetenek, Allahü Tealâ tarafından yaratılmış, maddî mekanizmalara dayanan, geçici, göreceli
ve temsilî bir niteliktedir. Öyle olduğu halde insan, Allahü
Tealâ'nın kendisini getirdiği son gelişim noktasında, edindiği
kalıtım bilgileriyle bugün türleri klonluyor. Küçücük bir vücut
parçasından DNA tespitleri yapıyor. Hatta nükleoproteinlerin
molekül dizilişleriyle oynuyor; gen çıkarıp gen ekleyerek yeni
yeni özellikler taşıyan yeni ırklar geliştiriyor. Aciz bir kulun bile
bunları başardığı bir yerde, her şeyin yaratıcısı, biçimlendiricisi,
düzenleyicisi olan Allahü Tealâ, hiç yeni bir yaratmadan aciz
olur mu? Allah (c.c.), elbette aciz değildir!...
Kıyametin ne zaman olacağını yalnız Allah (c.c.) bilmektedir.
"Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. Sen
onu nereden bileceksin ki?" [Naziat 42-43]
"İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar. Onlara de ki:
Onun bilgisi ancak Allah katındadır." [Ahzab, 63]
Hadis-i şeriflerde:
"Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldığı sürece kıyamet
kopmaz." [Müslim, Tirmizi]
"Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a
ibadet eden kalmaz." [Hâkim]
"Küfür, her tarafı kaplamadıkça ve açıktan yapılmadıkça
Mehdi gelmez." [M. Rabbani]
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"Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz."
[Tirmizi]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, bu hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı gibi,
yeryüzünde Allah'ı anan, Ulu Allah'ın şanını yücelten kişiler
bulunup ahkâm-i ilahî yaşandığı müddetçe kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet, ancak, ibadet eden kalmayıp her tarafı kötülük
kapladıktan sonra, kâfir ve zalim insanlar üzerine kopacaktır.
Allah'a emanet olunuz.
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Kıyamet Belirtileri -1Değerli okuyucularım,
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerinde kıyamet
vuku bulmadan önce ortaya çıkacak bazı küçük ve büyük belirtileri ayrıntılı şekilde bizlere bildirmiştir. Bugün, bu yazımda,
üzerlerinde fazla bir yorum yapmadan, aşağıda adresini verdiğim
M. Ali Demirbaş hoca efendinin sitesinden* küçük belirtilerle
ilgili hadisleri olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım.
"İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet
kopmaz." [İbni Mace]
"Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz."
[Hatib]
"Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]
"Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine
hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helâk olup kötüler
kalmadıkça kıyamet kopmaz." [Hakim]
"Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir
hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz." [Tirmizi]
"İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." [Buhari]
"Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekat
verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince, 'Benim
buna ihtiyacım yok' der." [Buhari]
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"Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, 'Ey
Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür' diye haber
vermedikçe kıyamet kopmaz." [Buhari]
"Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz." [Taberani]
"Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemi]
"Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça
kıyamet kopmaz." [Harâiti]
"Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]
"Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz."
[Deylemi]
"Kur’an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz." [Ebu Nuaym]
Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:
"İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi
aşacaklar." [Ebu Davud]
"Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helâl sayılacak." [İ.
Ahmed]
"Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor
olacak." [Hakim]
"Köpek beslemek, evlât yetiştirmekten daha cazip olacak."
[Hakim]
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"Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş bir toplum içinde yayılacak, halk,
daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak.
Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek." [Beyheki]
"Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak."
[Beyheki]
"İşler, ehli olmayana verilecek." [Buhari]
"Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!" [Tirmizi]
"Sadece tanıdıklara selâm verilecek ve yazarlar çoğalacak."
[Hakim]
"Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler
çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek.
Kurtlar, kuzu postuna bürünecek." [Hakim]
"Tehiyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur." [Taberani]
"İzinsiz ticaret yapılmaz." [Müslim]
"Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helâle haram,
harama helâl derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler."
[Deylemi]
"İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helâlini, haramını düşünmeyecekler." [R.Nasıhin]
"Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde
bir tane mümin bulunmayacak." [Deylemi]
Değerli okuyucularım, öyle zannediyorum ki bu hadis-i şerifleri
okuduğunuz zaman, 14 asır önce bildirilen bu belirtilerin çoğu237

nun zamanımızda bir bir ortaya çıktığını fark etmiş, Rasulullah
(s.a.v.) Efendimizin olup bitecek her olayı sanki görmüş gibi tek
tek bizlere nasıl aktardığını düşünmekten kendinizi alamamışsınızdır.
Gerçekte durumun açıklaması çok basittir. Din, bir ilahî eğitim
sürecidir. Onun getirdiği bütün hayırların başı, "iman"dır.
Bütün hayır ve iyilikler, insanın iman ederek Rabbine teslim ve
tabi olmasıyla ortaya çıkmakta; bu teslimiyet, insanın Allahü
Tealâ'nın güzel ahlâkıyla ahlâklanmasına vesile olmaktadır. Bu
da Rabbimizin doğruluk, adalet, sabır, merhamet, cömertlik,
ahde vefa gibi bütün davranış güzelliklerinin insanda tecelli
etmesini sağlamaktadır. İnsan Rabbine olan imanını yitirir ise, o
zaman O'nun yerine nefsinin arzularını ilâh edinmeye başlar.
Nefsine teslim ve tabi olan, bir başka deyimle "benliğine tutsak" olan insanda da yukarıdaki hadis-i şeriflerde tanımlanan
bütün kötülükler görülmeye başlar.
Yani, daha yalın bir anlatımla, Kıyamet'in küçük belirtileri,
gerçekte, imansızlık ya da iman zayıflığı belirtileridir. İmanlar
zayıfladıkça din yalnız şekil olarak algılanmaya başlar. İnsanlar,
bazı şeklî ritüelleri yerine getirdikleri zaman Müslüman olduklarını zannederler. Halbuki "iman" olmadan "İslam", tıpkı bizim
Kırcami'nin bahçesindeki içi tamamen çürümüş, sağına soluna
destek konularak ayakta duran çınar ağacına benzer. İşte bu
güçsüz kardeşiniz yıllardır sizlere bunun için yazıyor, bunun için
çırpınıp duruyorum. Her birimiz içi kof çınar ağaçları haline
gelmeyelim diye... Rabbim, imanlarımızı şek ve şüphelerden
arındırsın da bizleri kâmil iman sahibi kâmil mü'minler eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
---------------------[*] http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4063
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Kıyamet Belirtileri -2Değerli okuyucularım,
Bugün de, sizlere, daha önce kıyametin küçük belirtileri ile ilgili
hadisleri aktardığım aynı web sayfasından* kıyametin büyük
belirtileri ile ilgili bilgileri aktaracağım.
Kıyamete yakın, şu on belirtinin çıkacağı bildirilmiştir:
1- Hazret-i Mehdi gelecek
Hadis-i şeriflerde:
"Kıyamet kopmadan önce, Allahü Tealâ, benim evlâdımdan
birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim
babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken,
onun zamanında adaletle dolar." [Tirmizi]
"Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek,
'Bu Mehdidir, sözünü dinleyin' diyecektir." [Ebu Nuaym] buyruldu.
2- Deccal gelecek
Hadis-i şerifte:
"Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan
kâfir olur." [İ.E.Şeybe] buyruldu.
3- Hazret-i İsa gökten inecek
Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki:
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"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için
Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da.
Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi." [Nisa, 157]
".. bilakis Allah onu kendi katına yükseltti." (Nisa, 158)
"Elbette o (Hazret-i İsa’nın yere inmesi), Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" [Zuhruf,
61; Beydavi]
Hadis-i şeriflerde de:
"İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak
(Hıristiyanlığı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz etini yasaklayacak), İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır." [Buhari,
Müslim, Tirmizi]
"İsa inince, her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki
aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla
oynar." [Ebu Davud]
"On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri, İsa’nın gökten
inmesidir." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyruldu.
4- Dabbet-ül-arz çıkacak
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:
"Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına
Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile
vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur." [Tirmizi]
Bu canlıdan Kur'an-ı kerimde de (Neml, 82) bahsedilmektedir.
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5- Yecüc ve Mecüc çıkacak
Kur'an-ı kerimde:
"Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler."
[Enbiya, 96],
Hadis-i şerifte de:
"Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir." [İbni
Cerir] buyruldu.
6- Duman çıkacak
Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki:
"Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" [Duhan, 10]
Hadis-i şerifte de:
"Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir." [Ebu Davud] buyruldu.
7- Güneş batıdan doğacak
Hadis-i şerifte:
"Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes
iman eder, ama imanı fayda vermez." [Buhari, Müslim] buyruldu.
Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki:
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"Rabbinin bazı âyetleri (alametleri) geldiği gün, önce iman
etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o
günkü imanı fayda vermez." [Enam, 158]
Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir.
8- Ateş çıkacak
Hadis-i şerifte:
"Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır." [Müslim] buyruldu.
9- Yer batması görülecek
Hadis-i şerifte:
"Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek."
[Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyruldu.
