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MUKADDÆME
RAHMETLÆ HALÆFE’MÆZÆN ESERLERÆNÆ YAÑATACAÅIZ!

Ænsanlar eserleriyle yañarlar!
Hele o eserler maneviyata dayanærlarsa!
Onun için Rahmetli Halife’mizin bize bærakmæñ olduåu manevî hazine mesabesindeki,
„Çocuklarla Dinî Sohbetler“ dizisinin birincisi olan „ÆMAN“ bañlæklæ bu eseri, siz küçük
ve büyük okuyucularæmæz için peyder pey Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin
sütunlarænda yayænlanarak, tekrar baskæya verilmiñtir.
Bu eseri pür-dikkatle okuyup, belleyerek, imanlæ bir hayat sürmemiz, bizim en
büyük ñiaræmæzdær!

Bu kitap, Avrupa’da küfürle, imansæzlækla bañbaña bærakælmæñ müslüman
çocuklaræ için yeniden bastærælmæñtær. Cenab-æ Hakk tesirini halk etsin! Amin!..
Müellif
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Çevremizdeki varlæklar:
Çocuklar, biz bir varlæk içinde yañæyoruz. Etrafæmæza ñöyle bir göz atæp baktæåæmæz
zaman, canlæ-cansæz sayæsæz ñeyler: Bir tarafta daålar, dereler, tepeler, nehirler,
denizler, renkleri-kokularæ bañka bañka çiçekler, tatlaræ-ñekilleri binbir çeñit meyveler,
ayaklæ-ayaksæz, kanatlæ-kanatsæz nice varlæklar, yaåæñlæ, güneñli günler, yazlar-kæñlar,
geceler-gündüzler, her tarafæ aydænlatan güneñin doåmasæ ve batmasæ, geceleri
gökyüzünü süsleyen ay ve yældæzlar... Diåer tarafta doåma, büyüme, ölme ve nihayet
çürüyüp toprak olma. Evet sonunda çürüyüp toprak olma!
Hani dedelerimiz, hani dedelerimizin dedesi? Bir zamanlar vardæ ki, onlarda tæpkæ siz
gibi, bu dünyaya geldiler, gezdiler, giyindiler, kuñandælar; Ama bir gün ölüm geldi
„gitmem“ diyemediler. Birgün gelecek, ölüm bizi de mezara götürecek, bir daha bu
dünyaya dönmeyeceåiz.
Æñte dünyanæn hâli!.. Nedir bunlaræn manasæ?.. Siz bunlaræ hiç düñündünüz mü veya
merak ederek birbirlerinize, aåabeylerinize veyahut ana ve babalarænæza sordunuz
mu? „Nedir bunlar, bu gördüklerimiz? Göktekiler, yerdekiler, biz neyiz, bunlar nedir?
Niçin geldik, niçin gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Her ñeyin bir sahibi var da bu varlæåæn,
bu düzenin bir sahibi yok mu? Yoksa bunlar sahipsiz, kendi kendine mi oluyor?“
Çocuklar, ateñ yanmadan duman çækar mæ? Elektrik akæmæ olmadan lamba yanar mæ?
Saatçæ olmadan saat yapælær mæ? Planæ yerinde, mobilyesi yerinde, her ñeyi yerinde bir
ev kendiliåinden meydana gelir mi? Bu sorulara „Evet bunlar kendi kendine meydana
gelmiyor, mutlaka bir sebebe, bir vasætaya ihtiyaç oluyor da, bunlardan daha büyük,
daha düzenli, daha saålam olan yukaræda isimlerini saydæåæm varlæklar nasæl olur da
sahipsiz olur, nasæl olur da kendi kendine meydana gelir. Buna hiç imkân var mæ?
Nasæl olur da görmek için gözler, iñitmek için kulaklar, koklamak için burun, tatmak
için dil, yemek, içmek ve konuñmak için aåæz, çiånemek için diñler, yürümek için
ayaklar, tutmak için eller ve parmaklar, nasæl olur da kendi kendine meydana gelir.
Yine açlæåæ gidermek için yiyecekler, susuzluåu dindirmek için içecekler hiç kendi
kendine olur mu? Neye bakarsanæz bakæn, neyi incelerseniz inceleyin bir âhenk, bir
düzen göreceksiniz, her ñeyi yerli yerinde, muhtaç olduåunuz her ñey hazær...
Æñte çocuklar, bütün bunlara bakar da, aklænæzæ iñletirseniz elbette bunlaræn bir sahibi,
bir yaratanæ olduåunu siz de kabul edeceksiniz. Çünkü lambanæn yanmasæ elektriåin
varlæåænæ, saat saatçænæn varlæåænæ, ev ustanæn varlæåænæ gösterdiåi gibi, bütün bu canlæcansæz varlæklar da kendilerinin bir sahibi, bir idare edeni olduåunu gösterir.
Ñimdi siz bana bu varlæåæn sahibinin kim olduåunu, nasæl ve nerede bulunduåunu
soracaksænæz deåil mi?
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Bütün varlæklaræn sahibi ve yaratanæ „ALLAH“tær. O birdir, eñi ve benzeri yoktur. Her
ñeyi bilir ve her ñeye gücü yeter. Öyle deåil mi? Her ñeyi bilmese, her ñeye gücü
yetmese bütün bu düzenli varlæklaræ yaratabilir miydi?
Çocuklar, „Allah“ yerdedir veya göktedir denemez veya filan yerdedir diyemeyiz. Bu
gibi sözler yanlæñtær, akæl kabul etmez. Çünkü „Allah“ hiçbir yere muhtaç deåildir. Bir
zaman vardær ki, ne yer ne gök, hiçbir ñey yoktu, yalnæz „Allah“ vardæ. Bütün bu
varlæklaræ, añaåædakileri de yukarædakileri de „Allah“ sonradan yarattæ. Her akæl sahibi
böyle düñünür ve böyle kabul eder. Bañka türlü düñünmeye imkân yoktur. Bañka türlü
düñünenler yanælmæñ ve aldanmæñlardær.
Aklæmæz böyle düñündüåü gibi, „Allah“æn kendisi de bize böyle söylüyor ve böyle
haber veriyor. O, insanlara, zaman zaman kitap göndermiñtir, (ki ben size ileride bu
kitaplardan bahsedeceåim). En son gönderdiåi kitap Kur’an’dær. „Allah“ bu kitaplarda
kendisini bize tanætæyor, O, her ñeyi yarattæåænæ, düzene koyduåunu, öldürdüåünü
beyan ediyor. Ama kendisinin bir olduåunu, hiçbir ñeye muhtaç olmadæåænæ, ve hiçbir
ñeye benzemediåini insanlara bildiriyor.
Æñte O’nun bir sözü: Æhlas Suresi:
„De ki: Allah birdir. Allah hiçbir ñeye muhtaç deåildir, her ñey O’na muhtaçtær. O
doåurmamæñtær, kendisi de doåmamæñtær. O’na hiçbir kimse denk olamaz.“

Ænsan niçin yaratælmæñtær?
Çocuklar! Ænsanlar dünyaya yemek, içmek, gezip tozmak için deåil; Allah’æ bilmek,
O’na kul olmak ve kulluk vazifelerini yapmak için gönderilmiñlerdir.
Allah, canlæ-cansæz her ñeyi bizim için yaratmæñtær. Ay, güneñ, gece, gündüz, yaz, kæñ,
otlar, ekinler, meyveler, çiçekler, kanatlæ kanatsæz hayvanlar hep insan için, insana
hizmet için yaratælmæñtær.
Ayræca insana, Allah akæl vermiñ, fikir vermiñ, konuñma vermiñ, insan düñünüyor,
düñündüåünü bañkasæna söylüyor, söylediåini yazæyor. Ama hayvanlar bunlaræn
hiçbirini yapamæyor, ne düñünebiliyor, ne konuñabiliyor, ne de yazabiliyor. Allah onlaræ
öyle yaratmæñ, bizim hizmetimize vermiñtir. Kæsaca söyleyeyim: Allah, her ñeyi bizim
menfaatimiz için, ihtiyaçlaræmæzæ gidermek için yaratmæñtær. Bizi de kendine kul omak ve
ibadet etmek için bu dünyaya getirmiñtir. Æñte dünyaya geliñimizin sebebi bu!
Allah Kur’an’da ñöyle buyuruyor:
„Ben cinleri de insanlaræ da bañka bir ñey için deåil, beni bilsinler, bana ibadet
etsinler diye yarattæm!“
Çocuklar! Her ñey vazifesini yaparak nasæl bize hizmet ediyorsa, biz de Allah’a olan
vazifemizi, ibadetimizi yapmamæz elbette lazæmdær. O halde ibadetini, kulluåunu
-7-
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yapmayan ne kadar kötü, ne kadar yaramaz bir insandær, ne kadar yanlæñ yoldadær.
Allah böyle bir insanæ hiç sever mi?
Bunu size bir misalle anlatayæm; Okula devam etsin, derslerine çalæñsæn,
arkadañlaræyla iyi geçinsin, hocalaræna itaat etsin diye babasæ Ahmed’e her ñey alæyor.
Güzel elbise, güzel ayakkabæ, güzel çanta, güzel bisiklet... Ahmed ne istiyorsa, babasæ
onu almam demiyor, hepsini alæyor.
Ñimdi Ahmed’e düñen nedir? Evden çækar çækmaz doåru okula gitmek, uslu, terbiyeli
olmak, arkadañlariyle iyi geçinmek, öåretmenlerini saymak ve sevmektir, derslerine
çalæñmak deåil mi?
Fakat Ahmed ne yapæyor? Okula gittiåi zaman öåretmenlerini saymaz onlaræ kæzdærær,
arkadañlariyle iyi geçinmez, ya da okuldan kaçar, ñurada burada vakit geçirir.
Ahmed’in bu tutumunu bilen babasæ artæk onu asla sevmez, ona bir ñey almaz, üstelik
onu cezalandærær.
Æñte çocuklar! Ñu içinde bulunduåumuz dünya da bir okul demektir. Bu okulun
öårencileri de erkek-kadæn bütün insanlardær. Okusunlar da hakkæ-hakikatæ, iyiyi-kötüyü,
imanæ-küfrü, helalæ-haramæ, günahæ-sevabæ öårensinler; Bañkalaræyla iyi geçinsinler,
birbirlerini sevsin, saysænlar, kulluk ve ibadetlerini yapsænlar ve bu suretle ömürlerini
deåerlendirerek dünyalarænæ da ahiretlerini de kazansænlar diye Allah insanoålunu
yarat-mæñ ve ona dünyanæn her ñeyini vermiñtir.
Ñimdi dünya okuluna giren insan okumaz, vazifesini öårenmez, dünyaya niçin
geldiåini sormaz, din nedir, iman nedir bilmez, haylazlæk yapar, ona buna çatar, yalan
söyler, küfür söyler, içki içer, kumar oynar, Allah’æ tanæmaz, O’na karñæ kulluk vazifesini
yapmazsa, Allah, artæk böyle kimseden memnun olur mu? Ona yardæm eder mi? Onu
sever mi? Ne sever, ne hoñnut olur, ne de yardæm eder. Üstelik onun cezasænæ da
verir.
Çocuklar! Kur’an-æ Kerim’de, Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayetlerinin tefsirinde, bakænæz
Allah ne buyuruyor: „O kimseler ki, bize geleceklerini ümit etmez, öbür dünyaya
gönderilerek hesaba çekileceklerini kabul etmez ve dünya yañayæñæna razæ olarak
sadece dünya dünya der dururlar, bütün arzularæna kavuñmuñ gibi, bir güvenlik içinde
gaflete dalmæñ. Ayetlerimizden habersizdirler. Kur’an nedir, ayet nedir bilmezler. Æñte
bu günahkârlaræn, öbür dünyada varacaklaræ yer cehennemin ateñidir. Artæk, dünyada
iken, yanlæñ bir yolda olduklarænæ o zaman anlæyacaklar, piñman olacaklar, ama bu
piñmanlæk kendilerine bir fayda vermiyecektir.“
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Din nedir?
Ænsanlara imanæ, küfrü, hakkæ, batælæ, helalæ, haramæ, iyiyi, kötüyü, dünyayæ, ahireti,
geçmiñi, geleceåi öåreten bir müessese, bir kurum vardær ki, o da dindir.
Çocuklar, din nedir? Din denince ne anlæyorsunuz? Bu kelime size neyi hatærlatæyor?
Her ñey târifiyle bilinir, târifiyle anlañælær, deåil mi? Ñimdi size dinin târifini yapacaåæm:
“Din, Allah tarafændan konulan ve bildirilen bir kanundur ki, gönül arzusu ile bu
kanuna inanan ve bütün iñlerini ona göre düzenleyen kimseleri sonsuz
bahtiyarlæåa, ebedî hayra götüren bir müessesedir.“
Dine inanan ve baålananlara dindar denildiåi gibi, dine inanmayan ve
baålanmayanlara da dinsiz yani kâfir denir. Dünyada kâfirlerin sayæsæ da az deåildir.
Komünistler bu kâfirlerin bañænda gelenlerdir.
Çocuklar! Hak din birdir. O da Allah’æn emrettiåi dindir ki, dinin tarihî, insanlæåæn
tarihiyle bañlamæñtær. Ñöyle ki: Bu din, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’den Hz.
Muhammed’e kadar bütün peygamberler tarafændan insanlæåa anlatmæñ ve
öåretilmiñtir. Æñte bu dinin adæ, bizim de ñerefle baålandæåæmæz ÆSLAM’dær! Ænsanlaræn
dünyada da, ahirette de kurtarælmasæ ve yükselmesi ancak ve ancak Æslam dinine
uymakla mümkündür. Æslam dinine uymayanlar yanælmæñ ve aldanmæñlardær. Bunlaræn
ne bu dünyada ne de öbür dünyada yerleri vardær. Allah Kur’an’da ñöyle buyuruyor:
„Allah’æn yanænda muteber olan, kabul olunan din yalnæz Æslam dinidir!“ (Âl-i
Æmran, 19)
„Kim Æslam dininden bañka bir din ararsa, o aradæåæ ve din diye baålandæåæ ñey
kendisinden asla kabul olunmayacaktær. Bundan böyle o, öbür dünyada zarar
etmiñ, ziyana uåramæñ kimselerden olacaktær.“ (Âl-i Æmran, 85)

Dinin bañlæca bölümleri:
Din nelerden bahseder? Çocuklar, din bañlæca ñu dört konudan bahseder: Æman,
Æbadet, Muamele ve Ceza!
Din imandan bahseder; yani insanoålu nelere inanacak, nelere inanmayacak,
neleri kabul edecek, neleri kabul etmeyecek, bunlaræ anlatær.
Din, Æbadetten bahseder; yani insan nasæl ve ne ñekilde Allah’a kulluåunu, ibadetini
yapacak, buna dair bilgi verir.
Din, muameleden bahseder; yani insanlar dünya iñlerinde, günlük iñlerinde
birbirleriyle nasæl anlañacaklar, alæñ-veriñlerin, çalæñmalaræn, evlenmelerin ne ñekilde
olacaåænæ düzenler, helal ve haramæ açæklar, herkesin hak ve vazifesini bildirir.
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Din, cezalardan da bahseder; insanlar arasænda bazæ kimseler olur ki hærsæzlæk eder,
içki içer, adam öldürür.. Æñte bu gibi suç ve cinayetleri önlemek için din, suçun
çeñidine göre ceza koymuñtur. Mesela hærsæzlæk yapan kimselerin cezasæ elinin
kesilmesi, içki içenin cezasæ içene seksen deyneåin vurulmasæ, adam oldürenin cezasæ
idam edilmesi ñeklinde dinde yer almæñtær.
Æñte çocuklar, bundan sonra size bu dört ñeyi açæklamaya çalæñacaåæm: Önce imanæ
ele alacaåæz, çünkü dinin temeli imandær. Temelsiz bina olmadæåæ gibi imansæz din de
olamaz. Æmansæz bir kimse aynæ zamanda dinsizdir.

Æman nedir?
Çocuklar! Kæsa olarak iman, Hz. Muhammed’in Allah tarafændan getirdiåi, haber
verdiåi ñeylerin bütününe kalple inanmak, tasdik ve kabul etmek, dil ile söylemekten
(ikrar) ibarettir.
Çocuklar! Siz de imana sahip olabilmeniz için ñöyle demeniz gerekir: „Ben son
Peygamber Hz. Muhammed’in Allah tarafændan getirdiåi ve haber verdiåi her
ñeyin hak olduåuna, doåru olduåuna inandæm iman getirdim, kalbimle tasdik,
dilimle ikrar ediyorum!“ Bu ñekilde yapælan iman icmalidir, yani imanæn kæsaca
ifadesidir. Æmanæn mükemmel ñekilde ifadesine gelince:
Æmanæn altæ maddesi yani altæ ñartæ vardær.
1- Allah’æn varlæåæna ve birliåine inanmak,
2- Allah’æn meleklerine inanmak,
3- Allah’æn kitaplaræna inanmak,
4- Allah’æn peygamberlerine inanmak,
5- Ahiret gününe inanmak,
6- Kaza ve kadere inanmak.
Æñte bundan sonra altæ ñartæ tekrar ele alæp üzerinde gereåi kadar duracaåæz.
Okursanæz bir kitabæ,
Sahibini sorarsænæz;
Gördünüz mü bir hoñ yapæ,
Yapan kimse ararsænæz.
Sahipsiz mi yerler gökler,
Düñününce insan anlar;
Herñey bize isbat eder,
Büyük kâdir bir Allah var!

(Æbrahim Alâaddin)
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- 1 ALLAH’A ÆMAN
Elhamdülilah, ben müslümanæm,
Ænandæm, Hakk’a vardær imanæm,
Amentü billah, Amentü billah,
Rabb’imi bildim, elhamdülillah!

Allah’a iman:
Allah’a imanæn nasæl olacaåænæ biliyor musunuz? Æñte ñimdi size bu en mühim
meseleyi, dilimin döndüåü kadar, anlatmaya çalæñacaåæm.
Allah’a inanmak, O’nun güzel isim ve yüksek sæfatlarænæ bilmek, kabul etmek ve saygæ
göstermekle olur. Yoksa Allah’æn zat ve hakikatænæ kimsenin anlamaya ve kavramaya
gücü yetmez. Esasen bunu düñünmek, hatta, acaba Allah nasældær, neye benzer;
Böyle midir, ñöyle midir diye sormak bile doåru deåildir. Çünkü Allah hiçbir ñeye
benzemez ki!..
O halde, O’nu neye benzetirseniz, hatærænæza ne gelirse hata etmiñ, bu yüzden de
imanænæz sarsælmæñ, günah iñlemiñ olursunuz. Kur’an’da Allah ñöyle buyurur: „O’nun
(Allah) gibi, O’nun benzeri gibi hiçbir ñey yoktur!“
Sevgili Peygamberimiz de ümmetini tenbih ederek buyurur ki:
„(Allah’æ bilme ve O’na inanma yolunda) O’nun nimet ve eserleri üzerinde
aklænæzæ çalæñtæræn. Yoksa O’nun zat ve hakikatæ üzerinde asla fikir yürütmeyin,
zira sizin buna gücünüz yetmez.“
Çocuklar! Bilmelisiniz ki, yaratanæmæzæn birçok isimleri vardær ve en güzel isimler
O’nundur, Ona mahsustur. Æsimlerinden bildiklerimizin bir kæsmæ Kur’an’da geçmekte,
bir kæsmæ da Peygamberimiz’in sözlerinde yer almaktadær. Bu isimlerden birkaçænæ
burada görelim:
Allah: (bu mübarek kelime Yaratan’æmæzæn özel ismidir, yani adædær. Kur’an-æ Kerim’de
bu ad 980 defa geçmektedir), Vahid: (bir olan), Rahman: (rahmeti bol olan), Rahim:
(çok merhametli), Âlim: (her ñeyi bilen), Semi: (her ñeyi iñiten), Basir: (her ñeyi
gören), Kadir: (her ñeye gücü yeten), Hâlæk: (yaratan), Rezzak: (ræzæk veren), Muhyi:
(dirilten), Musavvir: (Suret ve ñekil veren), Melik: (hükümran olan), Rabb: (sahip ve
terbiye den), Mütekellim: (söz sahibi olan), Mümit: (öldüren), Aziz: (kuvvetli olan),
Hakim: (her iñi yerinde olan), Hâdi: (doåru yol gösteren), Tevvab: (tevbeleri kabul
eden), Afüvv: (günahlaræ affeden), Gafur: (suçlaræ baåæñlayan), Ñedidu’l-Ækab: (Azabæ
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pek ñiddetli olan)... Æñte size Yüce Rabb’imizin birkaç ismini saydæm, yaklañæk olarak
manalarænæ da parantez içinde gösterdim. Ñimdi sæfatlaræna geçiyoruz:

