


Sizi ve kainat› en ince ayr›nt›s›na kadar

planlay›p yaratan Yarat›c›'n›z› ne kadar

tan›yorsunuz?

Birçok insan farkl› kültürlerin

ve kayna¤› belirsiz bilgilerin etkisiyle

Allah hakk›nda yanl›fl düflüncelere sahiptir.

Oysa Allah, 1400 y›l önce indirdi¤i Kuran ile

insanlara kendini tan›tm›fl, kendine ait

isimleri bildirmifltir.

‹flte flu an elinizde tuttu¤unuz kitab›n amac›

size "flah damar›n›zdan daha yak›n olan" Allah'›,

O'nun Kuran'da bildirdi¤i flekilde tan›tmak

böylelikle Yüce Allah'a daha yak›n

olman›z› sa¤lamakt›r. 



Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden baz› bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde bu-

lundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm kitapç›-

lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden ula-

flabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer

ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini

oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwi-

nizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl-

mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu

gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin

tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z bel-

ki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu

konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n

tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta,

insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir.

Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya

soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-

diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu et-

kili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimi-

ne tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergile-

yen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve an-

lat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, ko-

nuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›n-

dan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n

di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤i-

miz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla

ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi

konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una fla-

hit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›-

ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sü-

rükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stan-

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n

yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤i-

ni ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki pey-

gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yah-

ya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda

Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, ki-

taplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kita-

b› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› rem-

zetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resu-

lullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce

sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yönel-

tilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-

dir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu

son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemle-

rin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-

ya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi pek

çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan

takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek

çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine ve-

sile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hik-

metli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n

fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme,



itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri

okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist

felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi

olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da

ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürü-

tülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat›

karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir.

Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi

kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedik-

lerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okun-

mas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmak-

tad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,

fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman›

kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit

olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹ma-

n› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya

yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kufl-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i

çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, bafla-

r› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi,

iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kav-

ray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne

daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikka-

te al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde ya-

p›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen hu-

zur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir

vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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SİZİ YARATANI NE KADAR TANIYORSUNUZ?

Sizi kim yarattı? Size bu bedeni, gözlerinizin rengini, saçlarınızın
rengini kim verdi? Boyunuzun uzunluğunu, saçlarınızın rengini kim be-
lirledi? Sizinle birlikte diğer insanları, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında
yaşayan tüm canlıları kim yarattı? Uzayın derinliklerindeki gezegenle-
rin, Güneş'in ve yıldızların düzenini kim belirledi? 

Siz bütün bu sorulara tek bir cevapla karşılık verirsiniz: "Allah".
Sizin gibi diğer insanlara da bu sorular sorulduğunda, onlar da "Allah"
diye cevap verirler. Nitekim Allah Kuran'da insanların kendi ağızlarıy-
la bu gerçeği ikrar edeceklerini şöyle bildirmiştir: 

Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş'i ve
Ay'ı kim emre amade kıldı?" diye soracak olursan, şüphesiz:
"Allah" diyecekler... Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar?
(Ankebut Suresi, 61)

Peki sizi ve kainatı en ince ayrıntısına kadar planlayan yaratıcımı-
zı ne kadar tanıyorsunuz? Sizi her an gördüğünü, işittiğini, yaptığınız
herşeyden her an haberdar olduğunu biliyor musunuz? Size göre
Allah nerede? Sizi yarattıktan sonra kendi halinize mi bırakıyor? Yok-
sa nasıl yaşamanız gerektiğini mi bildiriyor? O, ölümden sonra nasıl
bir hayat vaat ediyor? Kuşkusuz bunlar gibi daha pek çok soru soru-
labilir ve siz de kendinize göre bu soruların hepsini cevaplarsınız. Bu
cevaplar ya ailenizden, ya akrabalarınızdan ya çevrenizden ya da oku-
duğunuz kitaplardan öğrendikleriniz olacaktır. Ya da yıllar önce din
dersinde okuduklarınızdan aklınızda kalanlar... Peki verdiğiniz cevap-
ların gerçekten doğru olup olmadığını hiç düşünmüş müydünüz?

Kuşkusuz herkes Allah hakkında çok değişik fikirler öne sürebi-
lir. Bir felsefeci Allah'ı anlatırken öncelikle aldığı eğitimi ön plana çı-
karır, etkilendiği filozofların fikirlerini kullanarak bir tanımlama yapar.
Allah'la ilgili kitap yazan bir yazar ise belki de hiç din eğitimi almamış-
tır, hatta Allah'ın indirdiği ayetlerin tek bir tanesinden bile habersiz-
dir. Fakat bu yazarın kitabını okuyan herkes, sanki onun fikirleri tar-
tışmasız doğruymuş gibi kabullenir, tüm yazılanları uygular ve çevre-
sindeki herkese kendinden çok emin olarak okuduklarını anlatır. Ve
çoğu insan, o güne kadar çevresinden duyduklarının ve öğrendikleri-
nin yanlış veya eksik olabileceğine ihtimal vermez. 

Fakat unutulmamalıdır ki, insan yanılabilen, cahillik edebilen bir
varlıktır. Şu halde bize, Allah'ı en doğru tanıtacak kaynak, yalnızca
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O'nun bizlere indirdiği hak kitap Kuran'dır. Yukarıdaki soruların Ku-
ran'daki cevaplarına bakacak olursak, öncelikle Allah'ın yalnız gökler-
de değil her yerde olduğunu görürüz. Allah bütün insanlara olduğu gi-
bi size de şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her yaptığınıza şahit-
tir, herşeyi görür. Söylediğiniz tüm kelimeleri işitir. İçinizden ettiğiniz
tüm duaları bilir. Allah insanları olduğu gibi melekleri ve cinleri de ya-
ratmıştır. Ve Allah dünya hayatından sonra sonsuza kadar sürecek bir
cennet ve cehennem hayatı yaratmıştır. İnsanlara ölümlerinden son-
ra cennete gidebilmeleri için nasıl yaşamaları gerektiğini de Kuran'la
bildirmiştir. Bütün bunlar yukarıda sorduğumuz soruların çok kısa ya-
nıtlarıdır ve bu yanıtların hepsi Kuran'da yer almaktadır.

Şu an elinizde tuttuğunuz bu kitap da size şah damarınızdan da-
ha yakın olan Allah'ı, Kuran'da bildirdiği şekilde tanıtmak için yazılmış-
tır. Bu kitabın amacı, kafanızdaki puslu, silik, yanlış bilgilerin yerine
Kuran-ı Kerim'deki gerçek Allah inancını koymak, böylelikle yüce
Allah'ı daha iyi tanımanızı, O'na daha yakın olmanızı sağlamaktır.
Allah, 1400 yıl önce indirdiği Kuran ayetleriyle insanlara kendini tanıt-
mış, Kendine ait isimleri bildirmiştir. Kuran'da verilen çeşitli örnekler
ve anlatımlar O'nun sonsuz aklını, ilmini, sanatını gözler önüne serer.
Allah Kuran ile Kendisini kullarına tanıtır. 

Bu kitapta yer alan her ismin altında kullanılan ayetler, açıklanan
ismin geçtiği ayetlerdir. Ayrıca her ismin altında, belki de bugüne ka-
dar üzerinde düşünülmeyen detayları hatırlatacak kısa tefekkürler bu-
lunmaktadır. Elbette bu tefekkürler göklerin ve yerin Rabbi olan
Allah'ı tanıtmak için yeterli değildir. Zira tüm kainatı, tüm canlıları, in-
sanları ve maddeyi yaratan ve en güzel isimlerin sahibi olan Allah'ın
tek bir ismini açıklamak için dahi ciltler dolusu tefekkür yazılabilir. Fa-
kat böyle bir imkan olmadığı için bu kitapta kısa örnekler, insanı dü-
şünmeye sevk edecek izahlar kullanılarak, okuyucunun tefekkür ufku
açılmaya çalışılmıştır.

Elinizdeki kitapla ilgili gözden kaçırılmaması gereken bir nokta
daha vardır: Bu kitap yalnızca Kuran'da geçen bilgileri aktarmaktadır.
Çünkü bizim, Allah'ın isimleri hakkında O'nun bize Kuran'da öğretti-
ğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Bizim bilgimiz dışında kalanlar ise
herşeyde olduğu gibi Rabbimizin katında saklıdır:

Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve
hikmet sahibi olansın." (Bakara Suresi, 32)
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ADL
Adil olan, adaleti emreden

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı
ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alı-
koymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır.
Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduk-
larınızdan haberi olandır. (Maide Suresi, 8)

Allah adalet yapanların en hayırlısıdır. O'nun düzeni tüm kainatı
kuşatmıştır. O, adaletini dünyada ve ahirette kullarına gösterecektir.
Herşeyi hakkıyla gören, herşeyin içini dışını bilen, herşeyden haber-
dar olan Allah'ın tüm işleri hikmetli ve adaletlidir. İnsanların yaşamla-
rı boyunca işledikleri tüm fiiller muhakkak Allah'ın adaletine göre de-
ğerlendirilecektir. Zulüm yapanların zulümlerinin elbette karşılıksız
kalmayacağını, iyi tek bir sözün bile mükafatının verileceğini, Allah Ku-
ran'da bize haber vermektedir. Tüm bunların adilce değerlendirilece-
ği yer ahirettir; Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli edeceği yer...

Dünya hayatında inkarcıların peygamberlere ve müminlere çıkar-
dıkları zorluklar, attıkları iftiralar, işledikleri günahlar elbette karşılık-
sız kar kalmayacaktır. Müminlerin cennetteki derecelerini yükselten
tüm bu zorluklar, inkarcıların da cehennemin en alt tabakalarında bu-
lunmalarına vesile olacaktır. Allah hesap gününde son derece duyarlı
terazilerle hiç kimseyi haksızlığa uğratmayacak, dünyada onlara verdi-
ği sürenin sonunda sonsuz adaletine uygun olarak hesabını çok seri
olarak görecektir. Ayette şöyle buyrulur:

Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir.
Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ah-
dini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş
olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O
da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih Suresi, 10)

Ancak Allah'ın adaletini düşünürken kesinlikle bir insanın adalet
anlayışıyla kıyaslama yapılmamalıdır. Çünkü inkar eden bir insan istek-
lerine ve zaaflarına uyabilir, adaleti gözetirken duygusallığa kapılabilir,
bir konu hakkında yanlış hükümler verebilir ve yapılanları unutabilir.
En önemlisi de karşısındakinin içinden geçirdiklerini bilmesi mümkün
değildir. Allah ise asla yanılmaz ve asla unutmaz. Her insan için onun
her hareketini gözetleyen ve kaydeden melekler tayin etmiştir. Bu
melekler insanların hem içinden geçeni, hem de tüm eylemlerini ya-
zarlar. Sonuç olarak Allah insanın ruhuna tamamıyla hakimdir. En
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adaletli hüküm verecek olan da Rabbimizdir.
Yapılan tüm kötülüklerin, inananların aleyhine kurulan örgütlen-

melerin, hazırlanan tuzakların karşılığı en küçük ayrıntısına kadar ahi-
rette verilecektir. Allah inkarcılara, dünya hayatında aslında yalnızca
onların kötülüklerini artırmaya neden olacak mal, mülk, zenginlik ve
bunun gibi birçok imkan verebilir. Allah ayetlerinde bunlara aldanıl-
maması gerektiğini bildirmiştir. 

Asıl yurt olan ahirette her nefis yaptıklarını karşısında hazır bu-
lacaktır. Allah sonsuz adaletinin tecellisini kullarına, cennetinde ve ce-
henneminde sonsuza kadar gösterecektir. Allah en sonunda Kendisi-
ne inananlarla inanmayanların arasını hak ile ayıracaktır.

AFÜVV
Affı çok olan

Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü ba-
ğışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Ni-
sa Suresi, 149)

İnsan, yapısı gereği hata yapmaya çok müsaittir. Her an, pek çok
konuda eksik düşünebilir, yanlış bir karar verebilir, hatalı bir tavır
sergileyebilir. Ancak insanı yaratan ve ondaki bu eksiklikleri bilen
Allah, yapılan hataları da affedicidir. Allah'ın 'affediciliği' olmasa hiç-
bir insanın cennete girmesi mümkün olmazdı. 

Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek
olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey
bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar er-
telemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelene-
bilirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Fakat unutmamak gerekir ki, Allah'ın affediciliği samimi kulları
için geçerlidir. Önemli olan kişinin samimi olup, kesin bir kararlılıkla
tevbe etmesidir. Yoksa tevbe edip tekrar tekrar eski hatalarına geri
dönenlerin ve yaptıklarından gerçek bir pişmanlık duymayanların tev-
besini kabul etmeyeceğini Allah bir ayetinde şöyle bildirmiştir: 

Allah'ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nede-
niyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenle-
rin(kidir). İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah,
bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. (Nisa Suresi, 17)
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AHİR
Herşeyin yokoluşundan sonra da var olan

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.
(Hadid Suresi, 3)

Allah kainatı yokluktan yaratmıştır ve onu en sonunda yine eski
durumuna çevirecek, yok edecektir. Yok olmayacak hiçbir eşya,
ölümsüz olan hiçbir canlı mevcut değildir. Dünyadaki tüm canlılar do-
ğar ve ölürler, herşeyin bir ömrü, sayılı günü vardır. Oysa Kuran'da
bildirildiği gibi Allah evveldir, ahirdir yani başlangıcı olmadığı gibi so-
nu da yoktur. Herşey yok olduktan sonra baki kalacak olan da O'dur. 

Ömrü ve zamanı yaratan Allah maddeye ait tüm bu özelliklerden
uzaktır. O, öncesi ve sonrası olmayandır. Sonsuzluğun sahibi, zama-
nın ve mekanın üstünde olan Allah'tır. Sonuçta kainat tekrar başlan-
gıç noktasına dönecek, canlı cansız hiçbir şey kalmayacaktır. Yalnız
Allah'ın varlığı baki kalacaktır. Bu gerçek Kuran'da şöyle bildirilir:

(Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi
olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır. (Rahman Sure-
si, 26-27)

AHKAM-ÜL HAKİMİN
Hüküm verenlerin hakimi

Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? (Tin Suresi, 8)

Her işin hükmünü veren, sonuçlandıran Allah'tır. Tüm olaylar
O'nun emriyle, dilemesiyle oluşur ve gelişir. Allah'ın verdiği hüküm-
lerde mutlaka birçok hikmet gizlidir. Fakat insanların çoğu, kendi kı-
sıtlı akılları ile değerlendirme yapar ve Allah'ın hükümlerini tam ola-
rak kavrayamazlar. Oysa Allah sonsuz aklın sahibidir. Üstelik zaman
ve mekandan da münezzehtir; bu kavramları yaratan ve insanların za-
mana ve mekana tabi olarak yaşamasını uygun görendir. İnsan hiçbir
zaman bir gün sonra, hatta bir saat sonra neler yaşayacağını bilemez.
Allah ise bir işe hükmettiği zaman bir gün sonra, yıllar sonra ve hatta
kıyamete kadar o işin neyle sonuçlanacağına da hakimdir. Dolayısıyla
verdiği hüküm her zaman en doğru, en iyi ve en hikmetli olandır.

Fakat iman etmeyenler bu gerçeğin farkına varamazlar. Çevrele-
rinde oluşan her olayın belirli sebeplere bağlı olarak, tesadüfen oluş-
tuğunu düşünürler. Meydana gelen her olayın Allah'ın kontrolünde ol-
duğunu fark edemezler. Müminler ise Allah'ın verdiği hükümlerin hik-
metlerini kavramaya çalışır ve O'nun daima en iyi ve en hayırlı hüküm
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veren olduğunu bilirler. Kuran'da şöyle buyrulmaktadır:

Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sab-
ret. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. (Yunus Suresi, 109)

ALİM
Herşeyi çok iyi bilen

Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın
yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilen-
dir. (Bakara Suresi, 115)

İnsanlar düşünebilecek bir şuura sahip oldukları andan itibaren bir
şeyler öğrenmeye başlarlar. Belli bir yaşa ulaştıktan sonra da öğrenim
görmeye ve bu şekilde sayısız bilgiler edinmeye devam ederler. Hatta
bazı insanlar belirli bir veya birkaç konu üzerinde uzmanlaşırlar. Örne-
ğin bir fizik mühendisi, fizik kurallarının tamamını öğrenebilir veya fel-
sefe üzerine öğrenim görmüş bir insan, felsefi konulara tam olarak ha-
kim olabilir. Çünkü bu konu ile ilgili öğrenilebilecek herşeyi biliyordur.
Bu saydıklarımız, 'bilmek' fiilinin insanlar için geçerli olan kısmıdır elbet-
te. Ancak 'bilmek' fiilinin, insanların asla tasavvur edemeyeceği, güç ye-
tiremeyeceği bir boyutu vardır: Allah'ın bilmesi...

Allah göklerin, yerin, bu ikisi arasında olan tüm canlıların, kainatta
işleyen tüm kanunların, her an meydana gelen tüm olayların bilgisine sa-
hiptir. Çünkü tümünün yaratıcısı O'dur. Üstelik Allah'ın 'bilmesi' sınır-
sızdır; Allah aynı anda dünya üzerinde doğan ve ölen insanların kimlik-
lerini, yeryüzündeki her bir ağaçtan düşen yaprakların sayısını, evren-
deki milyarlarca galaksi içindeki yıldızların özelliklerini ve burada sayfa-
larca saysak da asla bitiremeyeceğimiz herşeyi bilir. O, yeryüzünde, ay-
nı anda uzayda meydana gelen her olayı, dünya üzerindeki milyarlarca
insanın, hayvanın, bitkinin hücrelerinde kodlu olan şifreleri de bilir.

İnsanın unutmaması gereken çok önemli bir sır vardır: Allah yuka-
rıda sayılan tüm detayların yanında insanın içini, aklından geçenleri, giz-
li veya açık işlediği tüm fiilleri de bilir. İnsan, içinde yaşadığı duyguların,
düşüncelerin, sıkıntıların yalnızca kendi bilgisi dahilinde olduğunu zan-
neder; ama bu büyük bir yanılgıdır. Kainatın her noktasına tam olarak
hakim olan Allah, insanın içine ve dışına da hakimdir. 

ALİYY
Çok yüce olan

... Gerçekten O, yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Şura Suresi, 51)
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Tüm alemleri yaratan, kainatın tek hakimi olan Allah yücedir.
Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yegane sahibi O'dur.
O'ndan başka ilah yoktur. Tüm mülk Allah'a aittir; O, yüce makamla-
rın da sahibidir. Allah alemlerden müstağnidir. Kuşkusuz 'en güzel
isimler' Allah'a ait olduğu için Rabbimizi eksiksiz olarak tarif etmek bir
insan için mümkün değildir. Allah'ı ancak Kendisinin bize bildirdiği ka-
darıyla tanıyabilir, yüceliğini ancak Kuran ayetleriyle takdir edebiliriz.
Allah, bir ayetinde Kendi yüceliğini şöyle tarif etmiştir:

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hep-
si O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte buluna-
cak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar
ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbirşeyi
kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve
yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gel-
mez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

ASİM
Koruyan

(Oğlu) Dedi ki: "Ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan ko-
rur." Dedi ki: "Bugün Allah'ın emrinden, esirgeyen olan
(Allah)dan başka bir koruyucu yoktur."... (Hud Suresi, 43)

İnsan acizliği sebebiyle her an, her türlü zorlukla karşılaşabilir.
Örneğin, dünya her an doğal afetlerin oluşabildiği bir yerdir. Veya ay-
nı şekilde kişiyi manen sıkıntıya düşürebilen de pek çok olay vardır.
Ve bu olaylar karşısında unutulmaması gereken bir gerçek vardır: İn-
san ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar acizliğinden kurtulmaya ça-
lışırsa çalışsın, Allah'ın dilemesi dışında başına gelecek herhangi bir
şeyden korunamaz. İnsan için tek koruyucu Rahman olan Allah'tır.
Kuran'da bu durum şöyle bildirilmiştir:

De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtar-
maktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak
dua etmektesiniz: "Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, ger-
çekten şükredenlerden oluruz." De ki: "Ondan ve her tür-
lü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk
koşmaktasınız." (Enam Suresi, 63-64)

İnsanlar tek başlarına kaldıklarında, ellerindeki maddi imkanların,
yakınlarının onlara hiçbir şeyle yardıma güç yetiremeyeceğini
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anladıkları anlarda ya da sağlıklarını yitirdiklerinde Allah'ı zikreder,
O'ndan yardım dilerler. Ancak O, kendilerini kurtarınca yine nankör-
lük edip başlarına gelenleri unuturlar. Dünyada Allah'tan başka koru-
yucu bulamayacağını anlamayan, O'nun her türlü yardımına rağmen
nankörlükte ayak direten bu kişiler, ahirette sonsuz bir azapla karşı-
laşarak gerçeği göreceklerdir.

AZİM
Pek azametli, büyük olan

Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. O, yücedir, büyük-
tür. (Şura Suresi, 4)

Allah'ın büyüklüğü ve azameti kuşkusuz insanın kavrama sınırının
çok üstündedir. Fakat insan yine de kendi aklının sınırları dahilinde
Allah'ın ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu görebilir, anlayabilir.
Tüm kainat Allah'ın büyüklüğünü gösteren sayısız örnekle doludur.
Tonlarca ağırlıkta bulutları taşıyan gökyüzü, binlerce metre yükseğe
uzanan dağlar ve Allah'a boyun eğmiş milyarlarca canlı... Bunlar ve bu-
rada sayılamayan sayısız detay Allah'ın büyüklüğünün açık delillerin-
dendir.

Evren adını verdiğimiz sınırsız bir mekan içinde yaşıyoruz. Bugün
bilim adamlarının ulaşabildikleri bilgi seviyesine göre bu evren, içinde
milyarlarca galaksiyi barındırıyor. Yine bilimin bize bildirdiği, her ga-
laksi içinde milyarlarca yıldız bulunduğu. Biz de içinde milyarlarca yıl-
dız içeren milyarlarca galaksiden birinin içinde, saatte 1670 km. hızla
hiç durmadan dönen bir gezegen üzerinde yaşıyoruz. Ve kuşkusuz bu
rakamlarla düşünüldüğünde, kainat içindeki varlığımızın, bir toz zerre-
ciğinin dünya içindeki varlığı ile dahi kıyaslanamayacak derecede oldu-
ğu anlaşılacaktır. İşte insan, samimi olarak düşündüğünde dahi milyar-
larca galaksiyi yaratan ve tümünü kontrolü altında tutan Rabbimizin
azametini fark edebilir. Rabbimiz tüm kainatı yaratan, milyarlarca yıl-
dızı barındıran, milyarlarca galaksinin tümünü kontrolü altında tutan
büyük bir gücün sahibidir. 

AZİZ
Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli,

mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan
Allah'ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Ger-
çekten Allah azizdir, intikam sahibidir. (İbrahim Suresi, 47)
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Allah'ın 'Aziz' sıfatı, O'nun hiçbir zaman mağlup edilemeyeceğini,
her zaman galip olanın Kendisi olduğunu ifade eder. Allah kainatta
mutlak kuvvet sahibidir ve O'ndan üstün hiçbir güç yoktur. Kainatta-
ki tüm düzeni, insanların sırrını kavramaya güç yetiremedikleri veya
yeni keşfedebildikleri kanunları yaratan Allah'tır. Bunun yanı sıra yer-
yüzünde bulunan her canlıyı yaratan da O'dur. Allah'ın kainatta Ken-
dini gösteren sonsuz gücü ve kudreti karşısında, yarattıklarının acizli-
ği ise apaçıktır. Yarattığı tüm varlıklar ancak O'nun emriyle hareket
edebilmekte, yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

Kuşkusuz bu acizlik yeryüzüne hakim olduğunu zanneden insan
için de geçerlidir. Bir insan ne kadar güçlü, zengin ve itibar sahibi ol-
sa da, Allah karşısında acizdir, güçsüzdür. Ne malı, ne parası, ne de
ona itibar eden insanların sayısı, onu Allah'ın azabına karşı koruyamaz.
Ancak Allah'a teslim olan, O'nun emirlerine uygun yaşayan, rızasını
kazanmaya çalışanlar hariç... Allah Kuran'da her zaman Kendi taraf-
tarlarına üstünlük vereceğini bir ayette şöyle vaat etmiştir:

Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçile-
rim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü
ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

BAİS
Gönderen (peygamber), uyandıran, dirilten

Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken si-
zi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve
sonra O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

Şüphesiz yeryüzünde şu ana kadar yaşayan ve bundan sonra da
yaşayacak olan tüm insanlar ölümlüdür. Herkes bir gün ölür ve me-
zara konulur. Ancak bu apaçık gerçeğe rağmen insanların büyük bir
çoğunluğu ölümü düşünmez ve tekrar diriltilecekleri gerçeğini gör-
mezden gelirler. Kuran'da bu kişilerin durumları şöyle haber verilir:

Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (di-
riltilip) döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler ol-
duğumuz zaman mı?" (Naziat Suresi, 10-11)

Kuran'da insanların büyük bir yanılgı ile sordukları bu soruya
şöyle cevap verilmiştir:

Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi; dedi ki:
"Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?"
De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her
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yaratmayı bilir." (Yasin Suresi, 78-79)

Allah tüm insanları ilk defa yaratıp-inşa edendir. Gelmiş geçmiş
tüm insanları birbirlerinden farklı özelliklerle donatmıştır. Kuşkusuz
onları ilk defa yaratmış olan Allah, ikinci kere ve hatta sayısız kereler
aynı şekilde yaratmaya güç yetirir.

Çevremize baktığımızda her sonbahar tüm doğanın bir nevi
'ölüm' yaşadığına şahit oluruz. İlkbahar geldiğinde ağaçların kupkuru
olmuş dallarında yeniden rengarenk çiçeklerin, yemyeşil yaprakların
çıktığını görürüz; tüm doğanın canlanarak yeşillendiğini fark ederiz.
Üstelik bu 'ölümden sonra diriliş' binlerce senedir hiç aksaklık göster-
meden devam eder. İşte insanın ölümünden sonra dirilişi de Allah için
bu derece kolaydır. Bu benzerliğe Allah Kuran'da şöyle dikkat çeker:

Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden son-
ra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz O, ölüleri de
gerçekten diriltecektir. O, herşeye güç yetirendir. (Rum
Suresi, 50)

Allah'ın 'Bais' sıfatının bir başka anlamı da 'peygamber gönde-
ren'dir. Allah insanlara uyarıcı-korkutucular, müjde vericiler olarak
elçiler göndermiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Elçilerinden ki-
mine insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak kitaplar vahyetmiştir.
Kuşkusuz bu, Allah'ın insanlara büyük bir lütfudur. 

BAKİ
Devam eden, fani olmayan

(Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur; Celal ve ikram sa-
hibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır. (Rahman
Suresi, 26-27)

Kainat içinde bulunan tüm varlıkların bir sonu vardır. Bir insan
doğar, yaşar ve dünyada sürdürdüğü sınırlı ömrün sonunda ölür. Bu
son, bütün insanlar için kaçınılmazdır. İnsanlar gibi bitkiler ve hayvan-
lar aleminin de yokoluşu kaçınılmazdır. Onlar da doğduktan bir süre
sonra birer birer ölürler. Örneğin bir ağaç yeryüzünde yüzlerce sene
yaşayabilir. Fakat en nihayetinde ölmeye mahkumdur. Aynı şekilde
cansız varlıkların da bir sonu vardır. Zaman, tümü üzerinde yıpratıcı
etkisini gösterir. Örneğin, binlerce yıl önce ihtişam içinde yaşamış ka-
vimlerden bugün yalnızca yıkıntıları geriye kalmıştır.

İçinde yaşayan varlıkların bir sonu olduğu gibi kainatın da bir so-
nu vardır. Kainattaki tüm gök cisimleri, yıldızlar, güneşler bir gün
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enerjilerini tüketip yok olacaklardır. Veya Allah dilediği başka bir sebep-
le tüm kainatı yok edecek, kıyamet günü ile ilgili vaadini gerçekleştire-
cektir. Görüldüğü gibi herşey sonludur; kainat da, yaratılmış tüm varlık-
lar da... Allah ise yaratandır. Ve sonsuzluk yalnızca Kendisine aittir. 

BARİ
Yaratan, kusursuzca var eden

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var
edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur...
(Haşr Suresi, 24)

Yaşadığımız evren ile ilgili herşeyde bir denge ve ahenge rastlarız.
Özellikle bilim alanında yeni gelişmeler kaydedilip bugüne kadar bilinme-
yen pek çok detay ortaya çıktıkça, bu denge ve ahenk daha da netleş-
mektedir. Görünen odur ki, kainat üzerinde var olan her sistem üstün
bir aklın tasarımıdır. Bu üstün aklın sahibi, herşeyi hayranlık uyandırıcı bir
düzen içinde var etmiştir. Kainattaki her cisim, yeryüzünde yaşayan mil-
yarlarca canlı müthiş bir ahenk içinde varlıklarını sürdürürler. 