10- Kâbe yıkılacak
Hadis-i şerifte buyruldu ki:
"Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri
ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." [Buhari,
Müslim]
Değerli okuyucularım, hatırlayacaksınız, Küresel Derin Devletin
kontrolündeki dünya medyası, bir iki hafta öncesine kadar "Maya
takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak" diye insanlara kıyamet senaryoları pompaladılar. Şaşılacak bir şeydir ki,
buna benzer yalanlarla kaç kere aldatıldıkları halde, dünyada,
bunların bu yalan dolanlarına kanan saf insanlar her zaman bu242

lunuyor. Gene çok şaşılacak bir şeydir ki, insanların çoğu,
bunların, insan nefsinin doymak bilmez hevasına hitap ederek
servetlerine servet katmak için yaptıkları düzmece telkinlerine
bütün varlıklarıyla kulak kesildikleri halde, doğru sözlü Allah
elçilerinin binlerce yıldan bu yana insanlığı hayra götürecek hak
sözlerine kulak tıkıyorlar. Onların, herkes için rahmet olan
sözlerini kuşku ve tereddütle karşılıyorlar.
Kuşkusuz Allah (c.c.) ve O'nun değerli elçileri asla yalan söylemezler. Belki rivayetlerde, o sözlerin farklı anlaşılmasından
doğan bazı hatalar olabilir. Ama yalan asla... Boş zamanlarınızda
hadis bilginlerinin hayatlarına bir göz atarsanız o hadislerin ne
büyük bir titizlikle derlendiğini hemen fark edersiniz. Ayrıca
Rasulullah Efendimiz bu konuda bizlere sağlam bir ölçü de
vermiştir:
"Hadisimi Kur’anla karşılaştırın. Kur’ana uyarsa o söz benim,
uymazsa benim değildir." [Taberani]
O sebeple, değerli okuyucularım, küresel medyanın kıyamet
senaryolarına değil, hem tarihi olaylarla hem de her geçen gün
yapılan yeni yeni bilimsel çalışmalarla doğrulukları kanıtlanan
Rasulullah (s.a.v)'in pek değerli bildirimlerine kulak verelim.
Allah'a emanet olunuz.
----------------------[*] http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4063
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İlk durak
Değerli okuyucularım,
Her insan için Ahıret Hayatı, o kişinin ölümü ile başlar. "Ahıret
hayatı"; kabir hayatı (berzah), birinci sûrun üflenmesiyle Allahü Tealâ'nın diledikleri dışında tüm canlı alemin yok olması
(kıyamet), ikinci sûrun üflenmesiyle yeniden diriliş (ba's), hesap
için huzuru ilahîde toplanma (haşr), herkese dünyada iken tüm
yaptıkları ve söylediklerinin kaydının tutulduğu kayıt defterlerinin dağıtılması, hesapların görülmesi (hesap), Allah indindeki
değerli kulların (peygamberler, evliya, veliler, şehidler, salihlerin) kusurlu müminlerin bağışlanması için yakarışı (şefaat) ve
herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi için cennet veya cehenneme gönderilmesi (sırat, cennet veya cehennem), kusurlu müminlerin cezalarını çektikten sonra tekrar cennete sevki ve sonsuza kadar sürecek ebedî bir hayat gibi çeşitli aşamalardan
oluşmaktadır.
Bu konudaki bilgileri, Rabbim izin verirse, Kur'an-ı kerim'in ve
Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin bildirimlerine dayanarak sizlere
aktarmaya çalışacağım.
Değerli kardeşlerim, bu bildirimlere kulak verelim. Bunları,
küçük dünya menfaatleri için bir sürü yalan uydurmakta sakınca
görmeyen biz aciz ve zayıf insanların sözleri gibi algılamayalım.
Peygamber efendilerimiz, hayatlarında yalan söylememişlerdir.
Doğru sözlü olmak (sıdk), peygamberliğin temel niteliklerinden
biridir. Onlar en küçük bir hatalarında bile, bizzat elçisi oldukları
Allahü Tealâ tarafından uyarılmışlardır. Allahü Tealâ, onların
şahsında, bir insanın yaşayabileceği günahlar dışındaki her hayatı
yaşatmış ve onları bize rehber kılmıştır. Peygamberlerin hayatı,
insanların ebedî mutluluk ve huzurunu sağlayacak örnek ve
temsilî bir hayattır. Onların bizlere bildirdiklerine inanarak
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onlara tabi olmak, bizler için kurtuluş kapısıdır. O sebeple
onların hiçbir beyanlarını hafife almayalım. Küresel medyanın,
insanı sürekli nefsinin hevasına sürükleyen, "ye, iç, gez, eğlen,
çal, oyna, gününü gün et" telkinlerine kapılıp Rabbimizi ve ahıret
hayatını bir an bile unutmayalım. İnsan bin yıl da yaşasa sonu
ölümdür ve sonunda Rabbine kavuşur. Yaşadığı hayatın, yaptığı
her davranışın ve ağzından çıkan her sözün hesabını verir.
Ahıret hayatının ilk durağı kabirdir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. Buradan kurtulana, sonrakiler daha kolaydır. Burada kurtulamayana, ilerdekiler daha
zordur." [Tirmizi, İbni Mace] buyurdu.
İnsan ölüp kabre konulunca Münker ve Nekir adlı iki meleğin
gelerek kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini soracakları,
Mü'min kişinin bu sorulara doğru cevaplar vereceği, ama kâfirin
veremeyeceği bildirildi. Hadis-i şerifte:
"Münker - Nekir melekleri, sual cevaptan sonra mümin ölüye, 'Cehennemdeki yerine bak, Allahü Tealâ değiştirip sana
Cennetteki yeri ihsan eyledi' derler. Ölü bakıp ikisini de görür." [Buhari] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.)'in sözlerinden anlaşıldığına göre, kabir hayatı;
kıyamet ve hesaptan sonra ortaya çıkacak durumun bir ön uygulaması olup ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem
çukurlarından bir çukurdur. Hadis-i şeriflerde:
"Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur"
[Tirmizi]
"Müslümanın kabri, Cennet bahçesidir." [Tirmizi]
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"Mümin kabrinde yemyeşil bir bahçe içindedir. Ayın on dördü
gibi aydınlatılır. 'Feinne lehü me'îşeten danken' âyeti, kâfirlerin kabirde görecekleri azabı bildirir. 99 tinnin kâfirleri
kıyamete kadar kabrinde sokup azap eder." [Tirmizi] buyruldu.
Kabir azabı, inanılması gereken hususlardandır. Beydavi'nin
tefsirinde:
"Onları, iki defa azaba uğratırız." [Tevbe, 101] âyet-i kerimesinde bildirilen iki azaptan birinin kabir azabı olduğu bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde de:
"Kabir azabı haktır." [Buhari]
"Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır."
[İ.Mace, Nesai]
"Dün gece rüyamda, bir kimseyi kabir sıkarken gördüm.
Namazı gelip onu kabir azabından kurtardı." [Hâkim]
"Gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için Allah’a dua
ederdim." [Müslim, İ. Ahmed, Nesai]
"Kabir azabından Allah’a sığınınız." [Müslim, İ.Ahmed]
buyruldu.
Ancak bazı mü'minlerin sorgusuz doğruca cennete gidecekleri
bildirilmiştir:
"Sabırlı ve ihlâslı olanlar, hesaba çekilmeden Cennete girer."
[Taberani]
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"Allahü Tealâ buyuruyor ki: Kulumla ahdim vardır. Namazlarını vaktinde, eksiksiz kılarsa, ona azap etmem ve onu hesapsız Cennete koyarım." [Hakim]
"Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, hesaba çekilmeden Cennete girer." [İ.Hibban]
"Kıyamet günü insanlar hesaba çekilirken, bir münadi üç
defa 'Allah’tan alacağı olanlar, kalksın ve Cennete girsin' diye
seslenir. Bunu duyanlar, 'Allah’tan alacaklı olanlar kimler
ki?' derler. 'İnsanları affedenlerdir' denir. Bunun üzerine binlerce kişi ayağa kalkar, sorgusuz sualsiz Cennete girerler."
[Taberani]
"Allahü Tealâ, belâya maruz kalan kuluna kıyamette tekrar
sual sormaz." [Hâkim]
"Allahü Tealâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler." [Taberani]
"Şehit, kabir azabından emindir." [İbni Mace, Beyheki]
Allah'a emanet olunuz.
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Kıyamet
Değerli okuyucularım,
Hatırlayacaksınız, kıyametin küçük ve büyük belirtilerini sizlere
yazmıştım. Müslim'in bildirdiği bir hadis-i şerif, Mehdi'nin
gelmesi ve Kâbe'nin yıkılması dışındaki tüm büyük belirtileri
içerisinde toplamıştır. Yeniden hatırlamak bakımından onu aşağıya alıyorum.
"Şu alâmetler çıkmadan kıyamet kopmaz: Güneş batıdan
doğar, üç yer batar, İsa iner, Duman, Dabbet-ül-arz, Deccal,
Yecüc Mecüc ve Aden’den bir ateş çıkar." [Müslim]
Kuşkusuz her şeyin en doğru bilgisine sahip olan, yalnız sonsuz
ilim sahibi Allahü Tealâ'dır. Ancak bu güçsüz kardeşiniz, küfrün
yaygınlaşması, kötülerin dünyaya egemen olması, iyiliğin kötülük, kötülüğün iyilik sayılması gibi hallerin ortaya çıkmasından
sonra kopacak olan kıyametin en önemli belirtisinin, güneşin
batıdan doğması olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu artık madde
alemine ait var olan kurulu düzenin tamamen değişmesi anlamına
gelmektedir. Bu çok önemli belirti ortaya çıktıktan sonra insanlar
iman etseler de onlardan bu imanlarının kabul görmeyeceği
hadis-i şeriflerde bildirilmiştir:
"Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de, fayda vermez." [Buhari, Müslim] buyruldu.
"Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır
kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan
doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz." [Tirmizi].
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Kıyamet ve yeniden diriliş
Kıyamet, İsrafil (a.s.) tarafından sûrun üflenmesiyle kopacaktır.
Aşağıdaki ayet-i kerimeler, sûra iki defa üfleneceği, birincisinde
Allahü Tealâ'nın diledikleri dışında, yer ve gökte olan tüm canlıların öleceği, ikinci üfürüşte de tüm zamanlar boyunca gelip
geçmiş bütün canlıların yeniden dirilerek hesap için huzuru
ilahide toplanacaklarını bildirmektedir.
"Sura üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar,
yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sura bir daha üflenince
hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar." [Zümer, 68]
"Sura bir üfürüşle üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir
vuruşla birbirine çarpıldığı zaman, işte o gün olacak olur,
kıyamet kopar. Gök yarılır; o gün düzeni bozulur." [Hâkka, 1316]
"Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde
olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar." [Neml, 87]
"Vah halimize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?, derler.
Onlara: 'İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur, peygamberler doğru söylemişlerdi' denir." [Yâsin, 52]
Kıyamet, kuşkusuz, tam bir dehşet anıdır. Şu yaşadığımız dünyada, kurulu düzen içinde dahi, sıcaklık, yaşama optimumlarımızın
15-20 derece altına ve üstüne kaydığı zaman bile ne büyük
sıkıntılar çekiyoruz. Bir de tüm düzenin değiştiği o anı düşünün.
Bu zaman Kur'an-ı kerimde:
"Güneş büzüldüğü, yıldızlar kararıp döküldüğü, dağlar yürütüldüğü, kıyılmaz malların bırakıldığı, vahşi hayvanlar bir
araya toplandığı, denizler kaynatıldığı zaman, ..." [Tekvir, 1-6]
olarak nitelenmektedir.
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Ancak hadis-i şerifte Allahü Tealâ'nın istediği kullarına kıyamet
gününün uzunluğunu bir farz namazı kadar kısa hissettireceği
bildirildi.
"Allahü Tealâ istediği kula, kıyamet gününün uzunluğunu bir
farz namazı vakti kadar kısa hissettirir." [Beyheki]

Haşr
Yeniden dirilişten sonra tüm canlılar, hesap için, Allahü Tealâ'nın huzurunda toplanacaklardır.
"Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için
toplayacaktır." [Hicr, 25]
"Sura üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar."
[Yâsin, 51]
"Tek bir çığlık kopar, hepsi, hemen huzurumuza getirilmiş
olur." [Yâsin, 53]
"Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelirler." [Neml,
87]
Dünyada iken Allah'ı kalb gözü ile göremeyip inanmayanlar ve
O'nu hiç anmayanlar, ahirette de kör olarak haşr olacaklardır:
"Kıyamette onları kör, dilsiz ve sağır bir hâlde yüzüstü haşr
ederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir." [İsra,
97]
"Beni anmayan, sıkıntılara düçar olur, Kıyamette de kör olarak
haşr olur." [Taha, 124]
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İyiler iyilerle, kötüler kötülerle
Diğer yandan herkes muhabbet duyduğu kimselerle birlikte haşr
olacaktır. Hadis-i şeriflerde:
"Kişi sevdiğiyle haşr olur. Kâfirleri seven kâfirlerle beraberdir. İyi ameli kendisine hiçbir fayda sağlamaz." [Taberani]
buyruldu.
Müslümanlara yardım eden iyiler, peygamberlerle birliktedirler.
"Müslüman'a sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen, Kıyamette emin olarak, peygamberlerle haşr olur ve 70
şehit sevabına kavuşur." [Hatîb]
"Çoluk çocuğu çok ve rızkı az olup, namazlarını şartlarına
uygun olarak kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen, benimle
birlikte haşr olur." [M. Masumiyye]
"Allahü Tealâ'nın rızası için, helâli ve haramı açıklayan kırk
hadisi, ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur. [Ebu Nuaym]
Orada herkes dünyadaki işlerine göre muamele görecektir:
"Kabirden kalkınca, (herkes ameline göre) binitli, yaya, sürünerek veya yüzüstü haşr olacaktır." [Hâkim]
Rabbim bizleri, dünyada da ahirette de iyilerle birlikte bulunanlardan eylesin!
Allah'a emanet olunuz.
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Mahşer
Değerli okuyucularım,
Kıyametin kopması ve yeniden dirilişten sonra tüm insanlar
hesap için Allahü Tealâ'nın huzurunda toplanacaklardır. İlâhî
adaletin tecelli edeceği bu toplantıya, "Mahşer" denir. Bu gün,
Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde "Kıyamet Günü", "Din
Günü", "Hesap Günü" gibi terimlerle anlatılan gündür. Bu gün,
ilâhî vaadin gerçekleşeceği, herkesin dünyada iken yaptıkları ve
söylediklerinin hesabını vereceği, inanan inanmayan herkesin,
tüm âlemlerin tek egemeninin Allahü Tealâ olduğunu açık bir
biçimde anlayacakları gündür. Bu gün, her şeyin tek Yaratıcısı,
tek düzenleyicisi, tek kural koyucusu ve tek yöneticisinin Allahü
Tealâ olduğunu dünyada iken idrak edemeyen körlerin, artık her
şeyin farkına varacakları, ama bu farkındalığın hiçbir işe yaramayacağı gündür.
"O, din gününün sahibidir" [Fatiha, 4]
"O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez." [Kehf, 26]
"O, kulların üstünde yegane Hakim'dir" [En'am, 61]
"O, yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu tutulacaklardır." [Enbiya, 23]
"Bu, Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz" [Zümer, 20]
Herkes Cenab-ı Hakk'ı kabul veya inkârı, Hak olarak insanlara
bildirilen ilâhî kurallara uyup uymadıkları, kendilerine sosyal
hayatta konulan ilâhî sınırları (haddi) aşıp aşmadıkları konusunda
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tek tek sorguya çekilecektir. Burada, hiç kimseye haksızlık yapılmayacak ve kimsenin hakkı yenmeyecektir.
"Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir."
[En'am, 62]
"Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık
edeceğinden mi korkuyorlar?" [Nur, 50]
"O geleceğinde hiç şüphe olmayan günde kendilerini bir araya
topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese ne
kazandıysa tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacaktır?"
[Al-i imran, 25]
"Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır
ve size kıl kadar haksızlık edilmez." [Nisa, 77]
"Halbuki Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hem de herkese
yaptığının karşılığı verilmek üzere.. Onlara asla haksızlık edilmez." [Casiye, 22]
"Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince
aralarında adaletle hüküm verilir. Onların hakları yenmez."
[Yunus,47]

Kayıt defterlerinin dağıtılması
Hesap aşamasına geçmeden önce herkese yaptıkları ve
söylediklerini görmeleri için kayıt defterleri dağıtılacaktır.
"O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: 'Eyvah
bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan
hepsini saymış dökmüş' dediklerini görürsün. Onlar, bütün
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yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez." [Kehf, 49]
Kayıt defterleri, cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan
verilir.
"Kitabı sağından verilen, 'Alın okuyun kitabımı..' 'Çünkü ben
hesabıma kavuşacağımı sezmiştim' der." [Hakka, 19-20]
"Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: Keşke kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim..." [Hak-ka, 2526]

Sorgu
Kayıt defterlerinin dağıtılıp herkesin yaptıklarını görmesinden
sonra sıra sorguya gelir. Ayet-i kerimelerde:
"Kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, onlara
gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!"
[Araf, 6]
"Biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba
çekeceğiz." [Hicr, 92-93] buyruldu.
Hadis-i şeriflerde de:
"Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden,
ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz." [Tirmizi]
"Kıyamette, Allahü Tealâ kuluna malından sual eder." [Hatib]
buyruldu.
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Hesapların görülmesi
Hesapların görülmesi çok çabuk olur. Ve herkes, hak ettiği karşılığı alır.
"Allah, herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten
Allah, hesabı çabuk görendir." [İbrahim, 51]
Burada, cezalandırma, Türkçe'de kullandığımızdan biraz daha
farklı bir anlamda kullanılmakta olup iyi ise mükafat, kötü ise
ceza olarak yaptığının karşılığını verme anlamındadır.
Hesapların görülmesi ile ilgili diğer ayet-i kerimelerde:
"Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan,
aralarında adaletle hüküm verilir. Her kişiye işlediği ödenir."
[Zümer, 69-70]
"Kıyamet günü doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir
haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı
ortaya koyarız. Hesap gören olarak Biz yeteriz. [Enbiya, 47]
"O gün mizan haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte
onlar kurtulanlardır. [Araf, 8]
"Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da âyetlerimize
haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır."
[Araf, 9] buyruldu.
