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Oku, yaratan Rabbinin adıyla… 
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O Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilâh 

yoktur. Yerlerin ve göklerin Mâlik’i, Hâkim’i 

ve sahibi yalnızca O’dur. O doğmamış ve 

doğurmamıştır. Kendisini uyku ve uyuklama 

tutmaz. O, tüm noksan sıfatlardan yüce ve 

münezzehtir. Yeri ve göğü ortaksız olarak 

yaratan, yarattıklarına en güzel şekli veren, 

onların tüm ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gide-

ren O’dur. Yerde ve gökte hiçbir şey ona gizli 

kalmaz. O el-Müheymin’dir; bir yaprak dâhi 

O’nun ilmi dışında hareket etmez. Her şey 

O’nun kontrolündedir. O el-Hayy’dır; diridir, 

hayat verendir. El-Kayyum’dur; yerleri ve 

gökleri ayakta tutandır. El-Mütekebbirdir; 

büyüklenmeye tek hak sahibi olandır.  

O Allah ki, istediğini zorla yapan el-

Cabbar’dır. Dilediğini aziz eden el-Muiz, dile-

diğini ise zelil eden el-Muzil’dir. Yerin ve gö-
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ğün orduları O’na aittir. Bir şeyin olmasını 

dilediğinde ona sadece “ol” der, o da hemen 

oluverir. Yerin altındaki de, yerin üzerindeki 

de O’nun için birdir. O, her şeyi işiten ve her 

şeyi görendir. Hiçbir şey O’na gizli kalmaz. O, 

dua edildiğinde karşılık veren el-Mucîb’dir. 

Medet dilendiğinde yardım eden, fayda ve 

zararı ortaksız ve yardımcısız olarak elinde 

bulunduran tek ilâhtır.  

O Allah ki, insanı en güzel bir biçimde ya-

ratan, onu diğer yarattıklarından üstün tutan-

dır. Hiçbir şeyi boş ve amaçsız olarak yarat-

mayan, insanı da yalnızca Kendisine kulluk 

etmesi, emir ve yasaklarına boyun eğmesi 

için yaratandır. İnsanın sahibi olan el-Mâlik, 

ona hayat kanunları belirleyen el-Melik ve 

ihtilaflı meselelerde kendisine (hükümlerine) 

başvurulan el-Hakem’dir. O’nun verdiği 

hükmü irdeleyecek, O’nun dışında insanlara 

yol ve şeriât belirleyecek kimse yoktur. Hü-
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küm yalnızca O’nundur. En güzel isimler 

O’na aittir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 

yaşamış olan müşrikler, Allah subhanehu ve tea-

la’nın varlığını kabul eden ve bu konuda şüp-

heye dâhi düşmeyen insanlardı. Bu insanlar, 

Allah subhanehu ve teala’nın varlığını kabul et-

mekle beraber, O’na yaklaşmak için vesileler 

arayan, yeri geldiğinde O’na ibâdet eden ve 

yalnızca Allah subhanehu ve teala’ya ait olan bir-

çok vasıf ve yetkiyi kabul eden insanlardı.  

Yüce Allah subhanehu ve teala konu ile ilgili 

şöyle buyurmaktadır: 

“(Müşriklere) de ki: Eğer biliyorsanız söy-

leyin. Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimin-

dir? Diyecekler ki: Allah’ındır. O halde siz hiç 

düşünmez misiniz de. (Müşriklere) De ki: 

Yedi kat göklerin Rabbi, azametli olan arşın 

Rabbi kimdir? Allah’tır diyecekler. O halde 

siz Allah’tan korkmaz mısınız de. (Müşriklere) 
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De ki: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, 

kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz 

olan kimdir? Allah’tır diyecekler. Öyleyse 

nasıl aldatılıyorsunuz de.”
1
 

Âyetlerde de görüldüğü üzere Mekke müş-

rikleri Allah subhanehu ve teala’nın varlığını inkâr 

etmeyen ve birçok isim ve sıfatını kabul eden 

insanlardı. Peki, böylesine bir Allah inancına 

sahip olan bu insanları müşrik yapan sebep 

neydi dersin? İşte bunun başlıca sebeplerin-

den birisini Rabbimiz şöyle açıklamaktadır:  

“Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. 

Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun avucun-

dadır. Gökler O'nun eliyle dürülmüş olacak-

tır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce 

ve münezzehtir.”
2
 

Evet, onlar Allah subhanehu ve teala’nın isim 

ve sıfatlarından birçoğunu biliyor ve inanıyor-

                                                           
1
 Mu’minun Suresi: 89.  

2
 Zümer Suresi: 67. 
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lardı. Bu açıdan Rablerini tanımıyor değiller-

di. Fakat onlar, Rablerini gereği gibi tanımı-

yorlardı. Rablerini gereği gibi tanımamaları, 

O’nun vasıf ve yetkilerini hakkıyla bilememe-

leri, onların müşrik olmalarına neden olmuş-

tu. Tanımak ile gereği gibi tanımak arasında 

çok fark vardır.  

İnsan, Rabbinin birtakım hak ve yetkilerini 

bilebilir. Bunlara yakînen iman da edebilir. 

Fakat buna rağmen Allah subhanehu ve teala’ya 

ait olan hak ve yetkileri bir başkasına da 

vermesi, Rabbini gereği gibi tanımamasının 

neticesidir. Örneğin bir insanın “Hâkimiyet 

yalnızca Allah’a aittir” demesi, Rabbinin bu 

vasfını tanıması demektir. Buna rağmen bu 

hakkı O’nun dışındakilere vermesi, O’ndan 

başkasının yasalarına tâbi olması, Rabbini 

gereği gibi tanımadığı anlamına gelir. 

İnsanın “Allah Melik olandır, yarattığı kul-

larını belirlemiş olduğu hayat programına 

boyun eğdirendir” demesi, Rabbinin bu vas-
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fını tanıdığı anlamına gelir. Fakat buna rağ-

men kendisi için Allah subhanehu ve teala tarafın-

dan belirlenen hayat programına göre yaşa-

maması, gündelik herhangi bir meselede Al-

lah subhanehu ve teala’nın emirlerini gözetmeme-

si, o kişinin Rabbini gereği gibi tanımadığını 

gösterir.  

Peki, sen Rabbini gereği gibi tanıyor mu-

sun? Sadece O’na ait olan hak ve yetkilerin 

neler olduğunu biliyor musun? Rabbini gereği 

gibi tanımak için ne kadar vakit harcadın? 

Nasıl bir Allah’a inandığını hiç merak ettin 

mi?  

“Emekli olduktan sonra namaza başlarım, 

bir gün hacca gider ve tövbe ederim” mantı-

ğından artık kurtul! Belki de çok fazla vaktin 

kalmadı. Ölüm meleği belki de şimdi sana 

uğrayacak ve senin dünya yaşamına son 

verecek. 
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Bugüne kadar Rabbimizi hiç merak etme-

den yaşadık. O’nun vasıf ve yetkilerini hakkı 

ile bilemedik. O’nun varlığına inandık, fakat 

sanki O hiç yokmuş gibi yaşadık.  

Gel, hazır fırsat varken Rabbimizi tanıya-

lım. Artık O’na boyun eğerek teslim olalım. O 

subhanehu ve teala bizden nasıl kul olmamızı is-

temişse, O’na öyle kulluk edelim. Geçmiş 

dönemlerde yaşamış ve Rablerini gereği gibi 

tanımadan ölüp cehenneme giden kişilerin 

düştükleri duruma düşmeyelim. 

Elindeki bu küçük risaleyi, bir yakının tara-

fından sana özel yazılan bir mektup olarak 

kabul et. Bu mektup içerisinde “Sen, Ben” 

gibi tekil kişi zamirlerini kullandım. Bu hitap 

şekli ile birbirimize karşı samimi olabilmeyi 

amaçladım. Yine aynı samimiyetten kaynak-

lanan duygular ile olayları sadece senin üze-

rinden örnekler vererek yazdım. Çünkü bu 

mektubu sana yazdım! Umarım Rabbimiz bu 
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risaleyi ikimiz için de hayır vesilesi kılar. Alla-

humme Âmin… 
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Enes bin Mâlik’ten rivayet edildiğine göre 

kendisi şöyle demiştir: 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yere bir 

çizgi çizdi ve “Bu insanı temsil eder” buyur-

du. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha 

çizerek “Bu da ecelini temsil eder” buyurdu. 

Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten 

sonra “Bu da emeldir” dedi ve ilave etti: “İşte 

insan daha böyle iken (yani emeline kavuş-

madan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın 

geliverir.”
3
 

Dünya… 

Uzun emellerin, bitmeyen arzuların ve 

kendisinden daha fazla faydalanmak için 

mücadele verilen yerin adıdır dünya… 

                                                           
3
 Buhârî. 
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Peki, senin dünyadan beklentilerin neler? 

Arzu ve emellerin hangi yönde? İyi bir iş sa-

hibi olmak, yüksek maaş ile çalışabilmek için 

çabalamak, en iyi okullarda okumak, güzel 

arabalara binmek, gezmek-tozmak, iyi bir 

tatil, hangisi? Belki de hepsi! Sonuçta “bir 

daha mı geleceğiz dünyaya” öyle değil mi?  

Evet, bir daha dünyaya gelmeyeceğiz!  

Dünya hayatındaki yaşamımız mutlaka bir 

gün ölüm ile sona erecek. Ölüm, dünya ha-

yatında vermiş olduğumuz tüm mücadelenin 

artık geride bırakılacağı ve ebedi hayat olan 

ahiret yaşamımızın başlangıcı olacak. 

Rabbimiz Allah subhanehu ve teala şöyle bu-

yurmaktadır:  

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imti-

han olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. 

