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“Sa'y ve gayrettir medâr-ı i'tilâ 

Sa'ye makrundur feyz-ı kibriyâ 

  

Gayrete tergîb eder işte Hudâ, 

'Leyse li'l-insâni, illâ mâ seâ.' ” 

Giriş: 
İmana ait bilgiler en değerli bilgilerdir ve her insanın öğrenmesi üzerine farz olan temel 

bilgilerdir. Zira Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin dediği gibi “Kâinatta en yüksek hakikat 

imandır.” İnsanın yaratılış amacı da kâinat sultanına iman etmek ve itaat etmektir. 

İman her akıl baliğ olan insanın kâinat kitabını okuyarak aklını kullanarak “Ben kimim, 

nereden geliyorum, niçin bu dünyaya gönderildim, nereye gidiyorum ve yaratılış amacım 

nedir ve bütün bunları kim yapmaktadır ve amacı nedir?” gibi soruların mantıklı cevabını 

bulmak olmalıdır.  

Bu soruların cevabını aklı ikna ve kalbi tatmin edecek şekilde bulmak ve öğrenmek için 

de Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Ayetü‟l-Kübrâ” ve “Haşir Risalelerini” okuması 

şarttır. O zaman kâinatın yaratılış amacını ve bir insan olarak vazifesini ve yaratıcının 

maksadını kavrar ve iman gözü ila kâinat kitabını okumaya başlar ve mütekâmil bir insan 

olur. 

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde “Eddînü bedee ğarîben ve se-yeûdü ğarîben. Tûbâ 

lil-gurebâ! Ellezîne yuslihûne mâ efsedehu‟n-nâsu min ba‟dî min sünnetî” yani, “Bu din garip 

başladı sonunda yine garip olacaktır. Müjdeler olsun bu dine sahip çıkan o gariplere ki onlar 

benden sonra insanların ifsat edildiği bir zamanda sünnetimi ihya etmek için çalışırlar” 

buyurmuştur. Bizler de bu gariplerden olmayı ümit ederek peygamberin en önemli sünneti 

olan “Marifetullahı” ders verme ve “İman Dersi” ile insanlığı irşat etme görevinin bir 

nebzecik kıyısından tutmaya çalışıyoruz.  

Çalışmak bizden Tevfik ve hidayet Allah‟tandır.   

 

1. Yüce Allah’ı Tanımak: 

İnsanın üzerine farz olan en mühim görevi ve yaratılış amacı Vacip Teâla‟yı tanımaktır. 

Eş‟ariye göre kulun Allah‟ı tanıması şer‟an vaciptir. Zira “Biz peygamber göndermediğimiz 

kavme azap etmeyiz” (İsra, 17:15) ayeti gereği nübüvvet ile sabit olur. Maturudi ise ayetin 

dünyevi cezayı kast ettiğini, uhrevi cezadan kurtarmayacağını belirtir. Yani, Allah peygamber 

göndermediği kavme dünyada ceza vermek suretiyle azap etmez; ancak bu uhrevi cezadan 

kurtarmaz. Zira akıl sahipleri eserden müessire intikal tarıkıyla Allah‟ın varlığına inanmakla 

mükelleftir” der. Zira yüce Allah akıl sahiplerine hitap ederek “Yerde ve gökte ne var bakıp 

ibret almaz mısınız?” (Yunus, 10:101) “Allah‟ın rahmet eserlerine bakın ölümünden sonra 

yeryüzünü nasıl diriltiyor. Sizlerin diriltilmeniz de böyledir. Allah her şeye kadirdir” (Rum, 

30:50) buyurmaktadır. 

Yeryüzünde yaratılan varlıklar üzerinde düşünerek tefekkür etmek ve eserden müessire 

intikal tarıkıyla yaratıcısını bulmak aklın vazifesidir. Yaratılanlar yaratıcıya asla benzemediği 

için yaratıcıyı değil, yaratılanları düşünerek yaratıcının ilmini, iradesini, kudretini anlamak 

vazifemizdir. Peygamberimiz (sav) “La ibadete ke‟t-tefekkür. Tefekkürü saatin hayrun min 

ibadete senetin ev sittine senetin. Tefekkerû fi âlâillahi ve la tefekkerû fi zatillahi lem takdirû. 

Küllü mâ hatara bi-bâlike vallahü teâla ğayru zalike” yani, “Tefekkür gibi ibadet yoktur. Bir 

saat tefekkür bir sene, bazen altmış sene ibadetten hayırlıdır. Sizler Allah‟ın eserleri üzerinde 

düşününüz ki varlığını anlayasınız; zatını ise düşünemezsiniz ve buna gücünüz yetmez teşbihe 



ve şirke düşebilirsiniz. Akıl ve hayalinize ne gelirse gelsin Allah bunun dışındadır” 

buyurmuşlardır. 

İslam bilginleri Allah‟ın marifetine insanların tam olarak güç yetiremeyeceklerini ancak 

Allah‟ın kendilerine verdiği akıl ve ilim nispetinde ve duygularının hitap ettiği âlemlerle 

sınırlı olarak anlayabileceklerini söylemişlerdir. Bu nedenle daima münacatlarında 

“Sübhaneke mâ arafnâke hakka ma‟rifetike” yani “senin marifetine hakkıyla kadir olup takdir 

edemeyiz” diye acizlikerini itiraf etmişlerdir.  

İsbat-ı vacip konusunda akıl ve kıyas yolu yeterlidir. Nitekim bir çöl bedevisi dahi “El 

baîratü tedüllü ale‟l-baîr. // Ve eserü‟l-akdâmi ale‟l-mesîr // Efe-semâun zâti ebrâcin // Ve 

arzun zâtü ficâcin // Hellâ tedüllü ale‟llatîfu‟l-Habîr?” yani “Devenin tersi deveye, izi de 

yürüyüşüne delalet eder de burçlar ve yeryüzündeki eserler yaratıcıya delalet etmez mi?” diye 

Allah‟ın varlığına istidlal ederken elbette ilim sahiplerinin hiçbir mazereti olamaz. Bu nedenle 

Hz. Ali (ra) “Ben aklen görmediğim ve kalben marifetine ermediğim Rabbe ibadet etmem!” 

diye bu gerçeği ifade etmiştir. İslam bilginlerinden Abdulkerim Yemenî (ks) namaza şöyle 

“İlimle hakkıyla bilemediğim, hiç kimsenin de künhüne vakıf olmadığı, bizatihi kendisinin 

kendisini bildiği Allah rızası için namaza niyet ettim” diyerek niyet ederdi.  

Ahiretin varlığı konusunda da Hz. Ali (ra) bir doktor ve astronom ile yaptığı konuşmayı 

şöyle özetlemiştir: “Kâle‟n-necmü ve‟t-ttabîbü kilâhümâ // Len hayşürü‟l-ecsâdü kültü 

ileyhimâ // İn sahha kavlükümâ fe-lestü bi-hâsirin // Ve in sahha kavlî fe‟l-husrânu aleykümâ” 

demiştir. Yani, “Müneccimle tabib geldiler, cesetler dirilmeyecek dediler. Ben de onlara şayet 

siz doğru iseniz benim bir kaybım yoktur, şayet sözüm doğru ise sizin haliniz yamandır 

dedim” buyurarak mantıklı bir cevab-ı sukût vermiştir.  

Peygamberimiz (sav) münacatı olan Cevşenü‟l-Kebir‟in seksen altıncı fırkanda “Yâ 

men zahara fî külli şey‟in âyâtühü!” yani “Ey her şeyde delilleri zahir olan Allahım!” 

buyurarak her şeyin varlığına delil olduğunu ifade etmiştir. Ebu‟l-Atahiye bu fırkadan aldığı 

ilhamla bir şiirinde “Ve fi külli şey‟ün ayetün // Tedüllü alâ ennehu vâhid” yani, “Her şey 

varlığına birer delildir. Daim birliğini anar Allah‟ım!” demiştir. 

 

1.1 Marifetullah     

Allah kendisinde başka yaratıcının güç ve kudret sahibinin bulunmadığı, her şeyin onun 

eseri ve sanatı olduğu tek ve yekta, Rahman ve Rahim olan sonsuz güç ve kudret, ilim ve 

irade sahibidir. Her şey onun ilminin, irade ve kudretinin eseridir.  

Allah kendisinden başka ilah olmayan Hayy ve Kayyum olandır. Hayat onun Hayy 

isminin tecellisi ve her şey onun kayyumiyeti ile kâimdir. Sema ve arzda olan bütün 

varlıkların yaratma, hayat verme, hayatını rızıkla devam ettirme, şifa verme, düşmanlarından 

koruma gibi bütün tedbirlerini görür. Kullarının bütün salih amelleri ona yükselir ve o her şeyi 

bilir, görür ve her sesi işitir ve ihtiyacına cevap verir. O sizin açıkladıklarınızı da gizli 

tuttuklarınızı da kalbinizden geçenleri de bilir. Yaratan yarattığını bilmez mi? O her yerde 

hazır ve nazırdır ve her şeyden haberdardır. (Mülk, 67:14) 

O Allah her şeye her şeyden daha yakın olan, kâinatın içini dışını, altını üstünü kuşatan 

Arş üzerinde hâkimiyetini kurmuş olduğu için her şeye her şeyden daha yakın oluğu gibi 

insana da şah damarından daha yakındır. İnsanın bilmediği ve henüz farkında olmadığı 

vücuduna ait bütün faaliyetleri yapan ve yaptıran, insanın ruhuna, kalbine ve aklına hükmeden 

yüce kudret sahibidir, Latif ve Habirdir. 

O yüce yaratıcı daima faaldir. (Büruc, 85:16) Her zaman ayrı bir işte ve ayrı bir 

şe‟ndedir. (Rahman, 55:29) Her faaliyeti idare ederken, Rahmet, İnayet, Rububiyet, Uluhiyet 

ve Rezzakıyet gibi şe‟nleri her daim faal bir şekilde yönetir ve idare eder.  

Her şey fanidir ve fenaya giderken O yüce yaratıcı ise bakidir ve ancak onun rızası için 

yapılan şeyler onunla beraber bekaya mazhar olabilir. (Rahman, 55:26-27)  



Peygamberimiz (sav) bir gün hutbe okurken “Semalar onun sağ elinde dürülmüştür. O 

şirk koşanların şirk koştuğu şeylerden beridir. Onu bilmeyenler onun kadrini ve kıymetini 

bilmedikleri için kendi nefislerine zulmetmektedirler” (Zümer, 39:67) ayetini okudu ve şöyle 

buyurdular: “Kıyamet gününde semalar O‟nun sağ elinde olacaktır. Bir çocuk nasıl elindeki 

topu ile oynuyorsa O da semaları elinde çevirecek ve “Güçlü benim, Kahhar benim!” 

diyecektir.” Peygamberimiz (sav) öyle şecaatle ve sesini yükselterek bu sözü söyledi ki 

mimber üzerinde sallandı, sanki düşecek gibi oldu. Devam etti: “Kıyamet gününde cehennem 

kükreyerek mahşer ahalisi üzerine gelir. Yüce Rahman ayağı ile cehennemin üzerine bastığı 

zaman cehennem iç içe geçer ve “Yeter! Yeter!” demeye başlar.”  

Peygamberimiz (sav) devam etti: “Adalet üzere olanlar kıyamet günü Rahman‟ın 

sağında olacaklardır. Onun her iki eli de sağdadır” yani, kahrı da lütfu da rahmet ve inayet 

eseridir. Ondan gelen her şey hayırdır. Zira hayr-ı mutlaktan hayır gelir. Lütfu da kahrı da 

bilenler için hoştur. 

Peygamberimiz (sav) devam etti: “Kulların kalpleri de yüce Allah‟ın iki parmağı 

arasındadır. Onları dilediği gibi evirir, çevirir. Arzu ettiği ve istediği yöne döndürür.” “Cennet 

ehli olan salih kullar kıyamette yüce Allah‟ın rahmet yüzünü görürler. Yüce Allah onlara 

tecelli ederek mahşerin sıkıntısından kurtaracak ve istediklerini verecektir.” 

 

1.2 Rü’yetullah: 
Ehl-i Cennet cennette Yüce Allah‟ın cemalini göreceklerdir. Peygamberimiz (sav) 

“Allah Teâla onlara tecelli edecek ve istediklerini verecektir” buyurmuştur. Zira yüce Allah 

Kur‟an-ı Kerimde “İyilik yapanlara cennette hüsnâ ve ziyadesi vardır. Onların yüzlerine ne bir 

karanlık ve ne bir zillet bulaşır. Onlar cennet ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır.” (Yunus, 

10:26) İslam bilginleri “Hüsnâ” kelimesi ile Cennetin kast edildiğini “Ziyade” kelimesi ile de 

“Vechullah” yani Allah‟ın zatının müşahedesi olduğunu belirtmişlerdir.  

Cennette yüce Allah‟ın görülmesini anlatan Kıyame Suresinin “O gün nice yüzler vardır 

ki Rablerine bakarak parlar” (Kıyame, 75:22-23) ayetinde belirtildiği gibi mü‟minler cennette 

yüce Allah‟ın zatını müşahede ecekleri ve gözleri ile de görecekleri belirtilmiştir. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Ya Resulallah! „Bizler ahirette Rabbimizi görebilecek miyiz?‟ 

şeklindeki bir suale gökteki dolunayı göstererek “Bu dolunayı gördüğünüz gibi sizler de 

Rabbinizi göreceksiniz” buyurarak cevap vermiştir. (Buhari, Tevhid, 24) Ehl-i Sünnet uleması 

Cennette mü‟minlerin Rablerini “bilâ-kemm velâ keyf” yani kemiyet ve keyfiyetten uzak bir 

şekilde görecekleri konusunda ittifak halindedirler. Tabii ki cennet ve ahirete ait haller ve 

keyfiyetleri bu dünya hayatı ile kıyas edilemez. 

 

1.3 Arş ve Kürsi:  

Yüce Allah semayı yedi kat olarak yaratmıştır. Bu semaları da arşı ile kuşatmıştır. Her 

bir sema tabakası arasında beş yüz yıllık yol vardır. Yedinci semanın üzeri sudur ve Arş da 

onun ötesindedir. Allah teâla arş üzerine istiva etmiş ve hâkimiyet kürsüsünü bunun üzerine 

kurmuştur. Varlık ile yaratıcı arasında nurdan ve zulmetten yetmiş bin perde vardır. Bu 

durumda Kürsi, Arş, Nur, Esir, Atom, Molekül ve Varlık olmak üzere yedi merhale ile 

varlığın teşekkülü ifade edilebilir. 

Arşı taşıyan melekler vardır. Yani Allah‟ın hüküm ve hâkimiyeti “İlim, İrade ve 

Kudreti” iledir. Allah‟ın iradesini temsil eden ve tecellisine vasıta olan meleklerdir. Allah‟ın 

arş üzerindeki iradesini ve hâkimiyetini sağlayan meleklerin nazırları ise “Mukarrebun” ve 

“Kerrubîn” denilen Arşı taşıyan meleklerdir. Zira Padişahıın iradesini ve kanunlarının 

hakimiyeti elbette kendi kendine olmaz. Ancak memurları vasıtası iledir. Ancak padişahların 

memurları ile Allah‟ın melekleri arasında derin bir fark vardır. O da melekler memurlar gibi 

işlerin ortağı ve yardımcıları değillerdir. Ancak her şeyi yapan ve yaratan ve hiçbir şeye 

muhtaç olmayan yüce Allah‟ın bu husustaki iradesini tebliğ ederler ve Allah‟ın şuunâtını ve 



kudretinin tecellisini müşahede ederek teşbih, tekbir ve hamd görevini yaparak ibadet ederler. 

İcraatçı değillerdir. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Hamele-i Arş melekleri ve onun etrafındaki melekler 

Rablerini hamd ile tesbih ederler” (Mü‟min, 40:7) buyurarak bunu bize anlatmaktadır. Arşı 

taşıyan meleklerin sekiz tane olduğunu da yüce Allah Hakka Suresinde şöyle bize haber 

vermektedir: “O gün arşı taşıyan meleklerin adedi sekizdir.” (Hakka, 69:17) Bir kısım 

müfessirlere göre arşı taşıyan dört melek vardır, kıyametten sonra haşirde bunlara dört melek 

daha ilave edilerek sekiz olur demişlerdir.  

Yüce Allah‟ın hüküm ve hâkimiyeti o derece mükemmeldir ki, yedi semâ ve onun misli 

olan arz bir kalkanın içine atılan bir dirhem gibi kalır. Aynı şekilde Allah‟ın arşı içinde 

kürsinin durumu da bir çöle atılan bir yüzük gibi kalır. (İbn-i Kesir, Tefsir, 1:309; Tecrid-i 

Sarih, 9:7) Nitekim“Âyete’l-Kürsi” ayetinde yüce Allah “Kürsinin sema ve arzdan daha 

geniş olduğu” ifade edilir. Buna göre Allah‟ın ilimi, hükmü ve hâkimiyeti her şeyi 

kuşatmıştır. 

Yüce Allah‟ın Kur‟ân-ı Kerimde ifade ettiği “Kürsi” “Yed” “Arş” gibi ifadeleri maddi 

birer madde olarak anlamak doğru değildir. Bu terimler Kâbe‟ye “Beytullah” yani Allah‟ın 

evi demek gibi mecaz ifade eder. Yüce Allah‟ın “Tenezzülât-ı İlâhiye” tabir edilen insanların 

anlayışına göre kendi hüküm ve hâkimiyetini anlatmak için insanların anlayacağı padişahlığı 

ve padişahların kürsüye oturarak ülkesini idare etmesi örneğini ifade etmek içindir. Padişah 

nasıl kürsiye oturarak ülkesini en ücra köşesine kadar hüküm ve hâkimiyeti ile idare ederse 

Allah da bütün kâinatı onun gibi idare ettiğini ifade etmiştir. 

Yüce Allah‟ın kâinattaki tasarrufuna “Arş” tabir edilir. Aynı şekilde yeryüzünde 

tasarrufu da “Arşa istivâ”nın bir başka vechidir. Bu manada “Zât-ı Zülcelâl olan Sâhib-i Arş-ı 

Âzamın mânevî merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki 

mahlûkâtın tedbirine medar dört arş-ı ilâhîsi vardır.” (Lem‟alar, 2005, s. 646) Birinci arşı 

“toprak” unsurudur ki “hıfz ve hayat arşı”dır. Toprak üzerinde tasarruf eden yüce Allah bütün 

bitkileri, hayvanları ve insanlar üzerinde tasarruf eder. Hafîz ve Muhyî isimleri ile hayatı ve 

ölümü yaratır ve toprakta muhafaza eder. İkincisi, fazl ve rahmet arşı olan “Su” unsurudur. 

Yüce Allah su üzerinde tasarruf eder fazl ve rahmeti ile su üzerinde tasarruf ederek bütün 

suya muhtaç varlıklar üzerinde tasarruf eder. Üçüncüsü ilim ve hikmeti ile tasarruf ettiği 

“Nur” unsurudur. Dördüncüsü ise Emir ve İradesinin arşı olan “Hava” unsurudur. Böylece 

yüce Allah “İlim, irade ve kudreti” ile toprak, hava, su ve nur üzerinde tasarruf ederek bunlar 

üzeride mahlûkatına tasarruf eder. (Lem‟alar, 646-647) 

Yüce Allah “mahlûkat-ı arziyeyi, rububiyeti noktasında, havayı emir ve iradesine bir 

nevi arş, ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir 

arş, ve toprağı hıfz ve ihyâsına bir çeşit arş yapmış; o arşlardan üçünü mahlûkat-ı arziye 

üstünde gezdirmektedir.” (Mektubat, 2004, s. 500)  

Arz, âlemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi 

maksuda isal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek semâvattan Hâlık-ı 

Semâvata daha yakın bir yoldur. Zira, kâinatta tecellî-i rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve 

makarr-ı hilâfete ve Hayy-u Kayyûm isimlerinin cilvelerine en uygun, topraktır. Nasıl ki arş-ı 

rahmet su üzerindedir; arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak, tecelliyat ve cilvelere 

en yüksek bir aynadır. Evet, kesif bir şeyin aynası ne kadar lâtif olursa, o nisbette suretini 

vâzıh gösterir. Ve nurânî ve lâtif bir şeyin de aynası ne kadar kesif olursa, o nisbette esmânın 

cilvelerini cilâlı gösterir. Meselâ, hava aynasında, yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su 

aynasında şems ziyasıyla görünürse de elvân-ı seb'ası görünmüyor. Fakat toprak aynası, 

çiçeklerinin renkleriyle, şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Peygamberimiz (asv) 

“Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir” (Münâvî, Feyzü‟l-Kadir, 2:68; Beyhakî, 

Sünen-i Kübrâ, 2:110) buyurmaktadır. Bu hadis-i şerif bu sırra işaret eder. (Mesnevi, 2006, 

s.379-380) 



Arşı bütün kâinatı kuşatan ilahî tasarrufun merkezi olarak ele aldığımız zaman yüce 

Allah‟ın “Arşı su üstünde idi” (Hud, 11:7) ayetine göre yüce Allah‟ın arşı su hükmünde olan 

esir maddesi üzerinde imiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra Sâniin ilk icadlarının tecellisine 

merkez olmuştur. Yani Allah esîri halk ettikten sonra cevâhir-i ferde (atomlara) ınkılab 

ettirmiştir. (İşâratu‟l-İ‟câz, 391) Yüce Allah önce esiri yaratmıştır ve onları tekâsüf ettirerek 

onlardan atomları yaratmış ve atomlardan da kâinatı var etmiştir. Elbette atomların içinde 

bulunan esire ve atomlara hükmeden her şeye hükmeder.  

Son olarak “Her şeyin içine melekût, dışına ise mülk adı verilir. Bu itibarla insan ile 

kalb birbirine hem zarf, hem mazruf olur. Bu kâide arş ile kevn arasında da tatbik edilir. Şöyle 

ki: Arş Zâhir, Bâtın, Evvel ve Âhir isimlerinin halita ve karışığıdır. Demek Arş öyle bir 

halitadır ki şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun sağını solunu, altını ve üstünü 

ihâta etmiş olur.” (Mesnevi, 2006, s.170-171) Hal böyle olunca Arş yüce Allah‟ın her şeye 

her şeyden daha yakın olması ve her yerde hazır ve nâzır olması demektir. Allah arş vasıtası 

ile her şeye her şeyden yakın olur ve her şeyin mülk ve melekûtuna tasarruf eder. Bütün esma 

ve sıfatı ile her şeyin altını üstünü, sağını ve solunu kuşatır. Her yerde aynı anda tasarruf eder. 

Böylece Allah her yerde hazır ve nazırdır. 

Yüce Allah bu gerçeği şu ayetinde ifade etmiştir. “O Allah ki gökleri ve yeri altı günde 

yarattı, sonra hükümranlığını arş üzerine kurarak istiva ettir. Böylece yere giren ve çıkanı, 

gökten inen ve yükseleni bilir ve sizler nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ve sizin 

tüm yaptıklarınızı görür.” (Hadid, 47:4) Bu ayet Allah‟ın arşa istiva etmekle her yerde hazır 

ve her şeye nazır olduğunu, ilmi, iradesi ve kudreti ile her şeyde tasarruf ettiğini, sem ve 

başarı ile her şeyi görüp her sesi işittiğini ve bütün esma ve sıfatı ile kainatın içini-dışını, altını 

ve üstünü ihata ettiğini ifade etmektedir.  

 

1.4 Allah’ın Rahmeti Geniştir: 

Yüce Allah‟ın sıfatları hakkında gelen haberler geldiği gibidir. İnanır, iman ederiz, 

keyfiyetini bilemeyiz. Bunlar Allah‟ın bildiği gibidir. “İstivâ” da onun diğer sıfatları gibidir. 

İman eder, keyfiyetini “Allah bilir” der O‟na havale ediniz. Onun ilmine havale ederiz.  

 Allah-u Teâla halkı yarattığı zaman kendi zatına dair bir tezkere yazdı. Bu tezkereyi 

arşı üstünde ve kendi yanındadır. O tezkerede “Rahmetim gadabımı geçti” (Buhari, Tevhid, 

15, 22, 28, 55) buyurdu. 

Yüce Allah‟ın kendisinin Kur‟anda ve Resulünün haber verdiği her şeye tereddütsüz 

inanırız. Allah kitabında zâtını nasıl anlatmışsa onun tefsiri orada anlatılan gibidir. Başka 

açıklaması yoktur. Bizler onun dışındaki şeylerle mükellef değiliz. Aklımızla onu tam olarak 

kavrayamayız. Kur‟an-ı Kerimin ve Resulünün haber vermediği şekilde zatından ve 

sıfatlarından söz etmekten O‟na sığınırız. 

 

1.5 Allah’ın Dünya Semasına Nüzulü: 

Peygamberimiz (sav) “Her gecenin üçte birisi kaldığı zaman Yüce Allah dünya 

semasına iner. „İsteyen yok mu, dilediği vereyim. Bağışlanmak isteyen yok mu, bağışlayayım. 

Sıkıntıda olan yok mu, sıkıntılarını gidereyim‟ buyurur” (Buhârî, 7494; Müslim, 758; 

Darekutnî, Kitâbu‟n-Nuzûl, 133)bdemişlerdir. 

Allah‟ın dünya semasına inzali rahmet, af ve mağfiret ile tecellisi şeklindedir. Allah‟ın 

rahmeti gecenin üçte birinden sonra kalkıp dua ve niyazda bulunana daha yakın olduğu bu 

hadisle ifade edilmiştir. 

Ayrıca “Aziz ve celil olan Allah Şaban ayının yarısında dünya semasına nüzul eder. O 

gece hemen bütün mü‟minleri bağışlar. Ancak kalbinde kin ve buğz olan ve Allah‟a şirk 

koşanlar affedilmez.” buyurmuştur. Yüce Allah dilediğini yapar.  

 

 



2. Kur’an-ı Kerimi Tanımak: 

Kur‟ân-ı Kerim Allah kelamı olup mahlûk değildir. Her kim Kur‟an mahlûk olduğuna 

kail olursa onu inkar etmiş olur. Zira Kur‟an Allah‟ın ezeli sıfatı olan “Kelam” sıfatıdır. Yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş‟a 

istiva etti. Geceyi devamlı olarak gündüze çevirerek zamanı yaratır ve tecelliyatını bunun 

üzerine gösterir. Ay ve güneşle beraber bütün yıldızlar emrine musahhardır. Dikkat edin! 

“Yaratma” da “Emir” de Allah‟a aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ve kutsaldır!” 

(A‟raf, 7:54) buyurdular.  

Yüce Allah bu ayetinde “Yaratma” ile “Emri”  birbirinden ayırmıştır. Bu nedenle 

“Âlem-i Emir” Allah‟ın kelamını “Yaratma” ise Allah‟ın ef‟âlini ifade etmektedir. Elbette 

emir ile fiil birbirinden farklıdır ve emir fiil nevinden değildir. “Kün” emri Allah‟a aittir ve bu 

mahlûk içindir. “Allah bir şeyin olmasını irade ederse ona Kün der ve o hemen oluverir” 

(Bakara, 2: 117; Âl-i İmra, 3:47, 59; Nahl, 16:40; Yasin, 36:82) ayeti bu hususu açıklar. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kur‟an okununca susun dinleyin ki rahmete ve kurtuluşa 

eresiniz” (A‟raf, 7:204) buyurarak Allah kelamının dinlenilmesini ferman buyurmuşlardır. 

Allah kelamı mahlûk cinsinden olmadığı için peygamberimiz (sav) ibadetin başı olan 

namazdaki kıraatin Allah kelamı ile olması gerektiğini belirterek “Bu namazda insan sözünü 

andıran bir kelam etmek yakışmaz. Zira namaz, kıraat, tesbih, tehlil ve Kur‟an okumaktır” 

buyurur. Tekbir, tehlil, tesbih de yine Kur‟an ve Allah kelamından olduğu için dünya kelamı 

ve beşer sözü sayılmaz. Bu hadiste Allah kelamının beşer sözü gibi mahlûk olmadığını ve 

insan sözüne benzemediğini açıkça ifade etmektedir. 

Allah kelamının sesleri ve harfleri vardır. Allah kelamı seslerden ve harflerden ayrı 

değildir. Nitekim yüce Allah “Elif-Lâm-Mîm. Zâlike‟l-Kitâp” (Bakara, 2:1-2) buyurarak 

harfleri saydı ve bu harflerden meydana gelen kelama “Kitap” adını verdi. “Hâ-Mîm” “Kaf-

Hâ-Yâ-Ayin-Sad” gibi “Huruf-u Mukattaa”yı sayarak bunu te‟yid etti. Peygamberimiz (sav) 

de “Elif-Lâm ve Mim‟i sayarak her harfinin asgari on sevabı var, on uhrevi meyve-i cennettir” 

buyurarak bize harfleri saydı. Ve yüce Allah Hz. Musa‟ya “Sesi ile hitap etti.” Bu husus da 

Kur‟anda “Allah Musa‟ya nida etti!” (Şuara, 26:10) buyurarak açıklamaktadır. Yine Kur‟ân-ı 

Kerim “Allah Musa ile konuştu!” (Nisa, 4:164) buyurur. 

Allah Musa‟aya (as) konuşurken ve nida ederken elbette harfleri ve kelimeleri kullandı. 

Allah‟ın kelimeleri vardır. Ve Kur‟an “Yeryüzündeki tüm ağaçlar ve bitkiler kalem olsalar 

Allah‟ı kelimelerini yazmaya çalışsalar asla yazmakla bitiremezler” (Kehf, 18:109) buyurarak 

bu kelimelerin gerek bütün mahluka ilham olarak, gerekse kudret kelimeleri olan varlıkların 

yazmakla bitirilemeyeceğini ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde “Yüce Allah‟ın kıyamet gününde mahlûkatını bir 

araya toplayarak onlarla konuşacağını ve herkesin yanında gibi onu duyacağını haber verir ve 

“Melik Benim, Deyyan Benim” diyeceğini sahabelerine anlatmıştır. Yüce Allah kıyamette 

elbette dünyada peygamberlerine “Vahiyle” konuştuğu gibi konuşur ve sesini tüm mahlûkat 

duyar ve secdeye kapanarak dinlerler. Sonra Allah‟ın konuşmasını kendi aralarında “Allah 

hak olarak şöyle, şöyle buyurdu” diye birbirlerine konuşurlar. 

Yüce Allah‟ın kelamı ezelidir. Kelamı kulların kelamına benzemez. Her bakımdan 

eşsizdir, mucizedir. Bu nedenle onun benzeri olmaz. Yüce Allah bu nedenle Bediüzzaman 

Said Nursi hazretlerinin “Mucizat-ı Kur‟aniye” Risalesinde benzer ayetleri bir araya getirip 

dediği gibi “Kur‟anın Allah kelamı olduğundan şüpheniz varsa haydi onun bir benzerini 

getiriniz. Elbette getiremezsiniz. Haydi tüm Kur‟an kadar olmasın on suresinin benzerini 

getiriniz. Haydi bütün şeriklerinizi, ediplerinizi ve hatiplerinizi toplayın, size yardım edecek 

cin ve şeytanlardan da yardım isteyin. Yapamayacaksınız. Haydi on sureden vaz geçtim. 