Hadis-i şeriflerde de buyruldu ki:
"Âdemoğlu kıyamette getirilir ve mizanın kefeleri önünde
durdurulur. Ona bir melek tayin edilir. Eğer mizanı ağır gelirse, vazifeli melek, 'Filan kimse bundan sonra ebedi olarak
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kurtulmuştur' der. Mizanı hafif gelirse, melek 'Falan kimse de
kaybetmiştir' der." [Ebu Nuaym]
Rabbim bizleri hesabı kolay görülüp tartısı ağır gelenlerden
eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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Hesap gününde iman ve namaz
Değerli okuyucularım,
İlahî adaletin tecelli edeceği Mahşer gününde, hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Mizan'da en küçük bir iyilik ve en küçük bir
kötülük dahi yerini alır. Bu durum ayet-i kerimede:
"Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre
kadar kötülük yapmışsa onu görür." [Zilzal, 7-8] şeklinde ifade
edildi.
Hesapların görülmesinden sonra, iyiler (müminler) cennete, ve
kötüler (gerçeği bir türlü kabullenmeyip Allah'ın ayetlerine haksızlık edenler, hakkı örtenler, kâfirler) cehenneme sevk edilecektir. Herkes cehennemde imanındaki bozukluk nispetinde ceza
görecektir.

Azap, imandaki bozukluk oranında
Hadis-i şerifte:
"Cehennemde günahkârlar, imanlarının bozukluğu kadar,
azap çekerler." [Hâkim] buyruldu.
Zaten insanların işlerindeki bozukluk, imanlarındaki bozukluk
sebebiyledir. İnsan ne kadar tam bir iman sahibi olursa, işleri ve
sözleri de o kadar düzgün, tam ve doğru olur. İmanın tamlığı,
Allah korkusu (takva) ve Allah sevgisi (imanın nuru) ile doğru
orantılıdır. Bir insana her şeyden önce gerekli olan şey, tereddüt
ve kuşkulardan arınmış, doğru ve kâmil bir imandır. O sebeple
önce imanlarımızı, Ehl-i sünnet bilginlerinin bildirdiği şekilde
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düzeltelim. Sonra da Rabbimizin yasakladığı kötü işlerden uzak
durarak ve buyurduğu iyi işleri yaparak imanlarımızı olgunluk
noktasına taşımaya çalışalım.
Değerli okuyucularım, iyi kötü herkes cehennemi mutlaka görür.
Ayet-i kerimede:
"İçinizde Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu,
Rabbinin kesin hükmüdür. Allah’tan sakınanları kurtarır; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız." [Meryem,
71-72] buyruldu.
Hadis-i şeriflerde de:
"İyi kötü herkes Cehenneme girer. Yalnız mümine, serin ve
selamet olur, İbrahim’e ateşin serin olduğu gibi. Allah, takva
ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır." [İbni
Mace]
"Allahü Tealâ iman sahiplerine, Cehennemde, günahları kadar azap eder. Sonra imanları sebebiyle ebedi olarak Cennete
sevk eder." [Ebu Nuaym]
buyruldu.

Zerre kadar iman
Değerli okuyucularım, ebedî bir azaptan kurtulmada, zerre kadar
bir iman dahi, çok önemlidir.
"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır." [Tirmizi]
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"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme
koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı
olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir."
[Buhari, Müslim]
"Kalbinde buğday, arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde, Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed O'nun elçisidir,
diyen kimse cehennemden çıkar" [Buhari, Tirmizi, İbni Mace]
Allah’tan korkup bir günahtan vazgeçmek de, önemli bir iman
göstergesidir. Hadis-i şerifte:
"Ömründe bir defa Allahü Tealâ'yı anan veya O'ndan korkan
Müslüman, Cehennemden çıkar" [Tirmizi] buyruldu.

İmandan sonra hesabı görülecek ilk iş
İmandan sonra kulun ilk hesaba çekileceği işi, "namaz"dır.
"Kulun Kıyamette ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer o
düzgün çıkarsa, diğer amelleri de düzgün olur. Eğer o bozuk
çıkarsa diğer amelleri de bozuk olur." [Taberani]
O sebeple namazı kesinlikle hafife almayalım. İmanın ve kulluğun en önemli belirtisi, secde ve namazdır.
"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla
kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye
kapanırlar" [Secde, 15]
Namaz kılmayanın hesabı çok zordur. O sebeple haddini bilmez,
edepsiz insanların alaylı sözlerinden çekinerek namaz kılmaktan
kaçınmayalım. Asıl korkulacak ve çekinilecek olan, bütün güç ve
kuvvetin gerçek sahibi olan Allahü Tealâ'dır. İnsan, er veya geç,
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mutlaka Rabbine kavuşur. Nefsimizin en küçük bir arzusunu
yerine getirmek için ne zorluklara katlanıyoruz. Birazcık da
Rabbimize zaman ayıralım, O'nun rızası için bazı zorluklara
katlanalım. Bir insan için en önemli şey, kendi Yaratıcı'sını,
kendisine gelen her türlü nimetin gerçek sahibi olan Rabbini razı
ve hoşnut etmektir. Allahü Tealâ kendisinden razı olduktan
sonra, ona kim, ne yapabilir? Allahü Tealâ'yı en hoşnut eden
şeyin de iman ve namaz olduğu, Kur'an-ı kerimde ve Hadis-i
şeriflerde tekrar tekrar vurgulanmasından anlaşılmıyor mu? Allah
(c.c.), gönül hoşluğu ile namaz kılanın her işini kolaylaştırır.
Namaz, dünyada ve ahirette ona ışık olur. Sürekli işleri ters
giden, dünya sıkıntıları ve huzursuzluklardan kurtulamayan
insanlara dikkat ediniz; hemen hepsi Allah'ı unutmuş, namaz
kılmayan, Kur'andan yüz çeviren insanlardır. Namaz, Allah'ı
anmanın en önemli vasıtasıdır. Ayet-i kerimelerde:
"Namazı dosdoğru kıl, muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve
fenalıktan alıkoyar. Allah’ı anmak, elbette en büyük şeydir."
[Ankebut, 45]
"Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim
vardır" [Taha, 124] buyruldu.
Allah'a emanet olunuz.
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Şefaat
Değerli okuyucularım,
Kuşkusuz biz insanlar için en önemli şey, kâfirlere has olan ebedî
bir azaba düçar olmamak için, zerre kadar da olsa, kalbinde
"iman" ile ölmektir. Fakat asıl arzulanan, kâmil bir imandır.
Acaba'lardan arınmış, doğru ve kâmil bir iman, hem fani olan bu
dünyada, hem ölüm anında, hem de sonsuza kadar sürecek ebedî
ahıret hayatında, kurtuluş ve mutluluğun anahtarıdır. Kâmil iman
sahibi olgun insanlar, bu dünya sıkıntılarını sabır ve tevekkülle
karşılayıp huzur ve mutluluk içinde yaşadıkları gibi, ahıret sıkıntılarını da fazla hissetmeden ebedî mutluluğa kavuşurlar. Hadis-i
şerifte:
"Allahü Tealâ istediği kula, kıyamet gününün uzunluğunu bir
farz namazı vakti kadar kısa hissettirir." [Beyheki] buyruldu.
Allah (c.c.) hepimize kâmil bir iman ile ahirete göçmek nasip
eylesin.
Mahşer günü, iman sahibi olduğu halde, nefsine uyarak günahlara dalıp tevbe edemeden günah kirleriyle dünyadan göçenler için
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz ile Allah katında derecesi yüksek
olan bazı salih insanlar, şefaat edecektir. Şefaat, haktır. Ancak
şefaat, Allah'ın iznine bağlıdır. O'nun izni olmadan hiç kimse
şefaat edemeyecektir. Şefaat talebinin kabul görüp görmemesi
ise, Allahü Tealâ'nın iradesi içinde ve O'nun rızasına bağlıdır.
Ayet-i kerimelerde:
"O'nun izni olmadan katında kim şefâat edebilir?" [Bakara,
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261

"izni olmadan kimse şefaat edemez" [Yunus, 3]
"Bütün şefaatler Allah’ın iznine bağlıdır." [Zümer, 44]
"Onlar, O'nun rızasına kavuşmuş olandan başkasına şefaat
etmezler. Hepsi de O'nun korkusundan titrerler." [Enbiya, 28]
buyruldu.
Değerli okuyucularım, görüldüğü gibi, Allahü Tealâ'nın razı
olduğundan başkasına şefaat edilemeyeceğinden, bir mümin için
en önemli şey, elbette, O'nun rızasını kazanmaktır.
Şefaatle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyruldu ki*:
"Kıyamette şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi
kadar iman olanları Cennete koy diyeceğim. Bunlar Cennete
girecekler. Sonra, kalbinde az bir şey olanlara, Cennete girin
diyeceğim." [Buhari]
"Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım."
[İbni Mace]
"Ümmetimden, şirk üzere ölmeyen herkese Allah’ın izni ile
şefaat edeceğim." [Buhari, Müslim]
"Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim." [Müslim]
"Her peygamberin, müstecab bir duası vardır. Ben duamı,
ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım." [Buhari]
"Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şeyden biri
şefaattir. Şirk üzere ölmeyen (imanla ölen) herkese şefaat edeceğim." [Bezzar]
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"Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim."
[İmam-ı Ahmed, Nesai]
"Günahı çok olanlara şefaat edeceğim." [Hatib]
"Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim." [Deylemi]
"Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim."
