




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

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya 

serisinin tamam›n› okuyabilmesidir.

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

bulundu¤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 ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

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

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. 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

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›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›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan 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 kitapla-

r›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-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

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

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

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

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

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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SAKIN
UNUTMAYIN

HARUN YAHYA CEP K‹TAPLARI SER‹S‹ .63.

Onlar, dinlerini bir e¤lence ve oyun (konusu)

edinmifllerdi ve dünya hayat› onlar› aldatm›flt›.

Onlar, bu günleriyle karfl›laflmay› unuttuklar› ve

Bizim ayetlerimizi 'yok sayarak tan›mad›klar›'

gibi, Biz de bugün onlar› unutaca¤›z. 

(Araf Suresi, 51)



YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

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

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li

y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser ha-

z›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddi-

alar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karan-

l›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n

kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik

anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah (sav)'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›

tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustu-

racak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah (sav)'›n mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

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

dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkar-

c› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

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

giltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rus-

ya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-

d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da

kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi

(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce 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 derinlefl-

mesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu



eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi uslübun, ak›lc› ve
ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin
netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›makta-
d›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,
art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan
sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü
fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. 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 etmifl-
tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir
maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-
diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin
okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›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 olacak-
t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-
lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-
nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-
teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge-
nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-
manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiye-
tidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edil-
mesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-
lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n
günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kar-
gafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-
nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-
t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edi-
len huzur 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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G‹R‹fi:

SAKIN UNUTMAYIN!

Bir düşünün; hayatınız boyunca unutmamanız gere-

ken ne kadar çok detay var. Daha sabah kalktığınız an-

dan başlayarak, gün boyunca “bunu kesinlikle unutma-

mam gerek” diye kendinize telkin ettiğiniz pek çok ko-

nu oluyor. Hatta belki de bunları unutmamak için notlar

tutuyor, çeşitli önlemler alıyorsunuz. Bazen de önemli

olduğuna inandığınız konularla ilgili bir şeyi unutma ihti-

malini düşünmek dahi istemiyorsunuz... 

Peki size bunlarla kıyaslanamayacak kadar önemli bir

konuyu unutmuş olabileceğinizi söylesek ne yapardınız? 

Bu kitap size hayatınızın en önemli konularını hatır-

latmak için hazırlanmıştır. Şunu unutmayın ki, gündelik

yaşamda unutmamak için gayret sarf ettiğiniz konular

her ne olurlarsa olsunlar, bunların hiçbirini unutmanın

bedeli, size bu kitapta hatırlatacağımız şeyleri unutmanın

bedeli kadar ağır değildir.

Bu kitabın amacı, size dünya üzerindeki varlığınızın

amacını hatırlatmaktır. Çünkü insan unutkandır. Kendi-

ni yaşadığı olaylara kaptırıp, iradesini kullanmazsa asıl

dikkatini vermesi gereken konulardan uzaklaşır. Allah’ın

her yönden kendisini sarıp kuşattığını, her an izlediğini,

yaptığı herşeyin hesabını Allah’a vereceğini, ölümü, cen-

netin ve cehennemin varlığını, kaderin dışında hiçbir ola-

yın meydana gelemeyeceğini, karşılaştığı herşeyde bir

hayır olduğunu unutuverir.
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Ayrıca insan gaflete düşmeye de müsait bir varlıktır.

Gaflete düşerek, yaşamının amacını, o an göstermesi ge-

reken doğru tavırları unutup, hata yapabilir. Fakat sami-

mi insanlarda bu unutmalar anlık olur ve hatırladıkları

anda hemen tevbe ederek tekrar Allah’a yönelir, O’nun

emirleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürürler. Mümin-

lerin, Allah’a olan duaları Kuran’da şöyle haber verilmiş-

tir: 

...Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıkla-

rımızdan dolayı bizi sorumlu tutma... (Bakara

Suresi, 286) 

Elbette burada kastedilen unutma, günlük hayatta

başınıza gelebilen sıradan bir unutma değildir. Her insan

yapısı gereği bazı şeyleri unutabilir veya yanılabilir. An-

cak kastedilen unutma, insanın birtakım gerçekleri akle-

debilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen düşünme-

mesi, dikkatini vermemesi ve göz ardı etmesi ile ortaya

çıkan unutmadır.

Peki insan neleri göz ardı ederek unutur?

Kuşkusuz insanın unutabildiği en hayati konu, herşe-

yin bir yaratıcısının olduğudur. İstisnasız her insan Yara-

tıcımız olan Allah’a karşı sorumludur. İnsan bu sorumlu-

luğun sonucu olarak hesap vereceğini unutur. Cehen-

nem ateşinin ya da cennet nimetlerinin varlığı yaşadığı-

mız şu an kadar gerçektir. Ne var ki insanların çoğu bu

gerçeklerden haberdar olmalarına rağmen, bunları ken-

dilerini pek de ilgilendirmeyen konular olarak görür ve

düşünmeyerek gerçeklerden kaçabileceklerini zanne-

derler.

Peki unutmak, insanı sorumluluktan uzaklaştırır mı?

Elbette ki hayır. Kendisini yaratan Allah’a karşı sorumlu
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olan insan er ya da geç ölümü tadacak, yapayalnız Rabbi-

mizin huzuruna çıkarak hesap verecektir. “Biz bir oyun

ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi

arasında bulunanları yaratmadık” (Enbiya Suresi,16)

ayetiyle haber verildiği üzere, insan da dahil olmak üzere

var olan herşey bir amaç üzerine yaratılmıştır. Dolayısıy-

la insan başıboş bir varlık değildir; ancak “Allah’a kulluk

etmek” (Zariyat Suresi, 56) için yaratılmıştır.

İnsan kendi yaratılışını düşünse, Allah’ın ona bağışla-

dığı nimetlerin farkına varacak ve buna karşılık, Rabbimi-

ze olan bağlılığını göstermek için çaba harcaması gerekti-

ğinin bilincine erişecektir. Öyle ki, insan daha hiçbir şey

değilken, gözle bile görülemeyecek kadar küçük bir hüc-

re olarak hayata başlamış, ardından bu hücrenin bölüne

bölüne milyarlarca kere çoğalması sonucu, tüm organla-

rıyla mükemmel bir insan oluvermiştir. Fakat en önemli-

si, bu varlık hiçbir şey değilken, bir can yani ruh kazan-

mıştır. Bir damla su, önce et parçasına, ardından da dü-

şünebilen, konuşabilen bir varlık haline dönüşmüştür; ya-

ni Allah insanı yoktan inşa etmiştir. Fakat hal böyleyken

insanlardan kimileri kendi yaratılışlarını unutarak Allah’a

karşı çarpık misaller getirmeye, Rabbimizi inkar etmeye

kalkar. Allah bu durumu şöyle bildirir:

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi;

dedi ki: “Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri

kim diriltecekmiş?” De ki: “Onları, ilk defa ya-

ratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bi-

lir.” (Yasin Suresi, 78-79)

Eğer siz de bu duruma düşmek, Rabbimize karşı

nankörlük etmiş olmak istemiyorsanız, o zaman kendi-

nizi günlük hayatın akışına kaptırıp sakın “düşünmeyi”
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bırakmayın. Çünkü insan ancak düşünürse Allah’ı hatır-

lar, O’na karşı sorumlu olduğunun bilincine varır; ancak

düşünürse bu dünyanın kendisi için çok kısa süreli bir

konaklama yeri olduğunu, burada yaptığı herşeyin hesa-

bını vereceğini hatırlar. Ve ancak düşünürse unutmaz…

Bir noktayı belirtmekte fayda var: Bu kitapta size ha-

tırlatacaklarımızın hiçbiri, “unutmasam iyi olur” deyip ge-

çebileceğiniz şeyler değildir. Bunların tek bir tanesini bile

aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Çünkü bunları hatırladı-

ğınız sürece Allah’a gereği gibi kulluk edebilir, O’nu razı

edebilirsiniz. Ve unutmayın ki ancak bu şekilde Allah'ın iz-

niyle dünyada ve ahirette kurtuluş bulabilirsiniz. 

Allah sizi, karşınıza iki yol çıkararak denemektedir;

bunlardan birini seçmekte özgürsünüz, ama unutmayın

ki bu yollardan birisi sonsuz azaba, diğeri ise sonsuz

mutluluğa gidiyor…

Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik. Ancak o,

sarp yokuşa göğüs germedi. Sarp yokuşun ne ol-

duğunu sana öğreten nedir? Bir boynu çözmek

(bir köleye özgürlük vermek)tir. Ya da açlık gü-

nünde doyurmaktır, yakın olan bir yetimi veya

sürünen bir yoksulu. Sonra iman edenlerden,

sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merha-

meti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte

bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meyme-

ne). Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın

adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme). “Kapıları kilit-

lenmiş” bir ateş onların üzerinedir. (Beled Sure-

si, 10-20)
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TEK ‹LAH'IN "ALLAH" 

OLDU⁄UNU UNUTMAYIN

Onlar Allah’› unuttular. O da onlar› unuttu...
(Tevbe Suresi, 67)

Bilinen bir mantıktır; insan sahilde kumdan yapılmış

bir kale görse mutlaka bunu yapan birinin olduğunu dü-

şünür. Bu kalenin, dalgaların ve rüzgarların etkisiyle rast-

lantılar sonucunda oluştuğunu ise ancak akli yetersizlik

içinde olan biri savunabilir. Evrende var olan herşeyde de

açıkça görülebilen bir tasarım vardır. Üstelik bu tasarım

sahildeki kumdan yapılmış kale ile karşılaştırılamayacak

kadar mükemmel, üstün ve detaylıdır. O halde karşımıza

çıkan gerçek apaçıktır: Tüm bu evrenin üstün bir Yaratı-

cısı vardır. Bu Yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Tüm kainatta kusursuz bir düzenin var olduğu göz ar-

dı edilemeyecek, apaçık bir gerçektir. Yerçekiminin ora-

nı, Dünya’nın Güneş’e uzaklığı, atmosferdeki oksijen ora-

nı ve daha sayamayacağımız yüzlerce hassas dengeden

hiçbiri kendiliğinden ya da tesadüfler sonucu oluşmamış-

tır. Kuşkusuz bu, en küçük mikroorganizmadan Güneş

Sistemi’nin dev kütleli gezegenlerine kadar herşeyin

kontrolü altında tutan Allah’ın yaratmasıdır. Allah, evreni

sonsuz bir akıl ve güçle yaratmış ve Dünya’yı da yaşama-

mız için özel olarak var etmiştir. Çünkü Allah yaratıp dü-

zene koyandır. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır:

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündü-

zü de geceye bağlayıp-katar; Güneş’i ve Ay’ı



emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir

süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları (ya-

ratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir;

mülk O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız ise,

‘bir çekirdeğin incecik zarına’ bile malik ola-

mazlar. (Fatır Suresi, 13)

Şimdi biraz daha yakına gelelim ve insan bedenini in-

celeyelim. Karşımıza akıl almaz mükemmelliklerle dolu

bir yapının çıktığını görürüz. Örneğin, göz canlıların ya-

ratılmış olduğunun en açık delillerinden biridir. Canlıla-

rın sahip oldukları tüm görme organları kusursuz bir ta-

sarımın çok etkileyici örnekleridir. Gözümüz, 21. yüzyıl

teknolojisi ile bile erişilememiş kalitede bir görüntüyü

bize sunmaktadır. Ama unutmayın ki bir gözün görebil-

mesi için aynı anda tüm parçalarının var olması ve uyum

içinde çalışması gerekir. Örneğin kornea, konjonktiva,

iris, göz bebeği, göz merceği, retina, koroid, göz kasları,

göz yaşı bezleri gibi tüm parçalar olsa ve çalışsa ama bir

tek göz kapağı olmasa göz kısa sürede büyük bir tahri-

bata uğrar ve görme işlevini yitirir. Yine aynı şekilde gö-

zü oluşturan tüm organeller var olsa ama gözyaşı üreti-

mi dursa, göz kısa sürede kurur ve kör olur. Bu durum-

da karşımıza önemli bir soru çıkmaktadır: Peki bu kadar

uyumlu organelleri bir anda kim var etmiştir? Görmemi-

zi olanaklı kılan gözü kim meydana getirmiştir?

Elbette görmenin ne demek olduğunu dahi bilmeyen

bir canlının, görebilmek için bir görme organına ihtiyaç

duyması ve bunu inşa etmesi elbette ki imkansızdır. Bu

durum canlıları yaratan ve üstün bir akıl sahibi olan Rab-

bimizin varlığını bize açıkça göstermektedir. Allah Ku-

ran’da, bu konuyu şöyle bildirmiştir:
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De ki: ‘Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, göz-

ler ve gönüller veren O’dur. Ne kadar az şükre-

diyorsunuz? (Mülk Suresi, 23)

Ayette de haber verildiği gibi, insan vücudundaki bu

sistemlerin tümünü birbirleriyle uyum içinde yaratan

Allah’tır.  Allah’ın gücünü, büyüklüğünü ve ilmiyle herşe-

yi kuşattığını açıkça gözler önüne sermektedir. Bu ne-

denle Allah Kuran’da, insanları çevrelerine bakarak

Kendi büyüklüğü üzerinde düşünmeye davet etmiştir: 

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini

yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner,

sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini

ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını

bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Allah, yaptığımız iş ve bulunduğumuz ortam nerede

ve ne olursa olsun bize şahittir:

Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne

vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona

şahdamarından daha yakınız. (Kaf Suresi, 16)

Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun

hakkında Kuran’dan okuduğun herhangi bir şey

ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona

(iyice) daldığınızda, Biz sizin üzerinizde şahidler

durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlı-

ğınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kal-

maz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de

yoktur ki, apaçık bir Kitap’ta (kayıtlı) olmasın.

(Yunus Suresi, 61)

Bu gerçeğe rağmen insanlardan kimi, bilinçaltlarında-

ki düşünceye göre,  Allah çok uzaklardaki bir gezegenin

arkasında oturur ve çok nadiren “dünya işlerine” karı-
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şır. Ya da hiç karışmaz; evreni bir kere yaratmış ve bı-

rakmıştır. Oysa bu apaçık bir yanılgıdır. Allah her yerde-

dir ve varlığı herşeyi kaplamaktadır. Doğudan batıya, ku-

zeyden güneye varlığıyla her yeri sarıp kuşatmıştır.

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah’ındır.

Allah, herşeyi kuşatandır. (Nisa Suresi, 126)

Şu anda da Allah, size şah damarınızdan daha yakın.

Bu mutlak gerçeği göz ardı eden bazı insanlar, akılların-

dan geçirdikleri şeyleri, Allah’a karşı işledikleri suçları

Allah’tan gizleyemediklerini düşünmezler. Oysa Allah,

onlar eylemlerini kurup tasarlama aşamasındayken de

onlarla beraberdir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir.

Onlar ise, bilgi bakımından O’nu kavrayıp kuşa-

tamazlar. (Taha Suresi, 110)

Unutmayın ki, yeryüzündeki her varlık Allah’a muh-

taçtır. Allah ise; insanın sahip olduğu her türlü eksiklik-

ten münezzehtir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Uyku,

açlık, susuzluk, yorgunluk gibi akla gelebilecek insani za-

yıflıkların tamamından uzaktır: herkes mutlaka ölecektir

ama Allah, ezeli ve ebedi olan, daima diri olandır:

Allah... O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâim-

dir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde

ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksı-

zın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar

ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden

hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsü-

sü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır.

Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yü-

cedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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Her olayın Allah’ın kontrolü ile gerçekleştiğini unut-

mayın! Kuran’da bildirildiği üzere tek bir yaprak dahi

Allah’ın kontrolü dışında düşmez. (Enam Suresi, 59)

Gökten yere bütün işler Allah’ın emriyle gerçekleşmek-

tedir. Bütün işler denilince birçok insan bunu sadece

doğa olayları ya da ölüm, doğum gibi olaylar olarak dü-

şünür. Oysa, teknolojik buluşlar, devletlerin yönetimi,

sosyal, ekonomik ve sanatsal faaliyetler, küçük büyük

bütün şirketler, buralarda yapılan her iş, insanların ya-

şamlarındaki her saniye üstün bir Yaratıcı olan Allah’ın

bilgisi dahilinde ve kontrolü altındadır. Aynı şekilde vü-

cudunuzdaki trilyonlarca hücrenin işleyişi ya da dünya

ve dünyanın üzerindeki tek bir karıncanın beslenmesin-

den üremesine kadar hayatını devam ettirmesi için ge-

reken tüm faaliyetler de yine Allah’ın izniyle gerçekleşir.

Bu gerçek Kuran’da şöyle ifade edilir:

“Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de

Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun, al-

nından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı

yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir

yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumak-

tadır.)” (Hud Suresi, 56)

Göklerde ve yerde olan herşeyin, yıldızların, ağaçla-

rın, hayvanların, insanların sayısını, düşen yağmurun

miktarını tespit eden sadece Allah’tır:

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve herşeyin)

tümü Rahman' (olan Allah)a, yalnızca kul ola-

rak gelecektir. Andolsun, onların tümünü ku-

şatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmakta-

dır. (Meryem Suresi, 93-94)

Size sahip olduğunuz herşeyi verenin Allah olduğunu
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unutmayın! Başınızı kaldırıp bir de göğe bakın ve çevre-

nizde olanları düşünün. İşte o zaman, bizleri gördüğü-

müz ve görmediğimiz nice nimetlerle donatanın Allah

olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. İnsan vücudunu yara-

tan ve tüm organların mükemmel bir uyum içerisinde

çalışmasını sağlayan; gökten indirdiği su ile aynı toprak-

tan değişik tatlarda ekinler ve meyveler çıkaran; sayıları

yüz milyarları bulan galaksileri muazzam bir denge için-

de hareket ettiren; Güneş’i yörüngesinde döndüren; de-

nizleri insanların besin elde etmelerine ve seyahat etme-

lerine en uygun şekilde yaratan Allah’tır. Allah, bu ger-

çeği ayetlerinde şöyle haber vermektedir:

İnsanı bir damla sudan yarattı, buna rağmen o,

apaçık bir düşmandır. Ve hayvanları da yarattı;

sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve

onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sa-

bahları götürürken onlarda sizin için bir güzel-

lik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın ya-

rısının telef olacağı şehirlere onlar, ağırlıklarını-

zı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şef-

katli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs

için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve

daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?

Yolu doğrultmak Allah’a aittir, kimi (yollar) ise

eğridir. Eğer o dileseydi, sizin tümünüzü elbet-

te hidayete erdirirdi. Sizin için gökten su indi-

ren O’dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki)

hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla si-

zin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve

meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz

bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler var-

dır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrini-
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ze verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır

kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen

bir topluluk için ayetler vardır. Yerde sizin için

üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (fayda-

nıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen

bir topluluk için ayetler vardır. Denizi de sizin

emrinize veren O’dur, ondan taze et yemektesi-

niz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmak-

tasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp

gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O’nun faz-

lından aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sar-

sıntıya uğratır diye yerde sarsılmaz dağlar bırak-

tı, ırmaklar ve yollar da (kıldı). Umulur ki doğru

yolu bulursunuz. Ve (başka) işaretler de (yarat-

tı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt

alıp-düşünmez misiniz? Eğer Allah’ın nimetini

saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelle-

me yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah,

bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 4-18)

Sahip olduğunuz malınızı mülkünüzü size verenin ve

hepsinin gerçek sahibinin Allah olduğunu da sakın unut-

mayın! Çünkü göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulu-

nan herşeyin mülkü Allah’ındır. Ancak Allah dilediğine

dilediği kadar tahsis eder. Zamanı gelip insanların haya-

tına son verdiğinde tek varis yine O’dur:

Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün

mülkü Allah’ındır. O, herşeye güç yetirendir.

(Maide Suresi, 120)

Siz Allah’ın tayin ettiği vakit geldiğinde tüm varlığını-

zı, mevkinizi, özel eşyalarınıza kadar herşeyi geride bıra-

kacaksınız; çıplak bedeniniz yalnızca birkaç metre beze
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sarılarak bir çukura atılacak. Ruhunuz ise yalın ve yapa-

yalnız olarak Allah’a dönecek. 

