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ÖN NASİHAT 
Kıymetli din kardeşim! 

- O yüce peygamberimiz (s.a.v) sahabeyi Kuzin’e şöyle 
derdi: 

“Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ 
Ettim mi? Anlattım mı? 

Onlar da: “Anlattın Ya Resullallah” deyince, 
peygamberimiz; 

-“Şahit ol yarab! Şahit ol yarab!” derdi. 
- Bizler de o peygamberin ümmetleri değil miyiz? 

O güzel peygamberimiz, “El Ulema Verasetül Enbiya” 
Yani, 'Alimler peygamberlerin varisleridir, buyurmuştu. 
- Her ilim sahibi erkeği, kadını, derecesi ne olursa olsun, 

vazifeli olsun veya olmasın, yeter ki Hakkı anlatsın. 
Ulaşabildiği kadar, 

Ümmeti Muhammed’in cehenneme gitmesini önlemek için 
uyarması  üzerine, bir borç olduğunu unutmaması lazım. 
-Çünkü, Peygamberimiz (s.a.v.) bir çok hadis-i şerifleri ile 

bizlere, “ailelerinizin yanına dönünüz 
öğrendiklerinizi onlara öğretiniz!" buyurmuştur Buhari, İlim, 25 

-“Tebşîr edin ve kolaylaştırın; öğretin, nefret ettirmeyin!» 
buyurmuşlar,,……………………………………….M, Eşribe, 70 

“Kur’ân-ı ve feraiz ilmini öğrenin ve insanlara da öğretin” 
                                                                                 T. Feraiz, 

-“Haydin (kendi ailelerinizin yanına) dönünüz, onlara 
(dîni)Öğretiniz”buyurmuştur …………             … Buhari, Edeb, 27 

-“Kur'an'ı öğreniniz, onu insanlara da öğretin. Çünkü ben 
ölümlü bir kimseyim. İlim de yakında’ alınıp yok edilecek ve 
fitneler ortaya çıkacak” buyurmuştur……             Darimi, Mu,, 24 

-“İlim öğretin, kolaylaştırın ve zorlaştırmayın İbn Hanbel, I,”                      
-Bu vesile ile okuyanları, yazanları, cümle ümmet-i 

Muhammedi uyaranların Cenab-ı Hâk’tan affını diliyorum. 
Yine yüce mevladan bu kitapçığın kabulünü, kusurlarımızın 

bağışlamasını diliyorum………………………… Amin… 
. 
 

.. 
. 
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-EY MAL MÜLK VARLIK SAHİPLERİ  

ŞÖYLE BİR DÜŞÜNELİM EĞER BU ÜLKEDEN BAŞKA BİR 
ÜLKEYE GİDİP DE BİR DAHA HİÇ GERİ GELMEYECEK 

OLSANIZ, BURADA HİÇ BİR ŞEY BIRAKIR MISINIZ? 
ELBETTE BIRAKMAZSINIZ. O ZAMAN ÖLÜRKEN OKADAR 

MALI MÜLKÜ NEDEN BIRAKIYORSUNUZ. 
BİR DAHA DÖNECEKMİSİNİZ…. 

- -  
     ALTINI, GÜMÜŞÜ  HAYRA VERMEYENİN CEZASI 

. . .   
-Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve  

      râhiplerden birçoğu insanların mallarını haksız  
      yollardan yerler ve (insanları) Allah (c.c)  yolundan  
      engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah (c.c)   
      yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici  
      bir azâbı müjdele! 

- (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla      
      onlarınalınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün    
(onlara denilir ki): "İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz 
servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin (azâbını) 
tadın!"                                                         Tevbe 34,35 
             YENİ HANENDE SENİ NE BEKLER? 

-Azrail canını alır, 
- Mirasçıların malını alır,  
-Kabirde, böcekler de kanını alır. 
- Suali ise sana kalır. 

                                      . - -  
  -   BOYALI BİR TENEKE KADAR GARANTİN VARMI ? 

ELBETTE YOK. BUZ DOLABININ, ÇAMAŞIR 
MAKİNASININ İKİ YIL GARANTİSİ VAR 

 HANİ SENİN GARANTİN?  
- -  

-HESAP GÜNÜNDEN ÖNCE KENDİNİ BİR HESABA ÇEKİVER.    
      Kabire, o daracık yere girmeden önce hayal et. Bir kabre 

giriver 
’’EY ACİZ İNSAN OĞLU  NEYİNE GÜVENİYORSUN 
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-Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla… 

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selâm 
Muhammed el-Emin’e, onun ehline, ashabına ve 
kıyâmete kadar onun rehberlik ve irşadı üzere 

yürüyenlere olsun. 
 

-ÇOK KIYMETLİ MÜ’MİN KARDEŞİM! 
BİR MEZARLIĞA UĞRAYIP ORADA YATANLARA 
BİR SORUN! ORAYA SEVE SEVE Mİ GİTMİŞLER?  

-ONLAR DA DÜN BİZLER GİBİ YAŞIYOR, 
GEZİYOR, GÜLÜP OYNUYORLARDI. 

 
-Kimileri işini, kimileri eşini, kimileri kardeşini, kimileri de 

gül gibi sevdiği sevgilisini bırakıp gitmediler mi? 
-Ah bir konuşabilseler, neler söylerler sana neler! 

Sen de, ben de, istesek de, istemesek de hergün o çukura 
bir adım daha yaklaşıyoruz. 

-Geçen zamana bak! Kalan zamanı iyi değerlendir! 
Dünya meşguliyeti seni ibadetten alıkoymasın! 

 
İMANIN ŞARTI ALTIDIR. 

Beşincisi âhiret gününe inanmaktır. 
Yani İslam dinini kabul eden, aşağıdaki şartları kabul     

etmiştir. 
1- Allah’ın varlığına, birliğine inanmak, 
2- Allah’ın meleklerine inanmak, 
3- Allah’ın kitaplarına inanmak, 
4- Allah’ın peygamberlerine inanmak, 
5- Âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak, 
6- Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna; kısacası kadere 
inanmaktır. 
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AHİRETE İNANANLAR 

. . .   
Onlar yine, sana indirilene ve senden önce indirilene iman      

    ederler; âhiret gününe de kesin kez inanırlar.  bakara (4) 
 

                              GAFİL OLMA 
Gâfil olma insanoğlu, Gâfil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. Elbet bir gün öleceksin. 
Ecel denen o şerbeti, Kefen denen o gömleği, 
Elbet bir gün içeceksin. Elbet bir gün giyeceksin. 
  

Gâfil olma insanoğlu, Gâfil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. Elbet bir gün öleceksin. 
Kabir denen kara yere, Yaptıkların hesabını, 
Elbet bir gün gireceksin. Teker teker vereceksin. 

 
. .  .  

       Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar 
      ne de ileri giderler.                                   Ayet-i c.) Yunus 49    
    
YÜCE KUR’ANIMIZDA KIYÂMET 72 YERDE GEÇİYOR 

A’raf 167  Bakara 212 Hud 98 / 99 Maide 14 Nisa,87 
A’raf 172 Bakara 85 İsra 13 Maide 36 Secde 25 

A’raf 32 Beyyine 3 / 5 İsra 58 Maide 64 Şüra 45 
Ahkaf 5 Casiye 17 İsra 62 Meryem 95 Ta-Ha 100 

Al-i İmran 161 Casiye 26 İsra 97 Mü’minun 16 Ta-Ha 101 
Al-i İmran 180 En’am 12 Kalem 39 Mücadele 7 Ta-Ha 124 
Al-i İmran 185 Enbiya 47 Kasas 41 Mümtehine 3 Yunus 60 
Al-i İmran 194 Fatır 14 Kasas 42 Nahl 124 Yunus 93 

Al-i İmran 55 Furkan 69 Kasas 61 Nahl 25 Zümer 15 
Al-i İmran 77 Fussilet 40 Kasas 71 Nahl 27 Zümer 24 

Ankebut 13 Hacc 17 Kasas 72 Nahl 92 Zümer 31 
Ankebut 25 Hacc 69 Kehf 105 Nisa 109 Zümer 47 
Bakara 113 Hacc 9 Kıyame 1 Nisa 141 Zümer 60 
Bakara 174 Hud 60 Kıyame 6 Nisa 159 Zümer 67 
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İNSANIN YARATILIŞI NASILDIR? 
. .  

- Sonra bu alaka (aşılanmış yumurta) olmuş derken, Allah 
        (c.c)  onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.  
        Ondan erkek ve dişi, iki cins yaratılmıştır. 

- Peki (bunları yapan) Allah’ın, ölüleri tekrar diriltmeye  
     gücü yetmez mi?                                          Kıyame  38 -40 

     
HER CANLI BİR GÜN ÖLECEK! 

ِכ  ذא . . . َ ٍْ َ ُ ّ نُ א  א وא  وא כ  ت و َ א ُ َ ْ َ َ َُ َّ َ َْ َ ِ ً َْ ِ ِ ْ َ ْْ ِ َّ َ ِ ُ ُ ْ ِ ْ ْ ُ  
-Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, 

şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz 
                                    .                                                            Enbiya 35 

. . .  
Kim Rahmân’ı zikretmekten yüz çevirirse, yanından                

ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.     Zühruf 36 
 

SİZİ ÖLDÜRÜP DİRİLTECEK OLAN KİM? 
 

. . ..   
-Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) 

Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar 
sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.   Bakara 28 

 

KİMİN GÜCÜ YETERDİ? 
-Bütün dünya bilginleri bir araya gelse şu gök kubbedeki 

bir yıldızı dikebilir mi? Veya böyle direksiz bir kubbe 
yapabilir mi? Allah’tan başkasının gücü yetmez buna. Şanı 
Yüce Rabb’im kadîrdir. O’ nun gücü her şeye yeter. 

-Düşün Yüce Allah, Kuran’ında 18 yerde “düşün” diyor. 
Aslında kâinat da “bir Kur’ân’dır”. İyi düşün. Seni bir damla 
sudan koca bir insan yapanı düşün. Bir tek çekirdekten 
koca bir çınar ağacı ve çamı yaratanı düşün’ daha nice 
varlıkları yaratanı düşün.  
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-Beş metre yerin dibindeki saçak, yerin üstündeki ağacın 

25 m. tepesindeki meyveye, yaprağa suyu göndereni 
düşün. bunun pompası nerede düşün ? 100 gr bir böbreğin, 
tependeki saçına ayağındaki tırnağına suyu aynı oranda 
ulaştırmasını düşün.  

-Büyük bir mucize olarak milyarlarca insanın parmak 
izlerinin bir başkasının parmak izine uymadığını düşün! 

-Yeryüzündeki çiçekleri, kuşları ve rengârenk otları 
düşün. Ebruli katmerli çiçekleri düşün, bunları kim 
rengârenk boyamış? Bunların boyaları nereden alınmış onu 
düşün? 

- Bir de bu dünyanın dönüşünü düşün.  Bu arz 1920 Km. 
hızla dönmesine rağmen yerinden hiçbir şey düşmüyor. 
Bunu dengede tutan Allah’ı düşün. Bir bağda yan yana 
kabak, karpuz, kavunu düşün. Tefekleri birbirine karışmış 
toprak aynı ama tatları ve renkleri ayrı ayrı. Biri şekerli iken 
diğeri acı olabilir. Biri kırmızı, diğeri beyaz. Onları hiç 
birbirine karıştırmayanı düşün.  

-Seher vakti kalk üzerinde direksiz duran gök kubbeye 
bak, ibret al ve düşün. Allah’ın varlığını birliğini ve 
büyüklüğünü düşün de ibret al!Her gece ölüp, sabah 
canlanman, öldükten sonra tekrar diriltileceğine apaçık bir 
delil değil mi? 

 

EN SEVDİĞİN BİLE O GÜN SENİ DİNLEMEZ! 
-En sevdiğin dostların, üstüne üstüne toprak örterler. 

İçlerinden kimse “bir durun” bile demez. “Bu kişi bu 
toprağın altında nefes alamaz, orada yalnız ne yapar, durun 
örtmeyin” diyen biri çıkmaz. Eline her küreği alan “bir 
kürek de benim toprağım nasip olsun” der ve seni 
kapatmaya devam ederler. İşte âkıbet bu. Neyine güvenip te 
kibirleneceksin dostum? 
 