“İnna a‟teynâ” gibi kısa bir tek surenin benzerini getiriniz. Haydi sizden mananın 

doğruluğunu istemiyorum, batıl hikayeler ve hurafeler de olsa kelimelerinin ve lafzının bir 

benzerini yapınız. Bunu da yapamazsınız ve gelecekte de yapamayacaksınız. Öyle ise ya iman 



edin veya cehennemde yanmayı göze alarak ebedi bir azaba girin!” dediği ve yedi mertebede 

onları muarazaya davet ettiği halde madem benzerini getiremediler, öyle ise yedi mertebe 

Kur‟anın müzice ve benzersiz olduğunu ve Allah kelamı olup beşer sözüne benzemediği 

kabul etmek lazım gelir. (Bununla ilgili İsra, 17:88; Yunus, 10:38; Bakara, 2:23; Hud, 11:13 

ayetlerine ve tefsirlerine bakılabilir.) Bu nedenle Cahız gibi Arap dili ve edebiyatının meşhur 

bir edibi Mekke müşrikleri için “Muaraza-i bi‟l-huruf mümkün değildi; muaraza-i bi‟s-suyûfa 

mecbur oldular” demiştir. Günümüzde ve gelecekte de durum aynıdır. Bu da göstermektedir 

ki Allah kelamı beşer kelamı gibi değildir ve onun benzerini söylemek mümkün değildir. 

Ehl-i Sünnet ulemasına göre Allah kelamındaki harfler yaratılmış değillerdir. “Allah bir 

şeyin olmasını diler ve irade ederse ona „Ol!‟ der o da hemen oluverir!” (Yasin, 36:82) ferman 

eder. Şayet “Kün” lafzı yaratılmış olsaydı, onun yaratılması için bir başka “Kün!” lafzına 

ihtiyaç duyulurdu. Bu da silsile şeklinde sonsuza kadar uzanırdı. Bu ise aklen muhaldir. 

Peygamberimiz (sav) “Allah‟ın hazinesi kelamıdır; „Ol!” derse hemen oluverir” buyurarak 

buna işaret etmiştir. Bu nedenle İmam-ı Şafi (ra) “Harflerin sonradan yaratıldığına kail 

olmayınız. Zira Yahudiler ilk başta bununla helak yoluna girdiler” demiştir. Zira, Allah 

kelamındaki harfleri yaratıldığına inanmak Allah‟ın sebeplere ihtiyacı olduğunu ve sebepsiz 

bir şeyin meydana gelmeyeceğine inanmak olur ki bu da Allah‟ı sebeplere muhtaç durumuna 

düşürür ve sebeplere tesir vermeye sebeptir. Yahudilerin helak olmalarının ve Hz. Meryem‟in 

hamile kalmasını akıllarına sığıştıramayarak iftira etmelerinin sebebi budur. Hâlbuki Allah 

Hz. Meryem ve İsa (as) için “İnsan dokunmadığı halde „kün‟ emri ile yaratıldığını ve Hz. 

İsa‟nın sebepsiz ve babasız dünyaya geldiğini açıkça ifade etmektedir. (Âl-i İmran, 3:47, 59; 

Meryem, 19:35) Böylece “Mesih İsa b. Meryem Allah‟ın resulü, Meryeme ilka eylediği 

kelimesi ve ondan bir ruh” olduğu” (Nisa, 4:171) babanın spermine ve sebeplere muhtaç 

olmadığını açıkça belirtmiştir.  

Allah‟ın iki nevi kelamı ve kelimesi vardır. İsa‟nın (as) yaratılması Allah‟ın ezeli 

kelamı olan ve mahlûk olmayan “Kelam Sıfatı”ndan gelen kelamı iledir. Dolayısıyla Allah‟ın 

kelamı mahlûk değildir. Allah‟ın ikinci bir nevi kelamı “Kudret Kelimesi” olan ve Allah‟ın 

“İlim, irade ve Kudretini” de tazammun eden mücessem mahlûk olan kelime ve kelamlarıdır 

ki İsa‟nın (as) bedeni ve bütün mahlûkat onun kudretinin mücessem kelimeleridir. Bu nedenle 

Kur‟an mahlûk değildir; ancak onun mücessem hali olan kâğıdı, mürekkebi ve mürekkebin 

aldığı şekil mahlukur. Ancak kelimenin ve kelamın müsemması olan manayı ifade eden 

kelamı ise mahlûk değildir. Nitekim “Ateş” kelimesinin yazısı gerçekte ateşin yakmasına 

delalet eder, ama yakmaz. Yani kelime semboldür ve onun medlülü, yani delalet ettiği şey 

ateşin yakma özelliğidir ki bu “Ateş” kelimesinden farklı bir şeydir. 

Hz. Osman b. Affan (ra) peygamberimizden (sav) alfabeyi sordu ve “Elif, be, te, se ne 

demektir?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Elif” Allah‟ın adı olan Allah‟ı temsil eder. “Be” 

Allah‟ın Bârî ismini, “Te” Mütekebbir ismini ve “Se” de Bâis ve Vâris anlamına gelir” 

buyurdular. Böylece peygamberimiz (sav) tüm isimlerin Allah‟ın bin bir ismini simgeleyen 

harfler olduğunu haber vermiştir. Aynı şekilde Hz. Ali (ra) da peygamberimizden Arap 

Alfabesinin harfleri olan “Ebced, Hevvez, Huttî” kelimelerinin ifade ettiği manayı sorunca 

peygamberimiz (sav) “Ya Ali! Sen Ebi‟l-Câd Tefsirini bilmiyor musun? Elif Allah‟ın ismidir, 

Bâ da Bârî manasında Allah‟ın bir diğer ismidir. Cim de Allah‟ın Celil manasındaki ismidir” 

buyurmuşlardır. (Abdulkadir Geylanî, Gunyetü‟t-Talibîn) 

Alfabenin harfleri de insan kelamından oldukları halde Allah‟ın isimlerinden her biri bir 

veya birkaç ismini temsil ederler ve simgelerler. Bu nedenle akıllara ve kalplere tesirleri olur 

ve feyiz verirler. Her bir ilim de Allah‟ın bir ismine dayanarak hakikat olur. Yoksa anlamsız 

ve hakikatsiz kalmaya ve abesiyete intikal etmeye mahkûmdurlar. Yine bununla ilgili olarak 

peygamberimiz (sav) “Allah‟ın doksan dokuz ismi vardır; kim bunları ezberler ve sayarsa 

cennete gider” (Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5; Tirmizî, Daavât 87) buyurarak bu hususa 

işaret etmiştir. 



3. İman: 
İman, iman esaslarını dil ile söylemek, kalp ile tasdik etmek ve bu esaslara göre amel 

etmektir. Bu nedenle iman itaat ile artar ve siyanla eksilir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Kişi 

cehennemde imanın eksikliği miktarınca yanar” buyurmuşlardır. Ayrıca “İman altmış veya 

yetmiş küsür şubedir, en üstünü „Lâ İlâhe illallah‟ demek, en alt mertebesi de yoldan eza 

veren şeyleri ayağını ucu ile kaldırmaktır” (Buhârî, İmân 3; Müslim, İmân, 57, 58; Ebu 

Dâvud, Sünnet, 14; Tirmizî, İmân 6; Nesâî, İmân 16; İbn Mâce, Mukaddime 9) “Haya da 

imandan bir şubedir” (Buhari, İman, 3) buyurmuşlardır. 

İbadet ve güzel ahlak imanın kemalindendir. Nitekim peygamberimiz (sav) “İmanca 

kâmil olanınız ahlakça mükemmel olanınızdır” (Tirmizi, Rada, 11) buyurarak iman ile ahlak 

arasında da bağlantı kurmuştur. Şüphesiz amel cinsinden olan ibadet ve ahlak olmasa da iman 

makbuldür; ancak ibadet ve ahlak imana güç verir ve kemaline delildir. Bu nedenle iman 

kalple tasdiktir ve dil ile imanın ifadesi kişinin imanına delildir. İbadet ve ahlak ise imanın 

kemaline delildir. İman ise delillerle artar, yani güçlenir. Delilleri terk ettikçe zaafa uğrar ve 

nihayet Allah korusun kalpten çıkar ve kişiyi küfre kadar düşürebilir.  

Bütün bunlardan dolayı İmam-ı Şafii (ra) “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile 

amel etmektir” derken Abdukadir Geylani hazretleri de “İman kalple bilmek ve tasdik etmek, 

dille ikrar etmek ve esaslarına göre amel etmektir. İman taat ile artar ve isyanla eksilir. Bilgi 

ile kuvvetlenir, cehalet ile zayıflar. Allah‟ın tevfik ve inayeti ile sabit kalır” demiştir. 

İman kalple tasdiktir. İman esasları bellidir ve bunlar artıp eksilmez; ancak delillerle ve 

ilimle güçlenir ve ameli terk etmekle de zayıflar. Nitekim yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde 

“Gerçek mü‟minler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir ve Allah‟ın 

ayetleri kendilerine okununca imanları artar ve yalnız Rablerine tevekkül ederler” (Enfal, 8:2) 

buyurularak delillerin ve ayetlerin artması ile imanın da artacağı, yani güçleneceği ifade 

edilmiştir. Nitekim yüce Allah “Bir sure indirildiği zaman „bu hanginizin imanını artırdı‟ 

derler. Evet imanı olanların imanı artmıştır ve onlar kendi aralarında birbirlerine müjde verir 

dururlar” (Tevbe, 9:124) buyurarak Kur‟an nazil oldukça mü‟minlerin imanlarının artmaya 

devam ettiğini ifade etmiştir. 

 

3.1 İman ve İslam 

İslam da iman cümlesindendir. Her ne kadar imanın ilim ve tasdik ile İslam‟ın da taat, 

ibadet ve uygulama ile ilişkisi kesin olup birbirinden ayrı olsa da sonuçta ibadet, amel ve 

ahlak imana bağlı olup imandan kaynaklanır ve imana delildir. Bu nedenle mü‟minin amel 

imandan ayrılmaz; yani imanından kaynaklanır. Hem ibadet ve ahlakla ilgili hükümlerin bir 

de iman yönü vardır. Bu da ibadete ve ahlaka ait Kur‟an ve hadiste geçen hükmün Allah‟tan 

geldiğine ve Allah‟ın emri ve peygamberin (sav) tavsiyesi olduğuna inanmak imandandır. 

Kişi bunların Allah‟tan olduğuna inanmazsa inkâr ettiği için küfre girer; ama inandığı halde 

amel etmezse günaha girer. Bu nedenle İslam‟ın beş şartına ve diğer rükünlere iman etmek 

teslim olmak ve yerine getirmek de imandandır. Bu sebeple İslam bilginlerinden bir kısmı 

iman ve islam birdir demişlerdir. Ancak Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin de belirttiği 

gibi aralarında şöyle bir fark vardır: 

“İslamiyet iltizamdır; iman iz‟andır. Tabiri diğerle, İslamiyet, hakka tarafgirlik ve teslim 

ve ınkıyaddır; iman ise hakkı kabul ve tasdiktir.” Bu nedenle “İmansız İslâmiyet sebeb-i necat 

olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz” (Mektubat, 10. Mektup) Yani 

imansız kurtuluş mümkün olmadığı gibi amelsiz, islamsız kurtuluş da mümkün olmaz. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Cibril Hadisi” diye meşhur olan bir hadisinde Hz. Cebrail‟in 

(as) “İman Nedir?” “İslam Nedir?” diye sorduğu sualine verdiği cevapta İmanın Altı Şartı ile 

İslamın Beş Şartını sayarak cevap vermiş ve bunlara tam uyulmadan Allah rızasını kazanıp 

kurtulmanın mümkün olmayacağını ifade etmiştir. İman ve İslamın asgari şartları bunlardır. 



Bu hadiste peygamberimiz (sav) İman ile İslam‟ı birbirinden ayırmış ve ne manaya geldiğini 

açıkça ortaya koymuştur. 

Peygamberimiz (sav) ganimet mallarını dağıtırken bir Arap köylüsü/bedevisi “Ya 

Muhammed sen şuna verdin, ama bana vermedin!” diye itirazda bulundu. Peygamberimiz 

(sav) “Evet ona verdim, çünkü o mü‟mindir” buyurdu. Arap “Ben de mü‟minim!” dedi. 

Peygamberimiz (sav) “Sen müslimsin!” buyurarak İslam hükümlerini kabul edip peygambere 

tabi olmakla beraber iman etmediğini belirtmiştir. Yani bir kısım Araplar peygamberimizin 

etrafında inanmadıkları halde toplandılar. Çünkü peygamberimiz (sav) Mekke‟yi fethetmiş ve 

bütün düşmanlarına galip gelmişti. Bu nedenle Arapların yapacağı şey otoriteye boyun 

eğmekti. Ama henüz inanmamışlardı. Bu nedenle yüce Allah “Arapların bir kısmı bir inandık 

dediler. Gerçekte inanmamışlardır. Ey Resulüm sen de ki, “Sizler iman etmediniz, 

kalplerinize iman yerleşmedi; ancak sizler Müslüman oldunuz ve bana teslim oldunuz” 

(Hucurat, 49:14) buyurarak imansız teslimiyetin faydasız olduğunu, gerçekte imanın kalple 

tasdik olacağını, kalben iman etmedikleri halde dille inandığını söylemenin münafık imanı 

olup makbul olmadığını ifade etmiştir. 

 

3.2 İmanın Artması Nasıl Mümkün Olur? 

İman delillerle artacağı, yani güçleneceği gibi Allah korkusu ile haramlardan 

sakınmakla ve Allah‟ın emirlerini yapma gayreti içinde olmakla güçlenir. İman güçlendikçe 

kişinin Allah‟a itimadı ve tevekkülü de artar. Bu nedenle yüce Allah “Gerçek mü‟minler o 

kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir ve Allah‟ın ayetleri kendilerine 

okununca imanları artar ve yalnız Rablerine tevekkül ederler” (Enfal, 8:2) buyurarak 

tevekkülün imanın artmasına göre artacağını ifade etmiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, 

tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder” buyurarak imanın tevhid, teslim ve tevekkülü 

gerektirdiğini veciz bir şekilde ifade etmiştir. İki cihanın saadeti de böylece imana bağlı 

olmuş olur.  

İmanlı kişi Allah‟ın haramlarından kaçar, farzlarını yapmaya koşar, kadere teslim olup 

Allah‟tan geleni rıza ve memnuniyetle kabul eder ve buna razı olursa kamil bir mü‟min 

olduğunu göstermiş ve ispat etmiş olur. Allah‟tan gelene razı olup kadere teslim olup Allah‟a 

itirazı bırakmak, Allah‟ın kendisine verdiği nimetlere şükürle, bela ve musibetlere de sabırla 

mukabele ederse daima imanda terakki ve tekâmül halinde olur. Bunları terk ettiği ölçüde de 

imanı zaafa uğrar. Nitekim Şeytan elbette Allah‟ı biliyordu ve ona sonsuz iman ve itaati vardı. 

Bu nedenle seçkinler arasına girmiş ve melekler katına yükselmişti. Ancak ne zaman ki itaati 

terk ederek isyana ve itiraza yöneldi kalbindeki iman zaafa uğramaya başladı ve nihayet isyan 

ve tuğyan, fitne ve haset, fesat gibi kötü huylar kalbini tamamen istila etti, kalbinde marifet ve 

iman kalmadı. Bu nedenle lanete uğrayarak küfredenlerden oldu.  

İmanda terakki ve tekâmülün en kısa ve en sağlam yolu ise Kur‟an-ı Kerimin insanlığa 

açtığı “Kâinat Kitabını Okuma” ve üzerinde ilimle tefekkür etmektir. Kişi böylece Allah‟ın 

ayetlerini, yani varlığına ve birliğine, isim ve sıfatlarına ait delilleri öğrendikçe ve üzerinde 

derin düşüncelere daldıkça hayreti ve Allah‟ın varlığına, birliğine, ilim, irade ve kudretine ait 

imanı artar. Bu Tefekkür mesleğini Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur adında 

telif ettiği Kur‟an Tefsiri ile açmış ve insanlığa göstermiştir. Bu zamanda imanı öğrenmenin, 

imana ait meselelerdeki şüphelerini gidererek imanda terakki ve tekâmül etmenin yolu Risale-

i Nurları okumaktan geçmektedir. Bu nedenle bu zamanda Risale-i Nur dersleri tüm 

zamanlardaki imana ait sohbetlerden daha önemlidir. Bediüzzaman hazretleri sadece 33. Söz 

hakkında şöyle der: “Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup, imanı olmayanı, 

inşaallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavî ve taklidî olanın 

imanını tahkikî yapar. İmanı tahkikî olanın imanını genişlendirir. İmanı geniş olana, bütün 



kemâlât-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullahta terakkiyat verir, daha nuranî, daha 

parlak manzaraları açar.” 

 

3.3 İman Küfre ve Kafire Düşman Olmayı Gerektirir: 

İmanın iki kutbu vardır. Birincisi Allah‟ın birliğine inanmak, ikincisi ise şirke ve küfre 

düşman olmaktır. Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Dinde ikrah ve zorlama yoktur; 

rüşd ve irşat vardır. Hak batıldan tamamen ayrılmıştır. Bundan sonra her kim taguta 

küfredip Allaha iman eylerse o işte en sağlam ve kopmaz bir ipe, urvetu’l-vüskâ’ya 

yapışmıştır, Allah her şeyi hakkıyla işidir, her şeyi kemali ile bilir” (Bakara, 2:256) 

buyurarak Allah‟a dost olmanın küfre ve kâfire düşman olmaktan geçtiğini belirtmiştir.  

Yüce Allah Allah‟ın varlığını ve zatı sıfatlarını ders verdiği İhlas Suresi ile beraber 

İman Suresi adını verdiği Kâfirun Suresini de inzal buyurarak müşriklere “Ey Kâfirler!” diye 

şiddetle hitap edip mü‟minlerin de onlara böyle hitap etmesi gerektiğini, küfre ve şirke düşma 

olmaları ile imanlarının sabit ve sağlam olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) Kafirun 

ve İhlas Suresini birbirinden ayırmaz ve bu ikisine “İbadet Suresi” derdi. Bu nedenle “sabah 

namazının sünnetinde birinci rekâtta “Kâfirûn”, ikinci rekâtta “İhlâs Suresini” 

okurlardı. (İbn-i Mâce, İkâme, 102; Vehbe Zuhayli, Tefsiru‟l-Münir, 15:653) 

Mekke müşrikleri olan kâfirler peygamberimize (sav) geldiler ve “Bu davayı bırak 

sana istediğin kadar mal verelim, kızlarımızdan dilediğin ile evlendirelim ve istersen 

seni başımıza kral yapalım dediler.” Peygamberimiz (sav) kabul etmedi. Ebu Talibe gittiler. 

Ebu Talib peygamberimize isteklerini iletti. Kabul etmesini rica etti. Peygamberimiz (sav) 

“Amcacığım! Bir sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem” 

buyurdu. Bu sefer Kureyş müşrikleri peygamberimize bir heyet gönderme kararı aldılar. Bu 

heyete Kureyşin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden Esved b. Muttalib b. Esed b. Abdi'l-Uzza 

ve Velid b. Muğire ve Ümeyye b. Halef ve As b. Vâil es-Sehmî‟den oluşuyordu. Bunlar 

peygamberimize (sav) gelerek şu teklifte bulundular: “Bir sene biz senin rabbine ibadet 

edelim, bir sene de sen bizim tanrılarımıza ibadet et. Böylece barış içinde yaşayalım ve 

anlaşalım” dediler. Peygamberimiz (sav) onlara şöyle dedi: “Ben Allah’a iman etmişken 

siz beni ona şirk koşmaya mı davet ediyorsunuz? Bu asla olmayacak bir iştir. Ben asla 

sizin ibadet ettiğiniz şeye ibadet etmem. Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet 

mi bana emrediyorsunuz?” (Zümer, 39:64) cevabını verdi.  

Bu ve benzeri olaylar üzerine yüce Allah müşriklerin bu konuda ümitlerini tamamen 

kırmak için Kâfirun Suresi”ni inzal buyurdu. Bu sure hem peygamberimizin (sav) “Ben asla 

şirke dönmem” sözünü desteklemekte, hem de “İman konusunda” asla taviz 

verilemeyeceğini açıkça deklare ederek iman ile küfrün ortasının olmayacağını açıkça 

ifade etmektedir. Bu bakımdan sureye “İman Suresi” denilmiştir. Peygamberimize (sav) 

de Kureyş müşriklerine “Câhiller!” diye değil, “Kâfirler” diye hitap etmesini emretmiştir. 

(Suyutî, Dürrü‟l-Mensûr, 8:655)  

Peygamberimiz (sav) Surenin inzalinden sonra Kâbe’ye gitti. Kureyş’ten dolgun 

bir heyet vardı. Peygamberimiz (sav) onların karşısına geçti ve sureyi okudu. Onlar da 

bütün bütün ümitlerini kestiler ve bir daha peygamberimizi dinlerine davet etmediler. 
Peygamberimiz (sav) “Kul huvallahü ehad Kur’ânın üçte birine, Kul Ya Eyyühe’l 

kâfirun suresi ise dörtte birine denktir” buyurdular. (Alusi, Tefsir, 15, 2:319) Yine 

peygamberimiz (sav) “Yatarken Kâfirûn Suresini okursanız şirkten beri olursun” 

buyurdular. (İbn Kesîr, 8: 526; Şevkânî, 5:597; Suyutî, 8:657; Müsned, 3:146) Zeyd b. 

Hârise‟nin kardeşi Celebe b. Hârise peygamberimize (sav) “Yatarken ne okuyayım?” diye 

sorar. Peygamberimiz (sav) ona “Yatarken Kâfirun Suresini oku” emreder. (Dârimî, 

Fezâilu‟l-Kurân, 23) 

Kur‟ân-ı Kerimin ifadesi ile peygamberimiz (sav) “Yumuşak davranan, katı ve sert 

tutum takınmayan” (Âl-i İmran, 3:159) bir ahlaka sahipti. Yüce Allah inatçı münkir ve 



müşriklere yumuşak davranmanın faydası olmayacağını ve sert bir tutum sergilemek 

gerektiğini ders vermektedir. 

Allah‟a iman ve muhabbetin şeytana ve kâfirlere düşman olmayı gerektirir. Nitekim 

yüce Allah “Haberiniz olsun ki Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır, siz de onu düşman 

bilin, çünkü o etrafına toplanan hizbini ancak ashabı Saîrden olsunlar diye cehenneme 

da'vet eder” (Fatır, 35:6) buyurarak şeytan düşman olmayı emretmektedir. Yüce Allah 

peygamberin sahabelerini de “Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli” 

(Fetih, 48:29) oldukları için övmektedir. 

İman Allah‟ın birliğine ve Tevhide imandır. Bu ise şirki ve iştiraki asla kabul etmez. 

Tevhit, Allah‟ın her işi bizzat ilim, irade ve kudreti ile yapması demektir. Tevhide iman, 

Allah‟ın her yerde hazır ve her şeye bir anda nazır olması ve her şeye kadir olduğuna iman 

demektir. Böyle bir kudret, ilim ve irade sahibinin elbette şirke ve iştirake ihtiyacı yoktur. 

İbadete de ancak lâyık olan odur. Diğer sebepleri de yaratan ve Müsebbibü‟l-Esbab olan 

Allah‟tır. Bu sebeple bütün minnet ve şükran, hamd ve medih Allah‟a aittir ve tesbih, tahmid 

ve tekbire layık odur. Bunu bilen ve iman eden bir mü‟minin şirki netice veren bir başka 

müessir tanıması ve ona minnet duyması ve ibadet etmesi elbette mümkün değildir. Yüce 

Allah peygamberine bu hususu tebliğ etmesini emretmiştir. Peygamberimiz (sav) de “Ben 

sizin taptığınız ve menfaat talep ettiğiniz şeyler asla iltifat etmem ve onları merci ve müsebbip 

olarak tanımam” buyurmuştur. 

Müşriklerin Allah‟ı bilmemeleri ve tanımamaları, tevhide iman etmemelerinden dolayı 

sebepleri merci tanımaları onların iman etmelerine engeldir. “Sebepsiz hiçbir şey olmadığına 

göre demek sebepler müessirdir” fikri ve düşüncesi onların Allah‟a iman etmelerine engel 

olmuştur. Hâlbuki sebepler Allah‟ın ilim, irade ve kudretinin perdeleridir. İş gören Allah‟tır. 

Yoksa sebeplerin hiçbir tesiri yoktur. Sebepler tesirsiz ise elbette “hayat, ilim, irade, kudret, 

semi, basar, kelam” gibi sıfatlardan mahrum olan putların müessir olması elbette 

düşünülemez. Hal böyle iken putları müessir bilen ve ona ibadet eden ve bunu da savunan bir 

akılsızın Allah‟ı tanımaması ve ibadet etmemesi normaldir. Bundan dolayı onların cehalet ve 

hamakatlarını yüce Allah “Sizler benim ibadet ettiğim Allah‟ı tanıyacak ve bilecek akıl, bilgi 

ve anlayışa sahip olmadığınız için ibadet etmezsiniz” ayeti ile ifade etmiştir.  

İbadetin başı “İman”dır. İman aklın ve kalbin amelidir. Bu sebeple yüce Allah 

ibadet emrederken imansıza iman etmelerini, imanı olana imanlarını ibadetle 

artırmalarını emretmektedir. İmansıza ibadet emri imana gelin anlamında, imanlıya 

ibadet edin, münafığa ise imanda ihlâslı olun anlamındadır.  
Madem durum budur, dininiz sizin olsun. Benim dinim de bana... Allah beni hak ve 

hidayet ile göndermiştir. (Fetih, 48:28) “Allah katında gerçek din İslam‟dır.” (Âl-i İmran, 

3:19) Benim dinim budur. Bu din, tevhit dini olup ihlâsla Allah‟a ibadeti emretmektedir. Sizin 

şirk ve küfürden ibaret olan dininiz bana gerekmez. Benden onun kabulünü asla ummayın ve 

beklemeyin buyurarak “Sizin dininiz size benim dinim bana!” ferman buyurtur. (Kafirun, 

109:6) Bu ayette birkaç nükte vardır: Birincisi: Bu ayet müşriklere imkân ve fırsat vermek 

ve müsaade etmek anlamını taşımaz; bilakis bu bir tehdittir. “Elinizden geleni ardına 

komayın! Yapacağınız varsa göreceğiniz de var!” demektir. Nitekim bu manada 

“İstediğinizi yapın! Ne yaparsanız onu bulursunuz!” (Fussilet, 41:40) buyrulmuştur. 

İkincisi: Ben sizi hak ve hidayete davet eden bir peygamberim. Böyle iken siz hak ve hidayeti 

kabul etmiyorsunuz, öyle ise siz dilediğinizi yapın; ama beni de bırakın dinimi dilediğim gibi 

anlatayım” demektir. Üçüncüsü: Bu sure ve ayet “takiyye”nin caiz olmadığına delildir. 

Takıyye, amacını gizleyerek anlaşmış gözükmektir. Gizli bir amaç taşımak, anlaşmış 

gözükmek gibi insanlığa, doğruluğa ve dürüstlüğe yakışmayan bir durum ve ahlâkî olmayan 

bir tavırdır. Doğruluk sıfatını taşıyan peygamberin asla yapmayacağı bir şeydir. Açık ve net 

olmak, amacı ve hedefi belli olmak, mesajlarını açık ve anlaşılır bir şekilde net vermek, haklı 

ve doğru olmanın şartıdır. Sure ve bilhassa bu son ayet bunu açıkça ifade etmektedir. 



Kafirun Suresi cihat emri gelmeden nazil olmasından dolayı cihat emri ile bu 

surenin nesh olunduğu iddiasını İslam bilginleri kabul etmemektedirler. Bu sure ve 

ayetler muhkem olup manası çok açık ve nettir. Küfrü, şirki ve Allah‟tan başkasına ibadeti 

açıkça reddetmektedir. Kadı Beydavî “Bu surede ne küfre izin, ne de cihaddan men etmek 

gibi bir durum yoktur ki cihad emri ile mensuh olsun” demektedir. Bu sureden sonra 

“Nasr/yardım” suresinin gelmesi de Allah‟ın yardımının ancak şirk ve küfürden uzaklaşarak 

Allah‟a iman ve tevekküle bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Yüce Allah‟ın öfkesi, azabı ve cehennemi küfür ve inkârda ısrar ederek güzel, hak ve 

hakikat olan imanı ve İslamı kabul etmeyenleredir. Allah‟ın affı, rahmeti ve ihsanı büyük 

olduğu gibi, azabı, ikabı ve cezası da büyüktür. “Melikin atıyyelerini ancak matıyyeleri 

taşıyabilir.” “İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez. / Zira bu terazi bu kadar sıkleti 

çekmez.” Bu bakımdan şefkat ve merhamet ancak hakkı ve hakikati kabul edenleredir. Kâfir 

ve münafıklara acımak ve merhamet etmek şefkat ve merhameti yanlış, amaç dışında 

kullanmak demektir. “Allah’ın dinini kabul ve emrini ifa konusunda merhamet ve acıma 

duygusu sizi engellemesin” (Nur, 24:2) ayeti günahkar ve kafire ceza vermede acıma 

duygusu ile hareket edilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Bediüzzaman hazretleri “Aç 

canavara karşı tahabbüb merhametini değil, iştihasını açar. Döner diş ve tırnağının 

kirasını da ister” demektedir. Hem “masum koyunları merhametsizce parçalayan kurda 

ve canavara merhamet ve şefkatli davranan masum koyunlara ve mazlumlara acımıyor 

demektir.” Caniye merhamet mazluma zulümdür.  

Peygamberimiz (sav) “Kafirun suresini münafıklar okumaz” (Deylemî, Firdevs, 4: 

203) buyurarak iman kalbine yerleşmeyen, adalet ve zulmü karıştıran, iman ve küfrün 

önemini kavramayanların bu suredeki hakikatleri anlamayarak sureyi okumaktan imtina 

edeceklerini ifade etmiştir. 

 

3.4 İman Şüphe ve İnkâr Kaldırmaz: 

Bediüzzaman hazretleri “İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdânî hakikattir ki, 

tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzî kaldırmaz. Ve öyle bir külldür ki, kabil-i 

inkısam olmazlar. Çünkü, her bir rükn-ü imanî, kendini ispat eden hüccetleriyle, sair erkân-ı 

imaniyeyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hüccet-i âzam olur. Öyle ise, 

bütün erkânı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikr-i bâtıl, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki 

bir hakikati iptal edip inkâr edemez. Belki adem-i kabul perdesi altında gözünü kapamakla, 

bir küfr-ü inadî yapabilir” (Meyve Risalesi, Dokuzuncu Mesele) buyurarak imanın bir bütün 

olduğunu mezkur mesele ile ispat etmiştir.  