Yalnızca dünya üzerindeki yaşamı incelediğimizde bile hayranlık
uyandırıcı pek çok detayla karşılaşırız. Etrafımız, farkında olduğumuz ve-
ya olmadığımız, sayısız yaratılış delili ile doludur. Örneğin, insanlar ve
hayvanlar yaşayabilmek için oksijen alır ve karbondioksit verirler. Ancak
bu işlem sürekli devam ettiği halde havadaki oksijen miktarı azalıp, kar-
bondioksit miktarı artarak mevcut dengeyi bozmaz. Çünkü çok ince bir
düzen var edilmiştir; insanların ve hayvanların tersine bitkiler, yaşamları-
nı sürdürürken karbondioksit alır ve oksijen verirler. Dolayısıyla insanla-
rın ve hayvanların tükettiği oksijen, bitkiler vasıtasıyla tekrar üretilir ve
dünyadaki denge korunur. Kuşkusuz bu örnek dünya üzerinde görebile-
ceğimiz yaratılış delillerinden yalnızca bir tanesidir. Eğer kainat ve dola-
yısıyla dünya üzerindeki canlılık varlığını sürdürebiliyorsa, bu, üstün akıl
sahibi, herşeyin yaratıcısı olan Rabbimizin 'herşeyi birbirine uygun olarak
yaratması' ile mümkün olmaktadır. 

BASİR
İyi gören

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları
görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah')tan başkası
(boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir.
(Mülk Suresi, 19)
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İnsanın görme kapasitesi kuşkusuz çok sınırlıdır. Çıplak gözle
görebileceği mesafe en fazla birkaç kilometre ötesidir. Üstelik bu da an-
cak açık bir havada, yüksek bir yerden bakıyorsa mümkün olur. Ancak
şartlar ne kadar uygun olsa da görebildiği en uzak yer onun için puslu
bir görüntüden başka bir şey değildir.

İnsan bazı durumlarda -özellikle de yalnız kaldığı zaman) kendisini de
hiç kimsenin göremeyeceğini zanneder. Gizli bir iş yaparken, saklanır-
ken, etrafında hiç kimse yoksa görülmediğinden emindir. Bu tarz ortam-
larda insanlar istedikleri herşeyi yapabileceklerini, hiç kimseye karşı so-
rumlu tutulamayacaklarını, yaptıkları hataların asla karşılarına çıkmaya-
cağını sanırlar. Oysa bu bir yanılgıdır. Allah her an herşeyi tüm detayla-
rıyla görendir.

İnsan gözleriyle ancak belli bir alanı görebilirken, Allah o kişinin bu-
lunduğu odayı, onun dışındaki diğer odaları, o evin tamamını, o evin için-
de bulunduğu şehri, şehrin içinde bulunduğu ülkeyi, onları içine alan kı-
tayı, bütün bunların tamamını kapsayan Dünya'yı, tüm gezegenleri, uza-
yı ve onun da ötesindeki boyutları aynı anda görmektedir. Kuran'da
Allah'ın herşeyden haberdar olduğu şöyle bildirilmektedir:

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için
hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bula-
caksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir. (Bakara Su-
resi, 110)

BASIT
Açan, genişleten, bollaştıran

Allah'a karşılığını çok artırma ile kat kat artıracağı güzel bir
borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz
O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245)

Allah, Kendisine iman eden, kalpten itaat eden kişilere dünyada
maddi ve manevi bolluk, genişlik verir. Onların önündeki zorlukları açar.
İman edenler karşılaştıkları her zorlukta yalnızca Allah'a sığınırlar ve
O'nu vekil edinirler. Bunun bir karşılığı olarak Allah inkar edenlerin iş-
lerini zorlaştırırken, müminlerin işlerini kolaylaştırır.

Bu konuda Kuran'da verilmiş pek çok örnek vardır. Örneğin Hz.
Musa ve ona tabi olan İsrailoğulları, Firavun'un zulmü nedeniyle yurtla-
rından çıkmak zorunda kalmışlardır. Ancak Firavun peşlerini bırakmamış
ve yakalamak için ordusuyla beraber onları takip etmiştir. Bu kaçış es-
nasında Firavun'un ordusu ile deniz arasında kalan İsrailoğulları 'gerçek-
ten yakalandıklarını' sanmışlardır. Fakat Allah Hz. Musa'nın duasına ica-
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bet etmiş, bir mucize göstererek denizi yarmış ve İsrailoğullarını
Firavun'un zulmünden kurtarmıştır. Üstelik bunun ardından Firavun'u
ve ordusunu yok etmiş, onların çıktıkları yerlere İsrailoğullarını mi-
rasçı kılmıştır. Böylece Allah'ın, Kuran'da bildirilen "Allah yolunda
hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, geniş-
lik (ve bolluk) da..." (Nisa Suresi, 100) ayeti de tecelli etmiştir.
Kuşkusuz Allah'ın vaadi tüm inanan kulları için, her dönemde geçerli
olmuştur ve olacaktır. 

BATIN
Gizli

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.
(Hadid Suresi, 3)

Bulunduğunuz odada şöyle bir çevrenize bakın. Gözlerinizle göre-
bildiğiniz herşeyin 'yapılmış' olduğunu görürsünüz. Kapı, masanın üze-
rindeki teyp, duvara asılmış resim, pencere... Tüm bunların birileri ta-
rafından tasarlanıp, üretildiğine eminsinizdir. Şimdi de pencereden dışa-
rı bir bakın. Gördüğünüz manzarada muhtemelen deniz, ağaçlar, Gü-
neş, gökyüzü, uçan kuşlar veya bunlara benzer detaylar olacaktır. Eğer
gece ise gökyüzünde asılı duran yıldızları ve Ay'ı da seyredebilirsiniz.
Peki oturduğunuz odadaki eşyaların yapılmış olduğuna emin olduğunu-
za göre, dışarıda gördüğünüz şeylerin de tasarlandığı kesin değil midir?

Elbette kesindir. Yerde ve gökte gördüğünüz herşeyin bir tasarla-
yıcısı, üreticisi, yaratıcısı vardır. Ve herşeyi üstün bir sanatla var eden
Rabbimiz, yarattığı şeylerle Kendini bize tanıtmaktadır. Pencereden dı-
şarı baktığınızda O'nu göremezsiniz, çünkü Allah'ın varlığı, gücü ve sa-
natı yarattığı şeylerle apaçık görünmesine rağmen, Zatı gizlidir.

İşte Allah'ın yukarıdaki ayette bildirilen 'Batın' sıfatının anlamı bu-
dur. O'nun varlığı ve hakimiyeti kainattaki her noktada apaçık görülür
ancak insan O'nun Zatını göremez. O'nu (Allah'ın dilemesi dışında)
kimse göremez ama O, her yeri sarıp kuşatmıştır. 

BEDİ
Örneksiz olarak yaratan

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir
işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da he-
men oluverir. (Bakara Suresi, 117)
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Ne kadar yetenekli, ne kadar zeki olursa olsun bir insanın
keşfedebileceği bir yenilik, düşünebileceği farklı bir fikir ancak o güne
kadar öğrendikleri ve çevresinde gördükleriyle sınırlıdır. İnsan yeryü-
züne beş duyu ile gelmiştir ve bu duyuların dışında altıncı bir duyuyu
tahayyül etmesi bile mümkün değildir. Üstelik sahip olduğu duyuları
da ancak kısıtlı olarak kullanabilmektedir. Örneğin belirli bir renk tay-
fını görebilmekte, belirli frekanslardaki sesleri duyabilmektedir. Dola-
yısıyla yeryüzünde var olmayan bir şeyi düşünmesi, keşfedebilmesi,
akledebilmesi asla mümkün değildir.

Oysa Allah'ın ilmi sınırsızdır. İnsanın çevresinde görebildiği ve gö-
remediği herşeyi Allah örneksiz olarak yaratmıştır. Kainatın, galaksi-
lerin, gezegenlerin, canlıların, hatta tek bir hücrenin olmadığı bir za-
manda Allah'ın dilemesi ve 'OL' demesiyle, atomlardan, moleküller-
den, hücrelerden, canlılardan, gezegenlerden, yıldızlardan, galaksiler-
den oluşan kusursuz bir sistem oluşturmuştur. Üstün güç sahibi olan
Allah hiçbir örnek yokken evreni ve içindeki her ayrıntıyı meydana
getirmiştir. 

BERR
Kullarına karşı iyiliği çok olan

"Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik.
Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisi-
dir." (Tur Suresi, 28)

Allah insanı yaratmış ve onu, yaşaması için her yönden elverişli
olan bir mekana yerleştirmiştir. Bu mekanda var olan herşeyi de in-
san için özel yaratmış ve onun hizmetine vermiştir. 

Kuşkusuz verilen nimetlerin tek bir tanesi bile insanın kendi im-
kanlarıyla elde edebileceği, oluşturabileceği, sahip olabileceği şeyler
değildir. Bunların tümü Allah'ın insana lütuf olarak sunduğu güzellik-
lerdir. Yukarıda arka arkaya sıralanan nimetler Allah'ın kullarına kar-
şı 'iyiliğinin çok' olduğunun apaçık delilleridir.

Peki bunca iyilik karşısında insana düşen nedir? Allah kullarına
verdiği nimetlerin karşılığında öğüt alıp düşünmelerini ve Kendisine
kulluk etmelerini şöyle bildirmektedir:

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşün-
mez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olur-
sanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçek-
ten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 17-18)
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CAMİ
İstediğini, istediği zaman, istediği 

yerde toplayan
"Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları
gerçekten Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden ca-
yıp-dönmez." (Al-i İmran Suresi, 9)

Dağınık şeylerin biraraya toplanması demek olan 'cem' kelimesi,
Allah'ın tüm evrendeki sistemler üzerindeki hakimiyetini gösteren sı-
fatını ifade eder. Evreni ve içindekileri yaratan Allah, canlı ve cansız
tüm varlıklara dilediğini yaptırma, istediği yerde ve istediği şekilde
toplama kudretine sahiptir. Kuran'da Allah dünyada müminleri bira-
raya toplayacağını şöyle vaat etmiştir.

Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır.
Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah
sizleri biraraya getirecektir. Şüphesiz Allah, herşeye güç
yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Ancak gerçek toplanma günü kıyametle gerçekleşecektir. Kendi-
sinden şüphe olmayan kıyamet gününde, Allah'ın bütün kulları O'nun
huzurunda toplanacaklardır. Dünyada Kendisini ve elçilerini yalanla-
yan kişilerin inkarlarını ve bu inkarlarından kaynaklanan bütün eylem-
lerini bilen Allah, elçileriyle tüm insanlığa haber verdiği büyük hesap
gününde, gelmiş geçmiş tüm toplumları biraraya toplayacaktır. Sur'a
üfürüldüğü gün suçlu günahkarların tümü biraraya getirilecek ve yap-
tıklarından topluca hesaba çekileceklerdir. İnkar edenler yine toplu-
ca, yüzükoyun cehenneme sürülecek, layık oldukları karşılığı yine yan-
daşlarıyla beraber topluca göreceklerdir.

Allah Kendisine iman edenleri ise tüm yaptıklarına bir karşılık ol-
mak üzere cennette de -dünyada olduğu gibi- hep birlikte ağırlayacak-
tır. Allah takva sahiplerini de önderleriyle birlikte huzuruna getire-
cektir. Onlar nurları önlerinde ve yanlarında olacak şekilde, Allah'ın
izni ve rahmetiyle topluca cennete gireceklerdir. Kendisini inkar eden
insanları ise, dünyada da birbirlerine arka çıkıp örgütlendikleri gibi,
cehennemde de hep birarada tutacaktır. Zulmedenlerin eşleri ve tap-
tıkları hep birarada olacak, yaptıklarının karşılıklarını cehennemin dar
bir köşesinde hep beraber göreceklerdir. Ayette şöyle buyrulur

... Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehen-
nemde toplayacak olandır. (Nisa Suresi, 140)
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CEBBAR
Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddus'tur;
Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır;
Mütekebbir'dir... (Haşr Suresi, 23)

Allah'a karşı büyüklenmenin, O'na teslim olmamanın altında, insa-
nın kendisini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görüp, sahip olduğu
bazı özelliklerin kendinden kaynaklandığını zannetmesi yatar. Halbuki
bu, son derece çarpık bir mantıktır. İnsan biraz durup düşünse, bu
dünyaya kendi iradesiyle gelmediğini, hayatının ne zaman son bulaca-
ğını bilmediğini, sahip olduğu fiziksel özelliklerin kendi seçimiyle ken-
disine verilmediğini rahatlıkla görebilir. Kendi bedeni de dahil olmak
üzere sahip olduğu herşeyin geçici olduğunu ve sonunda yok olacağı-
nı anlar. Tüm bunlar insanın tümüyle aciz olduğunun, hiçbir şeyin
kendi kontrolü dahilinde olmadığının açık delilleridir.

Bütün bu gerçekler karşısında insanın, kendisini yaratan Rabbimi-
ze karşı büyüklenmeye kalkmasının ne kadar akılsızca bir tavır olaca-
ğı ortadadır. Allah, Kendisine karşı haksız yere büyüklenen, aczini bil-
meyen ve yüz çeviren herkese dilediği zaman zorla boyun eğdirmeye
güç yetirendir. 

Kuran'da sahip olduğu şeylerden dolayı kibirlenen ve sonunda da
Allah'ın Cebbar sıfatıyla acizliklerini gören ve hatalarını ikrar eden
bahçe sahiplerinin durumu ibret olarak anlatılmıştır. Ertesi gün bah-
çelerini erkenden devşireceklerine dair and içen bahçe sahiplerinin
başlarına gelenler şöyle bildirilmiştir:

... Uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp gelen bir bela
onun üstünü sarıp-kuşatıverdi. Sonunda (bahçe) kökünden
kuruyup-kapkara kesildi. (Kalem Suresi, 19-20) 

DA'İ
Çağıran

Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı za-
man, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak
Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götü-
rülüp toplanacaksınız. (Enfal Suresi, 24)

İnsan her zaman en iyi düşünenin, hayatı ile ilgili en isabetli karar-
ları alanın kendisi olduğunu zanneder. Kendine göre belirlediği bazı
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kurallar vardır; eğer o kurallar çerçevesinde bir hayat sürdürürse
kendisi için 'en iyi olanı' yapmış olacağını düşünür. Oysa bu, birçok in-
sanın içinde yaşadığı ciddi bir yanılgıdır.

İnsanı Allah yaratmıştır ve ona şahdamarından daha yakındır. Kişi
kimi zaman kendisi ile ilgili birçok konuyu bilemeyebilir; ancak Allah
bunların tümünü bilir. Çünkü onun içine, dışına, düşüncelerine, bilinç
altına tamamen hakimdir. Hatta insan bir an sonra neyle karşılaşaca-
ğını bilmez veya geçmişte karşılaştığı bazı olayları unutabilir. Ama
Allah unutmaz ve yanılmaz. İnsanın geçmişte yaşadığı ve gelecekte ya-
şayacağı her olaya da hakimdir. Bu yüzden insan için 'en hayırlı' olanı
bilen onu yaratan Allah'tır. 

Nitekim Kuran'da, "... Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey,
sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir
şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz." (Bakara Suresi, 216) aye-
tiyle bu gerçeğe açıkça dikkat çekilmiştir.

Bu yüzden insanın yapması gereken Allah'ın kendisine bildirdiği,
davet ettiği hak yola yani 'kendisine hayat verecek şeylere' uymaktır.
Allah bu doğruluk yolunu Peygamberimiz (sav)'e vahyettiği Kuran va-
sıtasıyla insanlara bildirmiştir. Herkesin yaşamı boyunca neler yapma-
sı gerektiği, nasıl bir hayat sürdürmesi gerektiği, nasıl davranırsa kur-
tuluşa ereceği Allah'ın ayetleriyle birer birer bildirilmiştir.

DAFİĞ
Belaları def eden, çevirici

Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud
Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona
dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile
bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka
fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve
ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

Müminleri maddi manevi her türlü tehlikeden koruyan Allah, on-
lara; kafirlere, münafıklara, müşriklere karşı da büyük bir kuvvet, ye-
nilmez bir güç verir. İnkar edenler hazırladıkları sinsice tuzakların, dü-
zenledikleri komplo ve saldırıların daha planlarını kurarlarken, Allah
onlar için bir düzen kurar. Öte yandan Allah inkarcıları kendi arala-
rında da ayrılığa düşürerek, birbirleriyle mücadele ettirir ve bu şekil-
de güçten düşürür. Yine Müslümanlara kin besleyen kişileri onlardan
uzak tutar, kendi canlarının derdine düşürecek belalar gönderir. Bu
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ilahi yardım Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı,
haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer
Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğrat-
ması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde
Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır gi-
derdi. Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yar-
dım eder... (Hac Suresi, 40)

Bunun yanında pek çok zorluğu, hastalığı, vesveseyi, şeytanın şer-
rini ve belayı da müminlerin üzerinden def eden ve daha bilmedikleri
nice musibeti onlardan geri çeviren yalnızca Allah'tır. Kuşkusuz bun-
ların her biri Allah'ın müminlere gizli ve açık yardımlarıdır. O, kulları-
na karşı çok şefkatli, Kendisine sığınanlara, Kendisinden yardım iste-
yenlere karşı da esirgeyenlerin en hayırlısıdır.

DARR
Zarar verici şeyler yaratan

"Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan
Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati ba-
na bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler."
(Yasin Suresi, 23)

Aniden gelen ölüm, umulmadık bir hastalık, tüm ürünleri yok
eden bir kasırga, evleri yerle bir eden deprem, gelecek korkusu, bir
trafik kazası, stres, mal kaybı, kıskançlık, yaşlanma...

Kuşkusuz tüm bunlar, ahiretin varlığından gafil olan ve gerçek ya-
şamlarının dünyadaki yaşam olduğunu zanneden insanlar için, elem,
korku ve ümitsizlik veren olaylardır. Elbette her insan kendisine veya
yakınlarına zarar veren bu tarz olaylardan biriyle veya bunların ben-
zerleriyle her an karşılaşabilir. Ve bu karşılaşma muhtemelen kişinin
hiç beklemediği bir anda gerçekleşir. Bir anda tüm vücudunu saran
kansere yakalandığını öğrenebilir, bir sabah bir yakınının ölüm haberi
gelebilir, hayatı boyunca biriktirdiği parasının çalındığını duyabilir.

Peki Allah'ın, dünya hayatında böyle olaylar yaratmasının hikmet-
leri nelerdir? Bunun en önemli nedenlerinden biri Allah'ın insanı zor-
luk ve sıkıntıyla eğitmesidir. Yürüyemezken tekrar yürüyebilen, tüm
malını mülkünü kaybetmişken bunlara tekrar kavuşan bir insan, şüp-
hesiz bunların değerini çok daha iyi kavrar. Böylelikle hem zorluğu
hem de kolaylığı yaratarak dünyada bir imtihan ortamı oluşturan
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Allah, karşılıksız verdiği nimetlerin daha iyi takdir edilmesini sağlar.
Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Eğer

bu tarz olaylarla karşılaşan kişi iman sahibiyse ve ahiretin gerçek ha-
yatı olacağını biliyorsa, zaten bir üzüntü, sıkıntı içine girmez. Başına
gelen her türlü zorluğun Allah'tan olduğunu bilir ve bunlara sabreder,
o sıkıntılardan kendisini kurtarabilecek olanın da yalnızca Allah oldu-
ğunu bildiği için O'na dua eder, O'ndan yardım diler. Böylece Allah
Kendisine inanan kullarını da eğitir, yakınlaşmalarını sağlar ve ahiret-
teki derecelerini yükseltir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insan-
lar için ise durum farklıdır. Allah, "Darr" sıfatını asıl olarak cehennem-
de onlara karşı gösterecektir. Kuşkusuz dünyada kendilerini üzüntü-
ye boğan şeyler cehennemde karşılaşacakları ile kıyaslanınca çok ha-
fif kalır; çünkü buradakilerin tümü geçicidir. 

Cehennemde ise insanların yanan derileri, acının tekrar tekrar
hissedilmesi için yenileriyle değiştirilir. İnkar edenlere boğazları par-
çalayan darı dikeninden başka hiçbir şey yedirilmez, bağırsakları par-
çalayan kaynar sudan başka hiçbir şey içirilmez. İnkarcılar, cehennem
bekçilerine "Rabbinize söyleyin, bizi buradan çıkarsın" diye yalvarırlar.
Azaptan bir gün hafifletilmesini isterler. Allah onları çeşit çeşit azaba
uğratırken bir yandan da onlara cennettekilerin nasıl bir bolluk ve ni-
met içinde olduklarını seyrettirir. Onlar kendilerine yardım edecek
kimseyi bulamazlar ve (Allah'ın dilemesi dışında) sonsuza kadar da al-
çaltılmışlar olarak onun içinde bırakılırlar.

ERHAMURRAHİMİN
Merhamet edenlerin en merhametlisi

Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu
dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en
merhametli olanısın." (Enbiya Suresi, 83)

Yeryüzündeki tüm canlılar gibi insan da ihtiyaç içinde olan bir
varlıktır. Yalnızca tek bir insanın fiziksel olarak varlığını sürdürebilme-
si bile burada sıralanması mümkün olmayan sayısız detaya bağlıdır.

Ancak, yeryüzündeki tüm insanlar ihtiyaçları olan şeyleri elde
edebilmek için çok büyük bir çaba göstermeden yaşamlarını rahatlık-
la sürdürebilmektedirler. Burada ilk akla gelen örnek yine insanın ne-
fes almasıdır. İnsan bedeninin yaşamını sürdürebilmesi için oksijen al-
ması gerektiğini elbette herkes bilir. Peki bu oksijenin atmosferde ge-
reken oranlarda bulunmasını sağlayan kimdir? Veya insanın vücuduna
bu oksijeni alıp işleyecek ve gereken her hücreye tek tek ulaştıracak
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bir sistemi koyan kimdir?
Elbette bunların hiçbiri insanın başarısı değildir. İşte insanın bu en

hayati ihtiyacından başlamak üzere her türlü detay kendisi için tasar-
lanmış ve gerektiği şekilde var edilmiştir. Kuşkusuz bu noktada karşı-
mıza çıkan her türlü detayı insan için tasarlayan üstün bir aklın varlı-
ğı ve o aklın sahibinin insana gösterdiği sonsuz merhamettir. Bu gü-
cün sahibi ise, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'tır. 

Allah'ın merhameti, elbette ki insanların fiziksel ihtiyaçlarının kar-
şılanması ile sınırlı değildir. Allah insanlara Kendisini nasıl razı edecek-
lerini de bildirmiş; bunu öğretmek için onlara katından kitaplar indir-
miş, bütün ayetlerini tek tek açıklayan peygamberler göndermiştir.
Böylelikle Allah insanlara hem Kendi Zatını tanıtmış, hem de onları
dine ve güzel ahlaka davet etmiştir. Kuşkusuz bunların tümü, Rabbi-
mizin sonsuz merhametinin açık delillerindendir. 

EVVEL
İlk

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.
(Hadid Suresi, 3)

Evrenin bir başlangıcı var mıdır? 
Kuşkusuz bu soru yüzyıllar boyunca insanların cevap aradıkları bir

soru olmuştur. Bu mükemmel düzenin bir yaratıcısı olması gerektiğini
kavrayabilen insanlar, evrenin bir başlangıcı olduğuna inanmışlardır. An-
cak insanların bir kısmı da yaratıcının varlığını kabullenmek istememiş
ve bu yüzden evrenin bir başlangıcı olmadığını, ezelden geldiğini ve ebe-
de gideceğini iddia etmişlerdir. Ancak bugün bilimin ulaştığı nokta, bu
kişilerin apaçık bir yanılgı içinde olduklarını kanıtlamıştır.

Bugüne kadar evrenin varoluşuyla ilgili çeşitli tezler ortaya kon-
muştur ancak  günümüzde tüm bilim çevreleri ortak bir noktada bir-
leşmektedir. Bilimin yakın zamanda keşfettiği bir gerçek bu duruma
açıklık getirmektedir. 1929 yılında, Edwin Hubble tarafından ortaya
konduğu gibi kainat sürekli genişlemektedir. Bu gerçekten yola çıkan bi-
lim adamları şöyle bir çıkarım yapmışlardır: Zaman kavramını tersine
çevirirsek, genişlemekte olan evreni sıkışan bir sistem olarak, mesela
daralmakta olan dev bir yıldız gibi düşünebiliriz. Bu durumda ortaya çı-
kan sonuç şöyledir; zaman kavramına göre daralan evren sonunda tek-
liğe ulaşır. Yani kainatın başlangıcı tek bir noktanın büyük bir patlama
ile açılması suretiyle olmuştur.
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Bizim buradan çıkarmamız gereken sonuç şudur: İçinde yaşadığımız
kainatın bir başlangıcı vardır. Böylesine kusursuz bir sistemin bir baş-
langıcı olduğuna göre; elbette bu başlangıcı tasarlayan bir gücün varlığı
da açıktır. Bu Güç Sahibi'nin varlığı ezeli ve ebedidir. Yani O, herşey-
den önce de vardır, sonra da olacaktır. İşte bu sonsuz gücün sahibi
Allah'tır. Ve evrenin yaratılmadığı ve hatta zamanın da henüz  var olma-
dığı anda yalnızca Allah vardır. Çünkü O 'Evvel'dir.

FALİK
Yaran, yarıcı (karanlığı yarıp sabahı çıkaran, 

tohumu yaran)
Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölü-
den çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öy-
leyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? O sabahı yarıp çıka-
randır. Geceyi bir sükun (dinlenme), Güneş ve Ay'ı bir he-
sap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdi-
ridir. (Enam Suresi, 95-96)

Dünya üzerinde pek çok bitki türü yetişir. Her birinin birbirinden
farklı bir tohumu vardır. Kuru tohumları alıp bir odada saklasanız,
belki senelerce aynı şekilde durduklarını görebilirsiniz. Ama bu to-
humlar toprağın altına veya uygun bir ortama konulduklarında aniden
yarılarak filizlenmeye başlarlar. Sonra bir de bakarsınız ki bir gül ağa-
cı veya dev boyutlarda bir çınar ağacı oluşmaya başlamış.

'Kuru bir tane'den böylesine farklı çeşitlerde ama en önemlisi
canlı bir organizmanın oluşması kuşkusuz şaşırtıcıdır. Kuru bir tane-
den bir ağacın oluşması için, tohumun topraktan gerekli malzemeleri
alarak filizlenmeye başlaması gereklidir. Ancak elbette tohumun, ihti-
yacı olan mineralleri, su miktarını kendisinin belirlemesi mümkün de-
ğildir. "Taneyi ve çekirdeği yaran" Allah'tır. O'nun dilemesi ile yeryü-
zünde binlerce çeşit ağaç, bitki yetişmektedir. 

FASIL
Ayıran, açıklayan

Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar (Sa-
bii) Hıristiyanlar, ateşe tapanlar (Mecusi) ve şirk koşanlar;
şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğru-
su Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır. (Hac Suresi, 17)

İnsanlardan kimi dünya hayatı boyunca dünyevi amaçlar edinir, bu
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amaçlar için çalışır ve bunları yaparken de iyi bir iş üzerinde olduğu-
nu zanneder ve ahireti unutarak dünya hayatı için çalışır. Gerçek so-
rumluluğunu unutarak dünya çıkarlarının peşine düşer. Allah'a ortak
koştuğu bu putları razı etmek, onların hoşnutluğunu kazanabilmek
için çaba harcar ve son derece karlı bir iş yaptığını düşünür.

İnsanlardan kimi de tüm hayatını kendisini yaratan Allah'ı razı et-
mek için geçirir. Dünya hayatındaki imkanları ve nimetleri bu bilinçle
değerlendirir. Hedefi, doğru yola ulaşabilmek, Allah'ın razı olacağı sa-
lih amellerde bulunmak, O'nun tavsiye ettiği üstün ahlakı üzerinde ta-
şıyabilmektir. Elbette bu iki insanın durumu bir değildir. Bu insanların
durumu ile ilgili Allah Kuran'da şöyle bir örnek vermiştir:

Kör olanla (basiretle) gören bir değildir; karanlıklarla ay-
dınlık, gölge ile sıcaklık da. Diri olanlarla ölüler de bir değil-
dir. Gerçekten Allah, dilediğine işittirir; sen ise kabirlerde
olanlara işittirecek değilsin. (Fatır Suresi, 19-22)

İşte birbirinden farklı durumda olan, bambaşka yollar edinen bu
insanların arasını Allah kıyamet günü ayıracak, her birine yapmakta ol-
duklarını bildirecektir. O gün, herkesin yaptıklarının hiçbir eksiltme
olmadan kendisine tastamam ödendiği gündür. O gün, Allah'ın sonsuz
adaletinin tecelli ettiği gündür...

FATIR
Yaratan, icad eden

"Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imka-
nını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Gök-
lerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim
Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni
salihlerin arasına kat." (Yusuf Suresi, 101)

Yaşadığımız dünyaya baktığımızda, üzerinde canlılığın oluşabilme-
si için özel olarak düzenlenmiş olduğunu görürüz. Dünya'nın uzayda-
ki konumu, canlıların ihtiyacı olan her türlü detayın Dünya'da var ol-
ması bu gezegenin üstün bir aklın eseri olduğunun apaçık delilidir. 