[Taberani]
"Kıyamette 'Ya Rabbi, zerre kadar imanı olanı Cennete koy!'
diyeceğim. Hepsi şefaatimle Cennete girecek." [Buhari]
"Ümmetimden geri kalan olur korkusu ile Cennete girdiğim
halde tahtıma oturmam. Allahü Tealâ'ya, 'Ya Rabbi ümmetim
ümmetim' derim. Rabbim 'Ümmetine ne yapmamı istiyorsun?'
buyurur. Ben de 'Ya Rabbi onların hesaplarını çabuk gör,
sıkıntıdan kurtulsunlar' derim. Cehennemliklerin listesi bana
verilir. Onlara şefaat ederim. Hatta Cehennem hazini Malik
'Ümmetinden cezalanacak kimse bırakmadın' der." [Beyheki,
Taberani]
"Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz." [Şir’a]
"Şefaatime en lâyık olan, bana en çok salevat okuyandır."
[Tirmizi]
Değerli okuyucularım, Peygamber Efendimizin şefaatine ermek
için, onun tuttuğu yol üzere yaşamalı ve ona çok salavat okumalıdır.
Kevser
Kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Hadis-i
şerifte:
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"Her peygamberin bir havuzu vardır. Ümmeti oraya su almaya
gelir. Peygamberlerin her biri, hangisinin suya geleni çok diye
övünürler. Su almaya gelen ümmeti en çok olan peygamberin
ben olacağımı Ümit ediyorum." [Tirmizi]
Ayet-i kerimede:
"Muhakkak biz sana Kevser'i verdik." [Kevser, 1] buyruldu.
Rasulullah Efendimiz, Kevser'i açıklarken:
"O, kıyamet günü ümmetimin başında toplanacağı bir havuzdur." [Müslim, Ebû Davûd]
"Ben hepinizden önce oraya varmış olacağım." [Buhari, Müslim, İbni Mace] buyurdu. Bu havuzun suyu ile ilgili olarak da:
"Bu su sütten daha beyaz, buzdan daha soğuk ve baldan daha
tatlı olacaktır. Dibindeki toprak mis gibi kokacaktır. Havuzun
başında, gökteki yıldızlar kadar sürahi ve kaplar bulunacaktır.
Bu suyu bir kez içen bir daha susamayacaktır. Bunu içmeyen
ise hiçbir zaman susamışlığını gideremeyecektir." [Buharî,
Müslim] buyurdu.
Rasulullah Efendimiz, ümmetinin Havuz'un başında yanına geleceğini, bir grubun engelleneceğini, bir meleğin onların kendisinden sonra bid'at çıkaranlar olduğunu söyleyeceğini [Buhari,
Müslim]; ayrıca din kardeşinin özrünü kabul etmeyenlerin bu
sudan içemeyeceklerini bildirdi.
"Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havuzundan
içemez." [Hâkim]
Allah'a emanet olunuz.
------------------[*] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=442
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Kurtuluşun anahtarı
Değerli okuyucularım,
Hiç kuşku yok ki varlık nimetinden sonra insana bahş edilen en
büyük iki nimet, "akıl" ve "iman"dır. İnsan, zerre kadar bir akıl
ile insan sınıfı içine girer ve diğer insanlar arasında bir yere sahip
olur. Zerre kadar bir iman ile de, edep ve olgunluk makamına
yükselmeye başlar ve Rabbi katında bir yere sahip olur. O zerre
kadar akıl, insanı hayvanlardan ayıran bütün değer ve hasletlerin
başlangıcı olduğu gibi; zerre kadar iman da, insana Rabbinden
gelecek ve onu ham insandan ayıracak, bütün davranış güzelliklerinin, bütün olgunlukların başlangıcıdır. Özetle, akıl insan
olmanın, iman da edebin başlangıç noktasıdır.
Onun için Rabbimiz, o zerre kadar "iman"a çok önem vermiştir.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin ifadesiyle:
"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme
koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı
olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir."
[Buhari, Müslim]
Değerli okuyucularım, o zerre kadar iman, bütün hayırların,
insanın dünya hayatındaki kurtuluşunun ana sebebi olduğu gibi;
ahıret hayatında da ebedî bir kurtuluşun ana sebebidir. Onun için
doğru ve kâmil bir imana sahip olmaya çalışmalı, imanımızı iyi
korumalı ve ona zarar verecek her şeyden uzak durmalıdır.
Hiç kuşku yok ki, bir insanın imanına zarar veren en önemli şey,
kalbin, nefsin heveslerine bağlanarak Rabbini unutmasıdır. Daha
açık bir anlatımla, kişinin, Allah'ın yasakladığı işlere, haram ve
mekruhlara dalmasıdır. Kalbde imanın yeşerip gelişmesine sebep
olan şey ise Allahü zül Celal'i çok hatırlamaktır. Kur'an-ı kerim
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okuma, ibadetler, taatler, dualar, tefekkür... hepsi bunun birer
vasıtasıdır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Her şeyin bir cilası vardır; kalbin cilası da Allahü Tealâ'yı
anmaktır." [Beyheki]
"Kur'an ve zikir, tıpkı suyun otu büyütmesi gibi, kalbde imanı
büyütür." [Ramuz el-Ehadis]
buyurdu.
Sahabe-i kiram efendilerimiz, imanlarını taptaze tutabilmek için
her namazdan sonra zikir meclisleri oluştururlar ve Allah'ı zikrederlerdi.
Abdullah ibni Abbas (r.a.)'ın anlattığına göre:
"Allah Elçisinin zamanında, farz namazlar bittikten sonra
yüksek sesle zikir yapılırdı!" [Buhari]
Diğer yandan Hz. Ali, Ashab-ı Kiram hakkında:
"Sabah olup Allah’ı zikrettiklerinde de, rüzgârlı günde sallanan ağaç dalları gibi sallanırlardı! Gözleri yaşarır ve elbiselerini ıslatacak kadar ağlarlardı!" (İbn Kesir, Ebu Nuaym) diyor.
Ne yazık ki birçok şeyi olduğu gibi bu çok önemli sünneti de terk
ettik. Onların yerine dinle ilgisi olmayan birçok bid'atler ortaya
çıkardık. Şimdi de küresel güçler, bizlere, 7 gün 24 saat kendi
ilahları olan "para"yı zikrettiriyorlar. Aklımız, fikrimiz hep
onda... Bütün medya sabahtan akşama kadar durmadan kalblerimize mal, para ve eğlence sevgisi enjekte ediyor. Nefislerimizin
isteklerinden başka bir şey düşünemez hale geldik. Adeta Allahü
Tealâ'nın:
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"Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi
dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne
perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan
başka kim hidâyete erdirebilir?" (Casiye, 23)
diye hitap ettiği kullar durumuna düştük.
Bu durumdan kurtulmanın en kolay yolu, kuşkusuz, Allahü Tealâ'yı anmanın en önemli aracı olan namazı dosdoğru kılmak ve
onu asla terk etmemektir. Alemlerim Rabbi, ayet-i kerimelerde:
"Beni anmak için namaz kıl” [Taha, 14]
"Namaz kıl, .. Allah'ı anmak en büyük şeydir!” [Ankebut, 45]
"Namazı kıldıktan başka, Allah'ı ayakta iken, otururken, yan
yatarken de anın." [Nisa, 103] buyurdu.
Namaz, Allah'ı anmanın, o da imanın en önemli belirtisidir.
Hadisi şeriflerde:
"Namaz, iman demektir. Namazı, vaktine ve diğer şartlarına
riayet ederek kılan, mümindir.” [İbni Neccar]
"Küfrü imandan ayıran şey, namazı terk etmektir.” [Tirmizi]
buyruldu.
Görülüyor ki namaz ile, "Allah'ı hatırlama" ve "iman" arasında
kesin bir bağlantı vardır. O sebeple tembellik edip namaz kılmıyorsak hemen başlayalım. Namazlarımızı kılıyorsak, onları,
uyanık bir kalb ile, en iyi, en doğru biçimde yerine getirmeye
çalışalım.
Değerli okuyucularım, Kur'an yorumcuları, Fatiha suresinin 3.
ayetini yorumlarken, Allahü Tealâ'nın dünyada kâfir mümin
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ayırmadan rahman sıfatıyla herkese rahmet ettiğini, ahirette ise
rahim sıfatıyla yalnız müminlere rahmet edeceğini bildiriyorlar.
Dünyada hazır elimizde imkân varken, ahiretimiz için yapmamız
gereken her şeyi yapmaya çalışalım. Unutmayalım ki insanın
ölümüyle birlikte kayıt defterleri kapanır. Ve artık o zaman her
şey bitmiş olur.
Allah'a emanet olunuz.
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Ebedî duraklar
Değerli okuyucularım,
Kıyamet günü hesaplar görüldükten sonra iyiler cennette, kötüler
cehennemde yerlerini alacaklardır:
"İyiler Cennette, kötüler Cehennemdedir." [İnfitar 13,14]
Kıyamet günü en önemli şey "iman" olacaktır. Kalblerinde zerre
kadar da olsa iman sahiplerine iyi muamele edilecek, fakat kâfirlerin, hak ve hakikati yalanlayan, Allah ve Rasulünü inkâr edenlerin yüzüne bakılmayacak, onlara değer verilmeyecek, onlar
ebedî olarak cezalandırılacak ve onlara asla acınmayacaktır. Bu
durum ayet-i kerimelerde şöyle anlatıldı:
"Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi görün. İşte
biz de sizi unuttuk, yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın!"