KABİR AHVALİ VE AZÂBI 
-Halil bin Ahmed, ibn Muâz, Hüseyin mervezî, Ebû Muâviye 

Dârir, A’meş, Minhal, ibn Amr yolu ile Berrâ bin Azib rivayet 
ediyor: 
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-Peygamberimiz ile birlikte ensardan birinin cenaze 

törenine katılmıştık. Mezarlığa vardığımızda ölü henüz 
toprağa verilmişti. Peygamberimiz orada bir yerde oturdu. 
Biz de onun çevresinde yere çöküverdik. Sanki başlarımız 
üzerine kuş konmuştu.  

-Peygamberimizin ellerinde bir çöp vardı, onunla toprağı 
eşiyordu. Birden başını kaldırarak “kabir azâbından Allah’a 
sığınınız” bu sözü iki veya üç kez tekrarladıktan sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

 

MÜ’MİN KULUN CANI NASIL ALINIR? 
- Mü’min bir kul dünyadan ayrılıp âhiret yolculuğuna 

çıkacağı sırada yanına güneş gibi parlak bir kaç melek iner. 
Bu meleklerin yanın da bir cennet kefeni ile bir cennet 
kokusu bulunur. Mü’min kulun karşısında görebileceği bir 
yere otururlar. Arkasından ölüm meleği gelir. O da mü’min 
kulun başucunda oturduktan sonra  

-Ey tatmin olmuş nefis! Allahın mağfiret ve rızasına doğru 
yola çık” der. 
Azrail böyle der demez mü’min kulun ruhu çıkıverir. Daha 
doğrusu su kırbaşından su damlar gibi sızıverir. Ruh çıkar 
çıkmaz melekler onu göz açıp yumasıya kadar bile Azrail’in 
avucunda bırakmaksızın onu hemen o hoş kokulu kefene 
yerleştirirler. Ruh çıkar çıkmaz o kefene konunca etrafa en 
keskin misk kokuları gibi hoş kokular yaymaya başlar. 

--Sonra melekler o ruhu alıp yükseklere doğru yola 
çıkarırlar. Yolda rastladıkları her melek grubu “bu güzel ruh 
kimindir?” diye sorarlar. Ruhu taşıyan melekler o mümin 
kulun en güzel isimleri ile tanıtarak “bu ruh falan oğlu 
filancınındır” diye cevap verirler. 
Böylece onu dünya semasına ulaştırırlar. Oraya varınca 
kapının açılmasını isterler. Derhal onlara kapı açılıverir. 
Göğün her katında bu ruhu o katın yakınlık melekleri 
karşılar ve bir sonraki kata kadar uğurlarlar. Nihayet onu 
yedinci kat göğe ulaştırdıklarında Ulu Allah şöyle buyurur: 
“Onun yazısını İlliyine kaydettikten sonra kendisini tekrar 
yeryüzüne götürürüz. Çünkü ben insanları en başta 
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topraktan yaratmıştım. Onları yine oraya döndürürüm ve 
yine oradan çıkartarak tekrar diriltirim.” 
Yüce Allah’ın bu emri uyarınca mümin kulun ruhu tekrar 
eski vücuduna konur.  
 
           KUL ÖLÜNCE ONA NE SORARLAR? 
İki melek gelerek kendisine; 

-Rabbin kimdir?” diye sorar. Mü’min kul “Rabbim 
Allah’tır” diye cevap verir. Melekler bu defa ona; 

-Dinin nedir?” diye sorar. Mü’min kul onlara “dinim 
İslam”  dır diye cevap verir. Aynı melekler daha sonra 
kendisine; 

-Size elçi olarak gönderilen şu adam hakkında ne 
diyorsun?” Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) diye cevap 
verir.  

-Bu defa melekler ona “ öyle olduğunu nerden 
biliyorsun?” diye sorar. Mü’min kul da onlara “Allahın 
kitabı olan Kuran’ı Kerim-i okudum o kitaba inandım ve 
onun içindeki bilgileri onayladım” diye cevap verir. O 
sırada şöyle bir ses duyulur;   

-Kulum doğru söyledi. Altına bir cennet yatağı serin, 
üzerine bir cennet elbisesi giydirin ve kabrine de cennete 
açılan bir kapı yapın ki, cennetin güzel kokularını 
koklayabilsin.” 
Diğer bir rivayette ise; 
"Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir 
mekâna tebdil etti" denilir. (Adam bakar) her ikisini de 
görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere 
açar. 
               Eğer ölen kâfir ve münafık ise 

-Meleklerin sorusuna: “Sorduğunuz zatı bilmiyorum. 
Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!" diye cevap 

verir. Kendisine: 
-"Anlamadın ve uymadın!" denilir. Sonra kulaklarının 

arasına demirden bir sopa ile vurulur. (Sopanın acısıyla) 
öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden  başka ona 

yakın olan bütün (kulak sahipleri) işitir." 
(Buhârî,  68, 87;  Müslim,  70, (2870); Ebu Davud,  78, (3231);   
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MÜ’MİNLERE MÜJDE VERİLİR 
 Mü’min kulun kabri gözünün alabildiği kadar genişler. Bu 
arada güzel yüzlü ve hoş kokulu bir adamın yanına gelerek 
kendisine “seni sevindirecek her şeye sahip olacağını sana 
müjdeledim! Bu gün sana dünyadayken karşılaşacağına 
söz verilen gündür” der. -Mü’min kul ona “sen kimsin?” 
diye sorunca güzel yüzlü adam ona “ben senin Salih 
amelinim” diye cevap verir. Bunları gören mümin kul “Ya 
Rabbi kıyâmet gününü bir an önce meydana getir ki, aileme 
ve dostlarıma kavuşayım” diye duâ eder. 

 
KABİR AZABI VAR OLDUGUNA ŞU AYET İSBAT 

Kur'an-ı Kerim'de kabir azâbının olduğunu açık bir şekilde 
bahseden başka ayetler de mevcuttur. Bunlardan biri; 

 . . .    
 " Onlar kıyâmete kadar sabah-akşam ateşe 

sunulurlar. Kıyâmet günü geldiğinde ise, "Firavun ehlini 
azâbın en şiddetlisine sokun" denir.                                          
(Mü'min 46)  

--Kâfir bir kul dünyadan ayrılıp âhiret yolculuğuna 
çıkacağı sırada yanına siyah yüzlü birkaç melek iner. 

Kâfirin görebileceği bir yere otururlar. Arkasından ölüm 
meleği gelerek yanı başına oturuverir ve; 

“ey kötü ruh! Allahın nefret ve gazâbına doğru yola çık”  
--Böyle der demez hemen kâfir kulun vücudundaki tüm 

organları parçalamaya başlar ve ıslak yüzünden kızgın bir 
demir şişi çeker gibi ruhunu bedeninden çıkarır. Bu sırada 
damarlarla sinirler kesiliverir. Ölüm meleği kâfirin vücudundan 
böylece çıkardığı ruhu eline alır. Ruh çıkarılır çıkarılmaz öbür 
melekler göz açıp yumuncaya kadar bile Azrail’in elinde 
bırakmaksızın  onu alıp yükseklere doğru yola çıkarırlar.  

--Yolda rastladıkları her melek gurubu “bu kötü ruh 
kimindir?” diye sorarlar. Ruhu taşıyan melekler de o kâfir kulu 
en çirkin isimleri ile tanıtarak. Bu ruh falan oğlu filancınındır” 
diye cevap verirler. 
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--Böylece dünya semasına ulaşınca gök kapısının açılmasını 

isterler. Fakat kendilerine kapı açan olmaz. Nitekim yüce Allah 
şöyle buyurmuştur: 

 

GÖK KAPILARI KİMLERE KAPALIDIR? 
“ Bizim ayetlerimizi yalan sayarak onlara dudak bükenler 
var ya işte onlara gök kapıları açılmayacak ve deve iğne 
deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyeceklerdir” 
                                                                    (Araf süresi ayet: 40 ) 
Bu sırada Allah meleklere “Onun yazısını Siciline 
kaydediniz” buyurur. Allahın bu emri üzerine o ruh melekler 
tarafından fırlatılır. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: 
“Savrularak atılıveren bu ruh tekrar eski vücuduna geri 
konur.” Arkasından yanına gelerek kendisini oturturlar ve 
ona “Rabbin kimdir?” diye sorarlar. Kâfir kul “Ah 
bilmiyorum” diye cevap verir. Aynı melekler daha sonra 
kendisine “size elçi olarak gönderilen şu adam hakkında ne 
diyorsun”? diye sorarlar. 
 Kâfir kul bu soruya da yine “Ah bilmiyorum” diye karşılık 
verir. O sırada şöyle bir ses duyulur; “kulum yalan 
söyledi!” Onun altına “Cehennem ateşinden döşekler, 
üstlerine de örtüler vardır. İşte Zalimleri böyle 
cezalandırırız. Kabrinde cehenneme açılan bir kapı yapın ki, 
cehennemin boğucu sıcaklığı ile zehirli havası onu 
sarıversin”                                                                           (Araf süresi ayet: 41) 
Var gör bir mezarlığa ibret al, dün bizim gibi gezen ferman 
dağıtıp hüküm veren, alim ile zalim aynı yerde değilmi? Beş 
kuruşsuz fakir ile malının sayısını bilmeyen yanyana değil 
mi? Belki biri ateş içinde diğeri sefa içinde değil mi? bizim 
görebildiğimiz bir gerçek var. Hepsinin mezarı aynı 
seviyede aynı toprakta, bugün kimsenin diğerinden 
fazlasıda yok eksiğide yok. 
 

  KABİR AZABI NASIL DİNDİRİLİR? 
-Onun için sadaka verilir. 
-Onun için istiğfar edilir. 
-Onun için sevap işlenir. 
-Onun için hac yapılır. 
-Onun için kur’an okunur.                            
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     NASIL YAŞAMIŞSA KABRİNDEN ÖYLE KALKAR 

-Hacca gitmiş ise, telbiye okuyarak çıkar. 
-Müezzin ise ezan okuyarak çıkar. 
-Erkek olduğu halde, kadın gibi yaşamışsa aynı şekilde 
Kabirden çıkar.                                      Tergib ve Terhib 

 
ŞÖYLE DÜŞÜNENLERDE OLABİLİR 

Nice mezarlar açılıyor, cesetler yerinden hiç kıpırdamamış. 
Peki, kabir nasıl genişlemiş? Kabrin içinde ateş yok, 
kabirde mevta nasıl azap görüyor? 
 

Bir misal: 
-İki kişi bir yatakta yatar. Birisinin gördüğü rüyayı diğeri 

görmez. Bir tanesi rüyada öyle sıkıntı çeker ki, bunalır ve 
terler. Çoğu zamanda iyi ki rüyaymış der. Hemen yanındaki 
bu rüyadan ve bu sıkıntıdan hiç etkilenmez. Bazen de 
yatakta yatan kişi rüyasında gezer dış ülkelere bile gider. 
Bağlara, bahçelere zaman zaman hacılığa bile gider. 
Dünyayı gezmiş olur birde uyanır ki yatakta yatıyor. İşte 
kabirdeki hayatta böyledir.  

 

ÖLÜLER NASIL DİRİLMİŞTİR? 
...  

-“İbrahim(a.s) Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini 
bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? 
dedi. İbrahim(a.s) Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain 
olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah 
(c.c) : Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra 
(kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. 
Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki 
Allah (c.c)  azizdir, hakîmdir, buyurdu.” Ve bunu yapmıştı 
kuşlar koşarak gelmişti.                                           Bakara 260 

ÖLÜLERİN DİRİLMESİNE BİR MİSAL 
אح    . . . ى  א َو א ََ ِ ّ ُ ِ ْ ُ َ ّ َ ى ُ   ْ َ َ ََ ِرْ َ ْ َ  

-Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen 
O’dur. Sonunda onlar (o rüzgârlar), ağır bulutları yüklenince 
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onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve 
onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle 
çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.                 A’raf 57 

 

AZRAİL CANINI KİME TESLİM EDECEK? 
-Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflere göre her canlı ölümü 

tadacak, yani ölecek. Dünyanın âhırında güneş batıdan 
doğacak. Yerde büyük depremler olacak, dağlar pamuk gibi 

savrulacak, denizler birbirine kavuşacak, yeryüzü su ile 
dolacak. Bu arz yani bu toprak başka bir toprakla 

değiştirilecek. Bütün canlılar öldükten sora Azrâil (a.s.) kendi 
canını yüce Allah’a   teslim edecek. 