Allah’æn sæfatlaræ:
Æslam ilim adamlaræ, bu sæfatlaræ, genel olarak iki bölümde sayarlar:
a) Zatî sæfatlar ki, bunlar altædær:
1- Vücud: Allah’æn var olmasæ,
2- Kædem: Ezelî olmak, yani varlæåænæn evveli olmamak,
3- Bekâ: Ebedî olmak, yani varlæåænæn sonu olmamak,
4- Vahdaniyet: Zatænda, sæfatænda, iñinde bir tek olmak,
5- Muhâlefetün li’l-Havâdis: Âlemde bulunan hiçbir ñeye benzememek,
6- Kæyam binefsihi: Varlæåæ kendi zâtænæn icâbæ olup bañkasæna aslâ muhtaç
olmamak.
b) Subutî sæfatlar, bunlar da sekizdir:
1- Hayat: Allahü Teala’næn hayat sahibi, yani diri olmasæ,
2- Ælim: Allahü Teala’næn her ñeyi bilmesi,
3- Semii’: Allahü Teala’næn her ñeyi iñitmesi,
4- Basar: Allahü Teala’næn her ñeyi görmesi,
5- Ærade: Allahü Teala’næn irade sahibi olmasæ,
6- Kudret: Allahü Teala’næn her ñeyi yaratmaya gücü yetmesi,
7- Kelam: Allahü Teala’næn söz sahibi olmasæ,
8- Tekvin: Allahü Teala’næn yaratmasæ olmasæ.
Bu on dört sæfatæn hepsine birden kemâl ve tam sæfatlar denir. Bu sæfatlaræ bir cümle ile
söylemek istediåimiz zaman ñöyle deriz.
„Allah bütün üstün, tam ve güzel sæfatlaræn sahibi olup noksan ve eksik
sæfatlardan uzaktær!“
Bunlaræ ve manalarænæ her müslümanæn bilmesi lazæmdær. Tabii çocuklar, siz de yüce
yaratanæmæzæn bu on dört sæfatænæ manalaræyla beraber ezber edeceksiniz. Bu bir
ödevdir size!
Bundan sonra, bu sæfatlaræ tekrar tekrar ele alæp üzerinde biraz daha duracaåæz. Allah
hepimize olgun iman nasip eylesin. Âmin!
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a) Selbî (zâtî) sæfatlaræn açæklamasæ:
1- Vücud:
Vücud demek, Allah’æn var olmasæ demektir. Bu sæfata „Sæfat-æ Nefsiyye“ de denir.
Çocuklar! Allah vardær, hem en büyük varlæk O’na mahsustur. O’nun varlæåæ her ñeyin
varlæåændan daha açæktær. Her ñey O’nun varlæåæna ñahiddir. Gördüåümüz bir nakæñ,
seyrettiåimiz bir tablo, nasæl bize o nakæñæ yapanæn, o tabloyu meydana getirenin
varlæåænæ gösteriyorsa, nasæl „Hayær, bunlar kendi kendine meydana gelmiñ!“
dememize imkân yoksa, içinde bulunduåumuz bu kâinata, canlæsæna-cansæzæna bakæp
aklæmæzæ çalæñtærærsak, „Bunlar, bu ahenkli, bu düzenli ñeyler kendiliåinden
meydana gelmiñlerdir!“ dememize de imkân yoktur.
Çocuklar, içinizden biri çækæp, „Arkadañlar, benim ñu kolumdaki saati görüyor
musunuz? Æñte bu saatin bir yapanæ yoktur. Bu, kendiliåinden meydana gelmiñ ve
koluma takælmæñtær“ dese, bu arkadañænæza ne dersiniz? Üstüne gülerek hep bir
aåæzdan „Hele gelin! Bu arkadañæmæza bakæn, delirmiñ, aklænæ kaybetmiñ, diyor ki: Bu
saat kendi kendine meydana geldi, koluma gelip baålandæ. Hiç böyle ñey olur mu?
Usta olmadan yapælær mæ?..“ diye cevap verirsiniz, deåil mi?
Evet çocuklar, ñu içinde bulunduåumuz yerler, gökler ve bunlaræn içinde olup
bitenler, kolunuzdaki saatlarden daha mükemmel, daha ahenkli çalæñmakta, bir düzen
içinde yürüyüp gitmektedir. O halde biri çækæp „Hayær, bunlar kendi kendine yaratælmæñ,
meydana gelmiñ, bunlaræn bir yaratanæ yoktur!“ diyerek Allah’æ inkâr etse, onun kadar
akælsæz, onun kadar beyinsiz kim olabilir? Kur’an-æ Kerim böylelerinin hayvandan daha
añaåæ olduklarænæ söylüyor: „Hiç Allah’æn varlæåændan ñüphe mi edilir? Çünkü
göklerin ve yerin yaratæcæsæ O’dur,“ diyor.
Burada size bir hikâye anlatayæm:

Allah’æ göster de inanayæm:
Æmam-æ Âzam Ebu Hanife’nin çocukluk yællarænda idi. Allah’æn yaratæcæ olmadæåænæ, her
ñeyi tabiatæn yarattæåænæ iddia eden ve her gittiåi yerde bilginlerle görüñerek tartæñmalar
yapan bir dinsiz, döne dolaña Kûfe ñehrine gelir.
Sapæk fikirlerini anlatmaya bañlayan bu dinsizin, Kûfe bilginleriyle görüñüp münazara
yapma isteåine gülen müslümanlar: „Bizim küçük bir bilginimiz var, eåer onunla
karñælañæp yenersen, büyük bilginlerimiz seninle görüñebilir“ diye cevap verirler.
Sonunda görüñme yerini ve saatini kararlañtærarak daåælærlar.
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Kûfe’liler salonu tæklæm tæklæm doldurmuñlardæ. Aradan yaræm saat geçtiåi halde, küçük
bilgin hâlâ gelmemiñti. Saatler ilerledikçe dinsiz bilgin gururlanæyor ve „Benden korktu
tabii!“ diyerek gülüyordu.
Tam bu surada küçük bilgin Ebu Hanife’nin içeri girdiåi görüldü. Dinsiz bilgin: „Niçin
geç kaldæn küçük? Yoksa çok mu korktun?“ diye sordu. O da: „Hayær korkmadæm!
Evimiz nehrin öte yakasænda. Bu tarafa geçmek istediåimde köprünün yækælmæñ
olduåunu gördüm. Geçemiyeceåimi anlayænca, oradaki aåaçlara, hemen bir sandal
olup beni geçirmelerini emrettim. Onlar da sandal olup beni geçirdiler, bu yüzden geç
kaldæm, özür dilerim!“ dedi.
Bu cevap karñæsænda kahkahalarla gülmeye bañlayan dinsiz bilgin: „Hey akælsæz
çocuk! Hiç bir aåaç kendi kendine sandal olur mu?“ deyince, birden bire ciddileñen
Ebu Hanife: „Asæl aklæ olmayan sensin! Bir sandalæn bile kendi kendine yapældæåænæ
kabul etmiyorsun da, ñu uçsuz bucaksæz âlemin kendi kendine var olduåunu nasæl
iddia ediyorsun?“
Bu güzel buluñ karñæsænda ñañæræp kalan tabiatçæ bilgin: „Beni gafil avladæn küçük!
Pekâla, ñu varlæåænæ iddia ettiåin Allah’æ göster de bizde inanalæm!“ dedi.
Ebu Hanife eline bir bardak süt alarak dinsiz bilgine sordu: „Yaå ve peynir neden
yapælær?“
- Tabii sütten yapælær.
Öyleyse, ñu bardaktaki sütün içinde bulunan yaå ve peynirleri göster bakalæm!
Dinsiz bilgin iyice ñañærmæñtæ.
- Elbette bu sütün içinde yaå ve peynir vardær, fakat görünmez.
Dinsizi en zayæf yerinden yakalayan Ebu Hanife yerinden doårularak:
- Ñu sütün içerisinde yaå ve peynir olduåunu kabul ettiåin halde onlaræ
gösteremiyorsun da, Yüce Allah’æ „Æñte Allah“ diye göstermek mümkün olabilir mi?
„Sütün her zerresinde yaå nasæl bulunuyorsa, Allah’da bu âlemde öylece vardær, fakat
gösterilemez,“ diye haykærdæ.
Bu inandæræcæ cevaplara raåmen hâlâ Allah’æn varlæåæna inanmayan adam: „Son
soruma cevap verirsen, üstünlüåünü kabul edeceåim. Madem ki „Allah“ vardær
diyorsun, ñu anda ne yapmaktadær?“ diye sordu.
Bir an düñünen küçük bilgin, „Bulunduåun kürsüden añaåæ in, sorunun cevabænæ
orada vereceåim!“ diyerek dinsizin indiåi kürsüye çæktæ ve, „Ñu anda Allah, senin gibi
bir dinsizi bu kürsüden añaåæ indirerek, benim gibi küçük bir kulunu çækardæ!“ deyince,
dinsiz bilginin konuñacak dermanæ kalmamæñtæ. Binlerce insanæn karñæsænda „Kelime-i
Ñehadet“ getirerek müslüman oldu.
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2-3- Kædem ve Bekâ:
„Kædem“ ile „Bekâ“ da Yüce Rabb’imizin yüksek sæfatlarændandær. Kædem demek,
öncesiz olmak demektir. Bekâ ise sonsuzluk ve ölümsüzlük gibi mânâlara gelir.
Evet çocuklar, Allah’æn varlæåænæn ne evvelini ne de sonu vardær, ne bañlangæcæ ne de
sona ermesi vardær. O Kadîm ve Bâki’dir, Ezelî ve Ebedî’dir. Bu mesele aåær bir
meseledir. Her akæl bunu kolay kolay kavrayamæyor, her ñuur bunu hemen idrâk
edemiyor. Bunun için karñælañtærma gibi bir ñey olsun diye önce bizim varlæåæmæzdan bir
derece bahsedeceåim.
Çocuklar, bizim de bir varlæåæmæz vardær. Siz de varsænæz ben de varæm. Ama bizim
varlæåæmæz önceli ve sonludur. Öyle deåil mi? Bir zaman var ki, ne ben vardæm ne de
siz. Mesela ben kærk yañændayæm. Kærkbir sene önce yoktum, benim varlæåæmdan kimse
bahsedemezdi. Hem varlæåæm sonsuz da deåil. Ölümsüz deåilim. Yâni varlæåæmæn sonu
gelmiyecek deåildir. Elbette gelecek, beni de ñu dünya hayatændan götürecektir.
Toprak olacaåæm.
Bu durum gözle görülen, gözümüzün önünde olup biten ñeylerdendir.Tanædæåæmæz
birçok kimseler vardæ ki öldüler, ñu dünya hayatændan, bu fâni varlæktan göçüp gittiler.
Ñimdi yerlerinde yeller esiyor. Çünkü ölümsüz deåildiler, ölümlü idiler. Esasen hiç bir
insan ölümsüz deåildir. Ñuna veya buna ölümsüz demek yersiz ve büyük bir hatâdær.
Ölümlü olan her ñahæs, her canlæ mutlaka ölecek, ölüm acæsænæ tadacak ve nihayet bu
dünyadan gidecektir. Bu, istisnasæ olmayan kâide, deåiñmeyen bir kanundur; Ælâhi bir
kanundur.
Ancak ölümle herñeyin biteceåini, her ñeyin sona ereceåini sanmamalædær. Ölümle
sona eren varlæk, temelli bir yokluk içinde kalmayacak, günü geldiåinde tekrar
dirilecek, yeni bir hayata, yeni bir varlæåa sahip olarak Allah’æn huzuruna çækacaktær.
Hülâsa, bizim ñu varlæåæmæz, iki yokluk arasænda bir varlæktær. Hem bizim varlæåæmæz
zâtæmæzæn bir gereåi, kendimizden ayrælmaz bir vasæf deåildir. Varlæåæmæz bize dæñæmæzdan
gelen, Allah tarafændan lütfedilen bir varlæktær. Bu bir emanettir, Allah’æn bir emanetidir.
Æsterse devam ettirir. Æstediåi zaman da çeker alær. O’nun hakkædær, O’na kimse karñæ
gelemez, kimse itiraz edemez. Söz O’nun, varlæk O’nun, mülk O’nun...
Ama Allah’æn varlæåæ hiç de bizim varlæåæmæz gibi deåildir. Allah’æn varlæåæ daimîdir,
ebedîdir, ezelidir. Allah ölümsüzdür. Yokluåu, yok olacaåæ asla düñünülmez. Çünkü
sonradan olan, Allah olmaz. Ve yine bir zaman gelecek ki, (hâñâ) Allah da ölecek
veya yok olacak da diyemeyiz. Böyle bir ñey söylemek düpedüz imansæzlæktær. Çünkü
kendisini ölümden veya yok olmadan kurtaramayan nasæl Allah olur? Nasæl bañkalarænæ
koruyabilir? Buna hiç bir akæl evet diyemez. Çocuklar, temiz akæl, saålam kafa ancak
böyle düñünür ve böyle düñünmek zorundadær. Bañka türlü düñünmenin içinden
çækælamaz.
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Çocuklar, Allah ne zamandadær ne de mekândadær. O zamandan da münezzeh,
mekândan da münezzeh. O zaman üstü, mekân üstüdür. Bütün zamanlar O’na
nazaran bir an bile deåildir, bütün mekânlar O’na göre bir nokta bile olamaz. Zaman
bize göre vardær. Biz zamanæn ve mekânæn içindeyiz. Tarih bizim varlæåæmæz içindir.
Allah’æn varlæåæ için bir tarih verilemez O’nun varlæåæ sonsuzdur. Bu bahsi Hadid
Suresi'nin bañ tarafændaki üç ayetin mealiyle bitereceåim:
„Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah’æ tesbih eder. O güçlüdür,
Hâkim’dir. Göklerin ve ye-rin mülkü O’nundur. Diriltir, öldürür. O her ñeye
kadirdir. O her ñeyden öncedir, sondur, varlæåæ âñikârdær, hakikatæ insan için
gizlidir. O, her ñeyi bilir!“

4- Vahdaniyyet:
Allah’æn yüksek sæfatlarændan biri de vahdaniyyettir. Vahdaniyyet demek Allah’æn bir
oluñu demektir. Evet Allah birdir, eñi ve benzeri yoktur. Zatænda da bir, sæfat ve fiillerde
de birdir. „Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ ñerike leh“ bunun açæk bir ifadesidir.
Manasæ: „Allah’tan bañka ilâh (tanræ) yoktur, (zât ve sæfatlarænda) birdir, O’nun
hiçbir suretle ortaåæ yoktur.“
Çocuklar, Allah’æn iki veya daha çok olduåu düñünülemez, buna imkân ve ihtimal
yoktur. Bunu ne akæl kabul eder, ne de kitap. Akæl kabul etmez; Çünkü, Allah bir deåil
de en az iki olsa ne olur? Ne olacak, ister istemez aralarænda anlañmazlæk çækacak;
Biri mesela „Bu sene insanlaræn yiyeceåi bol olsun,“ diyecek, diåeri ise „Hayær, öyle
deåil, bu sene ræzkæ kæt verelim. Kætlæk olsun da insanlar yiyeceklerin kadrini bilsinler!“
ñeklinde cevap verecek. O der „Benim sözüm olacak“, diåeri „Hayær benim dediåim
olacaktær“. Aaralarænda kavga çækacak bundan böyle yerler gökler alt üst olacak, düzen
bozulacaktæ.
Halbuki, okuyoruz, bakæyoruz; Binlerce senedir yerler ve göklerin nizam ve düzeni
hep aynæ ñekilde devam etmekte, sürüp gitmektedir. O halde, Allah birdir, eñi ve
ortaåæ yoktur. Cenab-æ Hakk, Kur’an-æ Kerim’inde ñöyle buyuruyor:
„Yoksa onlar (o kâfirler) yerden bir takæm tanrælar mæ edindiler ki, onlar ölüleri
diriltecekler. (Hayær) ikiside yani yerler ile göklerin idaresinde Allah’tan bañka
tanrælar olsa idi, yerlerin ve göklerin düzeni bozulmuñ, harap olmuñ olurdu...“
Düzen bozulmamæñ, harap olmamæñ olduåuna göre, yalnæz bir ilâh vardær. O da
Allah’tær. Bañka bir ayetin manasæ da ñöyledir: „Allah çocuk edinmemiñtir. Onun
yanænda hiçbir tanræ yoktur. Eåer Allah’tan bañka ilâh olsa idi, bu ilâhlardan her
biri kendi yarattæåæ ile beraber gider (onlarla beraber olur, sadece kendi
yarattæåænæn haklarænæ korur), birbirinden üstün gelmeye çalæñærlardæ (ve bunun
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bir sonucu olarak aralarænda harplar çækar, âlemin düzeni bozulurdu). Halbuki
Allah onlaræn, o putperestlerin vasæflandærdæklarændan münezzehtir (uzaktær).“
Æhlâs Suresi de ñu meâldedir:
„De ki: Allah birdir. Allah sameddir (her ñey O’na muhtaçtær; O hiçbir ñeye muhtaç
deåildir). Doåurmamæñtær, kendisi de bañkasændan doåmamæñtær. Ve hiçbir kimse
O’na denk olamaz!“
Æñte çocuklar, Allah’æn bir olduåu hakkænda bulunan birçok aklî ve naklî delillerden
yalnæz birkaçæna iñaret etmekle yetindim.

5- Muhalefet’ün lil-Havadis:
Cenab-æ Hakk’æn sæfatlarændan biri de Muhâlefetün lil-Havadis’tir. Yani Allah’æn hiçbir
ñeye benzememesi. Evet, Allah hiçbir ñeye benzemez. Ænsanoålu Allah’æ neye
benzetse yanælmæñ, hata etmiñtir. Kur’an-æ Kerim, „Allah’æn benzeri hiçbir ñey
yoktur!“ der. Peygamberimiz de bize ñöyle tavsiye etmiñtir: „Siz Allah’æ bilme
yolunda O’nun nimetleri, eserleri üzerinde fikir yürütün, aklænæzæ çalæñtæræn.
Yoksa Allah’æn zat ve hakikatæ hakkænda (Allah böyle midir, ñöyle midir, neye
benzer) diye asla fikir yürütmeyin. Zira buna gücünüz yetmez.“
O halde, acaba Allah nasældær, neye benzer ñeklinde bir sual sorulursa, buna karñæ
vereceåimiz cevap ñöyle olmalædær: Bu hususta hatæræna ne gelirse Allah ondan
bañkadær!

6- Kæyam bi-Nefsihî:
Allah duracak bir yere, dayanacak bir ñahsa asla muhtaç deåildir. O, mekândan
münezzehtir. O’nun varlæåæ kendi zâtiyle kaimdir. Kendine mahsus varlæåæ sonsuzdur.
Sonlu ve sænærlæ olan âlemin bütünü veya herhangi bir yeri, büyüklüåü sonsuz olan
Allah’a nasæl mekân olabilir?.. Daha önce de size anlattæåæm gibi, Allah falan veya filan
yerdedir denemez, göktedir veya yerdedir diye söylenemez. Çünkü, bütün varlæk
Allah’æn varlæåæna nazaran bir nokta bile deåildir. Yeri, göåü bildiåimiz, bilmediåimiz,
bilemiyeceåimiz her ñeyi O sonradan yaratmæñtær.
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b) Sübutî sæfatlaræn açæklanmasæ:
Çocuklar! Cenab-æ Hakk’æn yüce sæfatlarænæn iki kæsma ayrældæåænæ söylemiñ, altæ sæfattan
ibaret olan birinci kæsmæ birer birer anlatmæñ bulunmaktayæz. Ñimdi ikinci kæsma
bañlæyoruz. Bu kæsæm sæfatlar da sekizdir:
Hayat, Ælim, Semi, Basar, Ærade, Kudret, Kelam ve Tekvin.

1- Hayat:
Yüce Rabb’imizin üstün sæfatlarændan biri de hayattær. Hayat demek, Hakk Teala’næn
yañamasæ ve diri olmasæ demektir.
Evet, bütün kâinatæn sahibi ve yaratæcæsæ olan Allah, ölü deåildir, diridir, yañayandær,
ölümsüzdür. Ancak, O’nun hayatæ bizim hayatæmæz gibi deåildir. Bizim hayatæmæzæn
(diriliåimizin) bir bañæ, bir de sonu vardær. Mesela: Ben bir hayata sahibim, ama benim
bu hayatæm muvakkattær, sænærlædær, ebedî (ölümsüz) deåildir, ölümlüdür. Bir zaman
vardær ki, ben hayatta deåildim, yoktum, hayata geldim. Zaman gelecek ben yine bu
hayattan göç edeceåim. Allah da böyle mi? Hayær! O’nun hayatæ, diriliåi ezelî ve
ebedîdir, hayatæ muvakkat deåildir. Zamanæn içinde de deåil, zamanæn dæñændadær. Akæl
böyle kabul eder. Allah’æn kendisi de bize böyle bildirir.
Namazlaræn arkasændan okunan Kürsü ayetinin bir kaç cümlesi ñu mealdedir:
„Allah (birdir). Ondan bañka ilâh yoktur. O daima yañayan ve daima durandær.
O’nu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku.“ Yine bañka bir ayette Cenab-æ Hakk
ñöyle buyurur: „Ey insanoålu, ölümsüz olan ve daima yañayan Allah’a dayan ve
O’na güven!“

2- Ælim:
Allah’æn bir sæfatæ da ilimdir. Ælim sæfatæ demek Cenab-æ Hakk’æn bilmesi demektir. Allah
Âlim-i Mutlak’tær; O’nun ilmi bizim ilmimiz gibi sonradan hasæl olmuñ, tahsille, okumakla
elde edilmiñ deåildir. O’nun ilmi her ñeyi kuñatmæñtær.
Allah her ñeyi bilir, bilmediåi hiç bir ñey yoktur. Allah bizim bildiklerimizi de bilir,
bilmediklerimizi de, bileceklerimizi de bilir, bilemeyeceklerimizi de, hazær olanæ da bilir,
gâib olanæ da, hatta kalbimizde neler dönüyor, neler dolañæyor, gönlümüzden neler
geçiyor, neler düñünüyoruz, neler kasdediyoruz, hepsini bilir. Hasælæ O’nun ilminden
hiçbir ñey hariç kalmaz ve O’na hiçbir ñey gizli kalmaz. Her ñeyi en ince noktasæna
kadar bilir.
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Kâinatæn en güzel ñekilde yaratælæñæ, Allah’æn her ñeyi en ince noktalaræna kadar bilmiñ
olmasænæn açæk bir delilidir. Kur’an’da da bu husus bize birçok ayetlerle haber
verilmektedir:
„Ñüphe yok ki Allah, her ñeyi hakkæyla bilendir“, „O’nun üzerinde hiçbir ñey
gizli kalmaz“, „O, hazæræ da bilir gaibi de“, „Yaratan Allah bilmez mi?..“,
„Andolsun ki insanæ ben yarattæm, (çünkü) ben, insan boynundaki ñah
damarændan daha yakænæm.“

3- Semi:
Yüce Rabb’imizin güzel sæfatlarændan biri de Semi’dir. Semi sæfatæ demek, Cenab-æ
Hakk’æn iñitmesi demektir. Evet çocuklar, Allah iñitendir. O her ñeyi iñitir. Allah, saåærlæk
gibi eksik ve noksan sæfatlardan beridir. Kâinatta gizli, âñikar konuñulan bütün sözleri
ve bütün sesleri iñitir. Hatta fæsæltælaræ bile duyar.
Ancak, Hakk Teala’næn iñitmesi bizim iñitmemiz gibi kulakla deåildir. Mahiyet ve
hakikatænæ bilemediåimiz, kendisine has bir iñitmekle iñitir. Sonra O’nun bir ñeyi
iñitmesi, duymasæ aynæ zamanda diåer ñeyleri iñitmesine engel olmaz. Bir anda
milyonlarca kiñiyi dinler. Amenna ve saddakna!