Dini meselelerde de bütünlük esastır. Bu nedenle imanın bir meselesinden şüphe eden 

veya kabul etmeyenin imanı yoktur. Kur'anın 6666 ayetinden birini inkâr ve kabul etmemek 

küfürdür. 6665'ini kabul edip inanmak o insanın iman etmesi için yeterli olmaz. Nasıl ki 

namaz ibadetinin on iki şartı vardır. Birinin eksik olması ile o namaz ibadet olmaktan çıkar. 

Bu çok önemli bir husustur. Ben imana ait yüz meseleden 99'unu kabul ediyorum, bir 

meseleyi kabul etmiyorum demek imansızlıktan kaynaklanır.  

Aynı şekilde peygamberimizden (sav) tevatüren nakledilen “Kabir azabı” imani bir 

meseledir, “ahir zaman alametleri” de yine imani meselelerdendir. Kur‟anda açıkça ifadesini 

bulmasa da peygamberimizin (sav) sözlerini kabul etmeyen zahiri nasslara muhalefet ettiği 

için ehl-i dalalet ve ehl-i bid'attır. Esas olan aklımız ermese de bilgimiz anlamaya yetmese de 

kabul edip inanmak, sonra anlamaya çalışmak, ilmimizi artırmaya gayret etmektir . 

Peygamberimiz sav "Kişi öğrendiği müddetçe alimdir; biliyorum derse cahildir" buyurur. 

İmam-ı Gazali ra "İlim ilim sahibine hakikati anlamaya perdedir. Bir şeyi biliyorum diyen o 

şeyin hakikatinden mahrum kalır" der. Bir ilim sahibi biliyorum diye araştırmayı ve detayları 

bıraksa cehalete düşer. Zira gerçekler detaylarda gizlidir. Detayı kaçıran bir doktor nasıl ki 

adamın ölmesine ve hâkim haksız hüküm vermesine ve zulme sebep olursa dinde en küçük 



detay dahi önemlidir. Önemsiz görmek veya değer vermemek veya inkâr etmek kişiyi 

imandan mahrum eder ve dalalet derelerine atar. Neden Bediüzzaman "Bütün mesaimi iman 

üzerine teksif ettim" dediğini anlayabiliyor muyuz? 

Ayrıca “Bir şeyin varlığı bütün eczasının varlığıyla vücut bulur. Bir şartın ademi, yani 

onu meydana getiren bir şeyin yokluğu ve eksik olması onun varlığına engel olur. Mesela bir 

binanın yapılması için binanın yapımında gerekli olan bütün malzemelerin olması gerekir. 

Binaya ait temel maddelerden su veya demir veya taş olmazsa o bina vücut bulmaz.   

Bu anlatılanlar elbette ilim sahibi olan ve dini konularda konuşma hakkını kendisinde 

görenlere aittir. Yoksa avama icmali iman kafidir; âlimim diyeler ise tahkiki iman ile 

mükelleftir. Öyle hem biliyorum diye yanlış yorum yapmak, hem de kendini avam ile kıyas 

ederek kurtulmaya çalışmakla, yani Bektaşilik ve deve kuşu taktiği ile işin içinden sıyrılamaz. 

İmani meselelerle ameli de karıştırmamak gerekir. İmani meseleler ile fikri ve beşeri 

meseleleri de birbirinden ayırmak gerekir. Karıştırılırsa zihinler de karışır. Her şeyi yerli 

yerine koymak gerekir. Adil ve doğru olan budur. Avamın “Ben Kur'anın Allah kelamı 

olduğuna inanıyorum” demesi onun imanı için yeterlidir. Amel noktasındaki ihmali ile sadece 

günaha girer. 

 

3.5 İman Yaratılmış mıdır? 

İslam bilginlerinden Ahmed b. Hambel (ra) “İman yaratılmıştır diyenin küfrüne, 

yaratılmamıştır diyenin ise ehl-i bid‟a ve dalalet olduğuna kail olmak gerekir” demiştir. 

Ahmed b. Hambel (ra) bunu şöyle izah eder. “Bir şeyi Kur‟an haber vermemiş ise ve o 

konuda peygamberden bize intikal eden bir hadis yok ise, bu konuda sahabenin bir kavli de 

bilinmiyor ise bu konuda söz söylemek bid‟attır ve dalalettir.” Selef ulemasının görüşü bu 

şekilde özetlenebilir. 

Bu hususta söylenecek en güzel şey “İman ve Küfür” “Adalet ve Zulüm” “Şirk ve 

Şüphe” gibi hususların varlık cinsinden olmaması ve hüküm içermesidir. İman etmek, inkar 

etmek, şirk koşmak, zulmetmek ve adalet yapmak ve bunlarla ilgili hüküm vermek insana ait 

bir hükümdür. İnsan ise yaratıcı değildir ve dolayısıyla verdiği hükümler var olan ve harici 

vücudu bulunan şeyleri ya inkâr veya tasdik etmek şeklindedir. Bu nedenle iman, küfür, 

adalet ve zulüm insana ait birer hükümdürler. Var olan tasdik etmekte ve kendi fiili ile 

bunların gereğini yapmaktadır. Bu nedenle ceza ve mükâfatı insan hak etmektedir. 

Nasıl ki ruh bir kanun-u emridir. Ancak ruha nurdan bir harici vücut giydirilmiştir. 

Allah‟ın emridir ve emir âlemindendir. Ruhun fonksiyonları olan akıl, zekâ, hafıza ve hayal 

gibi hususlar da ruhun manevi organları hükmündedirler. Amir, Mürid, Muhyî, Alim, Kadir, 

Hakim, Semi ve Basar gibi Allah‟ın pek çok isimlerine mazhardır. Bu nedenle yaratılmış bir 

hakikattir. (Sözler, 478; Barla Lahikası, 141) Ancak insan aklı ve iradesinin varlıklara bakarak 

verdiği hükümler ve insanın amellerinin sonuçlarını içeren hükümler insanın hükmüdür.  

İman Allah‟ın varlığını ve birliğini kabul etmek, gönderdiği elçilerini, kitaplarını ve 

yarattığı meleklerinin varlığına hükmetmektir ve bunu kabul etmektir. Dolayısıyla kabul 

edene Allah mü‟min sıfatını vermiş ve imanını kabul etmiştir. İnkâr eden de bunların 

olmadığına hükmederek kâfir sıfatını kazanmış, yani kendi kesb etmiştir. İnsanın kesbi ise 

hükümleri içerir, bir vücud-u haricinin varlığını gerektirmez. Bu nedenle iman ve küfür 

yaratılmıştır veya yaratılmamıştır demek ve üzerinde münakaşa etmek doğru değildir. 

 

3.6 Gerçek Mü’min Kime Denir? 

İmanda kesinlik esastır. İman şüphe ve tereddüt kaldırmaz. Bu nedenle bir mü‟min 

kesinlikle iman etmeli ve imanda şüphe ve tereddüt içeren bir kelime kullanmamalıdır. 

İmanını haykırmalı ve dil ile ikrar etmelidir. Dil ile ikrar bu nedenle gereklidir ve imanın tarifi 

içine girmiştir. İslam bilginleri imanın ikrarında da şüphe ve tereddüt içeren bir kelime veya 

cümle kurulmaması gerektiğini ifade ederek “İnşallah mü‟minim” demenin dahi imanı ifade 



etmeyeceği konusunda ittifak halindedirler. Kesinlikle inanıyorum manasını ifade eden 

“Elhamdülillah mü‟minim!” demesi gerektiğini söylemektedirler. 

İkinci bir husus da imanın Allah katında gerçek iman olması ve Allah‟ın kabul etmesi 

gerektiğidir. Allah kalbe bakar; sözün değer de kalbin tasdikine bağlıdır. Bu nedenle 

münafığın imanı yoktur ve Allah katında imansızdır. İnsan ise kalbe muttali olmadığı için dil 

ile ikrar edene mü‟min muamelesi yapar ve yapmakla mükelleftir. 

Yüce Allah iman etmeyi emretmiş küfür ve masiyet emri vermemiş bilakis 

yasaklamıştır. Bu nedenle iman edenin imanından razıdır, kafirin küfründen ve zalimin 

zulmünden razı değildir. İşler neticelerine göre hüküm alır ve değerlendirilirler. Sonuç iyi 

değilse onun başının ve ortasının iyi olmasının önemi yoktur. Sonucun iyi olması ve ibadetin 

şartlarına uygun tamamlanması ve imanın son nefese kadar devam etmesidir ve önemli olan 

da budur. Abdullah b. Mesut (ra) “Bir kimse cennetlik veya cehennemlik olduğunu 

bilemediğimize göre işin sonunu Allah‟a bırakmak gerekir. İşin sonu Allah‟a bırakılacaksa 

başı da Allah‟a bırakılmalıdır” demiştir. Bu nedenle gerçek mü‟min son nefesini iman ile 

veren kimsedir. Bu ise ancak öldükten sonra bilinecektir. Dolayısıyla dünyada insanları 

suçlamak yersizdir. Gerçek mü‟min Allah katında da mü‟min olan ve cennete giren kimsedir. 

 

3.7 Hafv ve Reca Dengesini Korumak: 

İnsanın cennete girip girmeme ve amellerin Allah katında kabul edilmesi veya 

eilmemesi konusunda korku ve ümit içinde olması gerekir. Havf ve reca imana ait 

hükümlerde değil, amellerin kabul edilip edilmemesi ve kişinin cennete girip girmemesi 

konusu ile ilgilidir. Zira imanda tereddüt küfürdür. İmanda kesinlik, amelde ise ihlasın 

derecesine göre havf ve reca esastır. 

Mü‟min ibdet ve amel hususunda ve kabul edilip edilmeyeceği konusunda korku ve 

ümit içinde olmalıdır. Zira imanda şüphe ve tereddüt olmaz, kesinlik ve iddia esastır. Ancak 

amel ve ibadet imanın gereği olmakla beraber imandan ayrıdır. Ruh ve beden gibi. Bu nedenle 

amelde riya, ucup, gurur, süm‟a ve Allah rızası dışında başka unsurlar girebilir ve o amelin 

makbuliyetine perde çeker. Allah halis lillah için olmayan ve saf ihlasla Ahiret niyeti ile 

yapılmayan ameli kabul etmez. Kişinin amel işlememesi haram ve günah olduğu gibi riya ve 

gösterişe, süm‟a ve işittirmeye girmesi o amelin sevabını giderir ve makbuliyetine set çeker. 

Ayrıca riya niyeti ile işlenen bir amel ile kişi günaha girmiş olur. Ayrıca kişinin ameline 

güvenmesi ucup ve gururdur ve bu da günahların en büyüklerindendir. Dünya kaygısı ve 

menfaatini takip etmesi de ameli iptal eder. Bu nedenle mü‟min imanından şüphe 

duymamakla beraber ameli Allah rızasına uygun işleme konusunda havf ve reca içinde 

olmalıdır. Günahkar ve isyankarların yeri imanlı da olsa cehennem olduğu için de daima 

tövbe ve istiğfar ile meşgul olup sonuçta cennete gireceğinden emin olmamalıdır. Makbul 

olabileceği ümidi ile de amelden vazgeçmeyerek işlemeye devam etmelidir. İşte buna havf ve 

reca dengesi denir. Mü‟minin amel konusundaki hali ve akibeti ile ilgili düşüncesi böyle 

olmalıdır. Yüce Allah “Sana ölüm gelene kadar Allah‟a ibadet üzere ol!” (Hicr, 15:99) ferman 

etmiştir.  

Ehl-i imana yakışan korku ve ümitle amel işlemeye koşmaktır. Zira Allah imandan 

sonra mü‟minden hayırlı amel istemektedir. Amelsiz kurtuluş mümkün değildir. ölüm 

kendisine gelene kadar çekingen halini koruyarak ibadet ve itaat üzere olmalıdır. Ölümü 

hayırlı bir halde, itaat ve ibadet üzere karşılamalıdır. Peygamberimiz (sav) “İnsan nasıl 

yaşarsa öyle ölür ve nasıl ölürse öyle dirilir” buyurmuşlardır. 

 

3.8 Ameller (Amel-i Salih) 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde imandan sonra salih emel istemektedir. Ameller insanın 

iyiliğine ve kötülüğüne, hayrına ve şerrine şahittir. Yüce Allah kişinin ameline göre mükâfat 

ve ceza verecektir. Yoksa neye göre hükmedecektir? Bu nedenle “Asra yemin olsun ki 



insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesnadır” (Asr, 103:1-3) 

buyurarak insanı hüsrandan kurtaracak olanın iman ve salih amel olduğunu ifade etmiştir.  

Yine “İman eden ve salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetle müjdele!” 

(Bakara, 2:25) buyurarak cennetin iman ve salih amelle kazanılacağını haber vermiştir. Salih 

amelde ise istikamet ve devam şartı vardır. Yüce Allah “Sana ölüm gelene kadar Rabbine 

ibadet et!” (Hicr, 15:98-99) ferman etmiştir. Salih amel bir araç değil daima korunması ve 

geliştirilmesi gereken bir amaçtır. Bu nedenle son nefese kadar devam şartı konmuştur. 

İmanda ve ibadette istikamet şartı da vardır. Bu şart yüce Allah‟ın “Rabbimiz Allah‟tır 

deyip de istikamet üzere olanlara melekler nüzul ederek „Korkmayın, mahzun da olmayın, 

Allah‟ın sizlere vaat ettiği cennetle mahzuz ve neşeyâb olunuz. Bizler bu dünyada da ahirette 

de sizin dost ve yardımcılarınızız. Allah‟ın sizin nefisleriniz için hazırladığı ve sizlere vaat 

ettiği şeyleri emrinize âmâde kılmıştır‟ derler” (Fussılet, 41:30-31) ayeti ile sabittir. 

İnsanın dünyadaki tüm kazanımları dostları ve evlatları, serveti ve salih amelidir. 

Bunlardan evladı ve serveti kabir kapısına kadar kişiye fayda verebilir, çoğu zaman onların da 

faydasını göremez. Ameli ise kendisinden asla ayrılmaz. Ameli içinde en değerlisi güzel 

ahlakıdır. Güzel ahlakın içinde en değerlisi ise tevazu ile halkla beraber olmak ve yakınları ile 

iyi geçinmek ve uyumlu olabilmektir.    

Yüce Allah “Ey İman edenler! Allah‟tan korkun! Yarın için nefsinizin ne hazırladığına 

bakın! Yine Allah‟tan korkun! Allah yaptıklarınızdan haberdardır! Allah‟ın unutan ve 

Allah‟ın da nefislerini onlara unutturmuştur. İşte fasıklar onlardır ” (Haşr, 59:18-19) 

buyurarak bizleri ikaz eder. Nefsin unutulması nefsi hayırlı şeylerden men etmek, ibadetten ve 

güzel ahlaktan mahrum etmek demektir. İnsan nefsini ve yakınlarını cehennem ateşinden 

korumakla mükelleftir. (Tahrim, 66:6) 

Hayırlı amelleri ve ibadeti emreden yüce Allah‟tır. İnsanların amellerini ve fiillerini 

yaratan da yüce Allah‟tır. Kul kâsib, Allah Hâlıkır; yani ameli kesbeden işleyen kul, yaratan 

Allah‟tır. Amele hayır ve şey hükmünü veren insanın niyeti ve kasdıdır. Yani kul niyeti ve 

kasdı ile mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalb eder, dönüştürür. 

Niyeti ile adi bir hareketi ibadete çevirir ve riya, yani gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha 

kalb eder. Aynı şekilde nazar, yani bakış açısı da eşyanın mahiyetini değiştirir. Maddiyata 

esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah namına ve hesabına bakılırsa marifet-i ilâhiyedir. 

(Mesnevi, 45)  

İşte bu nedenle yaratıcı olan Allah kulun fiillerini yaratır, fiillerin sonuçlarını ise kulun 

niyetine göre ona sevap ve günah olarak yazar. Bu nedenle mahiyeti bir olmakla beraber 

kulun niyetine göre o fiil ya sevap ve ibadet olur veya günah hükmünü alır. Fiile kulun 

yüklediği hüküm ona sevap ve günah olarak döner. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 

“Ameller niyetlere göredir” buyurmuşlardır. Allah masiyet emrini vermemiştir. Ama kulun 

fiillerini niyetine, kasdına ve fiilin sonuçlarına göre sevap ve günah olarak takdir ve 

hükmetmiştir, kul bu hükmü kendisi niyeti ile kesb etmektedir. 

Yüce Allah dünyayı insan için bir okul ve imtihan meydanı olarak yaratmıştır. İmtihan 

da kulun ameline ve Allah‟a yakınlığına göre daha büyük ve daha çetindir. Büyüklerin 

imtihanı daha şiddetli ve düşüşleri de müthiş olur. İhlaslı olanları da büyük imtihanlar 

beklemektedir. Yüce Allah Şeytanı Adem‟le (as) Hz. Musa‟yı (as) Firavun‟la ve Hz. 

Süleyman‟ı İfritle ve Âsâf b. Berhıya ile imtihan etmiştir. İnsanları nefis ve şeytanla ve 

insanlarla imtihan etmektedir. 

Allahım, kalbimizi din-i islam üzere sabit kıl, bizleri nefsimizin eline bırakma! 

Allahım, bizi kelime-i şehadetiz ve imansız dünyadan çıkartma… Amin! 

 

4. Rızk Konusu: 

Rızk insanın istifade ettiği maddi ve manevi nimetlerin tamamıdır. Rızk takdir 

edilmiştir. Hiç kimse kendisine takdir edilen rızkını yemeden ve istifade etmeden ölmez. 



Allah yaratacağı canlının yaşaması için gereken rızkı onun hayatını yaratmadan önce takdir 

eder, sonra hayat verir. Bu nedenle ahırda oğlak doğmadan dağda otu biter. Yarının rızkını 

bugün yiyemezsiniz ve takdirin dışında hiçbir rızık da gelmez.  

Allah‟ın kullarına verdiği rızkın helalden kazanılmasını ister ve bundan razı olur. Şayet 

kul kendisine takdir edilen rızkı kötü niyeti ve isyanı ile haramdan kazanırsa Allah ona da 

rızkını haram olarak verir. Ancak onun bu niyet ve amelinden razı olmaz ve harama girmiş 

olması nedeniyle onu cezalandırır.  

Allah rızkı takdir etmiştir; ama kimisine helal olarak ve kimisine de haram olarak takdir 

etmemiştir. Allah‟ın takdir ettiği rızka helal ve haram hükmünü veren ve o temiz rızkı 

kendisine harama hükmüne getiren kulun kendi istek, arzu ve amelidir. Meselâ, Allah ekmeği 

helal rızık olarak yaratmıştır. Kişi bunu helal olan emek ve parası ile alırsa o ekmek ona helal 

olur, şayet gasp ederek veya çalarak veyahut haram para ile alırsa o ekmeğin hükmü haram 

olmasıdır. Burada helallik ve haramlık kulun fiiline ve niyetine bakar, yoksa doğrudan 

ekmeğin haram olarak yaratılmasına bakmaz. Zira Allah onu helal rızık olarak takdir etmiştir. 

Diğer hususlar da böyledir. 

Bir de Allah‟ın hikmete binaen teşrii şeriatında haram kıldığı içki, leş, kan ve domuz eti 

gibi yasakları vardır. Allah‟ın yemeyi ve içmeyi yasakladığı bu gibi gıdalar doğrudan 

haramdır ve Allah bunlarla kullarını emrine itaat edip etmediklerini denemek amacı ile 

kitabında haram kılmıştır. Ancak kişi bunlarla gıdalanmak isterse razı olmadığı ve yasaklamış 

olduğu halde onu rızık olarak verir ve bunu kendisine itaat etmediğine delil olarak kabul eder 

ve bununla onu cezalandırır.  

Sonuç olarak Allah kulun isteğine ve niyetine göre dilediği kuluna helal ve isteyen 

kuluna da haram rızık verir. Helalinden dolayı hesaba çeker, haramından dolayı da o kuluna 

rızasını istemediği ve emrine itaat etmediğine delil olarak kabul eder ve o kuluna ceza ve azap 

verir. 

 

5. Hidayet ve Dalaletin Allah’tan Olması: 

Her şeyin yaratıcısı ve takdir edicisi Allah‟tır ve mülkünde şerik yoktur. Bu nedenle 

hayrı da şerri de, hidayet ve dalaleti de yaratan Allah‟tır. Allah‟tan başka güç ve kuvvet sahibi 

ve yaratıcı yoktur. Kul ister Allah yaratır. Bu nedenle istemek ve kalben niyet ile irade edip 

fiilen kast etmek kuldan yaratmak ve vücuda getirmek Allah‟tandır. Allah‟ın hayra ve 

hidayete rızası vardır, şerre ve dalalete rızası yoktur. Allah razı olduğu inanç ve ameli kabul 

eder ve bundan dolayı kulundan razı olur ve onu mükâfatlandırır. Razı olmadığı inanç ve 

amelden dolayı da bunu kulunun aleyhine delil olarak kabul eder ve bununla onu cezalandırır.  

Bu nedenle hidayeti isteyen ve kullarına emreden Allah hidayetin sebepleri olan 

peygamberlerini, kitaplarını ve bunu insanlara öğreten âlimlerini göndermiştir. İnsanı hak ve 

hidayet yolundan ayıracak olan nefsani arzuları, kalbe vesvese veren şeytanı ve insanı dalalete 

götürecek inanç ve amelleri işletecek olan kötü âlimleri ve arkadaşları da yaratmıştır. Allah 

kullarını bunlarla imtihan eder. Acaba hak ve hidayete mi yönelmekte ve amel etmekte, yoksa 

dalalete ve şerre mi meyletmektedir? Sonra kulun sözlerini ve amellerini aleyhine veya lehine 

delil olarak kaydeder ve bununla kulunu ya mükâfatlandırır veya cezalandırır.  

Rızık ve şifa Allah‟tandır. Aynı şekilde hidayet de Allah‟tandır. Ancak kul nasıl ki rızık 

için sebeplerine sarılarak her gün saatlerce çalışması, hasta olduğu zaman da şifa talep ederek 

hastaneye ve doktora giderek ilaç kullanıp tedavi olması gerekiyorsa hidayet için de Allah‟ın 

kitabını okuması, âlimleri dinlemesi ve peygamberin sünnetine göre amel etmesi gerekir. Aksi 

takdirde hidayetin sebeplerine sarılmadıkça hidayeti bulamaz, Allah onun hakkında hidayet 

takdir etmez. Rızık Allah‟tandır deyip yatan kimse aç ve perişan olacağı gibi, hidayet 

Allah‟tandır deyip sebeplerine sarılmayan ve amele yönelmeyen de hidayetten mahrum kalır. 

 

 



6. Allah’ın Va’di ve Vaidi:  
Kulun iman, ibadet ve hayırlı amellerinden dolayı mükâfat göreceğini, imansızlık, fısk, 

sefahet ve şerli amellerinden dolayı da cezalandırılacağını yüce Allah vaat etmiştir. Allah‟ın 

kullarına vereceği mükâfata vaat, cezalandırmasına da vaid denir. Ahirette Allah‟ın vaadi 

cennet, vaidi de cehennem şeklinde tezahür edecektir.  

Herkes kazancının esiridir. Yüce Allah “Her nefis kazancına rehindir” (Müddessir, 

74:38) buyurur. Kul kâsib, yani ameli isteyen ve teşebbüs edendir; Allah da kulun isteğine 

göre ameli yaratandır. Kul kâsib, Allah haliktır. Bu nedenle kul kesbinden ve iktisabından 

mesuldür. Zira isteyen kuldur. Siz ne isterseniz size o verilir ama sonucundan isteyen sorumlu 

olur, veren değil. “Allah kişiye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kişinin kesbi lehine, iktisabı 

ise aleyhine delildir.” (Bakara, 2:286) Allah bu delillere göre ahirette ceza ve mükafat verir ve 

kul amelinden dolayı hesaba çekilir.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde amellerin kullar hakkında hüküm vermeye delil olacağını 

beyan buyurmuştur. “Onlar amellerinden dolayı cezalandırılırlar” (A‟raf, 7:147; Tevbe, 9:82; 

Secde, 32:17) “Cehennemliklere sorulur: Sizi sakara sokan nedir? Onlar derler ki: Biz namaz 

kılanlardan değildik, miskinlere de yemek yedirmezdik, batakçılarla beraber kötülüğe 

dalardık” (Müddessir, 74:43-45) “Yine derler ki, bizler peygamberlere kulak vermiş olsaydık 

ve aklımızı çalıştırsaydık bu cehenneme düşer miydik?” (Mülk, 67:10) ayetleri bizlere bu 

hususu çok güzel anlatmaktadır. 

Allah‟ın salih amel işleyenlere cennet vaadi hak olduğu gibi, kâfirlere ve tövbe etmeyen 

günahkârlara da cehennem vaidi haktır ve gerçektir. Allah bizleri cehennem azabından ve bu 

azaba sebep olacak günahlardan korusun ve cenneti ve cennete bizi götürecek hayırlı amaller 

nasip etsin. Âmin! 

 

7. Her Şeyi Yaratan Allah’tır: 

Kur‟ân-ı Kerim “Allah her şeyin yaratıcısıdır” (Ra‟d, 13:16) buyurur. “Şey” ve “eşya” 

sınıfına giren her şey yaratılmıştır ve bunları yoktan yaratıp vücut veren Allah‟tır. Bir de 

yaratılmışlar hakkında verilen hükümler vardır. Bu hükümler yaratılmış olmadığı ve 

yaratılanlara Allah ve bizler tarafından verilen hükümler olduğu için bu hükümler bize aittir. 

Çünkü onlar “şey” ve “eşya” cinsinden değildirler. Kişiye inanç ve itikadından dolayı kâfir ve 

mü‟min olmayı takdir eden Allah, o hükme istihkak kesp eden ise bizleriz. Yani iman eden 

mü‟min, inkâr eden de kâfir olmuş olur. Allah kulunu kâfir ve mü‟min olarak yaratmamış, kul 

tebliğe muhatap olmuş inandığı için mü‟min olmuş, inkâr ettiği için kâfir olmuştur. Burada 

iman ve küfür kişinin kesbettiği ve kazandığı manevi bir hükümdür. Yine Allah bir kısım 

insanları zalim ve bir kısmını da mazlum yaratmamıştır. Zulmeden kimse zulmünden dolayı 

zalim hükmünü almıştır, zulmedilen de zalimin zulmüne maruz kaldığı için mazlum hükmünü 

almıştır. Aynı şekilde bir adamın kasten ölümüne sebep olan da kâtil hükmünü alır. Yoksa 

Allah o kişiyi kâtil olarak yaratmış olsaydı bu durumda kul zorunlu olduğu için sorumluluğu 

kabul etmezdi. Ancak kulun kesbinden sonra zulme ve katle sebep olan sonucu yaratan 

Allah‟tır. Bu nedenle isteyen ve sebep olan kul, sonucu yaratan ise Allah‟tır. Allah kulunun 

emrine itaatsizliğine ve imansızlığına bu amellerini delil olarak kaydeder ve onu bu delillere 

dayanarak isyanından dolayı cezalandırır. 

Bizi de bizim elimizle yaptıklarımızı da yaratan yüce Allah‟tır. Bu husus Kur‟ân-ı 

Kerimde “Allah sizi de sizin yaptıklarınızı da yaratmıştır” (Saffat, 37:96) buyurarak ifade 

eder. Her cail olan ve şey olarak nitelendirilen eşya, fiil, hareket ve sükûn Allah tarafından 

yaratılır. Bunlardan sudur eden hayır ve şer de Allah‟tandır. Hiçbir sonradan yaratılan faninin 

bir şeyi yaratmaya ve hayır ile şerre karar vermeye ve oluşturmaya yetkisi de gücü de yoktur.  

Nitekim yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “İnsanın hayır Allah‟tandır; şer ise nefistendir veya 

başkasındandır diye hayrı ve şerri Allah‟tan başkasına izafe etmesi doğru değildir. Sana isabet 

eden hayır ve şerrin hepsi Allah‟tandır” (Nisa, 4:78) buyurur. Peygamberimiz (sav) de “Allah 



her sanatkârı ve sanatı yaratmıştır. Hatta kasabı da onun boğazlamasını da yaratan Allah‟tır” 

buyurmuşlardır. Abdullah b. Abbas (ra) peygamberimizden rivayet ettiği bir hadis-i kutside 

yüce Allah‟ın “Hayrı ve şerri yarattım. Elinden hayır çıkmasını murat ettiğim kuluma ne 

mutlu! Elinden şer çıkmasını murat ettiğim kimsenin de vay hâline!” buyurduğunu nakleder. 

Bütün bunlardan dolayı amellerimiz niyet etme, isteme, kastetme, yönelme, azmetme ve 

teşebbüs etme yönü insana, yaratma ve vücuda getirme yönü Allah‟a aittir. İnsanın her niyet 

ettiği ve kast ettiği ve teşebbüs ettiği şey Allah‟ın dilemesi ve kudretiyle yaratması olmazsa 

vücuda gelmez. Ancak kul niyetinden ve kastından dolayı yine de mükâfat görür. Çünkü hayrı 

istemiş ama Allah hikmeti gereği bunu irade etmemiş ve kudreti ile yaratmamıştır. Ancak kul 

hayrı istediği için yapmış gibi mükâfatını vermiştir. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 

“Mü‟minin niyeti amelinden hayırlıdır” buyurmuşlardır. Şerri ise kişi niyet ettiği ve kast ettiği 

halde şayet yapmaktan vaz geçerse bu durumda yine teşebbüs etmediği için mükâfatı hak 

eder. Şayet teşebbüs eder Allah da hikmeti gereği yaratırsa bir günah olarak yazar. Şayet 

pişman olur tövbe ederse affeder. Bu da Allah‟ın kullarına şefkat ve merhametinden dolayıdır. 

Bu nedenle yüce Allah “Rahmetim gadabımı geçmiştir” buyurur. 