 
KIYÂMET 

Bu yalan dünyanın sonu gelecek, 
Dünyada her canlı birgün ölecek, 
Hakk’tan başka onu yoktur bilecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
 

Zaman âhırında gün doğmayacak, 
Bu cihan da karanlıkta kalacak, 
Ve Kürre-i arz da su ile dolacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
 

Denizler birbirine kaynaşacak, 
Dağlar da pamuk gibi atılacak, 
Bu arz, başka arza tebdil olacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
 

Gökten yıldızlar tek tek dökülecek, 
Melekler de bu arzda can verecek, 
Azrâil de Mevlâ’ya can verecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
 

Gel sen Ey Müslüman! kendini yakma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
garip der ki hakkın emrinden çıkma, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
. 

 
. 
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DİRİLMEYE İNANMAYANLARA 

..  
-Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphe 
içindeyseniz şunu biliniz ki, Biz sizi topraktan sonra 

nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurta) sonrada 
uzuvları belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki size 

kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi belli bir süre kadar 
rahimde bekletir; sonra sizi bir bebek olarak çıkartırız, 

böylece yetişip ergenlik çağına varırsınız.  
-Kiminiz   vefat eder,kiminiz de ömrün en verimsiz 

zamanına ulaştırılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. Sen, 
yeryüzünü görürsün kupkurudur, ölüdür, fakat biz ona 
yağmur indirdiğimiz zaman harekete geçer, her iç açıcı 

bitkiden çift çift yetiştirir.                                  (Ayet-i c.) Hacc 
 

AMEL DEFTERİ ÜÇ ŞEYDE KAPANMAZ 
-  Öldükten sonra devam eden hayrı, 
-  İlminden başkalarının yararlanması, 
-  Peşinden dua eden evlatlar olması, 

 

İNSAN MURDAR SUDAN YARATILDI 
-. İnsan görmezmi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de  

bakıyorsun ki, apaçık d üşman kesilmiş. 
-. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye  

kalkışıyor : "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?"  
-. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, 

her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.                         Yasin 77–79 
. . .   

-Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün 
de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecelin 
tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. 
Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda o, yaptıklarınızı 
size haber verecektir.                                                 En’am 60 
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KALE İÇİNDE OLSAN YİNE  ÖLÜM ULAŞIR 
. . . وج  ت و כ   رככ א א  כ א  ٍ◌ٍ א  ُ ُُ ُْ َُ ْ ُْ ُ ُْ َْ ُْ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ةَ َ َ ّ َ ُ  

---Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam 
kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu 

Allah‘tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu 
senden" derler. "Hepsi Allah‘tandır" de. Bu toluluğa ne 

oluyor ki  bir türlü laf anlamıyorlar!                            Nisa 78 
 

KABİRDEN KALKIP KOŞANLAR! 
-Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar  

kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.  Yasin 51 
 

 ÖLÜYE AĞLAMAK 
-Her ne kadar ölünün peşinden ağlamak feryadı figan etmek 

günah ise de şafilerden Müzeni   (ö: 264\878) ( nebevi 676\1277) 
Hanefilerden Ebu Ley’se göre ölen kişi sağlında ben ölünce 
ağlayın diye vasiyet etmişse azap görür. Eğer vasiyet etmemişse 
peşinden ağlayanlar için azap görmez çünkü “Kuranı Kerim'de 
hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez.                      (İsra15) 

 -- TALEP--  
Azrâil pençe vurunca canıma 
Yâ Muhammed al bu garibi yanına, 
Muhtacım hep senin şefaatine 
Muhtacım hep senin şefaatine 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 

Üryan olmuş halk, kabirden kalkacak, 
Muhammed, ümmetim diye ağlayacak, 
Günaha âzâlar şahit olacak, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 

Şu aciz can bedenden ayrılırken, 
Suyum ısıtıp mezarım kazarken 
Bu bedenim kemikten ayrılırken 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah 
 

Ya Rasûlallah kadrini bileyim, 
Garip ister ki rüyamda göreyim, 
Her  nefeste şefaatini dileyim, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah 
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--"Kul kabrine konulup da, yakınları ondan ayrılıp, geri 

dönenlerin ayak seslerini işitir. 
 

. . .  
-Sûr'a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak 

üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra 
ona bir daha üflenince, birde ne göresin, onlar ayağa 
kalkmış bakıyorlar!                                      Kur’an-ı Kerim, Zümer 68 

-Kıyâmet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur.  Allah 
(c.c)  kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.            Hac 7 
 

                     İNSANLAR NASIL CANLANACAK? 
-Ebu Hureyre  (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v): 

"İki sur arasında kırk vardır!" buyurmuştur. Bunun üzerine 
oradakiler:  

--"Ey Ebu Hureyre! Kırk gün mü?" diye sordular. Fakat o: 
"Bir şey diyemem!" cevabını verdi. Tekrar: "Kırk ay mı?" 
dediler. O yine: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi. "Kırk yıl 
mı?" dediler. O yine: "Bir şey diyemem!"  cevabını verdi ve 
Resulullah'ın hadisine devam etti; 

-"Sonra Allah (c.c)  semadan su indirecek ve insanlar 
yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hariç 
hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu'zzeneb denen kuyruk 
sokumu kemiğidir. Kıyâmet günü yeniden yaratılış bundan 
terkip edilecektir."                                      Müslim, Fiten 141, (2955) 
 

        ÖNCE ALLAH KİMİ YARATACAK 
-Resul-i Ekrem’den önce, mahlûkatın (meleklerden) 

Hamele-i Arş, Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil 
yaratılacaklardır. Peygamber  için cennet süslenip 
hazırlandıktan sonra cennet bekçilerine, Burak, Hülle (çok 
kıymetli bir elbise) ve Taç ile liva Ül  hamd’i gönderiniz diye 
emir verilir. Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail verilen bu 
emanetlerle yer ile gök arasında dururlar. Ancak, Hz. 
Peygamber’in  kabrinin nerede olduğunu bilemediklerinden 
Cebrail, Muhammed’in kabri nerededir? diye yeryüzüne 
sorar. 
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             Arz, Cebrail’in sorusunu şöyle cevaplandırır 

- “Seni gönderen Cenab-ı Hakk’a yemin ederim ki, Allah 
(c.c)  şiddetli bir rüzgâr ile beni paramparça eyledi. Bundan 
dolayıdır ki, Hz. Peygamber’in kabrinin nereye gittiğini 
bilemiyorum.” Arz böyle söylediği sırada Resul-i Ekrem’in 
kabrinde göğe doğru bir nurun parladığı görülünce Cebrail, 
Peygamber’in  kabrinin orada olduğunu anlar. Diğerleriyle 
birlikte dört melek nurun görüldüğü yöne doğru gidip 
nurun çıktığı yerde dururlar.  

-O anda Cebrail  ağlamaya başlar. Kendisine niçin 
ağlıyorsun? diye sorulunca şöyle cevap verir: 
“Niçin ağlamayayım! Şimdi Muhammed (s.a.v) kabirden 
kalkacak ve bana ümmetini soracak. Ben ona cevap 
veremeyeceğim. Çünkü onun ümmetinden hiçbir 
malumatım yoktur. 

 

İLK BİZİM PEYGAMBERİMİZ DİRİLECEK 
--Ruhların her biri kendi bedenlerine girip, insanların 

tekrar dirilecekleri ve kabirlerinden çıkacakları vakit, yerden 
ilk önce Peygamberimize açılacak. O kabirden kalkanların 
ilki olacak. Resul-i Ekrem (s.a.v) buyuruyor ki: 

--“ (Kabirden çıkmak için) kendisine yer açılanların ilki 
benim. Sonra Ebu Bekir, sonra Ömer’dir. Sonra baki ehline 
(kabristana) gelirim, onlarda benimle beraber 
haşrolunurlar. Sonra Mekke halkını beklerim, ta ki iki Harem 
arasında haşrolunayım.” 
-“Ben kıyâmet günü Âdemoğlu’nun seyytiyim, (bunun için) 
öğünme yoktur. Peygamberimizin sancağı benim elimde 
olacaktır. (Buna da hiçbir) iftihar vesilesi değildir.” 

 

RESULULLAHIN KABRİNİN YARILMASI 
 -Hz. Peygamber’in (s.a.v) kabri hareket edip 
yarıldığında, kabr-i şerifinden kalkar. Mübarek başından 
toprakları silkeleyerek sağına soluna bakarlar. Yanlarında 
duran dört meleği görünce Cebrail’e şöyle der: 

 -Ey Cebrail! Bu gün nasıl bir gündür (Hangi günde 
bulunuyoruz?) Cebrail (a.s): 
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 -Bu gün kıyâmet günüdür, diye cevap verir. Bunun 
üzerine Resul-i Ekrem (s.a.v): 
 -“Ümmetim nerededir? diye sorar ve sanırım ki, 
ümmetimi cehennemin kenarına bıraktın da durumu bana 
bildirmek için mi buraya geldin?” buyurur. Cebrail (a.s): 
 -“Ya Resulullah! Yer yarılıp senden evvel kabirden kalkan 
yoktur” diye cevap verir. 

 

      O GÜN CEBRAİL (. a.s) NE GETİRİR? 
 -Sonra Cebrail beraberinde getirdikleri tacı Hz. 
Peygamber’in (s.a.v)’in mübarek başına giydirir, diğer 
emanetleri de kendisine teslim eder. 
Resulullah (s.a.v), cennetten getirilip kendilerine teslim 
edilen hülleyi giyer, burağa binerek Cebrail’e: 

--Ey Cebrail! Çok sevdiğim ve ashabım olan Ebu Bekir - 
Ömer, -Osman -Ve Ali -Nerededir? diye sorar. 

-Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali kendilerine verilen 
hülleleri giyinip bineklerine binerler ve Hz. Peygamber’in 
(s.a.v) yanına gelip yerlerini alırlar. Sonra Hz. Peygamber 
(s.a.v) ağlayarak secdeye varır. Secdede, “Ümmetim 
ümmetim!”  diye, ümmetinin bağışlanması için Cenab-ı 
Hakk’a niyazda bulunur. Bundan sonra dirilip kabirlerinden 
çıkan bütün mahlûkat mahşerin yolunu tutarlar. Fakat o 
zaman insanlar bir tarzda olmazlar. Bazılarının (ki, bunlar 
müminlerdir) yüzleri güneş gibi parlar. Kâfirlerin, 
münafıkların yüzleri ise simsiyah bulunur. 
 

HANGİ YÜZLE ŞEFAAT İSTERİZ? 
-Resulümüz senin yolunu bekleyip, ümmetim deyip 

bağrına basarken senin için secdeye kapanıp gözyaşları 
akıtarak Rabb’imden affını dilerken, “ümmetim, ümmetim” 
derken, sen onun için acaba hangi sünnetini işledin, hangi 
yüzle yanına varıp, - “Ya Resulullah ben senin ümmetinim 
bana şefaat et” diyeceksin. Hangi yüzle yanına varıp, ben 
senin istediğin namazın sünnetlerini yaptım, abdest 
sünnetlerini işledim, adab sünnetlerini işledim deyip yanına 
varmaya yüzün var mı acaba? 
 

. 
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                  MAHŞERE GİTMEK 
-Allah, hiçbir ferdi terk etmeyip cümlesini haşr ve cem 

eder.  Herkesin amel defterini yazmaya memur melekleri 
ikinci sûrda kabri üzerinde hazır bulunur.  

-: Gök yarılıp melekler amel defteri ile inerler.  
-:Herkesin kendi günahını yüklenmesi, yoldan çıkarıp 

azdırdıkları kimselerin günahlarının bir mislinin de 
günahlarına ilave olunması muhakkaktır. 

- Günahların yüklenme ayetleri pek çoktur. 
- (Kötü amel insanın boynunda utandıracak bir şeydir.) 

  -Enes (ra)’dan rivayet edilen hadiste, 
- Nebi (s.a.v) şöyle der: ‘Ölen bir müslümana yakın 

komşulardan dört ev eyidir diye şahitlik ederse Allau teala 
şöyle der: ‘Onun hakkında yaptıkları (şahitliği) kabul ettim 
ve onların bilmediği şeyleri de affetim der. 
 