Dünya üzerinde var olan tüm canlılarda hayranlık uyandırıcı bir
tasarım söz konusudur. Her canlı kendisi için uygun ortamda, uygun
bir vücut yapısıyla yaşam sürmektedir. Bunun yanı sıra tüm canlıların
oluşumundaki detaylar incelendikçe yaratılış gerçeği açıkça görülmek-
tedir. Her canlının temel yapı taşı olan hücre, içindeki tüm organelle-
riyle tek başına mükemmel bir sisteme sahiptir. Hücredeki düzen
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öyle kusursuzdur ki, canlılığın tesadüfen meydana gelmiş olmasının
imkansızlığını tek başına kanıtlamaktadır. İşte çevremizde gördüğü-
müz veya göremediğimiz tüm detaylarda apaçık bir tasarımın izleri
vardır. Kuşkusuz bunların tümünün tasarımı herşeyin yaratıcısı olan
Allah'a aittir. Kainattaki varlıklara ait olan en ufak bir detayda dahi
Rabbimizin kusursuz sanatını görmek mümkündür. 

FETTAH
Çok iyi hüküm veren, açan, hükmeden

Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup-sakınsalardı,
gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden (sayısız)
bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanladılar, biz
de onları kazanageldikleri nedeniyle yakalayıverdik. (Araf
Suresi, 96)

Fettah, Allah'ın açan sıfatıdır. Allah insanları zorluklarla dene-
mekte ancak hiç kimseye güç yetirebileceğinden fazlasını yükleme-
mektedir. Allah, samimi kullarına bir zorluk verdiği zaman ondan çı-
kış yolunu da açar; mutlaka zorluğun yanında bir kolaylık da gösterir.
Nitekim Kuran'da Peygamberimiz (sav)'in karşılaştığı zorluklar örnek
verilerek, bunların kolaylıkla birlikte verildiği şöyle bildirilmiştir:

Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi? Ve yükünü indi-
rip-atmadık mı? Ki o, senin belini bükmüştü; Senin zikrini
(şanını) yüceltmedik mi? Demek ki, gerçekten zorlukla be-
raber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık
vardır. (İnşirah Suresi, 1-6)

Kuran'da Allah'ın iman edenlere sağladığı kolaylıklara daha pek
çok örnek verilmiştir. Hz. Musa da Allah'ın çeşitli zorluklarla imtihan
ettiği elçilerden biridir. Ancak Allah Hz. Musa'yı yardımıyla destekle-
miş ve işlerini kolaylaştırmıştır.

Allah müminlerin her zaman yardımcısı ve destekçisidir. Onların
üzerinde bulunan ve açılması imkansız gibi gözüken zorlukları açıp
kaldırır. Ancak bu durum inkarcılar için geçerli değildir. Allah, onların
kalplerini daraltır ve tüm nimetlerin kapısını kapar. Bir ayette şöyle
buyrulmaktadır:

Sonunda, üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımız-
da, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybetti-
ler. (Müminun Suresi, 77)
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GAFFAR
Mağfireti, bağışlaması çok olan

"Bundan böyle" dedim. "Rabbinizden mağfiret isteyin;
çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır." (Nuh Suresi, 10)

Allah'ın mağfireti sonsuzdur. O, yarattığı tüm kullarına tevbe ede-
rek arınma imkanı vermiştir. Samimi bir şekilde Kuran'a dönerek
Allah'ın emirlerini titizlikle uyguladığı takdirde Rabbimizi bağışlayan ve
esirgeyen olarak bulacaktır. Allah salih amellerde bulundukları zaman
küçük büyük demeden kullarının bütün günahlarını affedeceğini müj-
delemiştir. Allah bir ayetinde "Eğer şükreder ve iman ederseniz,
Allah azabınızla ne yapsın?.." (Nisa Suresi, 147) diyerek insanlar
üzerinde ne kadar geniş mağfiret sahibi olduğunu onlara bildirmiştir.
Allah bu gerçeği başka bir ayette de şöyle bildirmektedir:

Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azap ile) yaka-
layıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bı-
rakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar er-
telemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphe-
siz Allah Kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 45)

Allah tüm insanlara öğüt alanın öğüt alabileceği kadar bir süre ta-
nır. Onlara kendilerini uyarıp korkutacak elçiler gönderir ve bu elçi-
ler vasıtasıyla korkup sakınmaları gereken şeyleri bildirir. Ancak tüm
bunlara rağmen inkarda direten insanlar da elbette işledikleri kötü-
lüklerin karşılığını göreceklerdir. 

GANİYY
Çok zengin, herşeyden müstağni olan

Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız;
Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid
(övülmeye layık)tır. (Fatır Suresi, 15)

Tarih boyunca yaşamış olan azgın ve kibirli kişilerin ortak özellik-
lerinden biri, güç ve zenginlik sahibi olmaları olmuştur. Bu kişiler
Allah'ın verdiği nimet ve imkanlarla Allah'a karşı büyüklenmişler ve
O'ndan yüz çevirmişlerdir. Sahip oldukları herşeyin gerçek sahibinin
Allah olduğunu unutmuş, O'nun kendilerine lütfundan bağışladığı ma-
lı-mülkü sahiplenmeye kalkmışlardır. Üstelik iman edenlere de baskı
ve zulüm uygulamış, Allah'ın elçilerine de büyük bir düşmanlıkla baş-
kaldırmışlardır. Sonunda Allah onları azapla bir anda yakalamış,
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kendilerini de mallarını da yerin dibine geçirmiş ve herşeyden müs-
tağni olduğunu göstermiştir. Allah bir ayette şöyle buyurur: 

Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde "Bizi
bir beşer mi hidayete ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden
inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da
(onlara karşı) müstağni olduğunu (hiçbir şeye ihtiyacı olma-
dığını) gösterdi. Allah Ğani'dir, Hamid'dir. (Tegabün Sure-
si, 6)

Bu inkarcı ve müstekbir insanların unuttukları ya da kavrayama-
dıkları gerçek, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan herşeyin
hazinelerinin gerçek sahibinin Allah olduğudur. Kuran'da inkarcıların
bu tavırlarına karşılık şöyle buyrulmaktadır:

Musa demişti ki: "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tümü inkar
edecek olsanız bile şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç değil-
dir, övülmüştür." (İbrahim Suresi, 8)

HABİR
Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından

haberdar
Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi
takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Haşr Suresi, 18)

İnsan zaman ve mekanla sınırlı bir varlıktır. Başka bir kişi tarafın-
dan aktarılmadıkça ancak kendi bulunduğu yerde, zamanda gelişen
olaylardan haberdar olabilir. Bulunduğu zaman ve mekanın dışına çı-
karak olayları değerlendirmesi asla mümkün değildir. Oysa insanı ya-
ratan Allah, zaman ve mekanın da yaratıcısıdır; dolayısıyla bu kavram-
lara bağımlı değildir. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah
doğal olarak zamanın ve mekanın kapsadığı yani kainatta gerçekleşen
her olaydan da haberdardır. Öyle ki içinde yaşadığımız Samanyolu
Galaksisi'nden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galakside kaç
yıldız bulunduğunu, hangi gök cisminin hangi yörüngeyi takip ettiğini
de bilir, toprağın altında yerin üzerine çıkmaya çalışan filizlenmiş bir
tohumun bilgisini de... Ayrıca Allah şu ana kadar yaşamış olan, şu an
yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan tüm insanların da hayatları-
nın her saniyesinin bilgisine sahiptir. 

Kimin ne zaman, nerede doğduğu ve öldüğü, yaşamı süresince ne-
ler yaptığı, hangi amaçlar uğruna çaba harcadığı, hatta ne zaman
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güldüğü, ne zaman ağladığı gibi tüm detaylar O'nun bilgisi dahilinde-
dir. Çünkü Allah herşeyin yaratıcısıdır. Üstelik bu insanların her an
yaptıkları işlerin yanında, kalplerinden geçirdikleri tüm bilgiler de
Allah'tan gizli kalmaz. Allah insanların içlerinden geçirdikleri, niyet
edip uygulamadıkları, gizlice tasarladıkları herşeyden haberdardır.

HADİ
Hidayet lütfeden, doğru yola ulaştıran

(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur'an'ın) hiç
tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmele-
ri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin
bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri
dosdoğru yola yöneltir. (Hac Suresi, 54)

Yeryüzünde iki tür insan vardır: Allah'ın gücünü bilip takdir eden-
ler ve Allah'ın gücünü tanımayıp dolayısıyla takdir edemeyenler. İkin-
ci gruptaki insanlar sıradan bir hayat yaşar ve ölürler. Yaşamları süre-
since onları kimin var ettiğini, kendilerini yaratan Allah'a karşı herhan-
gi bir sorumlulukları olup olmadığını veya Rabbimizin sonsuz gücünü
düşünmek istemezler. Onların akıllarını meşgul eden konular genel-
likle nasıl bir eğitim görecekleri, iş yerinde iyi bir mevkiye gelmek için
ne yapmaları gerektiği gibi günlük hayatla ilgili konulardır. Elbette ki
bunların düşünülmesi de gerekir ancak üç-beş on yıl yaşayıp tükettik-
leri hayatları çevrelerindeki çoğu insan gibi bu konuları kendilerine
amaç edinerek geçer; bu arada dünyada ve tüm evrende var olan sa-
yısız mucizeleri göremezler. 

Allah'ın varlığının delillerini ve mutlak gücünü tanıyıp takdir eden
insanlar ise bunun tam tersi bir hayat yaşarlar. Vicdanları güçlü oldu-
ğu için çevrelerini hayranlıkla gözlemler, gördükleri detayları yarata-
nın Rabbimiz olduğunu bilirler. Bu nedenle Allah'a karşı sorumluluk-
larının da bilincindedirler. Ayetlerde şöyle buyrulur:

Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman
ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar,
Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler ve kurtuluşa
erenler bunlardır. Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da,
uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, on-
ların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin
üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Baka-
ra Suresi, 4-7)
Kuşkusuz bu insanlardan olabilmek, Allah'tan verilen çok büyük
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bir nimettir. Çünkü O'nun dilemesi dışında hidayet verebilecek, doğ-
ru yola iletebilecek hiç kimse yoktur.

HAFID
Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan

O aşağılatıcı, yücelticidir. (Vakıa Suresi, 3)

Her insan belirli bir zeka düzeyi, görme, düşünme ve düşündük-
lerinden çıkarım yapma kabiliyetine sahiptir. Örneğin kendi bedeninin
işleyişindeki kusursuzluğa baktığında detaylı bir tasarım görecektir.
Düşündüğünde bütün bunları bir planlayan, tasarlayan ve var eden ol-
duğunun bilincine varabilir. Ancak kuşkusuz bu sayılanlar sahip olduk-
ları yetenekleri kullanan kişiler için geçerlidir. Allah Kuran'da düşü-
nüp öğüt alanları övmüş, diğerlerini ise aşağılık kılacağını bildirmiştir: 

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikre-
derler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler.
(Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın.
Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, şüp-
hesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve aşağılık' kıl-
mışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur." (Al-i İmran
Suresi, 191-192)

Düşünüp öğüt alanlar Allah'ın yücelttiği kişilerdir. Bu kişiler
Allah'a kul olmanın gereklerini tam olarak yerine getirirler ve bu yön-
leriyle diğerlerinden tamamen ayrılırlar. Düşünmeyen insanlar ise ba-
sit bir yaşam sürdürürler. İşte bu insanlar da, Allah'ın yarattığı ancak
vicdanlarını kullanmadıkları, düşünmedikleri için alçalttığı kişilerdir. 

HAFIZ
Koruyan, gözeten, muhafaza eden

"Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gön-
derildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir
kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar vere-
mezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, herşeyi gözetleyip-ko-
ruyandır." (Hud Suresi, 57)

Bugün bilim adamlarının çoğu, evrenin yoktan var olduğu konu-
sunda kesin bir fikir birliğine varmışlardır. Evrenin yoktan varoluşu sı-
rasında ortaya çıkan atomlar ile bugün canlı-cansız herşeyi oluşturan
atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır.
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Evrenin ilk yaratılış anında ne kadar atom varsa, şu anda da o kadar
atom vardır. Ancak şöyle bir farkla: Yoktan varoluş anında büyük bir
hızla etrafa dağılan atomlar, bugün yıldızları, Dünya'yı, atmosferdeki
havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve hatta sizin bedeninizi meydana
getirmektedirler. Üstelik bunu öylesine kusursuz bir düzenle yap-
maktadırlar ki, her bir atoma hakim olan düzenleyici gücün varlığı ke-
sin olarak anlaşılmaktadır. 

Bu noktada karşımıza şu gerçek çıkar: Ortada hiçbir şey yokken
maddeyi yaratan ve kusursuz bir düzen oluşturan Allah elbette ki bu
düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi sahibidir. 

İşte bu gerçek bize kainattaki sistemi düzenleyen, var eden
Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. O, herşeyi yoktan var etmiş ve
kusursuz bir düzen kurmuştur. Ve halen de bu düzeni gözetlemekte
ve korumaktadır. Nitekim "Çünkü senin Rabbin, gerçekten gö-
zetleme yerindedir" (Fecr Suresi, 14) ayeti Allah'ın kainat üzerin-
deki sürekli korumasını bizlere bildirmektedir.

HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kita-
bı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdik-
lerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş
olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılan-
lardan olma. (Enam Suresi, 114)

Allah insanları yaratmış, onları, içlerinden iyilik yapanlarla kötülük
yapanları ayırt etmek üzere bir imtihan yeri olan dünyaya yerleştir-
miştir. Ayrıca insanlara elçiler göndermiş ve elçilerine de doğruyu
yanlıştan ayırmalarını sağlayacak hükümleri içeren kitaplar vermiştir.
İnsanlık tarihi boyunca bütün elçiler, gönderildikleri kavimleri Allah'ın
emrettiği hükümleri içeren hak kitaplarla uyarıp korkutmuşlar, onla-
rı doğru yola çağırmışlardır.

Ancak zaman içinde elçilerin getirdiği kitaplar insanlar tarafından
tahrif edilmiş, Allah'ın gönderdiği hükümler inkarcı kesimlerin kendi çı-
karlarını koruyacak bozuk hükümlerle değiştirilmiştir. Fakat Allah in-
sanlara yine kendilerini 'doğru yola ulaştıracak bir rehber' olarak Ku-
ran'ı indirmiş ve "Hiç şüphesiz, zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz;
onun koruyucuları da gerçekten Biziz" (Hicr Suresi, 9) ayeti ile
içindeki hükümleri kıyamete kadar koruyacağını vaat etmiştir.

35



Kuran, Allah'ın hükümlerini içeren tek hak kitaptır. Ve Allah'ın
gönderdiği korunmuş hükümlerin olduğu bu kitaba sarılanlar, onda
Allah'ın kendilerine emrettiklerini yerine getirenler, kuşkusuz doğru
yolu bulmuş kimselerdir. Dünyada Allah'ın hükümleriyle hükmeden
O'nun kendilerinden istediklerini yerine getirenler elbette ahirette
de kazanç içinde olacaklardır.

HAKİM
Hikmet sahibi, sağlam, muhkem olan

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca
var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler
O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih
etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, insanın çevresinde gör-
düğü herşey yaratılmışlığın apaçık delillerini taşır. Evrende belli bir yö-
ne doğru ilerlemekte olan galaksiler, Güneş'in etrafında belirli bir yö-
rüngede dönüp duran Dünya, canlıların bedenlerindeki -henüz yüzyı-
lımızda keşfedilen- sistemler ve gözle görülemeyen mikro alemde
meydana gelen olaylar... Bilimsel alandaki gelişmelerle insanların bilgi-
si arttıkça, en küçükten en büyüğe kadar evrendeki her detayın ne ka-
dar ince hesaplarla tasarlanmış olduğu daha da netlik kazanmaktadır.

Bugün ulaşılabilen bilgi seviyesi ile şu gerçek ortaya çıkmıştır: Ka-
inatın yoktan var olduğu ilk andan bu yana oluşan tüm olaylar belirli
bir plan içinde gelişmiştir. Öyle ki bu planın sonucunda üzerindeki
tüm canlılarla  birlikte dünya oluşmuştur. Elbette bu durumda insana
düşen, kendi varlığı için en uygun koşulların bir düzen içinde oluştu-
rulduğunu fark edebilmek, hikmetleri kavrayabilmektir. Sadece bu ko-
nu üzerinde düşünmek bile Allah'ın herşeyi sonsuz bir hikmetle ya-
rattığını görmek için yeterlidir. 

HAKK
Varlığı hiç değişmeden duran

İşte böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz
O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz
Allah, yücedir, büyüktür. (Lokman Suresi, 30)

Zaman ve mekan canlı-cansız herşey gibi 'yaratılmış' kavramlar-
dır. Zaman ve mekanın hiç olmadığı bir anda yoktan bir madde alemi
yaratılmış ve bu alem içinde zaman-mekan kavramları oluşmuştur.
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Şöyle ki, zaman içinde geriye gittiğimizde bir sınırla karşılaşırız ve bu
sınırın gerisine asla geçemeyiz. Bir olay için kullanabileceğimiz  en es-
ki ifade, 'evrenin yaratılış anı'dır. Hatta bugün bilim çevrelerinde tes-
pit edilen sınır, kainatın yaratılma anından itibaren 10-43 saniyedir. Bu
zaman diliminden öncesi için ne zaman ne de mekan tanımlanama-
maktadır.

Bu noktada karşımıza zamanın ve mekanın olmadığı bir boyut çı-
kar. İnsanın sınırlı olduğu bu iki kavram belirli bir anda 'yaratılmış' ol-
duklarına göre, bu 'yaratılış'tan önce bir zamansızlık ve mekansızlık
mevcuttu. İşte bizlerin asla dışına çıkamadığımız bu kavramları yara-
tan onların tamamen dışında olan Allah'tır. Allah zamandan ve mekan-
dan münezzehtir ve dolayısıyla varlığı her zaman mevcuttur. Asla de-
ğişmez. Tek gerçek varlık O'dur, O'nun Zatı dışında herşey ancak
O'nun 'ol' demesiyle var olmuştur. Allah'ın Zatı dışında herşey ölüm-
lüdür ve yok olucudur.  Hak olan yalnızca O'dur.

HALIK
Herşeyin varlığı ve varlığı boyunca görüp    

geçireceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin 
eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden

Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı
üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte,
kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi-
ğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.
(Nur Suresi, 45)

Bir arı kovanındaki tüm arılar görevlerini eksiksiz yerine getirir-
ler. İşçi arılar kovanın yapımında çalışır, kovanı havalandırarak dere-
cesini hep sabit tutarlar. Kraliçe arı ise kovanın içinde sabit kalarak
soyun devamını sağlar. Bir sivrisinek yumurtadan çıktığında erişkin
haline hiç benzemez. Sivrisinek larvası gelişimini tamamlayana kadar 4
defa deri değiştirir.

Bu canlılar yeryüzünde yaşayan sayısız canlıdan yalnızca iki tane-
sidir. Fakat diğer canlılar gibi onların da doğumlarını, yaşamlarını ve
ölümlerini Allah belirlemiştir. Bu canlılar, yaratıldıkları andan itibaren
Allah'ın tespit ettiği, uygun gördüğü ve emrettiği şekilde yaşamlarını
sürdürürler. Çöllerde +50 derecede yaşayan kertenkeleler de, ku-
tuplarda -50 derecede yaşayan penguenler de aynı durumdadır. On-
lardan önceki nesiller de aynı şekilde yaşamıştır, sonraki nesiller de
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aynı şekilde yaşayacaklardır. Tüm canlıları Allah yaratmış ve bu şekil-
de yaşamalarını takdir etmiştir. İnsan da kainatın küçük bir parçasıdır.
Allah insanı bir damla sudan yaratmış, ve bir yaşam biçimi takdir et-
miştir. Hiçbir insan kendi kararıyla yaşam süresini belirleyemez, yaş-
lanmayı ve ölümü durduramaz, acizliklerinden kurtulamaz. Tüm bun-
ları belirleyen, dilediği şekilde yönlendiren Allah'tır. 

HALİM
Çok yumuşak olan

İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri  dö-
nenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların
ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Allah onları
affetti. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır.
(Al-i İmran Suresi, 155)

Şu an dünyada yaşayan insanlara, kendilerini yaratan Allah'ın gön-
derdiği bir kitap vardır. Allah'a yönelmek ve O'nun rızasını kazanma-
ya çalışmak için indirilmiş olan bu kitap, 1400 sene önce Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilmiş olan Kuran'dır. 

Allah Kuran'da insanlara bilmeleri gereken herşeyi anlatmıştır; ha-
yatı, ölümü, cenneti, cehennemi... Fakat insanların birçoğu hak kitabın
geldiğini bilmelerine rağmen onu okumaktan yüz çevirir, hatta bir kıs-
mı hayatları boyunca Allah'ın gönderdiği bu kitabı okumazlar bile.
Allah'ın ayetlerini göz ardı ederek dünya hayatının zevkine ve eğlen-
cesine dalarlar. Ölümlerinden sonra karşılaşacakları hesabı ve ahiret
hayatını ise hiç düşünmezler. Allah'ın yasaklarına uymadıkları gibi, in-
sanlara emrettiği güzel ahlakı da yaşamazlar. Üstelik kendilerine iman
etmeleri söylendiğinde "Biz ne yaptığımızı biliyoruz" diye karşılık ve-
rirler. İçlerinden ancak çok azı Allah'a gereği gibi iman eder ve O'nun
hükümlerini eksiksiz uygular.

Allah'ın insanlar üzerindeki sonsuz merhameti ve şefkati çok açık-
tır. İnkar edenler, bile bile haktan yüz çevirmelerine ve Allah'ın yasak-
larını çiğnemelerine rağmen Allah onları hemen azaplandırmaz. Hatta
onları dünya hayatında refah içinde yaşatır, her türlü nimeti verir.
Onlara iman etmeleri ve hak dine dönmeleri için süre tanır. İnsanları
unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaz. Kör ola-
na, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez.

Ama insanın unutmaması gereken çok önemli bir nokta daha var-
dır: Allah, aynı zamanda sonsuz adalet sahibidir. Ve dünyada da, ahi-
rette de insanların yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak verecektir.
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HAMİD
Ancak Kendisine şükredilen, bütün varlığın   

diliyle yegane övülen
O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir
ve rahmetini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir. (Şura Su-
resi, 28)

Kainatta yaşayan tüm bitkiler ve hayvanlar, Allah'ın yeryüzünde
kendilerini yerleştirdiği şekilde yaşarlar. Böylelikle Allah'ı tesbih edip
O'nu yüceltirler. Denizin dibinde yaşayan bir balık da, çölde yetişen
bir kaktüs de büyük bir teslimiyetle yaşamını sürdürür. Allah'ın ken-
dileri için takdir ettiği şekilde yaşamaları, O'nun kurduğu düzeni asla
bozmamaları tüm canlıların Allah'ı tesbih ettiklerini gösterir. Gökyü-
zündeki ve yeryüzündeki herşey, tonlarca suyun biraraya getirilmesiy-
le oluşan denizler, binlerce metreye uzanan dağlar ve gökyüzünde sü-
rüklenen bulutlar, ardı ardına çakan şimşek ve gökgürültüsü de
Allah'ı tesbih edip yüceltir. O'nun sonsuz ilmini ve gücünü insanlara
gösterirler. Fakat iman etmeyenler onların bu tesbihlerini kavraya-
mazlar. Allah bu gerçeği ayette şu şekilde insanlara bildirir:

Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu
övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ancak siz onların
tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, halim olandır,
bağışlayandır. (İsra Suresi, 44)

İman edenler de Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü kavrayarak
Rabbimizi tesbih eder, büyüklüğünü ve yüceliğini kavrayarak, kendile-
rine lütfettiği nimetler için Allah'a şükrederler. Çünkü verilen her
türlü nimet karşılığında kendilerinden istenen yalnızca şükredici,
hamd edici birer kul olmalarıdır. 

HASİB
Hesap Gören

Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler,
O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç
kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah ye-
ter. (Ahzab Suresi, 39)

Allah insanı yaratır ve henüz o anne karnındayken ona suret ve-
rir. Her insanı özenle ve bambaşka bir yaratılışla dünyaya getirir. Da-
ha hiçbir şeyin şuurunda değilken onu korur, beslenmesini ve geliş-
mesini sağlar. Allah, daha insan tek bir hücreyken bile onun ilk haline
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şahittir. Çocukluk dönemi de aynı şekildedir. İnsanın hafızasında ço-
cukluğuyla da ilgili yalnızca birkaç anı kalır. Ama Allah, o bilmezken bi-
le her an yanındadır, her yaptığına şahittir.  

Allah'ın şahit olduğu yalnızca insanın amel olarak yaptıkları değil,
aynı zamanda içinden geçirdikleridir de. Çünkü Allah insanın hem içi-
ne hem dışına kısaca ruhuna tam anlamıyla hakimdir. İnsan gizlenmiş
tek bir hücre halindeyken de, ölmek üzere son nefesini verirken de
Allah onun yaptıklarına şahittir. Dünyada yaşadığı süre boyunca otu-
rurken, konuşurken, yemek yerken, uyurken, gece gündüz her sani-
ye işlediklerini tüm ayrıntılarıyla bilir, ağzından çıkan her konuşmayı,
her lafı işitir, aklından geçirdiği her düşünceyi tespit eder. Hiçbir şey
O'ndan gizli kalmaz. 

Oysa insan hayatı boyunca yaptığı işleri, söylediği sözleri unutur.
Yıllar geçtikçe zihnindeki anılar bulanıklaşır. Geçmişte yaşadıklarını
saymaya kalksa ancak çok az şey sayabilir. Allah ise bütün insanların
hayatları boyunca yaptıklarını, her saniye kafalarından neler geçtiğini
bilir. Hesap günü herkesin önüne kötülüklerini, iyiliklerini, salih amel-
lerini ve günahlarını eksiksiz getirir. Bu yüzden insanın yapması gere-
ken, Allah'ın kendisine şahit olduğunu asla unutmamasıdır. 

HAYY
Diri, herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten. 

O, Hayy (diri) olandır. O'ndan başka ilah yoktur; öyleyse di-
ni yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin.
Alemlerin Rabbine hamdolsun. (Mümin Suresi, 65)

İnsan acizdir ve çok az şeye güç yetirebilir. Dünyaya geldiği andan
itibaren hayatının 5-10 senesi yarı şuurlu olarak geçer. Bu dönem bo-
yunca sürekli bir ilgiye ve bakıma muhtaçtır. Bundan sonra yaşadığı
hayatın ise büyük bir bölümü kendi bedenine bakmakla, temizlenmek-
le geçer. Eğer bu sayılanları yapmak istemese ve ertelese kısa süre
içinde bakılamayacak bir görünüme girer.

Ayrıca insanın bedenen ihtiyaç duyduğu büyük bir eksikliği daha
vardır: Uyku. İnsanın ömrünün neredeyse üçte biri uykuyla geçer. Uy-
kusuzluğa bir-iki günden fazla dayanması mümkün değildir. Hatta 24
saat uyumayan bir insan her zaman doğal olarak yapabildiği şeyleri ya-
pamamaya, karşılaştığı olayları sağlıklı muhakeme edememeye, hatta
konuşma güçlüğü çekmeye, bildiği şeyleri unutmaya başlar.

Elbette insan ve insan gibi yaratılmış olan diğer canlılar aciz
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varlıklardır. Canlı ve cansız tüm kainatın yaratıcısı olan Allah ise
Hayy'dır. Daima diridir, her an herşeye hakimdir, herşeye güç yetirir,
O'nu uyku ve uyuklama tutmaz, her türlü acizlikten de münezzehtir.
O, yarattıklarına çeşitli acizlikler vermiş ve bu eksiklikleri fark ederek
yalnızca Kendisine kulluk etmelerini emretmiştir. İnsana düşen de,
Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilerek Rabbimi-
ze yönelip dönmesidir.    

KABID
Sıkan, daraltan

Allah'a karşılığını çok artırma ile kat kat artıracağı güzel
bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir
ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245)

Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yaratıcısı olan
Allah, evrendeki herşeyin tek sahibidir. O, tüm varlıkları yaratmış ve
dünyayı da insanın yaşayabileceği nimetlerle donatmıştır. Kullarının
sahip olduğu her türlü zenginlik Allah'a aittir; mülkün tek sahibi
O'dur. Allah dünyadayken dilediği insanları zengin, dilediğini de fakir
kılar. Sahip olunan herşeyi veren ve bunların gerçek sahibi olan
Allah'tır. Allah, dilediği kişinin imkanlarını artırarak şükredip etmeye-
ceğini, dilediğinin de imkanlarını daraltarak nankörlük edip etmeyece-
ğini dener. Dolayısıyla insanların sahip olduğu veya olamadığı şeyler
kendileri için bir kazanç değildir. Bunlar sadece geçici dünya hayatını
mı gerçek yurt olan ahireti mi istediklerini denemek için Allah'ın ya-
rattığı imtihanlardır. Eğer kişi bu gerçeğin farkına varmaz ve elindeki
herşeyi kendisinin zannedip cimrilik yapar, Allah'ın dilediği şekilde
harcamazsa o zaman Allah elindeki imkanları daraltabilir. Tam aksi
olarak elindeki herşeyin kendisine Allah'ın rızasını kazanacak şekilde
kullanılması için verildiğini bilen kişilerin de imkanlarını artırır, dünya-
da da ahirette de onlara en güzeliyle karşılık verir. 