4- Basar:
Yüce Rabb’imizin yüksek sæfatlarændan biri de basardær. Basar demek, Allahü
Teala’næn görmesi demektir. Evet çocuklar, her ñeyi en küçük parçasæna kadar bilen
büyük Yaratanæmæz, her ñeyi yine en küçük noktasæna kadar görür. Görmemek bir
eksikliktir. Cenab-æ Hakk ise bütün eksiklerden uzaktær.
Hakk Teala’næn görmesi de bizim görmemiz gibi gözle deåildir. Kendisine mahsus bir
görme ile görür. Keza Allah’æn görmesine hiçbir ñey engel olmaz. O’nun bir ñeyi
görmesi, aynæ zamanda bañka ñeyleri görmesine mani deåildir. Bir anda herkesi ve
her ñeyi görür. Bu husus ñöyle bir misalle anlatælær: Allah, karanlæk gecede kara tañæn
üzerinde dolañan kara karæncanæn kendisini de görür, ayaklarænæn sesini de iñitir. Evet
öyledir çocuklar, biz müslümanlar öyle bilir ve öyle inanæræz. Aklæmæz da bañka türlü
düñünemez. Bañka türlü düñünenler yanælmæñ ve aldanmæñtær.
Kur’an’da birçok ayetler bu manadadær:
„Ñüphe yok ki Allah yegâne iñiten ve yegâne hakkæyla görendir.“
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5- Ærade:
Yüce Rabb’imizin sæfatlarændan biri de Ærade’dir. Ærade demek, Cenab-æ Hakk’æn
dilemesi ve seçmesi demektir.
Evet çocuklar, her ñey Allah’æn dilemesine ve iñitmesine baålædær; Allah’æn dilemesi ve
istemesi olmadan hiçbir ñey olamaz. Allah mutlak manada irade sahibidir, dilerse
olur, meydana gelir, dilerse olmaz, yokluk içinde kalær. Bir ñeyin ne ñekilde, ne zaman
ve nerede olacaåænæ murad etmiñse, o ñekilde, o zamanda ve o yerde mutlak
meydana gelmiñtir.
Ænsanda da bir dileme, bir seçme gücü vardær. Ama Cenab-æ Hakk’æn her dilediåi olur,
fakat insanæn her istediåi olmaz, her istediåi yerine gelmeyebilir. Çünkü insan her
istediåini yapma gücüne sahip deåildir. Cenab-æ Hakk ise her ñeye kadirdir, her ñey
O’nun emrindedir. Kur’an’da ñöyle buyurur: „Allah dilediåini yaratær! Bir iñin
olmasæna karar verirse, ona sadece (ol) der, o da derhal olur!“ Peygamberimiz de
bu hususu ñöyle anlatær: „Allah’æn dilediåi oldu, dilemediåi olmadæ!“

6- Kudret:
Kudret demek Cenab-æ Hakk’æn gücü yetmesi demektir. Cenab-æ Hakk Kâdir-i
Mutlak’tær. Yani her ñeye her yerde ve her zaman gücü yeter, murad ettiåi ñeyi istediåi
gibi meydana getirir. Eåer böyle olmasaydæ, koskoca kâinatæ ve içinde bulunan
ñañmaz düzeni yaratabilir miydi? Kur’an’da buna dair birçok ayetler vardær: „Allah
ñüphesiz ki her ñeye kadirdir...“

7- Kelam:
Allah’æn güzel sæfatlarændan biri de Kelam sæfatædær. Kelam demek, Canab-æ Hakk’æn
söylemesi, söz sahibi olmasæ demektir. Evet, Allah söz sahibidir. Peygamberlere
gönderdiåi kitaplar ve bu arada Kur’an-æ Kerim, büyük Yaratanæmæz’æn kelamædær,
sözleridir. Ænsan için Cenab-æ Hakk’la konuñmak ve O’nun sözlerini iñitmek ancak ñu
suretle olmuñtur:
1- Vahy yoluyla,
2- Elçi göndermek suretiyle.
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Ancak Cenab-æ Hakk’æn konuñmasæ bizimki gibi aåæz ve dil ile, harf ve ses ile deåildir.
Kendsine mahsus bir konuñma ile konuñur. O’nun konuñmasænda ne harf vardær ne de
ses. Hem Allah’æn kelamænæ dinleyen insan, yanlæz kulaåæyla deåil, tepeden tærnaåa
kulak kesilir ve bütün varlæåæ ile dinler.

8- Tekvin:
Cenab-æ Hakk’æn bir sæfatæ da Tekvin’dir. Tekvin demek yaratmak, meydana getirmek
demektir. Evet çocuklar, Allah mükevvindir. Kâinatæ O yaratmæñtær. Her ñeyi O
yaratmæñtær. Her ñeyi O meydana getirmiñtir. Kimini diriltir, kimini öldürür, kimini güzel,
kimini çirkin yapar, kimine bol, kimine kæt verir. Bütün âlem ve bu âlemdeki ñañmaz
düzen Allah’æn Tekvin sæfatænæn bir tecellisi, bir eseridir. Namazlaræn arkasænda,
tesbihlerden önce Âyet’el-Kürsi (Kürsü ayeti), Cenab-æ Hakk’æn bu sæfatlarændan bir
çoåunu bir arada açæklamaktadær. Ñimdi bu ayetin manasænæ kæsaca yazarak, imanæn
birinci ñartænæ yani Allah’a iman bahsini bitirmiñ olacaåæz: „Allah, O’ndan bañka ilah
yoktur, (O) daima yañayan (ve yañatan)dær, daima duran (ve durduran)dær. O’nu ne bir
uyuklama ne de bir uyku tutmaz, göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi O’nun; Æzni
olmaksæzæn O’nun yanænda kim ñefaat edebilir? O yaratæklaræn geçmiñi ve geleceåi ne
varsa, hepsini bilir, yaratæklar ise O’nun ilminden ancak dilediåi kadar kavrayabilir,
O’nun kürsüsü yerlerden ve göklerden daha geniñtir, göklerin ve yerin korunmasæ
O’na aåær gelmez ve nihayet hakkæyle yüce ve hakkæyle ulu olan ancak O’dur!“
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- 2 MELEKLERE ÆMAN
Meleklere iman:
Æman’æn ikinci ñartæ meleklere imandær. Çocuklar, meleklere inanmak da farzdær,
Allah’æn kesin emridir. Ñöyle ki; Cenab-æ Hakk’æn melek ismi altænda bir takæm varlæklaræ
vardær. Ben onlaræn varlæåæna inandæm, iman getirdim. Melekler de haktær, onlar
yemezler ve içmezler, onlarda erkeklik ve diñilik yoktur, onlar Canab-æ Hakk’æn imanlæ
ve ñerefli kullarædær, onlar asla günah iñlemezler, günahsæzdærlar. Allah’æn kendilerine
verdiåi vazifeyi tas tamam yaparlar.

Meleklerin varlæåænæ nereden biliriz?
Biz melekleri bu dünyada ne görebiliriz ne de aklæmæz ile idrak edebiliriz. Fakat
aklæmæz meleklerin varlæåænæ isbat edemediåi gibi, inkâr de edemez, „Hayær, melek
yoktur!“ diyemeyiz. Çünkü, kâinatæ yaratan Allah’æn, melek ismi altænda, bir takæm
varlæklaræ da yaratmasæ mümkündür, olabilir. Muhal (olamaz) deåildir, olamayacak bir
taraf yoktur. Akæl ancak mümkün olmayan, muhal olan ñeyleri kabul etmez, inkâr
eder.
Keza, fizik, kimya, astronomi gibi deneysel (tecrübî) ilimler de bugünkü haliyle
meleklerin varlæåænæ isbat edemezler. Æsbat edemedikleri gibi inkâr da edemezler, buna
hak ve selahiyetleri yoktur. Çünkü bu ilimler madde âlemine, aynæ duyular, tecrübeler
sahasæna ait bilgi verirler. Melekler ise, bugünkü anlamæyla madde âlemine giren
varlæklardan deåildir.
Yani, bugün bir fizikçi veya bir kimyacæ çækæp da „Ben meleklerin varlæåænæ kabul
etmiyorum. Çünkü fizik ve kimya ile ben bunlaræ isbat edemiyorum, o halde melek
yoktur!“ diyemez. Bu söz manasæzdær, doåru deåildir. Rusya’da komünistler, çocuklara
meleklerin varlæåænæ inkâr ettirmek için, onlaræ uçaklara bindirir, havada gezdirirler ve
onlara: „Çocuklar, iñte bakæn, melek diye bir ñey gördünüz mü? Hayær görmediniz
deåil mi? O halde melek diye bir ñey yoktur, böyle ñeylere inanmayænæz!..“ derler.
Çocuklar! Bu gibi söz ve hareketler ne kadar yersiz ve ne kadar gülünçtür. Siz de
bunlaræn bu hallerine kahkaha atarak gülersiniz deåil mi? Sanki melekler havada
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oturuyorlar-mæñ da uçakla havaya çækælærsa melekler görülecekmiñ!.. Aman Ya Rabb’i
bu ne sapæklæk!..
Hasælæ çocuklar! Meleklerin varlæåænæ ne gözle görebiliriz ne de deneysel ilimlerle isbat
edebiliriz. Ama, isbat edemiyoruz diye inkâr da edemeyiz. Çünkü biz biliyor ve
inanæyoruz ki, Canab-æ Hakk’æn yarattæåæ mahlukat bizim duygularæmæzla hissettiåimiz,
aklæmæzla kavradæåæmæz veya tecrübî ilimlerle bildiåimiz ñeylerden ibaret deåildir, daha
nice âlemler ve nice varlæklar vardær ki, onlaræn sayæsænæ ancak Yaratan bilir.
Meleklerin varlæåænæ ya nereden bileceåiz?
Çocuklar! Biz meleklerin var olduklarænæ Allah’æn indirdiåi kitaplardan okuyor,
gönderdiåi peygamberlerden iñitiyoruz. Bütün kitaplar ve bütün peygamberler
meleklerden, meleklerin varlæåændan bahsedegelmiñlerdir. Hele Kur’an-æ Kerim’de
meleklerden, meleklerin gördüåü iñlerden bahseden birçok ayetler vardær. Særasæ
geldikçe bu ayetlerin manalarændan size bahsedeceåim.
Çocuklar! Meleklerin varlæåænæ kabul etmemek, bunlara inanmamak küfürdür,
imansæzlæktær. Yani bir kimse imanæn diåer bütün ñartlaræna inandæåæ halde, meleklere
inanmazsa, bunlaræn varlæåænæ kabul etmezse iman etmiñ sayælmaz, imansæz sayælær.
Çünkü, iman bir bütündür, parçalanamaz. Æman ya vardær veya yoktur, ya birdir ya
sæfærdær; Ækisi arasæ iman olmaz. Kur’an-æ Kerim, (Nisa, 150-151) ayetinde ñöyle
buyuruyor:
„Bir kæsmæna inanær, bir kæsmænæ inkâr ederiz diyerek ikisi arasænda bir yol
tutmak isteyenler, iñte, onlar gerçekten kâfir olanlardær.“
Diåeri bir ayet de ñu mealdedir:
„Ey inananlar, Allah’a, peygamberlerine, indirdiåi Kitab’a ve daha önce
indirdiåi Kitab’a inanæn. Kim Allah’æ, meleklerini, kitaplarænæ, peygamberlerini ve
ahiret gününü inkâr ederse, ñüphesiz derin bir sapæklæåa sapmæñtær.“ (Nisa, 136)
Melekleri gözle görmek, bu dünyada bizim için, mümkün deåildir. Aklæmæzla onlaræn
nasæl ve ne ñekilde olduklarænæ anlamak da imkânsæzdær. Fizik, kimya, astronomi gibi
ilimlerle de meleklerin biçimini tayin etmek kabil deåildir. Çünkü melekler âlemi akæl,
his ve tecrübe sahalarænæn dæñænda kalan bir âlemdir. Duyu, akæl ve tecrübe gibi bilgi
yollaræ melekler âlemine girmez ve bu vasætalarla biz, meleklerin nasæl ve ne ñekilde
olduklarænæ anlayamayæz, kavrayamayæz.
Ancak, Æslam bilginlerinin birçoåu, meleklerin birer lâtif, nuranî (nurlu) cisimler
olduklarænæ söylemiñlerdir. Diåer bir kæsæm âlimler de bunlaræn ruh gibi mücerred (soyut)
varlæklar olduklaræna kail olmuñlardær. Bunlara göre melekler cisim ve cismaniyetten
deåillerdir.
Çocuklar! Bu konuda bize düñen, meleklerin varlæåæna inanmak, nasæl ve ne ñekilde
olduklaræ cihetini, Allah’a bærakmaktær. Bunun için meleklerin insana benzer bir ñekilde
suretini yapmak, onlaræ kanatlæ kæz biçiminde göstermek caiz deåildir. Bazæ filmlerde ve
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bazæ kitap resimlerinde meleåin kanatlæ kæz suretinde gösterilmiñ olduåunu görürsünüz
ki, böyle bir ñey yapmak günahtær. Bu resimleri yapanlar meleåi nerede görmüñler ki,
bu ñekilde resimlerini yapæyorlar. Hayær, hiçbir yerde görmüñ deåillerdir. O halde
bunlar uydurmadær. Ne meleklerin o ñekilde olduklaræna inanmak doårudur, ne de
böyle resimlerini yapmak doårudur. Gerçi Kur’an-æ Kerim’in bir ayetinde (Fatær, 1)
meleklerin ikiñer, üçer dörder kanatlæ olduklaræ, Peygamberimiz’in bir sözünden de
Cebrail’in altæyüz kanadæ bulunduåu anlañælæyorsa da bu kanatlar acaba bizim
bildiåimiz kuñlaræn kanadæ gibi midir, yoksa kuñlaræn kanadæna benzemeyen,
kendilerine mahsus kanatlar mædær? Burasænæ Allah bilir. Fakat ne olursa olsun,
melekleri kadæn suretinde tasvir etmek doåru bir ñey deåildir, günahtær.
Melekler, yaptæklaræ iñ bakæmændan iki kæsma ayrælær:
1- Kerubiyyun,
2- Müdebbirat.
Kerubiyyun (diåer adiyle mukarrebun) ismi altænda bulunan melekler, ki bunlaræn iñi
ibadettir. Yaratældæklaræ günden itibaren ibadete bañlamæñlar. Allah’æn dilediåi güne
kadar ibadete devam edeceklerdir. Usanmazlar, yorulmak nedir bilmezler. Kur’an-æ
Kerîm, Enbiya Suresi'nde onlardan ñöyle bahseder: „... Ve O’nun huzurundakiler
O’na ibadetten ne çekinirler, ne de yorgunluk duyarlar. Gece gündüz O’nu
(Allah’æ) tesbih ederler, usanç duymazlar.“ Evet melekler Allah’a ibadetten daima
zevk alærlar. Ñevk ve añk deryasæna dalar dururlar. Merhum Süleyman Çelebi bu
manzarayæ ñöyle terennüm etmiñtir:
„Gördü ehli, ibadette kamu,
Her biri bir türlü tâatta kamu.
Kimi tahlîlü, kimi temcit okur,
Kimi tesbihu, kimi tahmid okur.
Kimi kæyamda, kimi kælmæñ rüku,
Kimi Hakk’a secde kælmæñ bâhuñu.
Kimisini añk-æ Hakk almæñ durur,
Vâlehu havrânu mest kælmæñ durur.“
Müdebbirat: Bu isim altænda toplanan melekler, kâinattaki hadiseleri idare ederler.
Bunlaræn gördükleri iñlerin sayæsænæ ancak Cenab-æ Hakk bilir. Bu yolda bir fikir olsun
diye, gördükleri iñe göre isim alan bazæ meleklerden size bahsedeceåim: Bu melekler,
„Rahmet Melekleri“, „Azap Melekleri“, diye ikiye ayrældæklaræ gibi, „Vahiy Meleåi“, „Ölüm
Meleåi“, „Suâl Melekleri“, „Hafaza Melekleri“... diye de kæsæmlara ayrælærlar.
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Melekler arasænda „Mükerrebler, Resuller“ yani Peygamberler de vardær. Cebrail,
Mikâil, Æsrafil ve Azrail (selam üzerlerine olsun!) bunlardandær.
Vahiy Meleåi: Allah tarafændan peygamberlere vahiy (yani emir ve yasaklarænæ)
getiren melektir. Vahiy getiren melek, çoåu zaman, Cebrail Aleyhisselam olmuñtur.
Ölüm Meleåi: Bu melek Azrail Aleyhisselam’dær. Bunun emrinde rahmet ve azab
melekleri vardær. Rahmet melekleri imanlæ insanlaræn canlarænæ alan meleklerdir ki,
onlaræ incitmeden, æzdærap çektirmeden, kolaylækla, tereyaåændan kæl çeker gibi, ruhlarænæ
alær, götürürler. Kur’an-æ Kerim’de bu hakikat ñöyle anlatælær:
„Æñte o müttakilere (imanlæ ve amelli olanlara) Allah böyle mükâfat eder, onlar ki
melekler onlaræn canlarænæ hoñ hoñ alærlar ve onlara: Selam size, girin cennete,
çünkü çalæñæyordunuz, derler.“
Æmansæz insan can verirken, müthiñ bir æzdærap ve iñkence çeker. Kâfirler, dünyayæ
tutup, ahireti attæklarændan dolayæ, dünyadan ayrælærken, öyle bir hasret ve elem
duyarlar ki, yanar da yanarlar ve bu yanæñla her türlü nurdan mahrum olarak önünde
azab, ardænda lânet olan bir karanlæåa atælærlar. Bu hususta da Kur’an ñöyle der:
„Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve kæçlaræna vurarak ve haydi yakæcæ azabæ tadæn
bakalæm!“ derler.
Sual Melekleri: Bunlar „Münker“ ile „Nekir“ adlæ meleklerdir. Ölü mezara konup
üzerine toprak atældæktan sonra, imam efendinin tam telkin verdiåi bir særada, bu
melekler gelir ve ona: „Rabb’in kimdir? Dinin nedir? Kitab’æn nedir?
Peygamber’in kimdir?“ diye bir takæm sualler sorar. Eåer ölü, hakikate uygun olarak,
bunlara cevap verirse mezaræ bir cennet bahçesi olur, veremezse orasæ cehennemden
bir çukur olur.
Hafaza Melekleri: Bunlar insanlaræn amellerini zapt eden meleklerdir. Bunlara
„Kærâmen kâtibin“ de denir. Lisanæmæzda bunlar „Saå Melek, Sol Melek“ diye de
tabir olunur. Evet çocuklar, biri insanæn saåænda, diåeri solunda olmak üzere iki melek
vardær ki, bu melekler o insanæ her zaman kontrol altænda tutup gözetirler, aåzændan
çækan sözü kaydederler, yaptæåæ her türlü iñ ve hareketleri yazarlar. Onlaræn gözünden
hiçbir ñey kaçmaz. Bunlar adetâ biri insanæn saåænda, diåeri solunda bulunan zabæta
memurlaræ gibidir.
Saå melek, insanoålunun hayær olan, iyi olan söz, fiil ve hareketlerini saå deftere, sol
melek ise kötü ve günah olan, söz, fiil ve hareketlerini sol deftere yazar.
Bunlar yazælæp da ne olacak? Kæyamet gününde insanoålu bu defterlere göre hesap
verecek, bu defterlere göre ya cennet veya cehenneme gidecektir.
Saå melek emindir ve âmirdir, sol meleåe müsaade etmedikçe sol melek yazamaz.
Bir insan bir hayær iñledi mi, saå melek hemen onu saå deftere yazar. Bir günah
iñlediåinde ise, saå melek izin vermedikçe, sol melek onu sol deftere yazamaz. Bu,
insanæn tövbekâr olmasæ, bu günahtan dönmesi için, belirli bir zamana kadar ona
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müsaade etmez. O, zaman geçer de tövbe etmezse, iñte o vakit, saå melek sol
meleåe izin verir, o da sol deftere geçer.
Ænsanoålunun daima göz altænda bulunduåunu, saå melek izin vermedikçe sol
meleåin yazmadæåænæ ve bu hususta aralarænda geçen konuñmayæ halk ñairlerimizden,
Erzurumlu Âñæk Sümmânî añaåædaki mæsralarda güzel bir ñekilde terennüm etmiñtir.
Bir adam sabahtan bir küfre erse (1),
Gör ki ne yazarlar o cana lâyæk,
Sol melek defterin cem, etmek ister,
Saå melek yalvarær divana lâyæk!
Saå melek der:
Dünyada pek kaldæm cüdâ,
Âlemin maksudi Hazret-i Hüda,
Vakit öåle olsun, bu eyler eda,
Belki kælar, döner divana lâyæk!
Sol melek der:
Bu kul gider iñine,
Azrail hasmædær gezer peñine,
Namaz fikrinde yok dünya iñine,
Destür ver yazayæm nirana (1) lâyæk!
Saå melek der:
Dünyada pek kaldæm hazræ,
Ædrak et, sözümü tut bazæ bazæ,
Hepsinden a’lâdær ikindi farzæ,
Kælarsa yazælær cihana (2) lâyæk!
Sol melek der:
Bu kul korkmaz Mevlâ’dan,
Sakændærmaz kendin gamdan, belâdan,
Güneñ pervaz edip uçtu yuvadan,
Destür ver yazayæm nirana lâyæk!
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Saå melek der:
Canæm o da yakalæm,
Zalim noldu, ol Allah’tan korkalæm,
Kerem eyle akñam olsun bakalæm,
Belki kælar döner divana lâyæk!
Sol melek der:
Bu kul hiç çekmez gayret,
Gönlü, gözü dolmuñ bütün melânet,
Ñafak battæ dünya oldu zulumet,
Destür ver yazayæm nirana lâyæk!
Saå melek der:
Kul sana noldu?
Æsyanæn çoåaldæ defterin doldu.
Kerem eyle yatsæ namazæ kaldæ,
Belki kælar döner divana lâyæk!
Sol melek der:
Bu kul götürür cefâ,
Müsibetlik çökmüñ kasa kabaåa,
Terk etti namazæ girdi yataåa,
Daha ne diyeceåin var de bana lâyæk?
Destür ver yazayæm nirana lâyæk!
Saå melek der:
Bu hal böyle mi kalsæn?
Bunca emeklerim hiçe mi gitsin?
Ne deyim yaz Allah belâsæn versin,
Ol zaman yazælær nirana lâyæk!
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- 3 KÆTAPLARA ÆMAN
Beñerin derdine derman olur ancak Kur’an,
Onsuz artæk canavardan da beterdir insan!..