Allah’ın sizin için diledikleri dışında başınıza hiçbir

şeyin gelemeyeceğini unutmayın! Başınıza gelen ve sizin

iyi veya kötü olarak nitelendirdiğiniz her türlü olay

Allah’ın bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Kainat üze-

rinde Allah’tan bağımsız, Rabbimizin hakimiyeti dışında

tek bir an bile yaşanmaz. Bir ayette müminlerin şöyle

söylediklerinden bahsedilmektedir:

De ki: Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize

kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mev-

lamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevek-

kül etmelidirler. (Tevbe Suresi, 51)

Unutmayın, başınıza her ne gelirse Allah’tandır ve

bir hikmeti vardır. Bilin ki insanın Allah’tan başka velisi

ve yardımcısı da yoktur:

(Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve ye-

rin mülkü Allah’ındır. Sizin Allah’tan başka veli-

niz ve yardımcınız yoktur. (Bakara Suresi, 107)

Gün içinde herhangi bir konuda başarılı olmak iste-

diğimizde ya da bir işle uğraştığımızda bize yardımcı olan

Allah’tır. Hatta o işi kolaylaştırdığı gibi, onu yaratan, bi-

ze istediğimiz şeyi istediğimiz anda yaptıran da yalnızca

Rabbimizdir. Allah’ın büyüklüğünü göz ardı eden bir in-

san için ise, ona yardımcı olabilecek olan kişi kendi zan-

nınca ya iş arkadaşıdır, ya ailesi veya başka bir insan...

Elbette bu kişiler bilgi birikimleri ve hayat tecrübele-

riyle insana yardımcı olabilirler. Ancak bunların hepsinin

birer sebep olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü, Allah

dünya hayatında sonuçları belirli sebeplere bağlamıştır.

Sözgelimi, elmayı yiyebilecek hale getirmek için fideyi
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ekmek, sulamak, gübrelemek gerekir. İşte bunlar Allah’ın

koymuş olduğu sebeplerdir. Kişi ancak bu şartları gereği

gibi yaptıktan sonra Allah’tan yüksek bir hasat umabilir.

Gerçekleşen her olayda sonucun Allah’a ait olduğu-

nu ve Allah’ın takdirine gönülden razı olmanız gerektiği-

ni sakın unutmayın. Unutmayın sizi tüm tehlikelerden,

hastalıklardan sıkıntı ve belalardan koruyan, esirgeyen

Allah’tır. Yoksa bunlardan herhangi birinin insana isabet

etmesi an meselesidir. Hastalandığınızda sizi iyileştirenin

doktorunuz ve içtiğiniz ilaç olduğunu düşünüyor olabi-

lirsiniz. Elbette insan Allah’ın sebep olarak yarattığı bu

yollara başvuracaktır; ama sonuçta kendisini bu hastalık-

tan kurtaracak olanın sadece ve sadece Allah olduğunu

da kesinlikle bilmelidir. O dilemedikten sonra ne en uz-

man doktorların, ne en pahalı ilaçların, ne en iyi hasta-

nelerin insana hiçbir faydası dokunmaz. Şifayı verecek

olan Allah’tır. Allah dilediği kişiye bir imtihan olarak se-

bepsiz bir hastalık verebileceği gibi, dilediği kişiyi sebep-

siz olarak iyileştirebilir de. Allah bu ilahi gerçeği Ku-

ran’da Hz. ibrahim’in sözleriyle şöyle bildirmiştir:

Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur;

(Şuara Suresi, 80)

Tüm kuvvet sadece Allah’ın elindedir. Bu gerçeği

unutup da, ne kendine ne bir başkasına -Allah’ın dileme-

si dışında- en küçük bir yardıma bile güç yetiremeyecek

varlıklardan medet ummak, insana hem dünyada hem de

ahirette çok büyük hüsran getirir. Allah, Araf Suresi’nde

şöyle buyurmaktadır:

O’ndan başka taptıklarınız ise size yardıma güç

yetirmezler, kendilerine de. (Araf Suresi, 197)
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Yalnız Allah’tan korkmanız ve yalnız O’nun rızasını

aramanız gerektiğini unutmayın! Yaşantınızda önemli ol-

duğunu düşündüğünüz veya güç sahibi gibi gördüğünüz, bu

nedenle gözünüzde büyüttüğünüz hiçbir şeyin insanın,

gerçekte kendisine ait en ufak bir gücü yoktur. Böyleyken

bir insandan, Allah’tan korkar gibi korkmak, çekinmek ve-

ya Allah’ı sever gibi sevmek Kuran’a göre “o kişiyi Allah’a

eş ve ortak” tutmaktır ki, Kuran’da   Allah bunun büyük

bir günah olan şirk olduğunu bildirmiştir:

İnsanlar içinde, Allah’ta başkasını ‘eş ve ortak’

tutanlar vardır ki, onlar(bunları), Allah’ı sever

gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan

sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba

uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin

tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği

azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilseler-

di. (Bakara Suresi, 165)

Yukarıdaki ayette de haber verildiği gibi inananlar

Allah’ın rızasını herşeyden üstün tutarlar. Bu öylesine

önemli bir konudur ki, eğer insanın yaşantısı bu temel

üzerine olursa, kişi her an Allah’tan başka korkacak, muh-

taç olunacak, boyun eğilecek bir varlık olmadığının bilin-

ciyle hareket eder. Bu bilinçle gerçek anlamda bir hürri-

yete sahip olurken, aynı zamanda sonsuz güç sahibi bir

Veli edinmiş, mağlup edilemez bir kişi olur. Bu şekilde

Allah’ın rızasını kazanmayı umar. Kuran’da Allah rızasının

önemine şöyle bir örnek verilerek dikkat çekilmektedir:

Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu

üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binası-

nın temelini göçecek bir yarın kenarına kurup

onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine
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yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir top-

luluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi,109)

Bu, insanların çoğunun içine düştüğü en büyük yanıl-

gılardan biridir: Tüm hayatını insanları razı etmek üzeri-

ne kurmak. Oysa kendini yaratanı ve yaşatanı unutup da

insanları razı etmek için harcanan her saniye, yapılan her

iş, sonunda o kişiye azap olarak döner. Allah bu konuy-

la ilgili olarak Kuran’da, çok hikmetli bir örnek vermiş-

tir:

Allah (ortak koşanlar için) bir örnek verdi: Ken-

disi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sa-

hipleri de çok ortaklı olan bir adam ile yalnızca

bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin du-

rumu bir olur mu?... (Zümer Suresi, 29)

Allah, Kendi istediği şekilde yaşayan kullarını hem

dünyada hem de ahirette güzel bir hayatla yaşatır. Ama

kendisi gibi aciz birer kul olan insanlardan veya başka

varlıklardan medet umanlar daima büyük bir çıkmaz ve

zulüm içerisinde olurlar. Allah bunu bir ayetinde şöyle

bildirmiştir: 

Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmet-

mez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmedi-

yorlar. (Yunus Suresi, 44)

Allah ile birlikte başka ilahlar edinenler ayette bildi-

rildiği üzere, kınanmış olarak kendi başına, yapayalnız ve

yardımcısız bırakılırlar. 

Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kı-

nanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcı-

sız) bırakılmış olursun. (İsra Suresi, 22)

Dünyada Allah’ı unutarak gaflete dalanlar tüm işle-
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rinde zorluğun, kalplerinde ise sıkıntının eksik olmaya-

cağı, huzur ve mutluluğu asla yaşayamayacakları bir

ömür sürerler. Aslında bu, yeryüzündeki mükemmel ve

kusursuz sistemlerin tesadüfler sonucunda gerçekleşti-

ğini düşünen zihniyete verilen adaletli bir karşılıktır. Ahi-

rette ise onlar için nankörlüklerinin karşılığı olarak çıl-

gınca yanan bir ateş vardır.

Sakın unutmayın “Allah korkusu” dinin temelidir.

Allah, ancak Kendisi'nden korkup sakınana, doğruyu

yanlıştan ayırma kabiliyetini verir:

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız,

size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış

(furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağış-

lar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Öte yandan Kuran’da Allah’ın varlığını bildiği halde

O’nu gereği gibi takdir edemeyen ve Allah’tan korkup

sakınmayan insanların varlığına da dikkat çekilir. Ayet-

lerden bazıları şöyledir:

De ki: “Göklerden ve yerden sizlere rızık veren

kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir?

Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran

kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar:

“Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki siz

yine de korkup-sakınmayacak mısınız? İşte bu,

sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Öyleyse

Hak’tan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki,

nasıl hala çevriliyorsunuz? (Yunus Suresi, 31-32) 

Ayetlerde tarif edilen kişi; Allah’ın varlığının farkın-

dadır, bu gerçeği tasdik etmekte fakat buna rağmen

Allah’tan korkup-sakınmamaktadır. Gerçek müminler

ise, Rabbimize karşı derin bir korku içerisindedirler ve
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kıyamet saatinden, hesap gününden korktukları için baş-

ka bir ayette haber verildiği üzere Allah’a karşı “içleri

titremekte” olanlardır. 

Sonuçta insan ne yaparsa yapsın, ister kendisine ha-

tırlatılanları hatırda tutup kulluk etsin, isterse tüm öğüt-

leri unutup bir yana bıraksın Allah’a döndürüleceği o gü-

ne doğru hızla ilerlemektedir. İnsanlar bu gerçekten bir

ayette şöyle haberdar edilmişlerdir:

Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbi-

ne doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonun-

da O’na varacaksın. (İnşikak Suresi, 6)

Öyleyse sakın Allah’tan başka kuvvet olmadığını

unutmayın! Allah en büyük güç sahibidir. Bu gerçeğin

farkında olmayanlar, Allah’tan başkalarını eş ve ortak tu-

tarlar, üstelik bunlardan Allah’tan korkar gibi korkarlar.

Oysa, tüm varlıklar Allah’a boyun eğmiştir. Öyle ki tek

bir hücreden milyarlarca galaksiye, insanlardan hayvan-

lara, dağlardan rüzgarlara kadar tüm varlık alemi Allah’a

teslimdir. Öyleyse Allah’a aşağıdaki ayette bildirildiği şe-

kilde şükretmeyi unutmayın: 

Onların sırtlarına binip-doğrulmanız, sonra

doğrulduğunuz zaman, Rabbinizin nimetini zik-

retmeniz ve: “Bunlara bizim için boyun eğdiren

(Allah) ne yücedir, yoksa biz bunu (kendi hiz-

metimize) yanaştıramazdık” demeniz için.

(Zuhruf Suresi, 13)

Eğer müminseniz şer gibi görünen olayların arkasın-

da bile mutlaka sizin için bir hayır ve güzellik gizlenmiş-

tir; Allah bunu bilir siz ise bilmezsiniz. Siz her ne durum-

la karşılaşırsanız karşılaşın, bu önemli gerçeği düşünerek

davranmayı unutmayın! 
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Allah’ın çok bağışlayıcı olduğunu, tevbe imkanının si-

zin için daima var olduğunu unutmayın! Siz her ne hata-

ya düşerseniz düşün samimi pişmanlıkla ve bir daha tek-

rarlamamak niyeti ile Allah’a yöneldiğinizde Allah’ı tev-

beleri kabul edici ve esirgeyici olarak bulursunuz. Sami-

miyetle vazgeçilen her hatayı, günahı affedeceğini Allah

kullarına şöyle bildirir:

(Benden onlara) De ki: “Ey kendi aleyhlerinde

olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah’ın

rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah,

bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayan-

dır, esirgeyendir.” (Zümer Suresi, 53)

Dünyada her hatanın, her günahın geri dönüşü, tev-

be imkanı ve affedilme umudu vardır. Allah’ın dininde ki-

şi geçmişte yaptıklarının yükünü sırtında taşımak duru-

munda değildir. Allah’tan af dilemesi ve içtenlikle O’na

yönelmesi onu bu yükten kurtaracak ve artık bu kişinin

son hali önemli olacaktır. Ama unutmayın, Allah ancak

samimi olduğunuz takdirde tevbenizi kabul eder, yoksa

ölüm size gelip çatınca değil... 

Kuran’da azgınlığı ve Allah’a karşı büyüklenmesiyle

tanıtılan Firavun bile boğulacağını anlayınca tevbe etme-

ye kalkışmıştı. Allah ölüm anında edilen tevbenin hük-

münü ayetlerinde şöyle haber vermiştir: 

Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak

cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra he-

mencecik tevbe edenlerin(kidir). İşte Allah,

böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilen-

dir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe; ne,

kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm

çatınca: “Ben şimdi gerçekten tevbe ettim”
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diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil.

Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. (Nisa

Suresi, 17-18)

Allah’ın sonsuz sabır sahibi olduğunu unutmayın.

Allah, yaptıkları hatalara karşılık insanlara süre tanır. Bu

durum işlediği bir günahın hemen ardından karşılığını

görmeyen birini aldatmamalıdır. Çünkü Allah kullarının

zulümlerine karşılık onlara süre tanıyandır. Eğer kişi bu-

nun farkına varır ve bağışlanma dilerse Allah’ı affedici

olarak bulur. Tam tersi yaptıklarında ısrarcı olursa ve

Allah’ın emirlerinden yüz çevirirse yaptığı kötülüklerin

sonucunu mutlaka tadacaktır:

Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorgu-

ya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde)

canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları

adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir.

Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebi-

lirler, ne de öne alınabilirler. (Nahl Suresi, 61)

Allah’a kulluk etmekten başka bir yolunuz olmadığı-

nı unutmayın. Çünkü Allah insanları Kendisi'ne kulluk

etmeleri için yarattığını bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet et-

sinler diye yarattım. (Zariyat Suresi, 56)

Öyleyse “RABBiMiZ OLAN ALLAH”ı sakın unut-

mayın...

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka

ilah yoktur. Herşeyin yaratıcısıdır, öyleyse O’na

kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.

Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri

idrak eder. O, Latif olandır, Haberdar olandır.

(Enam Suresi, 102-103)
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TEK YOL GÖSTER‹C‹N‹N

KURAN OLDU⁄UNU 

UNUTMAYIN

Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap’t›r ki, Rabbinin
izniyle insanlar› karanl›klardan nura, O güçlü
ve övgüye lay›k olan›n yoluna ç›karman için

sana indirdik. (‹brahim Suresi, 1)

Kuran, insanların Allah’ı tanımaları, O’nun bir tek

ilah olduğunu bilmeleri, Rabbimize nasıl kulluk edecek-

lerini öğrenmeleri ve akıl sahiplerinin iyice öğüt alıp dü-

şünmeleri için Allah katından gönderilmiş bir kitaptır.

Yol göstericimiz olan Kuran’da Allah bize ihtiyaç duya-

cağımız herşeyi açıklamakta, Kendisi'nin razı olacağı yol-

ları göstermekte ve Kendisi'ne kulluk etmenin güzel so-

nucunu müjdelemektedir:

...Biz Kitab’ı sana herşeyin açıklayıcısı, Müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde

olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89) 

Kuran, inananlar için Allah’tan bir öğüt, şifa ve rah-

mettir. Müminler, Kuran’ın her ayetini düşünerek tüm

hayatlarını ona uygun olarak yaşarlar. Allah, her soru-

nun karşılığını Kuran’da açıklamıştır:

Andolsun, Biz onlara bir Kitap getirdik; iman

edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet

olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli bi-

çimlerde açıkladık. (Araf Suresi, 52)
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Allah, hoşnut olacağı ahlakı Kuran’da tarif etmiştir.

İnsanlar da dünya hayatında yaptıklarının hesabını vere-

cekleri gün, Kuran’dan sorulacaklardır. Kuran’a göre ya-

şamak insanı kurtuluşa götürecek yegane yoldur.

Ancak dini Kuran’a göre yaşayabilmek için elbette

onu okumak ve anlamak gereklidir. Çevrenizdeki insan-

ların çoğu Kuran ayetlerini bilmiyor, bilenler de anlam-

larını düşünmeden sadece okunuşlarını ezberliyor olabi-

lirler. Hatta Kuran’ı kendi batıl inançlarıyla değerlendi-

rip (Allah’ı tenzih ederiz), bir nevi muska kitabı olarak

görüyor, evlerinde sadece dolap üstlerinde tutuyor ola-

bilirler. Eğer kurtuluş bulmak istiyorsanız siz bu çoğun-

luğa değil Rabbimizin emrine uyun; Kuran’ı okuyun ve

hükümlerini öğrenin. Çünkü Allah ayetlerinde Kuran’ın

insanlara gönderiliş sebeplerini öyle bildirir:

İşte bu (Kuran) uyarılıp korkutulsunlar, gerçek-

ten O’nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsin-

ler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşün-

sünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır.

(İbrahim Suresi, 52)

(Bu Kur’an) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler

ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana in-

dirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sad Suresi, 29)

Ve unutmayın ki Kuran, öğüt alıp düşünebilmemiz

için kolaylaştırılmıştır. Konuyla ilgili ayet  şöyledir:

Allah’tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa

O, size Kitab’ı açıklanmış olarak indirmiştir.

Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçek-

ten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu

bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılan-

lardan olma. (Enam Suresi, 114) 
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Tüm bunların yanısıra unutulmaması gereken çok

önemli bir gerçek daha vardır: inkarcılar ayetlerle karşı-

laştıklarında kör ve sağır gibi davranırlar. Allah Kuran’da

bu kişilerin durumlarını  şöyle haber vermiştir:

Kur’an okuduğun zaman seninle ahirete inan-

mayanlar arasında görünmez bir perde kıldık.

Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anla-

malarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir

ağırlık koyduk. Sen Kur’an’da sadece Rabbini

“bir ve tek” (ilah olarak) andığın zaman, ‘nef-

retle kaçar vaziyette’ gerisin geriye giderler. (İs-

ra Suresi, 45-46)

Kuşkusuz inkarcıların içine düştükleri bu durum sa-

mimiyetsizliklerinden, Allah’ın emirlerini unutup kendi

istek ve tutkularına göre davranmalarından kaynaklan-

maktadır. İnkarcılar kavrayış eksikliklerinden dolayı şöy-

le misaller verirler:

Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başka-

sını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler

için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendi-

lerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın,

iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine

kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuş-

kuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olan-

lar ile kafirler de şöyle desin: “Allah, bu örnek-

le neyi anlatmak istedi?” İşte Allah, dilediğini

böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete

erdirir. Rabbinin ordularını Kendisi'nden başka

(hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yal-

nızca bir öğüttür. (Müddessir Suresi, 31)

İnananlar ise bambaşka bir ruh hali içindedirler.
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Onlar Allah’tan kendilerine indirilen ayetleri dinledikle-

rinde hemen sözün en güzeline uyarlar ve dünyada da

ahirette de kurtuluşa ererler. 

Unutmayın ki, Allah’tan korkup sakınıyorsanız sizin

de O’nun ayetlerini dinlediğinizde kalbinizin yumuşayıp

yatışması gerekir. Çünkü Allah samimi olarak iman

edenlerin, Kuran’ın Hak olduğunu anlayabileceğini bil-

dirmiştir. Allah ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun

(Kuran’ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir

gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona

iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş ola-

rak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri

dosdoğru yola yöneltir. İnkar edenler ise, kıya-

met-saati onlara apansız gelinceye veya kesinti-

ye uğramış (akim, verimsiz) bir günün azabı on-

lara yetişinceye kadar ondan (Kuran’dan) yana

şüphe içinde sür-git kalacaklardır. (Hac Suresi,

54-55)

Siz de hesap günü Kuran’dan sorulacağınızı unutma-

yın. Allah bu gerçeğe; “Şu halde, sana vahyedilene

sımsıkı-tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerinde-

sin. Ve şüphesiz o (Kur’an), senin ve kavmin için

gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.”

(Zuhruf Suresi, 43-44) ayetleriyle dikkat çekmiştir. İn-

sanların çoğunun Kuran’dan uzaklaşmış, adeta onu terk

etmiş olması sakın sizi aldatmasın. Çünkü birçok insan

60-70 yaşına kadar yaşayacakları garantiymiş gibi, Ku-

ran’ı okuyup, öğrenmeyi yaşlılık yıllarına bırakmayı uy-

gun görürler. Oysa bu samimiyetsiz mantık örgüleriyle

kendi kendilerine kötü bir son hazırlarlar.
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YAfiADI⁄INIZ 

HER ANIN KADERDE 

OLDU⁄UNU UNUTMAYIN

Hiç flüphesiz, Biz herfleyi bir kadere göre
yaratt›k. (Kamer Suresi, 49)

Var olan herşey sonsuz akıl ve ilim sahibi Allah'ın be-

lirlediği kadere tabidir. 'OL' kelimesi ile herşeyi bir anda

var eden Allah, sadece insanların değil tüm varlıkların

kaderini belirlemiştir. Bu mutlak gerçeğe iman etmiş

olanlar, Allah'ın sonsuz aklı ile takdir ettiği kadere gö-

nülden teslim olarak yaşarlar. Unutmayın ki; herşey

O'nun kontrolündedir ve istese de istemese de herşey

Allah'a boyun eğmiştir.