İNSAN NASIL HAŞROLUNACAK? 
-“İnsanlar kıyâmet günü yalınayak, çıplak ve 

yaratıldıkları gibi sünnetsiz olarak haşrolunurlar.” 
Hazreti Aişe (r.a): 

- “Öyle ise ya Resulullah! Erkek ve kadınlar, bazısı 
bazısına bakarlar, dedim. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v): 

- “Ey Ayşe! O günün meşguliyeti insanların üzerinde öyle 
şiddetli tesirini gösterir ki, bazısını bazısına bakmaktan 
alıkoyar” diye buyurdu ve, “Ancak kendi derdi ile kalır” 

 

GERİDEN GELEN IŞIKTAN FAYDA OLMAZ 
-Üç oğlu olan bir kişi en büyük oğlunu çağırır ve ona 

“öldüğümde benim için çok sevap işler yap” der. Oğlu, 
“tamam” der. Ortanca oğlunu çağırır. Ona da aynı şeyleri 
söyler ve “tamam” cevabını alır. Küçük oğlu ise; “baba bu 
gece camiye gidip geldikten sonra cevap vereceğim” der. 
Camiye giderken fenerin ışığını arkaya alır. Baba önünü 
göremeyince düşer. “Oğlum neden ışığı önüme tutmadın” 
deyince; “babacığım arkadan gelen ışık insana fayda 
vermez ışığını önden götür” diye cevap verir! 

-Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki: “Kabir, ya cennet 
bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurundan bir 
çukurdur.” Cehennem, yalnız ve çaresiz kalınacak bir 
yerdir. 
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ALLAH‘IN ÇAĞIRACAĞI GÜN 
…  

      -. De ki: "İster taş olun, ister demir", .İsterse aklınıza 
(yeniden dirilmesi) imkânsız gibi görünen herhangi bir 
yaratık! (Bunlar, Allah‘ın sizi yeniden diriltmesini 
güçleştirmez.) Diyecekler ki: "Bizi tekrar (hayata) kim 
döndürecek?" De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine 
onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne 
zamanmış o?" diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!” İsra 50-51.      
                                      

- (Resûlullah (s.a.v) şu sözünü) nakleder: "Cennet 
ehli yüz yirmi saftır. Bunlardan seksen safı ümmeti 

Muhammed, Kırk safı da diğer ümmetlerdendir." 
                                                              [Tirmizî, Cennet 13, (2549).] 

 

MAHŞER GÜNÜ İLK KİM ÇAĞRILACAK? 
. . .  

-Hz. Ebu Hureyre anlatıyor:"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 
-"Kıyâmet günü ilk çağırılacak olan, Hz. Adem'dir. : 
-"Buyur ey Rabbim, emrindeyim!" der. Rabb Teala: 
-"Zürriyetinden cehenneme gidecekleri ayır!" emreder. Adem: 
-"Ey Rabbim ne miktarını ayırayım?" diye sorar. Rabb Teala: 
-"Her yüzden doksan dokuzunu!" ferman buyurur. 
- Ashab bu esnada atılıp: "Ey Allah‘ın Resulü! Bizden 

geriye ne kaldı?" derler. S.a.v.: 
- ‘’Benim ümmetim, diğer ümmetler yanında siyah öküzün 

başındaki beyaz tüy gibi (az)dır!" buyurdular." (Buhârî, Rikak 45.) 
 

MAHŞER GÜNÜ KAÇ YIL SÜRECEK? 
-En büyük şeref son nefeste sağında Kur’ân, göğsünde 

iman, gözlerimizi ol-Rasûlümüze nazır-ı hayran olarak 
imanla can vermektir. İlk geçit kabir suali, ikinci geçit hak 
mizan kurulduğunda olacaktır. Amel sayfaları göklerden 
dolu fırtınası gibi yağdığında kiminin sayfası sağına, 
kiminin soluna, kiminin gerisine düşer. 

- Rivayete göre elli bin yıl sürecek olan mahşerde bütün 
insanlar göklere bakmakla, amelini beklemekle o dehşetli 
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günü geçirecektir. -Bir başka hadiste bu  bekleme 
müddetinin kırk yıl olacağı; bir diğerinde bir günün 
yarısının, dünya zamanına göre elli bin yıl olacağı, ancak 
mü'mine bugünün, güneşin batma anı gibi hafif geleceği 
belirtilmiştir. Ogün Allah yardıcımız olsun..                    Amin 
                                                    

                   KORKUYORUM YARAB 
Son nefeste ol- Resûl’ü göremem..diye, 
İman ile Kur’ân ile ölemem ………..diye, 
Münker - Nekir cevabını veremem..diye, 
 

Elbet bir gün mahşer yeri kurulur.. diye, 
Sorularla dillerimiz yorulur ………. diye, 
Günahımdan hak mizanda kırılır….diye, 

 

Cehennem üstüne Sırat kurulur…. diye, 
Ettiklerim hep orada sorulur……… diye, 
Bu Garip de cehenneme sürülür.... diye, 

 

Mahşer günü cem ezanı duyamam diye, 
Arş altında ol Rasûl’ü göremem…. diye, 
Cennetini Cemâl’ini göremem……. diye, 
 

NAKARAT 
                Korkuyorum azâbından yâ Rab, nârından, 
                Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 
 

HEP BİRDEN TOPLANACAĞIZ 
. . .   

-Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız; sonra 
da, Allah’a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını 
güttüğünüz ortaklarınız? Diyeceğiz.                             En’am 22 

-Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten 
ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyâmet vakti ansızın 
gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek 
diyecekler ki: "Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı 
vah bize!" Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!En’am 31 
 . 
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CEHENNEME UĞRAMAYACAK  KİMSE YOKTUR 

-Sizden cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu  
Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. 

-Sonra biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız; Zâlimleri de 
diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.                   Meryem 71,72 
   
         KULUN AMELİ O GÜN BOYNUNA BAĞLANIR 
َوכ   . . .            ّ ُ َ  

-Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağlarız.  
Ve kıyamet günü her insan için kıyâmet gününde, açılmış  
bulacağı bir kitabı önüne çıkarırız.                          İsra 13 

   -  Bir kişinin suç işlememesi için, başına beş tane bekçi 
dikmekten gönlüne bir Allah   sevgisi veya korkusu dikmek 
daha hayırlıdır. 
 

        O GÜN İNSAN KAÇACAK YER ARAR 
             . . .    

1. Kıyâmet gününe yemin ederim. 
2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim  
 diriltilip hesaba çekileceksiniz. 
3. İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya   
 toplayamayacağımızı mı sanır? 
4. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline 
    getirmeye gücümüz yeter. 
5. Fakat insan önündekini (kıyâmeti) yalanlamak ister. 
6. "Kıyâmet günü ne zamanmış?" diye sorar. 
7. İşte, göz kamaştığı,  
8. Ay tutulduğu, 
9. Güneşle ay biraraya getirildiği zaman! 
10. O gün insan, "Kaçacak yer neresi!" diyecektir. 
11. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur! 
12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 
13. O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa 
      bildirilir.                                         Kıyame 1-13 
. 
. 
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Şu üç kişi Kıyâmet günü hesaba çekilmez: 
1) Allah (c.c)  için Kur’ân okuyan. 
2) Allah (c.c)  için ezan okuyan. 
3) Allah’la (c.c)  kendisi arasındaki hakkı ve 

işverenin  hakkını koruyan işçi.  .(Hadis-i Şerif  
 

İNSANLARA GÜZEL SÖZ SÖYLEYİN! 
. . .  

--Vaktiyle biz İsrailoğullarından: Yalnızca Allah‘a kulluk 
edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, 
yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara 
güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de 
emretmiştik. Sonunda azınız  müstesna, yüz çevirerek 
dönüp  gittiniz                                                                 Bakara 83 
  

İYİLİK DOĞUYA BATIYA DÖNMEK DEĞİL 
. . .   

-İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz 
değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, âhiret 
gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. 
(Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan 
harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman 
sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş 
zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları 
taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır! 

-- Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır bırakacaksa 
anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek 
 Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur.               Bakara 177, 180 

 

       İKİ KORKU BİR YERDE OLMAZ 
-Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde “İki 

korku bir yerde cem olmaz. Eğer dünyada Allah’tan (c.c)  
korkarsan Allah (c.c)  âhirette seni korkutmaz. Dünyada 
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korkmaz da kötülükler yaparsan o zaman Allah (c.c)  
âhirette seni korkacağın şeylerle azap eder.” buyurmaktadır 
 

          O KIYMETLİ BEŞ ŞEY NEDİR? 
- “Beş şeyden önce, şu beş şeyin kıymetini bil: 
-İhtiyarlık      gelmeden önce, gençliğin    kıymetini, 
-Hastalık      gelmeden önce,  sıhhatin      kıymetini, 
-Yoksulluk   gelmeden önce,  zenginliğin kıymetini, 
-Meşguliyet gelmeden önce   boş vaktin   kıymetini, 
-Ölüm          gelmeden önce,  hayatın       kıymetini 
                        BİL.”  

     BİRBİRİNİZİ SEVMEDEN İMAN ETMİŞ OLMAZSINIZ 
-"Resulullah (s.a.v)  buyurdular ki: "Nefsim yed-i 

kudretinde olan zâta yemin ederim ki, imân etmedikçe 
cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe imân etmiş 
olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi 
haber vereyim mi? Aranızda  selamı yaygınlaştırın!" 
                            Hadis-i ş.) (Müslim, İmân 93(54), Ebu Davud, Edeb, 130, 131 
 

.ŞU YEDİ ŞEYİ Mİ BEKLİYORSUNUZ? 
-Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v)         

buyurdular ki: "Yedi şeyden önce amelde acele edin: 
1- Unutturucu fakirliği mi  bekliyorsunuz? 
2- Tuğyan ettirip azdırıcı zenginliği mi bekliyorsunuz? 
3- İfsad edici hastalığı mı bekliyorsunuz? 
4- Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? 
5- Ani ölüm mü bekliyorsunuz? 
6- Deccali mi bekliyorsunuz. Bu beklenen gâib bir şerdir. 
7- Yoksa kıyâmeti mi bekliyorsunuz? Kıyâmet ise 
hepsinden   kötü, hepsinden daha acıdır      Tirmizî, Zühd 4, (2308) 
 

O GÜN GİDECEĞİ YERE KİM NASIL GİDER? 
-Kıyâmet günü, ebedî kalacağı yere gitmek üzere,  herkes 

amel ve imanlarının derecesine göre farklı süratte yol 
alacaklardır. Resulümüz bunları üç grupta ifade 
buyurmuştur:  

- Yayalar,  - binekliler  - yüzü üzeri sürünenler. 
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-Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) 

buyurdular ki: 
"Kıyâmet günü insanlar üç sınıf  olarak haşr olunurlar: 
S.a.v.'e.soruldu: "Ey Allah‘ın Resulü! Bunlar yüzleri üzerine 
nasıl yürürler?" Şu cevabı verdiler: 
"Onları ayakları üzerine yürüten Zat-ı Zülcelal, yüzleri 
üzerine yürütmeyede kadirdir.Ancak bilesiniz, bu yüzleri 
üstü yürüyenler, önlerine çıkan her engele, her dikene karşı 
kendilerini yüzleriyle korumaya çalışırlar."  

     (Hadis-i ş.) (Tirmizî, Tefsir Benî İsrail (İsra), 3141).) 
- İlk iki sınıf ehl-i imandır, üçüncüsü ise kâfirlerdir.  Ehl-i iman 

da  iki grupta ele alınmıştır: 
Yayalar. Bunlar gidişte meşakkat çekecekler, ama 
sürünenlerinkinden çok hafif. 

-Bazı alimler, önce yayaların zikredilmiş olmasını, ehl-i  imandan 
yayan yürüyecek olanların çoğunluğu  teşkil etmeleriyle izah 
etmiştir. 
            RABBİNİZE KARŞI GELMEYİN! 

. . .  
-Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne 

babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey 
ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği 
söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan 
Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.           Lokman 33 
 

MELEKLER NE ZAMAN SAF SAF DİZİLİR? 
. . .    

21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, 
22. Rabbin’in emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği  
zaman her şey ortaya çıkacaktır. 
23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer  
hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var! 
24.İşte o zaman insan: "Keşke bu hayatım için bir şeyler  
yapıp gönderseydim!" der.                                  Fecr 21-24 
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. 
MAHŞERİN ŞEREFLİLERİ KİMLERDİR? 