[Secde, 14]
"Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara
değer vermeyeceğiz." [Kehf, 105]
"İnkar edenlerin işleri engin çöllerdeki serap gibidir. Susayan
kimse onu su zanneder, fakat oraya geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Orada Allah'ı bulur ve O da hesabını görür. Allah hesabı
çabuk görendir." [Nur, 39]
"İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın
seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır!.." [Al-i imran, 196197]
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"Bu Kur'an bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere
ise, en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır." [Casi-ye, 11]
"Allah’a ve Rasulüne inanmayan o kâfirler için, çılgın bir ateş
hazırladık." [Fetih, 13]
"Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir; orada ebedi
kalırlar." [Bekara, 39]
Kuşkusuz, kurtuluşun anahtarı, dünyada da ahirette de "iman"dır. İnanmayanların dünyada yaptıkları iyi işlerin ahıret aleminde
herhangi bir faydası olmaz.
"İmansızların yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu kül gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydası
olmaz." [İbrahim, 18]
"Kâfir olarak ölenlerin işleri, dünyada da, ahirette de boşa
gider." [Bekara, 217]
"İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri
şeyler orada boşa gitmiştir." [Hud, 16]
Dünya zenginliklerinin de ahirette hiçbir faydası olmayacaktır.
"Kâfirlerin malları ve çocukları kendilerini Allah’ın azabından asla kurtaramaz. Onlar Cehennemliktir ve orada ebedî
olarak kalırlar." [Âl-i İmran, 116]
"İnanmayanlara, çılgın bir alev olarak cehennem yeter. Doğrusu, ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız; derilerinin
her yanışında, azabı tatmaları için onları başka derilerle
değiştireceğiz. Allah güçlüdür, Hakim'dir." [Nisa, 55-56]
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"Doğrusu, yeryüzünde olan bütün şeyler ve onların bir katı
daha kâfirlerin olsa da, kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler kabul edilmez. Onlara elem verici azap
vardır." [Maide, 36]
Kıyamet günü kâfirlerin bütün kurtulma çabaları boşa gidecektir.
"Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azap
vardır." [Maide, 37]
Hatta onlar toprak olmak isteyecekler, fakat toprak bile olamayacaklardır.
"Sizi, yakın gelecekteki bir azapla uyardık; o gün kişi elleriyle
sunduğuna bakar ve inkârcı da: 'Keşke toprak olaydım' der."
[Nebe, 40]
Değerli okuyucularım, kıyamet günü, ödül yeri olan cennet ile,
ceza yeri olan cehennem arasında A'raf denilen bir ara bölge
olacaktır. Bu bölge Kur'an-ı kerimde şöyle anlatılıyor:
"Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf
üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler
vardır. Bunlar cennetliklere: 'selâm olsun size' diye seslenirler.
Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden
kimselerdir.
Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de: 'Rabbimiz! Bizi
zalim toplulukla beraber eyleme!' derler.
A'raftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle
derler: Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiç
bir yarar sağlamadı." [A'raf, 46-48]
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Kıyamet günü Allahü Tealâ'nın acıması, inanıp iyi işler yapanlara, yasaklananlardan sakınanlara, cimrilik etmeyip mallarından
zekatlarını verenlere olacaktır.
"Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz
gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük. Buyurdu ki,
azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm, rahmetim de vardır,
o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve âyetlerimize inananlara mahsus
kılacağım." [Araf, 156]
Kibirlenmeyip Allah'a ve Rasulüne inanarak iyi işler yapanlar ise
bu dünyada bütün hayır ve iyiliklere kavuştukları gibi ahirette de,
yaptıkları iyi işler nispetinde, hadsiz hesapsız nimetlere kavuşacaklardır:
"Cehennemliklerle Cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa erenler
Cennetliktir." [Haşr, 20]
"İman edip iyi iş yapanlar, Cennetliktir; orada ebedî kalırlar."
[Bekara, 82]
"İnanıp yararlı iş işleyenleri içinde temelli ve ebedî kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara
orada tertemiz eşler vardır. Onları en koyu gölgeliklere yerleştireceğiz." [Nisa, 57]
Allah'a emanet olunuz.
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En büyük mutluluk: Rüyet
Değerli okuyucularım,
Geçen yazımda Kıyamet günü inkârcıların maruz kalacakları
ebedî azapları anlatan onlarca ayet-i kerimeyi art arda sıralarken,
inanın, ürpermedim desem yalan olur. Burada bu güçsüz kardeşinizin amacı, elbette, insanların kalblerine korku ve dehşet salmak
değildir. Ben sizlere "iman"ı ve Rabbimizin ona verdiği önemi
anlatmaya çalışıyorum. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz:
"Rabbinizden bahsedince, korku verecek şey söylemeyin!"
[Beyheki]
"Allahü Tealâ'yı kullarına sevdirin ki, Allahü Tealâ da sizi sevsin!" [Taberani] buyurdu.
Ama ehl-i küfrün de yarın ahıret aleminde maruz kalacakları
muameleyi açık seçik bilmeleri gerekmez mi?
Mümin olsun kâfir olsun herkes, kendisini yaratan, dilediği her
şeyi yapmaya hiçbir şeyin engel olamayacağı, her türlü güç ve
kuvvetin biricik sahibi olan Rabbinden elbette çok korkmalıdır.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, hadis-i şeriflerde:
"İçinizde Allah’tan en çok korkan benim" [Buhari]
"Allah korkusu, her hikmetin başıdır." [Taberani]
"Aklın çokluğu, Allah korkusunun çokluğu ile belli olur." [İ.
Muhber]
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"Allahü Tealâ'dan hakkıyla korksaydınız, cehilsiz ilme kavuşurdunuz." [İbni Sünni]
"Allah korkusundan ağlayan bir adam cehenneme girmez."
[Tirmizî]
"Allah korkusu ile kalbi ürperenin, ağaçtan yaprak dökülür
gibi, günahları dökülür." [Beyheki]
"Müttekilerin hepsi hesapsız Cennete girer." [Taberani]
buyurdu.
İnanan insan, Rabbinden çok korkmakla birlikte, Allahü Tealâ'nın rahmetinden de asla ümit kesmez. Ayet-i kerimelerde:
"Ey günahı çok olanlar, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah bütün günahları affeder. O, sonsuz mağfiret ve
merhamet sahibidir" [Zümer, 53]
"Allah’a iman edip, nimetlerine şükrederseniz, size niçin azap
etsin?" [Nisa, 147] buyruldu.
Hadis-i şeriflerde de:
"Mümin, Allah’ın azabının şiddetini bilseydi, Cenneti ümit
etmez, kâfir de Allah’ın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi,
Cennetten ümidini kesmezdi." [Müslim]
"Allahü Tealâ'nın mümine olan merhameti, annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır." [Buhari]
"Lailahe illallah Muhammedün Rasulullah, diyene Allahü
Tealâ Cehennemi haram kılar." [Buhari]
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"Allahü Tealâ, kıyamette, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği
kadar çok kişiyi affeder. Hatta İblis bile affolunacağını umar."
[İbni Ebiddünya] buyruldu.
Hadis-i Kudsîde de:
"Ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed
aleyhisselamın, O'nun kulu ve rasulü olduğuna şahadet eden,
Cennete girer." [Deylemi] buyruldu.
Rabbimiz sonsuz merhamet sahibidir. Görmüyor musunuz, inkârcılar, her gün Allahü Tealâ'ya karşı bin türlü edepsizliği yaptıkları halde O, sabırla, son nefeslerine kadar onların tevbe etmelerini
bekliyor. Ama onlar artık ahirette bu merhameti bulamayacaklardır. Orada yalnız müminlere rahmet edilecektir.
Müminler dünyada her anlarında daima Allahü Tealâ'nın yardım
ve desteğine mazhar oldukları gibi ahıret aleminde de, imanları
oranında, O'nun desteğine mazhar olacaklar, kendilerine büyük
lütuf ve ihsanda bulunulacaktır. Kalbinde zerre kadar iman
olanlar bile bu destekten nasiplerini alacaklardır.
Orada hiç kimseye haksızlık edilmeyecek, kâfirlerin yüzlerine
bakılmayıp doğru cehenneme gönderilirken müminler, günahları
oranında cezalarını çektikten sonra, sonunda gene cennetle ödüllendirileceklerdir. Cennet nimetleriyle ilgili olarak:
"Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği nimetler vardır." [Müslim]
"Cennet nimetleriyle, dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği vardır." [Beyheki]
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"Cennet ehli, hiç hastalanmaz ve yaşlanmaz; hiç üzülmez ve
hep neşeli olur." [Müslim] buyruldu.
Değerli okuyucularım, kuşkusuz, kişinin her isteğine kavuştuğu
ebedî bir cennet hayatı müminler için çok büyük bir ödül ise de
müminler için asıl mutluluk, dünya hayatında hep arzuladıkları
fakat göremedikleri Rablerini orada görmek (Rüyet) olacaktır.
Kâfirler de bu büyük mutluluktan mahrum kalacaklardır. Rüyet
haktır. Ayet-i kerimelerde:
"Onlar (kâfirler) o gün Rablerini görmekten mahrumdur."