KABİL
Kabul eden, icabet eden, bağışlayan

Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işle-
diklerinizi bilen O'dur. (Şura Suresi, 25)

İnsan son derece aciz bir varlıktır. Yaşaması için gerekli şartların
tümü sağlanmadığı sürece hayatını sürdürmesi mümkün değildir. An-
cak tüm bu acizliğine rağmen kendini büyük görme, azgınlaşma ve
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Allah'a karşı nankörlük etme eğilimi vardır. İnsanın bu özelliği ile ilgi-
li olarak Kuran'da şöyle bildirilmektedir:

Gerçek şu ki, Biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sun-
duk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan kor-
kuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok
cahildir. (Ahzap Suresi, 72)

İnsanı yaratan Allah kuşkusuz onun içinde taşıdığı kötülükleri de
bilmektedir. İnsanın her an hata yapabileceği, nankörlük, cahillik ede-
bileceği O'nun bilgisi dahilindedir. Ve kuşkusuz O, kullarına karşı son
derece şefkatli ve merhametlidir. Bu merhametinden dolayı da insan-
lar için kurtuluş olacak bir yol göstermiştir; tevbe etmek.

Zalim, cahil ve nankör olan insana nefsindeki bu kötülüklerden
korunabilmek ve yaptığı hataları telafi edebilmek için büyük bir imkan
verilmiştir. İnsan her türlü kötülüğü işlemiş olabilir, Allah'a hiç umul-
madık şekilde nankörlük etmiş de olabilir. Ancak eğer samimi, Allah'a
içten bağlı ve O'nun azaplandırmasından içi titreyerek korkup sakınan
bir insansa tevbe eder ve bu şekilde kurtuluş bulur. Zira Allah sami-
mi yapılan tevbeleri kabul edeceğini, Kendisinden korkan kullarının
kötülüklerini affedeceğini vaat etmiştir. Kuşkusuz Allah'ın 'Kabil' sıfa-
tı, insanlar üzerindeki şefkatinin ve merhametinin açık bir göstergesi-
dir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

KADİ
Hükmünü yerine getiren, işini bitiren

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir
işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da he-
men oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah sonsuz kuvvet ve kudret sahibidir. Ayetlerde de bildirildiği
gibi bir şeyin olmasını istediği zaman ona yalnızca 'OL' der ve dilediği
şey hemen gerçekleşir. Şüphesiz bu, Allah'ın azametinin, kainat üze-
rindeki hakimiyetinin apaçık bir tecellisidir.

İnsanlar yeryüzünde birtakım sebep-sonuç ilişkilerine bağımlı ola-
rak yaşarlar. Örneğin dünya yüzeyinde sabit durabilmeleri için yer çe-
kimine, gemilerini suda yüzdürebilmeleri için suyun kaldırma kuvveti-
ne ve daha sayısız sebebe, kanuna bağımlıdırlar. Oysa Allah bütün
bunlardan münezzeh olandır. Çünkü tüm sebepleri ve bunlardan do-
ğan tüm sonuçları yaratan O'dur. Allah, herşeyi belirli kanunlar, se-
bep-sonuç ilişkileri çerçevesinde yaratmakta ve bu şekilde insanları
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denemekte, kimin gerçekten kulluk edeceğini kimin de başka ilahlar
edinerek Kendisini inkar edeceğini belirlemektedir. Hiç şüphesiz
Allah için sebepsiz yaratmak son derece kolaydır. Allah 'OL' dedikten
sonra gerçekleşmeyecek hiçbir olay yoktur. Nitekim Kuran'da
Allah'ın insanlara gösterdiği mucizelerden bahsedilmiştir. Örneğin Hz.
İsa'nın babasız doğumu bunlara bir örnektir:

"Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocu-
ğum olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir
işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "Ol" der, o da he-
men oluverir. (Al-i İmran Suresi, 47)

KADİM
Önceden yapan, önceden bildiren

(Allah buyurur:) "Benim huzurumda çekişip-durmayın.
Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim." (Kaf
Suresi, 28)

Allah sonsuz adalet sahibidir. Kendisine kulluk etmeleri için yarat-
tığı insanlara elçiler yollamış, elçileri vasıtasıyla onları uyarıp korkut-
muştur. Yine elçilerine indirdiği hak kitaplarla onlara doğruyu yanlış-
tan ayıracak bir anlayış vermiş, yapmaları gereken ibadetleri açıklamış,
hoşnut olacağı ahlakı tarif etmiştir. Ve yine kitaplarında gaybtan ha-
berler vermiş; ölümün insanları apansız yakalayabileceğini, kıyametin
yaklaşarak  gelmekte olduğunu, hesap gününde tüm insanların 'hurma
çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmadan' hesap vere-
ceklerini, dünyada Kendisine kulluk etmeyenlerin ahirette sonsuz ce-
hennem azabıyla karşılaşacaklarını bildirmiştir.

Kuşkusuz tüm bu bildirilenler Allah'ın insanları önceden uyarma-
sıdır. Nitekim Allah "Hayır; çünkü o (Kur'an), bir öğüttür. Ar-
tık dileyen, onu 'düşünüp-öğüt alsın." (Abese Suresi, 11-12)
ayetleriyle, insanların Kuran ile öğüt alıp doğru yolu bulabileceklerine
dikkat çekmiştir. Ayrıca Allah başka ayetlerde de nankörlük edenle-
rin uğrayacakları sonu ve geçmiş kavimlerde yaşamış inkarcıların baş-
larına gelenleri detaylarıyla tarif etmiş ve onların bu durumundan kul-
larının ibret alması gerektiğini bildirmiştir.

Elbette Allah'ın uyarıp korkutmaları sonucunda yukarıdaki ayette
de bildirildiği gibi 'dileyen Rabbimize bir yol bulabilir'. Ama tüm bun-
lara rağmen yüz çevirmekte olanlar için de acıklı bir azap hak olmuş-
tur. Çünkü Allah en adil şekilde karşılık verendir.
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KADİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü hu-
şu içinde (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmen-
dir. Ama Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, dep-
renir ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette
dirilticidir. Çünkü O, herşeye güç yetirendir. (Fussilet Su-
resi, 39)

Kuran'ın pek çok ayetinde bildirildiği gibi gerçekleşen her olay
Allah'ın bilgisi dahilindedir ve O'nun "Ol" demesiyle meydana gelir.
Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O'nun izniyledir, yine hiçbir dişi
O'nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O'nun bilgisi dışında
doğuramaz. Kainatta gerçekleşen her olay ancak O'nun dilemesiyle
vuku bulur. O, iman etmeyen bir kavmin yerine hemen yenisini geti-
rebilecek güçtedir. Dilediğine görülmemiş bir mülk verir, dilediğinden
bütün mülkünü çekip alır. İman etmeyen bir kavme, azap hiç umma-
dıkları bir anda ve hiç ummadıkları bir şekilde gelir. Allah dilerse yer-
yüzünün tüm bereketini çekip alır, onu kurutur ve üzerinde yaşama
dair hiçbir iz bırakmaz. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiç-
bir kuvvet yoktur. O, istediğini istediği gibi yapmaya güç yetirendir.
Allah'ın sonsuz güç ve kudreti bir ayette şöyle bildirilir:

Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce-
kilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar
kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Gök-
lerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüp-
hesiz O, bilendir, güç yetirendir. (Fatır Suresi, 44)

KAFİ
Yeterli, varlığı mevcudatın bütün 

ihtiyaçlarına yeten
Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla
korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol
gösterici yoktur. (Zümer Suresi, 36)

Allah'a kesin bilgiyle iman etmeyen insanlar için yeryüzünde kor-
ku duyacakları pek çok şey mevcuttur. Kimi insanlardan gelebilecek
zararlardan korkar, kimi doğa olaylarından, kimi elindeki malların yok
olmasından, kimi sevdiği bir yakınını kaybetmekten... Oysa Allah ke-
sin bilgiyle iman eden insanlara Kuran'da şöyle buyurmaktadır: 
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"Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin
ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O'ndan başka
ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş
atalarınızın da Rabbidir." (Duhan Suresi, 7-8)

Ayetlerde de bildirildiği gibi göklerde ve yerde tek ilah Allah'tır.
Müminler bilirler ki, O'ndan başka hiçbir varlık kendilerine bir zarar
vermeye veya bir yarar sağlamaya güç yetiremez. Eğer bir zorlukla
karşılaşırlarsa Allah'a yönelip döner ve O'nun kendilerine yardım
edeceğini, dualarına icabet edeceğini bilirler. Ve asla Allah'tan başka-
sından bir yardım, bir fayda ummazlar. Çünkü yeryüzünde tek güç sa-
hibi olan O'dur ve hiçbir varlığın O'nun dilemesi dışında bir zarar ver-
me veya fayda getirme kabiliyeti yoktur. 

Dolayısıyla gerçekten iman eden bir insan için Allah, yardım dile-
necek, korkulacak tek makamdır. Nitekim yukarıdaki ayetlerde haber
verilen, 'Allah kuluna yeterli değil mi?' şeklindeki sorudan sonraki
ayetler şöyle devam eder:

Allah, kimi hidayete erdirirse, onun için bir saptırıcı yoktur.
Allah, intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir?.. De
ki: "Gördünüz mü-haber verin; Allah'tan başka taptıkları-
nız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O'nun zararı-
nı kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese,
O'nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi" De ki: "Allah,
bana yeter... (Zümer Suresi, 37-38)

KAHHAR
Kahreden, herşeye, her istediğini yapacak   

surette galip ve hakim olan
Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştü-
rüldüğü gün, onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın huzuruna
çıka(rıla)caklardır. (İbrahim Suresi, 48)

Allah insanlardan nasıl sıkıntıyı giderme gücüne ve onların kalp-
lerine ferahlık vermeye kadirse, onları büyük bir azapla kahretmeye
de kadirdir. Kuran'da Allah'ın Kendi katından gönderdiği azaplarla he-
lak olmuş kavimlerden örnekler verilir. Bu insanlar hak dinden yüz
çevirdikleri ve Allah'a baş kaldırdıkları için sabah vakti, hiç şuurunda
değillerken, üzerlerinde dolaşan büyük bir felaketle yok edilmişlerdir.
Allah inkar eden toplulukların üzerine evlerini yerinden söken kasır-
galar göndermiş, üzerlerine balçıktan taşlar yağdırmıştır. Uyardığı
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insanların üzerine onların içinde oturdukları şehirleri yerle bir eden
sağanaklar isabet ettirmiştir. 

Fakat bütün bu sayılanlar Allah'ın dünya hayatında insanlara tattır-
dığı acılardır. Ve onları yaptıklarından dolayı dünyada yaşarken kah-
retmesidir. Ama asıl olan, insanın cehennemde görülmemiş bir azap-
la kahredilmesidir. Allah'ın sonsuz rahmetine karşılık O'nun kadrini
takdir edemeyen ve nankörlük eden insanlar ahirette cehennem aza-
bıyla karşılaşacaklardır. Dünyada işledikleri suçların tam karşılığı ahi-
rette kendilerine verilecektir. Allah onları cehennemin en dar yerine
attığında, inkarcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları bir acı tattırır;
cehennem ateşiyle yanan derilerini yenileriyle değiştirir ve onların
üzerine ateşten duvarlar örer. Öyle ki insanın dünyada çektiği acılar
cehennemde karşılaştıklarının yanında çok hafif kalır. Nitekim Ku-
ran'da cehenneme giren insanların Allah'ın kendilerini öldürmesi ve
azaptan kurtarması için yalvardıkları haber verilir. Allah dünya haya-
tında Kendisinden yüz çevirenleri cehennemde sonsuz gücüyle kah-
redecektir.

KAİM
İdare edip ayakta tutan

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. (Al-i
İmran Suresi,  2)

Bazı insanlar kainattaki kusursuz sistemin bir kez var edildiğini ve
bundan sonra da işleyişine kendi kendine devam ettiğini düşünürler.
Bu çarpık inanç sürekli dile getirilmese de insanların bilinçaltlarında
hakim olan genel kanı budur. Kendilerini Allah'a karşı sorumlu hisset-
mek istemeyen, Allah'ın kendilerinden istediklerini yerine getirmeyi
kabullenmeyen insanlar arasında bu düşünce, bir nevi kaçış yoludur.
Böyle düşündüklerinde Rabbimize karşı olan sorumluluklarının azala-
cağı gibi yanlış bir fikre kapılırlar. Ancak evrendeki düzen incelendi-
ğinde, her an üstün bir gücün kontrolü olmadan bunların işleyişini
sürdürmesinin mümkün olmadığı görülecektir.

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an
kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olur-
larsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğ-
rusu O, Halim'dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi kainatı Allah yaratmıştır ve
her an denetimi altında tutmaktadır. Yaşamın sürmesi, evrendeki
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hassas dengelerin, olağanüstü inceliklerle dizayn edilmiş sistemlerin
devam etmesi Allah'ın kontrolüyle mümkündür. O'nun dilemesi dışın-
da hiçbir şey varlığını sürdüremez. Allah'ın yoktan var ettiği evren yi-
ne O'nun 'Kaim' sıfatı ile ayakta durmaktadır. 

KARİB
Yakın olan

Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onla-
ra) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına
cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap ver-
sinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu
bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

Allah'ı gereği gibi tanımayanlar ve Kuran ayetlerinden uzak yaşayan-
lar, Allah'ın varlığı hakkında çok puslu, gerçekten yetersiz bilgi ve dü-
şüncelere sahiptirler. Bu kimselere sorulduğu zaman "yeri ve gökleri
yaratan Allah'tır" derler. Fakat insanı en ince ayrıntısına kadar planlayıp,
en güzel surette yaratan Allah'ın göklerde olduğunu ve kendilerinden
çok uzakta bulunduğunu zannederler. Halbuki Allah, Katından gönder-
diği ayetlerle Kendini kullarına tanıtır. Ayette şöyle bildirilir:

Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler
vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha ya-
kınız. (Kaf Suresi, 16)

Öyle ki "iki kişi konuşurken üçüncüsü Allah'tır, üç kişi konuşurken
dördüncüsü Allah'tır." Bir insan fısıldasa da Allah onu duyar, yerinden
kıpırdasa bile onu görür. Allah kişinin içinden geçen her düşünceyi bi-
lir. O uyurken de, yürürken de, konuşurken de Allah yanındadır. 

KASİM
Kısımlandıran, rızıkları, nimetleri adalet,

hikmet ve rahmet içinde taksim edip 
herkese nasibini veren

Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya
hayatında maişetlerini aralarında Biz paylaştırdık ve onlar-
dan bir bölümü (diğer) bir bölümünü 'teshir etmesi için, bir
bölümünü bir bölümü üzerinde derecelerle yükselttik.
Rabbinin rahmeti; toplayıp-yığdıklarından daha hayırlıdır.
(Zuhruf Suresi, 32)
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Amazon'da yüzlerce sene dimdik duran ağaçlar, Kuzey Kutbun-
da her tarafı buzlarla çevrili bir adada yaşayan penguen sürüsü, çölde
30 senedir hiç kıpırdamadan duran bir kaktüs, yağmur ormanlarında
taşıdıkları yapraklardan ürettikleri mantarla beslenen karıncalar...

Yukarıda sayılan ve sayılamayan canlıların hepsi yaşamak için bes-
lenmeye muhtaçtır. Kimi kesinlikle suya ihtiyaç duyarken, kimi sene-
lerce hiç su istemez, birisi sıcağı severken diğeri sıcakta yaşayamaz.
Üstelik hepsinin birarada yaşaması için bunlar gibi birçok şartın aynı
anda oluşması gerekir. Tüm bu canlıları yaratan Allah, her birinin ih-
tiyaçlarını ayrı ayrı düzenlemiştir. 

Allah yarattığı herşeyin ihtiyacını karşılaması ve rahmetini yarattı-
ğı canlılar arasında paylaştırmasıyla sonsuz şefkatini, merhametini gös-
terir. Elbette bu canlılar arasında insan da vardır. Allah insanın yaşa-
yabilmesi için çeşit çeşit nimet var etmiş, ihtiyacı olan herşeyi kendi-
sine vermiştir. Bu gerçeğe Kuran'da şöyle dikkat çekilmektedir:

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini say-
maya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz.
Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. (İbrahim
Suresi, 34)

KAVİ
Pek güçlü olan

Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi
Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de, Allah da onları günahla-
rından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz, Allah, en büyük kuvvet
sahibidir, sonuçlandırması pek şiddetlidir. (Enfal Suresi, 52)

Tarih boyunca Allah çeşitli kavimlere elçiler göndermiş, onlar va-
sıtasıyla insanlara uymaları gereken doğru yolu bildirmiştir. Gönderi-
len elçiler de tek ilahın Allah olduğunu, yalnızca Allah'tan korkup sa-
kınmak ve O'nun emirlerini yerine getirmek gerektiğini kavimlerine
tebliğ etmişlerdir. Ancak kavimlerin çoğu inkara sapmış, elçileri yalan-
lamış ve Allah'ın azabını hak etmişlerdir.

Her dönemde Allah'ın gönderdiği elçileri inkar eden, onlara
mümkün olduğu kadar zorluk çıkaran, sıkıntı vermeye çalışan inkarcı-
lar, Allah'ın azabını görünceye kadar bu tutumlarından vazgeçmemiş-
lerdir. Onlar, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını dü-
şündükleri için kendilerini haklı görmüş, büyüklenmekten vazgeçme-
mişlerdir. Oysa unuttukları çok önemli bir gerçek vardır: Allah, en

48



büyük güç sahibi olandır.
Bu önemli gerçeği kavrayamayan inkarcılar, asla erişemeyecekle-

ri bir büyüklük hevesi içerisinde olmuşlardır. Allah'ın dilediğinde tek
bir fırtınayla tüm mallarını yok edebileceğini, şiddetli bir yağmurla
ekinlerini helak edebileceğini ve daha bunun gibi ellerindeki gücü, ser-
veti yok edebilecek sayısız sebebi göz ardı etmişlerdir. Sonuç olarak
yeryüzünde de, ölümden sonra ahirette de Allah'ın azabı ile yüz yüze
gelmişlerdir. 

KEBİR
Pek büyük

O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür,
yücedir. (Rad Suresi, 9)

Allah evrendeki tüm canlıları kontrolü altında tutandır; toprağın
içine atılan tohumların ne zaman filizleneceğini, bir kuyrukluyıldızın
dünyanın kaç kilometre uzağından geçeceğini, hangi canlının ne zaman
doğacağını ve ne zaman öleceğini ve burada sayarak bitiremeyeceği-
miz herşeyi bilir. Allah sonsuz büyüklüğü ile yeryüzünde yaşayan tüm
insanların aklından geçen düşüncelere, hepsinin bilinçaltına, yaptıkları
işlerindeki niyetlerine de hakimdir. 

Allah herşeyin kaderini en ince ayrıntısına kadar belirler. Gaybın
bilgisi yalnızca Kendisine aittir. Allah'ın sonsuz aklı, ilmi, bilgisi, affedi-
liciliği, merhameti ve azabı insanın kavrayışının çok üzerindedir. Hiç
kimse O'nun kararlarına en ufak bir müdahalede bulunmaya güç yeti-
remez. Allah, kainattaki herhangi bir canlı için bir zarar dileyecek ol-
sa onu kaldırabilecek yoktur, bir rahmet dilediğinde de O'nun rahme-
tini engelleyebilecek olan yoktur.

İnsanın yapması gereken ise, böylesine büyük bir gücün karşısın-
da saygı dolu bir korku ile secde etmek, herşeyin hakimi olan Rabbi-
mize sığınıp merhamet istemektir. Çünkü Allah merhamet etmediği
sürece insanın kurtuluş bulması mümkün değildir. 

KERİM
Keremi bol, cömert olan

... Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim
nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir
şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır.
(Neml Suresi, 40)

Evreni en ince ayrıntısına kadar Allah yaratmış ve Kendi
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sıfatlarıyla şekillendirmiştir. Var olan herşey, O'ndandır. Tüm güzel-
likler, incelikler O'nun aklının tecellileridir. Diğer tüm varlıklar gibi in-
sanlar da O'nun dilemesi ile yeryüzüne gelirler. Ayetlerde insanın üs-
tünlüğü şöyle bildirilmiştir:

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni alda-
tıp-yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde
biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir suret-
te seni tertib etti. (İnfitar Suresi, 6-8)

Ancak bazı insanlar düşünebilme yeteneğine sahip oldukları hal-
de, böyle mükemmel düzenlenmiş bir dünyaya nasıl geldiklerini, çev-
relerindeki sayısız nimetin kim tarafından verildiğini düşünmezler.
Kendisine verilmiş olan yeteneğini kullanan ve görüp akleden bir in-
san ise; kim tarafından yaratıldığını, kendi başına elde etmeye asla güç
yetiremeyeceği sayısız nimeti kimin verdiğini, algılama, düşünebilme,
akledebilme kabiliyetlerine nasıl sahip olduğunu düşünür. Bunları dü-
şünen insanın karşısına çıkan gerçek tektir: Onu var eden ve asla güç
yetiremeyeceği üstün nimetleri bağışlayan, son derece cömert bir ya-
ratıcı vardır. Bu yaratıcı göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır ve Ku-
ran'da insanlara şöyle buyurmaktadır:

Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak'tan yarattı.
Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; Ki O, kalemle (yaz-
mayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır; gerçek-
ten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden. Şüphesiz,
dönüş yalnızca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8)
Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi kendisini yaratan 'en bü-

yük kerem sahibi' Allah'a karşı insana düşen görev şükretmektir.
Allah insana sayısız nimetler vermiş ve karşılık olarak da yalnızca Ken-
disine kulluk edilmesini istemiştir. Bu Allah'ın samimi kullarının üze-
rinde taşıdığı ahlaktır. Onlar da dünyada gösterdikleri bu faziletli ta-
vırlarının karşılığını ahirette daha üstünüyle alacaklardır.

KUDDÜS
Hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten

çok uzak, pek temiz
Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz,
Hakim olan Allah'ı tesbih eder. (Cuma Suresi, 1)

Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın
altında bulunan herşeyin, kısacası mikro ve makro alemlerdeki
herşeyin tek yaratıcısıdır. İnsanın gözünü çevirip etrafına baktığında
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görebildiği ve çıplak gözle göremediği her yerde bulunan düzen, ka-
nunlar, istikrarlı gidişat tamamen Allah'a aittir. "Şüphesiz Allah,
gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında)
tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisin-
den sonra artık kimse onları tutamaz..." (Fatır Suresi, 41) aye-
tiyle bildirildiği gibi var olan tüm sistemin düzenleyicisi ve koruyucu-
su O'dur.

Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unu-
tur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi
yönden son derece eksiklik ve acz içindedirler. Ömürleri boyunca
bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göster-
mek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uy-
kusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş
olurlar. Ancak herşeyin yaratıcısı ve 'en güzel isimlerin sahibi' olan
Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın sonsuz gücü,
yüceliği, aklı ve sınırsız ilmi Kuran'da insanlara bildirilmiştir.

LATİF
Lütuf sahibi, lütfedici olan

Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır.
O, kuvvetlidir, azizdir. (Şura Suresi, 19)

Daha önce de belirttiğimiz gibi dünya üzerinde iki tür insan yaşar:
Allah'a teslim olanlar ve O'nu inkar edenler. Allah çok sayıda insan
yaratmış ancak bunlardan çok az bir kısmını Kendisine teslim olanlar-
dan kılmıştır. Kuran'da pek çok ayette insanların çoğunun iman sahi-
bi olmayacağından, doğru yola ulaşamayacağından bahsedilmiştir. Bu
insanlar şeytanın yoluna tabi oldukları, Allah'ı unuttukları, 'vicdanları
kabul ettiği halde' inkar ettikleri için cehennem ehli olmayı hak etmiş-
lerdir. Allah'a teslim olan, O'nun rızası için yaşayan insanlar ise dün-
yada ve ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam sürerler. Kuşkusuz insan-
ların elçilerle, kitaplarla uyarılmaları ve böylece doğru yolu bulma im-
kanına sahip olmaları Allah'ın lütuflarından biridir. Kuran'da Allah'ın
müminlere olan lütfu şöyle bildirilmiştir:

Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerinden on-
lara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki
O) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Ki-
tabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir
sapıklık içindeydiler. (Al-i İmran Suresi, 164)
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Latif olan Allah mümin kullarına her türlü zor durumda yardım
ederek de lütfunu gösterir. Kuran'da geçmiş kavimlerden bildirilen
kıssalarda Allah'ın samimi kullarına destekçi olması, onlara lütufta bu-
lunması ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin Allah Hz. Mu-
sa'nın kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmış ve onları yeryüzüne
mirasçı kılmıştır. Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi ol-
duğu gibi ahirette de onlara yardım edecek, kötülüklerini iyiliklere çe-
virecek ve onlara lütufta bulunacaktır. 

MAKİR
Tuzak kuran

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek ve-
ya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu
tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) ku-
ruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık ve-
renlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

Tarih boyunca hak dine karşı hileli düzenler kuran inkarcılar, ken-
di bencil tutkuları için -iktidar hırsları, kişisel çıkarları gibi- insanları
dinden uzaklaştırmaya çalışmış ve onları ahirette "... siz gece ve
gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah'ı inkar etmemizi
ve O'na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz." (Sebe Sure-
si, 33) diyecekleri bir konuma sokmuşlardır. Ancak burada göz önün-
de bulundurulması gereken son derece önemli bir nokta vardır;
Allah bir ayetinde şöyle bildirir:

Onlardan öncekiler de hileli düzenler kurmuşlardı; fakat
düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir... (Rad Suresi, 42)

Yukarıdaki ayette belirtildiği gibi, düzen kuruculuğun tümü Allah'a
aittir; bu nedenle inkarcıların kurdukları düzene karşılık olarak en bü-
yük düzeni kuran yine Allah'tır. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların
düzenleri, dağları yerinden oynatacak da olsa, Allah katın-
da onlara hazırlanmış düzen vardır. (İbrahim Suresi, 46)

Kurulan hileli düzenlere karşılık olarak, Allah katında mutlaka
rahmani, yani müminleri korumaya yönelik bir karşı düzen vardır. Ve
bu, Allah'a göre çok kolaydır Allah elçilerini ve müminleri hedef alan
tuzakların tamamını boşa çıkarır ve tuzaklarını, daha kurma aşamasın-
dalarken inkarcıların kendi başlarına geçirir.
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MALİK-İ YEVMİD-DİN 
Din gününün sahibi

Din gününün malikidir. (Fatiha Suresi, 3)

İnsanların öldükten sonra dirilecekleri, biraraya gelerek hesap ve-
recekleri gün, din günüdür. O gün insanın başkalarıyla, hatta kendi an-
nesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bile ilgilenmeye ne hali, ne fırsatı var-
dır. Din gününün şiddeti ve olağanüstü korkusu, herkesi kendi derdi-
ne düşürür. Allah o diriliş gününü Kuran'da şöyle tarif etmektedir:

Din gününü sana bildiren şey nedir? Ve yine din gününü sa-
na bildiren şey nedir? Hiçbir nefsin bir başka nefse herhan-
gi bir şeyle güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnız-
ca Allah'ındır. (İnfitar Suresi, 17-19)

O gün dünya hayatında kişinin en çok değer verdiği şeylerin
Allah'ın azabı karşısında hiçbir öneminin olmadığı görülür. Artık in-
sanlar arasındaki dünyevi yakınlıkların, soy bağlarının hiçbir anlamı
kalmamıştır. Tek değer, kişinin imanıdır. Hiç kimse kimseye yardım
edemez. 

Kişi din gününün tek sahibi olan Allah'ın huzurunda ilk yaratıldı-
ğında olduğu gibi yalnızdır. Dünyadaki yaşamı süresince her yaptığı,
her düşündüğü din gününde gözler önüne serilir. En ufak bir ayrıntı
dahi unutulmaz. Ancak Allah kimi dilerse rahmetiyle kurtarır. İnkar-
cıların kahredici bir pişmanlığa sürüklendiği bu günde müminler ise
sevinçli ve coşkuludurlar. "... O gün Allah, peygamberi ve onun-
la birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir..." (Tahrim
Suresi, 8). Çünkü Allah Kuran'da, "elçilerine ve iman edenlere,
hem dünya hayatında hem de şahitlerin (şahitlik için) dura-
cakları gün yardım edeceğini" vaat etmiştir. 

İşte o günün sahibi yalnız Allah'tır ve emir O'nundur. 

MALİK-ÜL MÜLK
Mülkün ebedi sahibi

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verir-
sin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar,
dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen,
herşeye güç yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

Şu an bulunduğunuz yerden etrafınıza baktığınızda gördüğünüz
herşeyin sahibi vardır. Oturduğunuz koltuk atomlardan oluşmaktadır.
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Bu atomların her birinin yaratıcısı Allah'tır. Saksıda duran çiçek, Rabbi-
mizin ona sağladığı imkanlarla (güneş, su vs.) büyümektedir. Pencere-
den görünen deniz ve içindeki tüm canlılar Allah dilediği için oradadır.