Kitaplara iman:
Kitap nedir? Kitaplara iman nedir ve nasældær?
Kitaplara iman farzdær, Allah’æn kesin emridir. Ñöyle ki: Cenab-æ Hakk, zaman zaman
kitap göndermiñ, insanlara doåru yolu göstermiñ, Hakkæ hakikatæ anlatmæñ ve nihayet
dünya düzenini, ahiret bahtiyarlæåænæ öåretmiñtir.
Mahlukatæn ñereflisi olarak yaratælan insanoålunun, gerek yaratanæna karñæ, gerek
birbirlerine karñæ ve gerekse diåer varlæklara karñæ ne yolda ve ne ñekilde hareket
edeceklerini nasæl davranacaklarænæ bildiren, gösteren ve öåreten bir düstüra, bir
tâlimatnameye, bir nizamnameye elbette ihtiyaç vardær. Ænsanlar, særf kendi akæl ve
zekâlariyle bu meseleleri tamamiyle halledemezler. Akæl noksan olabilir, zekâ eksik
olabilir. Ænsanoålu yalnæz bunlara dayanarak ve bunlara güvenerek hareket ederse
hataya düñebilir ve yanælabilir. Hele bilinmesi ve inanælmasæ lazæm gelen bir takæm
meseleler vardær ki, onlaræ akælla bilmek ya zordur veya hiç mümkün deåildir. Mesela
mezar hayatæna ait meseleler, ahiret âlemine ait haller akæl ile çözülemez ve
bilinemez.
O halde ñañmayæn, yanælmayan, herñeyi olduåu gibi ve dosdoåru olarak öåreten,
anlatan ve her sahada insana tam önderlik eden, doåruyu yanlæñtan, iyiyi kötüden,
helali haramdan, hakkæ batældan, imanæ küfürden seçerek, ayært edecek bir ölçünün, bir
kanunun bulunmasæ lâzæmdær.
Æñte bu ölçüyü ve bu kanunu veren, kitaplardær. Bu kitaplar Allah tarafændan zaman
zaman, Peygamber olan insanlara gönderilmiñ ve bu insanlar vasætasiyle de diåer
insanlara anlatælmæñ ve öåretilmiñtir. Bu kitaplara semavî kitaplar yani gökten gelen
kitaplar da denir. Ænanælmasæ lazæm gelen kitaplar iñte bu kitaplardær.
Çocuklar! Bizim bildiåimize ve inandæåæmæza göre, Allah tarih boyunca yüz dört kitap
göndermiñtir. Bunlaræn dördü büyük, yüzü küçüktür, sahifeler halindedir. Bunlardan on
suhuf Hazreti Adem’e, elli suhuf Ñit Peygamber’e, otuz suhuf Ædris Peygamber’e, on
suhuf da Æbrahim Peygamber’e (salât-ü selam üzerlerine olsun!) gelmiñtir. Dört büyük
kitap da ñunlardær: Tevrat, Zebur, Æncil ve Kur’an.
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Bunlardan Tevrat Hazreti Musa’ya, Zebur Hazreti Davud’a, Æncil Hazreti Æsa’ya,
Kur’an ise son Peygamber Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) gelmiñtir.
Bu kitaplaræn hepsi muhteremdir, mukaddestir, hepsine hürmet ederiz, saygæ duyaræz,
hepsi Allah’æn kelâmædær. Ñurasænæ da bilmek lazæmdær ki:
Kur’an’dan bañka diåer kitaplaræn bir kæsmæ kaybolmuñtur, elde mevcut deåildir.
Bir kæsmæna da kalem karæñtærælmæñ, deåiñmelere uåramæñ, aslænæ faslænæ kaybetmiñtir.
Bugün elde ilahî bir kitap, semavî bir kitap ve bir din kitabæ varsa o da yalnæz Kur’an-æ
Kerim’dir. Ænancæmæz bu yoldadær. Çocuklar, böyle bilecek ve böyle inanacaksænæz.
Allah’æn emri bu yoldadær. Ve müslümanlar böyle inanær. Böyle bilmeyenler ve böyle
düñünmeyenler aldanmæñ yanælmæñlardær.
„Kur’an“ nedir ve nasæl bir kitaptær? Sahibi kimdir? Ne zaman ve niçin gelmiñtir?
Nelerden bahseder ve neye yarar? Deåer ve kæymeti nedir?.. Ñimdi bu suallere cevap
verelim:

„Kur’an“ nedir?
Çocuklar! „Kur’an“, ilâhî bir kitaptær, hak bir kitaptær, mükemmel bir kitaptær, dengi
olmayan, benzeri bulunmayan ve bulunmasæna imkân ve ihtimal olmayan bir kitaptær.
Peygamberlere gelen kitaplardan biri ve sonuncusudur. Bundan sonra kitap
gelmeyecektir, kæyamete kadar bu kitabæn hükmü bâki ve yürürlüktedir. Tam târifini
yapacak olursak:
„Kur’an“, Allah tarafændan Cebrail vasætasiyle yirmi üç senede son Peygamber
Hazreti Muhammed’e ayet ayet gelmiñ bir kitaptær.
Bu târife göre: Bu kitap Allah’ændær, Allah’æn kelâmæ ve beyanædær, Allah’æn sözü ve
O’nun kanunudur. Buna göre, bu kitabæn sahibi Allah’dær. Gönderen de Allah’dær.
Getiren ise Cebrail adændaki bir melektir. Son Peygamber Hazreti Muhammed’e
gelmiñtir. Bir anda, bir defada deåil, zaman zaman, ayet ayet, parça parça gelmiñ,
yirmi üç senede tamam olmuñtur.
Çocuklar! Bu yüce kitabæn geliñ ñekli ve geliñ tarihi ñöyle olmuñtur; Günlerden bir
gün Hazreti Muhammed, Mekke’nin kuzeyinde bir saatlik mesafede bulunan Hira
daåændaki maåarada bulunuyordu. Yañæ kærka varmæñtæ. Sene milâdî 610 civarænda
(güneñ yælæ olarak, bundan 1356 sene önce). Ay Ramazan ayæ, gün yirmi yedi, bir
Kadir gecesiydi. Gece sâkin ve karanlæk maåara æssæz ve sessizdi... Örtüsüne
bürünmüñ uykusuna dalmæñ bir halde idi. Hazreti Muhammed’e heybetli bir ses,
tanænmayan bir ñahæs emir getiriyor, „Oku“ diyordu. Görülmemiñ bir ñey, dehñetli bir
manzara!.. Gözlerini açan Hazreti Muhammed tereddütler geçiriyor, titrek sesiyle
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kendi kendine: „Nedir bu ses, kimdir bu ñahæs? Bu emir, bu „Oku“ emri nedir? Nedir
bu emir; Rüya mædær, hayal mædær, yoksa bir hakikatæn ifadesi midir? Ñimdi buna ne
demeli, ne cevap vermeliyim? Cevap verebilir miyim? Buna imkân var mæ? Ben
bugüne kadar hiç okumadæm ve yazmadæm! Bu emir, oku emridir. Bana oku diyor.
Okuyacaåæm nedir? Benden neyin okunmasæ isteniyor? Ben okuma bilmem ki...“ diyor
ve nihayet kurtuluñu „Ben okuma bilmem ki!..“ demekte buluyor. Buluyor ama, yine
de kurtulamæyor. Daha sonra kendini bu heybetli ñahsæn, bu tanæmadæåæ zatæn iki kolu
arasænda, kemikleri birbirine girecek derecede, sækæñmæñ buluyor. Aman Ya Rabb’i! Bu
sækæñæk durumdan kurtulan Hazreti Muhammed, ikinci defa „Oku“ emrini alæyor ve yine
kurtuluñu „Ben okuma bilmem ki“ demekte bulacaåænæ sanærsa da bu da faide
vermez oluyor.
Sækæñtærma ve arkasændan „Oku“ emri tekrarlanær ve nihayet Alâk Suresi’nin bañ
tarafænda yer alan ñu beñ ayet bu heybetli ñahæs (melek) tarafændan okunur:
„Yaratan Rabb’æn adæyla oku! O, insanæ kan pæhtæsændan yarattæ. Oku, kalemle
öåreten, insana bilmediåi ñeyleri belleten Rabb’in, keremde eriñilmeyecek bir
mertebededir.“
Çocuklar! Bu maåarada olup bitenler nedir bilir misiniz? Bu, bir merasimin icrasædær.
Hem büyük bir ñeyin, kæymetine pâhâ biçilmez bir nimetin merasimiydi. Bu, yapælacak
büyük bir inkælâbæn merasimiydi. Bu ilim cehalete, adâletin zulme, imanæn küfre,
Tevhid’in ñirke galebe çalmasænæn, üstün gelmesinin merasimiydi. Bu, insanæn kendini
tanæmasænæn, hayatæn manasænæ anlamasænæn, hayvanlæktan kurtulmasænæn merasimiydi.
Bu, o büyük kitabæn, o hikmetli Kur’an’æn gelmeye bañlamasænæn ve bundan böyle
insanlaræn nurâ kavuñmasænæn merasimiydi. Bu, Hazreti Muhammed’in vahyi
yüklenmeye, azametli Kur’an’æ almaya hazærlanmasænæn merasimiydi.
Æñte, bu merasimle Kur’an-æ Kerim, bu büyük kitap, gelmeye bañlamæñ ve bu suretle
insanlæåa Alâk Suresi’nin ilk beñ ayetini armaåan vermiñtir. Son gelen ayet ise, Maide
Suresi’nin, „Æñte bugün dininizi ikmâl ettim ve nimetimi üzerinize tamamladæm,
sizin için din olarak da, Æslam’a razæ oldum!“ mealindeki ayet-i kerime olmuñtur. O
bañlangæç ve bu sonuç arasænda geçen yirmi üç senede, 114 sure ve yuvarlak olarak
6666 ayet gelmiñ kæyamete kadar insanoålunun muhtaç olduåu bütün meseleleri
halletmiñtir.
Bu yüce Kitab’æn kæymetini bilmeniz, nurlu yolunda yürümeniz, ñefaatæna mazhar
olmanæz Cenab-æ Hakk’tan bizim dileåimizdir sevgili çocuklar.
Çocuklar! Kur’an’da her ñey vardær; Kuru, yañ ne varsa hepsi Kur’an’da yazælædær.
Kur’an insan için insanæn yañamasæ için lazæm gelen her meseleye yer vermiñ, ondan
kæsaca veya uzunca bahsetmiñtir. Kur’an bitip tükenmeyen bir hazinedir. Tañædæåæ
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mânâ ve hikmetler o kadar çoktur ki, aåaçlar kalem olsa denizler de mürekkep,
denizler biter de onun hikmet ve manalaræ bitmez. Bañka bir ifadeyle Kur’an, bir kâinat
kitabædær, ilimler hazinesidir. Ancak bazæ ilimlerden geniñ ve etraflæ bahsetmiñ, bazæ
ilimlerin de sadece temel ve kök meselelerini anlatmakla yetinmiñtir.
Eåer her meseleye geniñ çapta Kur’an yer verse idi, her mevzunun enine boyuna
üzerinde dursa idi, hacminin o kadar büyük olmasæ lazæm gelirdi ki, onu bir kaç araba
bile tañæyamazdæ. O zaman, okunmasæ çok zor, ezberlenmesi asla mümkün olmazdæ.
Fakat her ñeyi tamamiyle bilen, bildirmesini de, anlatmasænæ da en iyi anlatan Yüce
Allah, yerine göre uzun, yerine göre kæsa, yerine göre açæk, yerine göre kapalæ olarak
meselelere temas etmiñ ve bu suretle Kur’an (600) sayfayæ geçmemiñ, hacmi normal
bir kitabæn hacmini añmamæñtær. Az kelime ile çok mânâ ifade ederek bir mucize
olmuñtur.
Kur’an, ilmî olarak tetkik edildiåi zaman, insan tarafændan meydana gelmesine,
yazælmasæna imkân ve ihtimal olmadæåæ anlañælacaktær. Çünkü Kur’an-æ Kerim bir kâinat
kitabæ olduåuna göre, böyle bir kitap yazmak için, böyle bir kitabæ meydana getirmek
için kâinatæn herñeyini, yerlerini, göklerini, canlæsænæ, cansæzænæ, küresini, zerresini,
zahirini, batænænæ, ruhunu, maddesini, iyisini, kötüsünü, faydalæsænæ, zararlæsænæ
tamamiyle bilmek ñarttær. Bütün kâinat ilmine sahip Allah’tan bañka kimse olmadæåæna
göre, Kur’an-æ Kerim de Allah’tan bañkasæ tarafændan meydana getirilmez.
Bundan dolayædær ki Kur’an’æn tarafændan gelmiñ olduåunun ñahidi yine Kur’an’dær:
Fesahat ve belâåatçe insanüstü oluñudur. Hiç bir insan bugüne kadar buna benzer
bir kitap, hatta kæsa bir sure meydana getirememiñtir. Bundan sonra da getirmesine
imkân yoktur.
Kur’an-æ Kerim, kendisinden, kendisinin Allah kelamæ olduåundan ñüphe edenlere
meydan okumuñ, onlaræ insafa davet etmiñ, münazaraya çaåærmæñ ve demiñtir ki;
„Eåer Kur’an’dan, Kur’an’æn Allah kelamæ olup Hz. Muhammed’e gelmesinden
ñüpheleniyorsanæz; aceba bunu (Hazreti) Muhammed mi uyduruyor diye bir
tereddüdünüz varsa ve bir insan olan, hatta okuma-yazma bilmeyen (Hazreti)
Muhammed böyle bir kitap meydana getiriyorsa, sizde kendinizi bir deneyin, sizde
böyle bir kitap meydana getirin. Yazarlarænæzæ, ediplerinizi, ñâirlerinizi Allah’tan bañkasæ
herkesi yardæma çaåæræn, onlar da gelsin, size yardæm etsinler, elele veriniz, hiç
olmazsa bu kitabæn en kæsa süresine bir nâzire yapænæz, bir mislini, bir dengini
meydana getiriniz görelim...
Ama getirmeyeceksiniz, böyle bir ñey yapamayacak-sænæz, buna sizin ilminiz de,
kudretiniz de kâfi deåildir. O halde Allah’tan korkunuz! Ve yine haberiniz olsun ki,
bunu böyle bilmeyenler ve böyle kabul etmeyenler yanælmæñ ve aldanmæñlardær. Onlar,
kæyamet gününde kâfirler için hazærlanmæñ cehenneme atælacaklardær.“
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Çocuklar! Kur’an-æ Kerim imandan bahseder: Æman’æn ñartlarænæ anlatær ve onlaræ en
güzel ve en inandæræcæ delillerle isbat eder.
Kur’an ibadetlerden bahseder: Müslüman bir kimse ibadetini nasæl ve ne ñekilde
yapacaktær, buna dair mâlumat verir.
Kur’an muamelelerden bahseder: Aile hukukunu, miras hukukunu, ticaret
hukukunu, devlet hukukunu, ceza hukukunu... anlatær ve bu hususta insan hayatæ için
yegane güzel ve yegane adil düstürlar koyar.
Kur’an ahlaktan bahseder: Ænsanlæk âlemi için yegane doåru dürüst ve mükemmel bir
ahlak sistemi vazeder.
Kur’an-æ Kerim tarihten bahseder: Tarihin ibret verici taraflarænæ gözümüzün önüne
serer. Kur’an fizik, kimya, bioloji ve astronomi gibi ilimlere de yer verir, ilim adamæna
bu hususlarda bir ip ucu ve bir anahtar vermiñtir. Elhasæl insan için, insanca yañamak
için ne lazæmsa Kur’an-æ Kerim hepsinden bahsetmiñ, insanoåluna ilim ve irfan
yollarænæ, selamet ve saadet sebeplerini göstermiñtir.
Burada kitaplara iman bahsini bitirmiñ oluyoruz. Kur’an’æn feyzine, ilim ve irfana
mazhar olunuz sevgili çocuklar!
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- 4 PEYGAMBERLERE ÆMAN
Peygamberlere iman:
Çocuklar! Sohbetimiz peygamberlere iman meselesine gelmiñtir. Sizlerinde
hatærlayacaåæ üzere, inanælmasæ lazæm gelen ñartlardan biride, peygamberlere
inanmaktær. Æñte biz, ñimdi bu mevzuu ele alæp ñu hususlara temas edeceåiz;
Peygamber kime denir? Peygamberler niçin gönderilmiñlerdir? Peygamber,
peygamberliåini ne ile isbat eder? Peygamberlerin sayæsæ nedir? Peygamberlerde
bulunan üstün vasæflar nelerdir?..

Peygamber kime denir?
Peygamber gökten gelmemiñtir, yerden de çækmamæñtær, melek veya cin de deåildir,
o, göremediåimiz ve bilemediåimiz bir varlæk da deåildir. O da bir insandær,
insanoåludur. Ana ve babadan doåmuñtur. Yer-içer, yatar-uyur, gezer-dolañær, iñ-güç
sahibi olur, evlenir, çoluk-çocuk sahibi olur. Vazifesi bitince ömrü sona erince ölür,
ahirete teñrif eder. Ñimdi târifine geçelim:
Peygamber, bir insandær ki; Allah onu, yolunu ñañærmæñ, dinden çækmæñ insanlara,
doåru yolu göstermek, onlara hak dini öåretmek üzere göndermiñ, ona kitap ve
talimat vermiñtir. Æñte böyle bir vazife ile Allah tarafændan vazifelendirilen bir insana
peygamber denir.