 

8. Büyük Günahlar: (Kebâir ve Ekberü’l-Kebâir Mubikat-ı Seb’a)  

Kebair, dinde büyük günahlara denilmektedir. Allah‟ın emirlerine isyanın her çeşidi 

günah olmakla beraber her günah hepsi aynı derece günah değildir. Günahların bir kısmına 

sağîre, yani küçük, bir kısmına da kebîre, yani büyük günah denir. En büyük günahlar ise 

“Ukubât” olarak adlandırılır ki bunlar had uygulanması gereken günahlardır. Bununla beraber 

İslam büyükleri “küçük günahlar ısrarla işlenmeye devam edilirse büyük günah sayılır” 

demişlerdir. Hem günahın küçüklüğüne değil, kendisine karşı işlenen zatın büyüklüğüne ve 

kime karşı işlendiğine bakmak gerekir demişlerdir. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Şayet yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız Allah 

sizin diğer küçük günahlarınız affeder ve sizi şerefli bir makama yükseltiriz” (Nisa, 4:31) 

buyurularak büyük günahlardan kaçıp emredilenleri yapmaya devam edenlerin küçük 

günahlarının affedileceği ifade edilmiştir. İnsan nefis taşıyan ve pek çok duyguları ve sonu 

gelmez arzu ve isteklere sahiptir. Bu nedenle kendisini günahlardan tamamen kurtaramaz. Bu 

nedenle yüce Allah mü‟minlerin sıfatlarını anlatırken “Lemem tabir edilen küçük kusur ve 

günahlar hariç büyük günahlardan sakınırlar. Allah‟ın af ve mağfireti geniştir” (Necm, 53:32) 

buyurur.  

İslam bilginlerinin genel tasnifine göre “Büyük günahlar on yedidir.” Bunları şöyle 

sıralamışlardır:  

1. Kalple işlenen günahlar: Allah‟a şirk koşmak, belli bir günahı severek işlemeye 

devam etmek, Allah‟ın rahmetinden ümit kesmek ve Allah‟ın azabından emin olmaktır.  

2. Dille işlenen günahlar: Yalan yere şahitlik, namuslu kadına iftira, bir hakkın gaspına 

sebep olacak yemin ve sihir yapmaktır. 

3. Mideyle işlenen günahlar: İçki içmek, yetim malı ve faiz yemektir. 

4. Elle işlenen günahlar: Hırsızlık yapmak ve adam öldürmektir. 

5. Edeb yeriyle işlenen günahlar: Zina ve livatadır. 

6. Ayakla işlenen günah: Harpten/ cihattan kaçmaktır. 

7. Tüm bedenle işlenen günah: Anne babaya isyan etmektir. 

Peygamberimiz (sav) günahların en büyüklerini şöyle sıralamıştır: “Allah‟a şirk 

koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, harpten 

kaçmak, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak.” (Buhari, Şahadet, 10) 

Peygamberimizden (sav) rivayet edilen farklı hadislerde farklı günahlar da sayılmıştır. Onlar 

da “Anne-babaya isyan etmek, Mescid-i haramda günah işlemeyi helal saymak, (Ebu Davud, 

Vesaya, 10) Bu nedenle büyük günahlar zaman ve zemine ve toplumun yapısına ve dine 

vereceği zarara göre de değişebilmektedir. Mesala, savaş zamanı harpten kaçmak büyük 



günah olmakla beraber ortada savaş yoksa ve dine, imana zarar veren yaygın bir kötülük ve 

bid‟a varsa o da büyük günah sayılmaktadır. 

Bütün bunlarla beraber Abdullah b. Abbas (ra) “Allah‟ın Kur‟an-ı Kerimde kesinlikle 

yasakladığı ve haram kıldığı şeyler kesinlikle büyük günahtır” demiştir. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretlerine büyük günahlar sorulunca şöyle cevap vermiştir. “Hem mektubunuzda yedi 

kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü‟l-kebâir ve mûbikat-ı seb‟a tâbir edilen 

günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı 

şehadetlik, dine zarar verecek bid‟alara taraftar olmaktır” (Barla Lahikası, 2000, s.178) 

demektedir. Demek ki bu zamanda kesinlikle sakınmamız gereken yedi büyük günah içinde 

sayılanlar ve bilhassa dikkatimizi çeken “dine zarar veren tesettürsüzlük, Türkçe ibadet, İslam 

hukukunun uygulanabilir olmadığını savunmak gibi bid‟alar, içki ve kumar gibi günahlar” 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Mü‟min büyük günahları ne kadar çok işlemiş olursa olsun küfre girmez. Tövbe ve 

istiğfar etmeden de vefat etse tevhit inancı ve ihlaslı amellerle ahirete gitmiş olabilir. İman ve 

ibadetinden dolayı yüce Allah onun nefsine ve şeytana uyarak işlediği veya başkaları 

tarafından gönül rızası olmadan zorlanarak işlemeye mecbur ettiği günahlarını affedebilir. Bu 

durumda Allah dilerse iyi haline ve güzel ameline binaen rahmetiyle onu affederek cennetine 

alır, dilerse adaletinden dolayı cehennemde azap eder, sonra imanından dolayı cennetine alır. 

Mademki ölen bir fasık ve günahkâr olarak tanıdığımız birisinin son halini ve ahiretteki 

durumunu Allah bize bildirmemiştir. Öyle ise kul ile Allah arasına girerek onun hakkında 

bilmediğimiz halde hüküm vererek yanılmayalım ve yalancılardan olmayalım. 

Mü‟minlerden günahları sebebiyle cehenneme girenlerin durumu da cehennemde ebedi 

kalmak değildir. Cehennemde ebedi kalacak olanlar imansız kâfirler ve yalancı münafıklardır. 

Günahkâr olan halis mü‟minlerin hali ise suç işleyen ve hapse giren vatandaşlar gibidir. 

Cezaları tamamlanıp bitince veya devlet tarafından affa mazhar olunca hapisten çıkarlar. 

Cehennemde bulunan mü‟minlerin kurtuluş ümidi olduğu ve dostları yakınları cennette 

bulunduğu için cehennem azabı onlara hafif gelir, ümidini yitirmiş kafir ve münafıklar kadar 

azap çekmezler. Hem cennetteki yakınlarının saadetleriyle mesutturlar ve Allah‟tan ümit 

kesmedikleri için gönülleri gül ve gülistan içindedir. Cennetteki dereceleri de dünyadaki 

Allah‟a itaatleri ve ibadetleri kadardır. 

 

9. Kadere İman Meselesi: 

Kadere iman imanın şartlarındandır. Allah her şeyi kader ile takdir etmiştir. Kur‟ân-ı 

Kerim “Biz her şeyi kaderle takdir ettik” (Kamer, 54:49) buyurur. Allah‟ın ezeldeki bu takdiri 

asla değişmez. Peygamberimiz (sav) “Kalem kırılmış, defter dürülmüştür” buyurmuşlardır. 

Kader ve kazadan gelen acılara ve tatlılara, hayırlarına ve şerlerine inanmak ve buna razı 

olmak gerekir. Kazaya rıza ve kadere teslimiyet imanın gereğidir. Allah‟ın ilim, irade ve 

kudreti dışında yaprak kıpırdamaz, ot sallanmaz ve hiçbir şey olmaz.  

İnsan kaderde yazılı olan ve başına gelecek bir şeyi sakınmakla geri çeviremez. Zira 

kader insanın geleceğidir, bir dakika sonra ne olacağını insan bilemediği için başına gelecek 

olanı öğrenmesi ve buna karşı tedbir alması mümkün değildir. Gelecek gaybdır ve gaybı 

ancak Allah bilir. Biz aciz insanlar ancak başımıza gelip kaderimizde olan şey kaza olduktan 

sonra “Bu bizim kaderimizdir” diyebiliriz. Gelecek konusunda insan teklif gereği akıl ve 

tedbirle hareket etmekle mükelleftir.  

Allah insanı sebeplere sarılarak sonucu Allah‟tan istemekle mükellef kılmıştır. Bu 

nedenle istenen şey ne olursa olsun insan onun sebeplerine yapışmadan boş temenni ve 

hayallerle sebeplerine yapışmadan elde edemez. Sebepler de müessir değildir; tesir ve sonuç 

Allah‟a aittir. Sebepler Allah‟ın kudretinin tecellisine adi birer şarttır. Allah bir şeyi dilerse 

sebepsiz yaratır, sebepler zinciri insanların irade ve fiilini işe katmak ve insanı tembellikten 

kurtarmak içindir. 



Allah yaratılışın başlangıcından kıyamete kadar olacak her şeyi “Kalem” ile “Levh-i 

Mahfuza” yazmıştır. Bu nedenle insanların Levh-i mahfuzdaki mukadder olan şeyden kaçma 

imkânı yoktur. Kader Allah‟ın ilim sıfatının, kaza ise İrade ve Kudret sıfatının tecellisidir. 

Kadere inanmayan Allah‟ın ilmine, kazayı Allah‟tan bilmeyen de Allah‟ın irade ve kudret 

sıfatına inanmamış olur. Kadere iman imanın zirvesi ve kemali olduğu için kadere tam olarak 

inananın imanı kemale ermiş olur. Bu nedenle kadere iman imanın şartlarının sonuncusu 

olmuştur. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Şayet Allah sana bir keder dokundurursa onu ondan 

başka kurtaracak yoktur. Şayet sana bir hayır dokunursa kuşkusuz her şeyi yapan Allah‟tır.” 

(En‟am, 6:17) “Şayet hayır murat ederse onun fazlını kim reddedebilir? Allah onu kullarından 

dilediğine nasip eder” (Yunus, 10:107) buyurarak her şeyin Allah‟ın ilim, irade ve kudreti ile 

olduğunu bize haber vermektedir. 

Peygamberimiz (sav) “Bir kimse cennet ehlinin amelini işler; ama ne var ki o cehennem 

ehlinden yazılmıştır. Sonunda cehennem ehlinin amelini işleyerek cehenneme gider. Yine bir 

kimse cehennem ehlinin amelini işler; ama ne var ki o cennet ehlinden yazılmıştır. Sonunda 

cennet ehlinin amelini işler de cennete gidenlerden olur. Bu nedenle ameller sonuçları ile 

değerlendirilir. Siz sonucun hayırlı olması için Allah‟a dua ediniz” ferman buyurmuşlardır.  

Yine peygamberimiz (sav) “Herkesin cennette ve cehennemde yerleri bellidir” 

buyurdular. Sahabeler “Öyle ise amel işlemeyelim mi?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Sizler 

amel ile mükellefsiniz, siz amel işlemeye ve hayırlı amellerin arkasından koşmaya devam 

ediniz. Herkes karakterine göre ne için yaratılmış ise o amel ona kolaylaştırılır. Saadet ehli 

olan saadet ehlinin amelini işler, şekavet ehli olan da şekavet ehlinin amelini işler” 

buyurmuşlardır. Evet, Kur‟anda belirtildiği gibi “Herkes karakterine ve kabiliyetine göre iş 

yapar. Allah kimin hangi yolu takip edeceğini daha iyi bilir.” (İsra, 17:84) Allah‟ın kişiye 

verdiği tabiatı ve karakterini değiştirmek mümkün değildir. Ancak bunların yüzleri hayra ve 

şerre çevrilebilir. Allah‟ın peygamberleri ile teklifinin ve insan iradesi ile bu teklife uygun 

amel işlemesinin hikmeti budur. İman ile tövbe ve istiğfar ile kişi Allah‟ın kendisine verdiği 

şer kabiliyetini hayra ve iyiye çevirerek “Seyyiatı hasenata tebdil eder.” (Furkan, 25:70) Şerre 

sebep olacak kabiliyetlerini hayra çevirerek cennete layık hale getirir. İnsan aklının ve 

iradesinin görevi budur. 

 

10. Peygamberimizin (sav) Miraçta Allah’ı Görmesi: 

Resulullah (sav) Miraç‟ta yüce Allah‟ı görmüştür. Bu görüş ne rüyadır ve ne de kalp 

gözüyledir, bilakis baş gözüyledir. Zira peygamberimiz (sav) miraca rüyada ve sadece ruhuyla 

ve kalbiyle çıkmamış, beden, ruh ve duyguları ile çıkmıştır. Nitekim yüce Allah İsra 

Suresinde peygamberimizin (sav) Mescid-i Haram‟dan Mescid-i Aksaya “Sem‟i ve Basîr” 

olduğu halde, yani işitici ve görücü olarak gittiğini bize haber verir. (İsra, 17:1) 

Cabir b. Abdillah (ra) peygamberimizin (sav) “Rabbimi yüz yüze gördüm; bunda bir şek 

yok!” buyurduğunu rivayet etmiştir. Ayrıca Necm Suresinde peygamberimizin (sav) miracını 

anlatan ayetlerde “O en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve tedelli etti. Kab-ı Kavseynden daha 

yakın oldu. Orada kuluna vahyedeceğini vahyetti. O peygamberin gözünün gördüğünü kalbi 

yalanlamadı. Şimdi siz mi onunla mücadele edeceksiniz? Yemin olsun onu inerken bir daha 

gördü. O zaman da o peygamber Sidre-i Müntehanın yanındaydı. Ki onun yanında da 

Cennetü‟l-Me‟vâ vardı. Ki o zaman Sidreyi kuşatan kuşatmıştı. O peygamberin gözü bütün 

bunları gördü de ne şaştı ve ne de haddi aştı. Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü” 

(Necm, 53:6-18) ayetleri ile açıklamaktadır. İslam bilginleri “Kab-ı Kavseyn” “Sidre-i 

Müntehâ” “Cennetü‟l-Me‟vâ” “Ayetü‟l-Kübra” “Ufuk-ı A‟lâ” ve “Denâ ve Tedellâ” 

kavramları üzerinde pek çok görüşler ileri sürmüş ve hadislere dayanarak pek çok bilgiler 

vermişlerdir. 



Allah‟ın en büyük ayetleri elbette bizim gayb olarak inandığımız ve ahirette şahit 

olacağımız iman esaslarının tamamıdır. Bunların en büyüğü de Rabbin cemalini temaşa 

etmektir ki yüce Allah bir nevi ahiret âlemi olan ve dünyadan o âleme “Miraç” yoluyla 

“Uruc” eden peygamberimize en büyük mucize olarak cemalini göstermiş ve ümmetinin 

cennette görebileceğini de göstermiş oldu. Zaten Rü‟yete inamayanların da bahanesi Allah‟ın 

dünyada baş gözü ile görülemeyeceği meselesidir. Zira Hz. Musa (as) Tur-i Sina‟da “Rabbim 

kendini bana göster” deyince Yüce Allah “Dağa tecelli edeceğim. O yerinde durabilir ve buna 

dayanabilirse sen de görebilirsin” buyurarak dağa tecelli edince dağın yok olduğunu 

göstermiştir. (A‟raf, 7:143) Bu ayet de rü‟yetin mümkün olduğunu ancak bu dünya şartlarında 

bunun imkasızlığını ispat etmektedir. Peygamberimiz (sav) elbette bu dünyadan sayılmayan 

ve ahiret âlemlerinden sayılan Miraçta keyfiyetsiz olarak rü‟yete mazhar olmuştur ve bu 

Allah‟a kolaydır. Ümmet-i Muhammed de cennette rü‟yete mazhar olacaktır. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Onu bir daha Sidre-i Müntehâ‟nın yanında gördü” 

(Necm, 53:13-14) ayetini açıklarken “Onu Sidre-i Müntehânın yanında iken gördüm hatta 

yüzünün nuru bana açıldı” buyurmuşlardır. “Sana gösterdiğimiz o rü‟yayı biz insanlara bir 

fitne kıldık” (İsra, 17:60) buyuran Rabbimiz de zaten bu olayın insanları kudretine ve 

peygamberine inanmaları konusunda bir imtihan vesilesi kıldığını beyan buyurmuşlardır. Bu 

nedenle imanı zayıf olanlar bunu inkâr etmekte ve imtihanı kaybetmektedirler. İslam 

bilginleri buradaki “Rü‟yâ”nın bizim uykuda gördüğümüz rüya değil, baş gözü ile görmek 

olduğunu açıklamışlardır. Zaten bizim gördüğümüz rüya cinsinden olsa mucize de olmaz 

inkâr da edilmezdi. İtiraz elbette peygamberimizin (sav) baş gözü ve bedeni ile miraca çıkıp 

görmesinedir. Bu da bir imtihan vesilesidir. 

Müfessir-i Kur‟an olan Abdullah b. Abbas (ra) da bu ayette geçem rü‟yânın 

“peygamberimizin (sav) baş gözü ile gördüğü” şeklinde tefsir eder. “Yüce Allah 

hılleti/dostluğu İbrahim‟e, (as) kelâmını işitmeyi Musa‟ya (as) nasip ettiği gibi rü‟yeti de Hz. 

Muhammed‟e (as) vererek onu daha büyük bir nimet ile şereflendirmiştir” demiştir. Bu Hz. 

Aişe‟nin (ra) rivayetine ters düşmez. Zira Hz. Aişe (ra) dünyada rü‟yetin olmayacağına kaildir 

ki bu da doğrudur. Peygamberimiz (sav) dünyada değil, dünyanın dışında ahiret âleminden 

sayılan miraçta mazhar olmuştur.  

Nihayet Selef-i Salihinden olan Ebu Bekir b. Süleyman (ra) “Peygamberimiz (sav) yüce 

Allah‟ı on bir defa görmüştür. İkisi Kur‟anda sabittir, dokuzu ise hadislerde sabit olmuştur” 

demiştir. (Gunyetü‟t-Talibîn, Abdulkadir Geylani (ra)) Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 

Miraç Risalesinde rüyetin peygamberimizin (sav) bedeni ve baş gözü ile olduğunu ispat 

etmektedir. (Sözler, 2000, s. 525–526, 534–535) 

 

11. Kabir Azabı: 

Kabir azabını bize anlatan açık ve muhkem bir ayet yoktur. Ancak pek çok ayetlerin 

ima ve işareti ile kabir azabını haber veren peygamberimizin (sav) mütevatir hadisleri vardır. 

Bu nedenle “kabir azabı” haktır ve kabir halleri bir iman meselesidir. Zira kabir ahiret 

menzillerinden bir menzildir ve ahirete açılan kapıdır. Bu kapıdan girdikten sonra haşir 

meydanına, ahirete gitmek için uzun bir yol vardır. Ki bu yol kabirden geçmektedir. 

Dünyada dahi bir makamdan yüksek diğer bir makama geçmek için insanların sınava 

tabi tutuldukları, bilgi ve seviyelerinin tespit edildiği gerçeğini kimse inkâr edemez. 

İlköğretimden ortaöğretime ve ortaöğretimden üniversiteye, üniversiteden memuriyete 

sınavsız geçmek mümkün değilken dünyadan ahirete geçenlerin ahirette kazanacakları makam 

ve mertebeler için dünyadaki kazanımlarını test edecek bir sınavın olmaması aklen 

düşünülemez. Bu nedenle kabir hayatı, azabı ve mükâfatı elbette olacaktır.  

Yüce Allah peygamberine “Kitap ve Hikmet” vermiştir ve bilmediğimiz şeyleri 

öğretmiştir. (Nisa, 4:113) O yüce peygamber de insanlara “Kitabı ve Hikmeti” öğretmektedir. 

(Bakara, 2:151) Burada peygambere verilen kitap elbette Kur‟an-ı Kerimdir. Hikmet ise 



kitaptan ayrı zikredildiği için kitabı açıklayacak ve uygulamasını öğretecek, ilk bakışta 

anlaşılmayan hususları açıklayıp beyan edecek olan Kur‟an dışındaki hadisler ve 

peygamberimizin (sav) sünnetleridir. Yine yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Peygamber size ne 

getirdiyse onu alın ve neyi yasaklamışsa ondan sakının” (Haşr, 59:7) ferman eder. Şayet 

peygamberin emir ve yasağı Kur‟andan ibaret olsaydı yüce Allah “peygamber” demez, 

doğrudan “kitap” derdi. Bu nedenle peygamberin kitap dışındaki emir ve yasakları da dindir 

ve şeriattır. Zira peygamber “kendi hevasından konuşmaz, onun bütün sözleri vahiydir.” 

(Necm, 53:3-4) Ancak vahyin mertebeleri vardır. Kitap “Vahy-i metluv” iken kitap dışındaki 

hikmet “Vahy-i Gayr-i Metluv” sayılır. Bu nedenle Allah‟tandır. Arasındaki fark kitabın 

“Ferman-ı İlâhi” olması ve “okunmasıyla ibadet edilmesi”dir. Bu nedenle Kur‟an dışında 

namazda “Kıraat” olmaz. “Hadis” okunarak namaz kılınmaz. 

Kur‟ân-ı Kerimde Kabir Azabını ima eden ve bu azaba işaret eden pek çok ayetler 

vardır. Peygamberimiz (sav) de “Kabir Azabı” konusunda sahabelerine çok detaylı ve geniş 

bilgi vermiştir. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Firavun ve adamları sabah akşam ateşe 

atılırlar, kıyamet koptuktan sonra da ateşin en şiddetlisine sokun denir” (Mü‟min, 40:46) 

buyurarak kıyametten önce de ateşe girecekleri ifade edilir. Onlar öldüklerine göre nerede 

ateşe sokulurlar? Elbette kabirde. Bu kabir azabının varlığını gösterir. 

Yine Tekasür Suresinde yüce Allah kabirleri çoklukla övünmek için ziyaret eden 

müşriklere hitaben “İleride bileceksiniz” buyurarak kabir hayatını, “Daha sonra daha iyi 

bileceksiniz” buyurarak da ahiret hayatını hatırlatır. Devam eden ayetlerde “İlmel-yakîn 

bilecekisiniz” diye dünyada “Cahimi göreceksiniz” diye kabirde cehennem azabını 

göreceklerini, “Sonra da aye‟l-yakîn bileceksiniz” diye ahirette baş gözü ile ve bedeni ile 

diriltilerek göreceklerini haber vermiş. “Sonra nimetlerden hesaba çekileceksiniz” buyurarak 

“Kabirde ve Haşirde” hesaba ve mizana çekileceklerini açıkça haber vermiştir. (Tekasür 

Suresi, 102:1-6) 

Peygamberimiz (sav) ölünün defin işlemi bittikten sonra “Kardeşiniz için dua ediniz ve 

kelime-i şahadeti söylemesi için telkinde bulununuz. Zira o şimdi hesaba çekilmektedir” (Ebu 

Davud, Cenâiz, 73) buyururdu. Sonra kabirde “Münker-Nekir meleklerinin “Rabbin kimdir, 

dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir?” (Buhârî, Cenaiz, 68, 87; Müslim, Cennet, 

70; Ebu Davud, Cenaiz, 78; Nesâî, Cenaiz, 110; Tirmizî, Cenaiz, 70) gibi soruları soracağını 

anlatmıştır. Bundan dolayı cenaze kabre konduktan sonra ölüye “Telkin” vermek güzel bir 

adet olmuştur. Yine peygamberimiz (sav) “Kabir azabındna Allah‟a sığınınız” emretmiş ve 

namazın tahiyyatından sonra “Kabir azabından, cehennem ateşinden ve deccalın fitnesinden 

sakınmak için” dua öğretmiş ve kendisi de sürekli okumuştur. (Buhari, Cenâiz, 89; Müslim, 

Mesâcid, 123; Nesai, Cenâiz, 115) 

Yüce Allah yine “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ve 

Rableri katında rızıklandırılırlar” (Âl-i İmran, 3:169) “Fakat sizler bunun farkında değilsiniz” 

(Bakara, 2:154) buyurarak şehitlerin ölüm acısını tatmadıklarını ve öldüklerini bilmediklerini 

ve nimetlerle rızıklanarak mükafat gördüklerini haber vermektedir. Bu ayetler de kabir 

hayatının bedensel bir hayat değil, ruhani bir hayat olduğunu ispat etmektedir. Zira şehitlerin 

ve Allah yolunda ölenlerin bedenleri elbette toprak olmaktadır; ancak onların ruhları azap 

görmemektedir. Ruhani azap ve mükâfat ise rüya haline benzediği için bir odada beraber 

uyuyanların ve onlara nezaret eden uyanıkların hiçbirisinin diğerinden haberi olmaz. Ancak 

uyandıkları zaman biri dehşetli ve korkulu rüya gördüğünü, diğeri de güzel bir rüyada 

olduğunu anlatırlarsa bilinebilir. 

Kabir azabı ile ilgili hadisler kuvvetli mütevatir olduğu için ayetleri tevil ve hadisleri 

inkâr eden kimse ehl-i bid‟a ve ehl-i dalalet sayılır. 

Özetleyecek olursak… Ölünün ruhu cenazeyi takip eder, cenazeye katılanları ve kabre 

gelenleri bilir. Kabir ziyareti yapanları tanır. Dünyada yaptığı “Sadaka-i Cariye”nin 

sevabından istifade etmeye devam eder. Evladının ve yakınlarının kendisine yaptığı dua ve 



okumaların sevabından istifade eder. Azabı varsa bunlarla hafifler veya tamamen kalkar. 

Durumu iyi ise onların gönderdiği manevi nurlardan ve hediyelerden istifade eder ve kabri 

nurlanır ve genişlenir. Dünyada işlediği hayırlı amelleri kendisine arkadaş olur ve sıkıntısını 

giderir. Münker-Nekir meleklerinin sorularına heyecan ve korku ile cevap veremediği zaman 

dünyada okuduğu Kur‟an, kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve sadakaları gelip onun yerine cevap 

verir.  

Kabir ziyareti ve kabirde veya kabir dışında yapılan okumaların, dua ve ibadetlerin 

sevabı kendisine takdim edilir. Kendisine bu manevi hediyeleri getirenleri tanır ve memnun 

olur. Kabir ziyaretinin faziletlisi Perşembe günü ikindi namazından sonra olandır. En 

faziletlisi de Cuma günü sabah namazından sonra yapılan ziyaretler ve okumalardır. 

Peygamberimiz (sav) “Yasin Kur‟an‟ın kalbidir. Ölülerinize Fatiha, Bakara Suresinin başı ve 

sonunu, Ayete‟l-Kürsi, üç ihlas ve Yasin suresini okuyunuz!” (Ebu Dâvûd, Cenâiz, 24; İbn 

Mâce, Cenâiz, 4; Müsned, 5:26; Beyhaki, Şuab-ı İman, 7:16 H. No: 9294; Kurtubi, Tezkire, 

1:96) ferman etmiş ve sevabının fayda vereceğini bize haber vermiştir. 

Son olarak peygamberimiz (sav) bizzat kabirden geçerken kabirdekilere “Esselâmü 

aleyküm dâre kavmin mine‟l-mü‟minîne ve‟l-müslimîn!” diye hitap etmiş ve “Allah size 

rahmet etsin ve sizleri affetsin!” diye dua etmiştir. Ve böyle dua etmek sünnettir. (Müslim 

s.975/104; Nesei s. 2039; İbn-i Mace, s.1457, İbn-i Sünni, s.589, Beyhaki 4:79, Ahmed 5:353) 

“Kabir ziyaretinden maksat duadır. // Bu gün ona ise yarın sanadır…” 

Allah geçmişlerimize rahmet etsin, günahlarını affetsin.  

Bizleri de imanla onlar kavuştursun. Amin…     

 

12. Kıyamet ve Haşir Halleri: 

Her insan öldüğü zaman kıyameti kopmuş ve ahirete gitmiş demektir. Bu nedenle 

insanın ölümüne “küçük kıyamet” denilmiştir. İnsan kıyameti merak edeceğine kendi 

kıyameti olan ölümü merak etmeli ve onun için hazırlanmalıdır. Nitekim peygamberimize bir 

sahabe “Kıyamet ne zaman kopacak?” şeklinde bir soru sorunca peygamberimiz (sav) 

“Kıyamet için ne hazırladın?” diye başka bir soru ile cevap vererek kendi yakın kıyameti olan 

ölümü düşünmesi ve ona göre hazırlık yapmasını anlatmıştır.  

İnsanın ölümü, yani ruhun bedeni terk etmesi ile başlayan yeni bir hayat ve nihayet 

cennet ve cehennemde sonlanacak olan uzun bir yolculuk vardır ki peygamberimiz (sav) bu 

hususu “Ben dünyayı neyleyeyim. Benim durumum uzun bir yolculuğa çıkan birisinin 

yolculuk esnasında bir ağacın gölgesinde dinlenmek için az bir süre mola vermesine benzer. 

Siz de garip bir yolcu gibi olun ve akşamdan sabaha çıkacağınızı ve sabahtan akşama 

yetişeceğinizi ummayın. Namazınızı da kıldığınız son veda namazı niyeti ile kılın!” 

buyurmuşlardır. 

Bediüzzaman hazretleri bu gerçeği “İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden, anne 

karnından, çocukluktan, gençlikten, yaşlılıktan, kabirden, haşirden ve sırattan geçer uzun bir 

yolcuğu vardır” diye özetlemiştir. Bu uzun yolculukta en önemli yer ve insanın bu uzun 

yolculuğu salimen kazaya ve belaya uğramadan geçebilmesi için gereken azık ve silahlarla 

donanacağı durak çok kısa olan ve 15 yaşına kadar çocukluğu ve son 15 yıllık işe yaramayan 

ihtiyarlığı çıkardığınız zaman azami 40 yıllık bir zaman dilimidir. Bu zamanını iyi 

değerlendirdiği takdirde o uzun yolculuk çok kolay ve rahat olacağı gibi sonuçta kazanacağı 

mükâfat da çok değerli ve çok büyük olacaktır. Şayet boşuna geçirirse o zaman da cezası ve 

azabı çok ağır ve çok çetin olacaktır. Bu nedenle daima “Allahım! Senden cenneti ve bizi 

cennete götürecek amelleri istiyorum. Cehennemden ve bizi cehenneme götürecek amellerden 

de sana sığınıyorum” diye dua etmek gerekir.      

Peygamberimiz (sav) Allah‟ın bildirmesi ile bizce “Âlem-i Gayb” sayılan ölümden 

sonraki hayatı ve haşre kadar berzah âleminde ruhların ve haşirden sonra da cesedi ile dirilen 

insanın ruh-beden beraberliğindeki haşir ve sırattan geçerek cennet ve cehennemde son 



bulacak hayatı ve cennet ile cehennem hayatını bütün detayları ile anlatmıştır. Zaten “Nezir 

ve Beşir” olan, yani “Müjde ve Tehdit” görevi olan peygamberin en önemli vazifesi de 

Kur‟ada ifade edildiği gibi budur. Gerisi peygamberin bu tebliğ ve davetine muhatap olana 

kalmıştır. İster inanır ve ahirete hazırlanır, ister inkâr eder ve sonucuna katlanır. 

 

12.1 Ölüm Meleğinin Ruhları Alması: 
Melekler nurdan varlıklar olup “ecsâm-ı lâtifedir.” Bundan dolayı yansıma özelliği ile 

yansıyarak çeşitli şekillerde görünebilirler. Bundan dolayı Azrail (as) veya onun nezaretinde 

bulunan melekler Azrail‟in (as) küçük bir timsali olarak görevli olduğu mekânın özelliğine 

göre veya canını alacağı kişinin ruh aynasına ameline göre yansır ve görünür. Melekler nurani 

oldukları için yarım nurani olan güneş gibi aslî mekânından ayrılmadan her yansıdığı yerde 

aynı gibi görevini icra eder ve yapar. Bu nedenle bir anda bütün ruhları alır ve her yerde bir 

anda bulunur, bir iş diğer bir işe mani olmaz. 