-En şerefli sınıf binekli olanlardır.. 
El-Kâdi der ki: "Yüzleriyle korunurlar" ifadesi, onların ne 
kadar aşşağılayıcı ve perişan olacaklarını beyan eder. Allah 
(c.c)   eza veren şeylere karşı, onları, ellerine ve ayaklarına 
karşılık yüzleriyle korunmaya mecbur edilmesi.Dünyada 
iken alınlarını Alah için secdeye koymamalarından 
dolayıdır." 

ALLAH KULUNA ÇOK ŞEFKATLİDİR 

. . .  
-Herkesin, iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak 

yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde (insan) 
isteyecek ki kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe 
bulunsun. Allah (c.c)  kendisine karşı (gelmekten) sizi 
sakındırıyor. Allah (c.c)  kullarına çok  şefkatlidir.  Al-i İmran 30 

 

                 KIYÂMETİN DEHŞETİ 
. . .    

1- Kıyamet koptuğu zaman, 
2- Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; 
3- O, alçaltıcı, yükselticidir. 
4- Yer şiddetle sarsıldığı, 
5- Dağlar parçalandığı, 
6- Dağılıp toz duman haline geldiği, 
7- Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, 
8- Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 
9- Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!                  (vakıa)1-9 

YÜZÜ KARA 
Yüzü kara garip kulum, Nefis benim düşmanımdır, 

Sarpa sardı şimdi yolum, Seni sevmek imanımdır, 
İmdadıma yetiş Rabbim, Yalnız kaldım yetiş Rabbim 
Zarardadır garip kulun. Sensiz bir an hüsranımdır. 

  
Sual sorar meleklerin, Kulun olmak dileklerim, 
İmdadıma yetiş Rabbim, Amelsizdir defterlerim. 
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Cum'a gecesi veya cum'a günü vefat eden hiçbir müslüman 
yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun."  

                                  (Tirmizî, Cenaiz 72, (1074).) 
 ‘ -Kim Allah’ın mescidlerini ışıklandırırsa Allah onun 
kabrini aydınlatır. Kim mescidleri kokulandırırsa Allah 
kabrinde ona cennet kokuları gönderir. 
 

İLÂHÎ MAHŞER 
İlâhî mahşer yerine kurulur hak mîzan, 
Ümmet-i Muhammed için okunur ezan, 
Arşın altına toplanır hep ehl-i iman, 

- - - 
İlâhî habîbin mahşerde ümmeti için yalvarır, 
Bir hak mîzana bir Havz-ı Kevser’e varır, 
Ümmetim ümmetim der de Allah’a yalvarır, 

- - - 
Mahşer günü saf saf olur insanlar, 
Kimi amelini okur okur da ağlar, 
Güneş tepemize kadar iner de yakar, 

NAKARAT 
                                İlâhî mahşere girmeden, 
                               Hak mîzanı görmeden, 

Sırat-ı cahîme vurmadan, 
Cennet evine girenlerden eyle bizi Allah’ım! 

.     
 SUR ÜFÜRÜLÜNCE AKRABALIK BAĞI BİTER 
. . .  

-. Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 
kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar. 
Artık kimlerin (sevap) tartılan ağır basarsa, işte asıl bunlar 
kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık 
bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü (onlar) ebedî 
cehennemdedirler.                                            ……., Mü’minun 101,102,103 

 
. 

- “İdrar sıçramasından sakınınız. Çünkü kabir azâbının 
çoğu  ondandır ”                                             (H.Ş) İbn Hanbel 
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ANA BABAYA VE AKRABAYA YARDIM FARZDIR 

. . .  
-Allah’a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 

Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 
komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, 
ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve 
benzerlerine) iyi davranın; Allah (c.c)  kendini beğenen ve 
daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. 

 

        . . .   
 

-O gün her ümmeti, diz çökmüş görürsün. Her ümmet 
kendi kitabına çağırılır, (onlara şöyle denilir:) "Bu gün, 
yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız!"              Casiye 28                                  

. . .  
-Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan 

kimseler hariçtir. Bunlar, cennete girecekler. Ve hiçbir  
haksızlağa uğratılmayacaklardır .                             Meryem 60 
 

SALİH KULLARIN HAŞR OLUNMASI 
-Kâtip melekler de salih kimseyi selamla, müjde ile 

karşılarlar. O esnada salih kimseye hulle, taç ve burakla, 
başka melekler de gelir. Onu dilerse uçar gibi, dilerse koşar 
gibi bir hızla arş altında “Livaül-hamd” sancağı altına, 
Resûlü Ekrem Efendimizin meclisi saadetine götürürler.  

- ( O günde beyaz, güleç, sevimli yüzler vardır.) 
mealindedir.  

- (Güzel ameller, günahlardan tevbe eden mü’min için 
Mahşerde elbise, binek, azık, gölge bir siperdir. Amelleri 
tamamen benzemese de kişi sevdiği ile beraber 
haşrolunur.) 
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CEHENNEMLİKLER NE ÖLÜR NE YAŞAR   
א و  . . . ت  אن    א  אت ر  ْ א   َّ َ َ َْ َ َ ْ ُْ َُ َ َ ََ ّ َ ُ ُ َُ َ ّ ِ َ ً ِ ْ ُ ِ َ َ ََ ّ ِٰ◌  

-Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, 
cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar                            
                                                   .                                 ! Nisa 36 

ASİ KULLARIN HAŞR OLUNMASI 
-Günahını ve hayrını geçen mü’minlerin kâtip melekleri 

tarafından karşılanıp günahı sırtına ve boynuna bağlanır. 
Herkesin günahını yazan melek (şahit olamak üzere) onu 
Mahşer yerine götürürler. O gün her insan amellerini ve 
cezalarını görmek için fırka fırka Allah’a dönerler. Herkes, 
kendi ameline benzeyen kafileye katılır. 
 

ALLAH’TAN ÇOK KORKUN 
ء   . . . א  כ אن ز א א ر אس א א א ۪א א َ َ ٌَ ْ ِ َ ّ َ َ َّ َ ْ َ ّ ِ ْ ُ َ ّ َّ ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ ٌَ   

-Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyâmet  
vaktinin depremi müthiş bir şeydir! 

- Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği  
çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür.  
İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar  

      sarhoş değillerdir; fakat Allah‘ın  azâbı çok dehşetlidir! 
                                                                                       Hacc 2 

ALLAH’IN KULUNA TERCÜMANSIZ HİTABI 
אل . . . ى   ر א   ل א: ّو  ِאل ر ّ ُ ُ َ כ : َ ْא  ِ ِْ ُ ْ َ   

-Adiy İbnu Hâtim (r.a) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: 
"Sizden herkese Rabbi, aralarında bir tercüman olmaksızın, 
doğrudan doğruya hitab edecektir. Kişi o zaman (ateşe karşı 
bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar, hayatta iken 
gönderdiği (hayır) amellerden başka birşey göremez. Soluna 
bakar, orada da hayatta iken işlediği (kötü) amellerden başka 
birşey göremez. Ön cihetine bakar. Karşısında (kendini 
beklemekte olan) ateşi görür. 

ALLAH KULLARINA NİDA EDER 
-Ey filân! Ben sana ikram etmedim mi? Seni reis 

yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Atları ve develeri 
senin emrine vermedim mi? Reislik yapmana ve ganimetin 
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dörtte birini almana müsaade etmedim mi? diye soracak. O 
da: Hay hay (ettin) Yarabbi! cevâbını verecek. 

-Bana kavuşacağını hiç aklından geçirdin mi? diyecek. 
Kul; Hayır! cevâbını verecektir. Bunun üzerine hak Teâlâ 
Hazretleri: İşte ben de senin beni unuttuğun gibi, seni 
unutuyorum, diyecek. Sonra üçüncü kulun karşısına 
çıkarak, ona da bunun mislini söyleyecek. Fakat o kul; 

- Yâ Rabbi! Ben Sana, Senin Kitabına ve Peygamberlerine 
inandım; namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim, 
diyecek ve olanca gücüyle hayır senasında bulunacak. 
Teâlâ Hazretleri şöyle buyuracaktır: Şimdi sana şahidimizi 
göndereceğiz, denilecektir. Kul kendi kendine: Acaba bana 
şahitlik yapacak bu zât kimdir? diye düşünecek, fakat 
ağzına mühür vurulacak;  

-Uyluğuna, etîne ve kemiğine: Konuş! denilecek. Artık 
uyluğu, eti, derisi ve kemiği onun amelini söyleyecektir. Bu 
ona kendi nâmına bir özür bırakmamak içindir. İşte bu 
münâfıktır. Allah'ın hışımına uğrayacak olan da budur. 
                                                               ... Müslim, Zühd ve Rekâik, 16 

 

-Şu dört yere yapılan harcamalardan dolayı kıyâmet günü 
insan sorguya çekilmez.* 

1. - İnsanın ana-babasına yaptığı harcama, 
2. - İftar yemeği için yaptığı masraflar 
3. - Sahur yemeği için yaptığı masraflar, 
4. - Tayfası ( İşçisi ) için yaptığı masraflar, 

 

ALLAHIN LUTFU CENNET KİMELERE? 
. . .   

- Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine 
inananlara hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği 
kadar olan cennete koşunuz. İşte bu, Allah'ın lütfüdür ki 
onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.         Hadid 21 
 

                              BİR MİSAL 
-Yüce Allah (c.c)  bu ayet-i kerîmesinde Allaha ve 

peygamberine inananlara yedi kat yer ve gökler kadar 
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genişliği olan Cennet’i vaat ediyor. Her şeyin uzunluğu 
genişliğinden daha fazladır. Ne kadar bir ikram ki bugün 
ilim adamları güneşin 150 milyon senelik uzaklıkta 
olduğunu söylemektedirler. Bir o kadar da yeri düşünün. 
Biz Rabbimin kulları için yarattığı alemleri görmedik. 
Aklımızın alması çok zor. bir Düşün! Bir yumurtanın 
içindeki civciv dünyaya gelmeden evvel gel bu dünya çok 
geniş desek ne der? Benim yerim çok geniş, çok rahat der. 
Çünkü yumurtanın içerisinden başka bir yer 
görmemiştir.İşte bizler de öyleyiz.                    
                                                                       

İLK HESABA ÇEKİLECEK HANGİ ÜMMET? 
-İbn-i Mace’nin rivayetine göre Hz.Peygamber (s.a.v) bir 

hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: 
-“ İlk önce haşrolunup hesap görecek olan benim 

ümmetimdir. Kıyâmet günü Ümmet-i Muhammed ve 
peygamberleri nerededir diye nida edilir. Biz (yaradılış, 
davet ve icabet bakımından) son (olarak geleniz) fakat 
haşrolma ve hesab görme bakımından ilk önce (hesab 
görenlerden olmalıyız. 

HESAP VE HAK GÜNÜ 
-Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 
-"Kimin üzerinde Din kardeşine karşı ırz veya başka bir 

şey sebebiyle hak varsa, (paranın) bulunmadığı (kıyâmet ve 
hesaplaşmanın olacağı) gün gelmezden önce  daha burada 
iken hesaplaşsın. Aksi takdirde o gün, salih bir ameli varsa, 
o zulmü karşılığında kendinden alınır. Eğer hayrı yoksa, 
arkadaşının günahından alınır, kendisine yüklenir." 
                      (Hadis-i ş.) (Buhârî, MeZâlim 10, Rikak 48; Tirmizî, Kıyâmet 2, (2421).) 
 

DÜN YAŞANMAZ BÜGÜNÜ İYİ DÜŞÜN 
-Bir cenaze olduğunda, ‘o ölüm bana gelmeyecek’ diye 

düşünüp gafil olan insan… 
-Uyan ey gâfil! Daha dün dedeni, nineni, komşunu veya 

akrabanı mezarlığa kadar götürdün. ‘Ben de elbette buraya 
geleceğim’ diye hiç düşünmedin mi? Şöyle bir geriye bak! 
Ne yaptın bundan sonra ne yapacaksın? İyi düşün ve uyan 
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ki dününü tekrar yaşayamazsın yarın ise meçhul. Gün 
bugündür. Öyleyse gününü dosdoğru bir müslüman olarak 
değerlendirmenin yollarını ara. 