Peygamberler niçin gönderilmiñtir?
Çocuklar! Zaman olmuñ ki, insanoålu yolunu saptærmæñ, bir taraftan dinin asæl
meselelerini terketmiñ ve unutmuñ, diåer taraftan da dinden olmayan ñeyleri dine
karæñtærmæñ, dini çæåærændan çækarmæñ ve nihayet orada hak din namæna bir ñey
kalmamæñtær. Allah diye putlara tapmæñ, tañtan, aåaçtan, demirden vs. kendi eliyle
yaptæåæ heykelleri mukaddes sayarak, onlara hürmet ve ta’zim etmiñ, önlerinde
secdelere kapanmæñ, onlar için kurbanlar kesmiñ ve bu suretle bu cansæz varlæklardan
medet ummuñ, ñefaat beklemiñtir. Æñte insanoålu bu derece gaflet ve bu derece
küçülmüñtür. Ve yine zaman olmuñ ki, insanlar din diye bir ñey tanæmamæñlar, Allah ve
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peygamberi tamamen unutmuñlar, hak hukuka riayet etmemiñler, zülüm ve haksæzlæk
almæñ yürümüñ, kuvvetliler zayæflaræ ezmiñ, zenginler fakirleri köle yapmæñ, edep-haya
diye bir ñey kalmamæñ, namus ayaklar altæna alænmæñ... Bir kurtaræcæya, bir yol
göstericiye ve bir öåretmene, son derece ihtiyaç görülmüñtür. Æñte tam bu særada Allah
böyle bir milletin içinden onlaræn tanædæåæ ve itimat ettiåi birini peygamberliåe seçmiñ ve
yasaklaræ anlatmæñ, hak ve hakikatæ açæklamæñtær. Evet çocuklar, Peygamber rütbesini
tañæyan zat, Allah tarafændan tayin edilmiñ bir kurtaræcæ, bir yol gösterici ve bütün
insanlæåæn asæl ve gerçek öåretmendir. Dünya bir okul; Büyük-küçük, erkek-kadæn,
zengin-fakir bütün insanlar bu okulun öårencileri, Allah’æn gönderdiåi kitaplar bu
okulun ders kitaplaræ, peygamberler de bu okulun öåretmenleridir.
Ænsanlar bu insanlæk okuluna devam ettikleri, peygamber olan öåretmeni kabul
ettikleri, sevdikleri ve saydæklaræ, onun verdiåi hayatî dersleri dinledikleri, anladæklaræ,
kabul ve tasdik ettikleri, amel ve tatbik ettikleri takdirde ve nisbette muvaffak olurlar,
bañaræya kavuñurlar. Dünyadaki hayatlaræda iyi geçer, ahirette de bahtiyar olurlar.
Cennette Canab-æ Hakk’æn kendilerine hazærladæåæ nimetlere kavuñurlar.
Ænsanlæk okuluna gidip, insanlæåæn öåretmeni olan peygamberi veya onun vekilini
dinlemez, insanlæåæn kitabænæ okumaz, verilen ödevleri hazærlamaz veyahut esasen
böyle bir okul, böyle bir öåretmen ve böyle bir kitap kabul etmez, tanæmazsa, bunlar
kim olursa olsun; Aåa olsun, paña olsun, bey olsun, öåretmen olsun, profesör olsun
veya devlet reisi olsun bedbahttærlar, kâfirdirler, imansæzdærlar. Dünyada kalp
huzuruna eremedikleri gibi, ahirette de cehennemi boyluyacaklardær.
Çocuklar! Biz müslüman olarak, insanlæåæn asæl öåretmeni olan bütün peygamberlere
inanær hürmet eder ve saygæ duyaræz. Ve son olarak gönderilen bütün insanlæåæn, tam
muükemmel ve gerçek öåretmeni Hz. Muhammed’i dinler, O’nun okuttuåu Kur’an’a
sarælær ve gösterdiåi yolunda yürümeye gayret ederiz. Böyle bir yolda, Cenab-æ Hakk
sizin de bizim de yardæmcæmæz olsun!..
Çocuklar! Hak dinden uzaklañmæñ, yolunu ñañærmæñ, küfrü küfrana dalmæñ, insanlaræ
yola getirmek, hak dine baålamak, insana insanlæåænæ öåretmek üzere Allah tarafændan
gönderilen peygamber öyle elini kolunu sallaya sallaya gelmemiñ, insanlara (bana
inanæn, fakat benden delil istemeyin, sormadan itiraz etmeden sözlerimi dinleyin,
davamæ kabul edin) dememiñtir. Ya nasæl olmuñtur?
Onu gönderen Allah, gönderirken yalan söylemediåine, hak Peygamber olduåuna
delalet ve ñehadet eden delil ile beraber göndermiñ, Ona doyurucu ve susturucu
vesikalar vermiñtir. Æñte bu delil ve bu vesikalara dinimizde (mucize) ismi verilir. Ñimdi
mucizeyi târif edebiliriz:
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Mucize:
Mucize, ancak peygamber olan zatæn elinde veya onun etrafænda meydana gelen ve
bu zatæn peygamber olduåuna, doåru sözlü bulunduåuna delalet eden olaåanüstü bir
hadise, bir olaydær.
Târifte de görüldüåü üzere, mucize, herhangi bir kiñi tarafændan meydana getirilemez
ve getirilmesine imkân ve ihtimal de yoktur. Onu Yüce Allah, gönderdiåi, peygamber
olarak seçtiåi ñahsæn elinde bir vesika, bir diploma olmak üzere yaratær. Evet çocuklar,
bu mucize peygamberin diplomasædær. Nasæl ki bir öåretmenin, bir mühendisin, bir
doktorun vs. öåretmen olduåunu, mühendis olduåunu, doktor olduåunu göstermek
üzere ilgili makam tarafændan, yani Öåretmen Okulu tarafændan, Fen Fakültesi
tarafændan, Tæp Fakültesi tarafændan eline bir diploma veriliyorsa, Cenab-æ Hakk da
peygamber olan zâta bir peygamberlik diplomasæ vermiñtir ki, bu diplomanæn adæ
mucizedir. Mucize denen diploma ne taklit edilebilir ne de peygamber olmayan kiñi
tarafændan gösterilebilir. Çünkü bu vesika ve bu diploma ancak peygamberlerin
hakkædær ve ona lâyæktær.
Misallerini vereceåimiz zaman mucize, daha da iyi anlañælacaktær. Her peygamberin
bir veya birkaç mucizesi olmuñ, zamanæna ve yerine göre ikna edici, muaræzlarænæ
susturucu bir ñekilde tecelli etmiñtir.

1- Salih Peygamber’in Mucizesi:
Salih peygamber vazifeye bañladæåæ zaman, milleti bunu yalanlamaya bañlamæñ, sen
peygamber deåilsin demiñlerdir. „Ne ile bilelim senin peygamber olduåunu? Ve eåer
peygamber olsaydæn bize mucize gösterirdin!“ deyince, Hz. Salih onlara, „Hayær! Ben
yalancæ deåilim, ben doåru söylüyorum! Benim elimde vesikam var, mucizem
var, isterseniz size gösterebilirim!“ demiñ. Bunun üzerine onlar Salih
Peygamber’e, „Eåer sen peygamber isen bize ñu ñekilde bir mucize göster!“
demiñlerdir:
„Ñu kaya yarælsæn, içinden bir diñi deve çæksæn, bu deve gebe olsun, doåursun ve bize
süt versin!..“ Salih (a.s.), „Peki“ diyor. Allah’a dua ediyor, kaya yarælæyor ve onlaræn
istediåi ñekil ve evsatta deve çækæyor. Kavmi bunu görünce artæk bir diyecekleri
kalmæyor.
Æñte çocuklar, kavminin isteåi üzerine, Salih (a.s.)’æn duasæ ile kayadan devenin
çækmasæ hadisesi, bu zatæn davasænda haklæ olduåuna, Allah tarafændan gönderilmiñ bir
peygamber bulunduåuna delalet etmektedir.
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Bu hadise uzak görülemez, hattæ zatænda mümkündür. Yüce Allah, her ñeye kâdirdir,
istedi mi deveden de deve doåurtur, kayadan da, hiç yoktan da meydana getirebilir.
Yeter ki o, onu dilemiñ olsun. Yasin-i Ñerif’in bir ayeti ñu mealdedir:
„O (Allah) bir ñeyi diledi mi, ona sadece „Ol“ der, o da derhal olur!“
Añaåæda diåer peygamberlerin mucizelerinden de örnekler vereceåiz. Hakka
dayanænæz! Allah’a kul olunuz! Mucizeye inanænæz sevgili çocuklar!..

2- Musa (a.s.)’æn mucizeleri:
Kur’an-æ Kerim’de açæklandæåæ üzere, Musa (a.s.)’a Cenab-æ Hakk bir mucize deåil,
dokuz mucize vermiñ o da bu mucizeler sayesinde muaræzlarænæ, düñmanlarænæ dize
getirmiñtir. Bunlardan bir tanesine „Âsâ“ (deånek) mucizesine iñaret edeceåiz:
Musa Peygamber, tanrælæk dâvasænda bulunan Mæsær Firavun’una gelip Allah’tan bañka
ilâh olmadæåænæ, dolayæsiyle Firavun’un Tanræ olamæyacaåænæ ve kendisinin peygamber
olarak Allah tarafændan göderildiåini haber verince Firavun’un ona, „Ya Musa, ne
malum senin peygamber olduåun? Bu davanæ ne ile isbat edebilirsin? Eåer bir mucize
ile geldin ise, getir görelim!“ demesi üzerine Musa (a.s.), elindeki âsâyæ Allah’æn
emriyle yere atar ve o anda âsâ büyük bir yælan olarak harekete geçer. Bunu gören
Firavun yakænlarænæ toplayarak durumu müzakere eder. Neticede ñu karara varærlar:
„Bu, bir sihirbazdær. Sihirbazlæåæ ile bizi aldatmak ve bizi memleketimizden,
yurdumuzdan çækarmak istiyor. Memleketin her tarafæna adamlar gönderilsin, ne kadar
bilgili sihirbaz var ise hepsi gelsin. Musa da sihirbazlæåæn ne demek olduåunu bir
bellesin.“
Memleketin her tarafændan gelen yüzlerce sihirbaz tâyin edilen yerde toplanærlar.
Kalabalæk bir halk kitlesi, büyük bir gün, Musa Peygamber’i Firavun’un sihirbazlaræ
imtihan edecek!.. Yüzlerce sihirbaz sihir âletlerini, iplerini, deyneklerini dizer ve tertip
ederler. Seyircilerin gözlerini büyülerler. Æp ve deynekler birer yælan ñeklinde görülerek
hareket etmeye bañlarlar. Æñte tam bu særada Allah’tan gelen emirle Hz. Musa elindeki
âsâsænæ yere atar. Âsâ büyük bir yælan olur ve onlaræn yüzlerce ip ve yüzlerce deynek
gibi sihir âletlerini derler, toplar ve yutar. Ortada sihirbazlaræn hiç bir ñeyi kalmaz. Æñte
bu særada Fir’avun ve maiyyeti mâlup olur. Bunu gören yüzlerce sihirbaz derhal
secdeye kapanærlar ve Hz. Musa’næn hak peygamber oluduåuna kanaat getirerek „Biz
âlemlerin Rabb’æna: Musa ile Harun’un Rabb’æna inandæk, iman getirdik. O birdir eñi ve
benzeri yoktur. Musa da doåru sözlüdür, onun gösterdiåi harika sihir deåil, bir
mucizedir. Biz sihrin ne demek olduåunu biliriz! Baktæk, gördük ki, Hz. Musa’næn
gösterdiåi sihirbazlæk deåil, o, bir hakikat bir mucize!“
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Æñte bu suretle de hak yerini bulur, haksæzlar hakkæn karñæsænda periñan olarak erir ve
giderler.
Çocuklar! Bu da haddi zatænda mümkündür, Yüce Allah’æn kudreti karñæsænda imkân
dahilindedir. Yælanæ, belli bañlæ ayaklaræ olmadan yeryüzünde hæzla yürüten Allah
istediåi zaman, bir deyneåi de yælan ñekline çevirmeye, yürütmeye kadirdir, esasen
buna ihtiyaç da vardær. Hikmet bunu gerektirir. Eåer Cenab-æ Hakk, Musa (a.s.)’a
böyle bir mucize vermemiñ olsaydæ bu peygamber muaræzlaræna karñæ müñkül duruma
düñecek yalancæ olduåu söylenip duracak böyle bir hadisenin meydana geliñi,
davasænda haklæ olduåunu ortaya koymuñ memleketin bütün sihirbazlarænæn imana
gelmesine sebep olmuñtur.

3- Hz Muhammed’in mucizesi:
Hz. Muhammed, bütün peygamberlerin hâtemi (sonuncusu) olduåundan onun
elinde, ñahsænda ve etrafænda meydana gelen mucizeler de evvelki peygamberlerin
gösterdikleri mucizelerden daha büyük ve daha parlaktær.
Çocuklar! Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) mucizeleri çeñitli ve sayæca da çoktur.
Peygamberimiz her sözüyle, her hareketiyle, her fiiliyle bir mucizedir. Hangi yönden
bahis mevzuu ederseniz edin mecmuasæ olduåu mucizeler numunesi bulunduåunu
görecek ñüphe ve tereddüt etmeden, Peygamber olduåuna hükmedeceksiniz.
a) Vücut yapæsæ bakæmændan mucize oluñu:
Peygamberimiz vücut yapæsæ bakæmændan fevkalade güzelliåe sahipti. Bütün uzuvlar
birbirine uygun boy bos yerinde, yüzündeki güzellik her tasavvurun üstünde, gözler,
kañlar, saçlar, hepsi birbirinden daha güzel, bañtan ayaåa bir nur topu!.. Görüldüåü
zaman mübarek yüzünden nur fæñkærærdæ. Hz. Ebu Hüreyre der ki: „Ben Resülü Ekrem
Efendimiz’den daha güzel bir kimse görmedim. Sanki mübarek yüzünde
güneñin nuru akardæ.“
Melik oålu Kâ’b’da (Allah ondan razæ olsun!) Peygamberimiz’i anlatærken der ki:
„Resulullah sevinçli olduåu zaman yüzü ay parçasæ gibi parlardæ ve biz bundan
onun sevinçli olduåunu anlardæk.“
Yüce Peygamberimiz’in særtænæn iki küreåi arasænda, mübarek kalbinin hizasænda bir
niñan vardæ ki, buna peygamberlik mührü denilirdi. Ve ahir zaman Peygamberi olacak
olan zatta böyle bir alametin bulunacaåæ hususu öteden beri ehl-i kitap tarafændan
bilinen bir keyfiyet idi. Nitekim, henüz çocuk olan Hz. Muhammed’in arkasænda bu
niñanæ gören Papaz Bahire, O’nun ileride bir ahirzaman Peygamberi olacaåæna
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hükmetmiñti. Peygamberimiz’in dünyaya sünnetli olarak geliñi ve göbeåinin de
kesilmiñ olarak doåuñu mucizeler arasænda sayælabilir.
b) Peygamberimiz ahlak yolu ile de mucizedir:
Her bakæmdan fazilet, meziyyet, güzel ahlâk onda kemâl derecesini bulmuñ, terbiye,
nezâket ve nezâhet onda hatmolmuñtu. Herkes ondan memnundu. Herkesin
yardæmæna koñar, kibir nedir bilmez, asla kin tutmazdæ. Kendisini tañlæyanlar, hayatæna
kasdedenler hakkænda bile hayær duâ eder, „Yarabbi bunlara hidayet ver, çünkü
bunlar ne yaptæklarænæ bilmiyorlar.“ derdi. Esasen O, güzel ahlâkæ tamamlamak için
gelmiñ, onu yüce Allah terbiye etmiñ, Kur’an ahlâkænæn en güzel örneåini vermiñti.
Kur’an-æ Kerîm O’na ñöyle hitab etmiñti: „Ya Muhammed (s.a.v.)! Hiç ñüphe yok ki
sen en güzel bir ahlâk üzere bulunmaktasæn!“
c) Ayæn yarælmasæ mucizesi:
Peygamberimiz’in büyük bir mucizesi de, „Ænñikak-æ Kamer“ yani ayæn yarælmasæ
mucizesidir. Peygamberimiz’in Mekke’de bulunduåu bir særada Mekke müñriklerinden
bir takæm kimseler O’na gelerek ñöyle bir teklifte bulunmuñlar ve demiñler ki: „Ya
Muhammed! Sen bize ehemmiyetsiz ñeyler üzerinde mucizeler gösteriyorsun. Bunlar
bizi tatmin etmiyor. Bize ay üzerinde bir mucize göster, ay ikiye ayrælsæn, sonra yine
tekrar birleñsin!“ Peygamberimiz de (a.s.) hemen Cenab-æ Hakk’a niyaz eder, ay
derhal ikiye ayrælær, bir kæsmæ Hirâ daåænæn üstünde, diåer bir kæsmæ da añaåæda, öteki
kæsmæn tam karñæsænda görünür.
Fakat ne yazæk ki bu muazzam harikayæ gözleriyle gördükleri ve kendi istekleri yerine
geldiåi halde birçoklaræ yine yan çizmiñler, iman edecekleri yerde bu mucizeyi bir sihir,
bir büyü zannetmiñler ve bir türlü imana gelmemiñlerdir. Esasen onlar bu teklif ve bu
isteklerinde samimî deåillerdi, inatçæ idiler, gayeleri Hakk’æn meydana çækmasæ,
gerçeåin anlañælmasæ deåil, ne olursa olsun kendilerini haklæ, Hz. Muhammed’i haksæz
göstermekti. Böyle bir hava içinde onlara mucizenin binlercesi gösterilse dahi haksæz
davalarænda æsrar edecekler, yine inkâr yoluna sapacaklardæ.
Kur’an-æ Kerim, bu büyük mucizeyi ve bu mucizeyi gözleriyle müñahade eden
inatçælaræn halini ñöyle anlatær:
„Kæyamet günü yaklañtæ. Ay yarældæ, ama o puta tapanlar, bir alâmet, bir mucize
görseler de, hiç düñünmeksizin, yüz çevirecekler ve bu, öteden beri devam
edegelen bir sihirdir diyecekler.“
Halbuki çocuklar, sihirle mucize arasænda birkaç bakæmdan fark vardær:
1- Sihir bir göz aldatmadær. Mucize ise, bir göz aldatma deåil, hadisenin, olayæn
gerçekte olduåu gibi görünmesidir. Bunda bir göz aldatmasæ yoktur, göz o ñeyi olduåu
ñekil üzere görmüñtür.
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2- Sihir belli usul ve belli kurallara göre yapælær, yani sihirbaz, kendisine öåretilmiñ
usul ve aletler üzerinde sihrini, maharetini gösterir. O usul ve aletlerin dæñæna asla
çækamaz. Mucize böyle deåildir. Onun muayyen bir usul ve muayyen aletleri yoktur.
Her yerde, her zaman ve ñartlar ne olursa olsun Peygamber mucizesini gösterebilir.
3- Sihirbaz maharetini kendi isteåine, kendi bildiåine göre gösterir. Sizin istek ve
teklifinizi yerine getirmez ve o yolda bir maharet gösteremez. Ama mucize böyle
deåil; O, umumiyetle halkæn istek ve teklifleri üzerine meydana getirilir. Peygamber,
muaræzlarænæn arzu ettikleri kemiyyet ve keyfiyette mucizesini gösterme zorundadær.
Gösteremezse davasænæ isbat edemez. Hasælæ, sihri belli ölçü ve belli kalæplara göre
sihirbaz tayin eder. Mucizenin ne muayyen bir ölçüsü vardær, ne de belli bir kalæbæ.
Onun cins ve ñeklini seçme keyfiyeti umumiyetle halka aittir.
Æñte çocuklar bu gibi farklaræ gözönünde tutarak sihirle mucizeyi birbirine
karæñtærmayæn, mucize bañka, sihir bañkadær. Keza sihirbaz bañka, Peygamber
bañkadær. Usul ve kaidelerini bilen herkes sihir yapabilir. Ama, mucizeyi Peygamber
olmayan kimsenin meydana getirmesine, göstermesine imkân ve ihtimal yoktur.
d) Parmaklardan suyun akmasæ mucizesi:
Peygamberimiz (a.s.) bazæ seferlerinde, bilhassa Tebük seferinde bu mucizeyi
göstermiñtir. Suyun bittiåi, ordunun susuz kaldæåæ hususu Peygamberimize (a.s.)
arzedilir. Peygamber Efendimiz, dibinde az bir su bulunan, su kærbasænæn aåæzæna
mübarek parmaklarænæ koyar, parmaklaræ arasændan derhal su fæñkærmaya bañlar.
Sayælaræ binleri añan müslümanlar bu sudan bol bol içtikleri gibi hayvanlaræna da
içirirler.
e) Kuyu mucizesi:
Æslam’æn bir numaralæ düñmanæ olan Ebu Cehil, Peygamberimiz’i kuyuya düñürmeye
karar verir. Bunun için evinin önünde bir kuyu kazdæræp üzerine gayet hafif ñeylerle
örter ve kuyuyu gizler Peygamberimiz’e haber gönderir, „Ben hastalandæm, benim
yanæma bir gelsin!“ diye.
Çocuklar! Peygamberimiz (a.s.) hiç kin tutmazdæ. Herkesin yerinde olan arzusunu
yerine getirmek isterdi. Haber gelince hemen Ebu Cehil’in evinin yolunu tuttu, kuyuya
yaklañænca Cebrail (a.s.) yetiñti ve Ebu Cehil’in maksadænæ, kapænæn önünde kuyu
bulunduåunu, Peygamberimiz’e haber verdi. Haberi alan Peygamber döndü.
Peygamber’in gerisin geriye döndüåünü gören Ebu Cehil, sebebini sormak üzere
kapæya koñar, kapænæn önündeki kuyuyu unutur, adæmænæ atar atmaz kendi eliyle kazdæåæ
kuyuya kendi düñer.
Çækarmak için ip uzatærlar, bir türlü ip kavuñmaz ipler uzadækça kuyu derinleñir. Bunu
gören Ebu Cehil, „Gidin gidin Muhammed’e haber verin, beni çækarærsa o çækarær!“
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der. Peygamberimiz kuyunun bañæna gelir ve Ebu Cehil’e ñöyle seslenir: „Seni
çækarærsam imana gelecek misin?“ O da „Evet imana geleceåim elbette!“ der.
Peygamberimiz „Bismillah“ diyerek elini uzatær. Ebu Cehil’i tuttuåu gibi kuyudan
çækarær.
Çocuklar! Ebu Cehil inatçæ olduåundan gözüyle gördüåü bu hadisenin tañædæåæ
manayæ sezememiñ, iman edeceåi yerde „Ya Muhammed! Hayatæmda senin kadar
sihirbaz görmedim!“ demiñ ve kâfirlikte devam etmiñtir.
Çocuklar! Halkæn „Ebu Cehil inadæ var!“ dedikleri adam iñte bu adamdær!..
Yüce Peygamberimiz (a.s.)’æn mucizelerini saymakla bitiremeyiz. Bunlar siyer
kitaplarænda tafsilatæyla yazælædær. Bunlaræn hepsini anlatmak burada mümkün
olmayacaktær. Burada son olarak Kur’an-æ Kerim mucizesinden bahsedip bu bahsi
kapatmæñ olacaåæz:
f) Kur’an mucizesi:
Sevgili çocuklar! Sevgili Peygambermiz’in (a.s.) en büyük, en ñañalæ, en parlak ve
ebedi mucizesi Kur’an-æ Kerim’dir. Bundan evvelki mucizeler belli bir zamanda ve
muayyen ñahæslar tarafændan görülmüñ, sona ermiñ, sonraki asærlara ancak haber
olarak intikal etmiñtir. Fakat Kur’an-æ Kerim mucizesi böyle deåildir. O, asærdan asæra
nesilden nesile intikal edegelen, her zaman ve her yerde kæyamete kadar herkesin
gözü önünde pæræl pæræl parlayan, bütün hasæmlarænæ susturan, muaræzlarænæ periñan edip
dize getiren bir mucize!
Evet çocuklar, Kur’an-æ Azimüññan öyle bir kitaptær ki, bu kitaba hangi yönden
bakarsanæz muazzam bir mucize göreceksiniz. Lafzæyla, manasæyla, hüküm ve uslübu
ile bir taraftan kendini Allah’æn Kelâm olduåunu ifade ederken, bir taraftan da O’nu
tebliåe memur olan Hz. Muhammed (a.s.)’æn Peygamber olduåunu isbat eder.