Yüce Allah seçilmiş ve kabiliyetleri en mükemmel bir şekilde inkişaf etmiş olan 

peygamberlerine dört büyük meleği ve diğer melekleri göstermiş ve onunla konuşturmuş, 

yaptıkları işleri nasıl yaptıklarını anlattırmıştır. Peygamberler de gerek gördüğü ve insanların 

anlayacağı kadar meleklerin görevlerini nasıl yaptıklarını insanlara haber vermiştir. Bu 

Peygamberimiz gerek miraçta gerekse dünyada çeşitli vesilelerle dört büyük melek ve diğer 

meleklerle görüşüp konuştuğu gibi Hz. İbrahim (as) ve İdris (as) Cebrail (as) ile konuştuğu 

gibi Azrail (as) ile de konuşmuştur. Mü‟minlerin ve kafirlerin ruhları aldığı şekliyle 

görünmüş, İdris‟in (as) ruhunu almış ve ahiret alemlerini gezdirerek nihayet cennete götürmüş 

ve İdris‟in (as) isteği üzerine Allah‟ın emri ile cennette bırakmıştır. Şu anda dünyadaki bedeni 

ile cennettedir. Mü‟minler de dünyadaki beden ve duyguları ile cennete girecekler ve cennetin 

bedensel nimetlerinden Hz. Âdem‟in (as) cennette istifade ettiği gibi istifade edeceklerdir. 

Peygamberimiz (sav) onların hikâyelerini sahabelere anlattıktan sonra ölüm acısını yine 

İdris‟in (as) dilinden “Bir mü‟min üzerine ölümün şiddeti ve acısının üç yüz kılıç darbesi veya 

bir pıtrağın koyunun sırtından tüylerini de yolarak zorla çıkarılması gibi” olduğunu haber 

vermiştir. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde Allah‟ın kahır ve azabı olarak gelen ölüm ve 

kıyametin dehşetini “Nasıl Allah‟tan korkmaz ve O‟na isyan eder ve yeryüzünü fesada 

vererek tuğyan edersiniz ki, onun azabının dehşeti çocukları ak saçlı dedelere çevirir” 

(Müzzemmil, 73:17) buyurarak bu dehşetli hali anlatmıştır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Şiddetle çekip ruhları alan nâziâta, ruhları hafif bir 

şekilde alan nâşitâta, yüzerek giden sâbihâta yemin olsun ki!” (Nâziât, 79:1-3) buyurarak 

ruhları alan meleklerin ölünün durumuna göre farklı farklı olduğunu haber vermiştir. 

Abdullah b. Abbas (ra) “Nâziat kâfirlerin ruhlarını şiddetle alan meleklerdir. Nâşitat ise 

mü‟minlerin ruhlarını kolayca alanlardır” demiştir. 

Peygamberimiz (sav) “Lezzetleri acılaştıran ölümü çokça zikrediniz” ferman etmiştir. 

İnsanın ölümü düşünmesi ve daima ahiretine hazırlıklı olması gerekir. Ölümün nerede nasıl 

geleceği bilinmediği için her yerde ve her zaman beklemek gerekir. 

Peygamberimizin (sav) vefatını haber alan Hz. Fatıma (ra) çok üzüldü. Ayrılığa 

dayanamıyor, günlerce yas tutup için için ağlıyordu. Bir gün peygamberimizin (sav) kabrinin 

başına vardı ve bir avuç toprak alarak yüzüne ve gözüne sürdü sonra şöyle dedi:  

“Mâzâ alâ men şemme türbete Ahmed // En lâ yeşümme mede‟z-zamâni ğavâliyâ! 

Subbet aleyye mesâibun lev ennehâ … // Subbet ale‟l-eyyâmi sırne leyâliyâ …” 

 

“Ahmed‟in toprağını koklayan daha ne ister? // Artık ebediyen başka koku istemez… 

Üzerime öyle bir elem-i musibet çöktü ki... // Gündüzün üzerine çökse gece olurdu...”       

 

Evet, kâinat hürmetine yaratılan ve Rahmeten lil-âlemîn olan bir peygambere yâr 

olmayan bu dünya başka kime yâr olabilir ki? Dünyaya gönderilmekten maksad-ı âlâ yüce 



Mevlâ‟yı isim ve sıfatları ile tanıyarak ibadet etmektir. Bunda ne kadar terakki edilirse 

ahirette o kadar makamı yükselecek ve Allah‟a yakın olacaktır. Allah marifetullahta terakki 

ve tekâmül nasip etsin. Amin! 

 

12.2 Ölüm ve Kabir Hayatı:  
İnsan öldükten sonra kıyametin kopmasına kadar geçen zaman dilimine “Âlem-i 

Berzah” denilir. Berzah geçiş anlamına gelmektedir. Bir durumdan ikinci bir duruma geçiş 

ortamına berzah denilir. İnsanın anne karnındaki dokuz aylık dönemi de ruhun dünyaya 

hazırlandığı ve bir bedene girdiği ruhlar âlemi ile dünya arasındaki bir berzahtır. Kabir de 

dünya ile ahiret arasında geçiş yeri ve berzahtır. Bu nedenle kabir hayatı farklı ruhani bir 

hayattır. Yani kabirde bedenler toprak olmuştur; ama ruhlar dünyadaki kazanımına göre ya 

“cennet bahçelerinden bir bahçede veya cehennem çukurlarından bir çukurdadır.” 

Ölecek olanın başında azap melekleri ile rahmet melekleri dururlar. Şayet kişi imanla 

ruhunu teslim ederse rahmet melekleri onun ruhunu cennetten getirdikleri güzel kokulu 

kefenlere sararak cenneti temaşa edecek ve gideceği menzilini görecek şekilde Alay-ı 

İlliyyîndeki bir makama yerleştirirler. Şayet imansız ölürse veya zulüm ve fıskından ruhu 

muallel, yani hastalıklı ise onun ruhunu da ateşli cehennem elbiseleri ile sararak esfel-i 

safilinde cehennemdeki menzilini göreceği bir yere yerleştirirler. Ancak ölü kabre konup 

sorgu suale tabi tutulana kadar ruhu cesedini takip eder. Daha sonra yerlerine iade edilirler.   

Kabir hayatı ruhani bir hayattır. Peygamberimiz (sav) “Allah‟a itaat eden kul için kabir 

ne güzel bir menzildir” buyurmuşlardır. Zira dünyaya gelen her insan ister istemez ölecek, 

yani ruhu bedeninden ayrılacak ve kabre girecektir. Ölü ve ruhsuz beden kabre girip toprak 

olacaktır; ruh elbette yok olacak değildir. Ruh elbette ruhlar âlemine dönmeyecektir. Çünkü 

Allah ruhu da bedenle beraber dünyada tekâmül ettirmiştir. Bir anneden dünyaya gelen beden 

anne karnına tekrar dönmeyeceği gibi ruh da daha mükemmel bir âleme gitmek için farklı bir 

mekânda o âleme hazırlık yapacağı açıktır. İşte biz ruhun bu mekânına “Berzah Âlemi” 

diyoruz.  

Kabir suali de haktır. Zira bir makamdan diğer bir makama çıkmak ve geçmek 

isteyenler yazılı veya sözlü veya her ikisini de kapsayan sınavlara tabi tutulurlar. 

İlköğretimden ortaöğretime ve liseden üniversiteye geçerken sınav yapılır ve öğrencinin 

kazanımı ve seviyesi belirlenerek buna göre hak ettiği bir yere yerleştirilir. Yine herhangi bir 

göreve getirilmek ve işe alınmak istenen kişi de bilgi ve becerisini, kabiliyet ve birikimini 

ölçmek amacı ile sınavdan geçirilir. Elbette dünyadan ahirete geçmekte olan insan da 

dünyadaki kazanımını ve seviyesini ve ahirette hak edeceği makam ve mevkiye liyakati 

elbette test edilecektir. Yaratılış amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve kendisine 

dünyada verilen sorumlulukları yerine getirip kabiliyetlerini geliştirip geliştirmediği ve 

cennete layık olup olmadığı “Rabbin kimdir?” “Dinin nedir?” “Peygamberin kimdir?” 

“Kıblen neresidir?” gibi temel sorularla belirlenecektir. Yine “dünya hayatında geçimini nasıl 

temin ettin, kazandığını nereden kazandın ve nereye harcadın?” diye kazancından da sual 

edileceği hak ve hukuka riayet edip etmediğinin test edileceği muhakkaktır. Bütün bunlara 

“Kabir Suali” denir. 

Kabirde kişi meleklerin dehşetinden ve kabrin darlığından ve imana ait meselelerin hak 

ve hakikat olduğunu ölümle anlamasının verdiği şaşkınlıkla meleklerin kendisine verdiği 

sorulara cevap veremeyecek, dili tutulacaktır. Bu durumda onun dünyadaki amelleri kendisine 

güzel suretlerde temessül ettirilerek yanına getirilecektir. Kelime-i Şahadeti, okuduğu 

Kur‟anı, namazı, orucu, sadakası, hac ve cihat, ilim ve ahlak gibi faziletli amelleri yanına 

gelerek ona sorulan suallere cevap verecek ve kendisi ile kıyamate ve haşre kadar arkadaşlık 

edecekler ve kabrini nurlandırıp şenlendireceklerdir. Nitekim peygamberimiz (sav) “İman ve 

Tevhit ehli olan için ölüm vaktinde, kabirlerinde ve haşirde dirildikleri ve mahşere 

toplandıkları zaman hiçbir korku ve üzüntü yoktur” buyurmuşlardır. Bütün sıkıntı ve azaplar, 



üzüntü ve kederler imansızlar ve inandığı halde inancının gereğini yerine getirmeyen fasıklar 

ve zalimler içindir.  

Bediüzzaman Said Nursi‟nin (ra) izah ettiği gibi kabre girmek için üç yoldan başka yol 

yoktur. O kabir ya dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır veya günahkâr ve zalimler için 

bir hapis kapısıdır veyahut imansızlar için kendisini ve dostlarını idam edecek olan bir 

darağacıdır. Başka bir alternatifi de yoktur.  

Hz. Ali (ra) bir hutbesinde şöyle der: “Ey Allah‟ın kulları, ölümden sakının. Ondan asla 

yakanızı kurtaramazsınız. Arkasında da korkmanız gereken kabir vardır. Uyanık olun, kabir 

ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Haberiniz 

olsun ki kabir her gün üç defa şöyle seslenir: Ben zulmet eviyim. Ben korku eviyim. Ben 

kurtlar eviyim. Haberiniz olsun ki önünüzde çok dehşetli günler vardır. O gün çocuklar 

ihtiyarlar, insanlar günün dehşetinden sarhoşlar gibi olurlar. Emzikli kadınlar çocuklarını 

unutur ve hamile kadınlar çocuklarını düşürürler. Çünkü Allah‟ın azabı çok dehşetlidir. O 

günden sonra da azabı şiddetli, derin, suyu fena kokulu ve Allah‟ın rahmetinin olmadığı 

dehşetli bir cehennem vardır. Allah beni ve sizi cehennemin azabından korusun ve naim 

cennetlerine nail etsin. Amin!” 

Yeryüzü lisan-ı haliyle her gün şöyle nida eder: “Ey Âdemoğlu! Üzerimde yürüyorsun 

ama yarın benim içime gireceksin. Üzerimde çeşitli yemekler yiyorsun ama içimde seni 

kurtlar yiyecek. Üzerimde neşeli olarak gülüyorsun ama içimde ağlayacaksın. Üzerimde 

mesut yaşıyorsun içimde mahzun olacaksın. Üzerimde günah işiyorsun ama içimde azap 

olunacaksın.”  

Kabir azabından ve kabir sualinin dehşetinden korunmak için daima helal yemeye 

dikkat etmeli, helalden kazanıp helale harcamalıdır. Yalan, gıybet, dedikodu ve insanları dille 

sıkıntı vermekten sakınmalıdır. Her gece yatsı namazından sonra “Tebareke Suresini” 

okumalıdır. Tebareke suresi kabir azabına manidir. Kabirlerden geçerken kabirdekilerin affı 

için dua etmeli, üç İhlas ve bir Fatiha suresi okuyup sevabını kabirdekilere bağışlamalıdır. 

Peygamberimiz (sav) “Ölüleriniz için Yasin ve Fatiha okuyunuz. Ölülere yapılan dua ve 

sadakalar ile bağışladığınız sevaplar kabirde ulaştırılır, onun kabrini nurlandırır ve azabını 

hafifletir. Kabirdeki ölü olanın ruhu onunla müferrah olur ve kendisine bunu bağışlayanı bilir” 

buyurmuşlardır. 

İslam bilginleri “Ve li‟d-daavâti te‟sîrun belîğun // Ve kad yenfîhi ehlü‟d-dalâlü” 

demişlerdir. Yani “Ehl-i dalâlet her ne kadar dua ölüye fayda vermez dese de dua ile ölünün 

azabı kalkar ve derecesi yükselir.”   

 

12.3 Ruhların, Şehitlerin ve Âlimlerin Durumu: 

Yüce Allah “Ruh Allah‟ın emridir. Bu konuda insana çok az bilgi verilmiştir” (İsra, 

17:85) buyurur. Bediüzzaman hazretleri ruhu “Bir vucûd-u zîvücûd-u hâricî ve bir namus-u 

zîşuur” (Mektubat-454) olarak tarif etmiştir. Yani, harici vücudu olan Allah‟ın emri, kanunu 

ve şuurlu bir kanundur. Ölüm denen hadise ruhun yıpranmış ve ruha ait fonksiyonlarını icra 

edememesinden dolayı bedeni Allah‟ın emri ile terk etmesidir. Boğazı sıkılmış, hastalıktan 

azaları görevini yapamaz duruma gelip yatağa mahkûm olmuş, azaları kazada kopmuş bir 

bedenden ruhun çıkmaması kadar büyük acı ve ıstırap olabilir mi? 

Ruh Hz. Azrail (as) tarafından teslim alınıp insan da en değerli varlığı olan ruhunu 

Azrail‟e (as) emanet ettikten sonra iki durumla karşı karşıya kalır. Kur‟ân-ı Kerimin “Şüphe 

yok ki iyiler nimetler içindedir.  Facir ve fasıklar da azap içindedirler. Din günü de o azaba 

yaslanacaklardır. Ve oradan da çıkacak değillerdir. Din gününün ne olduğunu bilir misiniz? 

Ve siz faniler onu anlayabilir misiniz? O gün hiç kimsenin kimseye ve hiçbir şeye malik 

olmadığı ve tüm emir ve iradenin sadece Allah‟a ait olduğu gündür” (İnfitar, 82:13-19) 

ayetleri ile sabit olduğu şekliyle ya “Â‟lay-ı İlliyyîn” denen cennete nazır olan yüce makamda 

veya “Esfel-i Sâfilîn” adı verilen ve cehenneme nazır olan aşağıların aşağısına götürülecektir. 



Yüce Allah bu ayetlerde önce nimetler ve azap içinde olan ruhun din günü denen kıyamet ve 

haşirden bedeni ile dirilip hesap verdikten sonra sadece ruhu ile değil, ruh ve beden 

beraberliğinde hak ettiği ve layık olduğu nimetlere veya azaba duçar olacağını haber 

vermektedir. Bu ayetlerde hem kabir azabına ve nimetlerine hem de cennet ve cehenneme 

işaret etmektedir. 

Yüce Allah Mutaffifûn Suresinde kabir halini ve haşirden sonraki halleri ve insanın 

iyileri olan “Ebrarın” ve kötüleri olan “Füccarın” geçireceği safhaları detaylı olarak anlatır. 

“Yemin olsun ki füccarın yeri siccindir.” (83:7) Ve “Yemin olsun ki ebrarın yeri de 

İlliyyîndedir” (83:18) buyurarak ruhların bedenlerinden çıkıp insanın ölüme mahkum 

olmasından sonra ne gibi durumlarla karşılaşacağını ve bunun sebeplerini anlatmaktadır. 

(Mutaffifîn, 83:1-36)    

Şurası bir gerçektir ki Said ve Ebrar olanların ruhları bedenlerinden çıktıktan sonra 

âlem-i kuds, dâru‟l-letâfe, daru‟t-tahâre sahralarında ve Kuddüs bahçelerinde nimetlere nail 

olup mütelezziz olacaklardır. Her sınıfın amellerine göre makamları ve karargâhları vardır. 

Saidlerin makamlarından birisi de “Mele-i A‟lâ”dır. Nitekim peygamberimiz (sav) vefat 

ederken “Allahümme‟ğfir lî, ve‟rhamnî ve elhıknî bi‟r-refîki‟l-a‟lâ!” buyurmuşlardır. Yani 

“Allahım! Beni affet, bana merhamet et ve beni refîk-i a‟lâya ilhak et!” Refik-i a‟lâ 

“Berzahta” “Enbiya”nın ruhlarının bulunduğu en yüksek makamdır.  

Enbiyadan sonra “Şehit” olanların ruhlarının bulunduğu makam vardır. Peygamberimiz 

(sav) bir hadislerinde “Şehitler cennetin kapısında bulunan „Barık” isimli bir nehrin yanında 

bulunurlar ve yeşil kubbelerin altında otururlar. Onların rızıkları kendilerine sabah akşam 

takdim edilir” buyurmuşlardır. Uhut‟ta şehit olanlar için de şöyle buyurdular: “Uhut 

gazasında şehit olanların ruhları cesetlerinden ayrıldıktan sonra Allah‟ın vaat buyurduğu 

nimet ve atayây-ı sübhâni içinde bulundukları yerlerde büyük bir devlet ve saadete mazhar 

oldukları için din kardeşlerimiz bu nimete nail olduğumuzu bilseler de cihattan dönmeseler 

derler” buyurmuşlardır.  

Şehitlerin bu durumunu bize yüce Allah şöyle haber vermektedir: “Allah yolunda 

öldürülenlere ölüler demeyiniz; onlar diridirler ama sizler anlayamazsınız.” (Bakara, 2:154) 

“Sakın Allah yolunda katledilenlere ölüler demeyin onlar bilakis diridirler ve Allah katında 

rızıklandırılırlar. Allah‟ın kendilerine bahşettiği nimetlerle mutluluk ve sevinç duyarlar ve 

arkalarından kendilerine yetişmek isteyen mücahitler için de onlar için korku yoktur ve 

mahzun da olacak değillerdir diye müjde verirler” (Al-i İmran, 3:169) buyurarak durumlarını 

izah etmiştir. Bu durum kıyamete kadar geçerli bir hükümdür. 

Şehitler hakkında çok müjdeli hadisler de vardır. Peygamberimiz (sav) “Şehidin borç ve 

kul hakkı hariç bütün günahları bağışlanır” buyurmuşlardır. Kul hakları ise zimmet, katl, 

gıybet ve iftira gibi kulu ilgilendiren günahlardır.  

Savaşta şehit olanlar hem dünyada şehit muamelesi görerek kanları ve elbiseleri ile 

gömülür ve yıkanmazlar hem de ahirette şehitlik makamına yükselirler. Savaşta yaralanıp 

ölmedikleri halde Allah yolunda mücadele ederek manen ahirette şehitlerle beraber haşrolup 

aynı mükâfatı alacak olanlar da vardır. Bunlar da salgın hastalık olan Taun‟dan dolayı vefat 

edenler, Allah için ilim öğrenirken gurbette ölen talebeler, depremde ve göçük altında kalarak 

veya yanarak ölenler, çocuk doğururken ölenler ve Allah yolunda manen mücadele eden 

âlimler ve mücahitler de şehit olarak ölmeyi Allah‟tan istedikleri takdirde yataklarında ölseler 

de şehit muamelesi görürler. Bunlara da manevi şehit denir. Ancak bunun şartı iman ve namaz 

ile Allah rızası için mücadele etmektir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri şehitlerin durumunu “Şehid, kendini hayy bilir. Feda 

ettiği hayatı, sekerâtı tatmadığından, gayr-ı münkatı‟ ve bâki görüyor; yalnız, daha nezih 

olarak buluyor” (Mektubat-459) cümlesi ile özetlemiştir. 

Kıyamette yüce Allah enbiyadan sonra şehitlerin ve âlimlerin de Allah‟ın dilemesi ile 

istediklerine şefaat etme yetkisi verilir. Peygamberimiz (sav) “Kıyamette nebiler, âlimler ve 



şehitler şefaat edecekledir” buyurmuştur. Allah‟ın kendilerine şefaat yetkisi verdiği âlimlere 

ve şehitlere hürmet etmek, saygı duymak ve faziletlerini takdir etmek gerekir. Nitekim Hz. 

Ali (ra) peygamberimizden naklettiği bir hadiste peygamberimizin (sav) “Cibril‟e ilim 

sahiplerinin derecesini sordum. Onlar dünya ve ahirette ümmetimin kandilleridir. Ne mutlu 

onların değerini bilerek saygı gösterenlere! Yazıklar olsun onların değerini takdir etmeyenlere 

de yazıklar olsun!” dedi” buyurdular. Yine peygamberimiz (sav) Kur‟an ve Sünnetten hüküm 

çıkararak ümmetin yolunu aydınlatan ve hidayet rehberi olan gerçek âlimler için “Âlimler 

peygamberlerin varisidir” ve “Benim ümmetimin âlimleri Beni İsrail‟in nebileri gibidir” 

buyurmuşlardır. 

Yüce Allah “Rabbim ilmimi artır!” (Taha, 20:114) diye dua etmemizi isterken 

peygamberimiz (sav) de “Âlimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır.” “Bir âlim yetmiş 

abidden şeytana daha şedittir” buyurarak alimin şerefini ve derecesini beyan etmiştir.  

Anne-babaya, kocaya ve ilim adamına saygı göstermek ve hürmet etmek farz ve 

vaciptir. Zira bu Allah‟ın emridir. Bir kısım kendini bilmez cahiller “kendisine saygı 

gösterilecek fazilete sahip anne-baba, koca ve âlimi gösterin; ona saygı duyalım” demeleri 

şeytanın aldatması ve haddi aşmaktır. Zira yüce Allah “Anne-babaya hürmet edin, ulemaya 

saygı gösterin ve kocaya itaat edin” derken fazilet ve şerefi şart koşmamıştır. Ma‟siyet 

emretmediği sürece mutlak itaat ve hürmeti emretmiştir. Bu bir imtihandır ve Allah‟ın emrine 

şart koşmadan itaat imanın gereğidir. Burada saygı şahsa değil, temsil ettiği makama ve 

Allah‟ın emrinedir. Bu nedenle anne-baba, âlim kişi fasık, facir ve zalim de olsa Allah‟ın emri 

olan itaat gereklidir. Bu nedenle fıskla ve zulümle saygı ve hürmet hakkı kalkmaz. Saygı 

burada ilahi sıfatların en azizi olan ilme ve büyüğedir. 

 

12.4 Mü’minlerin Ruhlarının Berzahta Durumu: 

Peygamberimiz (sav) mü‟minlerin ruhlarının berzah/kabir âleminde “tuyurun hudrun” 

(Sözler, 184) tabir edilen cennetteki yeşil kuşların içlerinde cennet meyvelerinden yiyip 

sularından içerek arşın altındaki yerlerine dönerek “Ya Rab! Din kardeşlerimizi de bizlere kat 

ve bize verdiğin nimetlerin mutluluğunu onlara da ihsan et!” diye dua ederler. Kâfirlerin 

ruhları ise siyah kuşların içinde siccindedirler” buyurmuştur. 

Mü‟minlerin büyük günahta ısrar ederek kabir azabına uğramayanların durumu böyle 

iken kabirde azap görenler elbette hapiste ve zindanda oldukları için serbest değillerdir. 

İlliyyinde bulunan mü‟minlerin ruhları ise birbirlerine kavuşur ve dünyadaki dost ve 

akrabalarını sorar ve onların hallerini merak ederler. Birbirlerini ziyaret ederek konuşurlar. 

Falanı dünyada bırakmıştım hali nedir?” derler. Gelen onu tanıyorsa “O vefat etmişti. Sizin 

yanınıza gelmedi mi?” der. Onlar da “Demek o zindanda azap içindedir” diye onun haline acır 

ve dua ederler. Bilhassa Cuma geceleri bir yıllık mesafeden birbirlerini ziyaret için bir araya 

toplandıkları hadislerde sabittir. 

 

12.5 Kıyamet Alametleri ve Kıyametin Kopması: 

Kıyametin vakti ve ilmi gaybdandır ve Allah katındadır. Yüce Allah kıyametin yakın 

olduğunu haber vermiş (Kamer, 54:1) ama vaktini bildirmemiştir. “Sana kıyamet ne zaman 

diye soruyorlar. Sen de ki onun bilgisi Allah katındadır” (A‟raf, 7:187) buyurarak kıyametin 

gayb ilmi ve Allah katında olduğunu haber vermiştir. 

Yüce Allah ayrıca “insanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaştı; ama onlar hala gaflet 

içinde aldırmadan duruyorlar” (Enbiya, 21:1) buyurarak hesap vakti yaklaştıkça gafletin ve 

dalaletin artacağını da bildirmiştir. Bu nedenle ahir zaman kıyamet ve hesap vaktinin 

yaklaştığı ve insanların da gaflet ve dalaletinin arttığı bir zaman dilimi olacaktır.   

Peygamberimiz (sav) dünyanın ömrünü bir güne kıyas ederek “Geçmiş ümmetlere 

nispeten ümmetimin zamanı ikindi ile güneş batımı kadar bir zamandır” buyurmuşlardır. 



“Kıyamet akşam kopacaktır” denmesinin sebebi dünyanın akşamının kıyamet vakti 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yüce Allah Lokman Suresinin sonunda beş şeyin gayb ilmi olduğunu haber vermiştir. 

Bunlar da “Kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun ne vakit yapacağı, ana rahmindeki 

çocuğun ne olacağı, yarın insanın ne yapacağı, ne kazanıp ne kaybedeceği ve insanın nerede 

en zaman öleceği bilgisidir.” (Lokman, 31:34) Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Beş şey 

gaybdandır ve onları Allah‟tan başkası bilemez” buyurmuşlardır. 

 

12.5.1 Kıyametin Alametleri: 

İnsanın yaşlanması ve hastalıklarının artması nasıl ki ölümün yaklaştığını gösterir. 

Aynen öyle de kıyamet yaklaştıkça dünyanın sonu geldikçe onun da alametleri ve işaretleri 

belirmeye başlar ki peygamberimiz (sav) bunları ikiye ayırmıştır. Birincisi, küçük 

alametlerdir. İkincisi de kıyametin son zamanlarında meydana gelecek olan büyük 

alametlerdir.  

 

12.5.1.1 Kıyametin küçük alametleri: 

Kıyametin küçük alametleri her zaman vuku bulacak olan günahlardır ki bunlar zamanla 

çoğalarak toplum içinde yaygın hastalıklar şeklinde ortaya çıkacaktır. Bu alametlerin ve 

hastalıkların çoğalması deccalın gelmesine ve peş-peşe kıyametin büyük alametlerinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlar. Bu küçük alametler şunlardır: 

1. Fitnelerin artması, 

2. Sefil ve adi insanların yüksek mevkilere yükselmeleri, 

3. Zina ve içki gibi haramların yaygınlaşması ve çoğalması, 

4. Halk içinde emanetin kalkmış olması, 

5. Zekât verilmemesi, namaz kılınmaması ve oruç tutulmaması, 

6. Hacca gösteriş ve riya için gidilmesi ve ticaret amacına yönelik olması, 

7. Anneye isyan edilip kadınlara itaat edilmesi, 

8. Arkadaşların babaya tercih edilmesi, 

9. Şerrinden korunmak için şerli insanlara saygı duyulması, 

10. Güvenilir insanların azalması, 

11. Müslümanlığın isimde kalması ve kalplerden imanın kalkması, 

12. Gençlerin oyun ve eğlenceye düşkün olmaları ve kadınların tuğyana dalması, 

13. Şarkıcı ve oyuncu kadınların çoğalması, kadının ortalık malı olması, 

14. İyiliği emretmenin ve kötülüğü yasaklamanın azalması, 

15. Münkerin emredilmesi ve marufun yasaklanması, 

16. Münkerin meşru kabul edilmesi ve ma‟rufa uymanın ayıp sayılması, 

17. Dünyayı kazanmanın ve geçim derdinin çok zorlaşması ve kabirde yatanlara gıpta 

edilmesi. 

18. Devlet malının idareye geçen adi insanlar tarafından yağmalanması, 

19. Hak ve hakikati konuşanların kınanması ve hor görülmesi, 

20. İslam ahkâmının kalkması ve Allah korkusu ve ahiret duygusunun azalması. 

Bütün bunlar ve buna benzer toplumu fesada ve ifsada götüren durum ve haller 

kıyametin küçük alametleridir. Bu haller çoğalınca kıyametin büyük alametleri peş-peşe 

ortaya çıkar. (Müslim, Fiten, 118; Müsned-i Ahmed, 2:201) 

Son olarak peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Yakında öyle bir zaman 

gelecektir ki İslam‟ın ismi ve Kur‟anın resmi kalacaktır. Camiler görünüşte mamur olacak 

fakat hidayet ve irşattan uzak olacaktır. Öyle ki camiler cemaatle dolu olacak ama içlerinden 

bir hakiki mü‟min bulunmayacaktır. Bu zamanda gök kubbenin altında en şerlileri alimlerin 

şerlileri olacaktır; zira fitneler onlardan çıkıp yine onlara dönecektir.”  

 



12.5.1.2 Kıyametin Büyük Alametleri: 

Kıyametin bu ve benzeri küçük alametleri yaygın hale gelince Deccal‟ın çıkma zamanı 

gelmiş demektir. İman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edeceği için imanın 

temsilcisi ile küfrün temsilcilerinin de birbirleriyle mücadelesi başlayacak ve bundan sonra 

Deccal ve Mehdi liderliğinde İman ve Kur‟an davası yürüyeceğini peygamberimiz (sav) haber 

vermiştir. Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde: “O insanlar kıyametin ansızın gelmesini mi 

bekliyorlar? Halbuki onun alametleri gelmiştir. Ansızın başlarına geldiği vakit anlamalarının 

kendilerine ne faydası olacaktır?” (Muhammed, 47:18) buyurarak kıyametin alametlerini 

görerek ibret almalarını ve buna göre kendilerine gelmelerini istemektedir.  