 

     O GÜN KULA KİTABINI OKU DENECEK 
1-Bütün  sırlar meydana çıkacağını bildiren, ayet ve işlenen 
her kötülüğün çirkinliklerinin tamamiyle ortaya çıkacağını 
bildiren diğer ayetler de bunu teyid ediyor. İlanın 
anlaşılmasını ve suçlunun da kendi aleyhine hüküm 
vermesi bunu icap ettirir. 
2-“Kitabını oku!  Bugün senin üzerine hüküm vermekte 
nefsin kafidir” demektir. Defterin hayır sahifesi, hayırlarla 
dolu ise o kimse için yaldız, süs ve göğsünde iftihar 
madalyası teşkil eder. Günah sahifesi de günahsız ise pırıl 
pırıl parlar. 
3-:(Kimin defteri sağ eline verilirse onun hesabı kolay 
görülür. Mü’min olan, ehline sevinerek gelip cennete 
girerler.) 
4-:(Kitabı arkasından sol eline verilen de”Eyvah 
mahvoldum!” diye bağırır ve şiddetli ateşe bırakılır.) 
5-ayetinin tefsiri: (Kimin kitabı solundan verilirse sol taraf 
taifesidir. (Eshabı meş’emeh) yani uğursuz, hayırsız 
fırkadandır.  
                      Keşke kitabım verilmeseydi 

- “Keşke bana ölüm olsaydı, malım beni kurtarmadı, 
saltanatım gitti!” der. Kâfirlerin sağ elleri boyunlarına bağlı 
olduğundan kitapları arkadan sol ellerine verilir… (Asi (de 
olsa) mü’mine inşallah sağından!  
6-Ayetinde: Allahü Teâlânın, Müslümanları mücrimler yani 
Kâfirler gibi kılmayacağını bildirmesi iman ile giden 
mü’minin günahkâr olsa da defterinin sağından 
verileceğine delil tutulmaktadır. (Vehbi Ef. Tefsiri). (Defteri 
sağından verilenler sağ taraf zümresi (eshabı meymeneh) 
yani meymenetli, uğurlu ve hayırlı taifedir.) Günah çeşitleri 
esasen üçtür. Bir kısmı şirk ve küfürdür ki tövbe 
edilmediyse bu affedilmez. 
1 TARIK 9 – 2 İSRA 14 – 3 İNŞİRAK 8 – 4 İNŞİRAH 10 – 5 HAKKA 25 – 6 KALEM 35 

. 

. 
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MAL VE EVLADIN FAYDA VERMEDİĞİ GÜN 
  

-- O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. Ancak Allah’a 
kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler  (o günde fayda 
bulur.)                                                                   Şuara 88,89 

                            KABİRDE NAMAZ 

"Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: " Mü'min, ölü, kabre girdi mi, güneş 
batışındaki haliyle ona temsil edilir. Bunun üzerine ölü oturup ellerini 
gözlerine sürer ve; Beni bırakınız namaz kılayım"der. K.S.17.Cilt 600.S  

 
UYAN EY MÜSLÜMAN GEÇ KALMADAN 

- dostlarını sende,uyar. Asıl gayemiz Ümmeti Muhammed’in 
yanan kandiline bir damla yağ akıtmak, var olan fakat küllenen 
iman ateşini körüklemektir. 
                           UYANMAZ 

Neylersin dünya yuttuğun uyanmaz, 
Saltanat sürer tuttuğun uyanmaz, 
Öyle bir gâfil avlarsın insanı, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 

 

Yağmur yağmayınca yerler uyanmaz, 
Rüzgar esmeyince dallar uyanmaz, 
Ecel gelmeyince gâfil uyanmaz, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 
 

Yalan yanlış dolar boş kafalarla, 
İnsanlar aldanır hoş sefalarla, 
Bu dünya ayakta hoş duâlarla, 
Aldanan perişan hiç uyanmaz. 

 

Aç elini göklere rahmet bekle, 
Yetmez ki ben müslümanım demekle, 
Bu davalar sürer bitmez ölmekle, 
Aldanan perişanlar hiç uyanmaz. 
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KULUN DERİSİ  ELİ AYAĞI ŞAHİT OLACAK 
. .    

-. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve  
derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik 
edecektir. 

-. Derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler.  
 Onlar da; Her şeyi konuşturan Allah (c.c) , bizi de 
konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na     
döndürülüyorsunuz                                              Fussilet 20,21 
 
          ÜÇ YERDE KİMSEDEN FAYDA YOK 

 

-Hz. Ayşe’yi (r.a) ağlarken gören Peygamberimiz 
(s.a.v), niçin ağladığını sorar. Rasûlullâh’a (s.a.v): 
“Cehennemi hatırladığım için ağladım! Siz, kıyâmet günü 
ailenizi hatırlayacak mısınız?” deyince Efendimiz ona şu 
cevabı vermiştir: 

-“Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz; 
-Mizan yanında; tartısı ağır mı geldi hafif mi öğreninceye 

kadar,  
-sahifelerin uçuştuğu zaman; kendi defteri nereye 

düşecek, onu öğreninceye kadar, 
--Sıratın yanında, cehennemin iki yakası ortasına 

kurulunca, bunu geçinceye kadar.”                        (Hadis-i Şerif) 
-Ayşe Anamız Ehl-i Beyt’ten olduğu halde cehennemden korkup 

ağlarsa bizim ne yapmamız lazım? 
-Kulun gizli ibadet edenlerini Allah (c.c)  gizlice cennete 

koyacaktır. Mizanı görmeden suali görmeden sıratı görmeden 
cennete girelerden eylesin rabbim. 

 

HAK DEFTERİNE HERŞEY YAZILMIŞ 
אب   . כ ٰوو א ََ َ ُ َ ِ ْ َ ِ ۪ى אُ ِ ْ ُ ْ ۪ ِ ْ ُ א َ  ۪ َ ّ ِ אل َ א  א و ن  ٰ و ِ َ َ ََ َ َ ْ َ ََ ُ ُ אِ َ   

-Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı 
olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. ‘’Vay halimize!’’ 
derler,  

-Bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 
(yaptıklarımızın) hepsini sayıp yazmış" BöyIece yaptıklarını 
karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye 
zulmetmez                                                                          Kehf 49 



 34 
-Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük 

yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Fussilet 46 

-O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından 
dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.                         Nur 24 
 

HAYRA ENGEL OLANI NE BEKLER 

) 
- (Herkesi) kötüleyen, söz götürüp getiren, 
- Hayra engel olan, mütecâviz saldırgan günahkâr, 
- Kaba ve kötülükle damgalı,                         Kalem 11-16 
- (Haksız yere) Bir kişiyi öldürürse bütün insanları 

öldürmüş gibi olur. Her kim bir kişiyi kurtarırsa bütün  
insanları kurtarmış gibi olur.                     …… Maide 32 

 

BİR NİDA GELDİ MAHŞER YERİNDEN 
-“Ümmetim, ümmetim! ümmetimsiz gerek değil cennetin” 

dediği gün Muhammed Mustafa (s.a.v) imdada yetişmek ve 
ümmetine şefaat etmek için koşacak. Diğer peygamberler 
bile Efendimizden (s.a.v) medet isteyecek. 

 
Mahşeri kuşatmış bütün melekler, 
Korkudan titriyor ah o yürekler, 
Ümmetin saf saf olmuş seni bekler, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Cehennem üstüne sırat kurulur, 
Herkesin ettiği orada sorulur, 
Ümmetin halleri o gün ne olur, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Mahşer’de mizanın her sorgusundan, 
Dillerde tutulur ah korkusundan, 
Atalar kaçar o gün yavrusundan, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Dost dostunu soramaz o gün üç yerde, 
Yalvarır Muhammed ümmetim nerede, 
Kapanır secdeye ağlar Muhammed, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
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      KULAĞA, GÖZE, KALBE KARŞI ŞÜKÜR AZ! 
  - “Oysa, sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O’dur. 

Ne kadar az şükrediyorsunuz!”   
Elin kıymetini eli olmayana sor. Gözün kıymetini bir köre sor. 
Kulağın kıymetini bir sağıra sor.Kalbin kıymetini kalbi hasta 
olana sor. Dilin kıymetini dilsize sor.  Aklın kıymetini mecnun 
yani deliye sor. O anlatmakta sende anlamakta biçare kalırsın. 
Bu kadar kıymetli nimeti verene ibadet ve şükretmeyene 
şaşmak lazım. 

 
ALLAH KULUYLA NE ZAMAN BERABERDİR? 

- "Resûlullah s.a.v. buyurdular ki:"Kulum, beni andığı 
dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla 
beraberim."                                                        İbn Mâce, Edeb, 53 

İLK SUAL NAMAZ! 
. . .  .  

-"Kıyâmet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını 
verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu 
hesap bozuk olursa, hüsrana düştü demektir. Eğer farzında 
eksiklik çıkarsa  Rab Teala hazretleri: "Bakın, kulumun 
(defterinde yazılmış) nafilesi var mı?"  buyurur. Böylece, farzın 
eksikleri nafile (namazları) ile tamamlanır." 
 (Tirmizî, Salat 305, (413);  Nesâî, Salat 9, (1232).) 
 

GÜNAH İNSANDAN NASIL AKAR? 
-“Mü’min kul abdest almaya başlar; ağzını yıkadığında 

günahları ağzından, burnunu temizlediğinde burnundan, yüzünü 
yıkadığında yüzünden, kollarını yıkadığında ellerinden, başını 
meshedince kulaklarına varıncaya kadar başından, ayaklarını 
yıkayınca tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarından günah 
çıkar gider. Sonra mescide kadar yürümesi ve kılacağı namaz 
nafile (bir ibadet) olur                                   (Münzir-i Tergib c.1 s.23) 
  
    MELEKLER GÖREVİ NE ZAMAN DEVREDER? 

-Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve ikindi 
namazları vaktinde kişinin yanına gelirler ve görev devir teslimi 
yaparlar.  
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-Allah teala, bu meleklerine: “Kullarım ne yapıyorlardı? diye 

sorar. 
-Bu görevli melekler: “Onlara vardığımızda namaz kılıyorlardı, 

ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı.” derler. 
-Yüce Allah (c.c) şüphesiz ki, kullarının her halini bilmektedir. 

Meleklerine soruşu onları kulları hakkında şahitlik yapsınlar 
diyedir                                                                               Müslim, Mesacid 210, (632) 

 

 
                 BU KİTAPCIMIZDAN 
    
         ÇOK MEŞGUL DİN KARDEŞİM! 
              
               NAMAZ VAKTİ GELDİĞİNDE 
                    - SENİ İŞ BEKLER  
                    - İŞÇİ BEKLER 
                    - PATRON BEKLER  
                    -ÂMİR BEKLER  
                    - VE MEMUR BEKLER   
                          

                          dikkat! 
       O saat de Allah da senden Namaz bekler  
                -İyi düşün kararı ona göre ver. 
       
                  HAYRIN KABUL OLMASINA NE MANİ OLUR          

- “Onların sadakalarının kabul edilmesine engel olan şey, 
onların Allah‘ı ve peygamberini inkâr etmiş olmaları, namaza 
üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermelerinden 
başka bir şey değildir”                                                 Tevbe 54 
                          NASIL YALVARALIM                         
Eğer bu güne kadar Allah’ın huzuruna gelememiş isen yani 
namaz kılamamış isen veya üşeniyorsan tertemiz bir abdest 
alıp tertemiz bir gönülle şöyle bir yalvarıverelim; 
“ Yarabbi ben senin kulunum, huzuruna gelmek istiyorum. 

-Ne kadar kusurlu olsam yine güneşin doğar üstüme 
benim.  
   -  Yesem senin o güzel nimetin yerim  
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   - İçsem senin nurun suyun içerim  
   -  Göçsem senin arzına, toprağına göçerim.  
   -  O güzel havandan teneffüs ederim. 
   -  Gücüm yetmez ki, şu cihandan çıkıp gideyim 
   -  Ne olur beni kabul et huzuruna geleyim. 
   -  Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırarak tekbir 
almak dünya kailesini geriye bıraktım huzuruna geldim 
demektir.  
Böyle yapıp, “Yarab huzuruna geldim” 
Diyeyerek yalvarıp iki damlacıkta gözyaşı akıtıvermeli, iş 
biter.  
 - ÜÇ KİŞİNİN NAMAZI KABUL EDİLMEZ 

ve hiçbir hayırları semaya yükseltilmez: 
1.Geri dönünceye kadar kaçan köle,  
2.Ayılıncaya kadar sarhoş kişi,  
3.Razı edinceye kadar, kocasını darıltan kadın.”                           