[Mutaffifin, 15]
"Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar." [Kıyamet,
22-23] buyruldu.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz de:
"Dolunayı gördüğünüz gibi kıyamette Rabbinizi açıkça görürsünüz" [Buhari] buyurdu.
Değerli okuyucularım, hepinizin bildiği gibi Allahü Tealâ hazretleri zamandan ve mekandan münezzehtir. Orada zamansız ve
mekansız olarak nasıl tecelli edeceğini de kendi ulu Zat'ından
başka kimse bilemez. Dinimizin değerli bilginleri, herkesin,
ahıret aleminde Allahü Tealâ'yı, dünyada hatırladığı oranda göreceğini bildirmişlerdir. O'nu dünyada çok analım ki ahirette çok
görenlerden olalım.
Rabbimiz bizleri cennetiyle ve cemaliyle sevindirdiği kullarından
eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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İlahî Yazgı
Değerli okuyucularım,
Kâmil bir insan olmadan, ebedî bir mutluluğa erişmek mümkün
değildir. Kâmil bir insan olmanın yolu da ancak kâmil bir imandan geçer. Kâmil bir imanın şartlarından birisi ise, evren adını
verdiğimiz bu ilahî düzen içinde cereyan eden her olgunun ilahî
bir takdir ve yazgıya göre cereyan ettiğine, hiçbir kuşku ve tereddüt duymadan inanmaktır. Buna kısaca "Kader" denir. Kadere,
yani bütün hayır ve şerlerin, Allahü Tealâ'nın takdiri ile ortaya
çıktığına inanmak imanın altı şartından biridir. Rasulullah (s.a.v.)
Efendimiz:
"İman, Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, Cennete, Cehenneme,
hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna
inanmaktır." [Nesâi]
"Allah, ilk önce Kalem’i yaratıp, Sonsuza kadar olacak olanı
yaz, buyurdu." [Tirmizi]
"Her şey ezelde yazıldı. Kalem kurudu." [Tirmizi]
"Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur." [Buhari]
"Kadere inanmak, iman esaslarındandır." [Tirmizi]
"Ahir zamanda, kaderi inkâr edenler çıkacaktır." [Tirmizi]
"Kaderi inkâr eden helâk olur." [Taberâni]
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"Kadere iman etmedikçe, başa gelecek olanın asla şaşmayacağına, başa gelmeyecek olanın da asla gelmeyeceğine
inanmadıkça, hiç kimse iman etmiş sayılmaz." [Tirmizi]
"Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını,
ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır."
[Tirmizi]
buyurdu.
Görüldüğü gibi "Kader"e iman, imanın temel esaslarından
biridir. Kur'an-ı kerimde bu konuda çok açık beyanların olması,
esasen, Allah'a inanan herkesin O'nun yüce takdirine de inanmasını zorunlu bir hale getirmektedir. Yüce Rabbimiz buyurdu ki:
"O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir." [Furkan, 2]
"Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye,
plana) göre yarattık." [Kamer, 49]
"Her olay ve başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce, bir kitapta (levh-i mahfuzda) yazmış olmayalım." [Hadid, 22]
"O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz.
Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak
açık bir kitaptadır." [Sebe, 3]
"Gökte ve yerde olanı Allah'ın bildiğini bilmez misin? Bunlar
hiç şüphesiz Kitap'tadır" [Hac, 70]
"Karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki,
onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de
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kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan Kitap'ta
bulunmasın." [Enam, 59]
Ayet-i kerimelerden de açıkça anlaşıldığı gibi, Allahü Tealâ,
sonsuz ilmiyle, görünür ve görünmez alemlerdeki her şeyi,
"Levh-i mahfuz"da yazılı belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmış; alemler var olduğu sürece cereyan edecek bütün olayları da
belli bir programa bağlamıştır. Bu ilahî düzenlemeye "Kader",
önceden takdir edilmiş bulunan olayların zamanı geldikçe gerçekleşmesine de "Kaza" adı verilir.
Değerli okuyucularım, bu ilahî takdir değişmez.
"Her ümmetin bir eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne
de bir an ileri gider." [Araf, 34]
"Allah'ın tayin ettiği vade gelince, artık o ertelenmez." [Nuh, 4]
Ancak ömürlerin, insanların bazı iyi veya kötü davranışlarına
göre uzayıp kısalabildiği, bazı musibetlerin de dualarla önlenebileceği aşağıdaki ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır:
"Kendisine ömür verilenin ömrünün uzatılması da, kısaltılması
da mutlaka bir kitapta yazılıdır." [Fatır, 11]
"Kader, tedbirle, sakınmakla değişmez. Ama kabul olan dua,
belâ gelirken korur." [Taberani]
"Sıla-i rahim ömrü uzatır." [Taberani]
"Kaza-i muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir
ve ömrü yalnız ihsan, iyilik arttırır" [Hâkim]
Kuşkusuz bunlar da yine Allahü Tealâ'nın takdiri ile olmaktadır.

279

Günlük hayatımızdaki olaylarda da açıkça gözlediğimiz gibi,
ilahî programın insan davranışlarına ilişkin kısmı, akıl sahibi
insana bir tercih hakkı tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Ayet-i
kerimelerde:
"Cenab-ı Hak, hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip
bunlardan birini tutmak için, ihtiyar [tercih hakkı] verdi.
Nefsini temizleyen kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan, ziyan etti." [Şems 7-10]
"De ki Kur’an rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman
etsin dileyen kafir olsun" [Kehf, 29] buyruldu.
Görüldüğü gibi insanın iyilikle kötülük arasında bir tercih hakkı
vardır. Bir başka deyişle, insan iyiliği (imanı) tercih ederse, programın iyiliğe ilişkin kısmı, kötülüğü (küfrü) tercih ederse kötülüğe ilişkin kısmı çalışmaya başlar. Zaten insanın sorumluluğu da
bu tercih hakkından doğmaktadır.
Nefsimize zor gelse de tercihimizi daima hayırdan yana kullanıp
her an Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışmalıyız.
Rasulullah Efendimiz,
"İbadet et, herkese ezelde takdir edilmiş olanı yapmak kolay
gelir" [Müslim]
buyurdu.
Allah'a emanet olunuz.
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İman, söz ve iş
Değerli okuyucularım,
Son yazımla birlikte, imanla ilgili konuları tamamlamış ve
bizlere ebedî bir mutluluğun kapılarını açacak doğru ve kâmil bir
imanın gereklerini ayrıntılarıyla anlatmış bulunuyorum. Ancak
"iman" ile ilgili olarak hâlâ bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır ki bu yazımda da bunlara değineceğim.
İnanıp inanmamak insanın kalbinde (vicdanında) olan bir şeydir.
Yani, iman kalbî bir olgudur. Ayet-i kerimelerde:
"Siz iman etmediniz ama, İslâm olduk, deyin. Henüz iman
kalplerinize yerleşmedi." [Hucurat, 14]
"İşte Allah, imanı bunların kalblerine yazmış, katından bir nur
ile onları desteklemiştir" [Mücadele, 22]
buyrulması imanın kalbî bir olgu olduğunu göstermektedir. O
sebeple imanın esası, amentüde bildirilen iman şartlarını kalb ile
kabul ve onaylamaktır.
Ancak İslam bilginleri, toplumsal bir hayat yaşayan bizlerin,
günlük yaşantımızdaki olaylarda, alışverişte, evlenmede, boşanmada, borç alıp vermede, komşuluk ilişkilerinde, hatta ölümümüzde bir Müslüman olarak muamele görebilmemiz için imanın
dil ile de insanlara duyurulmasını şart olarak görmüşler ve
"İman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır" buyurmuşlardır. Bu
elbette doğrudur. İman kalbî bir olgu olduğuna göre eğer bu kalbimizdeki imanı sözle açıklamaz isek insanlar nereden bilecekler
bizim inanan birisi olduğumuzu? O anda ölüverirsek insanlar
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cenaze namazımızı kılıp kılmayacaklarında bile tereddüde düşmezler mi?
Ehl-i sünnet itikadına göre, ameller imandan bir parça değildir. İmam-i azam Ebu Hanife hazretleri:
"Amel, imandan parça değildir. Günah işleyene kâfir denmez.
İman herkese gerekirken, her amel herkese gerekmez. Mesela
nisaba ulaşmayan fakir zekat vermez. Fakat bu fakire iman
gereklidir." buyurdu.
Esasen ayet-i kerimelerde de iman ve salih amel birbirinden ayrı
tutulmuş ve:
"İnanıp yararlı işler yapanlara kesintisiz ecir vardır." [İnşikak,
25]
"Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır." [Tin, 6]
buyrulmuştur.
Diğer yandan aşağıdaki hadis-i şerif, büyük günah işlemekle bile
kişinin imanını kaybetmiş olmayacağını açık bir şekilde göstermektedir:
"Cebrail aleyhisselam, Allah’a şirk koşmadan ölen her Müslüman Cennete girer, dedi. Zina ve hırsızlık eden de Cennete
girer mi, dedim. Evet, dedi. Aynı suali üç defa sordum. Üçüncüsünde ise: Evet, zina ve hırsızlık eden mümin de Cennete
girer, dedi." [Buhari, Müslim, Bezzar]
Değerli okuyucularım, günah işlemekte veya ibadetlerini yapmamakla insan imanını yitirip dinden çıkmaz. Ancak yapılan her iyi
ve kötü iş, kişinin imanını etkiler. İmanın nuru, Allah sevgisi-
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dir. Kişi ibadet ve taat yaptıkça, bu sevgi artar. İnsan kendini
Rabbine daha yakın hisseder. Aksine günah işlediği zaman da bu
sevgi azalır. İnsan hiç farkında olmadan Rabbinden uzaklaşır.