Peygamberlik sæfatlaræ:
Çocuklar! Peygamberimiz’in haiz olduåu bir takæm yüksek sæfatlar vardær ki, onlaræ da
bilmemiz lazæmdær. Bu sæfatlar: Æsmet, Emanet, Fetanet, Sædk ve Tebliå olmak üzere
beñtir:
Æsmet: Peygamberler her bakæmdan mükemmel birer insandær. Faziletin her türlüsü
onlarda mevcuttur. Her yönden bu muhterem zatlar örnektirler. Onlar her türlü
günahtan masumdurlar. Yani onlar büyük veya küçük günah iñlemezler. Doårusu
onlar her türlü, hayær ve faziletin cisimlenmiñ birer numuneleridir...
Emanet: Bu saygædeåer ñahsiyetler her bakæmdan emindirler, doårudurlar. Hiyanet
nedir bilmezler.
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Sædk: Bu yüce insanlar daima doåru sözlü ve dürüst özlüdürler. Kendilerinden asla
yalan çækmaz. Ne olursa olsun her zaman doåru söylemiñler ve doåruyu
öåretmiñlerdir.
Fetanet: Ænsanlar içinde en zeki ve en akællæ kiñiler Peygamberlerdir. Her zaman
uyanæk olmuñlar, gaflete ve ahmaklæåa asla düñmemiñlerdir.
Tebliå: Bu büyük insanlar vazifelerini tamamæyla yapmæñlar. Hz. Allah’æn (c.c.) gelen
emir ve yasaklaræ, saatine ve harfiyyen tebliå etmiñler, ñartlar ne kadar aåær olsa da
hiçbir meseleyi gizlememiñler, saklamamæñlar, tam bir metanet ve cesaratle kudsî
vazifelerini ifa etmiñlerdir.
Salât-ü Selâm cümlesinin üzerine olsun ve Cenab-æ Hakk sizleri de, bizleri de, ana
ve babalaræmæzæ da bu yüksek zatlaræn ñefaatine mazhar eylesin. Amin!
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- 5 AHÆRETE ÆMAN
Vicdan bulur âsude tesellisini dinde,
Me’sut ebediyet bu hayâtæn ötesinde!

Ahirete iman:
Çocuklar! Ñimdi imanæn beñinci ñartæna gelmiñ bulunuyoruz. Burada ñu hususlara
temas edeceåiz:
Giriñ kæsmæ, mezar hayatæ, kæyamet ve alametleri, yeniden dirilme, mahñer, amel
defterlerinin daåætælmasæ, amellerin tartælmasæ, ñefaat, Særat köprüsü, cennet ve
cehennem...
Çocuklar! Her insanæn ömrünün bir sonu olduåu gibi, ñu içinde yañadæåæmæz dünya
hayatænæn da bir sonu gelecek, ömrü tükenecek, kæyamet kopacaktær. O zaman, yerler
deåiñmiñ, gökler deåiñmiñ, güneñ æñæåænæ kaybetmiñ, yældæzlar saçælmæñ, her canlæ ölmüñ,
Allah’tan bañkasæ kalmamæñ, düzen tamamen bozulmuñ ve nihayet âlem bambañka
âlem olmuñ!.. Bu arada derin bir sükût ve büyük bir sessizlik hüküm sürüyor, çæt yok!..
Sadece, „Bugün bu mülk kimindir? Sahibi kimdir? Nerede tarlam, çayæræm?“
ñeklindeki sualler yükseliyor, ama cevap verecek tek kimse çækmæyor. Yine soru sahibi
(Allah) kendi sorusuna cevap veriyor: „Bu mülk, bir olan ve her ñeyi kuvvet ve
kudreti karñæsænda boyun eåmeåe mahkum eden Allah’ændær!“ diyor.
Bütün âlem bu derin sükût ve sessizlik içerisinde oladursun. Biz küçük kæyamet ismi
verilen ölümden ve ölüyü içine alan mezar hayatændan ve bu hayatæn devamæ
müddetince olup bitenlerden bir nebze bahsedelim:

Mezar:
Mezar nedir biliyor musunuz çocuklar? Mezar, ne bazælarænæn zannettiåi gibi ebedî bir
karargâh veya sonsuz bir istirahat yeri ve ne de bir kæsæm insanlaræn sandæåæ gibi
mutlak bir yokluk veya bir hiçliktir. Bir kere mezar, dünyanæn son, ahiretin ilk
istasyonudur. Bir hayat ve bir yañama yeridir. Hem oradaki hayat, ñu içinde
bulunduåumuz dünya hayatændan da idrak edemediåi, göremediåi, sezemediåi birçok
særlaræ görecek, birçok hadiseleri sezecek üstün ve daha ñuurludur. Ænsanoålu, bu
dünya ve birçok ñeylerin ñâhidi olacaktær. Çünkü, dünya hayatæ, mezar hayatæna
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kæyasla uyku mesabesindedir. Yüce Peygamberimiz bu hakikatæ ñöyle ifade etmiñtir:
„Ænsanlar uykudadærlar, öldükleri zaman uyanærlar.“ O halde ölüm ne yapæyor?
Ölüm, insanæ dünya âleminden mezar âlemine, yani bir hayattan ikinci bir hayata
götürüyor.
Mezarda insan ya bir cennet bahçesinde veyahut cehennemin bir çukurundadær.
Mezar, herkes için istirahat yeri deåildir, burasæ adamæna göre deåiñir. Kur’an-æ
Kerim’in gösterdiåi yolda yürümüñ, söz, fiil ve hareketlerini bu ilâhi kanuna göre
ayarlamæñ ise, onun mezaræ cennet bahçesi olacaktær. Ñayet böyle bir yola gitmemiñ,
„Adam sen de“ diyerek din namæna ne varsa hepsini masal saymæñ ise, bunun
mezaræ da ñüphesiz ki cehennemin bir çukuru haline gelecektir.
Çocuklar! Biz bunlaræ ne duyularæmæzla hissedebiliriz, ne de aklæmæz ve ilmimizle
idrak edebiliriz. Artæk burada fizikî âlem sona ermiñ, bunun ötesinde bambañka bir
âlem kendini göstermiñtir. Biz bu hakikatlaræ, yalnæz Allah’æn kitabændan ve
Peygamberi’nin
sözlerinden
öårenmekte,
kabul
ve
tasdik
etmekteyiz.
Peygamberimiz, „Mezar, ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem
çukurlarændan bir çukurdur!“ buyurmuñlardær. Yine Resul-i Ekrem’in mübarek
sözüne göre, ölü, mezara indirilip üzerine toprak atældæktan sonra, geri dönen
insanlaræn henüz ayak patærtælaræ iñitildiåi bir særada (Münker ve Nekir) isminde iki melek
(sorgu melekleri) gelip ölüye, „Seni kim yarattæ? Peygamber’in kim? Dinin nedir?
Kitab’æn nedir? Kæblen neresidir?“ ñeklinde sualler sorarlar.
Eåer ölü, dünyada iken bu suallerin cevaplarænæ öårenmiñ, kabul ve tasdik etmiñ ise
doåru düzgün cevap verir, meleklerin taltif ve ikramæna mazhar olarak, kæyamete
kadar cennet bahçesinde yañar. Ñayet (Allah korusun) kendisine sorulan bu suallere
cavap verememiñ, bunlara dünyada inanmamæñ, bunlara yalan demiñ, hayatæ, yalnæz
dünya hayatændan ibaret sanmæñ ise, kekeliyecek, bir türlü cavap veremiyecek,
meleklerin hæñmæna uårayacak ve orasæ cehennemin bir deresi haline gelerek
kæyamete kadar azab çekecektir.
Çocuklar! Bütün bunlara da ñeksiz-ñüphesiz inanmanæz, kabul ve tasdik etmeniz
lazæm gelmektedir. Mezar hayatæ hakkændaki bu meselelerin dinimizde kæsaca ifadesi
ñöyledir:
„Kabirde sual haktær, kabir azabæ da haktær ve doårudur!“

Kæyamet:
Kæyamet ne demektir ve ne zaman kopacaktær? Alametleri var mædær, varsa nelerdir?..
Ñimdi bu suallerin cevabænæ vermeye çalæñalæm çocuklar.
Daha önce ahiret gününü târif edelim:
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Ahiret günü, bañlangæcæ olan ve fakat sonu gelmeyen, yani sonsuz bulunan ve aynæ
zamanda „Sûr, kæyamet, hañir ve neñir, hesab, mizan, særat, cennet ve cehennem“ gibi
büyük ve mühim hadiseleri içine alan bir zamanæn ismidir.
Kæyamet günü ise, birinci sûra üfürülme neticesi bütün mahlukatæn ölmesi, kâinatæn
bozulmasæ, yerler ve göklerin altüst olmasæ ve bir müddet geçtikten sonra ikinci „sûr“a
üfürülmekle mahlukatæn tekrar dirilmesi gibi hadiseleri içine alan zamandær.
Kæyamet ne zaman kopacaktær? Æñte bu suale cevap vermek çok zordur, hatta
imkânsæzdær.
Çocuklar! Kæyametin ne zaman kopacaåænæ Allah gizlemiñ son Peygamber Hz.
Muhammed (a.s.)’a bile bidirmemiñtir. Zaman zaman bu mesele Peygamberimiz
(a.s.)’dan sorulmuñ fakat bu meseleyi Allah’dan bañkasænæn bilemiyeceåi, buna dair
mâlumatæn yalnæz Allah’a ait olduåu ifade edilmiñtir. Bu hususta Allah kitabænda ñöyle
buyuruyor: „Ya Muhammed, senden kæyametin ne zaman kopacaåænæ sorarlar. De
ki: Ona ait bilgi ancak Rabb’imin indindedir. Onun vaktini ondan bañkasæ
açæklayamaz.“
„Bu göklerde ve yerlerde büyük ve aåær bir hadisedir! O sizlere ansæzæn
gelecektir. Senden sorarlar. Sanki sen ondan bihakkæn haberdar imiñsin! De ki,
ona ait bilgi ancak Allahü Teala’næn nezdindedir. Fakat insanlaræn çoåu
bilmezler!“
Çocuklar! Yüce Allah, birkaç ñeyi gizlemiñtir, kullaræna bildirmemiñtir. Çünkü hikmet
böyledir. Bunlardan biri, Kadir gecesinin gizli tutulmasæ, hangi gecenin Kadir gecesi
olduåu kesin olarak beyan edilmemesi: Evet biz kesin olarak Kadir gecesinin hangi
gece olduåunu bilemeyiz. Bunun sebebi, feyz ve hareketine nihayet olmayan ve „Bin
aydan daha hayærlæ bulunan“ böyle bir geceye rastlama, feyz ve bereketine nail
olma ümidiyle insanoålu ne yapacak? Ne yapacak, bilhassa Ramazan’æn bütün
gecelerini ibadet ve tâatle, dua ve niyazla geçirecek ve dolayæsiyle hem bu geceye
rastlamæñ olarak, sonsuz kazanç saålamæñ olacak, hem de ihya ettiåi diåer gecelerin
mükâfatænæ ayræca almæñ bulunacaktær. Ama Kadir gecesinin hangi gece olduåu açækça
bildirilmiñ olsa idi, ekseriye insan, sadece o geceye ehemmiyet verir diåer geceleri
ihmal ederdi.
Bir diåeri, ölüm vakti: Ænsanoåluna ne zaman öleceåi de haber verilmemiñtir. Ænsan
ölüm vaktini bilemez. Böyle olmasænda da birçok hikmetler vardær. Çünkü öleceåi
gününü bilen insanæn günden güne korkusu artar, çalæñma ñevki kærælær. Nasæl olsa
yakænda öleceåim diye birtakæm cinayetler iñlemeye cesaret edebilir. Veyahut son
günlerde tevbekâr olurum, dinî vecibelerimi kaza ederim ümidi ile günlük dinî
vazifelerini geriye bærakær.
Kæyamet de böyledir. Onun vakti de gizli tutulmuñ ve bu suretle insanoålunun tedbirli
bulunmasæ, tedbirde kusur etmemesi kendisine hatærlatælmæñtær.
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Hâsælæ, kæyametin meydana geleceåi muhakkaktær. Onda asla ñüphe yoktur. Çünkü
bütün Peygamberler haber vermiñ ve Allah tarafændan gelen kitaplar açæklamæñtær. Artæk
kæyameti inkâr etmek, yalandær demek, küfürdür, imansæzlæktær, hatta dinsizliktir.
Fakat onun ne zaman kopacaåænæ Allah, birçok hikmetlere binaen, bildirmemiñtir. O,
er veya geç vâki olacaktær. Onun vaktini de kimse, herhangi bir surette tâyin edemez,
etmesine imkân da yoktur. Ancak ona dair bazæ alâmetler bildirilmiñtir. Bizim vazifemiz
böyle bir günün muhakkak ve muhakkak geleceåine inanmak, bugün için hiç
durmadan hazærlanmak, vakitlerimizi boñuna zayi etmekten sakænmaktær.
Hakikatæn bu merkezde olduåunu bilecek, kabul ve tasdik edeceksiniz çocuklar!..

Kæyametin alâmetlerine gelince:
Çocuklar! Alâmetler (belirtiler) mevzuunda enine boyuna üzerinde durma, bu
meseleleri etraflæca anlatma ve anlamaya ne sizin yañænæz imkân verir ne de bizim
yazæmæzæn çerçevesi buna müsaittir. Buna binaen bu hususun tafsilatænæ yañlaræmæzæn
ilerlemesini havale ederek burada sadece bir özet vermekle yetineceåiz. Birisi küçük,
birisi büyük olmak üzere kæyametin iki türlü alameti vardær. Bunlar Peygamberimiz’in
(a.s.) hadis’lerinde veciz ifadelerini bulmaktadær:
Gerçek ilmin sönmeye yüz tutmasæ, cehaletin yayælmasæ, ñarabæn alenen içilmesi ve
fuhñiyatæn
meydanlarda
yapælmasæ
kæyametin
yaklañtæåæ
günün
küçük
alametlerindendir. Büyük alametlerde ñunlardær:
1- Bir duman meydana gelip kærk gün devam edecek, bunun tesirinden imanlælar
nezleye tutulmuñ olacak, imansæzlar ise sarhoña dönmüñ bulunacaklardær.
2- Tanrælæk davasænda bulunan ve bir takæm (istidraç nev’inden) harikalar gösterecek
„Deccal“ ismindeki ñahsæn ortaya çækmasæ.
3- Ænsanlar ile konuñacak „Yer dabbesi“.
4- Güneñin batædan doåmasæ.
5- Hz. Æsa’næn gökten inmesi.
6- Ye’cüc ve Me’cüc adændaki iki kabilenin yeryüzüne daåælarak fitne ve fesat
çækarmasæ.
7- Biri ñarkta, biri garpta, diåeri de Arap yaræmadasænda olmak üzere üç yerin
batmasæ.
8- Yemen’den büyük ve dehñetli bir ateñin zuhurudur.
Peygamberimiz’in haber verdiåi bu hadiseler asla istinad edilemez, uzak görülemez.
Çünkü bunlar haddi zatænda, mümkün olan, caiz olan ñeylerdir ki, her ñeye kadir olan
Allah bunlaræ da meydana getirmeye kadirdir. Müslüman olan bizler ñeksiz ve
ñüphesiz, bunlaræ da kabul ve tasdik ederiz.
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Kæyametin kopma ñekli:
Kæyamet nasæl bañlayacak ve nasæl meydana gelecektir çocuklar? Bu hususta Kur’anæ Kerim bize yeter derecede mâlumat vermiñtir. Bilhassa Kæyamet, Tekvir, Ænfitar ve
Ænñikak sureleri kæyamette cereyan edecek hadiseleri etraflæ bir ñekilde tasvir
etmektedirler. Ezcümle insanlæåæn bañæna gelen bu felaketler bütün kâinata, kâinatæn
her parçasæna ñamil olacak; Æsrafil adændaki büyük melek, Sûr adænæ alan, fakat
mahiyeti bizce bilinmeyen nesneye bir üfleyerek, yat borusunu, daha doårusu ölüm
borusunu çalacak, yerlerde ve göklerde Allah’æn dilediåi müstesna herkes ölecek,
güneñ aydænlæåænæ kaybedecek, ay son batæñla batacak ve güneñ ile birleñecektir.
Yældæzlar dengelerini yitirerek, tesbih taneleri gibi, her tarafa saçælacak, daålar yerinden
oynayacak hallaç pamuåu gibi atælacak, denizler kuruyacak ve nihayet yerler
deåiñecek, gökler deåiñecek, âlem bambañka bir âlem olacak, kærk gün, kærk ay ve
kærk sene âlem insiz cinsiz kalmæñ, ne zengini kalmæñ, ne fakiri, ne âlimi kalmæñ, ne
cahili, ne pañasæ kalmæñ, ne poñasæ, ne erkeåi kalmæñ, ne kadænæ kalmæñ, hepsinin dili
tutulmuñ, nefesi kesilmiñ, hayatæ terketmiñ.
Elhasæl kâinatta ne varsa hepsi fenaya mahkûm olmuñ, mülk ve melekût gerçek
sahibine intikal etmiñtir. Ñimdi kâinatta ses yok, hareket yok, ben-sen yok, meydan
bomboñ, derin bir sessizlik hakim!.. Yalnæz Celâl ve Kemâl sahibi olan Allah daimdir,
bâkidir. Nitekim Kur’an-æ Kerim’de bu hakikat ñöyle beyan edilir:
„(Varlæk âleminde) ne varsa hepsi fanidir, fenaya gider ve yækælær. Fakat Celâl ve
Ækram sahibi olan Allah bâki kalær.“