Ve hatta kendi bedeniniz de sizden tamamen bağımsız olarak sizi
var eden Allah'ın kontrolündedir. Siz dünyaya gözünüzü açtığınızda
hem kendi bedeninizdeki kusursuz sistemle, hem de içinde bulunduğu-
nuz dünyayla ve hatta tüm evrenle karşılaştınız. Ancak bundan önce
bunların hiçbirine sahip değildiniz. Elbette bu gerçek tüm insanlar için
geçerlidir. O halde herşeyin mülkü, herşeyin yaratıcısı ve sahibi olan
Allah'a aittir. Bu açık gerçeğe rağmen insan bunları görmezden gelir ve
Allah'ın apaçık varlığını göz ardı ederek elindeki herşeyin kendisine ait ol-
duğu zannına kapılır. Tüm acizliğine rağmen kendini üstün görme yanılgısı
içinde olan insan büyüklenir ve inkara kalkışır. Fakat bu inkar yalnızca ken-
disine zarar verir; çünkü Hz. Musa'nın söylediği gibi; "... Eğer siz ve yer-
yüzündekilerin tümü inkar edecek olsanız bile şüphesiz Allah
hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmüştür." (İbrahim Suresi, 8)

MECİD
Şanı büyük ve yüksek

Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir. (Büruc Suresi, 15)

Allah'ın şanı tüm kainatta kendini apaçık delillerle göstermektedir.
O'nun şanının yüceliğini tanımayan hiçbir insan yoktur. O'nu inkar
edenler, "inanmıyoruz" diyenler bile O'nun yarattıklarına şahit oldukla-
rı için aslında gücünü ve şanını tanıyıp bilirler. Ancak içlerindeki büyük-
lenme arzusu sebebiyle inkar ederler.

Allah'ın kainatta yarattığı muhteşem güzellikler de, kusursuz sis-
temler de O'nun şanına yaraşır şekildedir. Gökyüzünde tonlarca ağırlı-
ğında su taşıyan bulutlar, milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızlar,
uçsuz bucaksız genişlikteki okyanuslar, binlerce metre yükseklikteki
dağlar, içinde sayısız canlı türleri barındıran ormanlar Allah'ın yarattığı
güzelliklerden yalnızca birkaç tanesidir. 

Birkaç saniyede bir şehri yerle bir eden deprem, bir anda patlaya-
rak binlerce derecelik ısıdaki lavlarını boşaltan bir volkan, herşeyi önü-
ne katıp götüren sel, düştüğü anda isabet ettiği yere ölüm getiren yıldı-
rım ya da bir tayfun yalnızca Allah'ın gücünün göstergelerindendir.
Allah hepsini şanına yaraşır şekilde yaratmıştır. Sayılanlar ve burada da-
ha sayılamayan milyonlarca örnek yalnızca Allah'ın şanının
büyüklüğünün evrendeki delillerindendir. Allah Kuran'da şöyle buyur-
maktadır:
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Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti
ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O,
övülmeye layık olandır, Mecid'tir." (Hud Suresi, 73)

MELCA
Kendisine sığınılan

(Savaştan) Geri bırakılan üç (kişiyi) de (bağışladı). Öyle ki,
bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, ne-
fisleri de kendilerine dar (sıkıntılı) gelmişti ve O'nun dışında
(yine) Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladı-
lar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti.
Şüphesiz Allah, (yalnızca) O, tevbeleri kabul edendir, esir-
geyendir. (Tevbe Suresi, 118)

İnsanların tamamı dua etmeye muhtaçtır. Dua eden insan, karşı-
sına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu, tüm olayları, ka-
inatın yaratıcısı ve hakimi olan Allah'a yöneltmiş, O'na sığınmış de-
mektir. Bir problemi çözmenin ya da bir zararı önlemenin bütün yol-
larının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah'a dayandığını bilmek,
sadece O'na sığınmak kullar için büyük bir güven kaynağıdır.

İnsanı sadece bir damla sudan yaratan, tüm varlık alemini yoktan
var eden Allah için herhangi bir kişinin sıkıntısını ya da ihtiyacını gi-
dermek çok kolaydır. Onun dışında ise sığınılacak hiç kimse, hiçbir
merci yoktur. Allah'ın dışında medet umulanlar, yardım beklenenler
kendi nefislerine bile güç yetiremezler. İsteyen aciz olduğu gibi ken-
disinden istenen de aynı konumdadır, acizdir. Allah, Kendisinden baş-
ka medet umulan varlıkların, içlerinde bulundukları zavallı ve güçsüz
durumu aşağıdaki ayetinde bir örnekle şöyle açıklamıştır:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Si-
zin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için
biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamaz-
lar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da on-
dan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. (Hac Su-
resi, 73)

İnsanların tümü zor bir durumla karşı karşıya kaldıklarında,
Allah'tan başka sığınacak bir güç olmadığını anlarlar ve Allah'tan yar-
dım umarlar ki bu gerçek Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtar-
maktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak
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dua etmektesiniz: Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, ger-
çekten şükredenlerden oluruz." (Enam Suresi, 63)

İnsanın, zor bir anında yalnızca Allah'ı aklına getirmesi, aslında tek
sığınacağı varlığın Allah olduğunu bildiği anlamına da gelmektedir. O
halde insan geç kalmadan Rabbimize sığınmalıdır.

MELİK
Bütün kainatın sahibi ve mutlak surette 

hükümdarı 
De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, in-
sanların (gerçek) ilahına; (Nas Suresi, 1-3)

Allah'ın 'Melik' sıfatı O'nun var olan herşeyin sahibi olduğu anla-
mına gelir. Bizim gördüğümüz ve göremediğimiz varlıkların her biri-
nin içinde yaşadığı alemlerin yaratıcısı ve tek sahibi Allah'tır. Yaşadığı-
mız evrenin ezeli ve ebedi hükümdarı da O'dur. Tüm yıldızlar, insan-
lar, hayvanlar ve bitkiler, göremediğimiz alemlerde yaşayan cinler,
şeytanlar, melekler ve daha bilemediğimiz pek çok varlık Allah'ın em-
ri altındadır.

Sonsuz kudret sahibi olan yaratıcımıza tabi olduğunu bilen bir insa-
nın, kendisini başıboş görmesi mümkün değildir. Allah herşeyden haber-
dar, herşeye güç yetiren, herşeyi gören ve işitendir. Bunu bilen bir in-
san, kendisini yaratana karşı sorumlu olduğunu da bilmelidir. Nitekim
müminlerin içinde bulundukları bu düzenin tek bir sahibinin olduğunu
bilmeleri, onları doğal olarak yaptıkları her işte herşeye ve herkese ha-
kim olan, her dilediğini yerine getiren Allah'a yöneltir. Bu konu ile ilgili
olarak Kuran'da haber verilen ayetlerden bir tanesi şöyledir:

Hak melik olan Allah pek yücedir, Ondan başka ilah yoktur;
Kerim olan Arş'ın Rabbidir. (Müminun Suresi, 116)

METİN
Çok sağlam olan

Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan
Allah'tır. (Zariyat Suresi, 58)

İnkarcıların en çok yanılgıya düştükleri konu Allah'ın varlığı değil,
Allah'ın sıfatlarıdır. Kimisi Allah'ın herşeyi en başta yaratıp bıraktığını,
daha sonra olayların kendi başına gelişip devam ettiğini, kimisi Allah'ın
insanı yarattığını fakat hiçbir şeyden sorumlu olmadığını savunur. 
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Sonuçta imansızlığın temelinde Allah'ın varlığını reddetme oldu-
ğu gibi bunun yanı sıra, "Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir
edemediler..." (Hac Suresi, 74) ayetinde de belirtildiği gibi, Allah'ı
gereği gibi takdir edememe sorunu yatar. Ne var ki, dünya hayatında
her türlü delili görmelerine rağmen Allah'ın kudretini takdir edeme-
yen insanların Allah'ın kuvvetini asla inkar edemeyecekleri öyle bir
gün gelecektir ki, o gün Allah'ın azametini, kudretini çok büyük bir
şiddetle hissedeceklerdir. Allah'ın kuvvetiyle yeryüzündeki en sağlam
yapılar olan o heybetli, sarsılmaz dağlar yerlerinden oynatılıp yürütü-
lür, köklerinden savrulur, paramparça edilirler.

O gün meydana gelecek yıkım Allah'ın şanına, kudretine yakışa-
cak şekildedir. Dünyadaki en büyük kütle ve en büyük hayat kaynağı
olan okyanuslar suyun kaynaması gibi kaynar, tutuşur. 

İnsanın bildiği, alıştığı ve sonsuza dek süreceğini sandığı bütün var-
lıklar ve düzenler temelinden bozulmaya uğrar, darmadağın olurlar.
Milyonlarca yıldır var olan yer ve gök, onları inşa eden sonsuz güç ta-
rafından paramparça edilir. Yine milyonlarca yıldır ışık saçan hayat
kaynağı Güneş köreltilerek gerçek bir sahibinin olduğu gözler önüne
serilir. Böylelikle herşeyin üstündeki tek ve gerçek kuvvet sahibinin
Allah olduğu, yegane hakimiyetin ve gücün de Rabbimize ait olduğu
tüm açıklığıyla ortaya çıkar. 

MEVLA
Dost, sahip, müminlerin dostu olan, onlara 
hayır yolları açan ve onları muvaffak kılan

Hayır, sizin mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en ha-
yırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 150)

Mümin, herkesin ve herşeyin varoluşunu Allah'a borçlu olduğunu
bilir. Kendisi de dahil tüm varlıkları Allah ayakta tutmaktadır ve dile-
diği anda yok edip ortadan kaldırabilir. Çünkü var olan herşeyin ger-
çek sahibi Allah'tır. Bu yüzden de müminin yegane dostu Allah'tır. Ve
O'nu vekil edinmesinden dolayı yaşamı boyunca her türlü sıkıntı ve
üzüntüden de uzaktır. Herşeyden önce Rabbimizin, en büyük dostu-
nun yardımı ve desteği kendisiyle beraberdir. Allah da velisi olduğu
kulunun üzerine "güven duygusu ve huzur" (Tevbe Suresi, 26) in-
dirmiştir. Bu huzur, müminin; her namazda, her salih amelde, Allah
rızası için yaptığı küçük büyük her işte Rabbimizin kendisini gördüğü-
nü ve bunların karşılığını kat kat fazlasıyla vereceğini bilmesinden do-
ğar. Yine Allah'ın kendisini görünmeyen ordularla ve meleklerle des-
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teklediğini, "önünden ve arkasından izleyenleri" olduğunu ve
bunların kendisini "Allah'ın emriyle gözetip korumakta" (Rad
Suresi, 11) olduklarını, O'nun yolunda yapılan mücadelede galip gele-
cek olanların, cennetle müjdelenenlerin hep müminler olduğunu bil-
mesinden kaynaklanan bir güven duygusudur. İman eden bir insan,
mevlamız olan Allah'ın kimseye güç yetireceğinden fazlasını yükleme-
yeceğini de bilir. Kadere ve her işi evirip çevirenin Allah olduğuna ke-
sin bir bilgiyle iman eder ve böylece yalnız Allah'a tevekkül eder. Mü-
minlerin içinde bulundukları bu ruh haline Kuran'da şöyle dikkat çe-
kilmiştir:

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle
hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler
yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

MUAHHİR / MUKADDİM
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

istediğini ileri geçiren, öne alan
Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek
olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey
bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar
ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertele-
nebilirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Allah dilediğini erteleyen, geride bırakan, dilediğini de öne alan,
ileri geçirendir. Herşeyin tek yaratıcısı olduğu için kainat üzerindeki
her türlü canlı ve cansız varlık üzerinde dilediğini yapabilme gücüne
sahiptir. Dünya üzerinde gerçekleşen her olayın zamanı, Allah katın-
da önceden tespit edilmiştir. Herşeyin varlığının ve yazgısının gerçek
sahibi olan Allah, bu varlıkların yaşamları süresince görüp geçirecek-
leri tüm olayları süresiyle belirlemiştir. Günü, saati hatta saniyesi gel-
diğinde gerçekleşecek olan mutlaka gerçekleşir. Allah'ın dışında hiç
kimse herhangi bir olayı öne alamaz veya erteleyemez. Nitekim bu
gerçeğe Kuran'da şöyle dikkat çekilmiştir:

Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince, ne
bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zama-
nında çökerler.) (Araf Suresi, 34)

Tayin edilen bu vakitleri Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın
takdir ettiği an gelmeden önce bir yaprak dahi düşmez. Var olan her-
şey doğumundan ölümüne bu ilahi zamanlamaya tabidir. Hiç kimse
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Allah'ın kendisi için tayin ettiği vaktin dışına çıkamaz, hiçbir olayı er-
telemeye ya da öne almaya güç yetiremez. Ancak ve ancak Allah tak-
dir ederse, dilediğini erteler, dilediğini de öne alır. 

Bu durumda Allah'a iman eden bir kula düşen ise, Allah'ın neyi ile-
ri aldığını neyi ertelediğini araştırmadan O'na yakınlaşmaya çalışmak,
Allah'ın kendisine verdiklerinden kesin olarak razı olmaktır. İnsan için
en hayırlı olanı bilen, tesbit eden Allah'tır. İnsanın hayırlı gördüğü bir
şey kendisi için bir şer olabilir. Dolayısıyla mümin için önemli olan
Allah'ın takdir ettiği olaylardan tamamen razı olmasıdır.

MUAZZİB
Azaplandıran

Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azab gibi azablan-
dıramaz. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. (Fecr Su-
resi, 25-26)

Etraflarındaki tüm delillere rağmen Allah'a iman etmeyen, O'nun
büyüklüğünü, kudretini tanımamakta direnen insanlar kuşkusuz büyük
bir azabı da hak etmişlerdir. Çünkü Allah insanı yaratmış, yeryüzüne
yerleştirmiş ve orada ihtiyacı olan herşeyi kendisine vermiştir. Ancak
Allah'ın verdiği tüm bu nimetlere rağmen bazı insanlar inkarda ısrar
etmektedirler. Hatta bir kısmı büyük bir azgınlıkla Allah'a iman eden
müminlere düşmanlık beslemekte, Allah'ın dinini engelleyebilmek için
çalışmalar yürütmektedirler. Allah dünya üzerindeki hükmünü elçile-
ri aracılığıyla yürütür. Dolayısıyla inkar edenlere tattıracağı dünya aza-
bının bir kısmı da elçilerinin vesilesiyle olmuştur. Allah, ayetlerinde
şöyle bildirir:

Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar
ve şehirde kışkırtıcılık yapan (yalan haber yayan)lar (bu tu-
tumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni on-
lara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu
kalabilirler... (Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında
(uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin
olarak bir değişiklik bulamazsın. (Ahzab Suresi, 60-62)

İnkarcıların ahirette tanışacakları azap ise sonsuza dek son bulma-
yacak korkunç bir azaptır. Allah orada insanı hem fiziksel, hem de psi-
kolojik yönden azaplandıracak çok çeşitli yöntemler var etmiştir.
Çünkü Allah yarattığı kullarının zaaflarını en iyi bilendir ve bu zaaflar
doğrultusunda en çok acıyı da yine Allah verecektir. 
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MUHİT
Kuşatan

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan ya-
na derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O,
herşeyi sarıp-kuşatandır. (Fussilet Suresi, 54)

Dinden uzak yaşayan insanlar, gizlice yaptıkları sahtekarlıkları,
söyledikleri yalanları karşılarındaki insanların fark etmediğini düşün-
düklerinden içlerinde garip bir heyecan duyarlar. Yaptıklarını çok bü-
yük bir kar olarak görür hatta bundan dolayı 'akılsızca' bir büyüklük
hissine kapılırlar. Oysa yapılan tüm sahtekarca eylemler kişinin kendi
aleyhinedir. Ne var ki inkar eden kişi zararda olduğunu farkında bile
değildir. Fakat hesaba katmadığı bir nokta daha vardır: Herşeyin üze-
rinde şahit olan, işiten, gören Allah kendisini her yönden sarıp kuşat-
maktadır. Bu gerçek ayette şöyle bildirilmiştir:

Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa
O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi
'geceleri düzenleyip kurarlarken' onlarla beraberdir. Allah,
yaptıklarını kuşatandır'. (Nisa Suresi, 108)

Hiçbir düşünce, hiçbir fısıltı Allah'tan gizli kalmaz. O tüm insanla-
rın sinelerinin özünde saklı olanı bilir, onlara 'şahdamarlarından daha
yakın'dır. Allah insanları ve yaptıklarını kuşattığı gibi tüm kainatı da ku-
şatmıştır. Allah cinlerin ve meleklerin bulunduğu ve daha bilmediğimiz
alemleri de yaratan ve ilmiyle kuşatandır. 

MUBKİ / MUDHİK
Ağlatan / güldüren

Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur. (Necm Suresi, 43)

Mümin yaşadığı herşeyi Allah'ın yarattığını bilir ve bu nedenle her
türlü olay karşısında Allah'tan razı olur. En büyük sıkıntıyı bile tevekk-
külle karşılar. Dünyaya ait herşeyin geçici olduğunu bildiği için bunla-
rın kaybından üzüntü duymaz. Çünkü bilir ki, bu dünyada elinden çı-
kan herşey ahirette kendisine misliyle geri verilecektir. Üstelik Allah
inananlara dünyada da en güzel hayatı vaat etmiştir.

İnkar eden kimseler için ise durum elbette böyle değildir. Onlar,
sadece dünya hayatını kendine amaç edinir ve yaşadıkları tüm olayla-
rı, karşılaştıkları tüm insanları Allah'tan bağımsız olarak değerlendir-
dikleri için ruhları üzerinde yoğun bir baskı yaşarlar. Sürekli çevrele-
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rindeki insanları razı etmeye çalışmanın, dünya hırslarına kavuşmak
için çabalamanın doğurduğu bir korku ve telaş içindedirler. Allah'ı
dost ve yardımcı edinmedikleri için, herşeyi kendi düşünmek, hesap
etmek durumundadırlar. Ama hiçbir şeye güç yetiremezler. Allah bu
kişilere hem dünyada hem de ahirette bela vereceğini şu şekilde ha-
ber vermektedir:

Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağ-
lasınlar. (Tevbe Suresi, 82)

Bu, yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah'ın inkarcılara takdir ettiği
bir beladır. Ağlayacakları her olayı, her sebebi Allah yaratır ve vakti-
ni de o tayin eder. Allah inkarcıları ağlatırken mümin kullarına Kendi
katından neşe, rahatlık ve huzur verir; yüzlerini sürekli güldürür. On-
ların velisi ve dostu olduğu için hüznü ve kötülüğü onlardan giderir.
Zorlukla, sıkıntıyla karşılaşsalar bile onlara sabır ve güç verir, neşele-
rini eksiltmez. Allah'ın onlar için hükmü dünyada da, ahirette de pırıl-
tılı bir sevinçtir. 

MUFİ
Ahdini yerine getiren, tastamam 

veren, ödeyen
Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda, sakın
kuşkuda olma. Daha önceleri, ataları nasıl tapıyor idiyse-
ler, bunlar da ancak böyle tapıyorlar. Şüphesiz Biz, onların
paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız. (Hud
Suresi, 109)

İnsanın yaşamı boyunca her yaptığı her düşündüğü Allah katında
yazılır. En ufak bir ayrıntı bile unutulmaz. Ayette şöyle buyrulur:

"... gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, (bu,) is-
ter bir kaya parçasından ya da göklerde veya yer(in derin-
liklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir (açığa çıkarır).
Şüphesiz Allah, latif olandır, (herşeyden) haberdardır."
(Lokman Suresi, 16)
Hesap günü gelince ise herkes kendi amel defterinden neyi ha-

zırladığını öğrenir ve buna uygun olarak da karşılık görür. O gün ki-
taplardaki ameller, hesap günü için özel olarak hazırlanmış duyarlı te-
razilerde tartılır. Allah'ın adaleti karşısında kimse zerre kadar haksız-
lığa uğratılmaz. Dünya hayatında yapılan her amel, en küçük ayrıntılar
bile eksik kalmaksızın bu tartıya konulur. Kişiye verilecek karşılık bu
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hassas terazinin ağır bastığı tarafa göre olur.

İşte, kimin tartıları ağır basarsa, Artık o, hoşnut olunan bir
hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa, Artık onun da
anası (son durağı) "haviye"dir (uçurum). Onun ne olduğu-
nu (mahiyetini) sana bildiren nedir? O, kızgın bir ateştir.
(Kaaria Suresi, 6-11)
Böylelikle herkesin yaptıklarının karşılığını tam olarak alması ile

birlikte Allah'ın adaleti yerini bulur. Diğer yönden Allah'ın insanlara
dualarına ve amellerine göre karşılık vermesi dünyada da tecelli eder.
Ne var ki bu, müminler için büyük bir lütufken, inkarcılar için ise kor-
ku verici bir tuzaktır.

MUHSİ
Sonsuz da olsa, herşeyin sayısını bilen

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak
saymış bulunmaktadır. (Meryem Suresi, 94)

"O yarattığını bilmez mi?" (Mülk Suresi, 14) ayetinde bildiril-
diği gibi, Allah kainatta yarattığı herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilir,
tüm canlılara hakimdir. Çünkü onların her birini renklerine, biçimle-
rine, görünüşlerine, özelliklerine kadar Allah yaratmıştır. Yarattığı
canlı varlıklarla cansızların sayısını da kesin olarak belirlemiştir. Kuş-
kusuz bu, insanoğlunun asla sahip olamayacağı, güç yetiremeyeceği bir
ilimdir ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 

Allah uzayın boşluğunda kaç tane gezegen ve kaç tane gök taşı ol-
duğunu, yıldızların sayısını, atomun çekirdeğinin çevresinde dönen
elektronların sayısını bilir.  Allah yerin içinde ve yüzeyinde kaç tane
kum taneciğinin bulunduğunu, yağan yağmur damlalarının, dünyadaki
tüm denizlerin dibinde yaşayan balıkların sayısını bilir. Yeryüzünde kaç
milyar bitki ve hayvan çeşidinin olduğunu bilir. Yeryüzünde Hz.
Adem'den beri yaşayan, şu anda yaşamakta olan ve kıyamete kadar da
yaşayacak olan insan sayısını da yalnızca Allah bilir...

Allah, insanların hayatları boyunca her yaptıklarını ve tüm düşün-
düklerini eksiksizce bilir ve din gününde bunları kendilerine haber ve-
rir. Yapılan her amel en küçük ayrıntılar bile eksik kalmaksızın din gü-
nünde ortaya getirilir. Allah bu gerçeği bir ayette şöyle haber verir:

Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yaptıklarını
haber verecektir. Allah, onları (yaptıklarıyla bir bir) saymış-
tır; onlar ise onu unutmuşlardır. Allah, herşeye şahid olan-
dır. (Mücadele Suresi, 6)
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MUHSİN
İhsanı olan, veren

... De ki: "Şüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah'ın elindedir,
onu dilediğine verir. Allah (rahmeti) geniş olandır, bilen-
dir." O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük
'lütuf ve ihsan (fazl)' sahibidir. (Al-i İmran Suresi, 73-74)

Hem bir mükafat ve şevk kaynağı, hem de karşılıksız bir lütuf ve
ihsanın göstergesi olarak salih kullarına dünyada nimet ve güzellik ver-
mesi Allah'ın değişmez bir kanunudur. Zenginlik, ihtişam ve güzellik
cennetin en temel özelliklerinden olduğu için, Allah sevdiği kullarına
cenneti hatırlatacak, onların cennete kavuşma arzu ve heyecanlarını
artıracak nimetlerin ve ortamların benzerlerini bu dünyada da yara-
tır. Bu yüzden nasıl inkarcıların ebedi azapları daha bu dünyadan baş-
lıyorsa, salih müminler için vaat edilen ebedi güzellikler de kendileri-
ne dünyadaki hayatlarında gösterilmeye başlanır. 

Allah Kendisinden bağışlanma dileyen, tevbe eden salih müminle-
ri cennetinin yanı sıra dünyada da güzel bir surette faydalandıracağını
ve onlara ihsanda bulunacağını ayetlerinde şöyle bildirmiştir. 

Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin.
O da sizi, adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta (fay-
da) ile metalandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını
versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben, sizin için büyük
bir günün azabından korkarım. (Hud Suresi, 3)

MUHYİ
Can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, yaşatan

O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz. (Yunus
Suresi, 56)

Bir varlığa can vermek, onu yoktan yaratmak ve onun yaşamını
sürdürebileceği şekilde dünya şartlarını düzenlemek yalnızca sonsuz
güç sahibi olan Allah'a mahsus bir özelliktir. Allah gözle görülemeye-
cek kadar küçük bir yumurta ile spermi birleştirir. Sperm yumurtanın
içine girer girmez yumurtanın çevresi bir zarla örtülür. Ve hayat baş-
lar. Allah bu küçücük hücreyi önce ikiye, sonra dörde böler, bu bö-
lünme hızla devam eder. Böylelikle annenin karnında mucizevi bir
yaşam başlar. Aynı hücreler bir süre sonra farklılaşarak hem beyni,
hem sinir sistemini, hem de sert kemikleri ve kıkırdakları oluşturur.
Böylelikle Allah dokuz ay içinde yoktan, gören, duyan, konuşan ve ak-
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leden bir insan yaratır. Anne karnındaki bebeği dokuz ay boyunca ko-
ruyarak büyüten yalnızca Allah'tır.

İnsanı dünyaya geldikten sonra onun yaşamasına izin veren de
Allah'tır. Sonra tüm insanlara kaderlerinde bir ölüm günü tayin etmiş-
tir. Bu ölüm gününe kadar da onları belli bir süre dünya hayatında tu-
tarak imtihan eder. Tayin edilen süre geldiğinde de insanların canını
alır ve dünyada işledikleri amellerin karşılıklarını vermek üzere, daha
önce yoktan var ettiği gibi ölümlerinden sonra tekrar diriltir. Kuşku-
suz bu, sonsuz güce sahip Allah için çok kolay bir iştir. Ancak insan-
ların bir kısmı bu dirilişten yana gaflet içindedirler ve derler ki:

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi; dedi ki:
"Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?"
(Yasin Suresi, 78)

Buna karşılık ayette şöyle buyrulmaktadır:

De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her
yaratmayı bilir." (Yasin Suresi, 79)

MUKALLİB
Çeviren (kalpleri)

Biz onların kalplerini ve gözlerini, ilkin inanmadıkları gibi
tersine çeviririz ve onları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır
bir durumda terk ederiz. (Enam Suresi, 110)

İnsan Allah'ın kendisi için seçip beğendiği dini öğrenmeden ve onu
yaşamadan, Allah'ı gereği gibi tanıyamaz, yaratılış amacını kavrayamaz.
Hayatın, ölümün, ahiretin, cennetin, cehennemin, şeytanın ve melek-
lerin neden yaratıldığını da tam anlamıyla kavraması mümkün olamaz.
İçinde milyarlarca canlıyı barındıran kainatın yaratılışındaki hikmetleri
düşünmez bile. Bu insan hayatı boyunca gaflet içinde yaşayıp yine gaf-
let içinde ölür. Ancak Allah insanın kalbine iman verdiği takdirde kişi
bütün bu soruların cevabını bulur. Böylelikle Allah daha önce Kendi-
sine inanmayan bir insanın kalbini çevirerek samimi olan bir hale dön-
dürebilir. Önceden din hakkında olumsuz düşünen bir insan artık
olumlu düşünmeye, O'nun emirlerinden yüz çeviren bir insan bunla-
rı titizlikle uygulamaya başlar. Allah'ı hiç zikretmezken sürekli O'nu
anmaya, hiç şükretmezken sürekli şükretmeye başlar. Kısaca iman
eden kişi adeta uykudan uyanmış gibidir. Çünkü Allah onun kalbine
imanı sindirmiş ve küfürden çevirmiştir. Görüldüğü gibi imanı insana
ancak Allah verir; dilediği anda da geri alır. İnsanın iman sahibi olma-
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sı ise, kalbinin Allah'ın ayetlerine karşı yumuşamasına bağlıdır. Ancak
Allah'a teslim olmuş bir kalp hidayet bulur.

İnkarcılar iman etmedikleri için etraflarındaki büyük gerçekleri
göremezler. Tüm kainat Allah'ın varlığının apaçık delilleriyle doludur;
ama inkar eden kimse bunu fark edemez. Allah bu durumla ilgili ola-
rak ayette inkarcıların kalpleri üzerinde kavramalarını engelleyen bir
perde olduğu şöyle bildirilir:

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt
çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutan-
dan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu
kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulakla-
rına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, on-
lar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Eğer bir insanın kalbi üzerinde perde varsa ve Allah bu kişinin an-
layışını kapatıyorsa, artık onu doğru yola çevirmek, Allah'ın dilemesi
dışında mümkün değildir. Allah ancak kalpten iman etmeyi ve Kendi-
sine yakın olmayı isteyenin kalbini yumuşatır, böyle bir kişiyi samimi
Müslümanların arasına katar. Samimiyetsiz olanların da kalbini çevire-
rek onları küfre geri döndürür. O dilediğinin kalbini dilediği anda çe-
virmeye kadirdir. O'nun çevirdiği kalbi tekrar geri döndürebilecek
olan da yoktur.