Hepiniz sonunda bize döndürüleceksiniz.”
4
 

                                                           
4
 Enbiya Suresi: 35. 
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“De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, 

muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni 

ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksi-

niz de O size bütün yaptıklarınızı haber vere-

cektir.”
5
 

Gece gündüz çalışarak biriktirdiğin paran, 

yüksek makamlara gelebilmek için okuduğun 

okullar, bindiğin araban, yazlığın, evin, dost-

ların ve düşmanların artık yoklar! Hepsi geri-

de kaldı… 

Daha düne kadar toprağın üzerindeyken 

rahat yaşayabilmek için çalışıp biriktirdikleri-

ni, bugün sevdiklerin ve en yakınların, üzeri-

ne birkaç kürek toprak attıktan sonra arala-

rında paylaşmak için çekişecekler. Ardından 

birkaç gün gözyaşı döküldükten sonra sen de 

dünya hayatından unutulup gidenlerden ola-

caksın. Artık ne ismin kalacak dünyada, ne 

de senden bir eser. Dünya ise senden sonra-

                                                           
5
 Cuma Suresi: 8. 
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kileri uzun emellerle oyalamaya ve onlara da 

bir gün öleceklerini unutturmaya devam ede-

cek. Ta ki onun da sonunun geleceği güne 

kadar. 

Kıyamet… 

İşte, şimdi toprağın altındasın. Tüm sev-

diklerin mezarının başından ayrılıp gittiler. 

Sermayen de, dünyanın tamamı da elinden 

kayıp gitti. Verdiğin tüm mücadelen, hayalle-

rin, planların… Artık bunların hiçbirisinin 

önemi yok senin için. Ama merak etme, top-

rağın anlatında da yalnız değilsin! Seninle 

orada birlikte olacak birileri var. Onların kim 

olduğunu biliyor musun?  

Sorgu ve sual melekleri!  

Senin yanına geldiklerinde sana bir soru 

soracaklar: 

Men Rabbuke/Rabbin kim? 
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Belki şuan, bu sorunun cevabından daha 

kolay bir şey mi var diyorsun! Evet, şuan 

böyle düşünüyor olabilirsin. Peki, Rabbini 

tanıyor musun? Sana, isim ve sıfatları olan, 

vasıf ve yetkileri olandan soruluyor. O’nun 

vasıflarını, isim ve sıfatlarını biliyor musun? 

O’nu gerçekten tanıdığına inanıyor musun? 

Şayet dünyada Rabbini tanımış ve O’nu 

razı edeceğin bir hayat yaşamışsan, bu soru-

ya kolaylıkla cevap verebileceksin. Fakat 

dünya hayatında Rabbini merak edip, O’nu 

tanıma yolunu tutmamış ve O’nu razı etmek 

için çalışmamışsan, şuan bu sorunun cevabını 

verebiliyor olsan dâhi, orada bu cevabı ve-

remeyeceksin. Ve şayet bu sorgu sual sırasın-

da doğru cevaplar verirsen, kıyamet kopana 

dek seni toprağın altında yalnız bırakmayacak 

bir arkadaşın daha olacak. Peki, onun kim 

olduğunu biliyor musun? 

Dünya hayatında işlemiş olduğun iyi 

amellerin… 
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Fakat sana sorulan sorulara cevap vere-

mezsen şayet, kötü olan amellerin sana kı-

yamete kadar arkadaşlık edecekler. 

Belki şuan; “Ben namazlarını hiç kaçırma-

yan veya en azından Cuma’dan Cuma’ya 

camiye giden biriyim” veya “Tamam, ibâdet 

etmesem de kimsenin hakkına göz dikme-

dim”, “Evet, dinim için vakit ayıramadım 

belki ama benim kalbim temiz” diyorsun-

dur… 

Fakat Rabbini tanımamışsan, O’nun sen-

den neler istediğini nasıl bileceksin ki? Veya 

O’nu tanımadan, O’nu razı edecek amellerin 

neler ve nasıl olacağını nasıl bilebilirsin? Bu 

mümkün değil! Bu mümkün olamayacağı için 

Allah subhanehu ve teala indirmiş olduğu kitap 

olan Kur’an-ı Kerim’de ve göndermiş olduğu 

Peygamberinin dili ile kendisini tanıtmıştır. 

Peki, sen hiç O’nu tanımak için göndermiş 

olduğu kitabı anladığın dilde okudun mu? 

Göndermiş olduğu Peygamberi sallallahu aleyhi 
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ve sellem’in O’nu nasıl tanıttığını merak edip 

araştırdın mı? 

Sevdiğin bir kişiden telefonuna mesaj bek-

lediğinde sabırsızlanır ve mesaj geldiği an 

açıp okursun değil mi? Veya telefonunun 

sesini işitmediğinde, ekranında “iki mesaj 

alındı” yazısını gördüğün an mesajları açıp 

okur ve okumak için üçüncü mesajın da gel-

mesini beklemezsin değil mi? 

Öyleyse üç saat, beş saat önce değil; yak-

laşık bin beş yüz yıl önce sana gönderilen ve 

ekranında “altı bin küsür âdet mesaj alındı” 

yazan kitabı açıp, sana gönderilen bu mesaj-

ları hiç okudun mu? Rabbinin sana nasıl bir 

mesaj gönderdiğini ve göndermiş olduğu bu 

mesajın içeriğini hiç merak ettin mi?  

Oysaki O, seni ve tüm insanlığı bir damla 

sudan yaratan değil mi? Aynanın karşısına 

geç ve şöyle bir kendini seyret. Gözlerin, ku-

lakların, ağzın ve burnun, gözlerinin üzerine 
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dizilen sıra sıra kirpiklerin, ellerin ve ayakla-

rın… Bunların hepsi yerli yerinde ve hepsi 

sana hizmet etmeleri için görevlendirilmişler.  

SubhânAllah… 

Aynada bakmaya doyamadığın o insan, 

bundan yıllar önce bir damla suydu. Sonra 

bu bir damla su anne rahmine yerleşerek bir 

çiğnem et halini aldı. Daha sonra bu bir par-

çacık et anne karnında gelişmeye devam etti, 

iskeleti oluşturuldu ve deri giydirildi. Tüm 

organları yerli yerince dizildi. Belli bir vakte 

kadar anne karnında kaldıktan sonra Rah-

man’ın emri ile dünya hayatına dâhil oldu. 

Allah subhanehu ve teala kulunu, yani seni âdeta 

nakış nakış şekillendirerek bu şekilde yarattı. 

Artık bir insan olarak hiçbir şeye ihtiyacın 

yok. Çünkü Allah subhanehu ve teala, hiç kimseye 

ihtiyaç duymayacağın şekilde eksiksiz olarak 

seni yarattı.  
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Yüce Allah subhanehu ve teala şöyle buyur-

maktadır: 

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten 

şüphede iseniz şunu bilin ki, biz sizi toprak-

tan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılan-

mış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belir-

siz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından 

(uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık 

ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimi-

zi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde 

bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı 

çıkarırız.”
6
 

“Andolsun ki sizi yarattık sonra da size (en 

güzel biçimde) şekil verdik…”
7
 

“Ey insan! Seni yaratan, seni şekillendirip 

ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluştu-

                                                           
6
 Hac Suresi: 5. 

7
 Araf Suresi: 7. 
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ran kerem sahibi olan Rabbine karşı seni ne 

aldattı?”
8
 

Bizi güzel bir yaratılışla yaratan, bizi dün-

yanın tüm nimetlerinden faydalandıran, iste-

diğimiz ve ihtiyacımız olan her şeyi bizim 

hizmetimize sunan kerem sahibi Rabbimize 

karşı bizi aldatan nedir? Nasıl bir aldanışla 

aldandık ki, varlığını ve kudretini inkâr ede-

mediğimiz Rabbimizi merak edip de, O’nu 

tanımak için, O’na ait olan vasıf ve yetkileri 

öğrenmek için hiç çaba sarf etmedik? Bu 

nasıl bir aldanış ki, sadece kendisine kulluk 

etmemiz için dâhil edildiğimiz dünya hayatı-

nı, O’na isyan edilen ve şeriâtinden yüz çevri-

len bir mekân haline getirdik! Sadece bir im-

tihan alanı olan bu dünya hayatını, sanki 

sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi kullanma-

ya çalıştık. Tüm hesaplarımızı dünya hayatı-

mız için yaptık. Sadece dünyada rahat ede-

bilmek için mücadele verdik. Oysa Rabbimiz 

                                                           
8
 İnfitar Suresi: 6-8. 
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olan Allah subhanehu ve teala’yı tanıyarak, O’na; 

O’nun istediği şekilde kulluk etmeyi hiç aklı-

mızın ucundan dâhi geçirmedik. Allah subhane-

hu ve teala’yı tanımadan, yalnızca O’na ait olan 

hak ve yetkilerin neler olduğunu bilmeden, 

kendimizce tasavvur ettiğimiz ve üzerinde 

bulunduğumuz inanç şekli ile Rabbimizi razı 

edeceğimizi ve kulluk borcumuzu bu şekilde 

yerine getireceğimizi düşündük. Oysaki al-

dandık! Bir insanı bile tanımadan onunla 

arkadaşlık etmek ve ona sevgi beslemek 

mümkün değilken, Allah subhanehu ve teala’yı 

tanımadan O’na sevgi beslediğimizi ve O’na 

kulluk ettiğimizi nasıl düşünebiliriz?  

Haydi, gel şimdi seninle Rabbimizi tanı-

mak ve O’nun hakkında bazı bilgiler elde 

edebilmek için uzun bir yolculuğa çıkalım! 

Geçmişe, tüm insanlığın daha dünya hayatı-

na dâhil olmadığı zamana gidelim… 
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“Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzün-

de bir halife yaratacağım” demişti. Onlar da: 

“Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek 

birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd 

ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” 

demişler. Allah da: “Ben sizin bilmediğinizi 

bilirim” demişti.”
9
 

Henüz daha ortada insan diye bir şey yok. 

Allah subhanehu ve teala, katındaki meleklere ilk 

insanı yaratacağını söylüyor. Fakat dikkat 

ettiysen âyette Allah subhanehu ve teala, insan 

kelimesi yerine “Halife” kelimesini kullanıyor. 