Kıyametin büyük Alametleri ondur. Peygamberimiz (sav) “On büyük alamet 

görülmedikçe kıyamet kopmaz. Duman, deccal, dabbetü‟l-arz, İsa‟nın (as) nüzulü, ye‟cüc ve 

me‟cücün çıkması, Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında yere batma, Yemen‟den bir ateşin 

çıkması ve güneşin batıdan doğmasıdır” (Müslim, Fiten, 39) buyurmuşlardır. Ayrıca 

kıyametin büyük alametleri olarak deccalın çıkışından önce dünyada büyük savaşın olması ve 

hürriyetin ilanı gibi alametlerin olacağını ve neslinden Mehdi'nin gelerek deccalın cehalet ve 

zulümle doldurduğu yeryüzünü adalet ve ilimle dolduracağını da pek çok mütevatir hadislerle 

beyan etmiştir. Bu nedenle bu mütevatir hadislere inanmamak ve inkar etmek dalalet ve 

sapıklıktır. Zaten deccalın yardımcıları “Ulema-i Su‟” denen saptırıcı kötü alimler olacaktır.  

Bu alimler peygamberimizin ahir zaman, deccal ve mehdi ile ilgili hadislerini inkar ederek 

Müslümanların Mehdiye uyarak hak ve hidayeti bulmasını engelleyeceklerdir. “Biz 

Kur‟andan başka kitap kabul etmeyiz!” diye Sünnetten bağımsız Kur‟anı kendi hevalarına 

göre yorumlayarak ehl-i imanı aldatacaklar ve deccal ve süfyanın hakimiyetini 

sağlayacaklardır. 

 

12.5.1.2.1 Deccalın Çıkışı: 

Emr-i bi‟l-maruf ve nehy-i anil-münker vazifesi ortadan kalktığı zaman büyük savaşlar 

yaşanır. Buna tüm dünya devletleri iştirak ettiği ve milyonların ölümüne sebep olduğu ve 

savaşın içinde fitne ve fesadın asıl sebebi olan Deccal bulunduğu için “Dünya Savaşları” 

denir. Bu savaştan sonra dünyada büyük inkılaplar yaşanır ve devletlerde “Hürriyetler” ilan 

edilir. İşte bu hürriyetleri istismar ederek deccal ortaya çıkar. İnsanlara hürriyet ve zenginlik 

getireceği iddiası ile dünyanın en büyük baskı, zulüm ve istibdat sistemini kurar. Görünüşte 

hürriyet, gerçekte istibdat olduğu ve insanların kalplerindeki inançtan üstlerindeki kıyafete 

kadar iliştiği ve insanları aldattığı için ona “Deccal” denilmiştir. 

Peygamberimiz (sav) bu nedenle “Âdem (as) zamanından kıyamete kadar deccaldan 

daha büyük fitne yoktur. Tüm peygamberler ümmetlerini deccal konusunda uyarmıştır. Ben 

de sizi deccalla korkutuyorum” buyurarak ümmetini uyarmıştır. Peygamberimiz (sav) 

ümmetini uyarmış ise demek kendisinden sonra geleceği kesindir. Deccalın en büyük alameti 

mü‟minleri peygamberin sünnetinden ve şeriatından uzaklaştırması ve kendi heva ve hevesine 

göre yeni zulüm yasaları yaparak herkesi bu yasalara uymaya çağırmasıdır. Zaten tarih 

boyunca büyük fitneler hep kralların zulüm üzerine yaptığı yasalarla devlet eliyle işlenmiştir. 

Gayet tabii ki deccal da ele geçirdiği devlet ve yasama gücü ile fitne ve fesadını çıkararak 

istibdadını uygulayacak ve yaygınlaştıracaktır. Deccal zamandaki gelişen şartları ve 

teknolojiyi de kullanarak kendi rejimini ve sistemini kuracak ve herkes bu sisteme uymaya 

zorlayacaktır. Bu şekilde büyük bir baskı ve zulümle Müslümanları haklarından mahrum 

edecek demektir. Yoksa tek başıyla ve kendi gücüyle yapmayacaktır. Nihayet bir mikrobun 

vücuduna girmesi ile mağlup olup ölecek; ama rejimi ve sistemi müntesipleri tarafından 

korunmaya devam ederek ölümünden sonra da bir müddet devam edecek demektir. 

 

12.5.1.2.2 Hz. İsa’nın ve Mehdinin Mü’minleri Hidayete Çağırması: 



Deccal‟ın yeryüzünü fesada verip mü‟minleri de sünnetten ve mahz-ı adalet olan Şeriat-

ı Muhammediye‟den uzaklatırarak dalalete sürüklemek istemesi üzerine dine ve imana, 

sünnete ve şeriata sahip çıkan, hak ve hakikat ve adalet-i mahz olduğunu izah ve ispat edecek 

olan alime “Mehdi” denir. Bu zat-ı nurani peygamberimizin (sav) nesl-i mübarekinden olacak 

ve mü‟minlerin imanlarını kurtarmak için çalışacaktır. Kur‟an ve sünnetin hakkaniyetini ispat 

eden eserler te‟lif ederek ilmen ve fikren deccalın fitne ve fesadını ortaya çıkarıp mü‟minleri 

hak ve hidayete çağıracaktır. Deccal ile mücadele ettiği ve fikirlerini çürüttüğü için deccalın 

baskısına ve zulmüne maruz kalacaktır. Bütün olumsuz şartlara rağmen Allah‟ın yardımı ile 

Deccal ve Süfyan ile mücadele ederek sonunda onları mağlup eder. Peygamberimiz (sav) 

Kur‟an ve Sünnet çerçevesinde insanları hak ve hidayete çağırdığı ve hak ve hakikati ispat 

ettiği ve ehl-i küfrün ve dalaletin bütün iddia ve fikirlerini Kur‟an ile çürüttüğü ve Tevhidi 

ispat ettiği için bu zata “Mehdi” demiş, hadislerinde müjdelemiş ve mü‟minlerin bunun 

etrafında toplanmasını tavsiye etmiştir. 

Peygamberimiz (sav) kıyamet alameti olarak Mehdi‟nin geleceğini müjdelemiştir. 

“Mehdi benden, benim neslimdendir. Açık alınlı, büyük ve yumru burunludur. Yanağında bir 

ben vardır. Deccal dünyayı cehalet, zulüm ve haksızlıkla doldurduğu gibi o da adalet, ilim ve 

hidayetle dolduracaktır. Yedi sene dünyada hükmedecektir” buyurmuşlardır. Mehdi hiç 

kimseye düşmanlık yapmaz, kendisine düşman olan deccal ve süfyanla mücadele eder ve 

onun fitnesini söndürmek için sapık fikirlerini çürütmekle meşgul olur. Onu Allah rızasını 

arayan her mü‟min-i kamil ve ilmiyle amil alimler tanır ve kendisine tabi olurken, “Ulema-i 

Sû” denen deccala ve süfyana tabi cerbezeli kötü alimler ona düşman olur ve süfyanın 

hakimiyetini devam ettirmeye çalışırlar.  

Mehdi şeriat-ı Ahmediye‟nin ve hakaık-i imaniyenin hakkaniyetini Kur‟an ile ispat 

ettiği hak ve hidayeti tüm insanlığa gösterdiği için Hz. İsa‟ (as) da gelerek ona tabi olur ve 

Mehdi‟nin imamlığını kabul eder. Tabii ki Mehdinin ve Hz. İsa‟nın gelmesi İman ve Kur‟an 

davasının yeni bir başlangıcı olacağı için onların vefatından sonra İman davası Hristiyan 

dünyasında da revaç bulmaya başlar. Hz. İsa‟nın gelmesinden ancak kırk sene sonra deccalı 

öldürüp rejimini yıkarak akıllar ve kalpler üzerindeki hakimiyetini kurarlar. Bu nedenle İsa 

(as) ve Mehdi‟nin hakimiyeti peygamberlerin hakimiyeti gibi manevidir, yani iman, ibadet, 

ahlak ve hukukun önce akıllar ve kalpler, sonra da toplumlar üzerinde hakimiyeti iledir. 

Yoksa deccal gibi müstebit bir kral olup insanları hak ve hidayete zorlamayacaklardır. Zaten 

dinde zorlama yoktur, imtihan gereği aklın iknası ve kalbin tatmini ile kabulü, dilin de tasdiki 

vardır. Bu nedenle Mehdinin yardımcıları deccalın zulüm ve baskısından kaçıp gizlenen ve 

hapislere düşen “Eshab-ı Kehf” gibi akıllı gençler ve Allah rızasını arayan alimler ve selim 

kalp sahibi mü‟minlerdir. 

 

12.5.1.2.3 Ye’cüc ve Me’cücün Yeryüzünü İfsat Etmesi:     

Ye‟cüc ve Me‟cüc yeryüzünü fitne ve fesada veren, deccal ve süfyanın fesat düşünce ve 

fikirleriyle akıllarını ve kalplerini bozmuş, imandan ve itaatten ayrılmış çekirge afatı gibi her 

yere sirayet eden, insanlığı anarşi ve teröre boğan cahil kalabalıklardır. Nitekim yüce Allah 

Kur‟an-ı Kerimde “Nihayet ye‟cüc ve me‟cüc her tepeden hücuma geçer” (Enbiya, 21:96) 

ayetinde ifade edildiği gibi insanlığın medeniyetlerini yağmalayan ve her gelişmeyi tahrip 

eden ifsat şebekeleridir. Ki ayetin devamında “bundan sonra vaad ettiğimiz hakkı 

gerçekleştiririz de kafirlerin gözleri yuvalarından fırlar ve „yazık bize ne büyük gaflete 

düşmüşüz de kendimize zulmedenlerden olmuşuz „ derler” (Enbiya, 21:97) buyrularak 

kıyametin kopması ve güneşin batıdan doğmasının vukuuna ima etmektedir. 

Peygamberimiz (sav) de ye‟cüc ve me‟cüc denen anarşi grubunun habis ve meşru 

olmayan şeylerin çoğaldığı ve salih insanların da emr-i bi‟l-ma‟rufu terk ettiği zaman 

çıkacağını da haber vermiştir. Bu cahiller grubu elbette ki deccal ve süfyanın aldattığı ve 

yoldan çıkardığı hürmet, saygı, itaat tanımayan imandan ve haram-helal duygusundan 



mahrum gençler topluluğudur. Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde daha çoğunlukta 

bulunabilir ve bir şekilde organize olarak medeni şehirlere ve ülkelere hücum ederler. 

İnsanlığı koruyan iman, itaat, hürmet ve merhamet gibi manevi setleri yıkarak dünyayı fesada 

verirler. Bunların tarihteki örnekleri ise “Ebrehe‟nin Mekke‟yi kuşatması” “Haçlı Seferleri” 

ve “Moğol İstilaları” şeklinde görülmüştür ki çekirge sürüsü gibi hücum ederek önlerine gelen 

her şeyi tahrip etmişlerdir. Yakın tarihte de Çanakkale‟de, Komünist Rusya ve Çin‟de benzer 

olaylar yaşanmıştır. Kızıl Rüzgârlar ve Kızıl Komünizm ve Kızıl Kemerler şeklinde ortaya 

çıktıkları da olmuştur. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri büyük Deccal‟ın “şeytanın iğvâsı ve hükmüyle 

şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden 

rabıtaları bozarak anarşistliğe ve Ye‟cüc ve Me‟cüc‟e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan 

"Süfyan" dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (asm) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın 

desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı beşeriyenin maddî ve mânevî rabıtalarını bozarak, 

serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nuranî 

zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet 

ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o 

insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz” (Şualar, 1999, s.512) 

buyurarak ye‟cüc ve me‟cücün kanun kural, itaat, hürmet ve merhamet tanımayan anarşi ve 

terör olduğunu açıklamıştır.  

 

12.5.1.2.4 Dumanın Dünyayı ve Şehirleri Kuşatması: 

Yüce Allah Fussilet Suresinin on birinci ayetinde “Sonra duman halinde bulunan göğe 

yöneldi ve ona „isteyerek veya zorla emrime itaat et!‟ dedi. Yer ve gök „isteyerek geldik!‟ 

dediler” (Fussılet, 41:11) buyurarak kâinat yaratılmadan önce duman, yani atomlar ve onların 

tarlası olan esir maddesinin duman şeklinde yaratıldığını bize haber vermiştir. Kur‟an-ı 

Kerimde kırk dördüncü sureye “Duhan” yani duman ismi verilmiştir. Duhan Suresinde de ahir 

zamanda da Allah‟ın azabı olarak “Dumanın insanları azap olarak saracak bir dumanın 

geleceğini” (Duhan, 44:10-11) bildirilmiştir. Buna göre kıyametten önce dünyayı duman 

kaplayacak ve kırk gün kırk gece kalacaktır. Bu duman kafirlere sarhoşluk verir, ağızlarından 

ve burunlarından çıkar, mü‟minlere ise fazla zararı dokunmaz; ancak nezle tesiri yapar 

denilmiştir.  

Günümüzde bilhassa kışın hava kirliliğinden dolayı büyük şehirlerin üzeri dışarıdan 

bakıldığı zaman bir toz bulutu gibi dumanın kuşattığı görülmektedir. Hükümetler hava 

kirliliğini önlemek için baca temizlikleri, dumansız kömür ve filtreleri takmayı, arabaların 

egzoz dumanını azaltmak için tek ve çift plakalı arabaların trafiğe çıkması ve doğalgaz 

kullanımı gibi tedbirleri almaktadırlar. Ayrıca petrol yangınları ve sentetik boya fabrikalarının 

yangınları bazen günlerce bulundukları şehirleri dumana boğmakta ve bundan dolayı da 

insanlık âleminde “kanser” gibi tedavisi zor ve tehlikeli hastalıklar türemektedir ki 

peygamberimiz (sav) “duman” ile bu gibi durumların olacağını ve o zaman kıyametin 

yaklaşmış olacağını biz ümmetine haber vermiştir. 

 

12.5.1.2.5 Dâbbetü’l-Arzın Çıkması: 

Kıyamet alameti olarak yerden çıkacak olan “dâbbe” hakkında pek çok şey 

söylenmiştir. Kelime anlamı yer canlısı ve kurtçuk anlamındadır ki Kur‟an-ı Kerim 

Süleyman‟ın (as) asasını kemren kurtçuk olarak nitelemiştir. (Sebe, 34:14) Peygamberimiz 

(sav) Dabbetü‟l-Arzın kıyamete yakın güneşin batıdan doğmasından önce olacağını haber 

vermiştir. (Müslim, Fiten, 118)   

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Söylenenler başlarına geleceği vakit yerden bir dâbbe 

çıkarırız da insanların Allah‟ın ayetlerine inanmadıklarını söyler” (Neml, 27:82) buyurarak 

dabbenin bir başka özelliğine dikkatimizi çeker. Yüce Allah inanmayan her şeyi maddede 



arayan maddeci materyalist ilim adamlarına yerden çıkarttığı demir ve petrol gibi maddelerle 

onları konuşturup uçak, füze, televizyon ve internet gibi vasıtalarla Allah‟ın ayetlerini 

konuşturup münkirlerin inkârlarını ortaya çıkararak tespit etmektedir. Allah‟ın kudretinin 

ayineleri olan bu gibi nimetleri inkâra sebep yapmalarını böylece ispat etmekte ve o varlıkları 

konuşturmaktadır. Elbette ahirette onları delil yaparak o inkârcıları buna göre 

cezalandıracaktır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda yaptığı açıklamada şöyle der: “Dabbetü‟l-

arz hakkında Kur‟anda mücmel bir ifade ve bir tekellüm var. Şu kadar derim ki: Nasıl ki 

kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe‟ye ebâbil 

kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyan‟ın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan 

ve tuğyana ve Ye‟cüc ve Me‟cüc‟ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, 

küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan 

çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a‟lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü, gayet 

büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye 

olacak. Belki, “Odabbe asayı kemirdi” (Sebe, 34:14) âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü‟l-

arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde 

dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü‟minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i 

istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı 

konuşturmuş” (Şualar, 511) demektedir. 

 

12. 5.1.2.6 Husuf: Doğuda, Batıda ve Arabistan’da Yere Batmalar: 

Peygamberimiz (sav) kıyametin on büyük alametinden üçünün de üç yerde, yani 

doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında yer çöküntülerinin meydana geleceğini haber 

vermiştir. (Müslim, Fiten, 39) Ancak kıyametin herkesçe bilinen ve açıkça görülen alameti 

güneşin batıdan doğması olduğu için bundan sonra imtihan sırrı kalkar, herkes açıkça gördüğü 

ve tevil imkânı olmadığı için aklın ihtiyarı kalmaz ve herkes tasdike mecbur kalacağından 

tövbe ve iman makbul olmaz. Bu nedenle bu husuf olayı da gölgeli ve bir nevi gizli olup açık 

bir alamet olmaması gerekir. Peygamberimiz (sav) kıyamete yakın depremlerin çoğalacağını 

haber vermiştir. (Buhari, Fiten, 25) Bu sebeple böyle yere batmalar da vaki olsa bunu deprem 

olarak kabul ederek insanlar tabiata ve tesadüfe havale ederler. Gölcük Depreminde olduğu 

gibi “Bu bir ilahi ikazdır! Aklımızı başımıza alalım” diyeni iki sene hapsederler ve Diyanet 

İşleri Başkanı dahi “Bu bir tabiat olayıdır, bu işe Allah‟ı ve dini karıştırmamalıyız. Fen ve 

teknik gelişmiştir. Akıllıca tedbir alınsaydı bu deprem olmazdı veya zayiat daha az olurdu…” 

diye açıklamalar yaparak kıyametin bir alameti olduğu gizlenir. 

 

12.5.1.2.7 Hicazdan Bir Ateşin Çıkarak Doğuyu ve Batıyı Aydınlatması: 

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Arabistan‟dan, Yemenden ve Hicaz mevkiinden bir 

ateşin çıkarak Basra‟ya kadar olan yerleri aydınlatacağını haber vermiştir. (Müslim, Fiten, 39) 

Bu alamet de gizli olacağı ve insanlar “Tabiat olayı” olarak görebileceklerdir. Bir kısım 

yorumcular bu ateşin “Volkanik bir patlama” olabileceğini, bir kısmının da bu çıkan ateşin 

ahirette olup kabirlerinden çıkıp çekirgeler gibi dağınık olan ve ne yapacağını bilemeyen 

insanları toplayarak mahşer yerine süreceği şeklinde yorumlamışlardır.  

Bir kısmı da ahir zamanın en büyük alametlerinden olan teknik ve teknolojik 

gelişmelere sebep olacak olan ve arabaları çalıştıran “Petrol” ateşinin Arabistan‟da çıkacağı 

ve dünyaya yayılacağı şeklinde de izah edenler vardır. Petrol Savaşları da bir başka ateş 

olarak insanlığın ciğerlerini yakmaya devam ettiğini göz ardı etmemek gerekir. Bu savaşlarda 

İran-Irak Savaşında olduğu gibi yanan ve denize dökülen ateş yüzerce kilometre uzaklardan 

görülmüş ve duman binlerce kilometreyi etkileyerek kuşların ve balıkların ölümüne sebep 

olduğu yazılıp çizilmiştir. Ama hiç kimse bu olayları yüce Allah “Kıyamet yakındır!” 



(Kamer, 54:1) dediği halde kıyametle ilişkilendirmemiştir. İlişkilendirilenler de yine gafil din 

adamları tarafından tenkide konu olmuştur. İşte asıl kıyamet alameti budur. 

 

12.5.1.2.8 Güneşin Batıdan Doğması:  

Din bir imtihan ve teklif de akıl ve sünnetullah ve adetullah, yani tabiat kanunları 

çerçevesinde olduğu için kıyamet alametleri bir derece gizli olup aklı tasdike zorlayacak 

açıklıkta olmaz. Olsa herkes kabul etmek zorunda kalacağı için imtihan sırrı ve teklif ortadan 

kalkar iman ve tövbe etmenin bir önemi kalmaz. İşte güneşin batıdan doğması böyle 

zahir/açık, göz ile görülen bir alamet olduğu ve herkes ister istemez tasdik etmeye mecbur 

olacağı için bundan sonra iman ve tövbe kabul edilmez. İmansızların iman etmelerinin ve 

günahkârların da tövbe etme etmelerinin bir anlamı kalmaz. Nitekim peygamberimiz (sav) 

“Tövbe kapısı güneşin batıdan doğmasına kadar açıktır” (Tirmizi, Daavat, 102) buyurarak bu 

hususa işaret etmiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri güneşin batıdan doğmasının bedahet derecesinde bir 

alamet-i kıyamet olduğu için aklın ihtiyarı ile bağlı olan tövbe kapısının kapanacağını söyler. 

Bu alametin te‟vile ihtiyacı yoktur. Bunun sebebinin de “Küre-i arz kafasının aklı hükmünde 

olan Kur‟ân onun başından çıkmasıyla zemin divâne olup, izn-i İlâhî ile başını başka 

seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarka olan seyahatini irade-i Rabbânî 

ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tulûa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi Arş ile 

kuvvetli bağlayan hablullahi‟l-metîn olan Kur‟ân‟ın kuvve-i câzibesi kopsa, küre-i arzın ipi 

çözülür, başıboş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem 

müsademe neticesinde emr-i İlâhî ile kıyamet kopar diye bir te‟vili vardır” (Şualar, 1999, 

s.510) buyurmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) bir gün güneşi batışını izleyerek sahabeleri ile otururken şöyle 

buyurdular: “Bu güneş nereye gidiyor biliyor musunuz? Her gün arşın altındaki karargâhına 

giderek secde eder. Ertesi günü doğmak için izin ister. Doğudan doğması emolunur. Nihayet 

bir gün doğudan doğmasına müsaade edilmez ve batıdan doğması emrolunur. Bundan sonra 

iman ve tövbe kabul edilmez, itaat edenlerin de bundan sonraki itaatlerinin faydası olmaz. 

bundan sonrası kıyametin kopmasıdır” (Buhari, Rikak; Müslim, İman 248; Ebu Davud, 

Melahim 12) buyurdular. 

 

12.5.2 Kıyametin Kopması: 

Kıyamet dünyanın ecelidir. Yüce Allah “Her nefis ölümü tadacaktır” (Âl-i İmran, 

3:185; Ankebut, 29:57) buyurur. Dünya da bir nefistir o da ölecektir. İnsanın eceline ölüm, 

dünyanın eceline ise kıyamet denir. Kıyamet Allah‟ın kudretinin eseri olduğu için göz açıp 

kapayana kadar kısa zamanda vuku bulacaktır. (Nahl, 16:77) 

Yüce Allah imanın iki temel esasından biri ve insanın yaratılış ve dünyaya gönderiliş 

amacı olduğu için ölüm, kıyamet ve haşirden, yani ahiret hayatından çok bahseder. Kur‟an-ı 

Kerimin üç bine yakın ayeti ve sure isimlerinin pek çoğu kıyamet ve ahireti konu edinmiştir. 

Hac Suresi dahi “Ey İnsanlar! Rabbinizden korkun! Bilin ki kıyametin zelzelesi pek 

dehşetlidir” (Hac, 22:1) ayeti ile başlar. Nebe Suresi kıyamet haberinin çok önemli bir olay ve 

haber olduğunu anlatır. (Nebe, 78:1-5) Göklerin yarılacağı, (İnfitar, 82:1; İnşikak, 84:1) 

dehşeti her şeyi saracak olan kıyamet haberi” (Gaşiye, 88:1-5) şeklinde vurgulayarak üzerinde 

durur. Kıyame Suresi kıyameti anlatır ve sureye isim olarak “Kıyamet” denilmiştir. 

Kıyametin kopması hak ve vukuu da muhakkaktır. Zira “şu meseleye delil, bütün 

edyân-ı semâviyenin icmâıdır ve bütün fıtrat-ı selîmenin şehadetidir ve şu kâinatın bütün 

tahavvülât ve tebeddülât ve tagayyürâtının işaretidir. Hem asırlar, seneler adedince zîhayat 

dünyaların ve seyyar âlemlerin, şu dünya misafirhanesinde mevtleriyle, asıl dünyanın da onlar 

gibi ölmesine şehadetleridir. 



Şu dünyanın sekerâtını âyât-ı Kur‟âniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, 

bak: Şu kâinatın eczaları dakik, ulvî bir nizamla birbirine bağlanmış; hafî, nazik, latîf bir 

rabıta ile tutunmuş; ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecrâm-ı ulviyeden tek bir cirm, 

kün emrine veya “Mihverinden çık” hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerâta başlar. 

Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak. Nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, 

küreler gibi büyük topların müthiş sadâları gibi vâveylâya başlar. Birbirine çarpışarak, 

kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte, şu mevt ve 

sekeratla, Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, Cehennem ve Cehennemin 

maddeleri bir tarafa, Cennet ve Cennetin mevadd-ı münasebeleri başka tarafa çekilir; âlem-i 

âhiret tezahür eder. 

Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti. 

Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san‟atını tekmil etti. Mevcudat, 

vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi. Her şey mânâsını ifade etti. Dünya, âhiret 

fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni-i Kadîrin bütün mu‟cizât-ı kudretini, umum havârık-ı 

san‟atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fenâ, sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman 

şeridine taktı. O Sâni-i Zülcelâlin hikmet-i sermediyesi ve inâyet-i ezeliyesi, o imtihan 

neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esmâ-i Hüsnânın tecellîlerinin hakikatlerini, o kalem-i 

kader mektubatının hakaikini, o nümune-misal nukuş-u san‟atının asıllarını, o vezâif-i 

mevcudatın faidelerini, gayelerini, o hidemât-ı mahlûkatın ücretlerini ve o kelimât-ı kitab-ı 

kâinatın ifade ettikleri mânâların hakikatlerini ve istidat çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve 

bir mahkeme-i kübrâ açmasını ve dünyadan alınmış misalî manzaraların göstermesini ve 

esbab-ı zâhiriyenin perdesini yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelâline 

teslim etmesi gibi hakikatleri iktiza etti. Ve o mezkûr hakikatleri iktiza ettiği için, kâinatı 

dağdağa-i tagayyür ve fenâdan, tahavvül ve zevâlden kurtarmak ve ebedîleştirmek o zıtların 

tasfiyesini istedi ve tagayyürün esbabını ve ihtilâfâtın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette 

kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. İşte, şu tasfiyenin neticesinde 

Cehennem ebedî ve dehşetli bir suret alıp, taifeleri “Ey mücrimler çekiliniz!” (Yasin, 36:59) 

tehdidine mazhar olacak; Cennet ebedî, haşmetli bir suret giyerek, ehil ve ashabı “Selam size 

ebedi kalmak üzere cennete girin!” (Zümer, 39:73) hitabına mazhar olacaktır. (Sözler, 29. 

Söz, 490-491) 

 

12.6 Surun Üflenmesi ve Haşir Keyfiyeti: 

Ebu Hureyre (ra) Peygamberimize (sav) “Cuma gününe Cuma denmesinin sebebini” 

sorunca peygamberimiz (sav) “O gün Âdem‟in çamuru toplandı. Bu nedenle Cuma toplanma 

günü oldu. İsrafil (as) da kıyametin kopmasını başlatan surunu Cuma günü üfleyecek ve yine 

Cuma günü insanların haşirde toplanması için ikinci defa sura üfleyecektir” buyurdular. 

Kıyametin Cuma günü kopmasının hikmeti de budur. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Sura üflenince Allah‟ın dilediği müstesna gökte ve 

yerde ne varsa yıkılır. Sonra bir daha üflenince hepsi kabirlerinden çıkıp bakakalırlar” 

(Zümer, 39:68) buyurarak iki defa sura üfleneceğini bildirmiştir. Birincisi kıyametin kopması, 

ikincisi de haşrin vukuu içindir ki her ikisi de çok muazzam ve çok büyük inkılapların 

başlamasına işarettir.  

Birinci sura üflenmesinden sonra tüm mahlûkat helak olur. Varlık âleminden Levh-i 

Mahfuza ve Allah‟ın ilmine rücu ederler. En son Azrail (as) cennet ile cehennem arasında 

kendi ruhunu alır ve “Ruhun bu derece zor ve acı verici şekilde çıktığını bilseydim ruhları 

almazdım” der. Yüce Allah “Bu gün mülk kimindir?” diye seslenir. Hiçbir cevap gelmez. 

Yüce Allah yine kendi sorusuna kendisi cevap verir ve “Elbette bir olan Vahid-i Kahhâr olan 

Allah‟a aittir!” (Mü‟min, 40:16) der. 

Her nefis ölümü tadacaktır. (Ankebut, 29:57) her insan bir nefistir. Her insanın ruhu 

“nefha-i suğra” denen Hz. İsrafil‟in işareti ile Azrail (as) tarafından alındığı ve “Sur” da 



korunduğu gibi en büyük bir nefis olan kâinatın ve dünyanın da “nefha-i kübra” ile yine 

İsrafil‟in (as) üflemesi ile başlar ve bir anda kopar ve yıkılır. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 

“İsrafil (as) devamlı olarak suru ağzında beklemektedir” buyurur. Sahabeler koku içinde “Ya 

Resulallah! Bu dehşetli duruma mukabil ne yapmamızı önerirsiniz?” deyince peygamberimiz 

(sav) “Hasbünallahü ve ni‟me‟l-vekîl” ve “Tevekkeltü alallah!” diyerek Allah‟ı vekil tayin 

edin ve O‟na itaat ederek tevekküle sarılın ve güven içinde olun!” (Tirmizi, Kıyamet, 9) 

buyurdular. 

Sonra peygamberimiz (sav) anlatmaya devam ettiler ve “İki sur arasında kırk vardır” 

buyurdular. Bu kır yıl mıdır, yoksa kırk ay mıdır veya kırk gün müdür?” diye sordular. 

Peygamberimiz (sav) “Bilemem” buyurdular. Sonra devam ettiler. “Sonra Allah semadan bir 

su inzal eder. İnsanların her şeyi çürümüştür; ancak “Acbü‟z-zeneb” denen kuyruk 

sokumunda bir kemik çürümez. Allah ondan otların tohumlarından yeniden canlanarak 

topraktan çıktığı gibi kabirlerinden çıkarlar. Sonra Allah önce benim cesedimi yaratıp ruhumu 

verir. Sonra tüm ruhlar İsrafil‟in suru ile bedenlerine dönerler” buyurdular. (Buhari, Tefsir, 

Zümer 3, Amme 1; Müslim, Fiten 141; Muvatta, Cenâiz 48; Ebu Davud, Sünnet, 24; Nesai, 

Cenâiz 117) 

İnsanlar amellerine göre kabirlerinden çıkarlar. Bunların on iki fırka olacağı 

söylenmiştir. Komşularına eziyet edenler elsiz ayaksız, faiz ve yetim malı yiyenler 

karınlarında yılanlar ve akrepler olduğu halde, namazı ihmal edenler domuzlar suretinde, 

yalan, gıybet ve iftira edenler ağızlarında kan ve leş dökerek mahşer yerine gelirler. Yüzleri 

ayın on dördü gibi parlak ve abdest azaları nurlu olarak gelenler de Ümmet-i Muhammed‟in 

hasları olacaktır. Bu konuda pek çok rivayet vardır. Peygamberimiz (sav) ayrıca ümmetinin 

muttakilerinin kabirlerinden güzel kefenleri ile çıkacaklarını ve kendilerini kabir başında 

güzel beneklerin bekleyeceğini ve onlara binerek mahşer yerine geleceklerini de ümmetine 

haber vermiştir. Bu konuda da farklı rivayetler vardır. Böylece ümmetin hasları binekli, bir 

kısmı yaya mahşere giderken, günahkârlar ve mücrimler de yüz üstü sürünerek mahşere 

ulaşacaklardır. 