Ancak halk arasında özellikle kader ile ilgili olarak

pek çok yanlış kanaat vardır. Cahil bakış açılarından do-

layı bu konuda herkes düşünmeden konuşabilmektedir.

Üstelik bunun Allah'ın hoşnut olmayacağı bir tavır oldu-

ğunu da göz ardı ederek… Şarkılarda, şiirlerde, günlük

konuşmalarda farkında olarak ya da olmayarak kadere

isyan manasına gelecek ifadeler kullanılabilmektedir. Bo-

zuk mantık örgüsünden kaynaklanan "kaderini yenmek",

"kaderini değiştirmek" gibi birtakım yanlış ifadeler de

toplumda oldukça yaygındır. Bu mantığa sahip olan kişi-

ler bazı beklenti ve tahminlerine "kader" adını koyup,

bunların gerçekleşmediğini görünce de kaderin belirlen-

diği gibi gitmediğini, değiştiğini zannederler. Bu tür
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tutarsız mantıklar kaderin anlamının tam olarak kavra-

namamış olmasından kaynaklanır.

Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var

eden ve bunları tamamen kontrolü ve hakimiyetinde bu-

lunduran, zaman ve mekana tabi olmayan Allah'ın, geç-

miş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda

bilmesi ve yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak bütün

olaylar zinciri an an, detay detay Allah katında planlana-

rak yaratılmıştır.

Zamanı Allah'ın yarattığını, bu yüzden Rabbimizin za-

mana bağımlı olmadığını, dolayısıyla O'nun yarattığı olay-

ları, yarattıklarıyla beraber izlemesi ve bunların sonuçla-

rını beklemesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını

unutmayın.

Allah'ın katında herşeyin başı da sonu da, sonsuzluk

şeridindeki yeri de bellidir. Herşey olup bitmiştir. Bu ne-

denle insanların, kader üzerinde değişiklik yapmaya güç

ve imkanları yoktur. Tam tersine kader insanlar üzerin-

de belirleyici ve etkili bir unsurdur. Herşeyiyle kaderin

bir parçası olan insan, o kaderden bağımsız bir şekilde

davranamaz. Kaderin dışına çıkamaz ki kaderini değişti-

rebilsin. Bu bir video kasetteki filmde yer alan oyuncu-

nun, kasetten dışarı sıyrılıp maddi bir boyut kazanarak vi-

deonun başına oturması ve kendi bulunduğu kasette sil-

meler, eklemeler, değişiklikler yapmasına benzer ki, el-

bette ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla "kaderi yenme", "kaderin akışını değiştir-

me" gibi bir şey söz konusu değildir. Bu gibi ifadeler tam

anlamıyla bir safsatadır. "Ben kaderimi değiştirdim" di-

yen bir insanın da aslında kaderinde yazılı olan bir cüm-

leyi söylediğini sakın unutmayın.

Örneğin bir insan günlerce komada kalabilir, yeniden
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yaşama dönmesi imkansız gibi gözükebilir. Fakat aynı in-

sanın beklenenin aksine tekrar eski sağlığına kavuşması,

onun "kaderi yendiği" ya da doktorların onun "kaderini

değiştirdiği" anlamına gelmez. Bu kurtuluş yalnızca o ki-

şinin kaderinde kendisi için belirlenmiş süreyi henüz dol-

durmadığını gösterir. Bu da aynı kaderin bir parçasından

başka bir şey değildir. Herşey gibi komadan çıkış da,

Allah katında yazılıp tespit edilmiştir:

...Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun öm-

ründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazı-

lı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır. (Fa-

tır Suresi, 11)

Elbette zaman ve mekana bağımlı olduğumuz için bi-

zi Yaratan ve herşeyden bağımsız olan Allah'ın yarattığı

kaderi önceden bilmemiz de mümkün değildir. Bizim

yapmamız gereken Allah'ın zamandan ve mekandan ta-

mamen münezzeh olduğuna iman etmektir.

Şunu da unutmayın ki; Allah tüm olayları dinin men-

faatine ve müminlerin ahiretine faydalı olacak şekilde

planlamıştır. Bu durumda iman eden bir kişinin olaylar

karşısında teslimiyetsizlik göstermesi mümkün değildir.

Her durumun bir kader üzerine ve Allah'ın emriyle ya-

ratıldığının unutulması ya da göz ardı edilmesi insanın

kendisine yapabileceği en büyük zulümlerden biridir;

çünkü insan bu unutmanın neticesinde amansız bir sıkın-

tı içine girer. Ayrıca kişinin bu gerçeği kabul etmemesi,

olacak olanı değiştirmez. İster iman edip teslim olsun, is-

terse teslim olmasın her iş, Allah'ın herkes için tek tek

belirlediği kader dahilinde işlemektedir. Allah bu gerçe-

ği aşağıdaki ayetiyle vurgulamıştır:

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde

Harun Yahya 33



meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki,

Biz onu yaratmadan önce, bir Kitap'ta (yazılı)

olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Hadid Suresi, 22)

Bu ayette de görüldüğü gibi, insan ister inansın ister

inanmasın, başına gelen herşeyi Allah önceden kesin ola-

rak belirlemiştir. Dünya var olduğundan beri yaşayan

tüm insanların doğumları da, ölümleri de dahil her iş

Rabbimizin izniyle -ne bir an evvel, ne de bir an sonra-

tam Allah'ın belirlediği zamanda gerçekleşmektedir.

Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen

O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır...

(Enam Suresi, 2)

Yeryüzünde olan ve insanların nefislerinde meydana

gelen her durum, Allah'ın dilemesi dışında gelişmeyece-

ğine göre her zaman O'na tevekkül etmek, Allah'ın kul-

larından istediği ve kişinin yaratılışına da en uygun tavır-

dır. Nitekim ayette müminlerin şöyle söyledikleri haber

verilmiştir:

De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bi-

ze kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim

Mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a te-

vekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

Allah "…Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek

imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz."

ayetinde bildirdiği gibi, müminleri çeşitli şekillerde de-

ner. (Enbiya Suresi, 35) Bu sebeple müminler iyi olayla-

rın yanında bazen kötü gibi görünen olaylarla da karşıla-

şabilirler. Ancak unutmayın ki, herşey Allah'ın dilemesiy-

le yaratılmış olduğundan müminler için en hayırlı şekilde

sonuç verir: 
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…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)

Allah'a inanıp, O'nun doğru yolunda gidenler her za-

man kadere tabi olmanın rahatlığını ve huzurunu yaşarlar.

Çünkü kadere tam teslim olmuş kişi için onu korkutacak

ya da hüzne sürükleyecek hiçbir şey yoktur. Allah, inanan

kullarına hem dünyada hem ahirette en güzel hayatı yaşa-

tacak ve rızasına uydukları sürece kendi koruması altında

tutacaktır. Ayrıca Allah bir olaydaki hayrı mutlaka dünya-

da göstermeyebilir. Ama dünyada mümin için şer gibi gö-

rülen bir olay onun ahirette daha üst mevkilere ulaşması-

na da vesile olabilir. Örneğin, tedavisi güç bir hastalığa ya-

kalanan mümin isyan etmez; tam tersine hastalığını kendi-

sini Allah'a yakınlaştıracak bir fırsat olarak görür. Sonuç-

ta unutulmaması gereken en önemli şey Allah'ın tüm

olayları, salih kullarını koruyacak ve onlara ahiretlerini ka-

zandıracak şekilde planlandığıdır.

Başlarına gelebilecek her olayda hikmet olduğunu

unutmadan hareket edenler, attıkları her adımda

Allah'ın kendi üzerlerindeki yakın korumasını hisseder-

ler. Bu yüzden de nasıl ve nerede, hangi iş üzerinde

olurlarsa olsunlar, Allah'ın tüm yaptıklarını çok iyi bildi-

ğini asla akıllarından çıkarmazlar.

Sonuçta herşeyin, öncesi ve sonrasıyla Allah katında

yazılı olduğunu, Allah'ın yazdıkları dışında kimseye hiçbir

şeyin isabet etmeyeceğini, nasıl, nerede ve hangi iş üze-

rinde olursak olalım, Allah'ın tüm yaptıklarımızı çok iyi

bildiğini, sonsuz akılla planlanan bir kadere tabi olduğu-

muzu asla unutmayın.
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S‹Z‹ SAPTIRMAK ‹Ç‹N

VAR GÜCÜYLE 

ÇABALAYAN fiEYTANIN

VARLI⁄INI UNUTMAYIN

“Ey Ademo¤ullar›, Ben size and 
vermedim mi ki: fieytan’ kulluk etmeyin, 
çünkü, o, sizin için apaç›k bir düflmand›r; 

Bana kulluk edin, do¤ru yol budur.” 
Andolsun o, sizden birçok insan-neslini 

sapt›rm›flt›. Yine de akl›n›z› 
kullanm›yor muydunuz? (Yasin Suresi, 60-62)

Sizi Allah’tan, O’nun dininden ve Kuran’dan uzak tut-

maktan başka hedefi olmayan bir düşmanınız olduğunu

sakın aklınızdan çıkarmayın! Çünkü o, sizi bir an olsun

unutmuyor; görevini yerine getirmek için her an fırsat

kolluyor, pusuda bekliyor. Sizi, sizin onu görmediğiniz

yerden görüyor ve yine sizi tuzağa düşürmenin binbir yo-

lunu arıyor. En önemli özelliklerinden biri sinsilik. Yön-

temleri, taktikleri, oyunları kişiden kişiye değiştiği gibi; za-

mana, mekana ve şartlara göre de farklılık gösterebiliyor.

İşte bu düşman, Allah katından kovulmuş olan şeytandır.

Şeytan çoğu kişinin zannettiği gibi, hayali bir varlık

değildir. Dünyada imtihanın bir gereği olarak var olan

şeytanın faaliyetlerine karşı dikkatin sürekli açık olması

gerekir. Çünkü şeytan Allah’a başkaldırarak, O’nun kul-



larını saptıracağına yemin etmiştir. 

Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (bi-

çim-şekil) verdik, sonra meleklere: “Adem’e

secde edin” dedik. Onlar da İblis’in dışında sec-

de ettiler; o, secde edenlerden olmadı. (Allah)

Dedi: “Sana emrettiğimde, seni secde etmek-

ten alıkoyan neydi?” (İblis) Dedi ki: “Ben ondan

hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise ça-

murdan yarattın.” (Allah:) “Öyleyse oradan in,

orada büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. He-

men çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerden-

sin.” O da: “(insanların) dirilecekleri güne ka-

dar beni gözle(yip ertele.)” dedi. (Allah:) “Sen

gözlenip-ertelenenlerdensin” dedi. Dedi ki:

“Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onları

(insanları saptırmak) için mutlaka Senin dos-

doğru yolunda (pusu kurup) oturacağım.”

“Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından,

sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların

çoğunu şükredici bulmayacaksın.” (Allah) Dedi:

“Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak ordan

çık. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehen-

nemi sizlerle dolduracağım.” (Araf Suresi, 11-18)

Tüm insanlara düşman olan şeytan, size de sürekli

kuruntu ve vesvese vermeye, sizi doğru yoldan saptır-

maya çalışacaktır. Kovulmuş şeytan, sizi cehenneme so-

kana kadar rahat etmeyecektir. Öyleyse ona karşı uya-

nık olmanız gerektiğini sakın unutmayın!

Ancak şeytanı yaratan ve kontrolü altında tutan

Allah’tır. Dünyadaki imtihan sırasında gerçekten iman

edenle, etmeyenin ayrılması için görevlendirilmiştir.

Kendisine tanınan süre bittiğinde, cezasını çekmek üzere
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o da saptırdığı insanlarla beraber cehenneme atılacaktır: 

Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak

olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım.”

(Sad Suresi, 85)

Şeytanın müminler üzerinde bir gücü olmadığını

unutmayın! Ayette bildirildiği gibi, şeytanın gücü yalnız-

ca samimi iman etmemiş insanlar üzerinde geçerlidir. 

Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık

andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana baş-

kaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici

göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kış-

kırtıp-saptıracağım. Ancak onlardan muhlis

olan kulların müstesna.” (Hicr Suresi, 39-40)

Benim kullarım; senin onlar üzerinde hiçbir

zorlayıcı gücün (hakimiyetin) yoktur. Vekil ola-

rak Rabbin yeter. (İsra Suresi, 65)

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevek-

kül edenler üzerinde onun (Şeytanın) hiçbir

zorlayıcı-gücü yoktur. Onun zorlayıcı-gücü an-

cak onu veli edinenlerle, onunla O’na (Allah’a)

ortak koşanlar üzerindedir. (Nahl Suresi, 99-100)

Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde

hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlı-

lıktan yoksun bulunanlara (Allah’ın) bir deneme

kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin

kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. (Bir

de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun

(Kur’an’ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir

gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona

iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş ola-

rak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri

38



dosdoğru yola yöneltir. (Hac Suresi, 53-54)

Tabii ki müminler hata yapabilirler. Ancak şeytanın

etkisini fark ettiklerinde ,“Şayet sana şeytandan bir

kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah’a sığın…”

(Fussilet Suresi, 36) ayetinde emredildiği gibi hemen

Allah’a sığınırlar.  

Unutmayın ki şeytan, kendisi gibi sizin de Allah’a kar-

şı küstah, saygısız, itaatsiz ve kibirli olmanızı ister. Allah

Kuran’da bu tehlikeye özellikle dikkat çekmiştir: 

Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve te-

miz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izleme-

yin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.

O, size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayasızlığı ve

Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi

emreder. (Bakara Suresi, 168-169)

Ayrıca, insanları gelecek endişesi içinde yaşatmaya ça-

lışır. İçinde bulundukları durum Kuran'da şöyle tarif edilir:

Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin

hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size Kendisi'n-

den bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor.

Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Baka-

ra Suresi, 268)

Üstelik şeytan tüm bunları yaparken insanlara sinsice

yaklaşır. Bu durumu Allah, Kuran’da "Sinsice, kalplere

vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şer-

rinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (iç-

lerine kuşku, kuruntu fısıldar);" (Nas Suresi, 4-5) şek-

linde bildirmiştir. Ayrıca, insanlara sinsice yaklaşan şey-

tan, insanlara yaptıkları kötülükleri de kendilerine çekici

gösterir:

Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarma-
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ları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katı-

laştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çe-

kici (süslü) gösterdi. (Enam Suresi, 43)

Bu insanlar Allah’ın ayetlerinden giderek uzaklaşır-

lar. Rabbimizi unutup şeytanın peşine takılıp azgınlaşır-

lar. Allah buna karşı insanları şöyle uyarmıştır: 

Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin

haberini anlat. O, bundan sıyrılıp-uzaklaşmış,

şeytan onu peşine takmıştı. O da sonunda az-

gınlardan olmuştu. (Araf Suresi, 175)

Şeytanın her insan için farklı taktikleri vadır ve sizi

de zayıf bir noktanızdan yakalamaya çalışacağını unutma-

yın! Şeytan, insanlık tarihi boyunca herkese farklı yön-

lerden yaklaşmıştır. Örneğin, kibir, bencillik, unutkanlık,

dikkatsizlik, kendini yeterli görme, öfke ve gurur gibi

nefsin yatkın olduğu konuları çeşitli kılıflara sokarak mü-

mine uygulatmaya çabalar.

Şeytan ayrıca insanlara uzun vadeli planlar yaptırtıp,

bunlarla kafalarını meşgul eder. Günlük işlere daldırarak

Allah’ı zikretmelerine engel olmaya çalışır. Çünkü, şey-

tanın ancak Allah’tan korkup sakınmayanlar üzerinde bir

etkisi olur:

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onla-

ra Allah’ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şey-

tanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytan’ın

fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Mücadele Suresi, 19)

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten

gelirse, Biz bir şeytana onun ‘üzerini kabukla

bağlattırırız’; artık bu, onun bir yakın dostudur.

(Zuhruf Suresi, 36)
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İnsanların arasına kin ve düşmanlık sokan, aralarını

açıp bozanın hep şeytan olduğunu unutmayın! Dünya var

olduğundan beri süregelen tüm savaşlardan, kavgalardan

en sıradan gibi görünen tartışmalara kadar her türlü düş-

manlığın arkasında “şeytanın kışkırtmaları” vardır. Allah

şeytanın insanları kışkırtmasını ayette şöyle bildirmiştir:

Görmedin mi, Biz gerçekten şeytanları, kafirle-

rin üzerine gönderdik, onları tahrik edip kışkır-

tıyorlar. (Meryem Suresi, 83)

Dahası, şeytan Allah’a iman edenler arasına da kin ve

nefret sokmaya çalışır. Bu şekilde onları zayıflatabilece-

ğini zanneder. Allah, bu tehlikeye karşı kullarını uyarmış

ve çözüm yollarını göstermiştir. Bir ayette şöyle buyrul-

maktadır:

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini

söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır.

Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.

(İsra Suresi, 53)

Şeytanın size her an sinsice vesvese vermeye çalışaca-

ğını da unutmayın! Onun sinsi mücadelesi siz yaşadığınız

müddetçe devam eder. Ancak  unutmayın ki, Allah, şey-

tanın sinsi fısıltılarından korunmanın yolunu bildirmiştir:

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesve-

se veya iğva) gelirse, hemen Allah’a sığın. Çün-

kü O, işitendir, bilendir. (Allah’tan) Sakınanlara

şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice

düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar), sonra he-

men bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Araf Suresi,

200-201)

Şeytanın size asla aklınızdan çıkarmamanız gereken

gerçekleri unutturmaya çalışacağını sakın unutmayın!
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Şeytanın insanlar üzerinde etkili olabilmek için sıklıkla

başvurduğu yöntemlerden biri başta da bahsettiğimiz

‘unutturma’dır. Şeytan insana, Allah’a karşı sorumlu ol-

duğu her konuyu unutturmaya çabalar. Allah, şeytanın

insan zihnine etki ederek unutturma taktiğine pek çok

kez dikkat çekmiştir:

Ayetlerimiz konusunda ‘alaylı tartışmalara da-

lanlar:’ -onlar bir başka söze geçinceye kadar-

onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak

olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık

zulmeden toplulukla beraber oturma. (Enam Su-

resi, 68)

…Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana

unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde

kendi yolunu tuttu.” (Kehf Suresi, 63)

…Fakat şeytan, efendisine hatırlatmayı ona

unutturdu, böylece daha nice yıllar (Yusuf) zin-

danda kaldı. (Yusuf Suresi, 42)

Şeytanın çok kaypak karakterli olduğunu, kendisine

uyanları hesap gününde yapayalnız bırakacağını unutma-

yın. Dünya hayatı sona erdiğinde şeytanın kendisine

uyanları  nasıl aldattığını açıklayacağı Kuran’da bildiril-

miştir: 

İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: “Doğ-

rusu, Allah, size gerçek olan va’di va’detti, ben

de size vaadde bulundum, fakat size yalan söy-

ledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yok-

tu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet et-

tiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kı-

nayın. Ben sizi kurtacak değilim, siz de beni kur-

tacak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak
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koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, za-

limlere acı bir azab vardır.” (İbrahim Suresi, 22)

Ve şüphesiz şeytana uyanlar hesap günü dünyadaki

yaşamları boyunca Allah’ın gösterdiği doğru yola uyma-

dıkları için büyük bir pişmanlık içine düşeceklerdir. Ama

artık iş işten geçmiştir ve şeytan onları yapayalnız bırak-

mıştır:

O gün, zulmeden, ellerini (hınçla) ısırarak (şöy-

le) der: “Ah keşke, elçiyle birlikte bir yol edin-

miş olsaydım, vah yazıklar bana, ne olurdu da fi-

lanı dost edinmeseydim. Çünkü o, gerçekten ba-

na geldikten sonra beni zikirden (Kuran’dan)

saptırmış oldu. Şeytan da insanı ‘yapayalnız ve

yardımsız” bırakandır.” (Furkan Suresi, 27-29)

Kesinlikle unutmayın ki, dünyada şeytanın peşine dü-

şenlerin yeri ahirette kesin olarak cehennemdir.