Şimdi bir de âyeti, insan yerine kullanılan 

halife kelimesinin manasıyla birlikte değer-

lendirelim: 

                                                           
9
 Bakara Suresi: 30. 
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“Ben yeryüzünde; benim emir ve yasakla-

rıma göre yaşayacak, bana kulluk edecek, 

benim rızama uygun şekilde hayat sürecek ve 

benim dinimi temsil edecek insan yarataca-

ğım…” 

İşte, Allah subhanehu ve teala’nın biz insanoğ-

lunu yaratmasındaki amaç bu: 

Kulluk… 

Bu gerçeği ifade eden bir başka âyette 

Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 

“Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kul-

luk etmeleri için yarattım.”
10
 

Allah subhanehu ve teala insanı yaratmasındaki 

hikmeti açıkladıktan sonra Âdem aleyhis selam’ı 

topraktan yarattı ve ona en güzel şekli verdi. 

Rabbimiz Allah subhanehu ve teala bu konu 

hakkında şöyle buyurmaktadır:  

                                                           
10

 Zariyat Suresi: 56. 
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“O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. 

İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.”
11
 

“Andolsun ki biz insanı kuru bir çamur-

dan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”
12
 

“Andolsun ki biz insanı, çamurdan (süzü-

lüp çıkarılmış) bir özden yarattık.”
13
 

“Onu tamamlayıp, içerisine de ruhumdan 

üflediğim zaman derhal ona secdeye kapa-

nın!”
14
 

“Andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil 

verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde 

edin!” diye emrettik. İblisin dışındakiler secde 

ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı.”
15
 

İnsan yaratmak… Bu, çok yüce ve üstün 

bir özelliktir. Bu, hükmünde tek olmanın, 

belirlediği hayat sistemine uygun olarak ya-

                                                           
11

 Secde Suresi: 7. 

12
 Hicr Suresi: 26. 

13
 Mu’minun Suresi: 12. 

14
 Sad Suresi: 72. 

15
 Araf Suresi: 11. 
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şamanın, kendisine kulluk etmekten biran 

dâhi geri durulmayacağının başlı başına tek 

sebebidir. İşte yalnızca bu gücün ve kudretin 

önünde secde edilmeli. Yalnızca O’nun belir-

lediği emir ve yasaklara uygun olarak hareket 

edilmeli. Fakat iblis lânetullahi aleyh Allah subhane-

hu ve teala’nın verdiği emre muhalefet eden ve 

O’na kulluk etmekten yüz çeviren ilk varlık 

oldu. 

“Âdem’e secde edin, diye emrettik. İblisin 

dışındakiler secde ettiler. Fakat o secde eden-

lerden olmadı.” 

İblis, Rabbini gereği gibi tanıyanlardan 

olamadı. Oysaki, Allah subhanehu ve teala’nın 

varlığına ve yaratıcılığına iman etmiş ve O’nu 

bu anlamda tanımıştı. Fakat buna rağmen 

O’nun verdiği emre itaat etmeyip, O’na kul-

luk etmekten yüz çevirerek Rabbini gereği 

gibi tanıyanlardan, O’nu gereği gibi takdir 

edenlerden olamadı. Haydi, gel şimdi Rab-
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bimizin ve iblisin arasında geçen o konuşma-

lara bakalım:  

“Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma sec-

de etmekten seni meneden nedir? Böbürlen-

din mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: 

Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten 

yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. 

Allah, şöyle dedi: Öyle ise in oradan, çünkü 

sen kovuldun. Şüphesiz benim lânetim hesap 

ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis: 

Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltile-

cekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah 

şöyle dedi: Sen o bilinen vakte (kıyamet gü-

nüne) kadar mühlet verilenlerdensin. İblis: 

Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlaslı 

kulların hariç, elbette onların hepsini azdıra-

cağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçek-

tir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun, 
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cehennemi seninle ve onlardan sana uyanla-

rın hepsiyle dolduracağım.”
16
 

Bizler, kâfir veya müşrik olan insanların, 

Allah subhanehu ve teala’nın varlığını inkâr eden 

kişiler olduğunu bilirdik. Fakat dikkat ettiysen 

iblis lânetullahi aleyh, Allah subhanehu ve teala’nın 

varlığını ve O’nun yaratıcılığı gibi birçok vas-

fının hiçbirisini inkâr etmedi. Kaldı ki, yukarı-

da Mekke müşriklerinin de Allah subhanehu ve 

teala’nın varlığını inkâr etmediklerini söylemiş-

tim. Hem iblis, Allah subhanehu ve teala’nın varlı-

ğını nasıl inkâr etsin ki, O’nunla konuşmuş 

olmasına rağmen! 

“Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, 

demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz 

çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirler-

den oldu.”
17
 

                                                           
16

 Sad Suresi: 75-85. 

17
 Bakara Suresi: 34. 
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İblis, Allah subhanehu ve teala’nın verdiği bir 

emre karşı büyüklük tasladı ve kibirlendi. 

Oysaki yapması gereken Allah subhanehu ve 

teala’nın emrine itaat etmekti. Fakat o, Allah 

subhanehu ve teala’nın emrini beğenmedi, kü-

çümsedi ve kendi düşüncesinin bu emirden 

daha doğru olduğunu iddia ederek kâfir oldu. 

Ve o gün iblis Allah subhanehu ve teala’ya bir söz 

verdi: 

“İblis: Senin şerefine andolsun ki, içlerin-

den ihlaslı kulların hariç elbette onların hep-

sini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte 

bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. 

Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan 

sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” 

İblisin verdiği söz işte buydu! “Kullarının 

çoğunu saptıracağım.” İblis, kıyamete kadar 

insanların çoğunu kendisi gibi Allah subhanehu 

ve teala’ya karşı isyan etmeye, O’nun emir ve 

yasaklarını ihlal ederek şeriâtinden yüz çe-

virmeye davet edeceğini ve bu yönde müca-
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dele vereceğini ahdetti. Allah subhanehu ve teala 

ise buna karşılık, ona uyan herkese azap ede-

ceğini vâdetti.  

Kur’an ve sünnet hak olan tek kaynaktır. 

Kişi bunlara uyduğu sürece, bunlarla hayatını 

idâme ettiği sürece doğru olan yoldan asla 

ayrılmaz. Bunun dışında kalan tüm yollar ve 

inançlar ise Allah subhanehu ve teala’dan bir meş-

ruiyet kazanmayan ve iblisin insanı sürükle-

diği yollar ve inançlardır. Şimdi yolculuğu-

muzun burasında kendimize soralım:  

Bu zamana kadar nasıl bir hayat yaşadım? 

Neye göre hayatıma bir düzen belirledim? 

Allah subhanehu ve teala’nın yedi kat semadan, 

tam yirmi üç yıl boyunca peyderpey indirdiği 

kitabına bakmayı, onu okuyarak onunla amel 

etmeyi hiç düşündüm mü? İnsanları Allah 

subhanehu ve teala’ya davet eden ve insanlara 

hak olan Tevhid dinini öğreten Peygamberin 

ne dediğini hiç merak ettim mi?  
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O halde ben, Allah subhanehu ve teala’nın ih-

lasa erdirerek, kendi rızasına uygun olarak 

yaşayanlardan mıyım, yoksa şeytanın yoldan 

saptırmak için aldattığı insanlardan birisi mi-

yim? Oysaki sen de, ben de, hatta tüm insan-

lık o gün Rabbimize bir söz vermiştik. Ona 

kulluk edeceğimize, O’nun emir ve yasakları-

nı gözeteceğimize, tek Rab olarak, tek ege-

men olarak, tek otorite olarak O’na tâbi ola-

cağımıza dair söz vermiştik! 

Hatırladın mı o günü? 

“Kıyamet gününde, biz bundan habersiz-

dik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğulların-

dan, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, 

onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben 

sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet 

(buna) şâhit olduk, dediler.”
18
 

Allah subhanehu ve teala Âdem aleyhis selam’dan, 

kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanlar-

                                                           
18

 Araf Suresi: 172. 
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dan bir söz aldı. İkimizde o gün oradaydık. 

Rabbimiz bize sordu: 

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 

Ve bizde gayet emin bir şekilde, hiç tered-

düt etmeden Rabbimizin sorusuna karşılık 

verdik: 

“Evet, (buna) şâhit olduk (bizim Rabbimiz 

sensin).” 

Rab; terbiye eden, yöneten, kanunlarına 

boyun eğilen, emir ve yasakları gözetilerek 

hayat sürülen, tazim ve sevgi duyulan, korku-

lan, ihtiyaçları gideren, dua edilip sığınılan… 

Sensin Allah’ım, benim tek Rabbim sensin 

demiştin, hatırladın mı? 

Bu yaşananlardan sonra Allah subhanehu ve 

teala babamız Âdem’i ve annemiz Havva’yı 

cennete yerleştirdi. 

Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır:  
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“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip 

dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yak-

laşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz.”
19
 

İnsan için belirlenen ilk yasak. Helallerin 

ve haramların Allah subhanehu ve teala tarafından 

teşri edildiği ve insanın bu emir ve yasaklara 

itaat ederek Allah subhanehu ve teala’ya kulluk 

etmesinin ilk başlangıcı. Tüm insanlık için 

imtihanın başladığı ilk yer. Oysaki Âdem aley-

his selam ve Havva annemiz cennete yerleştiril-

mişlerdi. Fakat buna rağmen orada dâhi 

kendilerine haram ve helal kılınan birtakım 

şeyler olmuştu. Şayet amaç Allah subhanehu ve 

teala’ya kulluk etmek ve bu kulluk ile imtihan 

edilmekse, o halde uyulması ve itaat edilmesi 

gereken helallerin ve haramların olması da 

kaçınılmazdır. Kul olmak ancak bu şekli ile 

ispat edilebilir. İnsan için helalleri ve haram-

ları (yasakları ve serbestleri) belirleyen, yal-

nızca âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve 
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 Araf Suresi: 19. 
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teala olacak. İnsanın üzerinde tek egemen, tek 

söz sahibi yalnızca Allah subhanehu ve teala ola-

cak. İnsana düşen ise, kendisine Allah subhane-

hu ve teala tarafından belirlenen bu emir ve 

yasaklara itaat etmek. Emirler ve yasaklar 

belirleyen bir ilâh ve bu emir ve yasaklara 

itaat eden, boyun eğen bir kul! 

Ve şeytan… İnsanı sorumlu tutulmuş ol-

duğu bu kulluktan alıkoyacak ve onu Rabbi-

ne karşı gaflete düşürecek ilk görevine başlı-

yor! 

“Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yer-

lerini kendilerine göstermek için onlara ves-

vese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf me-

lek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursu-

nuz diye yasakladı, dedi.”
20
 

“Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt ve-

renlerdenim, diye yemin etti.”
21
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 Araf Suresi: 20. 
21

 Araf Suresi: 21. 
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“Böylece (şeytan) onlara önderlik ederek 

onları aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında 

ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet 

yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. 

Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklama-

dım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır 

demedim mi? diye nidâ etti.”
22
 

SubhânAllah… 

Âdem aleyhis selam, şeytanın Allah subhanehu ve 

teala’ya olan isyanını görmüş ve insanları sap-

tıracağına dair vermiş olduğu sözünü işitmişti. 

Bununla birlikte Allah subhanehu ve teala ona, 

şeytanın adımlarını izlememesini ve ona uy-

mamasını öğütlemişti. Fakat Âdem aleyhis selam 

cennet gibi bir yere yerleştirilmiş olmasına 

rağmen şeytana uydu ve şeytanın kandırdığı, 

Allah subhanehu ve teala’nın emrini ihlal eden ilk 

insan oldu. 

                                                           
22

 Araf Suresi: 22. 
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“Dediler ki: Rabbimiz! Biz kendimize zu-

lüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acı-

mazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
23

  

Allah subhanehu ve teala’ya karşı işlenmiş olan 

suçun farkına varmak ve tövbe ederek tekrar 

aynı hataya dönmemek için azmetmek. Şey-

tan, Allah subhanehu ve teala’ya isyan etti ve bu 

isyanında diretti. Fakat Âdem aleyhis selam hata-

sının farkına vardı ve Rabbine yönelerek 

O’ndan bağışlanma diledi. İşte o gün yaşan-

mış olan bu olay, bize ve kıyamete kadar 

yaşayacak olan tüm insanlığa bir öğüt oldu. 

Suçumuzu itiraf etmek ve bu suçu terk 

ederek Rabbimizden özür dilemek… 

“Allah dedi ki: Birbirinizin düşmanı olarak 

inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana 

kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Orada 
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 Araf Suresi: 23. 
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yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan 

(mahşere) çıkarılacaksınız.”
24
 

İşte, insanın yaratılış serüveni Kur’an-ı Ke-

rim’de özet olarak bu şekilde anlatılmakta. Bu 

yaşananlardan sonra Âdem aleyhis selam ve 

annemiz Havva, dünyaya yerleştirildi ve in-

sanın dünya ile imtihanı başladı. O zaman-

dan bu güne kadar ne insanlar gelip gitti 

dünyadan! Sayısını bilemeyeceğimiz kadar 

fazla kavim yaratıldı ve belli bir süre dünya-

dan faydalandıktan sonra Rablerine döndü-

rüldüler.  

“Size yeryüzünde bir zamana kadar yer-

leşme ve yararlanma vardır. Orada yaşaya-

caksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşe-

re) çıkarılacaksınız.”
25
 

Gel şimdi seninle kısaca, Rabbimiz Allah 

subhanehu ve teala’nın biz insanoğlu için yeryü-

                                                           
24

 Araf Suresi: 24. 

25
 Araf Suresi: 24. 
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zünde yarattığı ve faydalanmamız için hizme-

timize sunduğu bazı şeyleri tekrar düşünerek 

tefekkür edelim. 
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Allah subhanehu ve teala seni, beni ve tüm in-

sanlığı imtihan gereği dünya hayatına dâhil 

etti. İnsanı diğer tüm yarattıklarından üstün 

tuttu ve insan dışında yarattığı her şeyi, sade-

ce insana hizmet etmesi için yarattı. 

Rahman olan Allah subhanehu ve teala şöyle 

buyurmaktadır:  

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. 

Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini 

güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve 

onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün 

kıldık.”
26
 

“O (Allah), yeryüzünde olanların hepsini 

sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları 

                                                           
26

 İsra Suresi: 70. 
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yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi 

hakkıyla bilendir.”
27
 

“(Allah) göklerdeki ve yerdeki her şeyi 

kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizme-

tinize verendir. Elbette bunda düşünen bir 

toplum için deliller vardır.”
28
 

Gökyüzüne bakışlarını bir çevir! Havada 

asılı duran güneşi, ayı, yıldızları bir seyret. 

Gözle göremediğimiz ve sayıları belki de mil-

yonlara ulaşan gezegenleri bir düşün. Bu 

varlıkların tümü belli bir amaç için ve belir-

lenmiş olan bir süreye kadar kusursuzca gö-

revlerini ifa etmekteler. Hiç birisi yapması 

gerekenin dışında farklı bir şey yapmıyor. 

Güneş, dünya hayatının ilk başladığı günden 

beri doğacağı ve batacağı şekil dışında hare-

ket etmedi. Dünya semasına bulunması gere-

ken yeri terk ederek ne biraz daha yaklaştı, 

ne de dünyadan biraz olsun uzaklaştı. Şayet 
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 Bakara Suresi: 29. 

28
 Casiye Suresi: 13. 
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böyle olacak olsaydı, dünya ve içerisinde 

bulunanların tümü yok olur giderdi. Ay ile 

görev değişimi yapacağı sürenin dışında hiç 

hareket etmedi. Ay, güneşten görevi alacağı 

zamanı bildi ve dünyanın yaratılışından bu 

yana görevini o da hiç aksatmadan ifa etti. 

Tarih boyunca insanlık, ay ve yıldızlar vesilesi 

ile saatlerini, günlerini ve yolculuk zamanla-

rında yönlerini tayin ettiler. Yağmur ve kar, 

bulutlardan tane tane düştü. Uzun yolculukla-

rı sırasında birbirlerine hiç karışmadılar. Eğer 

böyle olacak olsaydı yeryüzünde yaşam 

imkânsız hale gelirdi. 

Rabbimiz şöyle buyurmuştur:  

“O (Allah) ki, birbiri ile âhenktar yedi gö-

ğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratı-

şında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözü-

nü çevir de bir bak, (Gökyüzünde) bir bozuk-

luk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar 

tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bul-
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maktan) âciz ve bitkin halde sana dönecek-

tir.”
29
 

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu 

nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir 

düzensizlik ve eksiklik yoktur.”
30
 

“O (Allah); geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı 

sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da 

O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. 

Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet 

için ibretler vardır.”
31
 

“Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyü-

zünü yaratmak mı? Onu Allah bina etti, onu 

yükseltti, düzene koydu, gecesini kararttı, 

gündüzünü ağarttı.”
32
 

“Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar 

(döner). İşte bu, aziz ve âlim olan Allah'ın 

takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yö-
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 Mülk Suresi: 2, 3. 

30
 Kaf Suresi: 6. 

31
 Nahl Suresi: 12. 

32
 Naziat Suresi: 27-29. 
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rüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma 

dalı gibi (hilâl) olur da geri döner. Ne güneş 

aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. 

Her biri bir yörüngede yüzerler.”
33
 

 “Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi 

ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da 

gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanla-

ra karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların 

çoğu şükretmezler.”
34
 

Peki ya yeryüzü ve içerisinde bulunanlar 

için ne demeli! Sofrana koyduğun meyve 

çeşitleri, türlü türlü sebzeler, gerek seyahatin 

için kullandığın, gerekse de ürünlerinden 

faydalandığın denizler, ırmaklar, nehirler, 

bahçeler… 

İnsanın ihtiyacı olabilecek, kendisinden 

faydalanarak yarar elde edeceği ne varsa 

fazlasıyla yaratılmış. Allah subhanehu ve teala’nın 
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 Yasin Suresi: 38-40. 

34
 Mümin Suresi: 61. 
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insan için yeryüzünde yaratmış olduğu bu 

nimetleri saymaya kalksak, bunu başarmak 

asla mümkün olmayacaktır.  

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Al-

lah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. 

Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!”
35
 

Gel şimdi, bizim için yeryüzünde yaratılan 

bu nimetlerin bir kısmını tekrar hatırlayalım. 

Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır: 

“Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem 

size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otla-

tacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin 

için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve 

diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bun-

larda düşünen bir toplum için büyük bir ibret 

vardır.”
36
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 İbrahim Suresi: 34. 

36
 Nahl Suresi: 10, 11. 
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“Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattık-

larında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir 

ibret vardır. İçinden taze et (balık) yemeniz 

ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için 

denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin de-

nizde (suları) yara yara gittiklerini de görü-

yorsun. (Bütün bunlar) onun lütfunu arama-

nız ve nimetine şükretmeniz içindir. Sizi 

sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, 

yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları 

yarattı.”
37
 

“Yeryüzünde birbirine komşu kara parça-

ları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan 

çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları 

vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz 

ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına 

üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kulla-

nan bir kavim için deliller vardır.”
38
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 Nahl Suresi: 13-15. 

38
 Rad Suresi: 4. 
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“O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit 

bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendi-

sinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir 

yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan 

salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine 

benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve 

nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verir-

ken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyve-

sine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan 

bir toplum için ibretler vardır.”
39
 

“Hayvanları da (Allah) yarattı. Onlarda si-

zin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. 

Hem de onlardan yersiniz. Sizin için onlar-

dan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin 

salıverirken bir güzellik (bir zevk) vardır. Bu 

hayvanlar sizin ağırlıklarınızı, ancak güçlükle-

re katlanarak varabileceğiniz bir memlekete 

taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek 

merhametlidir. Hem binesiniz diye, hem de 

süs olarak atları, katırları ve merkepleri de 
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 Enam Suresi: 99. 
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yarattı. (Allah) Bilemeyeceğiniz daha nice 

şeyleri de yaratır.”
40
 

“Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin 

için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki 

dışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis 

ve içimi kolay süt içiriyoruz.”
41
 

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Al-

lah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte 

Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret ha-

yatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her 

şeye kâdirdir.”
42
 

İşte Rabbimiz olan Allah, biz insanoğlu 

için yeri ve göğü bu şekilde bina ederek dö-

şemiş ve ihtiyacımız olan tüm nimetleri de 

bizim hizmetimize sunmuştur.  