Hatta günah işlemeye devam ederse, bir zaman gelir ki kalbdeki
bu iman nuru söner gider. Kişi küfür bataklığına saplanır. Onun
için Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, salih ameli, imanla bir tutmuş
ve:
"İman; kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir" [İhya]
buyurmuştur.
Diğer bazı hadis-i şerifler de bu mealdedir. Nitekim kendilerini
ziyarete gelen bir grup insana yalnız Allah'a iman etmelerini
emrettikten sonra:
"Bilir misiniz yalnız Allah'a iman etmek ne demektir?"
"Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun
Rasulü olduğuna tanıklık; Namazı kılmak, Zekâtı vermek,
Ramazan orucunu tutmak, ganîmetin humsunu vermektir."
[Buhari] buyurmuştur.
Bazı hadislerde:
"Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur." [Taberani]
"Merhametli olmayanın imanı olmaz." [Taberani]
"İçki içenin kalbinden iman nuru çıkar." [Taberani] buyrulmuştur.
Hele namaz tamamen imanla özdeşleştirilmiş ve:
"Her şeyin bir özü vardır İmanın özü de namazdır." [Beyheki]
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"Küfrü imandan ayıran şey, namazı terk etmektir." [Tirmizi]
"Namazı kasten terk eden kimse kâfir olur." [Taberani]
"Namaz iman demektir. Namazı, vaktine ve diğer şartlarına
riayet ederek kılan, mümindir." [İbni Neccar] buyrulmuştur.
Ancak, değerli okuyucularım, aşağıdaki iki hadis-i şerif, yasak ve
buyruklara uymanın, doğrudan imanla değil, imandaki ihlasla
(samimiyet ve sadakatle) ilgili olduğunu göstermektedir.
"Lailahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir
demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." [Buhari]
"İhlasla Lailahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır." [Taberani]
Sonuç olarak, kalbimizdeki imanın söz ile de insanlara duyurulması gerekir. Ameller, imandan bir parça değillerdir. Ama iyi
veya kötü işler, imanın nuru olan Allah sevgisini artırıp azaltmak
suretiyle imanımız üzerine büyük etki ederler. Allah'ın yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek, imanımızdaki
samimiyet ve sadakatimizin önemli bir göstergesidir. O sebeple
dinimizi bütün esaslarıyla yaşamaya çalışmalıyız.
Allah'a emanet olunuz.
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Kâmil bir iman için bazı ipuçları
Değerli okuyucularım,
Bu son yazımda da sizlere, Allah (c.c.) ve Rasulullah (s.a.v.)
Efendimizin bazı bildirimlerine dayanarak kâmil bir iman için
bazı ipuçları vermeye çalışacağım.
Önce şunu hemen belirtmeliyim ki tam ve kusursuz bir iman için,
elbette, Allah ve Rasulüne, tam ve kusursuz bir teslimiyet gerekir. Bu teslimiyetin ölçüsü ise, Allahü Tealâ'nın Rasulü vasıtasıyla bizlere bildirdiği, ilahî ahkâma (ilahî kurallara, Şeriate) tam
olarak uymaktır. Herkesin imanı, Allah'a ve Rasulüne itaat edip
bu hükümlere uyması oranındadır. Ayet-i kerimelerde:
"Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin" [Al-i imran, 132]
"Allah’a ve O'nun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, O'na
tâbi olun ki, doğru yolu bulasınız." [Araf, 158]
"Allah’a itaat edin, Resulüne itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın!" [Muhammed, 33]
"Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur." [Nisa, 80]
"Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse
ondan sakının!" [Haşr, 7] buyruldu.
Değerli okuyucularım, Allah (c.c.) katında tek din vardır, o da
İslam'dır. İslam, kişinin kendi iradesini (nefsinin arzularını) bir
yana bırakıp yaratıcısı ve terbiye edicisi olan Ulu Allah'ın
iradesine (buyruklarına) teslim ve tabi olması demektir. Bu
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teslimiyetin temelinde "iman" yatar. İman ne kadar tam olursa,
bu teslimi-yet de o kadar tam olur. Bu teslimiyet her türlü
kurtuluşun anah-tarıdır. Allahü Tealâ, ayet-i kerimelerde:
"Biz inananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık" [Fussilet, 18]
"Biz sadece Allah'a teslim olanlarız, deyin!" [Bekara, 136]
buyurdu.
Allah'ın buyruklarına uygun yaşamak, dünya ve ahıret mutluluklarının esasıdır. Çünkü sonsuz merhamet sahibi Rabbimizin bu
buyrukları, kişiyi, daima, sonu hayır olan bir yaşayış biçimine
götürür. Kişi, Rabbine inanır, O'nun her zaman kendisinin
iyiliğini isteyen bir dostu (Mevlâsı) olduğunu düşünerek Rabbine
tam bir sadakatle teslimiyet içinde olursa, Allah (c.c.) ona bütün
hayır kapılarını açar. Ayet-i kerimede:
"Biz bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette kendi yollarımıza kavuştururuz." [Ankebut, 69] buyruldu.
İşte kâmil bir imanın yolu, bu teslimiyetten geçer.
Kuşkusuz, ilahî kurallar içinde yasaklar, daha önemlidir. Çünkü
onların çoğu kul hakkı içerir ve hemen hepsi nefislerimizin
isteklerine sınırlar getiren hükümlerdir. Bu hükümlere uymaya,
yani Allah'ın yasakladığı işlerden uzak durmaya "Takva" denir.
İnsanlar ve toplulukların Allah yanındaki değerleri takva iledir:
"Allah yanında en değerliniz, takva ehli olanınızdır." [Hucurat,
13]
İnsan her zaman Allah'tan korkan bir kul olmaya çalışmalıdır.
Kişi, ihlâs, takva ve zikir ehli bir kul olursa, Rasulullah
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Efendimizin kâmil bir iman için aşağıda bildirdiği olgunluklar
kendiliğinden gerçekleşir:
"En üstün amel, imandır. En üstün iman, Allah’ı hep yanında
bilmektir." [Taberani]
"Nerede olursa olsun, Allahü Tealâ'yı unutmamak, kâmil
imanı gösterir." [Beyhekî]
"En üstün mümin, Allah’ı çok anandır." [Tirmizi]
"Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi
geçinen güzel ahlâk, kendini haramlardan alıkoyan vera,
cehlini örten hilm." [Nesai]
"Sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır."
[Hakim]
"Mü'minlerin iman bakımından en kâmil olanı; ahlâkı güzel
olan ve âilesine nâzik davranandır." [Nesai, Tirmizî]
"İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, diliyle
de Allah'ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş
görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır
konuşmak veya susmaktır." [Taberani]
"Yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız." [Tirmizi, İ. Ahmed]
"Kendisi için sevdiğini, din kardeşi için de sevmeyen gerçek
mümin olamaz." [Buhari]
"Dine uygun bir iyilik edince sevinen, günah işleyince üzülen
gerçek mümindir." [Tirmizî, Hâkim]
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"Allah’ın dostlarını sevip düşmanlarını düşman bilenin imanı
kâmildir." [Ebu Davud]
"İhsan sahibi olanın imanı kâmildir." [İ.Ahmed]
"Şu üç şey iman alametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kazaya
rıza." [İhya]
"İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine
riayet ederek kılan mümindir." [İbni Neccar]
"Mescide devam edenin imanlı olduğuna şahitlik edin!" [İbni
Mace]
Değerli okuyucularım, hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı üzere,
Allah'ı hep yanında bilip hiç unutmamak, yalnız Allah için sevip
Allah için düşmanlık etmek, yasaklı ve şüpheli şeylerden uzak
durmak (takva ve vera), ihsan, ikram ve güzel ahlâk sahibi
olmak, yani gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, zulmedeni
bağışlamak, belâyı sabırla nimeti şükürle karşılamak, kendisi
için istemediği bir şeyi din kardeşi için de istememek, hayır
konuşmak veya susmak, namazları camide ve doğru bir şekilde
kılmak, kâmil bir imanın olmazsa olmazlarındandır. Ayet-i kerimede:
"Yalnız Rabbine rağbet et." [İnşirah, 8] buyruldu.
Allahü Tealâ, bizleri, yalnız Rabbine rağbet eden, kâmil bir
imanla yaşayıp kâmil bir imanla ölen mutlu ve huzurlu kullarından eylesin.
Allah'a emanet olunuz.
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Yazar, son zamanlarda, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan bir
çok sıkıntıların mânâ ve ahlâk değerlerimizdeki çöküntüden kaynaklandığının farkına vararak insanlarımızın mânâ ve ahlâk gelişimine katkıda bulunacak kitap ve yazılar kaleme almaya başlamıştır. Elinizdeki belge de bunlardan birisidir.
Bu kitap sizin mânevi hayatınıza bazı katkılarda bulunur ve size
farklı bir bakış açısı kazandırır ise, lütfen bu güçsüz kardeşinize
de dua etmeyi unutmayınız.
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