     K. Sitte, Haklar, 5, (3297))  

      AĞAÇLAR, OTLAR ALLAH’I ZİKREDER 
 

 -Şayet dağlara ve bağlara baksan o zaman onlardan ibret 
alırsın. Ağaçların, otların Yüce Allah’a tesbih ettiğini, yaprakların 
avuç açıp semâya doğru duâ ettiğini görmez misin? 
(Yaprakların damarlarını yan yana getirsen orada “Allah” yazılı 
olduğunu göreceksin.) 

- Yüce Rabb’imiz bize; “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan 
herkes O'nu tespih eder. O'nu övgü ile tespih etmeyen hiçbir 
şey yoktur. Ne var ki siz, onların tespihini anlamazsınız. O, 
halimdir, bağışlayıcıdır.                                                     (İsrâ: 44) 
 

ABDEST AZALARI NUR OLACAK! 
-Rasûlullah (s.a.v), kıyâmet günü; görmediği ümmetlerini, 

almış oldukları abdestten dolayı abdest azaları ve 
yüzlerinin parlaklığıyla tanıyacağını belirtmiştir.  

(Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 23.) 
     KUR’ANDA NAMAZ BAHSI GEÇEN AYETLER 

- Ey Müslüman Kardeşim! Rabbimiz, Kur’ân-ı Azîmü’ş-
Şân’ında 83 yerde namazı, 43 yerde: “ekîm” kelimesiyle 
namazı dosdoğru kılmayı, 13 yerde rükû etmeyi ve 64 yerde 
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de secdeyi emretmektedir. Bu 83 yerdeki namaz emrinin 
33’ü, zekâtla birlikte zikredilmiştir. 

- Peygamberimiz ise hadisi şerifinde namazı ibadetlerin 
     en hayırlısı olarak tavsiye etmiştir.                      (K.Sitte, 2324.) 
           
                . 
                BİR DE İŞ VERENİ DÜŞÜN! 

-İşveren bir patronu düşün! İşçisine 83 defa şu işi yap 
diye bir emir verse. Sıkı sıkı tembih etse. Fakat işçi o işi 
yapmazsa işveren onun hakkında ne düşünür onu kapının 
önüne koymazmı?  

-Birde Ana babayı düşünün? Oğluna veya kızına 83 defa 
şu işi yapacaksın derde. evladı O iş yapılmazsa acaba o 
ana baba evladına nasıl muamele eder dersiniz? 

- 83 defa sana namaz emrini veren ne işverenindir, ne de 
ana baban. (Sana el veren, ayak veren, göz veren, kulak 
veren, eş veren, iş veren, azık veren, rızık veren, hayat 
veren, seni yoktan var eden; RAB’bindir bu emri veren!) 

 

KABİRİN SIKMASI NASIL 
-Abdullah bin Amr’dan Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: 

Sa’d bin Muaz hakkında: “O öyle bir kişidir ki, arş onun için 
hareket etti. Gökyüzünün kapıları onun için açıldı. Yetmiş bin 
melek onun lehine şahitlik etti. Yine de o kabir de öyle bir 
sıkıştırıldı ki, onu doğu ile batı arasındaki herkesin sesini 
duyabileceği kadar sıktı. 

KABRİN BEKÇİLERİ KİM? 
-Namazını kılan bir mü’min ölünce azap melekleri gelir ve 

kabrinin 
-sağ tarafından girmek ister. Oradan bir kapı açılır ve bir 

bekçi çıkar; “Buradan geçemezsiniz” der. Kim olduğu 
sorulunca “bu kulun kıldığı namazların karşılığındaki 
bekçiyim” diye cevap verir. Melekler kabrin 

-solundan girmek isterler. Tutmuş olduğu orucun karşılığı 
olan bekçi oradan girmelerini engeller.  
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-Kabrin baş tarafından girmek isteyince; oradan verdiği 

zekat, ana-babaya itaat ve sadakanın karşılığı olan bekçi 
oradan girmesine izin vermez.  

-Ayak tarafından girmek isteyenlere, haccın karşılığı olan 
veya fakirliğin sabrı karşılığı olan bekçiler izin vermez. 
Kabrin  

-ön cephesinden girmek istediklerinde ise Kelime-i 
Şahâdet’in karşılığında Yüce Allah’ın (c.c)  diktiği bekçiler 
izin vermez. Böylece kabrin beş cephesinden giremeyen 
azap melekleri:  

-“Yâ Rabbi! Biz bu kulun kabrine giremiyoruz” derler. 
Rabbimiz: “Benim beş emrimi yerine getirenlere siz azap 
edemezsiniz.” der. 

- (Ya bu kul namaz kılmamışsa kabrin sağ tarafını, 
oruç tutmamışsa sol tarafını, zekât vermemişse baş tarafını, 
hacca gitmemişse ayak tarafını, Kelime-i Şahâdet 
getirmemişse ön cephesini kim koruyacaktır?) 

-Kişi ölümü anında gözünden perde kalkar ve 
gideceği yeri görür. Ama dönüşü yok. Eğer yeri azapsa 
çırpınarak can verir. Eğer yeri cennet gibi güzelse 
sevinerek can verir. 

 

İŞTE HAYAT BU, İYİ DÜŞÜN! 
-Dünyada insan ömrü ortalama 70 yıldır. 

Bunun 15 senesi çocukluk çağlarına gidince geriye 55 yıl 
kalır.55 yılın toplamı 20.075 gün eder. Eğer günde beş vakit 
namaz kılsan; her vakit namaz da 20 dakikanı alsa günde 
100 dakika yapar. 55 yılda namaza ayırdığın zaman; 1.394 
gün veya 33.458 saat eder. 70 yıllık koskoca bir ömür de 
namaz ibadeti için harcanan vakit 3 yıl 9 ay 29 gün eder. 
                      

 EV HALKINI ATEŞDEN KORUYUN 
 

-Kıymetli mü’min kardeşim! Sabahın seher vakti duâların 
kabulolacagı namaz saatinde çocuklarını uyarmayıp 
uyanmasınlar diye üzerini iyice örten evladını alev alev 
yanan fırına atmış oluyorsun. kardeşim! Sana sesleniyorum: 
Tahrîm suresinin 6. âyetinde mealen Hz. Allah diyor ki: 
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“Yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem ateşinden ehl-i 
ayalinizi koruyunuz.”diyor. 

-Sen insan bedeninin ateşte nasıl yandığını gördün mü?  
-Aynen çam çırası gibi çatır çatır yanmaktadır. Ayrıca 

taşın nasıl yandığını hiç gördünüz mü? Bir gidin kireç 
yakılan ocaklarda taşların yanmasını seyredin. O kuyunun 
içinde ikibin derecede çatır çatır yandığına şahit 
olacaksınız. Sen çocuğunu veya aileni o ateşin içine atabilir 
misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim yok. Bırak 
ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını üstüne tut. 
Mümkün değil dayanamazsın. Ona göre iyi düşün ve 
kararını ver. 

                    NASİHAT 
Ezanlar okundu sen hiç duymadın, 
Yatıp yerlere yüzün sürmedin, 
Ben de seni defterime koymadım, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 

                Niçin abdest alıp kılmadın namaz? 
                Hakk’a yalvarıp eylemedin niyaz, 
               Mahşer içinde adın oldu beynamaz, 
               Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 

Beş vakit namazı kılmaz yatardın, 
Boylu boyunca küfre batardın, 
Benim has kullarıma çalım satardın, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 

               Niçin terk eyledin farz ile sünneti? 
               Duymadın mı cehennem ile cenneti? 
               Nasıl olursun Muhammed ümmeti? 
               Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

 
Geldin amma kulum günahın ağır, 
Şeriata oldu kulağın sağır, 
Cehenneme gir de, ‘yâ medet!’ Çağır, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
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(Kıyâmet gününde, adalet terazisini kurarım.Hiç bir kimse 
zerre kadar zulüm olunmaz). (2) ayetinde: Hardal kadar da 

olsa ben ameli mahşere getiririm. Hesap görmekte ve 
cezaya hüküm vermekte herkese ben kâfiyim.) 

buyrulmuştur. (3) (Lokman aleyhisselam oğluna : “Ey 
oğulcuğum, amelin hardal kadar küçük olsa, bir kaynağın 
içinde kapalıda olsa yahut dünyanın uzak bir köşesinde 

veya göklerde bile olsa, Allahü zülcelal onu mahşere 
getirir!”) demiştir. Kıyâmette Kâfirler için mizan olmayacağı 
(4) İşte onlar, (Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr 

eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz 
onlar için kıyâmet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız). (5) 

Her kul hayırından işlediğini hazır bulur.) 
-  Zerre hayır işleyen onu görür ;  zerre kadar şer 

işleyende şerrini görür.) 
-  Her ferdin çalıştığı işi muhakkak göreceği evvelki 

kitaplarda da yazılıdır. 
1 ENBİYA 47 – 2 –enbiya 47-  3 LOKMAN 16 – 4 KAF 105 – 5 AL-İ İMRAN 30 

 

             GÜNAHKÂR KİMSE O GÜN NE İSTER? 
. . .   

11-Günahkâr kimse ister ki, o günün azâbından 
(kurtulmak için), oğullarını 

12- Karısını ve kardeşini, 
13- Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini 
14- Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak verip  
      de, tek kendini kurtarmak ister 
15- Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem)  
      alevlenen bir ateştir. 
16- Derileri kavurup soyar.                        Mearic 11-16 

 
İNSAN TERİ TOPRAĞA OTUZ METRE İŞLEYECEK! 

. . .   
-"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 

"İnsanlar kıyâmet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler 
yerin içinde yetmiş zira'lık derinliğe kadar iner ve bu ter 
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(yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale 
getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar 
ulaşır."   

-Bu dünya’da altı ay kış olsa ve kış boyu yağmur yağsa, 
toprağa sadece 1,5-2 metre kadar yağmur işler. Oysaki, 
Âhirette 70 zira kadar (70 zira 35 metreye eşittir) insanın teri 
toprağa işleyecektir ve mahşer 50 bin yıl olacaktır. 

  Buhârî, Rikâk 47; Müslim,  Cennet 61, (2863) 
. 
.. 
 

O GÜN GÜNEŞ KAÇ MİL YAKLAŞACAK? 
-İbnu Hacer, bu terleme hadisesini, bir başka hadisin 

yardımıyla daha bir izah eder. Hadis şudur: "Kıyâmet günü 
güneş arza (bir mil kadar) yaklaşır. İnsanlar terlerler. Kimi 
vardır, teri ökçesine kadar yükselir, kimi vardır ayağının 
yarısına kadar yükselir; dizine kadar yükselenler, uyluğuna 
kadar yükselenler, böğrüne kadar yükselenler, omuzuna 
kadar ve hatta ağzına kadar -ve eliyle işaret eder. 

-Başka bir rivayette sahabiler resulumuze “ya resul allah 
bu bir mil ölçü milimidir. Yoksa kadınların örgü ördüğü mil 
mi ?”diye sormuşlardır 

-yükselenler, vardır. Ağzına kadar yükselen ter, sahibine 
gem  vurmuş olur. Bazılarını ter tamamen bürür -ve bunu 
söylerken elini başının üzerine vurur.-" Bazı rivayetlere 
göre hesap gününün sıkıntısı o kadar şiddetlidir ki, 
insanlar:  

-Ya Rab cehenneme gidecek de olsak bizi bundan kurtar 
derler! 
  Müslim'in bir rivayetinde tere batmanın, kişinin ameline 
göre olacağı belirtilmiştir.Peygamberler, şehidler ve 
Allah’ın diledikleri bundan istisna edilmiş, en şiddetli ter 
sıkıntısının da kâfirlere, sonra büyük günah sahibine sonra 
bunları takip edenlere olacağı, mü'minlerin kâfirlere göre az 
olacagı belirtilmiştir."                               K.S.14.Cilt 366-400.Sayfa 

 

BAŞKASINA GÜNAH YÜKLEMEK İSTEYEN  
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. . .  
- Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü 

(günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) 
çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir 
şey yüklenmez. 
 -Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı 
kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine 
temizlenmiş olur. Dönüş Allah‘a dır.                 Fatır suresi 18.ayet 

-Resulullah (sav) efendimiz: "(Arz) bu toprak o gün 
Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatır" mealindeki 
ayeti okudu  -"Arz-ın anlatacağı haberleri nelerdir, biliyor 
musunuz?" diye sordu. Yanındakiler: "Allah ve Resulü 
bilir!" diye cevap verdiler. Resulullah (sav) açıkladı: "Bu 
haber, kadın ve erkek her kulun arz üzerinde işlemiş 
oldukları amellere şahidlik etmesidir. Her kul için arz: "Şu 
ayda, şu günde, şu şu işlemi yaptı" diyecektir" 
                                         Tirmizi, Kıyamet, (2431), Tefsir, Zilzal8, (3350) 

 
HERŞEY TERAZİYE KONACAK 

. .  
-Mahşerde amellerin tartılması haktır. Hayır ameli ağır 

olanlar felah bulurlar! buyrulmuştur. (2) ayetinde: mizanda 
sevabı hafif gelenler nefislerine zulmettiklerinden büyük zararda 
olurlar, mealindedir. Mizan çok büyüktür. Kur’an Allah’a zikir ve 
güzel ahlak mizanda ağır gelir. Mevla’mız dilerse ufacık bir 
sevabı dağlar kadar yaparak mizanda hayırları ağırlaştırır. 