Şeytana uyanlar hesap günü Allah’ın huzuruna çıktık-

larında “... Keşke benimle senin aranda iki doğu (do-

ğu ile batı) uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın-

dost(muşsun sen).” (Zuhruf Suresi, 38) diyerek birbir-

lerine lanet edeceklerdir. İnsan o gün şeytanın kendisi

için apaçık bir düşman olduğunu anlayacaktır. Ama yu-

karıda da belirttiğimiz gibi artık çok geçtir, bunu anla-

mak onu sonsuza dek acı çekeceği cehenneme girmek-

ten kurtarmaz. 

Sonuç olarak siz de; sizin için olabilecek her tür aza-

bı, sıkıntıyı dahası sonsuz hayatınızı cehennemde geçir-

menizi isteyen bir düşmanınızın olduğunu, sizi şu anda

bu kitabı okurken bile gözetlediğini unutmayın. Ve eğer

samimi olarak iman ediyorsanız onun etkisinden kurtul-

mak için Allah’a sığınmanız gerektiğini de...
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DÜNYANIN GEÇ‹C‹ 

B‹R ‹MT‹HAN YER‹ 

OLDU⁄UNU 

UNUTMAYIN

Bu dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve (e¤lence
türünden) tutkulu bir oyalanmad›r. Gerçekten
ahiret yurdu ise as›l hayat odur. Bir bilselerdi.

(Ankebut Suresi, 64)

Dünya üzerindeki herşeyin bir amaç üzerine yaratıl-

dığını unutmayın! Herşey gibi sizin ve sizle beraber tüm

insanların da yeryüzünde bulunuşunun bir amacı vardır:

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hangi-

nizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için

ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olan-

dır, çok bağışlayandır. (Mülk Suresi, 2)

Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi Allah insanları

denemek için hayatı yaratmış ve insanları dünyaya geçi-

ci olarak yerleştirmiştir. Burada bizi denemek; inkarcıla-

rı ortaya çıkartmakı ve inananları kötülüklerden arındır-

mak için hayatı devam ettirmektedir. Yani dünya sadece

Allah’ın hoşnutluğunu kazanabilmeniz için bir sınanma,

bir eğitim yeridir.

Allah, insanlara korumaları gereken sınırları ve hoş-

nut olacağı ve olmayacağı davranışları açıkça bildirmiştir.

Buna göre, insan dünyada gösterdiği tavırlarla ebedi ha-



yatında ceza görecek veya mükafata kavuşacaktır. Bu

durumda yaşadığımız her saniye, bizleri ya cennete veya

cehenneme yaklaştırmaktadır. Öyleyse siz de şu an de-

nenmekte olduğunuzu, bu denemenin sonucunun son-

suz yaşamınızı belirleyeceğini ve bu sonucun çok yakın

olduğunu sakın unutmayın. Allah bu gerçeği kullarına

pek çok ayette hatırlatır:

Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes ya-

rın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan

korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan ha-

berdardır. (Haşr Suresi, 18)

Bu açık gerçeğe rağmen, insanların büyük bir kısmı

günlük işlerine dalarak ölümü, ahireti ve dolayısıyla im-

tihanı unuturlar. Kuran’da bu insan psikolojisi şöyle

açıklanmıştır:

Dediler ki: “(Bütün olup biten,) Bu dünya haya-

tımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bi-

zi “kesintisi olmayan zaman’ (dehrin akışın)dan

başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.” Oysa on-

ların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnız-

ca zannediyorlar.” (Casiye Suresi, 24)

Oysa dünyadaki hayat çok kısadır. Şu an 30 yaşında

olan bir insana 30 yılın nasıl geçtiğini sorsanız muhteme-

len “o kadar hızlı geçti ki anlayamadım” diyecektir. Yap-

tıklarını anlatmasını isteseniz en fazla birkaç saatte, geçen

30 yılı özetleyecektir. Ve bu insanın önünde en fazla 30

yıl kadar daha ömrü vardır. Önündeki zaman da geçmiş-

teki zaman kadar hızla geçip gidecektir. Allah dünyada ya-

şanan bu sürenin kısalığına pek çok ayette dikkat çekmiş,

insanların ahirette bunu itiraf edeceklerini bildirmiştir:

Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu-günahkar-
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lar, tek bir saatin dışında (dünya hayatı) yaşa-

madıklarına and içerler. İşte onlar böyle çevrili-

yorlardı. (Rum Suresi, 55)

Allah insanların dünyaya hırsla bağlanmamaları için

yeryüzünde güzelliklerin yanı sıra pek çok eksiklik, çir-

kinlik de yaratmıştır. Şöyle bir düşünün; en değer verdi-

ğiniz, en güzel gördüğünüz şeyler kısa sürede eskimekte,

sevdikleriniz birer birer ölmekte, çevrenizdeki en güzel

insanlar yaşlanmakta, hastalıkların biri bitip öteki başla-

maktadır. Şimdiye kadar yaşadığınız en mutlu anlarınız

da, gelmesini sabırsızlıkla beklediğiniz anlar da, çok sıkın-

tılı olduğunuz anlar da hepsi geçti, tarihe karıştı. İşte bun-

dan sonra da böyle olacak ve siz bu sırada, göz açıp ka-

payıncaya kadar geçen bir süre içinde hep deneneceksi-

niz. Bu imtihan ta ki ölüm gelip sizi buluncaya kadar de-

vam edecek... Sonra yaptıklarınızın karşılığını eksiksizce

göreceksiniz, buna göre sonsuz hayatınız başlayacak.

Siz eğer gerçekten sonsuz nimetleri istiyorsanız, ahi-

ret için hazırlık yapmanız gerektiğini unutmayın! 

İnkarcılar, yaşamın ölümle bittiğine zannederler. Bu

yüzden herşeyi dünyadaki kısa sürecin içine sığdırmaya

çalışırlar. Oysa dünya son derece eksiktir. Herşeyin da-

ha güzeli ve tükenmeyeni ahirettedir. Ne var ki bunlar

yalnızca müminler içindir. İnkarcılar ise, ahirette ateşe

sunulacaklardır:

İnkar edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara

şöyle denir:) “Siz dünya hayatınızda bütün ‘gü-

zellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz,

onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde

haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fa-

sıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir

azab ile cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf Suresi, 20)
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Aslında Allah’ın insanları, sık sık tevbe etmelerine,

öğüt alıp-düşünmelerine sebep olacak hastalık, kaza,

yaşlanma gibi olaylarla karşılaştırması, düşünenler için

dünyanın eksik yaratılmış ve bağlanılacak bir yer olmadı-

ğını ortaya koyar:

Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir

veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra

tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) dü-

şünmüyorlar. (Tevbe Suresi, 126)

“...Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oy-

sa Allah (size) ahireti istemektedir...” (Enfal Suresi,

67) ayetinde de belirtildiği gibi Allah kullarının ahirette

en güzel makama ulaşmaları için dünyanın eksikliklerle

dolu olduğunu sürekli hatırlatır.

Siz de bu hatırlatmaları sakın göz ardı etmeyin ve son-

suz mutluluk için dünyada Allah’ı hoşnut etmeniz gerek-

tiğini unutmayın. Allah, dünya hayatına bağlananların son-

suz hayatı kaybettiklerini bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

Kim ahiret ekinini isterse Biz ona kendi ekinin-

de arttırmalar yaparız. Kim dünya ekinini ister-

se ona da ondan veririz; ancak onun ahirette bir

nasibi yoktur. (Şura Suresi, 20)

Allah ayetlerinde insanlara ahiret nimetlerinden iste-

meyi öğütler. Çünkü onlar daha hayırlı ve daha sürekli-

dirler. (Taha Suresi, 131)

Ancak tüm bunların yanında, Allah’ın, Kendisi'nden

ahireti isteyen salih iman sahiplerini dünyada da en gü-

zel hayatın içinde yaşatacağını unutmayın. Müminler

hem dünya nimetlerinin, hem de ahiret nimetlerinin en

güzeline kavuşanlardır:

Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır...

(Yunus Suresi, 64)
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HER AN 

ÖLEB‹LECE⁄‹N‹Z‹

UNUTMAYIN

De ki: “Elbette sizin kendisinden kaçt›¤›n›z
ölüm, flüphesiz sizinle karfl›lafl›p buluflacakt›r.
Sonra gayb› da müflahede edilebileni de bilen

Allah’a döndürüleceksiniz; O da size 
yapt›klar›n›z› haber verecektir. (Cuma Suresi, 8)

Çevrenize bir bakın; gördüğünüz tüm insanlar, arka-

daşlarınız, akrabalarınız kısaca dünya üzerinde var olan

her insan, daha önce yaşamış milyarlarca insan gibi mut-

laka öleceklerdir. Allah bu gerçeği, "Her nefis ölümü

tadıcıdır…" (Enbiya Suresi, 35) ayetiyle bildirmiştir. Bu

kaçınılmaz gerçeği unutmak insanın düşebileceği en bü-

yük gafletlerden biridir. Oysa ölümü uzaklaştırmaya as-

la güç yetiremeyecek olan insan, bilemeyeceği bir za-

manda ve yerde ve herhangi bir nedenle mutlaka öle-

cektir. 

Unutmayın; ne genç ne yaşlı, ne güzel, ne çirkin, ne

zengin ne de fakir olmaları, ne ünleri, ne de mevkiileri

bugüne kadar yaşayan insanları ölümden koruyamamış-

tır. 

Tüm bunları çok iyi bilmelerine rağmen insanların

çoğu ölümü pek düşünmemeye, hatta mümkün oldu-

ğunca unutmaya çalışarak bu gerçeği göz ardı ederler.

Halbuki bu, kişinin kendini kandırmasından başka bir şey



değildir. O düşünse de, düşünmese de bu kaçınılmaz

olayları, hiçbir aşaması eksik kalmaksızın bizzat yaşaya-

caktır: 

O, ölüm sarhoşluğu, bir gerçek olarak gelip de,

(insana) "İşte bu, senin yan çizip-kaçmakta ol-

duğun şeydir" (denildiği zaman da). (Kaf Suresi,

19)

Siz şu an bu satırları okurken ölümün yakın olduğu-

nu düşünüyor olabilirsiniz. Ama kesin gerçekleşecek

olan bu gerçeği biraz daha derin düşünün; kimbilir belki

de elinizdeki kitabı bitiremeden ölüm sizi bulacaktır. O

halde, sakın ölümün size de, diğer tüm insanlara da çok

yakın olduğunu unutmayın.

Ölümle karşılaşmanız için detaylı birtakım olayların

art arda gerçekleşmesi gerekmez. Allah, ölüm vakti ge-

len kişiye ummadığı bir zamanda ölüm meleğini gönde-

rir ve bir anda canını alır. Bu, şu an oturduğunuz koltuk-

tan kalkamadan da gerçekleşebilir. Bulunduğunuz odada

aniden ölüm meleğini karşınızda görebilirsiniz. Yanınızda

arkadaşlarınızın, ailenizin olması da bir şeyi değiştirmez,

onlar sizi ölümden koruyamazlar. Öyleyse her insanın

Allah'ın görevlendirdiği ölüm meleği tarafından hayatına

son verileceğini ve böylelikle Allah'a döndürüleceğini sa-

kın unutmayın.

Belki de siz bu satırları okuduktan çok kısa bir süre

sonra ölebileceğinize ihtimal vermeyebilirsiniz. Daha ya-

pılacak, bitirilecek işlerin olduğunu düşünmeniz belki de

ölümün sizin için henüz erken ve zamansız olduğu hissi-

ni veriyordur. Oysa ölümün zamanını belirleyen Allah'tır

ve eceli gelen kişi kendisi için kaderinde belirlenmiş en

hayırlı vakitte, tek bir saniye bile ertelenmeden bu son-
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la karşılaşır:

Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir

kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yaptıkları-

nızdan haberdardır. (Münafikun Suresi, 11)

Peki öldükten sonra bedeninizin ne hale geleceğini

hiç düşünmüş müydünüz?

Ne güzelliğinize, ne de zenginliğinize bakılmaksızın

kaskatı bir haldeki bedeniniz evin bir odasında veya bir

hastane morgunda bekletilecek, ardından kefene sarıla-

rak dar bir tabutun içinde cenaze arabasına yerleştirilip

mezara götürülecektir. Sonra bedeniniz sizin için açılmış

bir çukurun dibine bırakılacak, üzeriniz iyice toprakla

örtülecektir. Bir et ve kemik yığını halindeki bedeniniz

kısa bir süre içinde çürümeye, kokuşmaya başlayacak,

geriye sadece bir kemik yığınından ibaret iskeletiniz ka-

lacaktır. Ve unutmayın, bu günle mutlaka karşılaşacaksı-

nız; eninde sonunda bir gün bedeniniz toprağın altında

yapayalnız kalacak.

İnsan bedeninin ölümden sonra girdiği hal kuşkusuz

ibret vericidir. Böyle bir görüntüyle birkaç dakika hatta

saniyeler süresince muhatap olmak bile bir insan için da-

yanılmazdır. Peki yaşamı süresince son derece düzgün

görünümü olan insan bedeninin, ölümün ardından ne-

den bu hale geldiğini hiç düşünmüş müydünüz? Elbette

bu, üzerinde düşünmeniz gereken bir konudur. Çünkü

kendi bedeninizin de, değer verdiğiniz tüm insanların

bedeninin de bir gün çürüyüp kokuşacağı gerçeği sizi

dünyaya bağlanmaktan, ahireti unutmaktan kesin bir su-

retle alıkoyacaktır.

Tüm bu gerçeklere rağmen insanların çoğu dünyay-
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la ilgili her konuda kendi çıkar ve menfaatlerini en ince

ayrıntılarıyla hesaplarken, kendileriyle ilgili en büyük ha-

kikat olan ölümü hesaba katmazlar. Ama bu büyük bir

yanılgıdır; bu yanılgı sebebiyle ölümden sonrası için ha-

zırlık yapmamaları onlar için sonsuz bir azaba neden

olur. O halde insanın yapması gereken, öleceğini asla ak-

lından çıkarmamak ve dünyada Allah'ı razı edecek işler

yapmaktır. Sonsuz adaletli ve şefkatli olan Rabbimiz;

herkese, öğüt alabileceği kadar bir zaman tanımıştır. An-

cak bu süre dünya hayatıyla sınırlıdır. Yani hataların te-

lafisi samimiyetle yapıldığı takdirde ancak dünyada müm-

kündür. Ölümle birlikte ise artık telafi imkanı ortadan

kalkacak, sonsuz bir pişmanlık başlayacaktır:

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: "Rabbimiz, bi-

zi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amelde

bulunalım." Size orda (dünyada), öğüt alabile-

cek olanın öğüt alabileceği kadar ömür verme-

dik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse (azabı)

tadın; artık zalimler için bir yardımcı yoktur.

(Fatır Suresi, 37)

Unutmayın ki, ölüm asla bir yokoluş değildir, ölüm-

le sanıldığı gibi herşey bitmez. Cahiliye insanlarının bir-

çoğunun düşündüğü gibi sonsuza kadar sürecek tatlı bir

uyku ise hiç değildir. Ölümle kişinin asıl ve sonsuz haya-

tı başlar ki bu, dünyadaki hayatını nasıl geçirdiğine göre

şekillenen ve asla değiştirilemeyecek olan bir yaşamdır.

Ölüm, hayatını Allah'ın rızasına uygun olarak değerlen-

direnler için mutluluk ve kurtuluşa açılır. Allah'tan yüz

çevirmiş olanlar içinse, kesin bir yıkım ve felaketin baş-

langıcıdır.

Allah, insanın karşısına dünyadayken ölümü ve ahire-
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ti düşündürecek pek çok olay çıkarır. Öğüt alabilecek

kimse için bu hatırlatmalar, yaşamını, etrafındaki olayla-

rı ciddiyetle düşünmesine, bakış açısını tekrar tekrar

gözden geçirmesine neden olacaktır. Ama Allah'ın bu

uyarılarını görmezden gelen büyük bir ziyandadır. Unut-

mamalıdır ki kendisinden önce ölenler de; aynı şimdi

tüm insanların yaptığı gibi belki az sonra yiyeceği yeme-

ği veya ertesi gün gideceği yeri planlarlarken hiç bekle-

medikleri bir zamanda ölümle karşılaşmışlardır.

Öyleyse siz, dünyada tek bir iyi işi bile yapma imka-

nınızın kalmayacağı ölüm anına ulaşmadan evvel gücünü-

zün yettiğinin en fazlasıyla ahiretiniz için çaba gösterme-

yi unutmayın. 

Allah Kuran'da ölümün ertelenmeyeceğini ve ölüm

vakti gelen bir kişinin duyduğu pişmanlığı bize şöyle bil-

dirir: 

Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni ya-

kın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de

böylece sadaka versem ve salihlerden olsam"

demezden önce, size rızık olarak verdiklerimiz-

den infak edin. Oysa Allah, kendi eceli gelmiş

bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez.

Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Münafıkun

Suresi, 10-11)



KIYAMET‹N VE HESAP 

GÜNÜNÜN MUTLAKA

GERÇEKLEfiECE⁄‹N‹

UNUTMAYIN

Gerçek flu ki, k›yamet saati yaklaflarak 
gelmektedir, onda flüphe yoktur. Gerçekten

Allah kabirlerde olanlar› diriltecektir. 
(Hac Suresi, 7)

Şu an durup kolunuzdaki saate bir bakın, geçen her

saniye sizi Allah’ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiniz o gü-

ne daha da yaklaştırıyor. Üstelik size dünyada kalmanız

için ne kadar süre verildiğini de bilmiyorsunuz. Fakat sizin

için belirlenen o vakit muhakkak gelecek ve büyük ihti-

malle sizin hiç beklemediğiniz bir anda melekler canınızı

alacak, sonrasında ise kıyamet günü ile karşılaşacaksınız. 

Öyleyse henüz fırsatınız varken; dünyaya ait ne var-

sa hepsinin yok olacağı, tüm insanların Allah’a hesap

vermek için biraraya toplanacakları kıyamet günü için

hazırlık yapmayı sakın unutmayın!

Herkesin yaşadığı dünya hayatı boyunca her yaptığı-

nın,  o gün; iyilikte bulunanlar, yaptıkları iyiliklerin karşı-

lığını eksiksiz olarak bulurlarken; kötülükte bulunanlar

ise yaptıkları kötülükler ile aralarında uzak bir mesafe

olmasını isteyeceklerdir. İnsanlar en ufak bir haksızlığa

uğratılmadan hüküm verilecektir. Sorgulama günü bu



SAKIN UNUTMAYIN

kadar hızlı yaklaşırken yapılan hatırlatmaları uzak gör-

dükleri için önemsemeyenler çok büyük bir gaflettedir-

ler. Allah, Kuran’da bu gerçeği şöyle bildirmiştir:

İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri

ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden

kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin,

bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar.

(Enbiya Suresi, 1-2)

Siz de o büyük sorgulama gününün yaklaşarak geldi-

ğini ve Allah’ın huzurunda sorguya çekileceğinizi sakın

unutmayın! O gün insanın yaptığı herşey teker teker ek-

siksiz bir şekilde önüne getirilecektir. Nitekim Kuran’da

insanların yaptığı herşeyin yazılı olarak da tutulduğu şöy-

le bildirilmektedir:

Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (ya-

zılı)dır. Küçük, büyük herşey satır satır (yazı-

lı)dır. (Kamer Suresi, 52-53)

İnsan unutkandır ama, Allah asla unutmaz ve yanıl-

maz. Kişi bundan 10 sene önce Allah’ın hoşnut olmaya-

cağı bir sözü söylediğini veya aklından isyankar bir dü-

şünce geçirdiğini hatırlamayabilir, ama hesap günü Allah

o sözü de, düşünceyi de an an karşısına getirecektir:

De ki: “Sinelerinizde olanı -gizleseniz de, açığa

vursanız da- Allah bilir. Ve göklerde olanı da,

yerde olanı da bilir. Allah, herşeye güç yetiren-

dir.” Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır

bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla ken-

disi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o

günü (düşünün). Allah, sizi Kendisi'nden sakın-

dırır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. 