Bu ayetleri okurken aklına bir şey geldi 

mi? İnsanı en güzel biçimde yaratan, kâinatı 

                                                           
40

 Nahl Suresi: 5-9. 

41
 Nahl Suresi: 66. 

42
 Ankebut Suresi: 20. 
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insan için yaratıp düzenleyen, yerin ve göğün 

tüm nimetlerini insanın istifadesine sunan 

Allah subhanehu ve teala, insanın da dâhil olmak 

üzere yaratılan her şeyin tek hükümranı, tek 

Mâlik’i ve yöneticisi olması gerekmez mi? Her 

akıl sahibi insan şunu rahatlıkla anlar. 

Yaratan Allah subhanehu ve teala, yönetici 

olan, sahip olan, emrine uyulan, şeriâtine 

uygun yaşanılan, insana emirler ve yasaklar 

belirleyecek olan da yine sadece Allah subha-

nehu ve teala’dır. Çünkü nasıl ki yaratmak O’na 

ait olan bir vasıf ise, yarattıklarına Mâlik ol-

mak, onların Melik’i olmak da yine sadece 

O’na ait olan bir vasıftır. 

“Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hü-

kümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan 

başka ne bir dost, ne de bir yardımcı var-

dır.”
43
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 Bakara Suresi: 107. 
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“Dikkat edin! Yaratmak da, emretmek de 

Allah’a aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne 

yücedir.”
44
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 Araf Suresi: 54. 



 
 

51 

 

 

Allah subhanehu ve teala yerleri, gökleri ve ikisi 

arasında bulunanların tümünü yaratan, insa-

nı da yaratarak, tüm bu yarattıklarına en gü-

zel şekli verendir. O’nun; el-Hâlık ve el-

Musavvir isimleri bu gerçeği ifade eden isim-

leridir.  

Sana bir soru sorayım! 

Allah subhanehu ve teala’nın bu isimleri ve 

isimlerinin anlam ve yetkilerine sahip olan bir 

ortağı veya bir benzeri olabilir mi? 

Haşa ve kellâ! Bu nasıl soru böyle diye-

ceksin… 

Evet, ben de senin gibi düşünüyorum. Ya-

ratma ve yarattıklarına en güzel şekli verme 

hususunda Allah subhanehu ve teala’nın ne bir 

ortağı, ne de O’ndan başka bu yetkilere sahip 

olabilecek bir kimse olabilir. Hatta öyle ki, 
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Allah subhanehu ve teala’nın bu isimlerine ve isim-

lerinin anlam ve yetkilerine Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler de iman 

ediyorlardı. 

Evet, yanlış okumadın! Müşrik olarak ölen 

ve ebediyen cehennemde yanacak olan 

Mekke müşrikleri de, Allah subhanehu ve teala’nın 

el-Hâlık ve el-Musavvir isimlerine ve bu isim-

lerin yetkilerinin sadece Allah’a ait olduğuna 

yakinen inanıp iman ediyorlardı. Hatta onlar 

bu isim ve yetkilerin dışında, Allah subhanehu ve 

teala’nın daha birçok isim ve sıfatlarına inanıp 

iman ediyorlardı. 

Gel şimdi seninle Mekkeli müşriklerin bu 

inançlarını anlatan âyetlere tekrar bir göz 

atalım. 

Yüce Allah subhanehu ve teala bu konu hak-

kında şöyle buyurmuştur: 

“(Müşriklere) de ki: Eğer biliyorsanız (söy-

leyin:) Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimin-
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dir? “Allah'ındır” diyecekler. De ki: (Bunu 

bildiğiniz halde) Yine de öğüt alıp düşünme-

yecek misiniz?” 

“(Müşriklere) de ki: Yedi göğün Rabbi ve 

büyük Arş'ın Rabbi kimdir? “Allah'ındır” di-

yecekler. De ki: (O halde) yine de sakınma-

yacak mısınız?” 

“De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şe-

yin hükümranlığı elinde olan, kendisi koru-

yan, kendisine karşı korunulamaz olan kim-

dir? “Allah’tır” diyecekler. De ki: Öyleyse 

nasıl aldatılıyorsunuz”
45
 

“Andolsun onlara (müşriklere), gökleri ve 

yeri kim yarattı? diye sorsan, mutlaka: Onları 

mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) ya-

rattı, diyeceklerdir.”
46
 

SubhânAllah… 
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 Mu’minun Suresi: 84-89. 

46
 Zuhruf Suresi: 9. 
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Günümüzde bu şekilde Allah subhanehu ve te-

ala’ya inanan insanlara Müslüman deniyor! 

Fakat Allah subhanehu ve teala bu insanların Müs-

lüman değil müşrik olduklarını bildirmiş ve 

onları İslâm’a davet etmesi için bir Peygam-

ber göndermiş. Peki, Mekkeli müşriklerin bu 

denli bir Allah inançları olmasına rağmen, 

onların Müslüman olmalarına engel olan 

neydi? Neden Allah subhanehu ve teala onların 

müşrik olduklarını söyledi dersin? Bunun 

sebeplerinden birisi şudur: 

Rabbimiz Allah subhanehu ve teala’nın isimle-

rinden birisi el-Mâlik, yani tüm kâinatın tek 

sahibi, mülkü elinde bulunduran, mutlak güç 

ve iktidarın yegâne sahibi olandır.  

Allah subhanehu ve teala’nın isimlerinden bir 

diğeri ise el-Melik’tir. Yani; emir, hükümdar, 

yönetici, kanunlarına itaat edilip boyun eği-

len, varlıklar âlemine hayat programı belirle-

yen demektir.  
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Allah subhanehu ve teala’nın diğer isimleri gibi 

bu isimleri de, gerekleri (yetkileri) ile birlikte 

yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah subhanehu 

ve teala’ya aittir. En güzel isimler O’nundur. 

“En güzel isimler O’nundur.”
47
 

O’nun isim ve vasıflarında ne bir dengi 

vardır, ne de bir ortağı. 

“O’nun hiçbir dengi yoktur.”
48
 

“O’nun hiçbir ortağı yoktur.”
49
 

Mekkeli müşrikler Allah subhanehu ve teala’nın 

birçok isim ve vasfına iman etmekle birlikte, 

Allah subhanehu ve teala’nın bu isim ve vasıfların-

da O’na şirk koşmuşlardı. Yani daha açık bir 

ifade ile insanların yönetimi ve idaresi nokta-

sında egemenliği kendilerinde görüyorlardı. 

İnsanları yönetirken Allah subhanehu ve teala’nın 

şeriâti ile değil, kendi örf ve âdetlerine, gele-

                                                           
47

 Araf Suresi: 180. 
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 İhlas Suresi: 4. 
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 Enam Suresi: 163. 
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nek ve göreneklerine göre yönetiyorlardı. Bir 

kanun yapacaklarında bunu Allah subhanehu ve 

teala’ya sorma ihtiyacı duymuyor, Allah subha-

nehu ve teala’nın hükümlerini önemsemeden 

yasaklar ve serbestler belirliyorlardı. Ayrıca 

yaptıkları kanun ve yasalar, Allah subhanehu ve 

teala’nın kanunlarına aykırı ve ona muhalifti. 

Fakat bu yetki, yani insanlara yasaklar ve 

serbestler belirlemek, insanların hayatları ile 

ilgili kanun yapmak, insanlar üzerindeki ege-

menlik ve hâkimiyet hakkı, Allah subhanehu ve 

teala’nın; el-Mâlik ve el-Melik isimlerinin gerek-

leridir. Ve bu konuda O’nun hiçbir ortağı 

yoktur. O’na bu vasfında denk olabilecek, 

O’nun bu yetkisinde pay sahibi olabilecek hiç 

güç yoktur. 

Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 

“Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir 

şeyi onlara meşru kılacak (izin verecek) ortak-

ları mı vardır? Eğer (azabın) erteleme sözü 
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olmasaydı, aralarında hemen hükmedilirdi. 

Doğrusu, zalimlere can yakıcı azap vardır.”
50
 

“Hüküm yalnızca Allah’a aittir.”
51
 

“Allah, hiç kimseyi hükmünde ortak kabul 

etmez.”
52
 

“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde 

hüküm vermek, Allah'a mahsustur. İşte bu 

Allah, benim Rabbimdir. Ben yalnızca O'na 

dayandım ve O'na yönelirim.”
53
 

Âyetlerde de okuduğun gibi bu yetki, sa-

dece Allah subhanehu ve teala’ya ait olan isimlerin 

gerekleridir. İşte Mekkeli müşrikler, bu âyet-

lerde de belirtildiği gibi bu konuda Allah sub-

hanehu ve teala’ya ortak koştukları için müşrik 

olmuşlardı. Hâlbuki bu insanlar ağızları ile 

“Bizler Allah’ın bu isim ve yetkisini kabul 

etmiyoruz” demiyorlardı. Aksine, kendilerine 
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 Yusuf Suresi: 40. 
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sorulduğunda âyette de belirtildiği gibi şöyle 

cevap veriyorlardı: 

“De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şe-

yin hükümranlığı elinde olan… kimdir? Diye-

cekler ki: Allah!” 

Fakat amelleri, söyledikleri bu sözlerini ya-

lanlıyordu. Onlar ağızları ile hüküm sahibi 

olan Allah’tır, O tek hükümrandır diyorlar, 

bununla birlikte insanlara kanun yapacakları 

zaman, insanlar için yasaklar ve serbestler 

belirleyecekleri vakit kararları kendileri veri-

yor ve Allah subhanehu ve teala’nın kanunlarını 

uygulamıyorlardı. Halk da aynı şekilde Allah 

subhanehu ve teala’nın belirlediği kanunlara değil, 

Mekkeli yöneticilerin belirlemiş oldukları ka-

nunlara itaat ediyor, yönetici olarak onlara ve 

onların kanunlarına tâbi oluyorlardı.  

İşte onların ağızları ile “Hükümranlık Al-

lah’a aittir” diyerek bunu ifade etmeleri Rab-

lerini tanıdıklarını, fakat amelleri ile bunun 
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zıddını uyguladıkları için de Rablerini gereği 

gibi tanımadıklarını gösterir. 

“Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. 

Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun avucun-

dadır. Gökler O'nun eliyle dürülmüş olacak-

tır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce 

ve münezzehtir.”
54
 

İşte bu yüzden Allah subhanehu ve teala bu in-

sanların Müslüman değil, müşrik olduklarını 

bildirdi. 

Rabbimiz Allah subhanehu ve teala şöyle bu-

yurmuştur: 

“Kim Allah’ın kitabı ile hüküm vermezse, 

işte onlar kâfir olanların ta kendileridir.”
55
 

 “Eğer onlara itaat eder, tâbi olursanız, 

muhakkak ki siz de müşrik olursunuz.”
56
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Sana bir soru daha sorayım! 

Allah subhanehu ve teala’nın bu isimlerine, ya-

ni el-Mâlik ve el-Melik isimlerine ve bu isimle-

rinin anlam ve yetkilerine sahip olan bir orta-

ğı veya bir benzeri olabilir mi? 

Bu sorumun cevabını vermek için acele 

etme istersen! Evet, mutlaka O’nun diğer isim 

ve sıfatlarında olduğu gibi bu isimlerinde de 

bir ortağı ve benzeri yoktur. Hakeza bu soru-

yu günümüzde kime sorarsak soralım, bize 

verecekleri cevap: “Tabi ki hayır! O’nun asla 

bir benzeri ve ortağı olamaz” olacaktır. Fakat 

sen de görüyorsun ki, günümüzde Allah sub-

hanehu ve teala’nın bu isim ve yetkileri işlevsiz 

bırakılmış. İnsanlar kanun yapacaklarında 

Allah subhanehu ve teala’ya sorma ihtiyacı duy-

muyor ve kendilerinin belirlediği hükümleri, 

O’nun hükümlerine tercih ediyorlar. Nasıl ki 

Allah subhanehu ve teala’nın bir hüküm kitabı 

varsa –Kur’an-ı Kerim- bu insanların da buna 

alternatif olarak oluşturdukları bir hüküm 
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kitapları var. Aynı şekilde halk da, Allah subha-

nehu ve teala’nın sistemi dışında farklı bir siste-

me tâbi oluyor ve O’nun kanun ve yasaları 

dışında, farklı kanun ve yasalara itaat ediyor. 

İşte bunun anlamı; gerek yöneticilerin, gerek-

se de onlara tâbi olan halkın, Allah subhanehu ve 

teala’dan başka hükümran yoktur demiş olma-

larına rağmen, amelleri ile bu sözlerini yalan-

lamalarıdır. Yani Rablerinin bu yetkisini bili-

yorlar fakat O’nu gereği gibi tanımıyorlar. 

Peki ya sen! 

Rabbinin bu yetkisini, bu ismini söyleme-

ne rağmen, O’nu gereği gibi tanıyor musun? 

Hayatını kimin kanun ve yasalarına göre 

şekillendiriyorsun? Hangi kanunlara tâbi ola-

rak ticaret yapıyorsun? Aile ilişkilerini neye 

göre belirliyorsun? Yiyeceğini ve içeceğini, 

giyimini ve kuşamını, dostunu ve düşmanını 

kim belirliyor? Kimin kanun ve yasalarına 

tâbi oluyor ve destekliyorsun?  
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Bana kızma!  

Allah subhanehu ve teala şahittir ki bu soruları 

sana, geri dönüşün mümkün olamayacağı 

yerde sorgu sual melekleri sormadan önce 

sorarak, fırsat varken hatalarını ve yanlışlarını 

düzeltmen için soruyorum. Bugüne kadar 

bizlere, Allah subhanehu ve teala’nın yasaları dı-

şında yasa yapan kişilerin bu amelleri hep 

normal geldi. Allah subhanehu ve teala içkiye, 

kumara, faize, zinaya yasak demişken, buna 

rağmen insanların bu yasakları serbest edere-

rek, yeni yasa çıkartmalarını normal karşıla-

dık ve insanların da bu hakka sahip olabile-

ceklerini düşündük. Hâlbuki bu hiçte normal 

bir şey değilmiş! Bu iş, yani yasa yapmak, 

insanların hayatları ile ilgili kanunlar belirle-

mek Allah subhanehu ve teala’nın yetkilerinden 

birisiymiş. Buna rağmen bu kurum ve kuru-

luşlara tâbi olduk, onlara itaat ettik. Sözüm 

ona bazılarımız, bir de İslâm’a en yakın olan-

ları diye aralarında ayırım yaptık. Fakat Allah 
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subhanehu ve teala’ya ait olan bir yetkiye ortak 

olmaya çalışan bir kişinin veya kurumun, 

İslâm’a yakın olduğunu söylemek hiçte akıl 

kârı değil! 

Artık uyan!  

Allah için bir düşün. Bir insanın “bu ülke-

de artık beş vakit değil üç vakit namaz kılına-

cak, ramazan ayında bir ay değil, on beş gün 

oruç tutulacak” gibi kanunlar çıkartması so-

nucunda, bu kişinin kâfir olacağında şüphe 

eder misin? 

Bu ülkede içki serbest, zina serbest, faiz 

serbest, kumar serbest, dileyen bunları yapar 

dileyen yapmaz diyerek kanunlar yapmak ile 

namaz ve oruç için söylediğimiz arasında ne 

fark var? Hiçbir fark yok. Çünkü nasıl ki na-

mazın ve orucun vakit ve zamanlarını Allah 

subhanehu ve teala kanun olarak belirlemiş ve 

bunların zıddına kanun yapmak kimsenin 

haddine değilse, aynı şekilde bu, Allah subha-
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nehu ve teala’nın tüm kanunları için geçerli olan 

bir şeydir. O’nun kulları için belirlediği nizamı 

değiştirecek, O’nun hükme bağladığı yasaları 

iptal edecek ve O’na bu konuda denk olabi-

lecek hiç kimse yoktur ve olamaz. 

“Allah, hiç kimseyi hükmünde ortak kabul 

etmez.”
57
 

Bize düşen şey, sadece ağzımız ile “Hâki-

miyet Allah’ındır” diyerek O’nun bu vasfını 

tanıdığımızı söylemek değil; Allah subhanehu ve 

teala’nın bu vasfını gereği gibi bilmek ve O’nu 

hakkı ile takdir etmektir. Bu bakımdan yarın 

toprağın altında sorgu sual meleklerinin sora-

cağı: “Rabbin kim” sorusuna yüz akı ile: 

“Rabbim Allah” diyebilmemiz için, O’nun 

sistemi dışında kalan sistem ve yönetimlere 

itaat etmememiz, Allah subhanehu ve teala’yı tek 

otorite kabul edip, egemenliği sadece O’nda 

görmemiz gerekmektedir.  
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Çünkü senin de, benim de, tüm insanlı-

ğında Rabbi, yalnızca Allah subhanehu ve tea-

la’dır. 
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Rabbimiz Allah subhanehu ve teala’nın isimle-

rinden birisi de el-Mucîb’dir. Peki, nedir el-

Mucîb? 

Kullarının dualarına, isteklerine, şikâyetle-

rine cevap veren, onların dualarına icabet 

eden demektir. 

Bu konu hakkında Yüce Allah subhanehu ve 

teala şöyle buyurmuştur:  

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, 

size icabet edeyim.”
58
 

Bu ayette geçen “icabet edeyim” kelimesi, 

Allah subhanehu ve teala’nın el-Mucîb ismidir.  

“Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler 

ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana 
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dua edince, dua edenin duasına icabet ede-

rim.”
59
 

Ayrıca Allah subhanehu ve teala, tüm kullarının 

kendisine yöneltmiş oldukları duaları işitir ve 

bilir. Bu konuda da O’nun ne bir yardımcısı 

ne de bir veziri vardır. Hatta öyle ki, Allah 

subhanehu ve teala kullarının içlerinden geçirdikle-

rini, sinelerinde olanları dâhi bilir.  

“Muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi 

bilendir.”
60
 

“De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa 

vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yer-

de olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir.”
61
 

“Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizledik-

lerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah 

kalplerde olanı bilendir.”
62
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el-Mucîb, Allah subhanehu ve teala’nın isimle-

rinden ve O’na ait olan vasıflardan biri oldu-

ğu için, insanların sadece O’na dua etmeleri, 

sadece O’ndan istemeleri ve dualarının karşı-

lıklarını sadece O’ndan beklemeleri gerek-

mektedir. Çünkü dua edilen, edilen tüm dua-

ları işiten ve onlara icabet edecek olan sadece 

el-Mucîb olan Allah’tır. O’ndan başkasına ne 

dua edilir, ne de O’ndan başkası, kendisine 

edilen bu dualara icabet edip cevap verebilir.  

Biliyor musun, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem döneminde yaşamış olan ve isimleri 

müşrik olan insanlar, bu konuda da Rablerini 

gereği gibi tanımamışlardı. Evet, onlar Allah 

subhanehu ve teala’ya dua edilmesinin gerektiğini, 

Allah subhanehu ve teala’nın dualara icabet ede-

ceğini bilen ve bu şekli ile Rablerinin bu isim 

ve yetkisini tanıyan kişilerdi. Fakat onlar kimi 

zaman dualarını direk olarak Allah subhanehu ve 

teala’dan başkasına, kimi zaman da Allah sub-
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hanehu ve teala’ya aracılar vasıtası ile dua ederek 

Rablerini gereği gibi tanıyamamışlardı. 

Gel şimdi seninle Rabbimizin bu konudaki 

âyetlerini inceleyelim: 

“Şayet onlara dua etseniz, sizin duanızı 

duymazlar. Duysalar bile duanıza icabet 

edemezler. Kıyamet günü de sizin (Allah’a) 

ortak koştuğunuzu inkâr ederler. Bunları sana 

hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi 

haber veremez.”
63
 

“Allah ile birlikte kimseye dua etmeyin.”
64
 

“Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de 

zarar verebilecek olan şeylere dua etme. Eğer 

böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zalimlerden 

olursun.”
65
 

“Allah’tan başka, kendisine kıyamet günü-

ne kadar icabet edemeyecek olan şeylere dua 
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edenden daha sapık kim olabilir! Oysa onlar, 

bunların dualarından habersizdirler.”
66
 

Şimdi sana bir soru sorayım! 