MUKMİL
Kemale erdiren

... Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmak-
tan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdir-
dim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak
İslam'ı seçip-beğendim... (Maide Suresi, 3)

İnsanı yaratan Allah'tır ve "O, yarattığını bilmez mi? O, la-
tif'tir; Habir'dir" (Mülk Suresi, 14) ayetiyle de vurgulandığı gibi, ya-
rattığı kulunu en iyi tanıyan, onun istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilendir.

Allah, kulları için belirlediği dini, fıtratlarına en uygun biçimde dü-
zenlemiştir. Amaç, insanların sıkıntı çekmeden, fıtratlarına en uygun
olan sistem içinde Allah'ı tanımaları, O'na kulluk etmeleri ve böylece
gerçek kurtuluş ve mutluluğa ulaşmalarıdır. 

İslam dini sonsuz akıl sahibi olan Rabbimizin seçip beğendiği bir
dindir. Kuşkusuz dinini ve bu dinin rehberliğiyle kullarını kemale er-
diren yalnızca Allah'tır.
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MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahiplerinin üzerinde olan

Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz
suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı,
böylece rüzgarların savurduğu çalı-çırpı oluverdi. Allah,
herşeyin üzerinde güç yetirendir. (Kehf Suresi, 45)

Allah tarihte kimi insanları kudret sahibi kılmış; onlara hem ben-
zerine az rastlanır bir mülk vermiş, hem de makam sahibi yapmıştır.
Yaşadıkları kavmin başına geçirmiş, tüm insanların ve toprakların yö-
netimini kendilerine vermiştir. Firavun da bu insanlardan biridir. An-
cak Firavun, Allah'a karşı büyüklenmiş, gerçek kuvvetin ve gücün ken-
disinde olduğunu zannetmiştir. Öyle ki bu, kendini ilah ilan etmesine
kadar varmıştır. Bu durum bir ayette şöyle haber verilir:

Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için Benden başka
ilah olduğunu bilmiyorum... (Kasas Suresi, 38)
Bunun üzerine tüm gücün tek sahibi olan Allah, Firavun ve ordu-

sunu suda boğarak onlardan büyük bir intikam almıştır.Haman ve Ka-
run da yaptıkları dolayısıyla Firavun'la aynı sonu paylaşmışlardır. Bu
azgın insanlar malları ve orduları dolayısıyla yeryüzünde büyüklendik-
çe büyüklenmişler, gerçek gücün ve kudretin kendilerinde olduğunu
zannetmişlerdir. Böylelikle de Allah gerçek gücün kimde olduğunu
tüm kavme göstermiştir. 

Halbuki kainattaki tüm iktidar ve kudretin yegane sahibi Allah'tır.
Yeryüzünde güç ve yetki sahibi olanlara ellerinde olan malları, bulun-
dukları makamları ve orduları veren de Kendisidir. Her gün Güneş'i
doğuran, geceyi ve gündüzü ardı ardına getiren ve kainattaki sayısız
düzeni kusursuzca kontrol altında tutan Allah'ın gücü sınırsızdır.

MUNTAKİM
İntikam alan, suçluları müstahak oldukları 

cezaya çarpan
Sonunda Bizi öfkelendirince, Biz de onlardan intikam al-
dık, böylece onları toplu olarak suda boğduk. (Zuhruf Su-
resi, 55)

Allah her toplumu, içinde bulunduğu şirk ve dejenerasyondan kur-
tulabilmeleri için seçtiği elçileri yoluyla uyarır. Söz konusu toplumların
bu uyarıları dinlememeleri ve hatta taşkınlıklarını daha da artırarak sür-
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dürmeleri durumunda ise Allah intikam alır. Ayette şöyle buyrulmakta-
dır:

Şüphesiz küfredenlere de (şöyle) seslenilir: "Allah'ın gazab-
lanması, elbette sizin kendi nefislerinize gazablanmanızdan
daha büyüktür. Çünkü siz, imana çağrıldığınız zaman inkar
ediyordunuz. (Mümin Suresi, 10)

Allah uyarılan ve gerçeği öğrenen insanlardan çoğu zaman hemen
intikam almaz. Onlara iman etmeleri ve günahlarından arınmaları için
belli bir süre tanır. Oysa insanların çoğu kendilerine tanınan bu süreyi
aleyhlerinde kullanarak daha da şımarıp isyankar olurlar. Böylelikle de
azap üzerlerine hak olur.

Kuşkusuz insanın Rabbimizi inkar etmesi, isyan etmesi, nankörlük yap-
ması ve bu tutumunda kararlı davranması işlenebilecek en büyük suçlar-
dandır. İşte  burada Allah inkarcılardan intikam alarak daha önce hiç kar-
şılaşmadıkları azaplarla onları tanıştırır. Çünkü bunu fazlasıyla hak etmiş-
lerdir. Allah bir ayetinde intikam alıcı olduğunu şöyle bildirir:

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette Biz intikam
alacağız. (Duhan Suresi, 16)

MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye şekil ve suret veren

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca
var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler
O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih
etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

Dünya üstünde yüz binlerce farklı türde canlı yaşar. Bu türlerin
hepsi birbirlerinden tamamen farklı görünüşlere ve olağanüstü özel-
liklere sahiptir. Mesela bir kelebeğin kanatlarındaki kusursuz simetri-
yi ele alalım. Her bir kanadın üstü türlü şekiller ve etkileyici renkler-
le bezenmiştir. Öyle ki bütün kelebekler, bir ressamın fırçasından çık-
mış gibi, göz zevkine hitap eden bir güzellik oluştururlar. Bu güzellik-
te tecelli eden aklın bir kaynağı olduğu açıktır. Zira basitçe çizilmiş bir
resmin dahi bir ressamı vardır ve resmin kendi başına ortaya çıkması
mümkün değildir. O halde kimse, böylesine kusursuz yaratılmış ve bir
sanat eseri kadar estetik olan böyle bir canlı için tesadüfen var olmuş
diyemez. Bunların tümünü yaratan, tasarlayan, meydana getiren, bü-
tün kainatın Rabbi olan Allah'tır.

İnsanı yaratan, bedeninin dışındaki ve içindeki tüm sistemleri son
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derece mükemmel bir şekilde tasarlayan Allah, bu kompleks yapıdaki
her noktada üstün yaratıcılığını ve izzetini göstermektedir. Örneğin
insan bedeninin çatısını oluşturan iskelet başlıbaşına bir mühendislik
harikasıdır. Vücudun yapısal destek sistemidir ve beyin, kalp, akciğer
gibi hayati organların korunmasını sağlar, iç organlara destek olur. İn-
san vücuduna, hiçbir yapay makina tarafından taklit edilemeyen üstün
bir hareket kabiliyeti verir. Dahası kemik dokusu vücudun ihtiyacına
göre kalsiyum, fosfat vb. mineralleri depo eder veya daha önceden
depo ettiklerini vücuda verir. 

Bu çok fonksiyonlu sistem, insan bedenindeki onlarca mükemmel
sistemden yalnızca bir tanesidir. İşte bunların hepsini eşsiz bir dizayn
ile yaratmış olan ve hala yaratmaya devam eden Allah kudretinin te-
cellilerini bizlere sürekli göstermektedir.

MÜBEŞŞİR
Müjdeleyen

İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böy-
le müjde vermektedir. De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sev-
gi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik
kazanırsa, Biz ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah, bağış-
layandır, şükredene karşılığını verendir. (Şura Suresi, 23)

Kuran'da bildirilen mümin alametlerini gösteren, Allah'a hiçbir şe-
yi şirk koşmayan ve kendi dinine sonuna dek sadık kalarak iman eden
salih kullar, dünyada ve ahirette alacakları karşılıklarla müjdelenmiş-
lerdir. Allah'ın ayetleriyle bildirdiği bir müjdesi şöyledir:

Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve on-
lar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müj-
deler. (Tevbe Suresi, 21)

Allah Kuran'da müminleri, melekler vasıtasıyla da müjdelediğini
açık ve net olarak bildirmiştir:

Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru
bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melek-
ler iner (ve der ki:) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size
vadolunan cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında da, ahi-
rette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı
herşey sizindir ve istediğiniz herşey de sizindir. Çok bağış-
layan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak." (Fus-
silet Suresi, 30-32)
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Sonsuz mutluluk ve sevinç kaynağı olan cennetin yanı sıra Allah
dünya hayatında da mümin kullarına pek çok müjde verir. Kuran'da
bu müjdeler sayılmış ve Allah'ın dualara nasıl icabet ettiği örneklerle
tarif edilmiştir. 

Allah, peygamberlere azgınlıkla başkaldıran kavimlerin yerle bir
edileceği müjdesini ayetlerde haber verildiği üzere önceden vermiş-
tir. Ayrıca Allah kendisine dua ederek evlat isteyen peygamberlerin
dualarını kabul etmiş, Hz. Zekeriya'yı Hz. Yahya ile, Hz. Meryem'i Hz.
İsa ile müjdelemiştir. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya
olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona
hiçbir adaş kılmamışız." (Meryem Suresi, 7)

MÜBEYYİN
Açıklayan

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.
(Bakara Suresi, 242)

İnsan, neden yaratıldığını, ne yapması gerektiğini ve öldükten
sonra ne ile karşılaşacağını, sadece Allah kendisine açıkladığı için bile-
bilmektedir. Yoksa insan, Allah'ın indirdiği kitaplar, gönderdiği elçiler
ve onlar kanalıyla açıklanan bilgiler olmasa, son derece çaresiz, aciz ve
korku dolu bir bekleyiş içinde yaşamak zorunda kalırdı. Halbuki kul-
larına karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah, tüm sorularının ce-
vabını insanlara gönderdiği kitabıyla açıklamış ve onları içine düşecek-
leri çaresizlikten kurtarmıştır. 

Kulları için dünyada ve ahirette zulüm istemeyen yüce Allah, on-
ları sonsuz azaptan kurtaracak olan bütün çıkış yollarını detaylı olarak
tarif etmiş, insanın kulluğunu yerine getirmek için bilmesi gereken her
konuyu açıklamıştır. Ayrıca kendilerinden öncekilerin hatalarını tek-
rarlamamaları için insanlara geçmiş kavimlerden de örnekler vermiş
ve doğru yolu bulabilmeleri için peygamberlerin hayatlarından bilgiler
iletmiştir. Öyle ki, insanlar, bilmeye asla güç yetiremeyecekleri ve
sonsuza kadar da öğrenemeyecekleri birtakım olayları ve konuşmala-
rı da ancak Allah'ın kitabındaki açıklamalardan öğrenebilmişlerdir.
Örneğin hiç kimse Hz. Musa'nın kutsal vadi olan Tuva'da Allah'la olan
konuşmasına şahit olmamıştır ve bugün hiçbir insan, tarihi bir bilgiyle
bu olayı öğrenme imkanına sahip değildir. Ama Allah Kuran'da bizle-
re bu konuşma ilgili bazı detayları açıklamıştır. Böylece asırlar önce,
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Rabbimizin karşısında tek başına olduğu bir anda, Hz. Musa'ya söyle-
nen sözler, kıyamete kadar yaşayacak her insana kelime kelime ulaş-
maktadır. Bunu haber veren ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Musa'ya o işi (ilahi vahyi verip) gerçekleştirdiğimiz zaman,
sen (Tur'un) batı yanında değildin ve (buna) şahid olanlar-
dan da değildin. Ancak Biz birçok nesiller inşa ettik de on-
ların üzerinde (nice) ömür(ler) uzayıp geçti. Ve sen Med-
yen halkı içinde yaşayıp da ayetlerimizi onlardan okuyarak
öğrenmiş değilsin. Ancak (bu bilgileri sana) gönderen Biziz.
(Musa'ya) Seslendiğimiz zaman da, sen Tur'un yanında de-
ğildin... (Kasas Suresi, 44-46)

İnsanların Allah'ın kitabını okuyup öğrenmeleri dışında hiçbir bil-
gi edinme imkanlarının olmadığı konulardan biri de ahiret hayatıdır.
Ölümden sonra bir hayat olduğu, dünyada geçen sürenin ise sadece
bu hayata bir hazırlık safhası olduğu Kuran'da haber verilmektedir.
Aksi takdirde insanlar sadece dünyaya ait bilgilerle yetinmek zorunda
kalacak ve ölümden sonra ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikirleri dahi
olmayacaktı. Bunlar Allah'ın kullarına açıkladığı konulara sadece bir-
kaç örnektir. Rabbimiz, Kuran aracılığıyla insanlara ihtiyaçları olan
herşeyi açıklamıştır. Kuşkusuz Allah'ın bize açıkladıklarından başka bi-
zim hiçbir bilgimiz yoktur.

MÜDEBBİR
İdare eden, yöneten, bütün yaratılmışları    

düzenle ve dengeyle idare eden ve birbirine 
yardımcı eden

Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan,
sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah'tır.... (Yu-
nus Suresi, 3)

Allah tüm kainatı kontrol altında tutar. O'nun haberi olmaksızın
tek bir atom bile hareket etmez. Allah, bir toz zerresinden, boşlukta
hızla yol alan gezegenlere ve insan gözünün asla göremeyeceği mikro
alemde yaşayan milyarlarca canlıya kadar herşeyin üzerinde idareci
olan tek güçtür. Allah'ın izniyle ayakta duran gökyüzü, içinde bulunan
milyarlarca yıldız, birbiri ardınca ilerleyen gezegenler ve Güneş, tam
bir teslimiyetle Allah'a boyun eğmişlerdir. Evrendeki kusursuz düzen,
tüm varlıkların düzenini, intizamını an an kontrol eden ve herşeyin
üzerinde olan bir gücün varlığını bize kanıtlar. Bu, Allah'ın kusursuz
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yaratmasıdır. 
Yeryüzüne bakıldığında da yine olağanüstü bir intizamla karşılaşı-

lır. Her canlıya Allah belli görevler vermiştir. Bunlar kendilerine veri-
len görevleri bir gün, bir dakika bile aksatmadan yerine getirirler. Ör-
neğin ağaçlar mutlaka havadaki karbondioksiti alıp yerine oksijen ver-
mek zorundadırlar. Toprak, mutlaka içinden canlıların yiyeceği çeşit
çeşit rızık çıkarır. Gökten yağan yağmur, mutlaka belli bir hızda ve
belli bir miktarda yağar, şimşeğin arkasından mutlaka gök gürültüsü
gelir. Doğadaki denge her zaman korunur, birileri ölürken mutlaka
yenileri dünyaya gelir. Tüm varlık alemini yaratan Allah, her bir varlı-
ğa kendi görevini ilham ederek yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. 

Allah yarattığı tüm canlıların vücutlarını da büyük bir dengeyle ve
düzenle idare eder, tüm organları birbirine yardımcı kılar. Söz gelimi
insan vücudunun fonksiyonlarının tamamına yakını, insanların bilgisi ve
kontrolü dışındadır. Hiç kimse kalbinin atmasını ya da bağırsaklarının
yediklerini özümsemesini sağlayamaz. Kanındaki akyuvarların mikrop-
lara karşı verdiği savaştan haberi bile olmaz. Vücudunu oluşturan hüc-
relerdeki sayısız kimyasal işlemlerin ne farkındadır, ne de bunları de-
netleyebilir. İç içe geçmiş bu sistemleri yaratıcımız olan Allah koru-
makta ve kainat ancak Rabbimizin idaresiyle varlığını sürdürmektedir.
Allah kainatın gerçek sahibidir, yaratılışı O'na ait olduğu gibi yönetimi
de yalnızca O'na aittir. Bu konuya Kuran'da şöyle dikkat çekilir: 

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an
kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olur-
larsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğ-
rusu O, Halim'dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

MÜ'MİN
Emniyet verici, emin kılan

"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kud-
dûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir;
Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koş-
tuklarından çok yücedir." (Haşr Suresi, 23)

Allah müminlere dünyada ve ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam
sunar. Bu yaşam her yönüyle çok mükemmel olduğu gibi manevi
olarak da müminlerin çok güçlü olmalarını sağlayacak şekildedir.
Allah salih kullarına manevi yönden huzur, güven ve eminlik verir.
Müminlerin dünyada zorluk içinde oldukları dönemlerde onları des-
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tekler, kalplerini pekiştirir, Kendisine olan tevekkülleriyle huzurlu bir
yaşam sürmelerine izin verir. Kuran'da Peygamberimiz (sav) döne-
minde savaşta alınan bir yenilginin ardından Allah'ın müminlere olan
manevi desteği şöyle anlatılmıştır:

Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size
yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip-gu-
rurlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise,
bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza
dönüp gerisin geri gitmiştiniz. (Bundan) Sonra Allah, elçisi
ile mü'minlerin üzerine 'güven duygusu ve huzur' indirdi, si-
zin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azablan-
dırdı. Bu, inkarcıların cezasıdır. Bunun ardından Allah, dile-
diği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır,
esirgeyendir. (Tevbe Suresi, 25-27)

Kuşkusuz müminlerin karşısında her zaman inkarda direnen bir
grup olmuştur. Bu inkarcı kesim Allah'a samimi bir kalple yönelen
müminleri doğru yoldan çevirmeye, kendi dinlerine uymaya çağırmış-
lardır. Bu çağrıdan yüz çevirenleri ise şiddetli bir eziyetle tehdit et-
mişlerdir. Ancak böyle dönemlerde de Allah inkar edenlerin çabala-
rını boşa çıkarmış ve müminlere her yönden destek olmuştur.

Allah'ın tüm müminlere, özellikle de elçilerine olan manevi deste-
ği pek çok ayette haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) döneminde-
ki inkarcı kavim, peygamberin hicret etmesine sebebiyet verdiğinde,
Allah onu her türlü ortamda destekleyeceğini vaat etmiş, inkarcıların
saldırısını önlemiş, manevi olarak da elçisine 'huzur ve güvenlik duy-
gusu' indirmiştir.

MUCİB
Kendine yalvaranların isteklerini veren, 

icabet eden
Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (on-
lara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin du-
asına cevap veririm... (Bakara Suresi, 186)

Allah, insana şah damarından daha yakın olan, herşeyi bilen, işi-
tendir. İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah'tan gizli kal-
maz. O halde samimi olarak Allah'tan bir istekte bulunulması için
insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir.

İman eden bir insan dua ettiği zaman Allah'ın kendisini işittiğin-
den ve duasına mutlaka icabet edeceğinden emindir. Çünkü tüm olay-
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ların ancak O'nun dilemesiyle olduğunun farkındadır. Allah'ın icabeti-
ne karşı kuşku ile yaklaşmak ise Allah'ın gücünü ve kudretini takdir
edememektir. Allah için, herhangi bir kişinin çağrısına cevap vermek,
duasına karşılık vermek çok kolaydır. Kaldı ki "duaya icabet" birşeyin
aynen gerçekleşmesi anlamına gelmez. Allah bir ayette bu konuyla il-
gili olarak şöyle haber vermektedir:

İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir, insan
pek acelecidir. (İsra Suresi, 11)

Kişi için neyin şer, neyin hayır olduğunu ise en iyi Allah bilir. Çün-
kü herşeyi takdir eden O'dur. Her işinde olduğu gibi dualara icabetin-
de de pek çok hikmet gizlidir. Gizli açık her çağrıya daima icabet et-
mesi Allah'ın şanından, yüceliğindendir. Allah, dua mahiyetinde akıl-
dan geçen tek bir düşünceyi dahi asla karşılıksız bırakmaz, boşa çıkar-
maz. Allah'tan başka duaları duyan ve onlara icabet edebilen yoktur. 

MÜHEYMİN
Gözetici ve koruyucu olan

O Allah olan ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kud-
dûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir;
Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koş-
tuklarından çok yücedir. (Haşr Suresi, 23)

Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan
fizik yasaları, onları meydana getiren Allah'ın, kulları üzerindeki İlahi
korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.

Söz gelimi yerçekimi yasasını düşünelim. Bu çekim kuvveti daha
zayıf olsaydı neler olurdu? Öncelikle hafif şeyler yeryüzünde sabit du-
ramayacaktı. En ufak bir esintide yerden kalkan toz ve kum taneleri
saatlerce havada uçuşacaktı. Yağmur damlalarının hızı çok yavaşlaya-
cak, yere inmeden yeniden buharlaşacaklardı. 

Örnek olarak verilebilecek bir başka yasa Newton'un kütlesel çe-
kim kanunudur. Bu yasa dünyanın, ayın ve gezegenlerin yörüngeleri-
nin içinde bulundukları hassas dengeyi açıklar. Bu dengede meydana
gelebilecek en küçük bir bozulma, Dünya'nın ya hızla Güneş'e yakla-
şıp sıcaktan kavrulmasına ya da Güneş'ten uzaklaşarak uzaya savrul-
masına ve mutlak soğuklukta donmasına sebep olacaktır.

Allah'ın canlıların korunmasına yönelik yarattığı özellikler, kuşku-
suz sadece fizik yasaları ile sınırlı değildir. Buna bir başka örnek de in-
sanın üzerinde bulunduğu yeryüzünün sağlam ve güvenlikli kılınması-
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dır. Dünyanın merkezine doğru inildikçe ısı, her kilometrede 30°C
artar. Ve çekirdekte bu ısı 4.500°C gibi inanılmaz bir yüksekliğe eri-
şir. Yerin sadece 1 km aşağısındaki sıcaklığın 60°C'ye yakın olduğu dü-
şünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğu açıkça görül-
mektedir. Halbuki tüm canlılar büyük bir güvenlik içinde, altlarında
kaynayan magmadan habersizce yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Görüyoruz ki insanların çoğunluğunun doğal karşıladığı pek çok
özellik asıl olarak Allah'ın kullarına olan merhametine ve İlahi koru-
masına işaret eder. Çünkü düzeni ve birliği sağlayan yüzlerce fizik ya-
sasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı ne-
den yoktur. Allah koruyucuların en hayırlısıdır.

MÜTEALİ
Aklın alabileceği herşeyden pek yüce

Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi
sana gelip-tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) ace-
le etme ve de ki: "Rabbim, ilmimi artır." (Taha Suresi, 114)

İnsanların bir kısmı etraflarındaki sayısız delile rağmen Allah'ın
ululuğunu, yüceliğini takdir edemezler. Son derece aciz oldukları hal-
de kendilerini büyük görmekte, kendilerini yaratan Allah'ı ise hiç dü-
şünmemektedirler. Bu büyüklenme duygusunun nedeni insanın kötü-
lüğü emreden bir nefse sahip olmasıdır. Ancak iman edenler Allah'ın
yüceliği karşısında insanın ne derece aciz bir varlık olduğunu bu ne-
denle hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini bilirler. Allah Kuran'da in-
sanların acizliğine ve Zatının yüceliğine şöyle dikkat çeker:

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Si-
zin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için
biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamaz-
lar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da on-
dan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Onlar,
Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah,
güç sahibidir, azizdir. (Hac Suresi, 74)
'Sonsuz' kelimesi Allah'ın büyüklüğünü kavrayabilmek için üzerin-

de iyi düşünülmesi gereken bir kavramdır. Allah ölümlerinden sonra
insanları yeni bir yaratılışla yaratacak ve bundan sonra dünyada yaptık-
larının karşılığı olarak cennet veya cehennemde devam edecek olan
sonsuz hayatlarını başlatacaktır. Burada yüz değil, bin değil, yüzbin ve-
ya milyar yıl da değil, trilyon ya da katrilyon kere katrilyon yıl da de-
ğil, sonsuza kadar sürecek bir ömürden bahsedilmektedir. Yani yüz
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trilyon insan olsa, gece gündüz hiç durmadan yüz trilyonu yüz trilyon
ile çarparak ilerleseler, yüz trilyon ömürleri olsa ve ömürleri boyunca
bu işle uğraşsalar yine de yıl sayısını hesaplayamayacaklardır.

Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuza değin geçecek olan her ola-
yı, her düşünceyi, vakitleri ve şekilleri ile belirleyen ve bilen Allah'tır. 

Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık. Bizim emrimiz,
bir göz kırpma gibi yalnızca 'bir keredir.' Andolsun Biz sizin
benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp-düşünen var
mı? Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır.
Küçük, büyük herşey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi,
49-53)

MÜTEKEBBİR
Herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü 

gösteren
O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur;
Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır;
Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından
çok yücedir. (Haşr Suresi, 23)

Allah büyüklüğünü ve kudretini Kuran'da verdiği örneklerle an-
latır. Bu örneklerden bir tanesi Hz. Musa'nın Allah'ı görmek isteme-
sidir. Hz. Musa Allah'ı görmek istemiş, bu yüzden de O'na seslenerek;
"Rabbim, bana göster, Seni göreyim" demiştir. Bunun üzerine
Allah, "Beni asla göremezsin, ama şu dağa bak; eğer o yerin-
de karar kılabilirse, sen de beni göreceksin." diye cevap verir.
Allah dağa tecelli edince onu paramparça eder ve Hz. Musa bayılarak
yere düşer. Kendine geldiğinde ilk söylediği  ise "Sen ne yücesin
(Rabbim)" (Araf Suresi, 143) olur.

Hz. İbrahim ise ayetlerde haber verildiğine göre, "Rabbim, ba-
na ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demiştir. Bunun üzerine Allah,
"Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları
(parçalayıp) her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra
da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah,
üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir" (Bakara
Suresi, 260) şeklinde cevap verir. Böylece Allah ona büyüklüğünün bir
delilini daha gösterir.

Ateşe atılan Hz. İbrahim'e ise ateşi esenlik kılmıştır. Hz. İsa'nın
eliyle ölüleri diriltmiş, kör olanları iyileştirmiştir. Böylece Allah
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insanlara her olayda büyüklüğünü ve sonsuz gücünün tecellilerinden
bazılarını açıkça göstermiştir. Kuşkusuz Allah Mütekebbirdir. O'nun
gücü ve kudreti karşısında, yeryüzünde büyüklenebilecek kimse yok-
tur; O, önünde secde edilecek tek makamdır.

MUSEVVA
Şekillendiren, düzenleyen

Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni alda-
tıp-yanıltan nedir? Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde
biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir suret-
te seni tertib etti. (İnfitar Suresi, 6-8)

İnsan, yumurta ile spermin birleşmesiyle meydana gelen tek bir
hücreden oluşur. Bu hücre ayetlerde bildirildiği gibi önce 'bir çiğnem
et parçası' görünümündedir. Daha sonra Allah insanı şekilden şekle
sokarak anne karnında geliştirir ve bir insan olarak yeryüzüne getirir.
Yeryüzüne gelen insanın sureti ise şüphesiz son derece düzgündür.
Allah insanın yaratılışı ile ilgili şöyle buyurmaktadır:

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıl-
dı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve in-
celikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte
sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yüce-
dir. (Mümin Suresi, 64)

Allah insan bedeninin hem içinde hem de dış görünümünde sayı-
sız iman delilini sergilemektedir. İnsan bedenine yalnızca dıştan bakıl-
dığında dahi Allah'ın mükemmel sanatı hemen görülebilir. Her insan-
da mevcut olan vücut simetrisi, iki kolun, iki bacağın olması, gövdenin
kollara, bacaklara ve başa olan orantısı dikkat çekecek derecede
muntazamdır. Ve tüm bu özellikler şu ana kadar yaşamış yaklaşık 150
milyar insan üzerinde de görülmüştür ve (Allah'ın dilemesi dışında)
bundan sonra yaşayacak olan insanlarda da görülecektir. Çünkü bu,
Allah'ın yaratmasıdır ve Allah'ın yaratmasında kusur yoktur.

MÜSTEAN
Kendisine ihtiyaç olunan ve

Kendisinden yardım beklenen
Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız-
Allah ise, Ganiy (hiçbirşeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid
(övülmeye layık)tır. (Fatır Suresi, 15)
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İnsanın sadece yalnız ve çaresiz kaldığı durumlarda değil, rahat
olduğu zamanlarında da Allah'ın varlığını, gücünün büyüklüğünü hisse-
derek dua etmeye ihtiyacı vardır. Allah dilemedikçe insan hiçbir şeye
güç yetiremez. İnsan ancak Allah'ın lütfu ve rahmeti sayesinde yaşaya-
bilir. Allah ise, Kendisine yegane sığınılan, ihtiyaç olunan İlah'tır. Ken-
disinden yardım beklenilen, medet umulan da yalnızca O'dur. Allah
dilediğini dilediği şekilde yönlendirmeye, değiştirmeye kadirdir.
O'nun "Ol" demesiyle her dilediği oluverir. 

Kullarına rızkı tahsis eden, gökten suyu indiren nimetler bağışla-
yan, hastalanınca şifa veren, güldüren, ağlatan ya da öne geçiren, gök-
ten yere işleri evirip çeviren yalnızca Allah'tır. Rabbimiz nimetlerini
tutsa ya da bir musibet dilese insanı bundan koruyacak yoktur ya da
bir hayır dilese bunu da tutup engelleyecek yoktur. Kendisine ihtiyaç
olunan ve yardım istenen de yalnızca O'dur. Hayır O'nun elindedir.