(Al-i İmran Suresi, 29-30)
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Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yap-

tıklarını haber verecektir. Allah, onları (yaptık-

larıyla bir bir) saymıştır; onlar ise O’nu unut-

muşlardır. Allah, herşeye şahid olandır. (Müca-

dele Suresi, 6)

Kıyamet günü, tüm maddesel varlıkların bozulmaya

uğrayacakları, yok olacakları bir gündür. Allah’ın bildir-

diğine göre, “O gün, zorlu bir gündür; kafirler içinse

hiç kolay değildir” (Müddessir Suresi, 9-10).

Sur’a ilk üfürülüş ile kıyamet anı başlar. En ufak bir

depremle bile sokakta sabahlayan insanlar, o gün dağla-

rın paramparça olacağı şiddette sarsıntılarla karşılaşa-

caklardır. Allah, o günü Kamer Suresi’nin 6. Ayetinde

“O çağırıcının ‘ne tanınmış, ne görülmüş’ bir şeye

çağıracağı gün...” şeklinde tarif eder. 

O gün; her yeri ve herşeyi kaplayan, benzeri ne gö-

rülmüş ne de duyulmuş bir dehşet yaşanacaktır. Deniz-

ler tutuşturulacak (Tekvir Suresi, 6), gökyüzü erimiş

maden gibi olacak (Mearic Suresi, 8), yıldızlar örtülüp

(ışıkları) silinecek (Mürselat Suresi, 8), ay kararacak, Gü-

neş ve Ay birleştirilecek (Kıyamet Suresi, 8-9), gök ya-

rılıp açılacak ve kapı kapı olacak (Nebe Suresi,19), dağ-

lar kökünden sökülüp savrulacak (Mürselat Suresi, 10),

‘etrafa saçılmış’ renkli yünler gibi olacak (Kaari’a Suresi,

5), tüm dünya, üzerinde tek bir tümsek bile kalmayacak

hale gelecektir. (Taha Suresi, 107)

Sur’a ikinci kez üfürülmesiyle birlikte, insanlar diril-

tilmeye ve hesaba çekilmek üzere biraraya getirilmeye

başlanır. Ayetler şöyledir:

Sur’a üfürüldü; böylece Allah’ın diledikleri dışın-

da, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp-yıkılıver-
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di. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar aya-

ğa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer, Rab-

bi’nin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu;

peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında

hak ile hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratıl-

mazlar. (Zümer Suresi, 68-69)

İnkar edenler o gün gözleri ‘zillet ve dehşetten

düşmüş olarak’, sanki ‘yayılan çekirgeler’ gibi kabirle-

rinden çıkıp, boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak

koşarlarken, “bu, zorlu bir gün” diyeceklerdir (Kamer

Suresi, 7-8). Allah’ın onları hesaba çekmek için bir zaman

tespit etmediğini sananlar (Kehf Suresi, 48) o gün, kaça-

cak herhangi bir yer bulamayacaklardır. Çünkü artık on-

lar sonunda varılacak tek yer olan Rabbimizin huzurun-

dadırlar. (Kıyamet Suresi, 10-12)

Asla diriltilmeyeceklerini ve ölümün sonsuza kadar

sürecek derin bir uyku olduğunu düşünenler, kıyamet sa-

ati geldiğinde kendilerine yapılan hatırlatmaların gerçek

olduğunu anlayacaklardır:

Derler ki: “Biz çukurda iken, gerçekten biz mi

yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz? Biz çürüyüp

dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?” (Na-

zi’at Suresi, 10-11)

Demişlerdi ki: “Eyvahlar bize, uykuya-bırakıldığı-

mız yerden bizi kim diriltip-kaldırdı? Bu, Rahman

(olan Allah)ın va’dettiğidir, (demek ki) gönderi-

len (elçi)ler doğru söylemiş”. (Yasin Suresi, 52)

O mahşer günü, müminler ve inkar edenler tamamen

birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Müminler içlerindeki

coşkunun bir yansıması olarak yüzleri parlayarak “ışıl ışıl”

bakarlar, inkarcıların yüzlerini ise bir karartı bürüdüğünü
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ayetler şöyle haber vermiştir:

O gün yüzler ışıl ışıl parlar. Rablerine bakıp-du-

rur. O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşi-

miştir. Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını

anlamaktadır. (Kıyamet Suresi, 22-25)

O gün, daha dünyadayken hesaba çekileceğini anlayıp,

dünya hayatına karşılık ahiret hayatını satın almış olanların

kitabı sağ ellerine verilecektir. Her hareketini Allah’a yö-

nelerek yapanların, o gün çevrelerindekilere “alın, kitabımı

okuyun” diyebilecek kadar içleri rahattır ve bunun karşılı-

ğında hoşnut bir yaşam içine yani cennete gireceklerdir.

Kitabı sol eline verilen ise; hesap gününü unutarak ya-

şadığı için, tarifsiz bir pişmanlık ve hüsran içinde olacak;

“...Bana keşke kitabım verilmeseydi, hesabımı hiç

bilmeseydim” (Hakka Suresi, 25-26) diyecektir. Ayetler-

de ifade edildiğine göre, artık onlar için “sıkıntılı bir ge-

çim” vardır, yüzleri “zillet içinde aşağılanmış”, “üzer-

lerini toz bürümüş”, bir “karartı sarıp-kaplamıştır”.

Allah böyle kişileri “yüzükoyun körler, dilsizler ve sa-

ğırlar olarak” haşredecektir. (İsra Suresi, 97)

Taha Suresi’nde, Allah’ın zikrinden yüz çevirenlerden

olduğu için kıyamet günü kör olarak haşredileceklerle il-

gili şöyle haber verilmiştir:

Ben görmekte olan biriyken, beni niye kör olarak

haşrettin Rabbim?” diye sormalarına karşılık;

(Allah da) Der ki: “İşte böyle, sana ayetlerimiz

gelmişti, fakat sen onları unuttun, bugün de sen

işte böyle unutulmaktasın. (Taha Suresi, 125-126)

İşte siz de hesap günü bu duruma düşmek istemiyor-

sanız yaşamınız boyunca Allah’ı razı etmeniz gerektiğini

unutmayın.
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Bilin ki o gün, Allah’ın dilediği kimseler dışında, gök-

lerde ve yerde olan herkesin korkuya kapılacağı, günah-

karların birbirlerini suçlayacakları, inanmayanların mut-

suz olacakları bir gündür. Yalnızca dünya hayatı boyun-

ca Allah’ın emirlerine gönülden uyanlar; o günün korku-

suna karşı güvenlik içinde olacaklardır. İnsan dünya ha-

yatında kıyametin varlığından ne kadar gaflette ve ona

karşı ne kadar hazırlıksızsa, o gün kapılacağı dehşet de o

denli büyük olacaktır. Allah ayetlerde o günün korkusu-

nu insanlara şöyle hatırlatır:

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü

kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.

Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzir-

diğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükü-

nü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş gö-

rürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak

Allah’ın azabı pek şiddetlidir. (Hac Suresi, 1-2)

Unutmayın ki öyle bir günde, hiçbir yakın dost bir

yakın dostu sormayacak; insanlar azaptan kurtulmak için

en yakınlarını bile fidye olarak vermeye razı olacaklar,

ama bunların hiçbiri onlardan karşılık olarak kabul edil-

meyecektir:

Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günah-

kar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğul-

larını fidye olarak vermek ister; Kendi eşini ve

kardeşini, Ve onu barındıran aşiretini de; Yer-

yüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra

bir kurtulsa. Hayır; (hiçbiri kabul edilmez).

Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta

olan ateştir:” (Mearic Suresi, 11-15)

Kısacası insanların o gün başlarına geleceklere karşı
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alabilecekleri hiçbir önlem, kaçıp-sığınabilecekleri hiçbir

yer yoktur. O gün insan düşünüp kendisine yapılan tüm

uyarıları hatırlayacak, ancak bu hatırlamanın ona hiçbir

faydası olmayacaktır:

Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında se-

vinçliydi. Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönme-

yeceğini sanmıştı. Hayır; gerçekten Rabbi, ken-

disini çok iyi görendi. (İnşikak Suresi, 13-15)

Kıyamet günü duyarlı teraziler kurulur ve hiçbir ne-

fis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi ka-

dar iyilik bile teraziye getirilir. (Enbiya Suresi, 47) Kimin

tartıları ağır basarsa, o, hoşnut olunan bir hayat içinde-

dir. Kimin tartıları hafifse onun yeri de cehennemdir.

(Kaari’a Suresi, 6-11) Bu gerçeğe bir ayette şöyle dikkat

çekilmiştir:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin

diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim

zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık

kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse,

onu görür.” (Zelzele Suresi, 6-8)

Dünyadaki makamların, ünvanların, malların ve ev-

latların hiçbir anlamının kalmayacağını da unutmayın. O

gün tüm insanlara, kendilerini yaratan Allah’a kulluk

edip-etmediği sorulacaktır. Gizli saklı hiçbir şeyin kalma-

dığı o gün, hiçbir hatasını telafi etmeye kimsenin gücü

olmayacaktır:

Sırların orta yere çıkarılacağı gün; Artık onun

ne gücü vardır, ne yardımcısı. (Tarık Suresi, 9-10)

Kendilerini yaratan ve yaşatan Allah’ı inkar etmekle

olabilecek en büyük suçu işleyenler, hesap günü
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aşağılanmış olarak ve zavallı bir şekilde haklarında hü-

küm verilmesini bekleyeceklerdir:

O gün, yalanlayanların vay haline. Bu, onların

konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara özür

beyan etmeleri için izin verilmez. O gün, yalan-

layanların vay haline. Bu, hüküm günüdür; sizi

ve öncekileri ‘birarada topladık.’ Şayet kurabi-

leceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, durmaksızın

Bana karşı kurun. O gün, yalanlayanların vay ha-

line.” (Mürselat Suresi, 34-40)

Müminlerin ise hesabı kolay olacaktır. Kıyametin ve

hesap gününün korkusuna karşı güvenlik içinde olacak-

lar ve sonsuz ateş azabından uzak tutulup, sınırsız ni-

metlerle dolu cennete kavuşacaklardır.

Bilin ki dinsiz bir insanın yukarıda anlatılan günle kar-

şılaşmaya ihtimal vermesi gerekir. Bir kişinin, “Ben inan-

mıyorum, o yüzden bu günle karşılaşmayacağım” deme-

si son derece mantıksızdır. Çünkü bu kişi hiç inanmasa

dahi kendi mantığına göre kıyamet günü ile karşılaşmaya

yüzde elli ihtimal vermesi gerekir. Kıyamet gününün

özellikleri ve cehennemdeki azap düşünüldüğünde, bu

günle karşılaşma ihtimali yüzde bir bile olsa insanın pa-

niğe kapılarak o günden kurtulmaya çaba harcaması ge-

rekir.

Üstelik her geçen saat, bizleri ölüme ve yukarıda an-

latılan dünyanın sonuna ve hesaba çekileceğimiz ana bi-

raz daha yaklaştırmaktadır. Bu her insan için kaçınılmaz

bir sondur. “O inkar edenler Müslüman olmayı nice

kereler dileyecekler.” (Hicr Suresi, 2) ayetinde bildi-

rildiği gibi inkar edenlerin hasretle, pişmanlıkla Müslü-

manlardan olmayı isteyecekleri o günü sakın unutmayın. 
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‹NKARCILARIN, AZAP 

MEKANI CEHENNEME 

G‹DECEKLER‹N‹ 

UNUTMAYIN

... Andolsun cehennemi, cinlerden ve 
insanlardan inkar edenlerin tamam›yla 

dolduraca¤›m. (Secde Suresi, 13)

Cehennem; Allah’ı inkar ederek, kayıtsızca ömür sü-

renlere sonsuza kadar yurt olacak bir azap mekanıdır.

Gerçek şu ki, ahirete inanmayanların sıkı sıkıya bağlan-

dıkları dünya, kesinlikle yok olacak ancak cehennem

sonsuza kadar var olacaktır. Allah’ın “ateşin halkı” ola-

rak tanımladığı insan gruplarından her biri cehennemde

süresiz kalacaklardır. Asla kaçamayacakları bu azabın

hiçbir benzeri olmayacaktır:

Artık o gün hiç kimse (Allah’ın) vereceği azab

gibi azablandıramaz. (Fecr Suresi, 25)

İnsanlar arasında, cehennemde bir süre kalıp sonra

cennete gireceklerine dair batıl bir inanç vardır. Oysa

cehennemin en korkunç özelliklerinden bir tanesi aza-

bın asla son bulmayacak olması, oradan çıkışın sonsuza

kadar hiçbir şekilde mümkün olmamasıdır. Kuran’da

böyle batıl bir inanca sahip olanların korkunç bir yanılgı-

da oldukları şöyle ifade edilmektedir:

Dediler ki: “Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize
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değmeyecektir.” De ki: “Allah katından bir ahid

mi aldınız? -ki Allah asla ahdinden dönmez- Yok-

sa Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyor-

sunuz?” Hayır; kim bir kötülük işler de günahı

kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdır-

lar, orada süresiz kalacaklardır. İman edip salih

amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, ora-

da süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 80-82)

Cehennemden çıkış (Allah’ın dilemesi dışında) asla

mümkün değildir. Öyle ki tüm suçlu günahkarlar cehen-

neme girdikten sonra cehennemin kapıları üzerlerine

kapanacak, ateş inkarcıların üzerine sonsuza kadar kilit-

lenmiş olacaktır:

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamla-

rıdır (Ashab-ı Meş’eme). “Kapıları kilitlenmiş”

bir ateş onların üzerinedir. (Beled Suresi, 19-20)

Kilitlenmiş kapıların ardında yaşanacak azap ise dün-

yada asla tahmin edilemeyecek bir azaptır. Kuran’da tarif

edildiğine göre, cehennem; dar, gürültülü, karanlık ve du-

manlı bir mekandır. İnsanın hücrelerini kavuran sıcaklığı,

iğrenç yiyecek ve içecekleri ile azabın en ince ayrıntılarıy-

la sergilendiği son bir varış yeridir. Cehennemde her anın

çok yönlü işkencelerle dolu olduğu bir hayat söz konusu-

dur. Cehennem ehlinin gözü, en dehşet verici ve iğrenç

görüntüleri görecek; kulağı korkunç ve acı verici sesler,

uğultular, gürültüler, çığlıklar, inlemeler, haykırışlar duya-

cak; burnu olabilecek en pis ve tiksinti verici kokularla

dolacak; dili en iğrenç tatları, en dayanılmaz acıları hisse-

decek bununla birlikte tüm bedeni yanıp-kavrulacaktır. 

Cehennem ehlinin yüzlerini ateş bürüyecek, başları

üzerinden kaynar sular dökülecek, alınları, böğürleri ve

sırtları dağlanacaktır. Ve bu azapların tamamı hiçbir ke-
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sinti ve hafifleme olmadan sonsuza dek sürecektir. 

Alevli ateş insanları her yandan sarıp kuşatacaktır.

Allah, cehennemdekiler için ateşten elbiseler biçildiğini

(Hac Suresi, 19), giyimlerinin katrandan olduğunu (İbra-

him Suresi, 50) ifade ederek, onların azapla ne kadar içi-

çe olduklarını haber verir. Yanan derilerinin yerine yeni-

leri yaratılır (Nisa Suresi, 56) ki; böylece ateşin verdiği

acı hiç hafiflemeden devam eder. Bu haldeyken, zincirle-

re vurulur, tasmalandırılır, elleri boyunlarına bağlı olarak

ateşin en dar ve sıkışık yerine atılırlar. (Furkan Suresi,

13) Ateşten yataklara yatırılırlar, üzerlerine örttükleri

örtüler bile ateştendir.

Bu azaptan kurtulabilmek için sürekli feryat ederler,

yalvarırlar, ama kendilerine cevap bile verilmez. En azın-

dan, bir günlük de olsa azabın hafifletilmesini isterler,

ama yine aşağılanma ve azapla karşılık görürler.

Korkunç bir homurtuyla kaynayıp feveran eden ce-

hennem ateşinin uğultusu çok uzaklardan bile işitilecek

kadar şiddetlidir. Cehennem ehli, “cayır cayır yanmak-

ta olan” (Mearic Suresi, 15), “öfkeli, alevleri kabar-

dıkça kabaran” (Leyl Suresi, 14) ateşin içine atılırlar ve

çığlık çığlığa yanarlar.

Parmağınızın ucu yandığında bile yoğun bir acı hissetti-

ğinizi hatırlayın. Ve alevli azabın böylesine şiddetli olduğu

bir yere gitme ihtimalini doğuracak en küçük bir hareket-

ten kaçınmanız gerektiğini bir an bile olsa sakın unutmayın.

Sonsuz bir yaşamın süregeleceği cehennemde insanlar

tabi ki acıkacaklar, susayacaklardır. Ancak dünyada elle-

riyle yaptıklarının ve nankör tutumlarının karşılığını, ahi-

rette bu şekilde alan insanlar, yiyecek olarak yalnızca zak-

kum ağacını ve darı dikenini bulabileceklerdir. (Gaşiye Su-

resi, 6) İçecek olarak ise irin ve kaynar sudan başka bir
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şey olmayacaktır (Nebe Suresi, 24-25). Bunun yanında

bu yiyecekleri ve içecekleri boğazlarından geçirmeyi ba-

şaramayacaklardır (Müzzemmil Suresi, 13). Üstelik boğa-

zı tıkayıp kalan bu yemeklerden hiçbiri doyuran, açlıktan

koruyan yiyecekler değildir (Gaşiye Suresi, 7).

Orada ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkamaz-

lar; içine girdikten sonra artık geri dönüş yoktur. Öyle

ki, insanlar bu şiddetine dayanamadıkları azap karşında

yok olmayı isterler. Ancak orada insan ne ölür, ne de di-

rilir, her yandan ölüm gelir ama ölmez. (İbrahim Suresi,

17) Kişi bunun sonsuza kadar süreceğini bilmenin verdi-

ği dayanılmaz çaresizlik, umutsuzluk ve yıkım içinde

olur. Azabın bir başka yönü de, özellikle insanların dün-

yadayken en değer verdikleri; kibirlerini, alaycılıklarını,

gururlarını yansıttıkları yüzlerinin yakılmasıdır. Üstelik

yüz, tüm duyu organlarının birarada olduğu, acının en

şiddetli hissedildiği yerlerden biridir:

Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da onun

içinde onlar, (etleri sıyrılmış olarak sırıtan) diş-

leriyle kalıverirler. (Müminun Suresi, 104)

Cehennemde yüzünüzün ateşte evrilip çevrilmesini

istemiyorsanız sakın dünyada bulunuş amacınızı ve

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmadığınız takdirde mutlaka

cehennemle yüzyüze geleceğinizi unutmayın.

Buraya kadar anlattığımız fiziksel acıların yanında ce-

hennemde insanlar aşağılanıp-horlanma, rezil olma, piş-

manlık, çaresizlik ve ümitsizlik gibi manevi azaplarla da

kıvranacaklardır. Allah’a ibadet etmekten büyüklenen

müstekbirler, cehenneme boyun bükmüş kimseler ola-

rak gireceklerdir. Dünyada kibirle dolaşanlar, ahirette

boyunları bükük olarak Allah’a yalvaracaklardır. Öylesi-
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ne hüsrana uğramış, aşağılanmış ve utanç verici bir duru-

ma düşeceklerdir ki, başlarını bile kaldıramayacaklardır:

Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükle-

yin. Sonra kaynar suyun azabından başının üstü-

ne dökün; (Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince)

üstün, onurluydun. Gerçekten bu, sizin kuşkuya

kapıldığınız şeydir. (Duhan Suresi, 47-50)

Cehennem ateşine, ‘küçültücü bir sürüklenme

ile ‘ sürüklenecekleri gün; (Tur Suresi, 13)

Başka bir ayette ise Allah, inkar edenlerin cehenneme

girişleri için “Artık onlar ve azgınlar onun içine dökü-

lüverilmiştir.” (Şuara Suresi, 94) şeklinde buyurmaktadır.