 

12.7 Mahşerde Amellerin Hesabı ve Mizanın Keyfiyeti: 

İnsanlar ve hayvanların tamamı diriltilerek haşir meydanına sevk olunurlar. Cinler de 

ateşten bedenleri ile diriltilirler ve onlar da mahşerde toplanmak üzere yerlerine sevk edilirler. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Yer yarılır da içindekiler ansızın çıkarak mahşer meydanında 

toplanırlar. Bu bize çok kolaydır” (Kaf, 50:44) buyrularak tüm can taşıya varlıkların bir 

meydanda hesap için toplanacağını haber vermiştir. Vahşi hayvanların dahi toplanacağı 

“Vahşi hayvanlar toplandığında” (Tekvir, 81:5) ayeti ile sabittir. 

İnsanların ve cinlerin hesap vermek ve adaleti sağlamak için toplandığı güne “Din 

günü” adı verilmiştir. Yüce Allah “Malik-i yevmi‟d-din” (Fatiha, 1:4) yani din gününün 

sahibidir. Adaletini göstermek ve ihkak-ı hak etmek ve bunu tüm varlıklara göstermek ve 

ispat etmek için tüm canlıları bu meydanda toplayacak ve “boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan 

hakkını alacak” (Müslim, Birr, 60, Tirmizi, Kıyamet, 2) ve herkes iğneden ipliğe hesaba 

çekilecektir. İlk görülecek davalar kan davaları olacaktır. 

Mahşer dünyanın güneş etrafında döndüğü bir yıllık yörüngenin içinde olacaktır. Şu 

anda hazır olan bu meydanın içini Allah tüm canlı varlıkları dirilterek dolduracaktır. Her 

millet ve kavim kendi liderlerinin bayrakları altında, her ümmet peygamberlerinin 

önderliğinde gelip meydanda yerini alacaktır. Herkes ameline ve ahirette gireceği makama 

göre belli bir yerde toplanacaktır. Mahşer meydanının bir olimpiyat sahası gibi olduğunu 

düşünürsek tribünlerde ve etrafta yedi kat semaya kadar, yedi kat semanın melekleri gelip 

yerlerini alarak hesap ve mizanda cereyan edecek olayları izleyecek ve şahit olacaklardır. 

(Mektubat, 41-42) Her insanın tüm ameli ortaya saçılacak ve her insan yaptıklarından hesaba 

çekilecek, kendi eli ayağı ve azaları dışında çevresindeki tüm varlıklar ve yazıcı melekler de 



şahitlik yapacak ve amel defteri hafızası ile beraber açılıp gerçeğe uygun olup olmadığı tüm 

canlı varlıklar huzurunda mahkeme edilecektir. 

Bu haşir meydanının üstü arşa kadar cennet ve onun makamları, altı da ferşe kadar 

cehennem ve onun tabakları olacaktır. Şu anda hazır olmakla beraber görünmemesi bizim 

onları görecek göze sahip olmamamız ve karanlık olmasından dolayıdır. Yıldızların her biri o 

âlemlere açılan bir pencere ve kapı olabilir. Zira karanlıkta uzaktan bir şehre bakan 

pencereden sızan ışıkları görebilir, sarayları, meydanları ve evleri göremez. 

Yüce Allah bu anlatılan hususlara “O gün yerler başka yerlere ve gökler de başka 

göklere çevrilir. Bütün canlılar Vahid ve Kahhar olan Allah‟ın huzurunda toplanırlar.” 

(İbrahim, 14:48) “O gün gökyüzü bulutlar gibi yarılır ve melekler de bölük bölük inerler.” 

(Furkan, 25:25) Bu ve benzer ayetler meleklerin saf saf gelerek haşir meydanında yerlerini 

alacak ve hesaba şahitlik edecek melekleri anlatmaktadır.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, 

hanımından ve çocuğundan kaçar. Orada herkesin kendisini meşgul edecek başını aşan bir 

sıkıntısı ve meşguliyeti vardır” (Abese, 80:34–37) buyurarak mahşer ehlinin her birinin bir 

sıkıntısının olduğunu haber vermektedir. Bu sıkıntıdan kurtulacak olanların yedi sınıf 

mü‟minler olacağını peygamberimiz (sav) bize haber vermektedir. Bunlar: “Adil idareciler, 

Allah‟a ibadetle büyüyen genç, kalbi mescide bağlı olup cemaatle namaz kılanlar, Allah için 

birbirlerini seven mü‟minler, tenhalarda Allah korkusu ile ağlayanlar… Kendilerini günaha 

çağıran kadınlara iltifat etmeyen namuslu insanlar ve gizli olarak sadaka vererek muhtaçlara 

yardımcı olanlar Arşın gölgesinde sıkıntıdan kurtulmuş olarak hesap vermelerine gerek 

kalmadan mahşer halkının mahkemesini izlerler. (Buharî, Ezan, 36; Müslîm, Zekat, 91; 

Tirmizi, Zühd, 53)  

Yüce Allah Habib-i Edibi peygamberimiz Muhammed Mustafa‟yı (sav) Arşın sağında 

kendi zatı ile oturtacaktır. Nitekim “Rabbin seni Makam-ı Mahmuda ulaştıracaktır” (İsra, 

17:79) ayeti buna delalet etmektedir. Peygamberimiz (sav) Hz. Aişe‟nin (ra) “Makam-ı 

Mahmudu” sorması üzerine “Allah bana Arş üzerinde oturtmayı vaat etti” şeklinde açıklama 

yapmıştır. Bir başka rivayette “Kıyamette peygamberimizin (sav) getirtilerek Allah‟ın 

huzurunda bir kürsü üzerinde oturtulacağı” ifade edilmiştir. 

Peygamberimizin (sav) “Livau‟l-Hamd” sancağı altında gölgelenecek olan mü‟minler 

de olacaktır. Bunlar da Allah için adalet sahibi amirlerin, Allah için birbirini sevenlerin ve 

herhangi bir menfaat peşinde koşmayan fi-sebilillah mücahede eden mücahitlerin Arş-ı 

Rahman‟ın sağ tarafında nurdan minberler üzerinde oturacakları ifade edilmiştir. Bu hal üzere 

mahlûkatın “Mahkeme-i Kübrâ‟da” hesapları görülüp amelleri tartılarak “Amel Defterleri” 

verilene kadar elli bin veya üç yüz bin sene kalacakları ifade edilmiştir. Ancak “Eshab-ı 

Kehfin 300 sene mağarada kaldıkları halde bir gün kaldıklarını zannetmeleri gibi mü‟minler 

amellerine göre bu uzun zaman onlara çok kısa görünecektir. Allah zamanı kısatır ve uzatır. 

Bu Allah‟a çok kolaydır. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “İman edip salah yolunu tutanlar için 

korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir” (En‟am, 6:48; A‟raf, 7:35) buyrularak buna 

işaret edilmiştir.  

 

12.7.1 Mahşerde Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Ne Yapmalıyız? 

Peygamberimiz (sav) kıyametin sıkıntısından kurtulmak için imanlı olmak yeterli değil 

ilaveten dünyada insanlara yardımcı olmalı ve iyilik yapmalıdır. Nitekim peygamberimiz 

(sav) “Kim dünyada bir mü‟minin üzüntü ve sıkıntısını giderirse Allah da onun ahirette bir 

sıkıntısını giderir. Kim dünyada bir mü‟ine yardım ederse Allah da ona ahirette yardımcı 

olur” buyurmuşlardır.  

Hadis-i Şeriflerde peygamberimiz (sav) şu hususlara dikkat çekmiştir: 

1. Büyük küçük abdestini güzelce almak, necasetten sakınmak kabir azabını hafifletir. 

2. Dil ile Allah‟ı zikretmek ve dua etmek şeytanın vesvesesini engeller. 
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3. Sıcak günlerde oruç tutmak ahirette susuzluk çekmekten kurtarır. 

4. Namazı vaktinde kılmak kişiyi kabirde ve mahşerde azaptan kurtarır. 

5. Hac ve umre kabir ve mahşerin zulmet ve karanlıklarından kişiyi kurtarır. 

6. Akraba ziyareti ve sıla-i rahim kişiyi ahirette dilinin tutulmasından korur. 

7. Cehennem ateşi üzerine doğru gelirken sadakalar kişiyi ateşin dokunasını önler. 

8. Allah için döktüğü gözyaşı cehennem ateşinin alevlerini söndürür. 

9. Emr-i ma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münker kişiyi cehenneme atılmaktan kurtarır. 

10. Güzel ahlak ve güler yüzle ahirette Rabbi ile arasındaki hicabı kaldırır. 

11. Allah korkusu ile hareket etmek kişiyi cehennemden kurtarır. 

12. Dünyada kestiği kurban ve kıldığı namaz sırat köprüsünden yel gibi geçirir. 

13. Kişi günahlarının ağırlığında sıratta sallanırken salavat-ı şerife onu kurtarır. 

14. Çıplağı giydiren, açı doyuran ve misafire ikram eden mahşerin dehşetinden kurtulur. 

 

Peygamberimiz (sav) ayrıca şu hususlara dikkat çekmiştir:  

“Meleklerin “Ehl-i fazilet nerede?” diye nida ederler. “Ehl-i fazilet kimlerdir” denir. 

Onlar da “Zulmedilince sabreden ve fırsat elinde geçince de affeden kimselerdir” derler. 

Onlar getirilir ve hesapsız cennete gönderilir. Bir başka melek “Sabır ehli nerededir” diye 

nida eder. “Sabır ehli kimlerdir” denir. Onlar da “Sabır ehli farzları yapmakta ve haramlardan 

kaçmakta sabır ve sebat edenlerdir denir. Onlar bir araya getirilir ve hesapsız cennete 

gönderilir. Bir başka melek “Allah için dost olanlar nerededir” diye nida eder. “Allah için 

dostluk nasıldır” denir. O da “Hiçbir menfaat bağı olmadan ve menfaat beklemeden 

imanlarından dolayı Allah‟ı zikretmek, ilim öğrenmek için bir araya gelen ve birbirini ziyaret 

edenlerdir” der. Onlar bir araya getirilir ve hesapsız cennete gönderilir. 

Bu sayılan faziletli amelleri işleyenler hesaba çekilmeden cennete gidecek olanlar 

mahşer ehlinden ayrıldıktan ve özel makamlarına çıkarıldıktan sonra mahşer ahalisi hesaba 

çekilmeye, mizanda ameller tartılmaya ve amel defterleri verilmeye başlanır.   

 

12.7.2 Amellerin Hesabının Görülmesi 

Yüce Allah mahşer halkı bir araya geldikten ve “Mahkeme-i Kübra”da meleklerin de 

yedi kat semaya kadar şahitlik için mahşer meydanı üzerinde toplandıktan sonra görünmediği 

halde kelamı ile tüm mahlûkata hitap eder. “Ey İnsanlar! Ben sizler hayat, sıhhat, mal ve evlat 

vermedim mi? Peki sizler bu emanetleri ne yaptınız?” diye sorar. (Taberâni, Mu‟cemus-Sağir, 

2:84–85) Yine “Size peygamber göndermedim mi?” diye hitap eder. Peygamberimiz (sav) 

sonra şöyle devam etti: “İnsanlar sağlarına ve sollarına bakarlar ama cehennemden başka bir 

şey görmezler. Öyle ise bir hurma tanesinin yarısı kadar da olsa sadaka vererek veya insanlara 

güzel söz söyleyerek kendisini cehennem ateşinden korumaya baksın!” (Buhari, Zekât, 9) 

buyurdular. 

Fahrettin Razi gibi önemli müfessirler ve hadis ulemasının bir kısmı ve Ehl-i Sünnet 

ulemasının çoğu “Yüzler vardır ki o gün parlayacak ve Rablerine bakacaklardır” (Kıyame, 22-

23) ayetine ve peygamberimizin (sav) “Ayın on dördünde ayı çıplak gözle gördüğünüz gibi 

mü‟minler de kıyamette Rablerini görürler” (Buhari, Tevhit, 24; Rikak, 53; Müslim, İman, 

229) hadisine dayanarak Yüce Allah‟ın mü‟minlere kıyamette görüleceğini ve onlarla 

konuşacağını söylemişlerdir. Bu durumda mahşerde mekândan münezzeh ve keyfiyetini 

bilemediğimiz şekilde yüce Allah mahşer halkına tecelli edecek, mü‟minler görecek, 

mü‟minlerin dışında kalanlar ise görmedikleri halde yüce Allah onlarla konuşacaktır. 

Yüce Allah daha sonra kulları ile teker teker konuşacak ve onlara “Yalanladığınız 

mahşer günü „Allahtan başka kendilerine değer verdiğiniz ve ibadet ettiğiniz her şeyi 

toplayın!‟ denilecek. Sonra „onları cehennem yoluna sürün!‟ denecek. Sonra „onları durdurun 

ve sorguya çekin!‟ denilecektir” (Saffat, 37:21-24) ayetlerinde belirtildiği gibi sorguya 

çekecektir.  



Peygamberimiz (sav) “Beş şeyden sorulmadan hiç kimse bırakılmaz. Bunlar da ömrünü 

nerede geçirdiği, bedenini hangi işlerde yıprattığı, ilmi ile amel edip etmediği, malını nereden 

kazandığı ve nereye harcadığı sorulacaktır” (Tirmizi, Kıyamet, 1) buyurmuşlardır. 

Sonra yüce Allah her bir kulunu huzuruna alır ve ona “Ben sana hayat ve sıhhat 

vermedim mi? Elçi göndermedim mi? Mal ve evlat vermedim mi? Bunlarla ne yaptın?” diye 

sorar. Onlar da kimi suçunu itiraf eder ve “Allahım! Bana en büyük azabı ver. Beni 

cehenneme at ama beni mahşer halkı önünde mahcup etme! Ben sana layık kulluk 

yapamadım. Verdiğin nimetlerinin değerini bilmedim ve azabı hak ettim!” der. Şayet o kul 

mü‟min ise yüce Allah “Ben dünyada senin amelini örtmüştüm. Sen de onu ifşa etmedin. 

Burada da itiraf ettin. Ben de seni affediyorum” der ve affeder. Kâfirler ise inkâr ederler. 

Yüce Allah onlara “Ben size şeytana uymayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana ibadet 

edin, doğru yol budur!” demedim mi? Size peygamber göndermedim mi?” buyurur. (Yasin, 

36:60–61) Bunun üzerine yüce Allah onun ağzını mühürler ve azalarına konuşmasını 

emreder. Böylece elleri ve ayakları yaptıklarını itiraf etmeye başlar. (Yasin, 36:65) Yüce 

Allah ayrıca onun hafızasını açar ve meleklerin yazdıklarını da getirterek Kiramen Katibin 

meleklerinin şahitliklerini de ona gösterir. Böylece suçu sabit olur ve buna göre Cenab-ı Allah 

ona layık olduğu cezayı verir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Biz peygamberlere de kendilerine peygamber 

gönderdiğimiz ümmetlere de muhakkak soracağız!” (A‟raf, 7:6) ferman eder. Ümmetler 

hesaba çekilirken peygamberleri de getirilir ve ümmetlerine şahitlik yapmaları istenir. Hatta 

yüce Allah çok yumuşak bir üslupla peygamberlere tebliğ vazifesini ifa edip etmediklerini 

sorar. Onlar Allah‟ın huzurunda ve mahşer halkı önünde sorguya çekildikleri için telaş ve 

şaşkınlıkla, utançla ve mahcubiyetle her şeyi unuturlar. Dilleri tutulur da “Ya Rab! Bizim bu 

hususta bilgimiz yoktur. Her şey senin huzurunda oldu. Sen tüm gaybları ve her şeyi 

bilensin!” (Maide, 5:109) derler ve boyunlarını bükerler. Böylece tüm mahşer halkının hesabı 

görülür.  

Daha sonra karşılıklı davalar görülmeye başlar. İlk olarak kan davaları görülür. Sonra 

sıra diğer kul haklarına gelir. Bu nedenle insanlar hak sahiplerine görünmemek için kaçarlar. 

Bu hususu yüce Allah “O gün kişi kardeşinden, anne-babasından, eşinden, çocuğundan ve 

arkadaşından kaçar” (Abese, 80:34–36) ayetleri ile bize haber verir.  Muhaddis Ebubekir İbn-i 

Ebi Dünya Hz. Ebu Eyyub el-Ensari‟den rivayet ettiği bir hadise göre kan davasından sonra 

ilk görülecek davalar karı-koca davalarıdır. Zira kan davasından sonra en büyük hak kocanın 

karısı üzerindeki hakkıdır. Kadının dili konuşmayacak ama el ve ayakları kocasına karşı 

yaptığı fesat ve bozgunculuğu itaatsizliği ve haksızlığı anlatacaktır. Kocanın da elleri ayakları 

konuşacak ve yaptıklarını anlatacaktır. Sonra çocuklar, anne-baba getirilecek ve hesaplaşma 

böylece devam edecektir. (Heysemi, Zevaid, 10:349) 

Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Üzerinde mü‟min kardeşinin hakkı bulunan kimse 

dirhem ve dinarı olmayan günde kendisinden hak dava edilmezden önce bu gün onunla 

helalleşsin. Helalleşmeden ölürse hakkı kadar salih amelinden alınır ve hak sahibine verilir. 

Hatta amellerin tamamı verilir de yine hakkını ödeyemediği için hak sahiplerinin günahları da 

kendisine yüklenir de tam bir şekilde iflas eder ve yüzüstü cehenneme atılır” (Müslim, Birr, 

59; Tirmizi, Kıaymet, 2) buyurmuşlardır.  

Akıllı bir insan üzerine kul hakkı geçirmemeye bakar. Zira rivayetlerde gelmiştir ki “Bir 

dirhem kul hakkını ödemek için ahirette kişi yedi yüz cemaat sevabını verir de hak sahibini 

razı edemez” denilmiştir. İmam-ı Gazali (ra) “Gecesi kaim, gündüzü saim bir kul gururu bir 

tarafa bırakarak insaf gözü ile baksa ömrü boyunca kazandığı sevapların tamamını gıybet 

ettiği kimseye verdiği zararı ve günahı karşılamak için verse hakkını ödeyemez” demiştir. Kul 

hakkı bu derece önemlidir ve vebali ağırdır. Bu nedenle bir kısım insanlar amel defterlerine 

baktıkları zaman işledikleri sevaplarını göremezler de “Bizim amellerimize ne oldu?” derler. 

Onlara “Sizin amelleriniz gıybetini yaptığınız ve hakkınızı üzerine geçirdiğiniz Allah‟ın 



kullarına verildi” diye cevap verilir.  O gün günahkâr hak sahibini razı etmek mümkün olmaz. 

Zira o alacağı hakkı ile cehennemden kurtulmayı ümit edecektir. Bu nedenle hakkından asla 

vazgeçmeyecek ve cehennemden kurtulmadıkça da razı olmayacaktır.  

Yüce Allah mahşerde “Mahkeme-i Kübrada” adaleti ile tecelli edecek ve hiçbir kula 

asla zulüm ve haksızlık yapmayacaktır. İhsanı ve ikramı ile af ve merhametle de muamele 

edecek kulunun bir iyiliğini veya güzel amelini bahane ve vesile yaparak cehennemden azat 

edecektir. Gizli işlenen kusurları da kuluna gösterecek, hatta aklından ve hayalinden 

geçtiklerini ona göstererek onları bildiğini ama affettiğini ona gösterecektir. Yüce Allah bu 

hususu da “O gün biz her şeyi ortaya çıkarırız. Bu gün her nefis dünyadaki kazancı ile cezayı 

hak eder. Bu gün hiç kimseye zulmedilmez. Allah‟ın hesabı çok çabuk görendir” (Mü‟min, 

40:16-17) ayeti ile bize anlatmıştır.  

Ahirette ve Mahkeme-i Kübrada “Hiç kimsenin günahını başkasına yüklemez.” (En‟am, 

6:114; İsra, 17:15; Fatır, 35:18; Zümer, 39:7) Herkes yaptığının karşılığını görür. Ancak 

“Sebep olan işleyen gibi” olduğu için “Kâfirler ve ehl-i dalalet küfre ve dalalete sebep 

oldukları tüm insanların da günahlarını yüklenirler. O günahı işleyenler de günahlarının 

karşılığını görürler” (Ankebut, 29:13) buyurarak bir günahın işlenmesine ve yayılmasına 

sebep olanların işleyenler kadar günahlarının katlanarak büyüyeceğini haber vermiştir. Ebedi 

cehennem elbette böyle büyü günahların sonucu olarak hak ve adalettir. 

Allah tüm inananları kabir azabından, mahşerin dehşetli hallerinden ve cehennemin 

azabından korusun. Âmin! 

 

12.7.3 Amel Defterlerinin Verilmesi 

Yüce Allah her insana “Kiramen Kâtibîn” adı verilen ve amellerini yazan iki melek 

tayin etmiştir. O melekler devamlı olarak o insanı gözetler, konuştuklarını yazar ve amellerini 

kaydeder, resimlerini çekerler. Bir nüshasını insanın hafızasına kaydederek kendisine verirler 

bir nüshasını da yanlarındaki kitaba yazarlar ve bir nüshasını da her gün pazartesi ve 

Perşembe günleri Yüce Allah‟a arz eder ve Levh-i Mahfuza kaydederler. Böylece kişinin 

amelleri üç nüsha halinde muhafaza edilir.  

Yüce Allah bu hususları Kur‟an-ı Kerimde şöyle ifade eder: “O insanların üzerlerinde 

gözetleyici melekler vardır. Bunlar Kiramen Kâtibindirler. Sizler ne yaparsanız onu bilirler.” 

(İnfitar, 82:9–12) Kul ahirette hesaba arz olunduktan sonra dünyada ağaçların, köklerin ve 

tohumların ortaya çıkıp yayılması gibi amel defterleri ortaya çıkarılır ve neşredilir. Bu hususu 

yüce Allah “Amel defterleri açıldığı vakit haliniz nice olur?!” (Tekvir, 81:10) ayeti ile ifade 

eder.  

Peygamberimiz (sav) “Kıyamette insanlar üç defa yüce Allah‟a arz olunurlar. 

Birincisinde yüce Allah onları azarlar ve verdiği nimetleri sorar. İkincisinde amellerini onlara 

gösterir ve ihkak-ı hak ederler. İnsanlar birbirleriyle çekişir ve suçlarını ya inkâr ve itiraf 

ederler. İnkâr edenlerin elleri ayakları konuşur ve şahitler getirilir. Üçüncüsünde ise amel 

defterleri kendilerine arz olunur. İyiler amel defterlerini önden ve sağdan alırlarken 

cehennemliklere kitapları arkadan ve sol taraflarından verilir” buyurdular. Amel defterlerinin 

verilmesini yüce Allah şöyle haber verir: “Kitabı sağdan verilenlere „kitabınızı okuyun!‟ 

ferman edilir. Onun hesabı kolayca görülür ve o kişi ehline sevinçle döner. O hesap 

vereceğini biliyordu. Bu nedenle dünyada buna göre hazırlanmıştı. Şimdi meyvelik, bağlık ve 

bahçelik olan yüksek cennetlerde hoşuna gidecek bir hayata kavuştu. Ona „dünyada çektiğin 

sıkıntılara mukabil burada yiyin için, afiyet olsun!‟ denilir. Amma kitabı soldan verilenler ise 

„ne olaydı da bu kitap bize verilmeyeydi!‟ derler. O kişi de hesap gününe inanmazdı. Şimdi de 

„ne olaydı da ölüm bir son olsaydı!” diye temennilerde bulunur. „Dünyadaki malım ve 

kazancımın hiçbir faydası olmadı. Bütün gücüm ve saltanatım yok oldu gitti‟ der. Onu tutup 

bağlarlar ve zebanilere teslim ederler. Sonra da cahime, cehennemin kızgın ateşine 

gönderirler.” (Hakka, 69:19-25; İnşikak, 84:8-12) 



Peygamberimiz (sav) bu ayetleri okuyunca Hz. Aişe (ra) ağlamaya başladı. 

Peygamberimiz (sav) şöyle dedi: “Ya Aişe! Ahiret halleri o derece dehşetlidir ki üç yerde hiç 

kimse kimseyi hatırlayamaz, ancak kendi derdi ile meşgul olur. Birincisi, mizanda amellerinin 

tartıldığı zaman, ikincisi kitapların verilmeye başlandığı zaman, üçüncüsü de sırat köprüsüne 

girince geçinceye kadar” buyurdular.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı kerimde ayrıca şöyle buyurur: “Biz her insanın amel defterini 

boynuna takmışızdır da onlar bunu hep yanlarında taşırlar. Kıyamet günü biz insanların amel 

defterlerini çıkarır önlerine koyarız. Sonra „oku kitabını! Bu gün kendi hesabını kendin gör. 

Hesap görücü olarak senin nefsin ve vicdanın senin hâkimin olsun!‟ deriz” (İsra, 17:13–14) 

ferman eder. 

Allah katında amellerin makbuliyetinin şartı ihlastır. Yani Allah rızası için yapmak, 

başka bir amaç taşımamak ve beklenti içine girmemektir. Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: 

“Yüce Allah kişinin kalbindeki niyetini ve ihlasını bildiği için amel defterleri açılınca “Bu 

kıldığın namaz ve yaptığın amel benim rızam için değildi” buyurur. Bu nedenle meleklerin 

sevap olarak yazdığı bu amellerin riya ve süm‟a olduğu anlaşılır ve günaha çevrilir ve o kişi 

cehenneme atılır. Yine meleklerin günah olarak yazdığı bir kısım ameller sonuç itibariyle 

güzel neticeler verdiği veya iyi niyet ve ihlasla yapıldığı yüce Allah tarafından bildirilir. 

Bunun üzerine de günahlar hayırlara ve sevaplara dönüştürülür. Böylece kişi kurtulur. Bu 

hususu da yüce Allah “Onu affeder ve günahlarını sevaplara çevirir.” (Furkan, 25:70) 

Bir kısım ameller işlenmediği halde amel defterinde hac, sadaka ve hayır sevapları 

bulunur. Kul bunları işlemediğini itiraf eder. Yüce Allah ise “Evet siz bu amelleri işlemediniz 

ancak buna niyet ettiniz ve hayal ettiniz. Bu konuda da samimi ve ihlaslı idiniz. Biz 

hikmetimiz gereği sana bu imkânı vermedik, ancak vermiş olsaydık yapacağınızı bildiğimiz 

için niyetinize ve samimiyetinize binan yapmış gibi yazdık” buyurur. Bu hususların tamamı 

peygamberimizin (sav) onlarca hadislerinden tafsilen anlatılmıştır.      

Böylece “O gün hiçbir gizli haliniz kalmayacak şekilde Allah‟ın huzuruna arz 

olunursunuz” (Hakka, 69:18) ayetinin hükmü yerine gelir. Ve yüce Allah “İşte kitabımız size 

hakkı söylemektedir ve biz işlediğiniz her şeyi yazıyorduk” (Casiye, 45.29) ayetinin hükmü 

yerine gelir.  

Peygamberimiz (sav) “Akıllı işlerin sonunu düşünerek nefsini hesaba çekendir. Ahmak 

ve aptal olan da nefsinin hevasına uyarak günah işleyen sonra da Allah‟ın kendisini 

affedeceğini uman kimsedir. Ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada kendinizi hesaba 

çekin. Günahlarınızdan dolayı pişmanlık duyarak Allah‟tan af ve afiyet isteyin. Amelleriniz 

tartılmadan önce dünyada kendi amelinizi tartın. Şerden kaçın ve hayırlı amellerinizi çoğaltın. 

Allah rızasını esas alarak amel işleyin. Şunu bilin ki ihlasla ve ısrarla yapığınız az amel size 

fayda verir. İhlassız işlediğiniz çok amelin size faydası olmaz” buyurdular. 

 

12.7.4 Hesapsız Cennete Girecek Olanlar 

Yüce Allah hesaba çekmeden de kulların amellerini bilir, ancak adaletini tüm mahlukata 

göstermek ve “Adil-i Mutlak” olduğunu bildirmek, mü‟minlere rahmeti ile muamele ederek 

affetmekle “Affını ve merhametini” mahlukata bildirmek hikmeti “Mahkeme-i Kübranın” 

kurulmasını ve inceden inceye muhasebeyi gerekli kılmıştır. Mahşerde peygamberler dahil 

tüm insanlar hesaba çekilirler. Mahşerde “Yeryüzü Rabbin nuru ile parlamış, kitaplar 

verilmiş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve hiçbir haksızlık yapılmadan aralarında hak ve 

adaletle hüküm verilir.” (Zümer, 39:69) 

İlk defa diriltilecek ve hesaba çekilecek olan “Ümmet-i Muhammed”dir. 

Peygamberimiz (sav) “Haşirde ilk olarak „Ümmet-i Muhammed ve nebisi nerededir?‟ diye 

nida olunur. Biz yaratılışca ve davet ve davete icabet bakımından sonucuyuz; fakat haşir ve 

hesap bakımından ilk ümmet olacağız” buyurmuşlardır.  



Ahirette hesaba çekilmeden dünyada nefsini hesaba çekenler ve amellerin mizanda 

tartılmasından önce amellerini tartan ve tövbe edip hata ve günahlarından vazgeçenlerin 

ahirette hesabı çok kolay olacaktır. Hatta rivayetlerde yüce Allah‟ın “Falan kulum dünyada 

kendisini hesaba çekmişti. Onu burada hesaba çekmenize gerek yok!” buyuracağı rivayet 

edilir. Peygamberimiz (sav) “Bir kimse kırk yaşına geldiği halde şerri hayrından fazla olursa 

cehennemde yerini hazırlasın” buyurmuşlardır.  

“Kabirlerinden çıkanlar hesaba çekilmeye başladığı zaman müşrikler, günahkârlar ve 

mücrimler „Ey Rabbimiz! Bizleri tekrar dünyaya gönder yeniden imtihana tabi tut da biz 

güzel ameller işleyerek huzuruna gelelim‟ diye feryat ederler. Yüce Allah onlara „Size 

düşünecek ola kimselerin düşüneceği kadar zaman vermedik mi?‟ buyurur. Size peygamber 

de gönderdik. Öyle ise zalimler için bir kurtuluş yoktur artık azabı tadın!” (Fatır, 35:37) 

denilir. Müfessirler insanın her konuda tecrübe kazanacağı ve ibret alacağı bu yaşın kırk ile 

altmış yaş arası olduğunu söylerler. Kırk yaşına gelenin mazereti kalmaz, altmış yaşını geçen 

ise hiçbir mazerete sığınamaz. Peygamberimiz (sav) “Kırk yaşına geldiği halde şerri hayrını 

geçen cehennemde yerini hazırlasın” buyurarak buna işaret etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) farzları yapıp haramlardan kaçan imanlı bir mü‟minin halini de 

şöyle müjdeler: “Bir kimse islam üzere yaşayarak saçını ve sakalını ağartırsa kıyamet 

gününde o beyazlık onun için bir nur olur ve yüce Allah ömrünü ibadette geçiren böyle bir 

mü‟mine azap etmekten hayâ eder” buyurmuştur. Bir hadis-i kutside yüce Allah “Sakal 

beyazlığı benim nurumdur. Nuruma ateşle azap etmekten hayâ ederim” buyurmuştur.  