Bâ’süba’del-mevt-Dirilme ve Sonrasæ:
Çocuklar! Öldükten sonra dirilme haktær ve mutlaka olacaktær. Ölüm demek, ruhun
bedenden ayrælmasæ demek olduåu gibi, dirilme de ruhun bedene girmesi demektir.
Bir gün gelecek ki, bütün mezardakiler dirilecek ve yeni hayata gözlerini açacaklardær.
Kur’an-æ Kerim bu büyük hadiseyi bize ñöyle anlatær:
„Kæyamet mutlaka gelecek, onda ñüphe yok, kabirdekileri de Allah mutlaka
diriltecek.“
„Sonra Sûr’a üfürülecek, bütün onlar kæyam edip baka kalacaklardær.“
„Birde Sûr’a üfürülmüñtür, ne baksænlar onlar kabirlerinden kalkæp Rabb’lerine
doåru akæn ediyorlar.“
„Bir düñün, o günü ki daålaræ yürütürüz, yeryüzünü çærçæplak görürsün ve
onlaræ mahñere toplamæñæz da hiçbirini bærakmamæñæz ve hepsi saf olarak
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Rabb’lerine arz olunmuñlar. (Onlara ñöyle deniyor:) Andolsun ki, sizi ilk defa
yarattæåæmæz gibi bize geldiniz!“
Ayetlerde de görüldüåü gibi, mezarlarændan kalkanlar mahñere doåru hereket
edecekler, bir yere varacaklar ki, orada amel defterleri, yani dünyada iken saå ve sol
melek tarafændan haklarænda tutulan raporlar kendilerine verilecek. Kimine saådan saå
eline, kimine soldan sol eline, kimine de arkadan sol eline verilecektir. Saå tarafændan
defterini alanæn hesabæ kolay olacak, sol eline defteri verilenin hesabæ ise çok çetin
olacak veya hiç mümkün olmayacaktær.
Çocuklar! Kur’an-æ Azimüññan amel defterleri mevzuunda da bize yeteri kadar
mâlumat vermiñtir. Birkaç ayeti kaydedelim:
„Biz Allah Âzimüññan kæyamet gününde insan için bir kitap çækaracaåæz ki, ona
açæk olarak rastlayacak, (ona denecek) oku kitabænæ, bugün üzerinde hesapça
kendi nefsin yeter!“
„Amel defterleri ortaya konunca, suçlularæn, onlardan yazælæ olanlardan
korktuklarænæ görürsün ve eyvah bañæmæza gelenlere! Bu defter nasæl olmuñ da
küçük bærakmamæñ, büyük bærakmamæñ hepsini saymæñ dökmüñ...“ derler ve
yaptæklarænæ hazær bulurlar.“
„O gün siz huzura alænærsænæz, kitabæ saåændan verilen ñöyle: Alæn kitabæmæ
okuyun, doårusu bir hesaplañma ile karñælañacaåæmæ umuyordum.“
Artæk, o, meyveleri sarkmæñ bir bahçede hoñ bir yañayæñ halindedir. Onlara ñöyle
denir:
„Geçmiñ günlerdeki hizmetlerinize karñælæk âfiyetle yeyiniz, içiniz!“
Fakat kitabæ kendisine solundan verilene gelince, o:
„Kitabæm keñke bana verilmese idi; Keñke hesabæmæn ne olduåunu bilmese
idim; Bu iñ keñke son bulmuñ olsa idi; Malæm bana fayda vermedi, gücüm de
kalmadæ!“ der ve (vazifelilere) ñöyle emir verilir:
„Onu alæn, baålayæn, sonra cehenneme yaslayæn, sonra onu boyu 70 arñæn olan
zincire vurun. Çünkü o, yüce Allah’a inanmazdæ ve yoksulu doyurmazdæ. Bu
sebeple onun bir acæyanæ yoktur. Günahkârlaræn yiyeceåi olan kanlæ irinden
bañka yiyeceåi de yoktur.“
Çocuklar! Gördüåünüz gibi bilhassa bu son ayet-i kerime amel defterinin saåændan
ve solundan verileceåini, saåændan defterini alanæn sevinçli ve güzel bir hayata
kavuñmuñ olacaåænæ, solundan defterlerini alanæn da korkusundan ne yapacaåænæ
ñañæracaåænæ, tüyler ürpertici bir akibete sürükleneceåini daha bu günden bizlere açæk
bir ñekilde ifade etmektedir.
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Mizan (amellerin tartælmasæ) haktær:
Çocuklar! Mezarændan kalkarak öbür dünyaya gözlerini açan insan, amel defterini
saåændan veya solundan aldæktan sonra iñ, yaptæåæ hayær ve ñerrin tartælmasæna gelir ki,
buna Mizan denir. Mizan haktær ve olacaktær. Mahiyet ve hakikatini bilmediåimiz bu
terazide sevap ve günah tartælacak, herkes kendi amelinin miktaræna vakæf olacak ve
bu suretle Allah’æn adaleti tecelli edecektir.
Allah, Kur’an-æ Kerim’de ñöyle buyurur:
„O gün tartma haktær.“
„Ve Biz kæyamet gününde adaletli terazileri kuraræz da artæk hiçbir kiñi bir ñey
ile haksæzlæåa uåratælmaz, bir hardal tanesi aåærlæåænca olsa dahi onu getiririz,
hesapçæ olma yönünden de Biz yeteriz.“
„Artæk her kim bir zerre aåærlæåænda bir hayær iñlemiñse onu görecektir ve her
kim de bir zerre miktaræ ñer iñlemiñ ise o da onu görecektir.“
„Artæk, kimin tartæsæ aåær gelirse iñte o güzel bir hayat sürecektir. Fakat kimin
tartælaræ hafif gelirse onun varacaåæ yer de haviyedir. Haviyenin ne olduåunu
biliyor musun? O çok kæzgæn bir ateñtir.“
Hz. Peygamber de birçok hadis’lerinde mizandan bahsetmiñtir. Bu cümleden olarak
buyurur ki: „Ademoålu terazi önüne getirilir, mizanæ (sevabæ) aåær gelirse, vazifeli
bir melek halkæn iñiteceåi yüksek sesle ñöyle der: „Filan kimse saadete erdi,
bahtiyar oldu. Artæk ebediyyen bedbaht olmayacak.“ Ñayet tartæsæ hafif gelirse
yine o melek baåærær: „Bu adam bedbaht oldu, helak oldu, artæk bahtiyar
olamaz.“

Sual de haktær:
Çocuklar! Ahiret gününde mekândan münezzeh olan Allah dilediåi ñeyi dilediåi
kulundan soracaktær. Bu büyük mahkemede herkes sorguya çekilecektir, her kiñi
amellerinden hesap verecektir, kimsenin yaptæåæ yanæna kâr kalmayacak, hayær ve
ñerden ne iñlemiñ ise ortaya dökülecektir. Bu suretle de adalet-i ilahî tecelli edecektir.
Kur’an ayetlerinde kæyametteki sualden de bahsolunmaktadær.
Ezcümle:
„Onlaræ durdurun, çünkü onlar sorguya çekilecektir.“
„Ben Allahü Azimüññan hem kendilerine peygamber gönderilmiñ olanlara hem
de paygamber olarak gönderilenlere hesap soracaåæm.“
Peygamberimiz de ñöyle buyurur:
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„Kiñi kæyamet gününde dört ñeyden hesap veremedikçe adæm atamaz:
1- Ömründen, onu nerelerde fenaya verdi;
2- Gençliåinden, onu nerelerde yæprattæ;
3- Ælminden, onunla ne amel iñledi;
4- Malændan, onu nereden kazandæ ve nereye harcadæ.“
Hesabæ kolayca verip geçebilmek için bu dört ñey hakkænda çok dikkatli olmalæsænæz.
Ömür sizin için en büyük bir sermayedir. Onun her gününü, her dakikasænæ boña
geçirmeyin. Dünya ve ahirete yarar iñlerde kullanmak suretiyle her cüz’ünü
deåerlendirin. Ælminizle amel edin. Kendisiyle amel olmayan bir ilim, sahibine dünyada
yük, ahirette yüz karasædær. Meñru yoldan kazanæn, kimsenin hakkæna tecavüz etmeyin.
Malænæzæ hayær yollaræna sarfedin. Zekâtænæzæ verin. Aksi halde hesabænæz zor, akibetiniz
korkunç olur. Kæyamet günü, hesap günü, çok çetin bir gündür, o gün suçlu insan o
kadar sækæñacak ki, iñlediåi günâhlaræ inkâr edecek. Fakat bu fayda verecek mi? Hayær,
vermeyecektir! Çünkü dilinin inkâr ettiåini, eli, ayaåæ, gözü, kulaåæ itiraf ve ikrar
edecektir. Bu vaziyeti Kur’an-æ Kerim ñöyle verir:
„O gün onlaræn aleyhinde dilleri, elleri ve ayaklaræ yaptæklaræna ñehadet
ederler.“

Ñefaat:
Ñefaat da haktær ve olacaktær. Ñefaatæ peygamberler ve hayærlæ insanlarla melekler
yapacaktær. Ñefaat, ya kiñiyi azaptan kurtarmak için veya derecelerini yükseltmek
içindir. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurur ki: „Kæyamet gününde peygamberler,
âlimler, ñehidler olmak üzere üç zümre ñefaat edecektir.“
Diåer bir hadis ñöyledir: „Ñehid, akrabalarændan yetmiñ kiñiye ñefaat edecektir.“
Bañka bir hadis’te ñöyle buyuruluyor: „Benim ñefaatim, ümmetimden büyük
günah sahiplerinedir.“
Fakat yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi, umumî manada ñefaat, hem küçük günah
sahipleri için, hem büyük günah sahipleri için, hem de derecesi küçük olan
günahsæzlar içindir.
En büyük, ñefâat, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’æn ñefaatidir.
Peygamberimiz’in ñefaati, cin ve ins herkese ñâmildir. Ñu kadar var ki, kâfire olan
ñefaati, onu azabtan kurtarmak için deåil, hakkændaki hesabæn bir an evvel bitirilmesi
içindir. Peygamberimiz’e ñöyle denecek: „Ñefaat et! Ñefaatin kabul görecek. Æste,
verilecek!“ Bu ikram sayesinde, kalbinde zerre kadar imanæ olan cehennemden

- 49 -

ÆMAN

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)

çækmadækça, Peygamberimiz razæ olmayacaktær. Æñte buna „Büyük ñefaat“ denir.
Kur’an’da kendisine verileceåi va’d edilen „Makam-æ Mahmud“da budur.
Elhasæl ñefaat beñ türlü olacak:
1- Mahñerdeki hesabæn dehñet ve ñiddetinden kurtarma yolundaki ñefaat. Bu, daha
büyük ve ñümûllüdür.
2- Hesapsæz cennete girme yolundaki ñefaat.
3- Cehenneme girmeyi hak etmiñ imanlæ kimsenin kurtulmasæ hakkændaki ñefaat.
4- Cehenneme girmiñ kiñilerin çækmasæ yolundaki ñefaat.
5- Derecesi küçük olan günahsæz mü’minlerin derecelerinin yükselmesi yolundaki
ñefaat.
Æmam-æ Süyutî buna altæncæ bir kæsæm ilâve eder ki, o da cehennemde ebedî kalacak
kiñinin azabænæn, biraz olsun, hafiflenmesi yolundaki ñefâat. Nitekim Peygamberimiz
(a.s.) Ebu Talib hakkænda ñöyle demiñ: „Olur ki benim ñefaatim ona fayda verir de
o, cehennemin az derin yerinde kalær.“
Çocuklar! Ancak ñunu iyi bilmek lazæmdær ki, ñefaat yoluyla bir insanæn kurtulmasæ
veya derecesinin yükselmesi, izne baålædær. Cenab-æ Hakk izin vermedikçe, kimse
kimseye ñefaat edemeyecektir. Âyete’l-Kürsî’de bir cümle ñu mealdedir: „O (Allah),
izin vermedikçe O’nun yanænda kim ñefaat edebilir?..“
Bañka bir ayet de mealen ñöyledir: „O gün (kæyamet günü) Rahman, izin
vermedikçe ñefaat menfaat vermiyecektir.“
„Bir günden korkunuz ki, o günde ne bir kiñi bañka bir kiñinin cezasænæ çeker,
ne de ondan bir ñefaat kabul edilir.“
„Zulümkârlar için ne bir himayeci, ne de kabülü gören bir ñefaatçæ vardær.“
„Onlara (imansæzlara) ñefaatçilerin ñefaati fayda vermeyecektir.“
Çocuklar! Ñefaatcælaræn cümlemize ñefaat etmesini, Cenab-æ Hakk’dan dua ve niyaz
ederiz.

Særat da haktær:
Særat nedir çocuklar? Yüce Peygamberimiz særatæ ñöyle târif eder: „Særat, cehennem
üstüne kurulan uzun bir köprüdür ki, mü’min, kâfir o köprüye uårayacak!“ Bu hususta
Kur’an-æ Kerim de ñöyle der: „Sizden herkes oraya uårayacak. Bu, Allah’æn kesin bir
hükmüdür.“
Mahiyeti bizce bilinmeyen bir köprüden bañka, cennete gidilecek yol yoktur. Bu
köprü hakkænda „Kældan ince, kælæçtan keskindir“ denir. Ama bu köprüden geçiñ ñekli
adamæna göre deåiñecektir. Bunun tek ölçüsü iman ve ameldir veya bunlaræn
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yokluåudur. Kimisi yældæræm gibi geçecek, kimi rüzgâr gibi, kimi atlæ gibi, kimi yaya
olarak, kimi de yüzüstü sürünerek.
Tezkiretü’l-Kurtubî’de beyan edildiåine göre: Særat köprüsünden geçen insanlar
bölüklere ayrælmæñ olacak: Önce Resul’ler (büyük peygamberler), sonra peygamberler,
sonra sæddæk ismini alan doåru sözlüler, sonra iyilik etmekle tanænan muhsinler, sonra
ñehidler, sonra iman ve irfan sahipleri... Geriye bir takæm müslümanlar kalær ki,
onlardan kimi yüzüstü geçer, kimi de Arasat’ta mahpus olarak kalær; Kâfir ise „Allah
korusun“ kældan ince, kælæçtan keskin olan bu köprüden geçmeye imkân bulamaz,
altændaki cehenneme yuvarlanær gider. Bunu uzak görmeyin! Böyle bir köprü,
haddizatænda, mümkündür. Mümkün olan her ñeyi Hakk Teala hikmetine binaen
yapabilir ve yapar.

Havuz da haktær:
Çocuklar! „Kevser“ adænæ alan bu havuz, Cenab-æ Hakk tarafændan sevgili
Peygamberimiz’e ikram edilen büyük nimetlerden biridir. Bu havuz hakkænda birçok
hadis vardær. Birkaçænæ kaydedelim. Yüce Allah’tan dilediåimiz ñudur ki; Dünyada
ilmine, ahirette de zevkine cümlemizi kavuñturursun. Amin!
Sevgili Peygamberimiz Kevser havuzunu ñöyle anlatær:
„O cennette bir nehirdir ki, etrafæ altændandær, suyu ise sütten daha beyaz,
baldan daha tatlæ, miskten daha kokuludur, inci ve mercan üzerinden akæp
gitmektedir.“
„Benim havuzumun eni Aden ile Amman arasæ kadardær. Suyu sütten daha
beyaz, baldan daha tatlædær. Destileri ise yældæzlaræn sayæsæ kadardær. Bir defa içen
bir daha susuzluk yüzü görmez. Bu ilk havuza varanlar, -din uårunda- göç eden
fakirlerdir.“
„Her peygamberin kendine göre bir havuzu vardær. Her peygamber kendi
havuzuna varanlaræn çokluåu ile iftihar edecek. Fakat ben ümid ediyorum ki en
çok varælan havuz benim havuzum olacaktær.“
Çocuklar! Æñte, „Havz-æ Kevser“ ve iñte sevgili Peygamberimiz’in müjdesi!.. O
halde çok gayret edelim de Kevser havuzuna varanlardan olalæm ve o mübarek sudan
içelim. Bunun için, de ne yapmak lazæm biliyor musunuz?
Bunun için insanca yañamak, Æslam’ca yañamak gerekir. Allah’æ, Peygamber’i
sevmek ve saymak, emir ve yasaklarænæ bilmek ve bellemek, emirlerini vaktinde
ñartlaræna uygun bir ñekilde yapmak ve yerine getirmek, yasaklara, haramlara ve
günahlara asla yanañmamak, ne olursa olsun hiç birini iñlememek ve nihayet sæk sæk
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ve bilhassa abdeste aåzæmæza su verirken bizlere de Kevser havuzundan içme nasip
etmesi için yüce Mevlâ’mæza dua ve niyaz etmeliyiz. Ñöyle ki:
„Ya Rabb’i! Sen bizleri, anne ve babalaræmæzæ ve Æslam’a hizmet eden bütün
müslümanlaræ, son Peygamber’in Hz. Muhammed’e ikram ettiåin Kevser
havuzundan içir, bizi bu nimetten mahrum etme! Sen her ñeye kâdirsin! Lütfun
da çok, keremin de çok! Affæn da bol, maåfiretin de boldur Yüce Mevlâ’mæz!
Âmin!“

Cennet de haktær, cehennem de:
Çocuklar! Ænsanlaræn bir kæsmæ birine, bir kæsmæ da diåerine girecek olan cennet ve
cehennem, ahiret hayatænæn iki büyük âlemidir. Ve ikisi birbirinin tamamen tersidir, hiç
bir yönden birbirine benzemezler. Cennet mükâfat yurdu, zevk-ü sefa yurdu, ebedî
saadet yurdu ve nihayet bahtiyarlaræn yurdudur. Burada huzuru bozacak en ufak bir
ñey yoktur. Herkes hayatændan memnun, hayatæ da kendisinden memnundur.
Cehennem ise, ceza yurdu, æzdærap yurdu, azab yurdu ve bedbahtlaræn yurdudur.
Burada rahata ait en ufak bir ñey yoktur. Burada hiç bir kimse hayatændan memnun
deåildir. Cenab-æ Hakk’tan dileåimiz, bizi, cehennemlik bedbahtlardan eylemesin!
Fazlæ ile, keremi ile tecelli ederek bahtiyar kullarændan eylesin!..
Çocuklar! „Cennet de haktær, cehennem de haktær“ dedik. Evet bunlaræn her ikisi de
haktær, doårudur ve el’an vardærlar, yaratælmæñlardær. Ama nerededirler? Æñte bunu
bilemeyiz. Esasen kâinattan nereyi biliyoruz ki?!. Gördüåümüz, bildiåimiz varlæklar,
göremediklerimizin, bilemediklerimizin yanænda bir nokta bile deåildir. Biz müslüman
olarak cennet ve cehennemin var olduklaræna inanær ve nerede olduklaræ hususunu
Cenab-æ Hakk’a havale ederiz.
Cennet ve cehennem el-ân mevcut olduklaræ gibi ebedîdirler, fena bulmayacaklar,
dünya gibi kæyametleri kopmayacak, yækælmayacak ve sonlaræ gelmeyecektir. Bu iki
âlem ebedî ve sonsuz olduklaræ gibi, sâkinleri de ebedîdirler, ölümsüzdürler, artæk bir
daha ölüm yüzü görmeyeceklerdir. Esasen ahiret hayatænda ölüm diye bir ñey yoktur.
Ölüm ölmüñtür. Peygamberimiz bu hususu ñöyle anlatær:
„Kæyamet gününde ölüm bir beyaz koç ñeklinde getirilip cennetle cehennem
arasæ bir yerde kesilir ve ñöyle ilan edilir: Ey cennet ahalisi (haberiniz olsun
size) ölümsüz kalæñ (var)! Ve ey cehennem ehli (sizin de haberiniz olsun, size
de) ölümsüz kalæñ (vardær)!“
„Cehennem onlaræn hepsinin toplanacaåæ yerdir. O cehennemin yedi kapæsæ
olup, her kapædan (girmek üzere) onlardan ayrælmæñ bir kæsæm vardær.“ (Hicr
Suresi)
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Cennet kapælaræ da sekizdir. Bunlar: „Dâr’üs-Selâm, Cennet’ül-Me’va, Cennet’ülHuld, Cennet’ün-Neîm, Cennet’ül-Firdevs, Cennet’ül-Karar, Cennet’ül-Adin ve
Cennet’ül-Vesile’dir.“
Çocuklar! Cehennem kapælarænæn yedi, cennet kapælarænæn sekiz olmasænæn da elbette
hikmeti vardær. Acaba bu hikmet ne olabilir? Æslam âlimlerinin bazælaræ ñöyle diyor:
„Cehennem kapælarænæn yedi olmasæyla cennet kapælarænæn sekiz olmasæ arasænda açæk
bir münasebet vardær. Denebilir ki: „Bu kapælar insanoålunun mükellef olan uzuvlaræ ile
alâkadardær. Ænsanæn kalp, dil, göz, kulak, el, ayak, aåæz ve tenasül organæ olmak üzere
sekiz vazifeli uzvu vardær. Bunlardan yedisi zâhirde (görünüñte), birisi de bâtændadær,
bu da kalbdir. Doårudan doåruya Hakk’a bakan kalb kapæsæ açæk olursa bu sekiz
âzanæn her biri, Hakk’æn emri üzere hareket ederek, vazifesini yaparak cennete birer
giriñ kapæsæ olur. Fakat içerde ruh körleñmiñ, kalb kapæsæ kapanmæñ ise zâhirdeki yedi
uzvun her biri Hakk’æn emrini terk etmiñ, ñeytana uymuñ olduklarændan cehenneme
açælmæñ birer kapæ olmuñ olurlar. Ancak, iman ve mârifet kapæsæ olan kalb, daima
cehenneme kapalædær, bu kapædan girilebilirse yalnæz cennete girilir, kalb cehenneme
yol vermez. Æñte bu hikmete binaen olmalæ ki, Cenab-æ Hakk cennet kapælarænæ sekiz,
cehennem kapælarænæ yedi olarak yaratmæñtær.“
O halde çocuklar, çok dikkatli olalæm, kalbimiz Hakk’a açæk olmalæ, daima Hakk’æ
düñünmeli, Hakk’tan yana olmalæ ve nihayet Hakk’æn hatærænæ her ñeye tercih etmelidir.
Buna paralel olarak da her yerde ve her zaman Hakk’æ duyalæm, Hakk’æ görelim,
Hakk’a koñalæm, Hakk’æ tutalæm, Hakk’æ tavsiye edelim, Hakk’æ müdâfaa edelim. Böyle
olalæm ki, sekiz kapæsændan da cennet bize yol versin. Yoksa cennetin kapælaræ kapanær
da bize yol vermez. Rezil oluruz, sefil oluruz. Cehennemi boylar ebediyyen bedbaht
oluruz!
Çocuklar! Ñimdi cennet ve cehennem hakkænda ayet ve hadis’lerden sadece bir
kaçænæ mealen kaydedelim:

Cehennem hakkænda:
Cehennemin hararetinin dehñet ve ñiddeti hakkænda Resul-i Ekrem Efendimiz ñöyle
der:
„Sizin ateñiniz, ki insanoålunu yakmakta olduåu ateñ, cehennem ateñinin
yetmiñ cüz’ünden (derecesinden) bir cüzdür...“ (Buhari, Müslim ve Tirmizî)
„Cehennem ateñini ñu sizin ateñiniz gibi mi zannediyorsunuz? O, zift
(katran)dan daha karadær...“ (Beyhakî)
„... Eåer cehennemin kævælcæmlarændan bir kævælcæm meñrikte olsa onun harareti
maåripde hissedilir.“ (Taberanî)
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„Cehennem ateñi bin sene yakældæ. Nihayet kæzardæ, sonra bin sene daha
yakældæ, nihayet beyazlañtæ, sonra bin sene daha yakældæ, nihayet karardæ. Ñimdi
karanlæk gece gibi karadær.“ (Tirmizî, Æbni Mace)
„... O halde o ateñten korunun ki onun yakætæ (odunu) insanlarla tañlardær. O
kâfirler için hazærlandæ.“ (Bakara Suresi)
„Esasen onlar kæyameti yalanladælar. Biz kæyametin geleceåini yalanlæyanlara
çælgæn alevli bir ateñ hazærlamæñæzdær. Bu ateñ onlara uzak bir yerden görününce,
onun kaynamasænæ ve uåultusunu anlar iñitirler.“ (Furkan Suresi)
„Yalanlamæñ olanlaræn vay o gün haline! Æmansæzlara o gün ñöyle denir:
„Yalanlayæp durduåunuz ñeye gidin“, „Gölge yapmayan ve ateñten de
korumayan üç kollu (duman) gölgesine gidin...“ Çünkü o (ateñ) öyle kævælcæm
atar ki, her biri sanki bir saraydær. Her biri sanki saræ saræ erkek develerdir.“
(Mürselât Suresi)

Cehennemin dereleri ve daålaræ:
„Veyl: Cehennemde bir deredir ki kâfirler o dereye atældæåænda ancak kærk senede
dibine düñerler.“ (Tirmizî).
„(Ey ümmetim) Hazen Cübbi’nden Allah’a sæåænæn!“ Hazen Cübbi nedir, diye
sorulduåunda, Peygamberimiz ñu cevabæ verir: „O cehennemin bir deresidir ki,
cehennem günde 400 defa (onun ñiddetinden) Allah’a sæåænær.“ „Ya Resulallah buraya
kimler girecek?“ soru sorulduåunda Resulullah: “Burasæ riyakâr (ihlâssæz) kur’alar
(hafæzlar) için hazærlanmæñtær.“ (Æbni Mace)
„... Hayær, hayær! Çünkü o, bizim ayetlerimize karñæ son derece inatçædær. Onu sarp bir
yokuña sardæracaåæm...“ (Müdessir Suresi)
„Seud, ateñten bir daådær ki kâfire, bu daåa çækmasæ teklif edilir. Elini bu daåa
koyduåu zaman erir, kaldærdæåæ zaman eski haline döner, ayaåænæ koyduåu zaman
ayaåæ erir, kaldærdæåæ zaman eski halini alær. Yetmiñ senede bu daåa çækar, sonra
düñer.“ (Ahmed b. Hanbel, Tirmizî)

Cennet ve nimetleri:
Çocuklar! Ñimdi de ñu hususlara temas edeceåiz: Cennete giriñ, cennet ehlinin
güzelleñmesi, cennet dereceleri, cennet binalaræ, cennet çadærlaræ ve köñkleri, cennet
nehirleri, cennet aåaçlaræ ve meyveleri, cennet elbiseleri ve döñekleri, cennet kadænlaræ
ve Huriler, Allah’æn cemâlini müñahede.
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Çocuklar! Cehennem ve azap çeñitleri ne kadar dehñet ve ñiddetli, ne kadar elemli
ve æzdæraplæ ise cennet ve nimetleri de en azændan bir o kadar hoña gidici, sevindirici,
huzur ve zevke daldæræcædær. Allah cümlemize nasib eylesin. Amin!

Cennete giriñ:
Müslümanlar cennete bir binite binerek varacaklardær. Bu hususu Sevgili
Peygamberimiz ñöyle anlatær:
„Onlar mezarlarændan kalkænca kendilerini beyaz binitler karñælar, kanatlaræ
üstünde altun hevdeçler vardær. Nalinlerinin baålaræ parlayan nur gibi,
adæmlarænæn her biri gözün kestirebileceåi mesafe kadardær, (bu ñekilde) cennet
kapæsæna varærlar...“ (Æbn-i Ebi Derda, Beyhakî)
„Rabb’lerine karñæ gelmekten sakænanlar, bölük bölük cennete götürülür.
Oraya vardæklarænda cennet kapælaræ açælmæñ, vazifeliler bunlara: Selâm size, hoñ
geldiniz! Buyurun, temelli olarak buraya girin, derler.“ (Zümer Suresi)

Cennetliklerin güzelleñmesi:
„... Boyu 60 arñæn uzar, yüzü beyazlañær, bañæna nurdan bir taç konur.“ (Tirmizî)
„Cennete önce gireceklerin yüzleri ayæn ondördü gibidir. Onlaræn arkasændan
gireceklerin yüzleri ise parlak yældæzlara benzer, ne küçük ne de büyük abdest
bozarlar, ne sümük yüzü görürler ne de tükürük...“ (Buhari, Müslim)
„Cennet sakinlerinin ne bedenlerinde kæl vardær ne de yüzlerinde, gözleri sürmeli,
hepsi 33 yañænda, ihtiyarlamazlar, gençlikleri devam eder, elbiseleri de eskimez,
daima yeniliåini ve güzelliåini korur.“ (Tirmizî)

Cennet dereceleri:
Yukaræda beyan ettiåimiz gibi cennette de derece farklaræ vardær. Herkes ameline
göre derece alacak. Bu husus ñöyle anlatælær:
„Cennette 100 derece vardær. Her iki derece arasæ da yüz senelik mesafedir.“
(Tirmizî)
„Cennette yüz derece vardær ki, Allahü Teala onlaræ Allah yolunda cihad
edenlere hazærlamæñtær.“ (Buharî)
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„Cennette muhtelif cevherden yapælmæñ binalar vardær ki içinden dæñæ, dæñændan
da içi gözükür. Orada gözler görmemiñ, kulaklar iñitmemiñ nimet ve lezzetler
vardær.“ (Beyhakî)
„Bir kerpici altændan, bir kerpici gümüñten, çamuru miskten, tañlaræ inci ve
yakuttan, topraåæ da zâferandan binalar vardær..“ (Ahmed b. Hanbel, Tirmizî)
„... Adin cennetlerinde, hoñ hoñ meskenlere de (sizleri) koyacak.“ (Saf Suresi)

Cennet çadærlaræ:
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), cennetin çadærlarænæ ñöyle târif eder:
„Mü’minlerin cennette içi boñ inciden çadærlaræ vardær ki, semaya doåru
uzunluåu 60 mildir. Bu mü’minin ehl-ü iyâli oradadær. (Bu çadær o kadar geniñtir
ki) bir taraftaki öbür taraftakini göremez.“ (Buharî ve Müslim)

Cennet nehirleri:
Çocuklar! Cennette çeñitli adlar altænda sular ve nehirler vardær. Bu da ñöyle anlatælær:
„Kevser, cennette bir nehirdir ki etrafæ altundur. Ænci ve yakut üzerinden
akmaktadær. Topraåæ misk, suyu ise baldan daha tatlæ, kardan daha beyaz.“ (Æbni
Mace, Tirmizî)
„Cennette su denizi, süt denizi, bal denizi vardær. Æñte, nehirler (cennet
nehirleri) bunlardan akar (kaynaåænæ bunlardan alær).“ (Beyhakî)
„Allah’a karñæ gelmekten sakænanlara vaad edilen cennet ñöyledir: Orada temiz
su ærmaklaræ, tadæ bozulmayan süt ærmaklaræ, içenlere zevk veren ñarap ærmaklaræ
ve süzme bal ærmaklaræ vardær.“ (Muhammed Suresi)
Çocuklar! Cennet meyveleri, elbiseleri, döñekleri, kadæn ve hurileri hakkænda Kur’an-æ
Kerim ne diyor? Æzahlæ olarak bir kaç ayeti görelim:
„Hayær ve iyilikte ileri gidenler yok mu? Æñte onlar gözdelerdir. Bunlar evvelki
ümmetlerden çoksa da sonrakilerden azdær. Altændan örülmüñ tahtlar üzerinde
otururlar... Onlaræn yanlarænda daima aynæ halde kalan genç hizmetçiler,
bañaåræsæ ve dönmesi vermeyen, bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuñ kâseler,
ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler, arzu edecekleri kuñ etleriyle dolañær
dururlar ve orada iñledikleri iyi amellere karñælæk olarak, sedefdeki inciler gibi,
ceylan gözlü huriler de vardær. Orada ne bir boñ laf ne de günaha sokacak bir
söz iñitmezler, sadece selama karñælæk selam iñitirler.“
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„Defterleri saåændan verilenler yok mu, bu mutlu saåcælar, dikensiz kiraz
aåaçlaræ, salkæmlaræ sarkmæñ muz aåaçlaræ, uzamæñ gölgeler altænda, çaålayarak
akan su kenarlarænda, bitip tükenmeyen ve yasak da olmayan bol meyveler
arasænda, yüksek döñekler üzerindedirler. Biz ceylan gözlüleri, defteri saådan
verilenler için yeniden yaratmæñæzdær. Onlaræ bâkire, eñlerine düñkün ve yañætlaræ
kælmæñæzdær.“ (Vâkæa Suresi)
Çocuklar! Cennet ve nimetlerinin tasviri hakkænda bu kadarla yetineceåiz. ErRahman Sure’sinin son iki sayfasæ bu mevzuda derli toplu hayli mâlumat vermektedir.
Bu sayfalaræn tercümelerine bakabilirsiniz. Bir de bu nimetlerin üstünde bütün bunlaræ
gölgede bærakacak ve unutturacak bir ikram da vardær ki, o da Cenab-æ Hakk’æn
cemalini müñahade etmek ve görmektir. Bunu da Peygamberimiz (a.s.) ñöyle anlatær:
„Cennet ehli cennete girdiåi zaman, Cenab-æ Hakk onlara ñöyle der: Bir ñey
ister misiniz ki, onu da size vereyim? Bunun üzerine onlar: Ya Rabb’i, sen
yüzümüzü aåartmadæn mæ? Nârdan kurtaræp bizi cennete koymadæn mæ? Sonra
perde kalkar (Onlar Cenab-æ Hakk’æn zâtænæ görürler) ve onlara bundan daha
zevkli verimli bir ñey verilmemiñtir.“ Sonra Peygamberimiz (a.s.), „Æyilik edenler
için cennet ile bir de ziyade vardær!“ mealindeki ayeti okur. (Müslim, Tirmizî ve
Neseî)
Elhasæl çocuklar! Cennet öyle bir saadet yurdudur ki, orada her bakæmdan
mükemmel bir hayat var, eksik hiç bir taraf yok; Ruhun da bedenin de son derece
haz duyacaåæ, zevk alacaåæ bambañka bir âlem; Dünya ve dünya nimetleri ile kæyas
kabul etmez, dünyada cennet nimetlerinin sadece adlaræ var, mahiyet ve hakikatlaræ
ise bildiåimiz, gördüåümüz nimetlerden ayrædærlar. Cennet nimetlerinin sularænda,
meyvelerinde ve etlerinde beåenilmeyecek, hoña gitmeyecek hiç bir yön mevcut
deåildir. Çürümezler, eskimezler ve bozulmazlar... Bunlar særf zevk almak, lezzet
duymak için alænær. Bu nimetler insanæn ne midesini ñiñirir ne karnænæ aårætær.
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Peygamberim Ulûdur!
Peygamberim ulûdur,
Abdullah’æn oåludur,
Güzel adæ Muhammed,
Yolu Allah yoludur!
Annesidir Âmine,
Nur yaådæ can evine,
Gördü tatlæ rüyalar,
Æmrendi gök zemine (1)!
Doådu Hakk’æn güneñi,
Doåmadæ hiç bir eñi;
Beñ yüz yetmiñ bir yælæ,
Söndü ñirkin (2) ateñi!
Bastæ altæ yañæna;
Kaldæ bir tek bañæna,
Ænci gibi annesiz,
Üzüntüler boñuna!
Hakk dindirir her yasæ,
Dedesiyle amcasæ,
Hemen kanaat gerdiler,
Büyüdü gül yoncasæ!
Kærk yañæna deåince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi!..
Herkes kördü saåærdæ,
Gelin... diye baåærdæ,
Hakk’æn doåru yoluna,
Ænsanlaræ çaåærdæ!
Sürü sürü gümraha (3),
Karñæ duran O oldu,
Ænsanlaræ felâha (4),
Kavuñturan O oldu!
Yirmi üç yæl didindi,
Tañæ yastæk edindi.
M. Asæm Köksal
(1) Yer, (2) Allah’a ortak koñmak, (3) Sapæk, (4) Kurtuluñ
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- 6 KAZA VE KADERE ÆMAN
Mehmed Âkif’ten:
Girmeden tefrika bir millete düñman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!
Ne irfandær veren ahlâka yükseklik ne vicdandær,
Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandær!
Donanma, ordu yürürken muzafferan ileri,
Özengi öpmeåe hasretti garbæn elçileri!
Evet bütün beñerin hakkædær beka emeli,
Fakat bu hakkæ ne tañtan ne leñten istemeli!
Doårudan doåruya Kur’an’dan alæp, ilhamæ,
Asræn idrâkæna söyletmeliyiz Æslam’æ!

Kaza ve kadere iman:
Kader meselesi, imanæn altæ ñartændan altæncæsædær. Bu, anlañælmasæ, anlatælmasæ en çok
zor olan bir mevzudur. Tarih boyunca kader, tartæñma mevzuu olmuñ, gerek filozoflar,
gerek kelâmcælar çeñitli fikirler ileri sürmüñlerdir. Biz burada bu mesele üzerinde fazla
durmayacaåæz, ñöyle bir iñaret edip geçeceåiz.
Aslænda kader, çok hassas bir konu olduåundan, üzerinde uzun uzadæya durmaya,
enine boyuna bahsetmeye tahammülü yoktur. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) bizleri bu
husustan sakændærmæñtær.
Bir gün ilk müslümanlardan birkaçæ, kader meselesi üzerinde münakañaya dalmæñtæ.
Bunu gören Peygamber Efendimiz (a.s.) kendilerini uyarmæñ: „Ben bunun için mi
gönderildim, yoksa siz bununla mæ emredildiniz? Bu meselede münakaña
etmek sizden evvelkilerin helâkæna sebep olmuñtur!“ demiñtir.
Kadere ve kazaya inanmak farzdær. Ñöyle ki: „Ben her ñeyin, hayær ve ñerrin
Allahü Tealâ’næn bilmesi ile, dilemesi ile, takdir etmesi ile ve yaratmasæ ile
meydana geldiåine ve geleceåine inandæm, kabul ve tasdik ettim. Ancak Allah’æn
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takdir ve tayin ettiåi olur. Ve hem takdir edilen zaman ve mekanda, hem de
takdir edilen ñekilde meydana gelir. Kader ezelî bir plansa kaza da zaman ve
mekân içinde bu planæn bir tecellisi ve uygulanmasædær. Kader kalemi ne
yazmæñsa, hâdiseler âleminde ancak o meydana gelir...“
Evet çocuklar! Allah’æn mülkünde hiçbir ñey plansæz, proåramsæz deåildir, geliñi
güzel deåildir. Her ñey bilinmiñ, dilenmiñ, takdir edilmiñ, zaman ve mekânæ tesbit ve
tayin edilmiñtir. Bir mühendis, bir mimar yapacaåæ bir ñeyin, bir binanæn plan ve
proåramænæ yapar da Allah’æn kendisine has plan ve proåramæ olmaz mæ?!. Nitekim
Kur’an-æ Kerim’de buna dair çok ayetler vardær:
„Her ñeyi O yarattæ, hem takdir etti!“ (Furkan, 2)
„... Ve her ñey O’nun katænda bir ölçüye göredir.“ (Ra’d Suresi)
Böylece kader mevzuunda umumî bilgi verdikten sonra insanæn kaderine
geçelim:
Esas mesele, birbirine zæt gibi gözüken kaderle insanæn hüviyyetini baådañtærmaktær.
Ælk bakæñta bu, mümkün olmayan bir ñey! Kader varsa insanda hür irade, serbest
düñünce yoktur, her ñey alæn yazæsæna baålædær. Ñayet insan serbest ise kaderin (alæn
yazæsænæn) olmamasæ lazæm. Burada yalnæz ñu kadarænæ söylemekle yetineceåiz: Bu
mevzuuda bañlæca üç görüñ vardær:
1- Kader yoktur, insan düñüncesinde ve iñinde hür ve serbesttir. Her yaptæåænæn
yaratæcæsæ kendisidir. Bu Mutezile’nin görüñüdür.
2- Birinci görüñün tam tersi: Ænsanda hürriyet diye bir ñey yoktur. Her ñey kadere
baålædær. Ænsan aåaçlaræn, otlaræn yapraåæ gibidir. Kader rüzgaræ nasæl esmiñ, alæn yazæsæ
ne yazmæñ ise öyle hareket etme zorundadær. Bu da Cebriye mezhebinin görüñüdür.
Çocuklar! Her iki görüñ de akæl ve nakil delillerine uymamaktadær. Birinci görüñe göre
Allah’tan bañka yaratæcænæn bulunmasæ lazæm gelir ki, akæl ve nakil bunu kabul etmez.
Ækinci görüñü kabul etsek, o zaman da insanæn sorumlu olmamasæ, ceza ve mükâfata
layæk bulunmamasæ gerekir. Bunu da akæl ve nakil kabul etmez.
3- Kader vardær. Fakat bunun yanænda Allah insana bir nevi, bir miktar hürriyet ve
serbesti vermiñtir ki, buna cüz-i irade denir. Bu görüñ de, baålæ bulunduåumuz Ehli
Sünnet vel-Cemaat’æn görüñüdür. Bu görüñte hem yaratma sæfatænæn yalnæz Allah’a ait
olduåu korunmuñ oluyor, hem de insan hayær iñlediåi takdirde mükâfata, ñer iñlediåi
takdirde de cezaya hak kazandæåæ ifade edilmiñ bulunuyor. Kul yaratæcæ deåil cüz-î
iradesi ile kesbedicidir (kazanæcædær).
Çocuklar! Æman mevzuundaki sohbetimizi burada bitirirken, Yüce Mevlâ’dan
cümleniz ve cümlemize dünya ve ahiret saadeti için dua ve niyaz ederiz!
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ÆMAN
Canlæ, cansæz bütün eñyanæn içinde duyulan,
Bütün âlemleri aydænlatacak ñey: Æman!..
Gönül iklimine doådukça hidayet güneñi,
Geceler, gündüz olur, iñte bu imanæn iñi!..

Ermek ne saadettir o imandaki nura,
Vicdana safâlar veren âsude huzurâ!..
Æmanla geçen her gece, gündüz gibi aydæn,
Bir taze bahar âlemi: Her anæ hayatæn!..

Ali Ulvi KURUCU
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Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Kimdir?

Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid ve Hatice’den
doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi Gündoådu)
köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî olarak 1926’dær. Rumî
olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu, Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani hafæzlæåænæ); Sarf,
Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i
Tefsir, Usul-i Hadis ve Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis
ve Kelam gibi füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum müftüsü
Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu Molla Cami, Mantæk,
Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi derslerine katælmæñtær.
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b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini haricten
vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum Lisesi’nden mezun
olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir de üniversite
tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna
yaklañænca bu fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel Dairesi Bañkanæ,
Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri
Federasyon Azalæåæ, Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve
Fetva Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi Umumî
Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti Reisliåi ve nihayet Hilâfet
Devleti
Reisliåi, yani „Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn“
vazifelerine getirilmiñtir. Bunlardan bir kæsmænda vazife müddetleri kæsa
olmuñ ise de bir kæsmænda uzun olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ
vazifeler altæ ay gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11 sene, müftülük
vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler Birliåi Emirliåi 10 sene
olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet Devleti'ni
cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) bin Reñid uåruna mücadele verdiåi
Rabb'isine, 15 Zilhicce 1415'e tekabül eden (15 Mayæs 1995) Pazartesi
günü saat 12.50’de Hilâfet bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini
içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri, müslümanlaræn bir saat bile
Halife'siz kalmasæ caiz olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü
bir toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum Halife'mizin tavsiyesini de
nazar-æ itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn
rahle-i tedrisatænda tâlim ve tahsil yapan Muhammed Metin Müftüoålu
(Kaplan) Hoca'yæ Halife olarak seçtiklerini ve bey'at etmiñ olduklarænæ
bütün bir dünyaya ilan ettiler.
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