Bu kişilerin her biri o gün günahlarını itiraf edecek-

lerdir. Ayetlerde de bildirildiği gibi “Eğer dinlemiş ve

akletmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı ara-

sında olmayacaktık” (Mülk Suresi, 10), “Keşke dün-

yaya geri çevrilseydik de müminlerden olsaydık”

(Enam Suresi, 27), “keşke Allah’a ve Resul’e itaat et-

seydik” (Ahzab Suresi, 66) diyeceklerdir. O gün birbir-

leriyle çekişecekler, birbirlerine lanet edecekler, birbir-

lerinin azapları için dua edeceklerdir. 

Cennet halkından su ve rızık isteyeceklerdir; fakat

tüm bunlar onlara haram kılınmıştır. Orada yardım iste-

diklerinde onlara “katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup ya-

kan bir su” ile yardım edilecektir. (Kehf Suresi, 29)

Cehennemin içindeyken onlar “Rabbimiz, bizi çıkar,

yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım” (Fa-

tır Suresi, 37) diye Allah’a söz vereceklerdir. Ancak bun-

ların hepsi ümitsiz çırpınışlardır. Hiçbiri fayda sağlamaya-

cak ve bu kişilerin beklenen sonunu değiştiremeyecektir.

O halde, “Allah’tan geri çevrilmesi mümkün
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olmayan o gün gelmeden evvel, Rabbimize ibabet

edin ve o gün sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne

sizin için inkar (etmeye bir imkan)” (Şura Suresi, 47)

ayetini asla unutmayın.

Bilin ki, adaletle hükmeden Allah, siz de dahil, dünya-

daki tüm insanlara uyarıcılar göndermiş ve dünyada öğüt

alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermiştir.

Bundan dolayı Allah’ın “zalimler” olarak nitelendirdiği

öğüt almayan bu kişiler için ahirette bir yardımcı olmaya-

caktır. (Fatır Suresi, 37) Şu mutlak bir gerçektir ki, o gün

insanlar dünyada kendi yaptıklarının acı sonucundan baş-

kasıyla karşılaşmazlar:

Sonra o zulmetmekte olanlara: “Sürekli azabı ta-

dın” denilecek. Kazandıklarınız dışında, bir başka

şeyle mi cezalandırılacaktınız?” (Yunus Suresi, 52)

İşte Allah’ın kullarını yaşadıkları ömür boyunca çok

çeşitli yollarla uyarıp korkuttuğu, tüm detaylarını daha

dünyadayken bildirdiği ve kendilerini sakındırdığı cehen-

nem böyle bir yerdir. Dünya üzerinde cehennemle uya-

rılıp korkutulmamış, sonsuz azaptan habersiz olduğunu

söyleyebilecek hiç kimse yoktur. Allah o gün insanların

yaşayacakları pişmanlığı bize bildirmiştir. Ayetlerde şöyle

buyrulmaktadır:

O gün cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün dü-

şünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne

fayda? Der ki: Keşke hayatım için, (önceden bir

şeyler) takdim edebilseydim. (Fecr Suresi, 23-24)

Öyleyse siz de o gün geldiğinde, dünyada yapılan uya-

rıları hatırlamanın size asla bir fayda getirmeyeceğini ve

cehennemden bir yıl değil, bin yıl değil, bir milyon, bir

milyar yıl değil, hatta bin trilyon yıl da değil, sonsuza ka-

dar çıkışın asla mümkün olmadığını sakın unutmayın.
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MÜKAFAT YURDU 

CENNETE YALNIZCA 

SAL‹H MÜM‹NLERiN

G‹RECEKLER‹N‹ 

UNUTMAYIN

Cennet de, muttakiler için, uzakta de¤ildir, 
(o gün) yak›nlaflt›r›lm›flt›r. Bu size vaat 

olunand›r; (gönülden Allah’a) yönelip dönen
(‹slam’›n hükümlerini) koruyan, görmedi¤i 
halde Rahman’a karfl› ‘içi titreyerek korku 

duyan’ ve ‘içten Allah’a yönelmifl’ bir kalp ile
gelen içindir. Ona ‘esenlik ve bar›fl (selam)la’
girin. Bu ebedilik günüdür. (Kaf Suresi, 31-34)

“Kalınacak yerlerin en hayırlısı” ve “Allah katındaki

asıl varılacak güzel yer” olan cennete layık olanlar, he-

sap gününde hayatları boyunca tüm yaptıklarının içinde

yazılmış bulunduğu amel defterlerini sağ yanlarından ala-

caklar ve kolay bir hesapla sorguya çekileceklerdir. Bun-

dan sonra da sonsuza dek büyük bir hoşnutluk içinde

yaşayacaklardır. Allah inananlara bunu Kuran’da birçok

ayetle müjdelemiştir:

Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, o, ko-

lay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek, ve

kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacak-

tır. (İnşikak Suresi, 7-9) 
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Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: “Alın,

kitabımı okuyun. Çünkü ben, gerçekten hesabı-

ma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.” Artık

o, hoşnut bir yaşama içindedir. Yüksek bir cen-

nette. (Hakka Suresi, 19-22)

Böyle bir yaşamı hak eden müminler orada melekler

tarafından “Selam üzerinize olsun, hoş ve temiz gel-

diniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin” (Zümer Sure-

si, 73) denilerek karşılanacaklardır. Bundan sonra bölük

bölük sevk edilerek, esenlik ve selamla cennete girecek-

lerdir:

İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en

gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve ora-

da esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orada

ebedi olarak kalıcıdırlar; o, ne güzel bir karar-

gah ve ne güzel bir konaklama yeridir. (Furkan

Suresi, 75-76)

Unutmayın, ancak kesin bir bilgiyle ahirete iman

eden, salih amellerde bulunan biriyseniz, cennetle ödül-

lendirilmeyi umabilirsiniz. Allah cennettekilerin sözlerini

şöyle bildirir:

Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle

Rabbimizden korkuyoruz.” Artık Allah, onları

böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara

parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. (İn-

san Suresi, 10-11)

Cennet deyince insanların birçoğunun aklına yalnız-

ca doğal güzellikler gelir. Fakat cennet, Allah’ın Kendisi-

ne iman edenler için hazırladığı, sonsuz güzelliklerin, in-

sanın dileyip de arzu edebileceği herşeyin ve hatta çok

daha üstün nimetlerin bulunduğu bir mekandır. Cenne-
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tin aslını ancak onunla karşılaşınca kesin olarak anlayabi-

liriz. Nitekim bir ayette bu gerçeğe şöyle dikkat çekil-

miştir:

Artık hiçbir nefis, yaptıklarına karşılık olmak

üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nele-

rin (sayısız nimetlerin) saklandığını bilmez.

(Secde Suresi, 17)

Dünyada maddi ve manevi hoşunuza giden ne varsa

en güzeli ve kusursuzu oradadır. Cennet, büyük mülk ve

zenginliklerle dolu, her türlü güzelliğin ve nimetin hep

birarada bulunduğu bir yerdir. Allah bir ayetinde cen-

netle ilgili olarak şöyle haber vermektedir:

Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk

görürsün. (İnsan Suresi, 20)

Cennette müminlere zevk olarak birçok güzel yiye-

cek ve içecek sunulur (Mürselat Suresi, 43). Allah, cen-

netteki müminlere “istek duyup arzuladıkları meyve-

lerden ve etten bol bol” (Tur Suresi, 22), ayrıca can-

larının çektiği kuş etinden (Vakıa Suresi, 21) de sunacak-

tır. Üstelik rızıkların bitip tükenmesi de olmayacaktır

(Sad Suresi, 54). Kuran’da altından ırmaklar akan, yemiş-

leri ve gölgelikleri sürekli olan (Rad Suresi, 35) cennet-

teki yemyeşil bahçelerde (Rahman Suresi, 64), dalları

devşirmesi kolay meyvelerle yüklü (İnsan Suresi, 14), üs-

tüste dizilmiş eşsiz meyveleri sarkmış ağaçlar tarif edil-

miştir (Vakıa Suresi, 28-29). Allah’ın cennetle ilgili ayet-

lerde en çok bahsettiği doğal güzelliklerden biri de dur-

maksızın akan sular ve pınarlardır. (Rahman Suresi, 66)

Ayrıca içinde bozulmayan sudan, tadı değişmeyen

sütten ve süzme baldan içenlere lezzet veren ırmaklar

bulunacaktır (Muhammed Suresi, 15). Cennetteki
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nimetlerin ve güzelliklerin bir kısmı dünyadakini andırır-

ken bir kısmı ise daha önce hiçbir insanın görüp bilme-

diği “çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere” sahip olacak-

tır. (Rahman Suresi, 48) Hayal gücümüzün çok ötesinde,

Allah’ın sonsuz ilmiyle hazırlanmış birçok güzellik ve ni-

met cennette müminleri beklemektedir. Çünkü Allah

orada her dilediklerinin onların olacağını müjdelemekte-

dir. (Şura Suresi, 22) 

Cennetteki müminler çok güzel meskenlerde yaşa-

yacaklar (Tevbe Suresi, 72), bu meskenlerde özenle iş-

lenmiş mücevher tahtlar üzerinde yaslanarak oturacak-

lardır. (Vakıa Suresi, 15-16) Cennette müminlere müj-

delenen diğer nimetlerden bir kısmı da şöyledir:

Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar

dolaştırılır. (İnsan Suresi, 15) 

Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle

ödüllendirmiştir. (İnsan Suresi, 12)

Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş at-

lastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bilezik-

lerle bezenmişlerdir... (İnsan Suresi, 21)

Elbette dünyada da insan için en büyük nimetlerden

biri sevdiği, zevk aldığı insanlarla beraber olabilmektir.

Müminler Allah’a içten bağlı, takva sahibi kardeşleriyle

beraber olmaktan büyük bir zevk alırlar. Bu fıtratla ya-

ratılan müminler için cennette de sevdikleri bu insanlar-

la birlikte yaşayabilecek olmaları son derece büyük bir

şevk kaynağıdır. Üstelik bu birliktelik yıllarla sınırlı değil,

sonsuz bir birliktelik olacaktır. Nitekim Allah salih kulla-

rının cennette de sevdikleri insanlarla birlikte olabile-

ceklerini şöyle müjdelemiştir:
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Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından,

eşlerinden ve soylarından ‘salih davranışlarda’

bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melek-

ler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:)

“Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya)

Yurdun(un) sonu ne güzel.” (Rad Suresi, 23-24)

Allah müminlere, cennette nefislerinin arzuladığı şe-

kilde eşler de verecektir. Bu, Kuran’da “orada onlar

için tertemiz kılınmış eşler vardır…” (Nisa Suresi,

57) ayeti ile bildirilmektedir. Cennetteki eşler, “Ger-

çek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa

edip-yarattık.” (Vakıa Suresi, 35) ayetinde bildirildiği

gibi, dünya hayatının eksikliklerinden arınmış bir halde

yepyeni bir yaratılışla yaratılacaktır. Allah müminlerin

ve eşlerinin gölgeliklerde ve tahtlar üzerinde yaslanmış

olarak “sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet”

içinde olduklarını bildirmektedir (Yasin Suresi, 55-56).

Cennetteki kullarını nimet üstüne nimetle ağırlayan

Allah, herşeyi insanın en zevk alacağı şekilde yaratmıştır.

Orada Allah müminlerin her dilediklerini yaratarak on-

ları ödüllendirmektedir. “Orada diledikleri herşey

onlarındır. Katımızda daha fazlası da var.” (Kaf Su-

resi, 35) ayetiyle insanın isteyebileceğinden, hayal edebi-

leceğinden fazlasını cennette vereceğini de bildirmekte-

dir. 

Allah cennetini özletmek ve insanların Allah’ın rıza-

sına göre yaşamasını sağlamak için dünyayı eksikliklerle

dolu yaratmıştır. Cennete göre nimetleri az olan bu

dünyanın en önemli eksikliklerinden biri de, herşeyin bir

sonunun olmasıdır. Ayrıca inkarcılara Allah’ın verdiği bir

bela daha vardır ki, dünyaya bağlanıp ahireti unutmaları
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dolayısıyla, buradaki en güzel şeylerden dahi bir süre

sonra artık bıkarak zevk alamaz hale gelirler. Oysaki

cennet, güzelliklerle dolu olan, bıkmadan ve yorulmadan

tüm bu nimetlerin her birinden en fazla lezzetin alınaca-

ğı bir mekandır. Müminlere aynı dünyada olduğu gibi,

cennette de bir bıkkınlık dokunmayacak ve üstelik hiç-

bir yorgunluk da kesinlikle hissetmeyeceklerdir. (Fatır

Suresi, 35)

Ancak unutmayın ki, cennetteki bütün nimetlerin

de üstünde, en büyük güzellik, Allah’ın hoşnutluğunu

kazanmış olmaktır. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış ol-

mak, hiçbir maddi güzellikle kıyaslanamayacak bir mut-

luluk ve huzurdur müminler için... Kuran’da da bildiril-

diği gibi “...Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyük-

tür…” (Tevbe Suresi, 72)

Cennetteki tüm mükafatlar, Allah’ın hoşnutluğu

neticesinde verildikleri için çok değerlidirler. Allah,

cennete layık gördüğü kişinin yaşamı boyunca yaptığı

işlerden hoşnut olmuş, hatalarını bağışlamış ve kendisi-

ni sonsuz olan asıl yaşamında, hoşnut olacağı en güzel

mekana koymuştur. Allah iman edenleri Kuran’da şöy-

le müjdelemektedir:

Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis, Rabbine,

hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık

kullarımın arasına gir. Cennetime gir. (Fecr Su-

resi, 27-30)

İşte Allah’ı hoşnut edenlere vaad edilen cennet bu-

dur. Bu güzel sonuca yani cennete yalnızca dünyanın im-

tihan yeri olarak yaratıldığını bilen, Allah’ın uyarılarını

dinleyen, vicdanına uyan, yalnız Allah’ın rızasına göre ha-

reket edenlerin ulaşacaklarını asla unutmayın.
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ALLAH’A DUA ETMEY‹ 

UNUTMAYIN

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua
edin. fiüphesiz O, haddi aflanlar› sevmez. 

Düzene konulmas› (›slah)›ndan sonra 
yeryüzünde bozgunculuk (fesad) ç›karmay›n;
O’na korkarak ve umut tafl›yarak dua edin.

Do¤rusu Allah’›n  rahmeti iyilik yapanlara pek
yak›nd›r. (Araf Suresi, 55-56)

Dua, insanı Allah’a samimi olarak yakınlaştıracak

önemli ibadetlerden bir tanesidir. Elbette ki, bir insanın

tüm işleri için Allah’a dua etmesi demek, hiçbir şey yap-

madan oturup beklemesi anlamına gelmez. Allah’a ger-

çekten samimi dua eden bir kişinin, fiili duasını da yap-

ması gerekir. Burada fiili dua, kişinin herhangi bir arzu-

suna ulaşmak için elinden gelen herşeyi yapmasını ifade

eder. Örneğin hasta olan bir insanın doktora gitmesi,

ilaç içmesi iyileşmek için yaptığı fiili duadır. Bununla bir-

likte insanın tüm bunları yaparken Allah’ın kendisine şi-

fa vermesi için istekte bulunması da sözlü bir duadır. 

Allah insana şah damarından daha yakın olan, herşe-

yi bilen ve işitendir. Ancak insanların çoğu sanırlar ki,

Allah dualarının bazılarını işitiyor, (Allah’ı tenzih ederiz)

bazılarını da işitmiyor veya işitse de cevap vermiyor. Bu

yanlış bir düşüncedir. Nitekim Kuran’da bu gerçeğe şöy-

le dikkat çekilir:



Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki

Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği za-

man dua edenin duasına cevap veririm. Öyley-

se, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve

Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yo-

lu bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

İnsan, yaratılışı gereği acelecidir. Nitekim Allah, “İn-

san aceleci yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göste-

receğim. Şimdi hemen acele etmeyin.” (Enbiya Su-

resi, 37) ayetiyle insanın bu yönünü bildirir. İnsan bu

aceleciliği nedeniyle dua ettiği zaman hemen duasına

karşılık verilmesini ister. 

Oysa ki insan için neyin hayırlı olduğunu tek bilen

Allah’tır. Belki dua ederek talep ettiğiniz şey size bir ha-

yır sağlamayacaktır, bu nedenle Allah onu size verme-

mektedir. Allah, “Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey,

sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin

için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” (Baka-

ra Suresi, 216) şeklinde bu durumu haber vermiştir. Ay-

rıca, belki de o hayra ulaşmanız için belirli bir olgunluğa

kavuşmanız, bunun için de belirli bir süre eğitilmeniz ge-

rekmektedir. Belki Allah size daha da hayırlı bir başka

nimet verecektir, ama sabrınızı ve sadakatinizi dene-

mektedir. Duada sabır gösterilmesi gerektiğini Allah Ba-

kara Suresi’nde şöyle haber vermektedir:

Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz,

huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir

yük)dır. (Bakara Suresi, 45)

Kuran’da dua hiçbir şekli kalıba sokulmamıştır.

“Allah’ı ayaktayken, otururken, yan yatarken zikre-

din.” (Nisa Suresi, 103) ayeti, insanın her durumda ve

her şartta, herhangi fiziksel bir kalıba girmeden Allah’ı
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anıp O’na dua edebileceğini gösterir. Çarşıda, sokakta,

arabanın içinde, okulda, işyerinde kısacası her yerde dua

edebilirsiniz ve Allah’ın yakınlığını hissedebilirsiniz. 

Duasız bir hayatın Allah katında herhangi bir değeri

olmayacağını da unutmayın. Nitekim Furkan Suresi’nin

77. ayetinde insanlar “Sizin duanız olmasaydı Rab-

bim size değer verir miydi?” ifadesiyle uyarılırlar. İn-

san kulluk bilincinde olduğu sürece Allah katında bir de-

ğer kazanabilir. 

Allah’ın merhametlilerin en merhametlisi olduğunu

unutmayın. Allah Kuran’da hata yapanın Kendisi'nden

bağışlanma dilemesi durumunda, hiçbir günah ayırımı

gözetmeden bu kişiyi affedeceğini söylemektedir (Nisa

Suresi, 110). Bu nedenle siz de, dua ederken ümit için-

de O’na dua edin. Çünkü Kuran’da sadece kafirlerin

Allah’ın rahmetinden umut keseceği söylenmektedir:

...ve Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin.

Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah’ın

rahmetinden umut kesmez.” (Yusuf Suresi, 87)

Öte yandan kimsenin "cennetlik olma" gibi bir ga-

rantisinin olmadığını da unutmayın. Hiç kimse Allah'ın

azabından emin olamaz. Bu nedenle insan duasında, bir

yandan Allah'ın rahmetini ümit ederken, bir yandan da

O'nun rızasını yitirmekten korkmalıdır. Cennete kavuş-

mak için ne kadar istekli bir şekilde dua ediyorsa, ce-

hennemden kurtulmak için de o kadar istekli dua etme-

lidir. Yani cehennemden korkup, cennete kavuşmayı

ümit etmelidir. Allah'ın büyüklüğünü hisseden, O'nun

azabından korkan ve rızasını kazanmayı isteyen kişi kal-

binden gelen samimi ve dürüst ifadelerle Allah'a yönelir.

Aynı şekilde kendisini Allah'a teslim etmiş, dost ve
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yardımcı olarak Allah'a güvenen kişi, her türlü sıkıntısını

ve derdini Rabbimize açar. "Ben dayanılmaz kahrımı

ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum."

(Yusuf Suresi, 86) diyen Hz Yakub gibi, tüm sıkıntılarını

ve taleplerini Allah'a söyler, her türlü yardım ve hayrı

Allah'tan ister.

(Unutmayın, “Ben dayanılmaz kahrımı ve üzün-

tümü yalnızca Allah’a şikayet ediyorum.” (Yusuf Su-

resi, 86) diyen) Hz Yakub gibi, siz de tüm sıkıntılarınızı

ve taleplerinizi Allah’a söylemeli ve her türlü yardımı

Allah’tan istemelisiniz.

Ayrıca, Allah, sadece dünyayı isteyene dünyayı verir

ama ahirette bu kişiler umdukları karşılığı göremeyebi-

lirler. Allah bunu ayetlerinde şöyle haber vermiştir:

…İnsanlardan öylesi vardır ki: “Rabbimiz, bize

dünyada ver” der; onun ahirette nasibi yoktur.