Allah Kendisinden başka yardım dilenecek hiçbir merci olmadığı-
nı pek çok ayette bildirmiştir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Kendileri yaratılıp dururken, hiçbir şeyi yaratamıyan şeyle-
ri mi ortak koşuyorlar? Oysa (bu şirk koştukları güçler ve
nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi ne-
fislerine yardım etmeğe. Onları hidayete çağırırsanız size
uymazlar. Onları çağırırsanız da, suskun dursanız da size
karşı (tutumları) birdir. Allah'tan başka taptıklarınız sizler
gibi kullardır. Eğer doğru iseniz, hemen onları çağırın da si-
ze icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da
tutacakları elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yok-
sa işitecek kulakları mı var?.. (Araf Suresi, 191-195)

MUTAHHİR
Temizleyen, şirkten, kötülükten,

manevi kirlerden temizleyen
Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bü-
rüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın
pisliklerini gidermek, kalblerinizin üstünde (güven ve ka-
rarlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı
(arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiri-
yordu. (Enfal Suresi, 11)

İnsan çeşitli acizliklerle yaratılmış bir varlıktır. Hayatı boyunca
hatalar yapar. Elbette ki mümin elinden geldiğince bunlardan sakınır;
Allah'ın dinini uygulama konusunda hata işlememeye ve günaha
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girmemeye gayret gösterir. Ancak, Allah'ın aciz bir kulu olduğu için,
hatasız yaşaması mümkün değildir. Nitekim bu gerçek bir Kuran aye-
tinde şöyle haber verilmektedir:

Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yaka-
layıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bı-
rakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar er-
telemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphe-
siz Allah kendi kullarını görendir. (Fatır Suresi, 45)

Bu İlahi hüküm gereği, Allah'ın kullarından beklediği tavır, hatasız-
lık ya da günahsızlık değildir. Müminden beklenen Allah'ın hoşnutlu-
ğunu araması ve sınırlarına dikkat etmesi ancak işlediği tüm hata ve
günahlar için Allah'a yönelmesi ve O'nun rahmetine sığınmasıdır.

İnsan büyük günahlar işlemiş, büyük isyankarlıklar yapmış, Allah'a
ve dine aykırı uzun bir hayat geçirmiş olabilir. Ancak Allah o denli ge-
niş bir rahmet sahibidir ki, tek bir samimi tevbeyle kişiyi geçmişin tüm
günahlarından arındırabilir. Bu Allah'ın kullarına olan sonsuz rahmeti-
nin bir tecellisidir. Kuşkusuz kullarını, O'ndan başka kötülükten te-
mizleyecek yoktur. Allah, merhametlilerin en merhametlisidir. 

MÜYESSİR
Hayırda ve şerde kulunun yolunu 

kolaylaştıran, dinde kolaylık veren, hiç kimseye
gücünün üstünde yük yüklemeyen

... Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık)
sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştır-
masına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki
şükredersiniz. (Bakara Suresi, 185)

Allah insanları daima kolaylığa yöneltir. Kulları için seçip beğen-
diği İslam Dininin temelinde de hep bu kolaylık vardır. Kuran'da dinin
kolaylığı şöyle bildirilir:

Allah adına gerektiği gibi cehd edin (çaba harcayın). O, siz-
leri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir,
atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi)... (Hac Suresi, 78)

Kuran öğüt almak isteyenler için kolaylaştırılmıştır. İçindeki hü-
kümler hep insan yaşamında kolaylık sağlayacak şekildedir. Örneğin
Allah kör, topal ya da hasta olana sorumluluk yüklememiş, savaşın kı-
zıştığı anlarda, yolculukta, açlıkta, zor şartlarda özellikle kullarına ko-
laylık sağlayacak yollar göstermiş, insanları, günahları her ne olursa
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olsun ettikleri samimi bir tevbeyle bağışlayacağını söylemiştir.
Allah insanı yarattığı gibi onun nelere güç yetirip nelere yetireme-

yeceğini bilir. Bu yüzden kullarının hiçbir işinde zorluğa rıza göster-
mez. Allah Kuran'da, "... Allah, size kolaylık diler, zorluk dile-
mez..." (Bakara Suresi, 185) ayetiyle bu gerçeği haber verir. Allah,
kullarının üzerindeki yükü kaldırır. Onlara en zor şartlarda bile mut-
laka bir kolaylık verir. Her zorluktan bir çıkış yolu gösterir. 

MÜZEKKİ
Her kusur ve ayıptan, manevi kirlerden 

kullarını temize çıkaran, temizleyen
Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Ha-
yır;  Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma
çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.
(Nisa Suresi, 49)

Hatasızlık, kusursuzluk yalnız Allah'a mahsustur. İnsan ise unuta-
bilir, yanılabilir, gaflete düşüp hata yapabilir. Bu durum insanın her ko-
nuda aciz olduğunun ve herşeyde Allah'a muhtaç olduğunun bir gös-
tergesidir. Mümine düşen, hata ve günahını fark ettiğinde hemen piş-
manlık duyup vazgeçmek, tevbe ederek aynı günahı tekrar işlememe-
ye özen göstermektir. Yoksa kendini hatasız, günahsız göstermek, te-
mize çıkarmak değil... Zira böyle yapmak başlı başına bir hatadır. 

Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanın-
dan ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin
Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir;
hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha anne-
lerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da.
Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı da-
ha iyi bilendir. (Necm Suresi, 32)

MÜZEYYİN
Süsleyen

Ve bilin ki Allah'ın Resûlü içinizdedir. Eğer o, size birçok iş-
lerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size
imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size
inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu
bulmuş (irşad) olanlardır. (Hucurat Suresi, 7)

İmanı sevmek ve imanın etkisiyle maddi ve manevi lezzetlerden
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zevk almak, inkardan ise nefret edip onu çirkin görmek, her ne kadar
doğal bir davranış gibi görünse de aslında tamamen Allah'ın lütfu sa-
yesinde kavuşulan bir nimettir. 

İnkar edenler imanın içerdiği güzellikleri "mucizevi bir biçimde"
göremez, aksine dinden uzak yaşayanların karanlık ve sıkıntı verici
"zulüm" sisteminden zevk alırlar. Pislikler ve kötülükler, onlar için
"süslü" kılınmıştır. Allah Kuran'da bu sırrı şöyle haber verir:

Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse,
kötü ameli kendisine 'süslü ve çekici gösterilmiş' ve kendi
heva (istek ve tutku)larına uyan kimseler gibi midir? (Mu-
hammed Suresi, 14)

Allah'ı tanıyan, ve O'nun üzerindeki rahmetini gören, O'nun saye-
sinde var olduğunu ve sevip-hoşlandığı herşeyin O'ndan geldiğini fark
eden mümin ise Allah sevgisinin ve imanın üstünlüğüne ulaşır. İman
eden bir insan Allah'ın dışında hiç kimseyi hoşnut etme ihtiyacı duy-
maz ve Allah'tan başkasından medet ummaz. Allah rızası için bir iş
yapmayı, güzel ahlaklı olmayı, Allah'ın emir ve yasaklarını gözetme-
yi,salih amellerde bulunmayı sevinç ve mutluluk vesilesi olarak görür.
Kuşkusuz böylesine sağlam ve güçlü bir iman, ancak Allah'ın mümin-
lere olan lütfu sayesinde olmaktadır. 

MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden

Bundan böyle yeryüzünde (size tanınmış bir süre olarak)
dört ay dolaşın. Ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz.
Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır.
(Tevbe Suresi, 2)

Hor ve hakir edilme, Allah'ın inkarcıları uğrattığı "dünya aza-
bı"nın bir parçasıdır. Tüm hayatlarını başkalarına gösteriş yapmak, on-
lardan takdir toplamak için sürdüren inkarcılar için 'hor ve aşağılık kı-
lınma', son derece büyük bir azaptır. Allah Kuran'da dünyada verilen
bu azabın özelliğini şöyle bildirir:

Onlardan öncekiler de yalanladı; böylece azab onlara hiç
şuurunda olmadıkları bir yerden gelip-çattı. Artık Allah,
onlara dünya hayatında 'horluğu ve aşağılanmayı' tattırdı.
Eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı gerçekten daha
büyüktür. (Zümer Suresi, 25-26)

Kuran'da bize bildirildiğine göre, Hz. Süleyman kendi iktidarında,
inkarcılara korku salmış ve onları hor ve aşağılık kılma konusunda hiç
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taviz vermemiştir. Hz. Süleyman inkarcı kavme yolladığı mesajda şöy-
le demişti:

"Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onların
karşı koymaları mümkün değil ve Biz onları oradan horlan-
mış-aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarı-
rız." (Neml Suresi, 37)

Öte yandan Allah pek çok ayetinde, ahirette inkarcılara alçaltıcı bir
azap olduğunu haber verir. Bu, inkarcıların dünya hayatındaki kibir ve
büyüklenmelerine karşılık Allah'ın takdir ettiği bir cezadır. Çünkü dün-
ya hayatında inkarcıların en büyük hedeflerinden biri, başka insanlar ta-
rafından takdir edilmektir. Bu nedenle de hayatlarını Allah'ı övmekle
değil, kendilerine övgü toplamakla geçirirler. Cehennemde en büyük yı-
kımı ise insanların karşısında küçük düşüp aşağılanınca yaşayacaklardır.

MUĞNİ
İstediğini zengin eden

Doğrusu muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip-
hoşnut kıldı. (Necm Suresi, 48)

Gerçek zenginlik yalnızca Allah'a aittir. O dilediğini Kendi fazlın-
dan zengin kılar, dilediğini de belli bir süreye kadar yoklukla dener.
'Varis' sıfatında da belirttiğimiz gibi herşeyin varisi yalnızca Allah'tır.
İnsanların dünyada sahip oldukları zenginlikler, mal-mülk de yalnızca
Allah'a aittir. 

Her insan hayatı boyunca çalışıp kazandığı herşeyi ölümüyle bir-
likte muhakkak geride bırakmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen ya-
şadığı kısa hayatta mal-mülk sahibi olmakla övünen, zenginliğiyle bü-
yüklenen ve bunun sonucunda Allah'ı unutan kişiler için Kuran'da şöy-
le hükmedilmektedir:

Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve ço-
cuklarla Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım
ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller. (Müminun Sure-
si, 55-56)

Allah dilediği kullarını ise dünyada büyük bir mülkle ödüllendir-
miştir. Özellikle elçilere verilen büyük mülke Kuran'da pek çok ayet-
le dikkat çekilmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Muhammed, Hz. Davud ve Hz.
Yusuf, Allah'ın dünyada büyük bir zenginlikle ödüllendirdiği elçiler-
dendir. Hz. Süleyman ise dünya üzerinde hiç kimseye verilmeyen bü-
yük bir mülkü Allah'tan talep etmiş ve buna sahip olmuştur. 

Ancak bu noktada unutulmamalıdır ki, Allah'ın elçileri kendilerine
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verilen mülkü Rabbimizi razı etmek, O'nun hoşnut olacağı hayırlar iş-
lemek için kullanmışlardır. Mallarını, sahip olduklarıyla övünüp şıma-
ran, mülkün gerçek sahibini unutan insanlardan farklı bir amaçla har-
camışlardır. Çünkü onlar bilirler ki, mülkün tümü Allah'a aittir, diledi-
ğine mülk veren Allah, dilediğinden de mülkünü geri alabilir.

NASIR
Yardım eden

Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler oldular. (Saf-
fat Suresi, 116)

İnananların tek yardımcısı ve velisi Allah'tır. Müminler her türlü
zorlukta, her türlü şartta O'ndan yardım dilemişler ve Allah da onla-
ra icabet etmiştir. Peygamberler bir hüküm vermeleri gerektiğinde
adaleti sağlayabilmek ve dünyada Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla
harcanabilecek mal, mülk için ayrıca hastalandıklarında şifa bulmak
için ve bir insanın hayatının her anında isteyebileceği herşey için yal-
nızca Allah'a yönelmişlerdir. Allah da onların bu samimi isteklerine
icabet etmiş ve onlara her konuda yardım etmiştir:

Allah müminlerin de yegane yardımcısıdır. Kuran'da Allah, "...
İman edenlere yardım etmek ise, bizim üzerimizde bir hak-
tır." (Rum Suresi, 47) ayetiyle tüm iman eden kullarına yardım ede-
ceğini haber vermiştir. Ancak Allah'ın yardımını kazanmak için en
önemli şartlardan bazıları, O'nun dinine yardım etmek, sınırlarını ko-
ruma konusunda titizlik göstermek ve bu uğurda gayret etmektir.

İşte böyle samimi bir çabanın karşılığında müminler dünyada da-
ima Allah'ın yardımıyla karşılık bulurlar. Allah, ölümlerinden sonra ahi-
ret hayatlarında da onların yegane velisi ve yardımcısı olacaktır. Allah
müminlere dünyada ve ahirette yardım edeceğini vaat etmiştir ve şüp-
hesiz Allah vaadinden asla dönmeyendir:

NUR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara,

zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali,
içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içe-
risindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da,
batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır;
(bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da ya-
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ğı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse
onu Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnek-
ler verir. Allah, herşeyi bilendir. (Bu nur,) Allah'ın, onların
yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evler-
dedir; onların içinde sabah akşam O'nu tesbih ederler.
(Nur Suresi, 35-36)

Allah 'Nur' sıfatının sahibidir ve yukarıdaki ayetlerde de bildirildi-
ği gibi göklerin ve yerin nuru O'dur. Ancak Allah bu sıfatını insanlar
üzerinde de tecelli ettirir. Allah'a iman eden, O'nun büyüklüğünü ta-
nıyıp takdir eden, hak din olan İslam'a yönelen ve İslam ahlakıyla ya-
şayan kullarına da Kendinden bir 'nuru' nimet olarak verir.

İnkarcıların durumu ise tam zıttıdır. Onlar için yeryüzünde tek bir
'nur' kaynağı dahi yoktur. İçinde bulundukları karanlıklardan çıkmak
için bir yol bulabilmeleri de mümkün değildir. Allah inkarcıların içle-
rinde yaşadıkları karanlığı şöyle tarif etmiştir:

Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karan-
lıklara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde
bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı bir
kısmı üzerinde olan karanlıklar; elini çıkardığında onu bile
neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemişse, artık
onun için nur yoktur. (Nur Suresi, 40)

RABBİL ALEMİN
Alemlerin Rabbi

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin
Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur.
O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Casiye
Suresi, 36-37)

Kainatta birbirinden farklı pek çok alem vardır ve insanın bunla-
rın hepsinin adını, sayısını ve özelliklerini bilmesi imkansızdır. Zira ka-
inatta yaratılan canlı ve cansız, sayısız alem, kendi içinde de farklı
alemlere ayrılır. Tek bir balık türünün kendisine benzer binlerce tü-
rü, tek bir meyvenin kendisine benzeyen yüzlerce çeşidi vardır. Hay-
vanların, bitkilerin, eşyaların milyarlarca, rüzgarların ve bulutların
onlarca çeşidi vardır. Allah birbirine hiç benzemeyen, farklı ırklara,
tenlere, dillere ve kültürlere sahip olan milyarlarca insan yaratmıştır. 

Bunların yanında Allah gözle görülemeyen atomların dünyasını,
bedenimizin her milimetresini oluşturan görkemli sistemlere sahip
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hücreleri ve yine insan gözüyle görülemeyen yüzlerce canlıyı yarat-
mıştır. Allah uzaydaki gök cisimlerinin oluşturduğu makro aleme ka-
dar sayamayacağımız kadar çok alemi biz uyurken, uyanıkken ya da
bir işle uğraşırken sürekli kontrol eder, hepsini yönetir, hepsini bes-
ler ve yaşamlarını devam ettirmelerine izin verir. 

Kuşkusuz Allah yalnızca kainatın içinde yer alan sayısız alemin de-
ğil, bütün bunların dışında apayrı bir zamanda ve mekanda yaşayan
cinlerin ve meleklerin de Rabbidir. Bu varlıkların da hepsini Allah ya-
ratmış ve hepsine boyun eğdirmiştir. Allah'ın yarattığı alemler insan
aklının ve hayal gücünün çok ötesindedir. Hepsi O'nun yaratıcılığının,
sanatının ve sonsuz gücünün eseridirler.

Allah'ın bu yüceliği ve büyüklüğü karşısında insana düşen ise, Hz.
İbrahim gibi kendisine 'Teslim ol' çağrısında bulunan Rabbimize yine
Kuran'da haber verildiği üzere, "... Alemlerin Rabbine teslim ol-
dum" (Bakara Suresi, 131) cevabıyla yönelmektir. Ve tüm yaşantısı-
nı Kuran'da kendisine, "De ki: "Şüphesiz benim namazım, iba-
detlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ın-
dır." (Enam Suresi, 162) ayetiyle emredildiği gibi, yalnızca Allah'ın rı-
zasını kazanmak için yaşamaktır. 

RAFİ
Yukarı kaldıran, yükselten

Kitap'ta İdris'i de zikret. Çünkü o, doğru olan bir peygam-
berdi. Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiştik.
(Meryem Suresi, 56-57)

Cahiliye toplumunda yaşayan insanlar Allah'tan uzak, O'nun emir
ve yasaklarını uygulamayan, kendilerine verilen nimetleri takdir ede-
meyen bir yaşam sürerler. Düşünmedikleri, akletmedikleri, takdir
edemedikleri için de bilgisizlik ve cehalet içindedirler.

İşte Allah tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara Kendi emir-
lerini, yasaklarını ve tavsiyelerini iletecek elçiler göndermiştir. Bu yol-
la dinden uzak yaşayan toplumları, içinde bulundukları cehaletten, bil-
gisizlikten kurtulmaya davet etmiş, onlara doğru yola ulaşmaları için
bir imkan daha vermiştir. Allah'ın gönderdiği elçiler aynı kavmin için-
den çıkan, fakat üstün ahlak, akıl ve yüksek vicdanlarıyla toplum
içinde dikkat çeken kişilerdir. 

Allah'ın varlığının ve büyüklüğünün bilincinde olan elçiler, kendi-
lerine peygamberlik makamının verilmesinden sonra içinde yaşadıkla-
rı toplumları Kuran ahlakını yaşamaya davet etmişler, onları ahiret
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azabına karşı uyarıp-korkutmuşlardır. İçinde bulundukları zorlu ko-
şullar, gönderildikleri inkarcı ve azgın kavimler, kendilerine sürekli
zorluk çıkaran, hatta kimi zaman canlarına kasteden topluluklar, on-
ları kesinlikle yollarından döndürememiş, aksine imanlarını güçlendir-
miştir. Onlar Allah'ın seçtiği, 'yüce bir makama' layık görülmüş kullar-
dır ve en belirgin özellikleri ise Allah'a olan samimi teslimiyetleri ve
tevekkülleridir.

RAHMAN-RAHİM
Merhamet eden, verdiği nimetleri iyi 

kullananları daha büyük ve ebedi nimetler
vermek suretiyle mükafatlandıran, ezelde 

bütün yaratılmışlar hakkında hayır, rahmet ve
irade buyuran, sevdiğini sevmediğini ayırt 

etmeyerek sayısız nimetlere kavuşturan
O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede
edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. (Haşr
Suresi, 22)

Rahman olan Allah sonsuz merhametini ve lütfunu görünen ve
görünmeyen herşeyde tecelli ettirir. İnsan bu görünen ve görünme-
yen nimetlerin Allah'ın emrine boyun eğmiş birlikteliği ile hayatını de-
vam ettirir. 

Allah her gün toprağın içinden milyonlarca tohumu filizlendiren,
bu bereketli toprakla yerin altındaki 4.500 derece sıcaklıktaki dev
kütleyi saklayıp örten, gökten tonlarca berrak su indiren ve hayat ve-
ren sayısız nimetleriyle yarattıklarını çevreleyendir. Allah 100 trilyon
hücreden oluşan insanın her bir hücresini yaratan, içlerine her biri 1
milyon sayfalık bilgiyi içeren DNA'ları yerleştiren ve bütün bunlarla
insana can veren ve varlığını her an sürdürmesini sağlayandır. 

İnsanlardan bu nimetleri gören ve yaratılış amacını kavrayarak
O'na kulluk edenler olduğu gibi nankörlük ederek Allah'a kulluk et-
mekten yüz çevirenler de vardır. Buna rağmen Allah insanların üze-
rinde Rahman ismini en güzel şekilde tecelli ettirir. İman etmeyenler,
münafıklar ve müşrikler de dünya hayatında aldıkları hava, içtikleri su
dahil olmak üzere gizli açık tüm nimetlerden faydalanırlar. Allah mü-
minlere verdiği gibi onlara da mal-mülk, içinde oturacakları güzel ev-
ler verir. Onları da güzel rızıklarla besler. Onlara da sağlık, güç ve gü-
zellik verir. Çünkü Allah Rahman'dır.
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Allah dünya hayatında inkar edenleri belki dine dönerler, düşünüp
aklederler ve Kendisine şükrederler diye yararlandırmaktadır. Fakat
yüz çevirenler, Allah'ın nimetlerinden ancak dünya hayatları süresin-
ce yararlanabilirler. Ahirette ise bütün nimetler, sahip olduklarını yal-
nızca Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını aramak için kullanan ve
Rabbimize her an şükreden müminlere aittir. Çünkü Allah Rahimdir
ve cenneti yalnızca mümin kullarına müjdelemiştir. 

RAKIB 
Bütün varlıklar üzerinde gözcü olan,

bütün işler kontrolü altında tutan
... Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. (Nisa Sure-
si, 1)

Allah yoktan yarattığı tüm varlıkları koruyup gözetendir. Uzayın
derinliklerindeki yıldızlar ve sistemlerden, dünyayı kuşatan atmosfer-
deki olaylara, insanın meydana getirdiği toplumlardan, yeryüzünü kap-
layan bitki örtüsüne kadar herşeyi her an kontrol eden, gözetleyen,
şahit olan, denetleyen Allah'tır.

İnsan başıboş bırakıldığını, amaçsızca hayatını sürüdürebileceğini
zannedebilir. Ama hangi iş üzerinde olursa olsun Allah onun üzerin-
de şahittir. Hiç kimse Allah'tan bir şey gizleyemez. Gizli anlaşma, plan,
sır, tuzak; bunlar Allah katında asla gizlenemeyecek olaylardır. Herşe-
yi gören, işiten ve bilen Allah'ın Zatından hiçbir şey gizli kalamadığı
için, herkesin yaptığına eksiksiz bir adaletle karşılık verilir. Birçok ki-
şide "Allah'ın kainatı yarattığı sonra herşeyi kendi haline bıraktığı" gi-
bi çarpık bir düşünce vardır. Oysa bu çok büyük bir yanılgı ve zandır.

Allah herşeyi yaratandır bilendir. O, tüm bilgilerin tek kaynağıdır.
Hiçbir varlık O'nun ilmi dışında bir şey yapamaz. 

RAUF
Pek esirgeyen, çok acıyan

... Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah,
insanlara şefkat edendir, esirgeyendir. (Bakara Suresi,
143)

Allah'ın yarattığı tüm canlılar kusursuz, üstün bir yaratılış ve
kompleks bir yapı sayesinde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu, Rabbi-
mizin merhametinin ve rahmetinin delillerindendir. Çünkü hiçbir can-
lı kendisi için en uygun, en elverişli şekilde yaşamak için güç sarf et-

86



memiş, sadece Allah'ın üstün aklına teslim olmuştur. Allah ihtiyaç du-
yabilecekleri herşeyi zaten onlara vermiştir.

Tüm bu canlıların sahip oldukları özellikler yanında insanların hiz-
metine verilen imkanlar ise çok daha üstündür. Öyle ki insan maddi
ve manevi sahip olduğu tüm özellikleri düşündüğünde, hayatını sürdü-
rebilmesi için özel olarak yaratılmış bir dünyada yaşadığını çok açık
bir şekilde fark edebilir. Varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu
herşeyi yakınında bulması da Allah'ın rahmetinin delillerindendir.

REZZAK
Rızık veren, insanların faydasına
olmak üzere nimetlerini veren

Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan
Allah'tır. (Zariyat Suresi, 58)

Kuluna karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah, insanları için-
de sayılamayacak kadar çok nimetle dolu olan topraklarda yaşatır.
Öyle ki insan toprağı ekip biçmeden bile toprak yemyeşil ürünler ve
başaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu meyve ve sebzeler
çıkar. Masmavi denizlerin içi ise yine binlerce çeşit ve lezzette balık-
larla doludur. Bütün bunların yanında Allah insanlara hem yerdeki
hayvanların etini, hem de gökteki kuşun etini yedirir, hayvanların için-
den tertemiz süt çıkarır, arılara bal yaptırır... Bütün bunları insanlara
Allah bağışlamaktadır.

"Eğer O, rızkını tutsa (vermese), rızkınızı verecek olan
kimmiş?" (Mülk Suresi, 21) ayetinde bildirildiği gibi Allah dilerse
toprak ürün vermez, yağmur yağmaz, her yer kupkuru ve çorak olur.
Fakat Allah Rahman ve Rahimdir, insanlara Katından bağışladığı rızık-
ları sözle ifade etmek mümkün değildir. Ayette şöyle buyrulur:

Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve
yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı
var mı? O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çev-
riliyorsunuz? (Fatır Suresi, 3)

Allah yukarıda sayılan tüm nimetleri insanlara dünya hayatında ba-
ğışlar. Cennette ise müminler için çok daha güzeli vardır.
Cehenneme girenler ise boğazları parçalayan darı dikeniyle, zakkum
ağacıyla ve kaynar suyla karşılaşacaklardır. Sonsuza kadar da bunlar-
dan başka hiçbir şey bulamayacaklardır.
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SAMED
Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi 

için tek merci olan
Allah, Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir
şeye ihtiyacı olmayandır). (İhlas Suresi, 2)

İnsanlar kimi zaman kendilerini yaratan Rabbimizi unutup O'ndan
başka veliler edinir; gücü, onuru ve yardımı onların yanında bulmaya
çalışırlar. Oysa bu insanlar bir aldanış içindedirler; çünkü Allah'tan
başka güç sahibi yoktur. Allah dilemedikçe hiç kimsenin bir başkasına
faydası veya zararı dokunamaz.

Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler.
'Kuvvet ve onuru (izzeti)' onların yanında mı arıyorlar? Şüp-
hesiz, 'bütün kuvvet ve onur,' Allah'ındır." (Nisa Suresi, 139)

İnsan için her türlü sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu 'bütün kuvvet
ve onur'un sahibi olan Allah'a sığınmaktır. Çünkü Rabbimiz, sıkıntı ve
ihtiyaç içinde olup Kendisine yönelen samimi kullarına icabet eder ve
onların üzerindeki zorlukları kaldırır. Allah, "De ki: "Ondan ve her
türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır..." (Enam Suresi, 64)
ayetiyle haber verildiği gibi, her türlü sıkıntıdan insanı kurtaran tek
mercidir. 

SADIK
Vaadine sadık, doğru

(Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak
insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 6)

Allah insanları yaratmış, onlara iyiliği emredip kötülükten men
eden elçiler ve bu elçilerle beraber doğru yolu gösteren Kitaplar gön-
dermiştir. Bu kitaplardan Kuran, Allah'ın insanları karanlıktan aydınlı-
ğa, doğru yola çıkarmak için gönderdiği son hak kitabıdır. 

Kuran'da Allah kendisine inananlara da, inanmayanlara da bazı va-
atlerde bulunmuştur. İnkarcılar için vaat, dünyada sıkıntılı bir geçim,
ahirette ise sonsuza kadar azap çekecekleri cehennemdir. Ancak bu
kesin gerçeğe ihtimal vermeyen inkarcılar Allah'ın vaat ettiği azapla
karşılaşmayacakları zannı içindedirler. Son derece büyük bir yanılgı
içinde olan bu insanlara Allah şöyle buyurmaktadır:

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah,
va'dine kesin olarak muhalefet etmez... (Hac Suresi, 47)

İnananlara vaat edilen ise dünyada da ahirette de hoşnutluk için-
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de bir yaşamdır ve onlar Allah'ın bu vaadini yerine getireceğine kesin
olarak iman ederler. Müminlere ahiret için vadedilen ise sonsuza ka-
dar hoşnutluk içinde yaşanacak bir hayattır.

SAİK
Cehenneme süren

Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme sürece-
ğiz.  (Meryem Suresi, 86)

İnsan Allah'a kul olmak için yaratılmış ve bu kulluk görevini yeri-
ne getirip getirmeyeceğinin sınanması için dünyaya gönderilmiştir.
Dünyada ihtiyaç duyacağı herşeyi Allah var etmiş, kendisine çeşit çe-
şit nimet sunulmuştur. Ama insanların bir kısmı var oluş amacını
unutmuş ve nankörlük etmiş, isyanda bulunmuştur. Elbette insanların
dünyada içinde bulundukları isyan karşılıksız kalmayacaktır çünkü
Allah sonsuz adalet sahibidir. Allah inkar eden, büyüklenen inkarcıla-
rın nasıl bir sona uğrayacaklarını aşağıdaki ayetleriyle bildirmiştir:

Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi.
Ayetlerimizi yalanladılar, böylece Allah günahları nedeniy-
le onları yakalayıverdi. Allah, (cezayla) sonuçlandırması
pek şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki: "Yakında yenilgi-
ye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz."
Ne kötü yataktır o. (Al-i İmran Suresi, 11-12)

Dünyada yaşadıkları hayat boyunca kendilerine Allah'a kulluk et-
mek için sayısız fırsat verilmiş, hatırlatmalar gelmiş ama onlar yine de
yüz çevirip büyüklenmişlerdir. Söz konusu kişilerin hesap gününde
durumlarının nasıl olacağı ayetlerde şöyle haber verilmektedir:

... Azabı gördükleri zaman, o zalimleri bir görsen; "Geri
dönmeye bir yol var mı?" derler. Onları görürsün; zilletten
başları önlerine düşmüş bir halde, ona (ateşe) sunulurlar-
ken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar... (Şura Suresi, 44-45)

SANİ
Sanatçı, nihayetsiz güzellikleri sanatının 

içinde yaratan
Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutla-
rın sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herşeyi 'sapasağlam
ve yerli yerinde yapan' Allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüp-
hesiz O, işlediklerinizden haberdardır. (Neml Suresi, 88)
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Yeryüzünde yaratılan canlı ve cansız her varlıkta üstün bir aklın,
sonsuz bir ilmin birçok deliline rastlamak mümkündür. Kuşkusuz
bunlar Allah'ın Alim sıfatının tecellilerindendir. Ancak bu varlıklarda
dikkat çeken çok önemli bir özellik daha vardır: Allah'ın 'Sani' sıfatı
yarattığı herşeye son derece estetik bir görünüm, kusursuzluk, ince
ve benzersiz bir sanat, uyum ve dizayn olarak yansır.