Akıllı bir insanın en büyük yardımcısı sabırdır. Kişi imanında sebat eder de sabırla itaat 

yolunda gitmeye devam ederse onun mükâfatı çok büyüktür. Nitekim yüce Allah “Ey iman 

eden kullarım! Takva ile günahlardan sakınmakla Rabbinize sığının. Bu dünyada güzellikle 

gelene güzellikle mükâfat vardır. Biz sabredenleri hesapsız şekilde mükâfatlandırırız” 

(Zümer, 39:10) buyurmuştur.  

Mahşerde bir münadi “Rabbinde hakkı olan gelsin alsın!” diye nida eder. Mahşer halkı 

“Cenab-ı Hak‟da kimin hakkı olabilir?” derler. Onlara “Bela ve musibetlere maruz kaldığı 

halde kalbinde hüzün, gözünde yaş olduğu halde mükâfatını Allah‟tan bekleyerek sabredenler 

kimselerdir” denir. Bunun üzerine pek çokları ayağa kalkar. Ancak melekler “davalar şahitsiz 

kabul edilmez. Amel defterlerinizi gösteriniz” derler. Melekler amel defterlerine bakarlar ve 

musibet zamanında öfkelenen ve gereksiz sözler söyleyenler ile isyan edenleri ayırırlar. 

Gerçekten sabredenleri Arşın altına götürürler. Yüce Allah onları “Şeceretü‟l-Belvâ” denen 

ağacın altına götürülmesini emreder. Sabredenler orada gölgelenirken yüce Allah onlara 

tecelli eder ve şöyle buyurur: 

“Ey musibete uğrayan kullarım! Sizi musibetle imtihan etmem sizin bana olan 

isyanınızdan değildi. Ancak yanımda muazzez ve mükerrem olduğunuz için sizleri çetin 

imtihanlarla derecelerinizi yükseltmek içindi. Bu musibetlerle katımda hayal edemeyeceğiniz 

yüksek mevkilere yükseldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Biz sabredenleri hesapsız mükâfat 

vereceğimizi vaat etmiştik. Bu nedenle bu gün sizin amel defterinizi açmayacağım ve size 

hesap sormayacağım. Beşeriyet gereği işlediğiniz küçük günahlarınızı da affedeceğim” 

buyurur. 

Sonra sabreden fakirlere teveccüh eder ve “Ey Sabreden fakir kullarım! Sizi fakirlikle 

imtihanım sizin bana isyanınızdan değildi. Size olan ihsanım ve ikramım gereği “malı nereden 

kazandın ve nereye harcadın?‟ diye sizi inceden inceye hesaba çekmemek ve burada 

sabrınızdan dolayı hesapsız ecir ve mükâfat vermekliğim içindi. Bu gün sizler kim size 

dünyada bir lokma ekmek yedirmiş, kim bir elbise giydirmiş ve ihtiyacınızı karşılamış ise ona 

şefaat etme yetkisini de size veriyorum” buyurur.  

Sonra yüce Allah evladını kaybeden ve sabırla mukabele eden mü‟mine kadınlara 

teveccüh eder ve “Ey sabırlı cariyem! Ben levh-i mahfuzda ezeli ilmim ile evladının ecelini 

takdir etmiştim. Zamanı gelince de bunu kaza ettim ve ruhunu kabzettim. Sen de şikâyet 



etmeden kaderime teslim oldun ve kazaya rıza ile mukabele ettin. Bu gün ise seni evladına 

kavuşturdum ve onu sana şefaatçi yaptım. Onunla sana burada hesapsız mükâfat vaat ettim. 

Şimdi evladınla ebedi olarak mutlu mesut ol!” ferman eder.  

 Bundan sonra tüm felaket ve musibete uğrayan ve sabrederek mükâfatı hak edenlerin 

amel defterleri açılmadan ve mizanda hesaba çekilmeden bineklere bindirilir ve yanlarında 

melekler olduğu halde Sırata ve oradan da cennete sevk edilirler. Henüz mahşer halkı hesap 

ile meşgul iken bunlar cennete girerek ebedi saadete nail olurlar. 

Peygamberimiz (sav) “Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden ve kitapları 

açılmadan cennete girecektir” buyurdu. Sahabeler “Bunların vasıfları nelerdir?” diye sorarlar. 

Peygamberimiz (sav) “Bunlar hastalığa maruz kaldıkları zaman tedavi için muska istemezler, 

başlarına bir musibet geldiği zaman Allah‟tan bilir sabrederler ve bundan dolayı hiç kimseyi 

suçlamazlar. Falan yüzünden oldu diye kimseyi suçlamazlar. Rablerine tevekkül ederler” 

buyurdular. Sahabelerin kalplerini rahatlatmak için şöyle devam ettiler: “Ashabım! Beş vakit 

namazı vaktinde kılınız. Ramazan orucunu tutunuz. Beytullahı ziyaret ediniz. Malınızın 

zekâtını veriniz ve selametle hesapsız Rabbinizin cennetine giriniz!” buyurdular. 

Hadislerde bunlar dışında hesaba çekilmeden cennete girecek olanlar da anlatılmaktadır. 

Bu hususta peygamberimiz (sav) “Ümmetimden hesapsız cennete girecek olan yetmiş bin 

kişiyi Allah bana bağışladı” buyurdu. Sahabeler “Daha istemedin mi yâ Resulallah” dediler. 

“İstedim. Bunun üzerine yetmiş binin her biri için yetmiş biner kişi daha bağışladı” 

buyurdular. “Daha istemedin mi?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Evet, istedim. Yüce Allah 

bana razı olacağım kadar verdi” buyurdular. Nitekim yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Rabbin 

sana razı olacağın kadar verecek!” (Duha, 93:5) buyurarak bunu ifade etmiştir. 

Ayrıca hadiste vardır ki yüce Allah mahşer halkını topladığı zaman bir melek nida eder. 

“Marifet ehli olanlar nerededirler?” bir kısım insanlar ayağa kalkarlar. “Sizler kimlersiniz?” 

denir. onlar da “Biz Allah‟ı bilen ve tanıyan, marifetullah sırrına erenleriz” derler. Yüce Allah 

“Evet, sizler beni tanıdınız bildiniz. Sözünüzde sadıksınız. Cenneti hak ettiniz. Rahmetimle 

Cennete giriniz!” ferman eder. 

Sonra melek “İhlaslı olanlar ve ibadetlerine riya katmayanlar ve tevazu ile halka hizmet 

edenler yok mu?” diye nida eder. Bir kısım insanlar öne çıkarlar. Yüce Allah onları da 

hesapsız olarak cennete gönderir. Onlar da kuşlar gibi uçarak cennetin kapısına gelirler. 

Rıdvan sorar: “Siz kimlersiniz?” Onlar da “Biz Ümmet-i Muhammedin abidleriyiz” derler. 

Bunun üzerine cennetin kapısı açılır, onlar da sevinçle girerler. 

 

12. 7. 5 Mizanda Amellerin Tartılması 

Mizan ölçü demektir. Ölçü ise ölçülen şeye göre değişir. Ağırlığı kilo, uzunluğu metre, 

yüksekliği barometre, ısıyı ise termometre ölçer. Amellerimizi de ahirette ölçen bir mizanın 

olacağını yüce Allah bize haber vermektedir. Bu konuda İslam bilginleri çeşitli görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Keyfiyetini Allah bilir. Şu kadarı var ki insanın ısısını vücuda konan bir 

termometre ölçtüğü gibi ahirette de insana dokunan bir mizan ile sevap ve günahı ölçmek 

mümkündür.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kıyamet gününde biz mizanı kor adaleti koruruz da 

hiçbir nefse zerrece zulm edilmez. Bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa her şeyi getirir o 

mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz” (Enbiya, 21:47) buyurarak mizanda tüm 

amellerin veznedilip tartılacağını kesin bir dille haber vermiştir. İslam bilginleri ayette geçen 

“vezn” kelimesinin çoğulu olan “mevazin” kelimesinden mizanın, yani ölçünün pek çok ve 

farklı olabileceğini çıkarmışlardır. 

Kur‟an bize mizanın ve amellerin vezn edilmesini kıyamet ve mizanı anlatan “Karia 

Suresinde” şöyle açıklar: “büyük bir gürültü ile kıyamet kopup dağlar pamuk yığınları gibi 

atıldıktan ve insanlar ateşe atılan pervaneler gibi uçuştuktan sonra yeryüzü düzlenir de hesap 

için mizan kurulur. Kimin mizanda hayırlı ameli ağır gelirse o razı olacağı çok güzel bir 



hayata sahip olacaktır. Kimin de mizanda hayırlı amelleri hafif gelir günahı ağır basarsa o 

haviye denen kızgın cehennemin kucağına düşer. Haviyenin ne olduğunu anlayabilir misiniz? 

O çok kızgın bir ateştir.” (Karia, 101:1-11) 

Peygamberimiz (sav) haşirde cennetin arşın sağında, cehennemin de arşın solunda 

olacak şekilde düzenleneceğini haber vermiştir. Buna göre mizanda iyilikleri çok olanlar sağ 

tarafa, günahı ağır basanlar da sol tarafa gönderilecek demektir. Bir başka rivayete göre 

mizanın sağ kefesi arşın sağında, sol kefesi ise cehennemin bulunduğu sol tarafında olacağı 

ifade edilmiştir.  

Yüce Allah amellerin tartılması esnasında mü‟minlere rahmeti ile muamele ederek onun 

bütün hayırlarını mizanın sağ kefesine konulmasını emreder. Nihayet kulun besmele ile 

kestiği tırnakları ve saçları dahi mizanın hayır kefesine konulur. Yine de hafif gelirse yüce 

Allah bir kağıt parçasını mizana koydurur ki bu tüm amellerden daha ağırdır ve mizanın sevap 

kefesi birden ağır gelir. Sevabı mizanı doldurur. O mü‟min bununla kurtulur. Bunun ne 

olduğunu merak eder. Bu kulun dünyada söylediği “Kelime-i Tevhit ve kelime-i şahadet” 

yazılı bir kâğıt olduğu söylenir. Kişi böylece kurtulur. Kiminin sevap kefesine 

peygamberimize (sav) getirdiği salavatlar, tesbihler, tehliller ve tekbirler getirilir ve kişi 

bunlarla kurtulur.  

Mizanda amellerin değeri de ortaya çıkar. Kiminin on yıllık namazı bir dirhem kadar 

değer ifade etmez, hiçbir ağırlık vermezken kiminin de dünyada söylediği “Sübhanallah” 

“Elhamdülillah” ve “Allah-ü Ekber” gibi zikirlerin bir tanesinin sevabı mizanı doldurur. Bu 

da kişinin niyeti ve ihlası ile doğru orantılı olduğu anlaşılmaktadır. Yine peygamberimiz (sav) 

“Kıyamet günü şehitlerin kanı ile âlimin mürekkebi mizada tartılır da âlimin mürekkebi 

şehitlerin kanından ağır gelir” buyurmuşlardır. Böylece âlimin mürekkebinin ve ilmin 

şehitlerin kanından ve amelinden daha değerli olduğu anlaşılacaktır. 

Peygamberimizden (sav) gelen bir rivayete göre “Ameller tartılırken halk üç gruba 

ayrılır. Birincisi, amel bakımından zengin olanlar, ikincisi amel bakımından fakir olanlardır. 

Üçüncüsü ise ibadet ve itaat bakımından zengin olmakla beraber kul hakları sebebiyle iflas 

edenlerdir. Bunların amelleri hak sahiplerine verildiği için iflas etmişlerdir. Ancak hadise göre 

yüce Allah bunların imanlarını ve imana olan hizmetlerini keyfiyet yönünden değerlendirir ve 

bir kağıt şeklinde imanını ve kelime-i tevhidini mizana koyarak mizanın ağır gelmesini sağlar. 

Yine peygamberimiz (sav) “Mizanda en ağır gelecek olan hayırlı amellerin başında güzel 

ahlak” olduğunu haber vermiştir. Böylece kişi Allah‟ın lütfu ve rahmeti ile kurtulduğunu daha 

iyi anlar ve görür. Cennetin Allah‟ın lütfu ile olduğunu daha iyi anlar. 

 

12.7.6 Sırat Köprüsü ve Keyfiyeti 

Hesapların görülmesinden sonra mahşer halkı “Sırat”a sevk olunur. Sırat cehennem 

üzerinde kurulmuş bir köprüdür ve hadiste “kıldan ince ve kılıçtan keskin” olarak ifade 

edilmiştir. Ancak bu kişinin ameline göre genişleyip daralacaktır. Tüm ümmetler 

peygamberleri ile ve inanmayanlar da kendi mabut ittihaz ettikleri şeylere tabi olarak sırata 

sevk edilirler. Sırat üzerinde herkes kendi derdinde olduğu için hiç kimse konuşamaz ancak 

peygamberler “Allahım selamet ver! Allahım selamet ver!” (Müslim, İman, 84) diye Allah‟a 

yalvararak sırat üzerinde ilerlerler.  

Cennete giden ve cehennem üzerinden geçen yol ve geçit anlamına gelen sırat daha çok 

“Sırat-ı Müstakim” yani isabetli ve istikametli doğru yol anlamına gelmektedir. Bu yola giren 

insan sonunda mutlaka cennete girecek demektir. Zira dünyadan kabirden, haşirden ve 

cehennem üzerinden bizi cennete ulaştıracak yol “Sırat-ı müstakimdir.” Bu yol Kur‟an ile 

gösterilen hidayet yoludur. Kişi dünyada istikamet ve hidayet üzere gittiği sürece doğru yolda 

gidiyor demektir. İnançta yanlış kanaat ve düşüncelere, yani bid‟alara dalarak, amelde farzları 

ihmal ederek, haramlara girerek istikametten ve hidayetten ayrılanlar yoldan çıktıkları gibi 

cehennem üzerindeki sırattan da geçemeyerek ayakları kayıp cehenneme düşeceklerdir. 



Sırattan yel gibi, şimşek gibi geçecek olanlar dünyada hak ve hidayet ve istikamet üzere gidip 

büyük günahlardan sakınan ve farzları eksiksiz yapan, sünnet-i seniyyeye tabi olan müttaki 

mü‟minler olacaktır. Onlar için sırat köprüsü ova gibi geniş olacaktır. 

Sırat üzerine cehennemin alevleri ulaşır ve kaptığını cehenneme alır. Kâfirler ve 

münafıklar ile fasık ve zalim mü‟minler sıratın sağından ve solundan ateşe yuvarlanırlar. 

(Tac, 5:395) Sırat üzerinde yedi kemer ve her kemer başında bir durak vardır ki her birinde bir 

amel sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü zekâttan, dördüncüsü 

oruçtan, beşincisi hacdan, altıncısı abdestten ve gusülden, yedincisi de kul hakları ve 

zulümden sorulur. Peygamberimiz (sav) “Bilmediği halde mü‟min kardeşinin ırzı ve namusu 

hususunda konuşan sıratta mahsur kalır” buyurarak kul hakkı ve zulümle ilgili mü‟minin sırat 

üzerinde hapsedileceğini haber vermiştir.  

Sırat üzerinde ayakları kayanların çoğunun kadınlar olduğu peygamberimiz (sav) 

tarafından haber verilmiştir. Zira kadınların akılları ve amelleri eksik olduğu için kendi 

eksikliklerini kabul etmeyerek erkeklerin akıllarının da şaşmasına sebep oldukları ve 

erkeklerine itaat etmedikleri için dünyada istikametten ayakları kaydığı için sırat üzerinde de 

kayacaktır. Kadınların cazibeleri erkeklerin aklını aldığı ve Hz. Âdemi aldatıp cennetten 

mahrum ettiği gibi diğer kadınlar da böyledirler. Peygamberimiz (sav) bu nedenle “Bana 

cehennem gösterildi çoğunu kadınlar gördüm. Sırat üzerinde ayağı en çok kayacak olanlar da 

kadınlardır” buyurmuştur. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Kim dünyada Allah‟a dayanır ve tevekkül ile güvenirse 

o sırat-ı müstakime iletilmiştir” (Âl-i İmran, 3:101) “Benim ve sizin Rabbiniz Allah‟tır. 

Yalnız ona ibadet edin. İşte sırat-ı müstakim budur” (Âl-i imran, 3:51) buyurarak imanda 

istikametin sırat-ı müstakim olduğunu tasrih etmiştir.  

 Nihayet sırattan geçen mü‟minleri cennet kapılarında melekler karşılar ve “Sizlere 

seam olsun. tüm günahlardan temizlendiniz ve her nevi sıkıntıdan kurtuldunuz. Ebedi kalmak 

üzere cennete girin” (Zümer, 39:73) derler. Mü‟minler de “Va‟dinde sadık olan Allah‟a 

hamdolsun. Bizi yeryüzüne varis kıldığı gibi cennette de dilediğimiz yerleri bize vermektedir. 

Bu çalışan hayırlı amel işleyenlere verilen ne güzel bir mükafattır” (Zümer, 39:74) derler.  

 

12.8 A’raf Ehlinin Durumu 

Yüksek burç, tepe ve iki şeyin arasını ayıran berzah anlamına gelen A‟raf cennet ile 

cehennem arasındaki bölge olarak anlamlandırılmıştır. Kur‟ân-ı Kerimde A‟raf Suresi vardır 

ve bu surede yüce Allah “İki taraf arasında bir hicap ve A‟raf üzerinde de bir takım rical 

vardır ki cennetlik ve cehennemlikleri yüzlerinden tanırlar, hem cennete hem de cehenneme 

bakarlar. Ashab-ı cennete „Selam olsun sizlere!‟ diye nida ederler. Ashab-ı nâra baktıkları 

zaman da „Ya Rab bizi zalimler güruhu ile beraber kılma!‟ diye dua ederler. Sonra onlara 

„Gördünüz mü, dünyadaki cemiyetleriniz, kibir ve azametinizin size hiçbir faydası yokmuş! 

Sizin hakir görüp alay ettiğiniz ve Allah‟ın rahmeti bunlara mı erecek dediğiniz kimseler nasıl 

da „Bundan sonra hiçbir sıkınıt hüzün görmeyeceğiniz cennete girin!‟ denerek size üstün 

olmadılar mı?‟ derler. (A‟raf, 7:46-49) 

A‟raf Kur‟ân-ı Kerimin “Aralarına kapalı bir sur, bir duvar çekilir ki bu surun bir 

görünen zahirinde rahmet, görünemyen iç tarafında ve batınında da azap vardır” (Hadid, 

57:13) buyurduğu cennet ile cehennem arasındaki surdur. Peygamberimiz (sav) “Uhud dağı 

bizi sever, biz de onu severiz. Kıyamet günü Uhut dağı cennet ile cehennem arasında 

bulunacak ve üzerinde pek çok kavimler olacaktır. Onlar cennetliklerle cehennemlikleri 

yüzlerinden tanırlar. İnşallah onlar da cennet ehlinden olurlar” buyurarak A‟rafın cennet ile 

cehennem arasını ayıran ve üzerinde pek çok kavimlerin bulunacağı Uhut benzeri yüksek bir 

tepe olduğunu haber vermiştir.  

Hasen-i Basri (ra) “A‟raf marifetten alınmıştır. Zira üzerinde cennet ve cehennem 

ehlinin amelini bilen ve onları tanıyanların bulunmasından bu ismi almıştır” demiştir. Burada 



bulunan A‟raf ehli konusunda çeşitli rivayetler vardır. Cabir b. Abdillah (ra) rivayet ettiği bir 

hadiste “Bunların sevabı ve günahı müsavi olan mahşer halkı olduğu, hesapların görülüp 

bitmesine kadar burada mahpus olup sonra Allah‟ın lütfu ile cennete girecekleri bazı 

hadislerde ifade edilmiştir.” (Tefsir-i İbn-i Kesir, 2:22) 

Bir kısım müfessirler de kable‟l-büluğ vefat eden mü‟min ve kafirlerin çocukları olup 

mükellef olmadıkları için hesaba çekilmeyen ve kendilerine kitap verilmeyenler olduğu, 

mahşer halkına şahitlik ettikten ve onları tanıdıktan sonra Allah‟ın lütfu ile cennete girer ve 

amelleri olmadığı için cennetin en alt tabakasına yerleşirler denilmiştir.  

Bazı müfessirler de A‟raf ehlinin mahşer halkının Mahkeme-i Kübra‟da hesaba 

çekilmesine şahitlik eden yedi kat semanın melekleri olduğunu ve bunların ehl-i cennet ve 

cehennemi amellerinden ve simalarından tanıdığı ve onlarla konuştuğu ifade edilmiştir.    

 

12.9 Şefaat 

Şefaat, bir kimsenin affını istemek ve birine iyilik yapılmasını talep etmektir. Dinde 

şefaat günahkâr bir kulun sıkıntıdan kurtarılmasını ve cehennemden kurtarılmasını istemektir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kim güzel bir şefaatte bulunur ve iyiliğe aracılık ederse 

bundan kendisine bir hisse vardır. Kim de bir kötülüğe aracı olur ve yardım ederse onun da 

bundan günah payı vardır” (Nisa, 4:85) buyurarak şefaatin aracı olmak ve yardımcı olmak 

anlamına geldiğini ifade etmiştir.  

Ahiretteki şefaat ise günahkârların cezalandırılmamasını istemek ve cehenneme girmiş 

olan günahkâr mü‟minlerin imanları hürmetine affını talep etmektir ki bu peygamberimize 

verilen şerefli bir vazifedir. Nitekim peygamberimize verilen “Makam-ı Mahmud”un (İsra, 

17:79) “Şefaat yetkisi” olduğu şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Nitekim peygamberimiz (sav) 

“Her peygamberin bir duası vardır. Ben bu makbul olacak duayı kıyamette ümmetime şefaat 

için saklayacağım” (Buhari, Daavat, 1; Tevhid, 31; Müslim, İman, 86) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) ayrıca “Ben peygamberlerin imamıyım ve ahirette hatipleri 

olacağım. Şefaat yetkisi de bana verilecektir. Bunu övünmek için değil, gerçeği ifade etmek 

için söylüyorum” (Buhari, Teyemmüm, 3; Salat, 56; Müslim, Mesacid, 3; Tirmizi, Menakıb, 

3) buyurmuşlardır. Peygamberin (sav) mü‟minler için af ve mağfiret duası bir nevi şefaattir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) geceleri yatağından kalkarak “Baki Mezarlığına” gider 

mü‟minlere dua ederdi. (Müslim, Cenaiz, 35) 

Ahirette yüce Allah‟ın izni ile şefaat yetkisinin olacağına dair ayetler vardır. “Allah‟ın 

izni olmadan şefaat olmaz” (Bakara, 2:255; Yunus, 10:3) İzni dairesinde olur demektir ki 

zaten tersi düşünülemez. “Allah‟ın izni ile peygamberler şefaat edeceklerdir.” (Enbiya, 21:28; 

Duhan, 44:41-42) Peygamberimiz (sav) de “Kıyamette üç grup şefaat edecektir. Bunlar 

nebiler, alimler ve şehitlerdir” (Buhari, Cihad, 189; Müslim, İmare, 6) buyurmuşlardır. 

Şefaat mü‟minlerin günahkârları içindir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Şefaatim 

ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir” (İbn-i Mace, Züht, 37) buyurmuşlardır. Kafirler ve 

münafıklar imansız oldukları için onlar için asla hiçbir şefaat ve yardım yoktur. (Bakara, 2:48) 

Çünkü “Allah şirki asla affetmez; bunun dışındaki tüm günahları affeder.” (Nisa, 4:116) 

Nitekim İbrahim (as) kıyamette babası Âzer‟e rast gelir. Babası Hz. İbrahim‟den yardım ister. 

Yüce Allah “Ben kâfirlere cenneti haram kıldım” buyurarak imansız ölenler için hiçbir 

yardımın olmayacağını belirtir. (Buhari, Tefsir, 26; Enbiya, 8; Rikak, 45; Müslim, Fedail, 9) 

Bunun dışında her peygamber Allah‟ın kendilerine izin vermesi ile kendi ümmetinin günahkâr 

mü‟minlerine şefaat edeceklerdir. (Müslim, Fedail, 2) 

Yüce Allah peygamberimize (sav) “Mü‟min erkek ve kadınlar için günahlarının affı için 

istiğfar et!” (Muhammed, 47:19) şeklinde emir buyurmuşlardır ki bu da peygamberimize 

şefaat yetkisinin verildiğini ve peygamberimizin (sav) de sonuna kadar kullandığını ve 

nihayet “Rabbin sana razı olacağın kadar verecek” (Duha, 93:5) buyrularak razı olacağı 



şekilde dua ve şefaatinin kabul edileceğini vaat etmiştir.  Peygamberimiz (sav) bu hususu 

“Ümmetimin bir kişinin dahi cehennemde kalmasına razı olamam!” hadisi ile ifade etmiştir. 

Ahirette şefaat olmayacağını söyleyenler Kur‟an-ı Kerimdeki kafir, münafık ve 

müşriklere şefaatin olmayacağı ve olsa dahi fayda vermeyeceğini anlatan ayetleri delil 

göstererek günahkar mü‟minleri de müşriklerle ve münafıklarla aynı kefeye koyarak onlara da 

şefaat olmayacağını söyleyerek yanılmaktadır ve inananları da yanıltmaktadırlar.  

Ayrıca şefaati maalesef dünyadaki haksızlığı ve başkasının hakkını gasb etmeyi netice 

veren torpil ve adam kayırmaya benzeterek karşı çıkmaktadırlar. Bu ise tamamen bir aldanma 

ve müşağabedir. Zira ahirette hesap görülüp hak sahibine hakları verilip herkesin amel 

defterleri ellerine verildikten sonra cehenneme girme durumunda olan mü‟minlerin affı ve 

cehenneme girmemesi ve cehenneme girenlerin de imalarına hürmeten çıkarılmaları içindir. 

Bu nedenle burada bir haksızlık söz konusu değil, af ve mağfiret talebi söz konusudur. Allah 

affedicidir ve imanlılara rahmeti ve affı ile rahmet etmek istemekte, bunu da nebilere, 

âlimlere, şehitlere şeref ve değer vermek, günahkârların onların Allah katında ne kadar değerli 

olduklarını anlamalarını istemiştir. Bunda aklen ve dinen bir yanlışlık yoktur ve olması 

gereken budur. 

Hatta yüce Allah cennete giren her mü‟mine beraberinde sevdiklerinden bazılarını 

götürebilmesi için günahkâr yakınlarından bir veya bir kaçına şefaat etme yetkisi de 

vereceğini peygamberimiz (sav) “Arkadaşlarınızı çoğaltınız; zira her mü‟minin kıyamette 

şefaat etme yetkisi verilecektir. Kimin şefaati ve duası ile kurtulacağını bilemezsiniz” 

buyurmuşlardır. 

 

12.10 Hüsn-ü Hâtime 

Hüsn-ü hâtime, son nefeste imanla ve kelime-i şahadetle Allah‟ın huzuruna 

gidebilmektir. Tüm insanlar iyi veya kötü olduğu son nefeste belli olur. Son nefeste imansız 

gittiği zaman ömür boyu yaptığı hiçbir şey kendisine fayda vermez. Kıyamette yüce Allah son 

nefese bakacaktır.  

Peygamberimiz (sav) “Kul cehennem ehlinin amelini işlemeye devam eder nihayet 

cehenneme girmeye bir karış kala cennet ehlinin amelini işler de son nefeste cennetlik olur. 

Yine kul cennet ehlinin amelini işlemeye devam eder, nihayet cennete girmeye bir karış kala 

cehennem ehlinin amelini işler de son nefeste cehennemlik olur” (Buhari, Cihad, 178; 

Megazi, 36; Kader, 4; Müslim, İman, 178; Kader, 11) buyurmuşlar ve dikkatimizi son nefese 

çekmişlerdir. 

Hiç kimse sonunun ne olacağını bilemediği için ameline güvenememeli ve başkasının 

fısk ve fücuruna bakarak kendisini ondan üstün ve onu kendisinden daha aşağı görmemelidir. 

Zira Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “tüm mahlûkat ubudiyetten uzaklıkta müsavi olduğu gibi 

mahlukıyet cihetinde de müsavidirler.” Her Müslüman ölümü ve son nefesi düşünerek hüsn-ü 

hatimeye mazhar olmak için daima Allah‟a yalvarmalı, su-i hatimeden korkmalı ve daima 

korku içinde olmalıdır. Allah‟ın rahmetini ummalı, azabından ve mekrinden emin 

olmamalıdır. Hafv ve reca dengesini korumalıdır ki hüsn-ü hatimeye mazhar olabilsin. 

Peygamberimiz (sav) “Allah bir kulunu severse onu istihdam eder” buyurdular. 

Sahabeler “Nasıl istidam eder ya Resulallah!” dediler. Peygamberimiz (sav) “Ölümünden 

önce onu salih amel yapmaya muvaffak kılar” buyurdular.  

İslam bilginleri bir mü‟minin su-i hatimeye sebep olan hususların Müslümanlara eziyet 

etmek, farz namazı kılmakta tembellik etmek ve haramlardan sakınmamak, içki içmek, anne-

babaya isyan etmek ve benzeri hususlar olduğunu söylemişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Kimin son sözü Lâ ilâhe İllallah” olursa cennete gider” (Ebu 

Davud, Cenaiz, 20) buyurmuşlardır. Bu nedenle Kur‟ân-ı Kerimde yüce Allah “Dikkat edin! 

Allah‟a iman eden veli kullarına ne korku ne de hüzün vardır. Onlar iman ve takva sahibi 

olanlardır. Onlar dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Allah‟ın sözleri değişmez. 



İşte büyük kurtuluş budur” (Yunus, 10:62–64) buyrularak iman ve takvanın hüsn-ü hatimeye 

sebep olacağı ifade edilmiştir. 

 

Sonuç: 

“Allah bizleri imandan, kur‟andan, sünnet-i seniyyeden ayırmasın. Aklımıza ilim ve 

tefekkür, kalbimize yakîn, nefsimize salih ameller nasip etsin! Amin! Bi-hürmeti seyyidi‟l-

mürselîn. Amin!”  

Ve‟l-hamdü lillahi Rabbi‟l-âlemîn… 