Şöyle etrafına bir bak. Allah subhanehu ve tea-

la’ya ait olan el-Mucîb ismi ve bu ismin gerek-

leri günümüzde sadece Allah subhanehu ve tea-

la’ya mı nispet ediliyor? İnsanlar dualarını 

sadece Allah subhanehu ve teala’ya mı ediyor, 

yoksa bir şey isteyeceklerinde kabirlerden, 

türbelerden, ağaçtan, taştan mı istiyorlar? 

Veya insanlar dua edeceklerinde, dualarını 

aracısız olarak Allah subhanehu ve teala’ya mı 

ediyor, yoksa Allah subhanehu ve teala ile kendi 

aralarına aracılar koyarak, dualarının bu şe-

kilde mi Allah’a ulaşacaklarına inanıyorlar? 

İnsanların başı sıkıştığında ve zor durumda 

olduklarında Allah subhanehu ve teala’dan mı 

medet umarak imdat diliyorlar yoksa Allah 

dostu dedikleri diri veya ölü insanlardan mı? 
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Vereceğin cevabı tahmin edebiliyorum… 

Çünkü bu soruların cevapları aşikârdır. 

Maalesef insanlık, Allah subhanehu ve teala’nın bu 

ismini, yani dualara icabet eden, sıkıntıları 

gideren gibi vasıflarını bildiklerini söylemele-

rine rağmen, O’nu bu konuda da gereği gibi 

tanıyamamışlardır. Onların inancına göre 

sanki O kendisinden başkasına dua edilmesi-

ni meşru kılmış veya sanki kendisi bir aracıya 

ihtiyaç duymuştur.  

Haşa ve kellâ… 

İnsanlar Allah subhanehu ve teala’nın bu ismini 

bildiklerini söylemelerine rağmen, O’nu şirket 

müdürlerine veya elektrik trafolarına kıyas 

etmekte ve bundan da hiç utanıp sıkılmamak-

tadırlar.  

“Bir şirket müdürünün yanına gidebilme-

niz için, önce onun alt makamında olan kişi-

lerle görüşür, onlar vasıtası ile müdüre ulaşa-

bilirsiniz.” 
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“Yanan lambalarımızın, konuştuğumuz 

mikrofonlarımızın dâhi, trafodan elektrik ala-

bilmeleri için arada kabloları vardır. Bunları 

direk trafoya bağlarsanız ne olur?” 

Gibi, yaratılmış olan şeyler hakkında Allah 

subhanehu ve teala’ya benzetmeler yaparak misal-

ler getirmektedirler. Oysaki Allah subhanehu ve 

teala yapılan bu kıyaslardan ve verilen bu mi-

sallerden yüce ve münezzehtir. O’nun hiçbir 

benzeri yoktur. Bir insanın müdüre ulaşabil-

mesi için aracılara ihtiyacı olabilir veya bir 

lambanın trafodan elektrik alabilmesi için 

kablolara ihtiyacı olabilir. Fakat âlemlerin 

Rabbi olan Allah’ın hiçbir şeye ve hiçbir kim-

seye ihtiyacı yoktur.  

“Artık Allah’a (şanına uymayan) benzet-

meler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, 

siz bilmezsiniz.”
67
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Oysaki Rabbimiz bize şah damarımızdan 

daha da yakın olandır. O’nun, her duayı ara-

cısız olarak işitmeye ve herkesin duasına ica-

bet etmeye gücü yeter. O âlemlerden müs-

tağni olandır. O bizim tek sığınağımız ve ken-

disinden imdat dilediğimiz tek Rabbimizdir. 

Allah subhanehu ve teala bizi, yalnızca kendisine 

dua etmeye davet ediyor ve dualarımıza sa-

dece kendisinin icabet edebileceğini buyuru-

yor: 

“Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsin-

ler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. 

Bana dua edince, dua edenin duasına icabet 

ederim. O hâlde, doğru yolu bulmaları için 

benim davetime uysunlar ve bana iman etsin-

ler.”
68
 

İşte bize âlemlerin Rabbi olan Allah’tan 

davet! Haydi, biz de çok geç olmadan bu 

davete icabet edelim ve duamızı aracısız ola-
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rak yalnızca O’na ederek, isteyeceğimiz her 

şeyi yalnızca O’ndan isteyelim! 

“Ancak sana ibâdet eder ve ancak senden 

yardım dileriz.”
69
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Dünya hayatının ahiretin bir tarlası oldu-

ğunu, mutlaka bir gün ölümün bizim de ka-

pımızı çalacağını ve sonra tarlamıza ektiğimiz-

le Rabbimizin huzuruna çıkarak ebedi bir 

hayat yaşayacağımızı biliyorsun değil mi?  

Evet, mutlaka biliyorsun!  

Fakat bu bilgi bizi Allah subhanehu ve teala’ya 

kulluk etmeye yönlendirmiyor, tarlamızı 

O’nun emrettiği şekilde ekmemizi sağlamıyor 

ve hayatımızın her alanı ile O’nun nizamına 

uymamıza yaramıyorsa, bu konuyu gereği 

gibi bilmediğimizi gösterir.  

Kendine bir sor, Allah beni niçin yarattı? 

Ben hangi sebepten ötürü yaratıldım?  
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“Ben cinleri ve insanları, sadece bana kul-

luk etmeleri için yarattım.”
70
 

Kulluk, sadece kulluk… 

Fakat bu kulluk, işimize gelen meselelerde 

Allah subhanehu ve teala’ya itaat etmek, işimize 

gelmeyen, nefsimize ağır gelen, bize dünyada 

bir menfaat elde ettirmeyen meselelerde itaat 

etmemek değil.  

Bu kulluk; ister nefsimize ağır gelsin, ister 

gelmesin, ister dünyada bize bir menfaat sağ-

lasın, ister sağlamasın, Rabbimizin emir ve 

yasaklarına teslim olmak ve hayatın her ala-

nını O’nun emrettiği gibi yaşamaktır. O’nun 

isim ve yetkilerini gereği gibi tanımak, O’na 

ait olan yetkileri bir başkasına da vermemek-

tir. Bizim için göndermiş olduğu Peygamberi 

ile bir yol tutmak ve bu dini O’nun öğrettiği 

gibi yaşamaktır. Ticaretimiz, eğitimimiz, evlili-

ğimiz, aile hayatımız, çocuk eğitimimiz, insan-
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larla olan ilişkilerimiz, giyim-kuşamımız, ye-

me-içmemiz, kişilere veya kurumlara olan 

itaatimiz gibi, hayatta karşılaşacağımız her-

hangi bir mesele hakkında: “Acaba Rabbim 

bu konuda ne demiştir? Bu mesele hakkında 

ne yapsam Rabbimi razı ederim” demektir 

kulluk. 

İşte Rabbimiz Allah subhanehu ve teala’nın in-

sanı yaratmasındaki amaç budur. Sadece 

O’na kulluktur. İnsanın bu vazifesini yerine 

getirebilmesi içinde gerekli olan saha, dünya-

dır. Allah subhanehu ve teala dünya hayatını yara-

tarak, biz insanların kulluk vazifesini yerine 

getirebilmelerini sağlamıştır. Dünya, sadece 

insanların vereceği imtihan gereği yaratılmış-

tır. Hangimizin nasıl ameller işleyeceği, kimin 

Allah subhanehu ve teala’ya kulluk edip, kimin 

etmeyeceği ortaya çıkartılsın diye yaratılmıştır 

dünya. 

“Allah, hanginizin daha güzel amel işleye-

ceğini denemek için ölümü ve hayatı yara-
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tandır. O, mutlak güç sahibi ve çok bağışla-

yandır.”
71
 

Dünya hayatında karşılaşmış olduğumuz 

sıkıntılar, üzüntüler, mutluluklar, bolluklar, 

darlıklar kısacası başımıza gelebilecek her şey, 

sadece bizim imtihan edilmemiz ve karşılaş-

mış olduğumuz herhangi bir durumda, ortaya 

nasıl bir amel koyacağımızın denenmesi için-

dir. 

Rabbimiz Allah subhanehu ve teala şöyle bu-

yurmaktadır: 

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imti-

han olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. 

Ancak bize döndürüleceksiniz.”
72
 

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mal-

lardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalt-
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ma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) 

Sabredenleri müjdele!”
73
 

“Muhakkak ki siz, mallarınız ve canlarınız 

konusunda imtihan edileceksiniz?”
74
 

“İnsanlar “iman ettik” demekle, (sadece 

bunu söylemekle) imtihan edilmeden bırakı-

lacaklarını mı sandılar! Andolsun ki biz, on-

lardan öncekileri de imtihan etmişizdir. Allah, 

doğru sözlüler ile yalancıları mutlaka bilir.”
75
 

İşte gördüğün gibi! Dünyanın yaratılış 

amacı, insanların vereceği imtihandır. Yani 

imtihan zamanı bittikten sonra, artık ortada 

dünya diye bir şey kalmayacak ve onun da 

bir gün mutlaka sonu gelecek. Dünyanın son 

bulacağı o günü sen de biliyorsundur mutla-

ka.  

Evet, kıyamet… 
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Gel seninle o korkunç gün gelmeden ev-

vel, o günü anlatan ayetlerin bir kısmına bir-

likte göz gezdirelim, ne dersin? Hem de bu 

şekilde, Fatiha Suresinde insanlar tarafından 

sürekli okunan “Mâlik-i yevmid din” din gü-

nünün Mâlik’i olan Allah subhanehu ve teala’nın 

bu isminin gereklerinden birisini de hatırlamış 

oluruz. 

Yüce Allah subhanehu ve teala şöyle buyur-

muştur: 

“İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyor-

lar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katındadır. 

Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçek-

leşir!”
76
 

“Kitabı ve mizanı hak olarak indiren Al-

lah'tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati 

yakındır!”
77
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“Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kı-

yametin kopması, bir göz kırpması gibi veya 

daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah, her 

şeye hakkıyla gücü yetendir.”
78
 

“İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yak-

laştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz 

çevirdiler.”
79
 

“Onlar farkında değillerken kıyamet gü-

nünün kendilerine ansızın gelmesini mi bekli-

yorlar?”
80
 

“Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip 

çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun 

alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatın-

ca ibret almaları neye yarar!”
81
 

“Onlar, birbirleriyle çekişip dururken ken-

dilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi 
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bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette 

bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.”
82
 

“Bilâkis kendilerine o (kıyamet) öyle âni 

gelir ki, onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler 

onu, ne de kendilerine mühlet verilir.”
83
 

“Artık Sûra bir tek defa üflendiği, yeryüzü 

ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çar-

pılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün 

olacak olur (kıyamet kopar). Gök de yarılır ve 

artık o gün o, çökmeye yüz tutar. Melekler 

onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin 

arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yük-

lenir. (Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura 

alınırsınız ve size ait hiçbir sır gizli kalmaz.”
84
 

“Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, 

ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan “Ne 

oluyor buna!” dediği vakit, İşte o gün yer, 
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Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberleri-

ni anlatır.”
85
 

“Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak 

görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. O 

gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlar da 

atılmış pamuğa döner. (O gün) hiçbir samimi 

dost, dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilir-

ler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabın-

dan kurtulmak için oğullarını, karısını, karde-

şini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini 

ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye 

olarak versin de, kendisini kurtarsın.”
86
 

“Sûra üflendiği gün artık siz bölük bölük 

geleceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı 

kapı olmuştur. Dağlar yürütülür, serap haline 

gelir.”
87
 

SubhânAllah… 

                                                           
85

 Zilzal Suresi: 1-5. 

86
 Mearic Suresi: 6-14. 

87
 Nebe Suresi: 18-20. 



 
 

84 

 

İşte o günün haberini sana ve tüm insanlı-

ğa veren Allah! 

Şayet bu gerçeği, dünya hayatının bir gün 

son bulacağını ve kıyametin kopacağını kabul 

etmene rağmen buna uygun olarak bir hayat 

yaşamamışsan dünyada, o zaman sen de 

dünyayı yanlış tanımışsın demektir. 

 Hiç ölmeyecek gibi çalışmış, sürekli para 

ve maddiyat için çabalamış, sadece dünya 

hayatında rahat edebilmek için mücadele 

vermiş, hedeflerin ve emellerin sadece dün-

yadan faydalanmak olmuşsa ve hiçbir gün 

oturup da; “Acaba Rabbim benden ne iste-

miş, göndermiş olduğu Peygamberi nasıl bir 

din anlatmış” diyerek Kur’an’a ve sünnete 

sarılmamışsan, dünya meşguliyetlerinden 

dolayı buna zaman ayıramamışsan şayet, o 

zaman üzülerek söylemem gerekir ki, sen de 

dünyanın oyalayıp kandırdığı, uzun emellerle 

aldattığı, üzerinde senin her halini gören ve 
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işiten bir Rabbinin var olduğunu unutturduğu 

birisin demektir. 

Veya sen namaz kılan, oruç tutan ve bun-

lar gibi birçok ibâdet vazifesini yerine getiren 

birisi de olabilirsin. Fakat bu ibâdetlerini 

Kur’an ve sünnete göre yerine getirmiyor da, 

toplumun üzerinde bulunduğu ve alışıla gelen 

şekli ile yapıyorsan veya bu ibâdetleri yerine 

getirmekle birlikte, Rabbinin isim ve vasıfları-

nı bilmiyor ve bu bilgisizlik neticesinde sadece 

O’na ait olan hak ve yetkileri yaratılmışlarda 

görerek, onlara da bu yetki ve vasıflardan bir 

pay veriyorsan, yine üzülerek söylüyorum ki 

durumun yukarıda anlattığımdan farksız de-

mektir. 

Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır: 

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten 

sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası 

nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çeki-

nin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. 
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Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, 

Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırma-

sın.”
88
 

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir 

eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övün-

me, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından 

ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı 

şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin 

hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da 

sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da 

çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele 

göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfi-

ret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir 

geçimlikten başka bir şey değildir.”
89
 

“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gü-

müş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nef-

sin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü 

gösterildi. Bunlar dünya hayatının metaıdır. 
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Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın 

katındadır.”
90
 

“Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahi-

reti bırakıyorsunuz.”
91
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91
 Kıyamet Suresi: 20, 21. 
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Şimdi sana söyleyeceklerim çok önemli! 

Biliyor musun, bugüne kadar nasıl bir inan-

cımız olursa olsun, dünya hayatını nasıl ya-

şamışsak yaşayalım, aklına gelebilecek tüm 

suçları Allah subhanehu ve teala’ya karşı işlemiş 

dâhi olsak, Allah subhanehu ve teala’nın bizi af-

fetmesinin ve saadet yurdu olan cenneti elde 

edebilmemizin bir yolu var. 

Samimi bir tövbe ve sâlih amel! 

Şayet Rabbimize tövbe eder ve bundan 

sonraki yaşamımızı sabır ve kararlılıkla, O’na, 

O’nun istediği şekli ile kulluk ederek geçirir-

sek, bugüne kadar işlemiş olduğumuz ne 

kadar hata, günah, isyan, şirk amelleri varsa, 

Allah subhanehu ve teala bunların tümünü affedi-

yor ve bize cennet vadediyor. Yapmamız 

gereken tek şey işte bu! 
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Haydi, gel Rabbimize giden yolu tutalım. 

O’nun bize gönderdiği Peygamberini esas 

alarak, dini O’nun yaşadığı gibi yaşayalım. 

Ne olursa olsun, Rabbimize ait olan isimleri 

ve bu isimlerin yetkilerini O’ndan başkasında 

da görmeyelim. Bu hakları O’ndan başkasına 

vermeyelim. Artık O’nu razı edecek amellerin 

peşine düşelim. Allah ve Rasûlü bir şey hak-

kında hüküm vermişse, ne pahasına olursa 

olsun bu hükme sabırla itaat edelim. Elbette 

dünyadan da faydalanalım. Fakat dünya 

bizden faydalanmasın! Dünya bizi Allah subha-

nehu ve teala’ya kulluktan alıkoymasın.  

Bak, sen de görüyorsun zamanın nasıl 

geçtiğini. Düşünsene, kaç yıldır bu hayattasın! 

Zaman nasıl gelip geçmiş değil mi? Ne geçti 

eline? Dünyanın ve peşine düştüğün zevkle-

rin hangi birini ebedi olarak garanti altına 

alabildin? Hiçbirini… Gel, yol yakınken Rab-

bimize dönelim. Geçici olana değil, ebedi 

olana talip olalım. Ayrıca göreceksin ki dünya 
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yaşamın da düzene girecek. Artık dünyada 

da mutlu olacaksın. Çünkü dünya hayatında 

artık her şeyine yalnızca Allah subhanehu ve teala 

müdahale edecek. Artık sadece O’na sora-

caksın. Artık sadece O’nu memnun etmek 

için çabalayacaksın. O’nun ve Rasûlünün 

sözü önüne kimsenin sözünü geçirmeyecek-

sin. Hayatını yönlendiren sadece bir tek 

ilâhın olacak, nasıl mutlu ve huzurlu olmaya-

sın ki… 

Rabbimiz, kendisine yöneleni hem dünya-

da hem de ahirette huzura kavuşturur. O’nu 

iki cihanda da memnun eder. O tövbe eden 

ve halini düzelten kullarını sever. 

Konu ile ilgili Yüce Allah subhanehu ve teala 

şöyle buyurmaktadır: 

“Ancak tövbe edenler, durumlarını düzel-

tenler, Allah’ın kitabına sarılanlar ve dinlerini 

Allah’a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü-
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minlerle beraberdirler. Allah, müminlere bü-

yük bir mükâfat verecektir.”
92
 

“Muhakkak ki ben; tövbe eden, iman 

eden ve sâlih amel işleyen, sonra (böylece) 

doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.”
93
 

“Her kim de işlediği zulmünün arkasından 

tövbe edip durumunu düzeltirse, kuşkusuz 

Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz 

Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”
94
 

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra 

da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir sü-

reye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir 

şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine 

faziletinin karşılığını versin…”
95
 

“Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi dav-

ranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, 
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 Nisa Suresi: 146. 

93
 Taha Suresi: 82. 

94
 Maide Suresi: 39. 

95
 Hud Suresi: 3. 
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hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok 

merhametli olan Allah'ın, kullarına gıyaben 

vâdettiği Adn cennetlerine girecekler. Şüphe-

siz O'nun vâdi yerini bulacaktır.”
96
 

“Mümin erkeklerle mümin kadınları, önle-

rinden ve sağlarından, (amellerinin) nurları 

aydınlatıp giderken gördüğün günde, (onla-

ra): Bugün müjdeniz, zemininden ırmaklar 

akan ve içlerinde ebedî kalacağınız cennet-

lerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur.”
97
 

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz 

verilen cennetin durumu şöyledir: Orada 

bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt 

ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları 

ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar 

için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden 

de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin duru-

mu; ateşte temelli kalacak olan ve bağırsakla-
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 Meryem Suresi: 60, 61. 

97
 Hadid Suresi: 12. 
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rını parça parça edecek kaynar su içirilen 

kimselerin durumu gibi olur mu?”
98
 

“Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliy-

yun’dadır. İlliyyun nedir bilir misin? O, ya-

zılmış bir kitaptır. Ona, Allah’a yakın olanlar 

şâhit olur. İyiler, şüphesiz nimet içinde ve 

tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Onların 

yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Onla-

ra mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Onun 

içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte 

yarışanlar ancak bunun için yarışsınlar.”
99
 

Haydi, işte biz de Rabbimizin buyurduğu 

gibi cennet için yarışalım! Çünkü asıl kazanç 

bu. Asıl hayat, mutluluk, saltanat, huzur ve 

sevinç bu.  

Orada iman edenler için vâdedilen bu sı-

nırsız ve ebedi nimetler için sabret ve halini 

düzelterek Rabbine yönel. O’nu Tevhid et. 
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 Muhammed Suresi: 15. 

99
 Mutaffifin Suresi: 18-26. 
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İsim ve vasıflarında O’nu birle. O’nu gereği 

gibi tanı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen 

Allah Rasûlü ile aynı yolu tut. Çünkü o gün 

mutlaka gelecek… 

 

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mah-

sustur. 
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