Tropikal bir kuşun kanatlarında ya da bir çiçeğin yapraklarında
fosforlu renkler vardır; bir kelebeğin kanatlarında çok farklı tonlar ya-
ratılmıştır. Bitkiler aleminde de, Allah'ın sonsuz sanatını gözlemek
mümkündür. Allah birbirinden farklı milyonlarca çeşit bitki ve çiçek
yaratmıştır. Hepsinin kokusu, biçimi, rengi, simetrisi farklıdır. Ve
Allah bu kadar farklı görünümde ama her biri son derece estetik olan
çeşidi gözler önüne sererek sanatındaki sonsuzluğu insanlara göster-
miştir. Elbette bu sanatı kitap sayfalarında tarif etmek, eksiksiz olarak
örneklendirmek  mümkün değildir. Allah kusursuzca yaratandır.

SELAM
Her türlü tehlikelerden kullarını selamete 
çıkaran, cennetteki kullarına selam eden

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur;
Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır;
Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından
çok yücedir. (Haşr Suresi, 23)

Allah Kendisine inananlara sonsuz cenneti müjdelemiştir. Ancak
göz ardı edilen bir gerçek vardır ki, iman edenler yalnızca ahirette de-
ğil dünyada da güzel bir yaşamla ödüllendirilmişlerdir. Allah, dünyada-
ki ve ahiretteki bu müjdeyi Kuran'da şöyle bildirmiştir:

Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcı-
dır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz
muhakkak vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min
olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu
güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıkları-
nın en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Kuşkusuz dünyadaki ve ahiretteki güzel yaşam, kulları üzerinde
sonsuz bir şefkat sahibi olan Allah'ın 'Selam' sıfatının tecellilerindendir.
Dünyada güzel bir hayatla yaşayan, Rabbimize kulluk edip yaptığı sa-
lih amellerden ecir kazanan mümin, ahirette de 'hoşnut edici ve hoş-
nut edilmiş olarak' cennete girecektir. 
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SEMİ
İşiten

Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksı-
zın, Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelin-
ce; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir
büyüklük (isteğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah'a sı-
ğın. Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. (Mümin
Suresi, 56)

İnsana şah damarından daha yakın olan Allah, herşeyi gören oldu-
ğu gibi işitendir de. Allah kainattaki her sesi duyar. Uçsuz bucaksız
uzayda büyük bir hızla ilerleyen galaksilerin, gezegenlerin, gök taşları-
nın seslerini duyduğu gibi, mikroalemde yaşayan ve insanların gözle
asla göremeyeceği milyarlarca canlının da sesini duyar. Çünkü kendi-
si tüm bunları yaratandır. Allah toprağın altında yarılan tohumun da,
gökyüzünde çakan şimşeğin de, yere düşen bir yağmur tanesinin ve-
ya uçan bir kuşun kanat sesini de işitir.

Allah yaşayan tüm insanların Kendisine gizlice yönelerek ettikleri
bütün duaları aynı anda işitir ve aynı anda icabet eder. Nitekim bir
başka ayette "Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki
Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua ede-
nin duasına cevap veririm..." (Bakara Suresi, 186) diye bildirilmiş-
tir. Allah katında zaman ve mekan olmadığı, Allah her an her yerde
olduğu için bu, O'na göre çok kolaydır. 

ŞAFİ
Şifa veren

"Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;" (Şuara Su-
resi, 80)

İnsanın acizliğini kavradığı  ve ne kadar muhtaç konumda olduğu-
nu en çok fark ettiği anlardan biri şüphesiz hasta olduğu andır. Allah
insana bu duyguyu yaşatmak için hepsi birbirinden farklı yüzlerce has-
talık yaratmıştır. Her hastalığın kişi üzerinde meydana getirdiği be-
densel ve ruhsal etkiler birbirinden çok farklıdır. Ancak hepsi hikmet-
li bir yaratılışın delilidir. Gözle bile görülemeyen bir virüsün insanı
tanınmayacak hale sokması, vücuda giren bir mikrobun kimi zaman
teşhis dahi edilememesi, Allah'ın gücünün en açık delillerindendir. .

Hastalığı veren Allah olduğu için bu hastalığın geçmesi de ancak
Allah'ın dilemesi ile olur. Allah dilediği takdirde Şafi sıfatı ile verdiği
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hastalığı ortadan kaldırır. Kullanılan ilaçların hepsi, hastalığın iyileşme-
si için birer vesiledir. Eğer Allah dilerse uygulanan tedaviyi vesile kıla-
rak kişinin iyileşmesine izin verir. Ne var ki Allah dilemedikçe çok ba-
sit gibi görünen bir hastalık dahi kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.
Bu durumda insanın yapması gereken, kendi aczinin yanında Rabbimi-
zin sonsuz gücünü görebilmek ve sıkıntı içinde olduğu her an O'ndan
yardım dilemektir. Allah'tan başka bir yardımcı ve veli yoktur. 

ŞEFİ
Şefaatçi

Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler? De ki:
"Ya onlar, hiçbir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremi-
yorlarsa?" De ki: "Şefaatin tümü Allah'ındır. Göklerin ve
yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz."
(Zümer Suresi, 43-44)

Allah'a şirk koşarak iman edenler O'nun huzuruna getirildiklerin-
de mutlaka bir şefaatçinin arkasına sığınacaklarını ve o şefaatçinin
kendilerine yardımcı olacağını zannederler. İnançlarına göre bu şefa-
atçi kimi zaman onların günahlarını yüklenecek, kimi zaman da onları
savunarak temize çıkaracaktır. Bu yüzden dünya hayatında sürekli bu
sözde şefaatçiyi razı etmeye çalışırlar, daima onu zikrederler. Halbu-
ki bu asla gerçekleşmeyecek olan bir zandır. Allah birçok ayetinde din
gününde -Allah'ın dilemesi dışında- kimsenin kimseye şefaatte buluna-
mayacağını bildirmiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir:

Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya
hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla
(Kur'an'la) hatırlat ki, bir nefis, kendi kazandıklarıyla hela-
ke düşmesin; (böylesinin) Allah'tan başka ne bir velisi, ne
bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olun-
maz... (Enam Suresi, 70)

ŞARİH
Açan

Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden
bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden
(yana) kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar,
apaçık bir sapıklık içindedirler. (Zümer Suresi, 22)

Allah'ın ve ahiretin varlığı apaçıktır. Ancak buna rağmen
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insanların çoğu iman etmezler. Gerçek bir imanın kalbe yerleşmesi
ise, ancak yukarıdaki ayette bildirildiği gibi Allah'ın kişinin 'göğsünü İs-
lam'a açması' ile mümkündür. Bu yüzden iman, Allah'ın bir insana ver-
diği en büyük nimettir. Allah'ın samimi kulları üzerindeki fazlı ve rah-
meti olmasa hiçbirinin kurtuluş bulması mümkün olmazdı. Allah in-
sanları yaratırken onlara kötülüğe yönlendiren nefsi vermiş fakat bu-
nun yanında nefse de 'fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğü) ve
ondan sakınmayı ilham' ederek samimi kullarının doğru yola ulaşabil-
melerini sağlamıştır. Kişinin vicdanı vasıtasıyla ulaşabildiği bu doğru
yol elbette samimi imana sahip insanlara verilen bir nimettir. Allah
başka ayetlerde bu nimeti şöyle haber vermektedir:

... Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsle-
yip-çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi.
İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır. Allah'tan
bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak... (Hucurat
Suresi, 7-8)

Tüm delillere rağmen nasıl yaratıldığını unutarak inkara sapanla-
rın ise durumu elbette farklıdır. Allah vicdanını kullanmayan, nefsine
uyan bu insanların kalplerini İslam'a açmayacaktır. 

ŞEHİD
Şahit olan, her zaman ve her yerde 

hazır ve nazır olan
De ki: "Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuşku-
suz O, kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir." (İsra
Suresi, 96)

Allah ezeli ve ebedidir. Mutlak olan tek varlıktır. Zamana ve me-
kana bağımlı değildir. Bu nedenle geçmiş ve gelecek kavramları Allah
katında birdir. Allah geçmişte olan bütün olayları da gelecekte olacak
olanları da bilir. Kainatın ilk yaratıldığı andan itibaren, yok olacağı kı-
yamet gününe kadarki son ana kadar herşeye şahit olandır. 

Yaşanan her olayı, yapılan her konuşmayı bilir. Allah katında gizli
olan hiçbir şey yoktur. O'nun için gündüzün aydınlığı da gecenin ka-
ranlığı da birdir. Allah 'gecenin örtüsü' altında gizlenenlerin, biraraya
gelerek fısıldaşanların bütün konuşmalarına da şahittir. 

Allah tüm insanların her an, her saniye kalplerindeki niyete, akıl-
larından geçen her düşünceye şahit olandır. Dünyada insanların yaşa-
dıkları her olaya şahit olan Allah hesap gününde onlara yapmakta

93



olduklarının tam karşılığını, eksiksizce verecektir. Allah'ın kendisini
görmeyeceğini, konuşmalarını duymayacağını zannedenler ve gizli gü-
nahlarının karşılarına hiçbir zaman çıkmayacağını düşünenler, kıyamet
gününde ne kadar yanıldıklarını anlayacaklardır. Allah bir insanın doğ-
duğu andan son nefesini verdiği ölüm anına kadar yaşadığı her olaya
tüm ayrıntıları ile şahit olmuştur. "Allah, hepsini dirilteceği gün,
onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah, onları
(yaptıklarıyla bir bir) saymıştır; onlar ise onu unutmuşlardır.
Allah, herşeye şahid olandır" (Mücadele Suresi, 6) ayetiyle bildir-
diği gibi de, insanın işlediği herşey ahirette tam karşılığını görecektir. 

ŞEKÜR
Kendi rızası için yapılan iyi işlere daha 

güzeliyle karşılık veren
Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için
kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr'dur (şükrü kabul
edip çok ihsan eden), Halim'dir (cezayı vermekte acele et-
meyendir). (Tegabün Suresi, 17)

Kuşkusuz Allah yeryüzünde insanlara sayısız nimet vermiş ve bun-
ların karşılığında da yalnızca şükredici bir kul olmalarını emretmiştir.
Allah şükrün önemine, "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andol-
sun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andol-
sun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek
şiddetlidir" (İbrahim Suresi, 7) ayetiyle dikkat çekmektedir:

Elbette Allah'tan gelen tüm nimetlere karşılık olarak şükretmek-
ten kaçınan bir insanın karşılığı ahirette eksiksiz olarak verilecektir.
Bu, Allah'ın sonsuz adaletinin bir tecellisidir. Allah nankörlük edeni
azapla cezalandıracak ancak iyilikte bulunanların ecrini de kat kat ar-
tıracaktır. Kim Allah için bir hayır işlerse hesap gününde daha güze-
liyle karşılığını alacaktır. Kim Allah için bir sevapta bulunursa hesap
gününde daha iyisiyle karşılaşacaktır. 

TEVVAB
Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

Ancak tevbe edenler, (kendilerini ve başkalarını)
düzeltenler ve (indirileni) açıklayanlar(a gelince); artık on-
ların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri kabul ede-
nim, esirgeyenim. (Bakara Suresi, 160)
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Allah'ın ayetlerinde de bildirdiği gibi insan 'cahil ve nankör' olarak
yaratılmıştır. Her an hata yapmaya, günah işlemeye, zaafa düşmeye
açık bir nefse sahiptir. Ayrıca kendisini sürekli olarak Allah'a isyana
sürüklemeye, vesvese vermeye çalışan şeytan gibi bir de düşmanı var-
dır. Ancak insana sayılan bu olumsuzluklar sebebiyle düşebileceği ha-
taları telafi etmek için bir yol gösterilmiştir: Tevbe etmek...

İnsan her an hataya düşebilir, günah işleyebilir veya bir vesveseye
kapılabilir. Ancak ne kadar büyük bir hata yaparsa yapsın kendisi için
bir dönüş yolu vardır. Allah samimi olarak tevbe eden kullarının tev-
belerini kabul eder ve onları bağışlar. Kuran'da şöyle buyrulmaktadır:

(Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere
ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesme-
yin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağış-
layandır, esirgeyendir. (Zümer Suresi, 53)

Ancak tüm bunların yanında unutulmaması gereken çok önemli
bir gerçek vardır: Allah, ancak samimi kullarının tevbelerini kabul ed-
er. Çünkü tevbe gerçek bir pişmanlık ve bir daha tekrar etmeme ka-
rarı ile bir anlam kazanır. Aksi takdirde tüm yaşamını Allah'ın emirle-
rine isyan edip, şeytanın yoluna uyarak geçirmiş birinin ölümle karşı-
laştığı anda gerçeği fark ettiğinden dolayı tavrını değiştirmesinin anla-
mı olmayacaktır. 

VAHİD
Tek olan, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, 

isimlerinde, hükümlerinde, asla ortağı veya
benzeri, dengi bulunmayan

Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O,
Rahman'dır, Rahim'dir (bağışlayan ve esirgeyendir). (Ba-
kara Suresi, 163)

Allah'ın büyüklüğünü kavrayamayan insanlar yüzyıllardır Allah'a
denk güçler bulmaya çalışmışlar ve bunun sonucunda gözlerinde yü-
celttikleri şeylere tapmışlardır. Kimisi çok parlak ve güçlü gördüğü
için Güneş'i daha üstün tutmuş ve ona tapmış, kimisi de yıldızların
önünde eğilmiştir. Hatta bazıları tüm acizliklerine rağmen, kendileri-
nin de güç sahibi olduklarını söyleme cesaretini göstermişlerdir.
Kuran'da Hz. İbrahim'le Allah'ın gücü ve birliği konusunda tartışan ki-
şi bu konuya verilebilecek en vurucu örnektir. Hz. İbrahim ise Allah'a
kimsenin ortak olamayacağını şöyle bir örnekle ispat etmiştir:
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Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbra-
him'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: "Be-
nim Rabbim diriltir ve öldürür" demişti; o da: "Ben de öl-
dürür ve diriltirim" demişti. (O zaman) İbrahim: "Şüphe
yok, Allah Güneş'i doğudan getirir, (hadi) sen de onu batı-
dan getir" deyince, o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı.
Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Bakara Su-
resi, 258)

VARİS
Servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak

yokluğa döndükten sonra varlığı devam eden, ser-
vetlerin hakiki sahibi

Biz, yaşama biçimleriyle 'refah içinde şımarıp azmış' nice
şehri yıkıma uğrattık. İşte meskenleri; çok az (bir zaman)
dışında (onlarda) kendilerinden sonra oturulabilmiş değil-
dir. (Onlara) Varis olanlar Biziz. (Kasas Suresi, 58)

İnsanlar dünyadaki yaşamları boyunca sürekli olarak bir şeyler ka-
zanmaya, zenginliklerini, mallarını, mülklerini artırmaya çalışırlar. Hat-
ta kimi insanda bu, öylesine büyük bir hırstır ki, hayatı boyunca baş-
ka hiçbir amaç edinmeden, varlığının gerçek nedenini hiç düşünme-
den sabah akşam daha fazlasını elde etmek uğruna çalışıp didinir. An-
cak bu insanların göz ardı ettikleri bir gerçek vardır:

De ki: "Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrana uğ-
rayacak olanları size haber vereyim mi? Onların, dünya ha-
yatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini ger-
çekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. (Kehf Suresi, 103-104)

Evet, bu insanlar hayatları boyunca kendilerine edindikleri boş bir
amaç uğruna çaba harcayıp dururlar. Fakat bir gün, belki de hiç bek-
lemedikleri bir anda ölüm melekleri gelir ve Allah'ın emriyle onların
canlarını alır. Herkesin imrendiği büyük bir servete sahip olan bu in-
sanlar yalnızca bir beze sarılarak toprağın birkaç metre altına gömü-
lürler ve ahirete giderken hayatları boyunca kazandıkları hiçbir şeyi
yanlarında götüremezler. Toprağın içine çıplak bedenlerinden başka
hiçbirşey konmaz. Onlar istemeseler de evleri, arabaları, tüm malları,
toprakları ve evlatları geride kalır. Ahirette yanlarında buldukları ise
yalnızca takvaları ve Allah'a olan yakınlıklarıdır.
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VASİ
Geniş olan

... Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rah-
metiyle) geniş olandır, bilendir. (Maide Suresi, 54)

Allah'ın genişliği tüm evreni kuşatmıştır. Yokluktan varlığı yara-
tan Allah mekana bağımlı değildir, tüm mekanların üstündedir. Çün-
kü mekanı da yaratan Allah'tır. Birçok toplumda Allah'ın göklerde ol-
duğu zannı yaygındır. Allah'a dua ettiklerinde insanlar, yüzlerini göğe
çevirerek batıl bir tutum içine girerler. Gerçekte ise; "Doğu da
Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü
(kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir."
(Bakara Suresi, 115)

Oysa Allah, Kuran'da 'göklerin ve yerin Rabbi' olduğunu bizlere
bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler.
Allah her yere istiva etmiştir. Allah'ın mülkü geniştir. Nimetleri tü-
kenmez, rahmetinin sınırı yoktur, bağışlaması da çok geniş olandır. 

'Vasi' sıfatı özellikle müminler üzerinde çok yoğun olarak tecelli
eder. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah'ın rahmeti ve merhameti son
derece geniştir. İnanan kullarını rahmetiyle sarıp kuşatmıştır ve dün-
yada onları tüm düşmanlardan korur. Örneğin insanlardan bazıları di-
ne zarar verebilmek kastıyla müminlere gelecek nimetleri engelleme-
ye, onlara zorluk çıkarmaya çalışırlar. Oysa herşeyi veren Allah'tır.
Allah, dilediği kulunu geniş rahmet hazinesinden zengin kılar. 

VEDUD
İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına er-

diren, yahut sevilmeye ve dostluğu 
kazanılmaya tek layık olan

O, çok bağışlayandır, çok sevendir. (Büruc Suresi, 14)

Allah insanları Kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Fakat
buna rağmen kimi Allah'ı inkar eder, kimi de ölene kadar içten bir sa-
mimiyetle O'na sadık kalır. Allah, Kendisine vefa gösteren kullarına
çok yakındır, dua ettikleri zaman onları işitir ve icabet eder, bir zor-
lukla karşılaştıklarında daima onların yanındadır. 

Bir insanın dünya hayatında kazanabileceği en büyük nimetlerden
biri olan Allah'ın dostluğudur. Allah'ın sevdiği kulları son derece şe-
refli ve seçkin bir yaşantı sürdürürler. Böyle insanlar her zaman
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hayranlık ve takdir kazanabilecek üstün bir ahlaka sahip olurlar.
Allah sevgili kullarını Kendi rahmeti içine sokar, onların cennete

girmelerine izin verir. Peygamberler ve salih müminler Allah'ın sevgi-
sini kazanmış çok değerli insanlardır. Onlar da Allah'ı çok severler ve
yalnızca O'nun hoşnutluğunu kazanmak için yaşamlarının sürdürürler.
Şüphesiz Allah'ın bir insanı sevmesi ve onu dost edinmesi insana ve-
rilebilecek en büyük nimetlerden biridir. 

VEHHAB
Bağışı çok olan, karşılıksız armağan eden

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin
hazineleri onların yanında mıdır? (Sad Suresi, 9)

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Allah müminlere cennette son-
suz bir mutluluk vaat etmiş ve bu sonsuz mutluluğu dünya hayatları
sırasında da başlatmıştır. Salih kullarını dünyada da güzel bir hayatla
yaşatacağını vaat etmiştir. Bu yüzden samimi müminlerin Rabbimizden
isteyecekleri hiçbir şeyin sınırı yoktur. Müminler, kendilerini Allah'a
yaklaştıracak, O'nu anmalarını, O'na şükretmelerini sağlayacak herşe-
yi sınırsız olarak isteyebilirler. Elbette Allah bu isteklere dilediği şekil-
de icabet eder ve müminler için Rabbimizin icabeti her zaman en ha-
yırlı şekilde olur. Bu konuda Kuran'da verilen bir örnek Hz. Süley-
man'ın duasıdır. Hz. Süleyman'ın, 'gerçekten ben mal sevgisini
Allah'ı zikretmekten dolayı tercih ettim' (Sad Suresi, 32) dedi-
ği ve daha sonra başka bir ayette şöyle dua ettiği bildirilmiştir:

Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib ol-
mayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılık-
sız armağan edensin. (Sad Suresi, 35)

Yukarıdaki ayette görüldüğü gibi Hz. Süleyman Allah'tan 'hiç kim-
seye nasip olmayan bir mülk' istemiş ve Rabbimizi 'Vehhab' sıfatı ile
anmıştır. Allah samimi kullarına dünyada ve ahirette karşılıksız olarak
armağan eden, işledikleri salih amellerin karşılığını kat kat artırandır.

VEKİL
İşlerini Kendisine bırakanların işini 

düzeltip, onların yapabileceğinden daha 
iyisini temin eden

"Tamam-kabul" derler. Ama yanından çıktıkları zaman,
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onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini
kurarlar. Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de
onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak
Allah yeter. (Nisa Suresi, 81)

Allah iman sahibi olan, samimi kullarına karşılaştıkları her türlü
durum ve şartta Kendisine güvenmelerini söyler. Nitekim tüm pey-
gamberler Allah'ın dinini anlatırken, birçok zorlukla karşılaşmış, hitap
ettikleri topluluklar çoğu zaman onlara düşmanlıkla karşı çıkmışlardır.
Ancak elçiler, Allah'ın birliğini, O'nun emir ve yasaklarını anlatma ko-
nusunda her zaman cesur ve kararlı bir tutum sergilemişlerdir. Hep
Allah'ı vekil edinmişler, yalnızca O'nun hoşnutluğunu gözetmişlerdir.

Allah dinine yardım edenlere yardım edeceğini Kuran'da bizlere
bildirmiştir. Elbette ki müminlerin karşısında onlara karşı mücadele
eden, şeytanı izleyen topluluklar daima olur. Bu topluluklar müminle-
ri engellemek için geniş kapsamlı planlar kurabilirler. İncitici sözler ve
iftiralarla müminlerin şevklerini kırmaya çalışırlar. Ama hiçbir zaman
istedikleri olmaz. Onların güvendiği şeyler Allah'ın gücü ve sonsuz ak-
lı yanında geçersizdir. Allah kurdukları her planı en ince detayına ka-
dar bilen ve görendir. Allah küfrün tuzaklarını bozulmuş olarak yara-
tır. Allah Kendisini dost edinmiş, sabırlı ve kararlı müminlere  yardım
eder. Olabilecek en güzel sonuçla müminleri başarıya kavuşturur. Bu
son derece metafizik, asla inkarcıların anlayamayacakları ve sahip ola-
mayacakları büyük bir güçtür. Mütevekkil müminler bu sayede maddi
ve manevi yönden büyük bir kuvvet kazanmış olurlar. Allah Kuran'da
yalnızca Kendisine yönelen kullarının kazandığı güçle ilgili bir ayette
şöyle buyurmaktadır:

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a
teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapış-
mıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. (Lokman Suresi, 22)

VELİ
İyi kullarına dost olan

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları ka-
ranlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin velileri ise tağut'tur.
Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkı-
dırlar, onda süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 257)

İnsanın hem dünyada hem de ahirette tek bir gerçek dostu var-
dır. Bu dost onu hiçbir zaman bırakıp gitmez, asla terk etmez, her
zorlukta yanındadır ve ona yardımcıdır. Doğduğu günden öldüğü
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güne kadar daima onunla birliktedir. Onu düşmanlarına karşı korur.
Onun için herkesten daha güvenilirdir, daima karşılıksız armağan
edendir. Kuşkusuz bu dost Rabbimiz olan Allah'tır. Allah müminlerin
en çok güvendiği, en yakın dostudur. Kendisine inanan insanları her
türlü eksiklikten ve hatadan arındırır, onlara çok seçkin bir yaşam ve
ahirette de hiç tükenmeyecek olan mülkünü vaat eder. 

Allah'a iman eden, imanında da samimi olan insanlar ise artık için-
de hiç mağlubiyeti olmayan şerefli ve hayırlı bir hayatın içine girerler.
Çünkü Allah inananlara dinine ve sözlerine sadık oldukları sürece za-
fer nasip edecektir. Asıl büyük karşılığı ise ahirettte onlara verecek-
tir. Allah inananların dünyada ve ahiretteki tek gerçek dostudur.

ZÜLCELAL-İ VE'L İKRAM
Hem büyüklük sahibi hem kerem ve 

ikram sahibi olan
Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. (Rah-
man Suresi, 78)

Dünyada insanın hoşuna gidecek sayısız nimet vardır. Allah kul-
larının hoşnut olacağı çeşitli detaylarla dünyayı süslemiştir. Ancak el-
bette Allah'ın sonsuz kerem ve ihsanını asıl olarak göstereceği yer
cennettir. Kuran'da tasvir edilen cennet, O'nun sonsuz ikramını göz-
ler önüne sermektedir.

Cennetin Kuran'da anlatılan en belirgin özelliklerinden biri, 'ne-
fislerin arzuladığı herşeyin' müminlere verilmiş olmasıdır. Cennetin
'altından ırmaklar akar', 'yemişleri ve gölgelikleri süreklidir', 'ne sıcak-
ne soğuk, tam kararında bir gölgelik' vardır. Allah Kendisinden bir
rahmet olarak salih kullarını cennet bahçelerindeki 'gölgeliklerde ve
pınar başlarında' bulunduracaktır. 'Çeşit çeşit inceliklere ve güzellik-
lere sahip' olan cennette müminlere 'istek duyup-arzuladıkları meyve-
lerden ve etten bol bol' verilecektir. Müminler, 'içinde hesapsız ola-
rak rızıklandırılmak üzere cennete girerler.' Ayrıca cennette inanan-
lar için 'yüksek köşkler bina edilmiştir.' Bu köşklerin altlarından ır-
maklar akmaktadır.  'Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde' otu-
rur ve etraflarını 'bakıp seyrederler.' Kuşkusuz Kuran'daki cennet tas-
viri burada anlatabildiğimizin çok üstündedir. Ayette şöyle buyrulur:

... Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk)
aldığı herşey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. (Zuhruf
Suresi, 71)
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ZAHİR
Aşikar olan

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.
(Hadid, 3)

Allah'ın varlığının delilleri, düşünebilen her insanın rahatlıkla tes-
pit edebileceği kadar aşikardır, tüm evrene yayılmıştır. Bir insanın
Allah'ın varlığını kavrayabilmesi için hiçbir araştırma yapmadan, sade-
ce içinde bulunduğu ortamı dikkatli bir gözle incelemesi yeterlidir.
Çünkü bütün kainat yaratılış delillerini gözler önüne seren detaylarla
doludur. En sadesinden en karmaşığına kadar var olan tüm sistemler,
son derece kompleks, içlerine girildikçe daha çok sırrı açığa çıkaran
yaratılış mucizeleri ile doludur. Allah bu mucizelerle ilgili Kuran'da
şöyle örnekler vermiştir:

Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina et-
tik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de
(nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve
onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.
(Kaf Suresi, 6-7)
Kuşkusuz yukarıdaki ayetlerde verilenler yalnızca sayılı birkaç

konudur. Allah Kuran'da verdiği daha pek çok örnekle kullarına Ken-
di varlığını hatırlatmaktadır. Müminlerin en önemli özelliklerinden bi-
ri de çevrelerinde gördükleri herşey üzerinde derin derin düşünme-
leri ve sonucunda Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü fark etmeleridir.
Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi içinde yaşadığımız evrendeki her
detay insana kendisinin yaratılmış olduğunu hissettirmektedir.

Tüm kainatın yaratıcısı olan Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini fark
eden akıl sahibi bir insan elbette ki ahirette hesap vereceği Allah'a
karşı içli bir korku duyar ve tüm yaşamını O'nu razı etmeye çalışarak
geçirir. Bir ayette müminlerle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikre-
derler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler.
(Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın.
Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru." (Al-i İmran
Suresi, 191)

Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka
bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n."
(Bakara Suresi, 32) 



102