Onlardan öylesi de vardır ki: “Rabbimiz, bize

dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve

bizi ateşin azabından koru” der. İşte bunların

kazandıklarına karşılık nasibleri vardır. Allah,

hesabı pek seri görendir. (Bakara Suresi, 200-202)

Cahiliye insanlarının en belirgin özelliklerinden biri

kendilerine bir sıkıntı geldiğinde herşeyi bir kenara bıra-

karak Allah’a dua etmeleri, sıkıntıları geçince de sanki

dua eden kendileri değilmiş gibi Allah’ı unutmalarıdır.

Yani Allah’a kendilerince "son çare" olarak yönelmeleri-

dir. Bu nankörce davranış Kuran’da şöyle tarif edilir:

İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken,

otururken ya da ayaktayken Bize dua eder; zara-

rını üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki ken-

disine dokunan zarara Bizi hiç çağırmamış gibi
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döner-gider. İşte, ölçüyü taşıranlara yapmakta

oldukları böyle süslenmiştir. (Yunus Suresi, 12)

Karada ve denizde sizi gezdiren O’dur. Öyle ki

siz gemide bulunduğunuz zaman, onlar da gü-

zel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve (tam)

bununla sevinmektelerken, ona çılgınca bir rüz-

gar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları ku-

şatıverir; onlar artık bu (dalgalarla) gerçekten

kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde O’na ‘gö-

nülden katıksız bağlılar (muhlisler)’ olarak

Allah’a dua etmeye başlarlar: “Andolsun eğer

bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak Sa-

na şükredenlerden olacağız.” Ama (Allah) onla-

rı kurtarınca, hemen haksız yere, yeryüzünde

taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlı-

ğınız, ancak kendi aleyhinizedir; (bu) dünya ha-

yatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz Bi-

zedir, Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

(Yunus Suresi, 22-23)

Oysa insanın hayatında Allah’a muhtaç olmadığı tek

bir an bile yoktur... Bu yüzden siz Allah’ın bir ayetinde

tarif ettiği gibi “sabah akşam, yüksek olmayan bir

sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve

için için” (Araf Suresi, 205) dua etmeyi sakın unutma-

yın ve Allah’a dua etmeyenlerin sonunun ebedi cehen-

nem azabı olduğunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu

gerçek bir ayette şöyle haber verilmektedir:

Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet ede-

yim. Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen

(müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kim-

seler olarak gireceklerdir. (Mümin Suresi, 60)
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ALLAH’A KARfiI 

DA‹MA 

SAM‹M‹ VE DÜRÜST 

OLMAYI UNUTMAYIN 

... Hata olarak yapt›klar›n›zda ise, sizin için
bir sak›nca (bir vebal) yoktur. Ancak

kalplerinizin kas›t gözeterek (taammüden)
yapt›klar›n›zda vard›r. Allah, ba¤›fllayand›r,

esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 5)

Din, Allah korkusu temeli üzerine kurulmuştur. An-

cak Allah’tan gereği gibi korkanlar dinde samimi olabilir-

ler. Çünkü Kuran’a baktığımızda samimiyetin, Allah’tan

içi titreyerek korku duyan, sadece Allah’ın hoşnut ola-

cağı tavra yönelen kişinin tutumu olduğunu anlarız. Hiç-

bir şey samimi bir mümini gerçek amacından saptıra-

maz; din günü hesabını veremeyeceği bir şeye asla ya-

naştırmaz. Allah ayetinde en hayırlı tavrın bu olduğuna

şöyle dikkat çekmiştir:

Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu

üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binası-

nın temelini göçecek bir yarın kenarına kurup

onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine

yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir top-

luluğa hidayet vermez. (Tevbe Suresi, 109)

Kuran’a baktığımızda müminlerin asla hata yapmayan

insanlar değil, aksine hata yapan, ama anında tevbe ede-

rek bağışlanma dileyen insanlar olduklarını görürüz.



Allah’a karşı içi titreyerek bir korku duyan mümin, yaşa-

dığı her an her tavrın en güzeline ulaşmak için çabalar du-

rur. Bu sırada unutup yanılabilir ya da hata yapabilir ki; Ku-

ran’da müminlerin büyük veya küçük pek çok hataları an-

latılmaktadır. Fakat asıl önemli olan yapılan hatadan sami-

miyetle, bir daha asla tekrar etmemeye karar vererek vaz-

geçmektir. İnsanın bir kere iman edip, sonra hayatını ha-

tasızlıklar içinde geçirmesi gibi bir durum zaten mümkün

değildir; dünya bir imtihan ve eğitim yeridir. Dahası mü-

min hata yaptığında her defasında Allah’a karşı aczini fark

eder. Buna karşılık Allah Kuran’da, her türlü hatayı yapsa

dahi pişmanlıkla, samimi ve dürüst olarak tevbe eden ve

davranışlarını düzeltenleri bağışlayacağını vaat etmiştir.

İslam dini insanların en özgür ve en rahat şekilde ya-

şamalarını sağlar. Oysa günümüz toplumlarında hatalara

karşı gösterilen tepkiler yüzünden, insanların çoğu, dav-

ranışlarını toplumun kıstaslarına göre ayarlarlar. Hata

yapan kendini ne kadar değiştirirse değiştirsin, toplumun

ona bakış açısı pek değişmez. Kişi yaptığı hatalı tavırla

adeta damgalanır. Bu da cahiliye toplumu insanını tam

bir samimiyetsizliğe iter. Kişi sahtekarca yöntemlerle,

kendisini insanların gözünde yüceltmeye çalışır. Sürekli

insanların kendisi hakkında ne düşüneceklerini hesap

eder. Oysa böylesi bir zulümden kurtuluşun en temel

şartı Allah’a karşı samimiyet ve dürüstlüktür. Çünkü din

“insanlar ne der” korkusunu tamamen ortadan kaldır-

makta ve müminleri, samimiyeti kıran, dürüstlüğü engel-

leyen her türlü hareketten uzaklaştırmaktadır:

Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine

zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen gü-

nahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir.

Allah’tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir

de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar

etmeyenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 135)
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Samimiyet ancak vicdanlı düşünerek ve Allah’ın her

an kendisini izlediğinin bilincinde hareket ederek ortaya

çıkar. İnsanların düşünce ve isteklerine göre hareketle-

rinizi ayarlamanın sizi samimiyetten uzaklaştıracağını as-

la unutmayın. Allah’ı unutup da insanların rızasına yöne-

lik olarak yapılan tüm hareketler samimiyeti zedeleye-

cektir. Allah’ın, kullarını zaten her an görmekte, bilmek-

te ve şahit olmakta olduğunu hiç akıldan çıkarmadan

Kuran’a göre hareket etmek ise samimiyeti getirecektir.

Yanlış yapılan şey ne olursa olsun dürüstlükten ödün

vermemeyi sağlayacak olanın; Allah’tan başka kimseden

korkmamak olduğunu sakın unutmayın. Şeytan, daha

çok insanlar arasında küçük düşme, adaletsizliğe uğra-

ma, zarar görme gibi düşüncelerle insanları samimiyet-

sizliğe sürükler. Oysa bu bir kuruntudur. Çünkü en

önemli olan Allah’ın razı olması ve affetmesidir ki dün-

yada da, ahirette de ceza ve mükafat yalnızca Allah’tan-

dır. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatırladıktan ve-

ya fark ettikten sonra bu hatadan dolayı Allah’a tevbe

edip vazgeçmektir. Telafi etmesi ve tavrını düzeltmesin-

deki titizlik, kişinin samimiyetini gösterecektir. Hiç hata

yapmayan bir insan olamayacağına göre Allah’a karşı en

samimi ve dürüst davranan en üstün olacaktır. Allah bir

ayetinde şöyle buyurmaktadır:

Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz

salih olursanız, şüphesiz O da, (Kendisi'ne) yö-

nelip dönenleri bağışlayıcıdır. (İsra Suresi, 25)

Samimi insan yapılan her hatada, Allah karşısındaki

aczini bir kez daha hatırlayarak Allah’a yönelip döner.

Çünkü hataları bağışlayacak olan yalnızca Allah’tır, in-

sanlar değil. Başka bir anlatımla; kişi hatası için Allah’a

samimi olarak tevbe ettikten sonra artık onun için in-

sanların ne düşündüklerinin hiçbir önemi yoktur. İnsan-
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ların hakkında ne düşündüklerine önem veren, onların

rızasının peşine düşen kişiler hatalarını örtmek uğruna

yalanlar söyleyerek daha pek çok hatalara sürüklenirler.

Oysa gerçekte insanları kandırmış olsalar bile Allah her-

şeyi bilmektedir. Siz, dürüst olmayan samimiyetsiz kişi-

lerin en çok kendilerine zulmettiklerini asla unutmayın.

Allah hiç kimseye gücünün yettiğinin üzerinde bir

şey yüklememiş, samimi olan kişilerin unutup veya yanı-

lıp yaptığı tüm hatalarını ise bağışlayacağını vaat etmiştir.

Bu, inananlara Rabbimizin çok büyük bir müjdesidir.

Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:

Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını

yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine,

kazandırdıkları aleyhinedir. “Rabbimiz, unut-

tuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bi-

zi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden önce-

kilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbi-

miz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize

taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen

bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı

bize yardım et.” (Bakara Suresi, 286)

Ayrıca unutmayın ki, insanın gerçek bir samimiyet-

le bağlanması gereken tek varlık yalnızca Allah’tır. Bir

insan cahil olabilir, Allah’ı razı etmek için yapması gere-

ken bazı şeyleri bilmiyor da olabilir. Ama Allah samimi

olarak Kendisi'ne yönelmek isteyen kullarına mutlaka

doğruyu gösterecek, onları hidayete ulaştıracaktır.

Önemli olan; kişinin samimi bir kalple Rabbimize bağlan-

masıdır.  

Öyleyse siz de karşınıza çıkan sayısız hatırlatmayı

göz ardı etmeyin ve Allah’a samimi bir kalple yönelme-

nin dünyada ve ahirette tek kurtuluşunuz olduğunu

unutmayın.
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HATALARINIZDAN 

DOLAYI B‹R AN EVVEL

TEVBE ED‹P 

BA⁄IfiLANMA

D‹LEMEY‹ UNUTMAYIN

Sonra gerçekten Rabbin, cehalet sonucu 
kötülük iflleyen, sonra bunun ard›ndan tevbe
eden ve ›slah olanlar(la beraberdir). fiüphesiz

Rabbin bundan sonra ba¤›fllayand›r,
esirgeyendir. (Nahl Suresi, 119)

Allah kullarına her türlü hata için geri dönüş imkanı

tanımıştır. Allah katında geçerli olan kişinin samimi ola-

rak tevbe etmesidir. Allah, Kuran'da şöyle buyurmuştur: 

Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra

Allah’tan bağışlanma dilerse Allah’ı bağışlayıcı ve

merhamet edici olarak bulur. (Nisa Suresi, 110)

Örneğin, bir insan şu dakikaya kadar dinsiz olarak

yaşamış olabilir, tüm ömrünü Allah’ın razı olmayacağı

bir şekilde geçirmiş de olabilir. Ama bir anda samimi ve

kesin olarak aldığı bir kararla tevbe etmesi karşılığında,

Allah’ın bağışlamasını ve tevbesini kabul etmesini umabi-

lir. Fakat unutmayın önemli olan Allah’a verilen sözün

tutulması ve Allah’ın tavsiye ettiği samimiyeti yakalaya-

bilmektir. Allah tevbe ile ilgili olarak bir ayette şöyle bu-



yurmaktadır: 

Allah’ın (kabulünü) üzerine aldığı tevbe, ancak

cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra he-

mencecik tevbe edenlerin(kidir). işte Allah,

böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilen-

dir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe; ne,

kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm

çatınca: “Ben şimdi gerçekten tevbe ettim” di-

yenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böy-

leleri için acı bir azab hazırlamışızdır. (Nisa Su-

resi, 17-18)

Siz de yaptığınız hata her ne olursa olsun hemen tev-

be etmeyi ve Allah’tan af dilemeyi sakın unutmayın. Her

an ölümün size gelebileceğini ve bunun için belki de bir

daha fırsatınızın olamayacağını düşünerek hemen şimdi

tevbe edin. 

Kuşkusuz bu, Allah’a gerçekten iman edenler dışın-

dakilere ağır gelir. (Bakara Suresi, 45) Ama şunu da

unutmayın ki o insanlar cehenneme boyun bükmüş kişi-

ler olarak (Mümin Suresi, 60), yüzükoyun sürüklenerek

gireceklerdir. (Kamer Suresi, 48) Ayetlerde haber veril-

diği üzere, artık onlar orada Rabbimizden yoksundurlar,

Allah onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz da:

Ancak tevbe eden, iman eden ve salih ameller-

de bulunup davranan başka; işte onların günah-

larını Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışla-

yandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve sa-

lih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi

kabul edilmiş olarak Allah’a döner. (Furkan Sure-

si, 70-71)
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HATIRLATMA ANCAK 

ALLAH’TAN 

KORKANLARA

FAYDA VER‹R

Sen ö¤üt verip hat›rlat; çünkü gerçekten ö¤ütle
hat›rlama, müminlere yarar sa¤lar.

(Zariyat Suresi, 55)

Allah dünya hayatında insanlara öğüt alabilecekleri

kadar bir süre tanır ve bu süre içerisinde onlara türlü

yollardan hatırlatmalar yapar. Özellikle insanın günlük

hayatı içinde karşılaştığı pek çok olay bu hatırlatmaların

kapsamı içine girer. Örneğin her gün pek çok ölüm ola-

yı gerçekleşmesi, bunlardan haberdar olmamız bize

ölümle her an karşılaşabileceğimizi hatırlatır. Yine elin-

deki nimetlerin kaybı ve belaya uğraması da bir hatırlat-

madır. Bir insan çok güzel veya çok zengin olabilir. Ama

Allah dilerse herhangi bir olayı sebep kılarak bu güzelli-

ği de, malı-mülkü de o kişinin elinden alabilir. 

İşte bunların tümünün Allah’ın yaptığı hatırlatmalar

olduğunu, bunları düşünüp Allah’ın bizi davet ettiği doğ-

ru yolda ilerlememiz gerektiğini sakın unutmayın. Ancak

Kuran’da da bildirildiği gibi bu hatırlatmalar müminlere

yarar sağlarken Allah’a karşı büyüklenenlere son derece

ağır gelir:



Şu halde, eğer ‘öğüt ve hatırlatma’ bir yarar

sağlayacaksa, ‘öğüt verip hatırlat.’ Allah’tan ‘içi

titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür. Mutsuz-

bedbaht’ olan ondan kaçınır. (A’la Suresi, 9-11)

Yine unutmayın ki Kuran’ı, Allah insana, bir rehber

ve başlıbaşına bir öğüt ve hatırlatma olarak indirmiştir.

Kuran’da insanlara birçok hatırlatma ve uyarının geldiği-

ne dair pek çok ayet vardır:

(Onlara) hatırlatma (yapılmıştır), Biz zulmedici

değiliz. (Şuara Suresi, 209)

Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onla-

rı uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşkuyla

karşılayıp-yalanlamakta direttiler. (Kamer Sure-

si, 36)

Yapılan hatırlatmaların tümünün Allah’tan geldiğini

unutmayın. Öyleyse mümin için, kendisine yapılan her

hatırlatma son derece kıymetlidir. Kuran’da insanlara

birbirlerine sürekli iyiliği tavsiye edip, kötülükten alıkoy-

maları ve birbirlerine bu konuda hatırlatma yapmaları

öğütlenir. Özellikle Allah’ın gönderdiği elçiler çevrelerin-

deki halkı, büyük azaptan korumak için sürekli uyarırlar:

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve

uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve be-

raberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri

şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek

üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine

apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine kar-

şı olan ‘azgınlık ve kıskançlıkları’ yüzünden an-

laşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden

başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri,

hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe Kendi
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izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya

yöneltir. (Bakara Suresi, 213)

Ey Kitap Ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde:

“Bize müjdeci de, bir uyarıcı da gelmedi” de-

menize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anla-

tan elçimiz geldi. Böylece müjdeci de, uyarıcı da

gelmiştir artık. Allah herşeye güç yetirendir.

(Maide Suresi, 19)

Unutmayın ki tüm bu hatırlatmalar ancak Allah’tan

korkanlara etki eder. Allah korkusu olmayanlar, bu ha-

tırlatmalar üzerinde düşünerek kendilerine bir ders çı-

kartamazlar. Allah inkar edenlerin bu durumunu bize

şöyle bildirmiştir:

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. (Bakara Suresi, 6-7)

Kendisine Rabbimizin ayetleri öğütle hatırlatıldığı za-

man, sırt çeviren ve yaptıklarını unutanları, Allah ayette

“zalim” olarak tarif etmektedir. Böyle davrandıkları için

de Allah, onların kalplerini, uyarıları kavrayıp anlamaları-

nı engelleyerek, nimetlerinden yoksun bırakmıştır. Çün-

kü onlar ne kadar hidayete çağrılsalar da, sonsuza kadar

asla hidayet bulmayacak olanlardır:

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı

zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönder-

dikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kim-

dir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavra-

yıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik),

kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hida-
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yete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hida-

yet bulamazlar. (Kehf Suresi, 57)

Ancak Allah yine de Kuran’da onlara belki sakınırlar

diye çeşitli hatırlatmalar yapmıştır. Hatırlatmaları dinle-

memede ısrarlı davrananların durumu ise aşağıdaki ayet-

teki gibi olaçaktır:

Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, Biz

de kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulme-

denleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir

azap ile yakaladık. (Araf Suresi, 165)

Allah, kullarına hiçbir zorluk dilememiş, aksine Ken-

disi'ne dua eden kullarının unuttuklarını ve yanıldıklarını

affedeceğini de bildirmiştir. O halde insana düşen gücü-

nün yettiği kadar Allah’tan korkup sakınarak O’na gere-

ği gibi kulluk etmektir:

Azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yöne-

lip dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım

edilmez. Rabbinizden size indirilenin en güzeline

uyun; siz hiç şuurunda değilken azap apansız si-

ze gelip çatmadan evvel. Kişinin (yana yakıla)

şöyle diyeceği (gün): “Allah yanında (kullukta)

yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (ba-

na) doğrusu ben, (Allah’ın diniyle) alay edenler-

dendim.” (Zümer Suresi, 54-56)

Allah, tüm insanları huzurunda toplayacak ve sorgu-

layacak olandır:

...Yakında gaybı ve müşahede edilebileni Bilen’e

döndürüleceksiniz ve O, size yaptıklarınızı haber

verecektir. (Tevbe Suresi, 105)

Sizde karşınıza çıkan her hatırlatmanın Allah’tan son

bir uyarı, son bir fırsat olabileceğini unutmayın. Tek



kurtuluşunuzun da bir an önce tevbe edip, Allah’a kul-

luk etmek olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. 

Kendileri Allah’ı unutmuş, böylece O da onlara

kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olma-

yın. İşte onlar, fasık olanların ta kendileridir.

(Haşr Suresi, 19)

“İşte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksı-

nız. Ben de işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz

Allah kulları pek iyi görendir.” (Mümin Suresi, 44)

İşte bu kitapta hatırlatılanlar öyle gerçeklerdir ki,

Allah’a iman eden bir insan için bu konuları unutup unut-

mamak tercih konusu olamaz. Allah’tan korkan ve ahire-

te kesin bilgiyle iman eden kişi, sonsuz hayatını tehlikeye

sokan herşeyden şiddetle sakınır, ahiretine fayda sağlaya-

cak tüm öğüt ve hatırlatmalara da son derece açık olur. 

Bu konuda kişinin kendisini, Kuran’da bahsi geçen

Araf tepesinde düşünerek hareket etmesi, samimiyeti

açısından iyi bir ölçü olacaktır. Konuyla ilgili ayetlerde

şöyle buyrulmaktadır:

İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A’raf) üs-

tünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar var-

dır. Cennete gireceklere: “Selam size” derler ki

bunlar, henüz girmeyen fakat (girmeyi) ‘şiddet-

le arzu edip umanlardır.’ Gözleri cehennem

halkından yana çevrilince: “Rabbimiz, bizi za-

limler topluluğuyla birlikte kılma” derler. (Araf

Suresi, 46-47)

Araf tepesinde olduğu gibi cennetle cehennem ara-

sında bir yerde kaldığınızı düşünün: Hemen yanıbaşınız-

da bulunan ve girmenizin belki de an meselesi olduğu

cennet hayatınızı tehlikeye sokacak, hatta sizi yine yakı-
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nındaki cehenneme sürükleyecek bir şeyi unutmanız

mümkün olabilir mi? Ya da sizin unutmanız durumunda,

bir başkası tarafından size hatırlatılması gururunuza ağır

gelir mi? Elbette ki hayır. Tam tersi, size hatırlatma ya-

pan kişiye minnettarlık hissi duyarsınız. Öyleyse, iyiliği

emretmek, kötülükten alıkoymak ve hesap gününe karşı

insanları uyarmak gibi hatırlatmalar bir insana yapılabile-

cek en büyük iyiliktir. Araf tepesi ile ilgili ayetlerin deva-

mında cehennem tarafına geçmesine hükmedilen kişinin

bu duruma düşmelesinin sebebi şöyle açıklanır:

Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu)

edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı.

Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve

Bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’

gibi, Biz de bugün onları unutacağız. (Araf Sure-

si, 51) 

Şu bir gerçektir ki insan karşılığını hemen alacağını

bildiği şeylerde son derece duyarlıdır. Örneğin söylenen

bir işi unutmadan yaptığı takdirde hemen o günün so-

nunda kendisine yüklü bir para verileceği söylense, o ko-

nuda ne kadar şevkli ve titiz davranacağı açıktır. Yine ay-

nı şekilde söz konusu işi unuttuğu ve yapmadığı takdirde

de şiddetle karşılık göreceğinden eminse, benzerine zor

rastlanan bir dikkat ve uyanıklık içinde olacaktır. 

İşte müminlerin dünya hayatında gaflete karşı sarf et-

tikleri dikkat, içinde bulundukları şevk ancak ahirete,

cennetin ve cehennemin varlığına kesin bilgiyle iman et-

melerinden kaynaklanır. Bunun içindir ki müminler tüm

yaşamlarını bu gerçeğe göre yaşarlar ve Kuran’da ifade

edildiği gibi “peşin olarak sunduklarına karşılık ola-

rak” (Hakka Suresi, 24) cennete girerler.
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S A K I N   

U N U T M A Y I N !

TEK İLAH’IN “ALLAH” OLDUĞUNU...

• Yaşamımızdaki tek amacın Allah’a kulluk etmek olduğunu,

• Bütün doğa olaylarının O’nun kontrolünde gerçekleşti-

ğini, gökten yere her işi evirip-çevirenin Allah olduğunu,

• Annemizin, babamızin, okul ve iş arkadaşlarımızın kısa-

cası tüm insanların Allah’ın kontrolünde olduğunu,

• Gerçek dost ve yardımcının yalnızca Allah olduğunu,

• Hiçbir şekilde ve hiçbir yolla mağlup edilmesinin müm-

kün olmadığını, daima galip geleceğini,

• Karşımıza çıkan her türlü zorluğu giderecek olanın sade-

ce Allah olduğunu,

• Her olayın iç yüzünden, gizli yönlerinden her ayrıntısıy-

la haberdar olduğunu,

• Herkesin hayatı boyunca tüm yaptıklarının hesabını -bü-

tün ayrıntısıyla- bildiğini,

• İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten olduğunu,

• Kendisi'ne sığınanları koruyan, rahatlık veren olduğunu,

• Zorlukları hafifleten, kolaylaştıran olduğunu,

• Başımıza gelen her türlü olayın Rabbimizin bilgisi dahilin-

de gerçekleştiğini,

• Sahip olduğumuz bütün nimetleri verenin Allah olduğunu,

• Tüm mülkün (yatların, evlerin, arabaların, mobilyaların,

giysilerin, mücevherlerin...) ve paranın gerçek sahibinin

Allah olduğunu,

• Dilediğine nimetlerini artıracağını,

• Yaptığımız her türlü işi, sadece Rabbimizin rızasını ka-

zanmak için yapmamız gerektiğini,
• O’nun rızasını arayarak yapılan işlere kat kat karşılığını

vereceğini,
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• Bildiğimiz herşeyi Allah’ın öğrettiğini,

• Bizi hidayete erdirenin O olduğunu, her birimizin mümin

olmasını O’nun dilediğini,

• Biz insanların sahip olduğu her türlü eksiklikten Allah'ın

uzak olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını,

• Yeryüzündeki her varlığın, her konuda Allah’a muhtaç

olduğunu, 

• Sonsuz vicdan sahibi olduğunu, 

• Dinine yardım edene mutlaka yardım edeceğini,

• Yaptığımız iş ve bulunduğumuz ortam ne olursa olsun,

her nerede olursak olalım, Allah’ın bize şahit olduğunu,

• Sonsuz adaletli olduğunu, zerre kadar bile olan herşeyin

tastamam karşılığını vereceğini,

• Yarattığı herşeyi örnek edinmeksizin, yoktan ve ‘OL’ de-

mesiyle var ettiğini,

• Bizim bilemeyeceğimiz tüm bilgilerin sahibi olduğunu,

• Allah’ın bizim için diledikleri dışında başımıza hiçbir şe-

yin gelemeyeceğini,

• Bunları (Allah’ın bizim için dilediklerini) hiç kimsenin de-

ğiştiremeyeceğini, musibet ya da iyilik verdiğinde bunları

kimsenin engelleyemeyeceğini,

• Hem kendi nefsimizde, hem de çevremizde bize göster-

mekte olduğu ayetlerini görmeyi ve üzerlerinde düşünmeyi,

• Göklerdeki ve yerdeki herşeyin, hiç büyüklük taslama-

dan Allah’ı tesbih ettiğini,

• Yalnız Allah’ın övülmeye layık olduğunu,

• Kesinlikle hiçbir şeyi unutmadığını, 

• Çok bağışlayan ve tevbeleri kabul eden olduğunu,

• Allah’ın suçların cezasını hemen vermediğini, tevbe etme

ve bağışlanma dilemek için süre tanıdığını,

• Kullarına karşı çok merhametli olduğunu, 

• Müminlerin yaptıklarının karşılığını, hem dünyada hem

de ahirette noksansız olarak Kendi fazlından da artırarak ve-

receğini,
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• Sabredenlerin karşılığını, en güzeliyle vereceğini,

• Hastalandığımızda bize şifa verdiğini,

• Bizi gerçek imana ulaştırmak için sürekli uyarıp korkut-

tuğunu ve çeşitli vesilelerle Kendisi'ni hatırlattığını,

• İmanı bize sevdirenin ve küfrü de çirkin gösterenin Rab-

bimiz olduğunu,

• Dininden kim dönerse, onun yerine ondan çok daha ha-

yırlısını getireceğini,

• Bize herkesten ve herşeyden daha yakın olduğunu, 

• Sonsuza kadar Rabbimizle dost olabilmek için dua etme-

yi SAKIN UNUTMAYIN.

ŞEYTANIN VARLIĞINI...

• Şeytanın bizim en büyük düşmanımız olduğunu,

• Her an, sabırla bütün insanları yanıltmak için beklediğini,

• Nimetleri fark ettirmeyerek şükretmenizi engellemeye

çalışacağını,

• Özellikle ani olaylarda fırsat kollayıp her işte bir hayır

olduğunu size unutturarak, tevekkülsüz davranmanızı istedi-

ğini,

• Üzerinize bir ağırlık, öfke, boşvermişlik, dikkatsizlik,

bencillik, kıskançlık, unutkanlık vermeye çalışacağını,

• Tüm ibadetlerinizi, güzel ahlaklı olmanızı engellemek is-

tediğini,

• Şeytandan geldiğini fark ettiğiniz en ufak bir vesvesede

bile hemen Allah’a sığınmayı,

• En çok kullandığı tuzaklardan birinin UNUTTURMA ol-

duğunu,

• Sizi Allah’ı anmaktan ve namazı kılmaktan da alıkoymak

istediğini,

• Hak olana karşı direnmenin ve kibirin Allah katından

kovulmuş şeytanın vasfı olduğunu,

• Sizi en olmadık kuruntulara düşürmeye çalışacağını,

• Sizin Allah’a dua etmenizi, O’nu razı etmenizi, cennete
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gitmenizi asla ve asla istemediğini,

• En büyük hedefinin, sizin de kendisi gibi sonsuz azaba

mahkum olmanız olduğunu, 

• Hiçbir zorlayıcı gücünün de olmadığını, sadece insanları

çağırdığını SAKIN HİÇ UNUTMAYIN.

ALLAH’I ÇOK ZİKRETMEYİ...

• Rabbimizi her an zikretmeyi,

• Her an, ayakta iken, yatarken, otururken düşünerek

Allah’ın adını anmayı,

• Üzerimizdeki sıkıntıların, işlerimizdeki karışıklıkların gi-

derilip, üzerimize kalp ferahlığının gelmesinin sadece Allah’ın

zikriyle olacağını,

• Hiçbir şeyin (alış-verişin, ticaretin) Allah’ı zikretmemizi

engelleyemeyeceğini,

• Allah’ı zikretmenin yaptımız herşeyden daha büyük bir

iş olduğunu,

• Şeytanın Allah’ın zikrini unutturmaya çalıştığını ve bunu

başarmak için her fırsatı değerlendireceğini,

• Bir toplulukla karşı karşıya kaldığımızda bize kolaylık

sağlayacak olanın Allah’ı zikretmek olduğunu SAKIN

UNUTMAYIN.

ÖLÜMÜN HER AN GELEBİLECEĞİNİ...

• Kendimiz dahil ailemizdeki herkesin, arkadaşlarımızın,

tanıdığımız tüm insanların mutlaka öleceğinizi,

• Hepimiz için vakti belirlenmiş bir ecel olduğunu ve o an

geldiğinde bunu hiçbir şekilde engelleyemeyeceğimizi,

• Ölüm ile birlikte Rabbimize döndürüleceğimizi,

• Öldükten sonra bedenimizin değerinin olmayacağını, 

• Mezara, toprağın altına konulan bedenin kısa zamanda

çürüyüp yok olacağını,

• Ölüm anındaki pişmanlıkla edilen tevbenin kabul olun-
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mayacağını, bu yüzden geç olmadan tevbe etmeyi,

• Dünyadaki bütün acizliklerin ölümü hatırlatmak için ve-

rildiğini,

• Ölümü düşünmenin insanı bütün hırslarından arındıraca-

ğını,

• Allah’tan “Müslüman olarak ölmeyi” istemeyi UNUT-

MAYIN.

YAŞADIĞIMIZ DÜNYANIN BİR GÜN YOK

OLACAĞINI...

• Dünya hayatının uzun gibi görünse de, gerçekte bir ta-

nışma vakti kadar kısa olduğunu,

• Dünyadaki “çekici süsler”in tümünün birer imtihan ol-

duğunu,

• Herkese, öğüt alabilecek olanın öğüt alıp kendini düzel-

teceği kadar bir süre tanındığını,

• Kimin daha güzel davranacağının denenmesi için hayatın

ve ölümün var edildiğini,

• Dünya hayatının geçici ve ahirete kıyasla yararının çok az

olduğunu, 

• Dünyadaki nimetlerin, cennetteki gerçek nimetlerin çok

eksik bir kopyası olduğunu, ahireti hatırlatmak kastıyla özel

olarak yaratıldığını,

• Dünya hayatının yalnızca tutkulu bir oyalanma olduğunu,

asıl yurdun ise ahiret olduğunu, 

• Dünya nimetlerinin övünme aracı olarak görülmemesi

gerektiğini,

• Gerçek müminlerin ahireti dünyaya asla hiçbir zaman

değişmeyeceklerini UNUTMAYIN.

KIYAMET GÜNÜNÜN HIZLA YAKLAŞTIĞINI..

• Kıyamet saatine her an biraz daha yaklaştığımızı,

• O gün şimdiye kadar hiç görülmemiş ve hiç duyulmamış
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olayların yaşanacağını,

• Hiç kimse şuurunda değilken apansız gelivereceğini,

• Hiçbir yere kaçışın olmayacağını,

• O gün herkesin Allah'a hesap vereceğini, verilen her ni-

metten sorguya çekileceğini, 

• Bugüne kadar yaratılmış bütün insanların oldukları yer-

den doğrulup Rabbimize doğru süzülerek gideceklerini,

• O gün yeryüzünün ve dağların yerlerinden oynatılıp kal-

dırılacağını ve tek bir çarpma ile parça parça olacağını,

• Göğün yarılıp-çatlayacağını, sarkıp zaafa uğratılacağını,

• Yıldızların örtülüp, silineceğini,

• Darmadağın olup ufalanacağını, toz duman halinde dağı-

lıp-savrulacağını,

• Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağını,

• Dağların etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacağını,

• Emzikli kadınların çocuklarını terk edeceği kadar korku

verici bir gün olacağını,

• O gün Allah'ın dilediği kimseler dışında, göklerde ve yer-

de olan herkesin korkuya kapılacağını,

• Suçlu günahkarların simalarından tanınıp, alınlarından ve

ayaklarından yakalanacağını,

• İnanmayanların o gün bedbaht ve mutsuz olacaklarını,

• O gün Allah'a karşı yalan söylemiş olanların yüzlerinin

kapkara olacağını,

• Rahman'a karşı bütün seslerin kısılacağını, hırıltıdan baş-

ka bir şeyin işitilmeyeceğini,

• Hiçbir yakın dostun bir yakın dostu soramayacağını -an-

nesi, babası, kardeşi de dahil olmak üzere-,

• O gün günahkarların birbirlerini suçlayacaklarını,

• Herkesin yaptığı iyilikleri yakınında bulacağını, kötülükler

ile arasında uzak bir mesafe olmasını isteyeceğini, 

• Müminlerin yüzlerinin apaydınlık olacağını, güleryüzlü ve

sevinç içinde olacaklarını,

• Hesap günündeki son pişmanlığın fayda vermeyeceğini,
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• Asla, hiçbir şey için geri dönüşün olmayacağını,

• Yalnızca samimi müminler için bir korku ve hüzün olma-

yacağını KESİNLİKLE UNUTMAYIN.

CENNETE YALNIZCA SALİH MÜMİNLERİN 

GİRECEĞİNİ...

• Allah’ın müminler için özel olarak cenneti yarattığını,

• Canlarını ve mallarını Allah yolunda satmış olanlara kar-

şılık olarak cennetin verileceğini,

• Cennet için sevinip müjdeleşmeyi,

• Müminlerin cennette ebedi kalacaklarını,

• Cennette meleklerin müminleri en güzel şekilde karşıla-

yacaklarını,

• Her nereye bakılırsa büyük bir nimet ve büyük bir mülk

görüleceğini,

• Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her-

şeyin olduğunu,

• Hiç kimsenin hiçbir şeyle zulme uğratılmayacağını,

• Rabbimizin ödül olarak parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç

vereceğini,

• Göğüslerde kinden yana ne varsa çekilip alınacağını,

• Cennette hiç yorgunluk dokunmadığını,

• Müminlere cennette hiçbir korkunun olmadığını ve mah-

zun olmayacaklarını,

• Allah’ın hüznü giderip yok ettiğini,

• Cennette yepyeni bir inşa ile yeniden yaratılacağımızı,

• Tüm nimetlerin de üzerinde O’nun rızası ve hoşnutluğu-

nun olduğunu SAKIN UNUTMAYIN.

CEHENNEMİN VARLIĞINI...

• Allah’ın Kendisi'ne ortak koşanlara cenneti haram kıldı-

ğını, onların barınma yerinin cehennem olduğunu,

• Cehennem ateşinin ebedi olduğunu,
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• Cehennemdekiler için ateşten elbiseler biçildiğini, giyim-

lerinin katrandan olduğunu,

• Yüzlerini ateşin bürüdüğünü,

• Başları üzerinden kaynar sular döküleceğini,

• Alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının dağlanacağını,

• Allah’ın ayetlerine karşı büyüklenenlerin asla (halat iğne

deliğinden geçinceye kadar) cennete giremeyeceklerini,

• Allah’a ibadet etmekten büyüklenenlerin cehenneme bo-

yun bükmüş kimseler olarak gireceklerini,

• Cehennem ateşine küçültücü bir sürükleme ile sürükle-

nileceğini,

• Oradaki azabın sürekli olduğunu, 

• Cehennemdekilerin, boyunlarındaki demir halkalar ve

zincirlerle sürükleneceklerini,

• Kaynar sudan ve irinden başka bir içeceklerinin olmadı-

ğını,

• Yiyeceklerinin de irin ve kan karışımından, boğazı tıkayıp

kalan bir yemek olduğunu,

• Günahkar olanların yemeği olan zakkum ağacının, pota

gibi karınlarda kaynayıp duracağını,

• Demirden kamçıların olduğunu,

• Kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinin yakıtının in-

sanlar ve taşlar olduğunu,

• Cehennem ateşinin uğultusunun uzaktan işitilecek kadar

şiddetli olduğunu,

• Orada kemikleri çatırdatan inlemeler olduğunu,

• Taşkınlık edip azanların son varış yerinin cehennem ol-

duğunu,

• İnkar edenlerin, elleri boyunlarına bağlı olarak cehenne-

min sıkışık bir yerine atılacaklarını,

• Oradakilerin azap karşında yok olmayı, ölümle herşeyin

bitmiş olmasını isteyeceklerini, 

• Ancak kişinin orada ne öleceğini ne dirileceğini,

• Her yandan ölümün geleceğini ama ölünmeyeceğini,



SAKIN UNUTMAYIN98

• Cehennemin kapkara dumanlı ve gölgeli bir yer olduğu-

nu,

• Azabın hafifletilmeyeceğini ve gözetilmeyeceklerini,

• Yakıcı azapla deriler yanıp döküldükçe, azabı tatmaları

için yerlerinin başka derilerle değiştirileceğini,

• Cehennem halkının, “Eğer dinlemiş ve akletmiş olsaydık

şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık” diye-

ceklerini,

• Kahredici bir pişmanlık ve çaresizlik içinde içlerinin ya-

nacağını,

• Allah’ın onlarla konuşmayacağını SAKIN AMA SAKIN

UNUTMAYIN.

HER ANIMIZDA KURAN AHLAKINA GÖRE

HAREKET ETMEYİ...

• Daima vicdanınızın sesini dinleyerek hareket etmeyi,

• Kendiniz, anneniz, babanız, yakınlarınız aleyhinde de ol-

sa daima adaletli olmayı,

• Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmayı,

• Müminlere karşı şefkatli ve merhametli olmayı,

• Büyüklenmekten sakınmayı,

• Selama en güzel şekilde karşılık vermeyi,

• Öfkenizi yenmeyi,

• Bilmediğiniz konularda tartışmamayı,

• İnsanlara gösteriş yapmaktan kaçınmayı,

• Üstünlükteki tek ölçünün takva olduğunu,

• Nefsin daima kötülüğü emrettiğini,

• Her an bir hayır peşinde olmayı,

• Allah’tan gücümüzün yettiği kadar korkmayı,

• Allah’ın rızasını herşeyin üzerinde tutmayı,

• Yalnızca Allah’tan korkup sakınmamız gerektiğini,

• İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı, 

• Bir kimsenin başka birinin günahını yüklenemeyeceğini,

• Allah’ın böbürlenenleri sevmediğini,
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• Namazlara titizlik göstermeyi,

• Alay etmemeyi,

• Gıybet yapmamayı ve yapılmasına izin vermemeyi,

• Allah’a karşı gönülden bağlı olmayı,

• Allah için sabretmeyi,

• Sağımızdaki ve solumuzdaki yazıcıların herşeyi yazdığını,

• Zandan sakınmayı, zan ve tahminle hareket etmemeyi,

• Her zaman Kuran’ı ölçü alarak düşünmeyi,

• Müminler için üzülecek, ümitsizliğe kapılacak, sıkıntıya

düşecek hiçbir şeyin olmadığını,

• Nimetlerle şımarmamayı,

• Her bilenden daha iyi bir bilen olduğunu ve bilenlerden

sormayı,

• Ayrılığa düşmemeyi, müminler arasındaki birliğin çok

önemli olduğunu,

• Dinde zorlama olmadığını, müminlere düşenin sadece

öğütle hatırlatma olduğunu,

• Ortam ve şartlar ne olursa olsun ahlakınızdan, dine ve

ibadetlerinize olan titizliğinizden taviz vermemeyi,

• Her işinizde Allah’a yönelip dönmeyi, 

SİZ HİÇ UNUTMAYIN.

Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)