- Mizan bir habbe ile ağır gelecek kadar hassastır. Hayırları 
ağır olanlar Cennete, günahları ağır olanlarda cehenneme 
gideceklerdir. Meğerki Rabbi Teala iman ile gidene eğer şefaat 
erişmezse günahı kadar Cehennemde yanar.  

-Hayırla alakalı herşey Mizana konacaktır. 
-Mushaflar, - hayırlı kitaplar -buna yarayan defterler. - 

Hokka kalem - mahrem yerini örten elbise - abdest suları, 
abdest avlusu -seccade -(cami, köprü, su ve yol 
malzemeleri) -,dikilmiş ağaç -yoldan kaldırılan (taş, 
çamur, diken) -batağı geçmek için konan taş -fakire 
verilen ( sadaka, yemek, elbise) - misafire verilen (yemek, 
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yatak, içme suyu) -kurbanın her şeyi -camiden kaldırılan 
toz gibi. 

-Yoksula verilecek bir lokma kuru ekmek kıyâmet günü 
kişinin mizanına (amel terazisine) konacak ve sevab kefesinin 
ağır gelmesini sağlayacaktır. 
 -Hülasa: Din için veya hayır niyeti ile yapılan her iş, çok 
küçük bir şey de olsa mizana konur. Bunun gibi şerle ilgili 
şeylerde şer tarafına konur.      1 Araf 8 – 2 Araf 9 

-Ebu Malik şöyle demiş! Resulullah (s.a.v) : «Temizlik imanın 
yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhan Allah ve 
Elhamdülillah göklerle yer arasını doldurur         Müslim, Tahâre,t 1…       
     MAHŞERDE ON ŞEYDEN  SORULACAK 

1- Beş vakit namaz ve zekattan, 
2- Heva ve hevesine (nefsine) uymaktan, 
3- Ana, baba hakkından, 
4- Evlad ve iyalinin hukukundan, 
5- Hizmetçilerin haklarından, 
6- Komşu ve akraba haklarından, 
7- Sıla-i rahimden (akrabayı ziyaret etmek) 
8- Müslüman kardeşine edilen buğuz ve düşmanlıktan, 
9- Emr-i bi’l-maruf, Allah’ın emirlerini tutup nehyinden kaçmak 
10- Gıybet, başkalarının arkasından konuşmak ve söz taşımaktan. 

 
       KELİME-İ ŞEHADET’DE TERAZİYE KONACAK 
Resulullah (s.a.v) şöylebuyurdu: “Kıyamet günü bütün 
yaratıkların duyacağı biçimde ümmetimden bir adam 
(hesaba) çağırılır ve ona (günahlarının yazılı olduğu) 
doksan dokuz sicil (yâni büyük defter açılıp) yayılır. Her 
defter gözün görebildiği saha kadar uzundur. Sonra Allah 
(c.c) (o kula) :Bu sicillerde yani (günahlar) dan bir şey inkâr 
eder misin? buyurur. Kul: Hayır, ya Rabbi, der. Sonra Allah 
(ona): (Kulların sevaplarını ve günahlarını) kaydedip tutan 
yazıcı melekler sana haksızlık ettiler mi? buyurur. Sonra 
(yine) Allah (c.c): Şu (kadar günahlarına karşılık bir iyiliğin - 
hayrın var mı? diye sorar. Bunun üzerine adam büyük bir 
korkuya kapılarak (telaşından): Hayır (hiç bir iyi amelim 
yok), diyecek. Sonra Allah (c.c) (vardır). Şüphesiz katımızda 
bize senin bir takım iyi amellerin bulunur ve şüphesiz 
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bugün sana hiç bir zulüm yoktur, buyurur. Sonra o adam 
için bir yaprak kâğıt çıkarılır ki onda  

-"Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühu ve Resûlühu” dilimle söyler. Kalbimle de tasdik 
ederim ki, “Allah'tan başka ibadete tapınmaya lâyık hiç bir 
ilâh yoktur ve dilimle söyler, kalbimle de tasdik ederim ki 
Muhammed, Allah'ın kulu ve (son) elçisi, peygamberidir.". 
Resulü Ekrem (s.a.v) buyurmuş ki: “Adam: Yâ Rabbi, şu 
(koskoca) büyük defterler yanında bu kağıt nedir? Allah 
(ona): Şüphesiz, sana zulüm edilmeyecek, buyurur. Sonra 
siciller (yani günahlarının yazılı olduğu büyük defterler) 
terazinin bir kefesine konulur. Şahadet kelimesinin yazılı 
olduğu kâğıt da terazinin diğer kefesine konulur (ve tartılır). 
Büyük defterler hafif gelir ve o kâğıt parçası ağır gelir.   

 İbn Mâce, Zühd, 35 
KELİME-İ TEVHİD’DE MİZANA KONACAK 

 

Abdullah b. Amr'dan: Peygamber (s.a.v)'in yanında 
oturuyorduk da çöl halkından bir adam geldi;bir soru 
sordu?» Sonra Hz. Peygamberimiz döndü ve şöyle 
buyurdu: Nuh’un vefatı yaklaşınca, oğullarına dedi ki:  Ben 
size vasiyetimi söylüyorum. Size iki şeyi emrediyorum ve 
size iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmaktan ve 
kibirlenmekten sizi men' ediyorum.»  

-Size, Lâ İlahe İllallah'ı emrediyorum; Çünkü yedi kat 
göklerle yedi kat arzı bir terazinin kefesine kosalr Lâ İlahe 
İllallah da diğer bir kefeye koysalar, bu tevhit onlardan 
daha ağır basardı. Eğer yedi kat göklerle yedi kat arz, uçsuz 
bucaksız bir çember olsalar, onları Lâ İlahe İllallah ve 
Sübhanellahi ve bihamdihi kelimeleri kırardı; çünkü bu 
kelimeler her yaratığın duasıdır ve bunlarla her şey 
rızıklanır. (Lâ İlahe İllallah ile Sübhanellahi ve Bihamdihi 
kelimelerini söyleyin, bu ikisini bırakmayın)    İbn Han bel, II, 225 
 

GÖK KAPILARINI NE AÇAR? 
-Ebu Eyyüb'dan: Nevf ile Amr b. As'ın oğlu Abdullah 

buluşunca Nevf şöyle dedi: 'Eğer gökler, yer ve ikisi 
arasındakiler terazinin bir kefesine konsa, La ilahe illallah 
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(cümlesi de) diğer kefesine konsa bu cümle diğerlerinden 
ağır gelir, isterse gökler, yer ve ikisi arasındakiler demirden 
bir tabaka haline gelseler bile.' -Birisi de dedi ki: 'La ilahe 
illallah (cümlesi) izzet ve celal sahibi Allah'a ulaşıncaya 
kadar onları deler, parçalar geçer.'  

-Abdullah b. Amr şöyle dedi: Resulullah ile (s.a.v) akşam 
namazı kılmıştık, kalan kaldı ve giden gitti. Resulullah 
elbisesini nerdeyse dizlerine çekerek  (heyecanla) geldi ve 
buyurdu ki :  
"Müjdeler olsun, ey Müslümanlar topluluğu! Rabbiniz sizin 
bu hareketinizle meleklere karşı iftihar edeceği gök 
kapılarından birini açtı ve şöyle diyor: 'İşte bunlar benim 
kullarım, farz ibadeti eda ettiler, şu anda da diğerinin (vaktini) 
bekliyorlar.”                                                                  İbn Hanbel, II, 186 

 

MİZANA  NELER KONACAK NELER? 
-Ebû Hureyre (r.a) şöyle diyordu: Peygamber (s.a.v): "Her 

kim Allah 'a inandığı için veya dini tasdik ederek Allah 
yolunda cihâd etmek niyetiyle bir at bağlarsa, şüphesiz o 
atın yediği yemler, içtiği sular, atın dışkısı ve sidiği kıyamet 
gününde o şahsın mizanında (sevap olacak) buyurdu. 
                                                                                Buhari, Cihad, 45 

-Ey müslüman, bu hadisin mana ve ehemmiyetini bu 
güne uygulayacak olursak, bu günün Allah yolunda olan 
araçlarının, tekerleklerinin dönmesi, aracın yakıtı, benzini 
ve yürüdüğü yollarda inşallah Allah yolunda olanların 
mizanına konur. Allah cümleti ümmeti, Muhammedin 
mizanını hayırla ağır eylesin                                         Amin… 
                                               SUAL 

-Zâlimleri, kadınlarını ve taptıklarını da toplayınız; onları 
durdurunuz! Sorguya çekileceklerdir. 

- (Kitabı sağından verilenlerden başka herkes, kötü amel 
sebebiyle rehin tutulup bekletilecektir). “Vesari...” emri 
kerimei mucibine hayırlar için erken davrananların hesabı 
erken görülür. Yatsı ve sabah cemaati de hesapsız cennete 
girenlerin ameline yakındır.(Mahşerde “gece ibadet edenler, 
her halinde Allah’u tealaya hamdedenler, Zâlimi affedenler 
nerede?”diye hesapsız cennete gitmek için çağırılırlar.)  
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Sabiku… Emrince hayırda başkalarını geçenler Cennete 
girmekte de Geçerler                                           Saffat 23 – 4 Müddesir 39 

 

SERİ HESAP GÜNÜ 
א   א  אو כ א אس  א כ א ِم  َِ ِ ُِ َ َ ََ َ ِ ُ َ ِ ُْ َ ْ ِ ِ ٍ َ ْ ََ ّ ُ ُ َ ن ۪◌ْ ْ א و  ؤن כ ئכ  َאو َُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ   

-Mahşerde ve hesapta beklemek herkesin ameline 
göredir. Kâfirlerin beklemesi elli bin seneye kadar uzar. Asi 
müminler için bekleme azalır. Salihler için daha az olur. 

- Ayeti (Kıyâmette, Ben Azimüşşan, her insanı imamları 
ile ( yani kitapları yahut peygamberleri, dinde ileri 
gelenlerinin adlarıyla dünyadaki reisleri yahut amel 
defteriyle) çağırırım !) mealinde tefsir olunmuştur. Bu 
ümmet dünyaya en son gelmişse de âhirette hesabı en 
evvel görülüp, necat bulanlar en önce Cennete gidecektir. 
Allahü Teala bir anda bütün mahlukatın hesabına bakar. 
Seriul hisaptır. Her kul yalnız kendine soruluyor zanneder. 
Hâlbuki hakimler hâkimi  tek söz sahibi olan Allah bir anda 
herkese sorar.  

-Mahşerde sual yerleri çoktur. Namaz hesabını veren, 
diğer suallerden çabuk kurtulur. Tahareti ve abdesti güzel 
olanın namazı da güzel olursa başka kusurlarını örter. 
Namaz hesabını vermeyen yakalanır. Namazdan sonra 
sorgu, zekâttan olur. Kul hakkı borcu olanın namazını, 
orucunu, zekâtını vesaire hayratını alacaklıları alır;  o da eli 
boş kalır 

- (Zatı Ulûhiyetime yemin ederim ki kâfirlere yaptıkları 
küfürlerin, asilere yaptıkları günahların hepsinden muhakkak 
soracağım.)  

- (Kulak, göz, kalp ve bütün azanın işlediği şeyler sahibinden 
sorulacaktır.  

-Ve buna ait ayetler hükmünce ( Peygamberlere tebliğleri 
keyfiyetinden, mü’minlere Allahü Teala için halis amel edip 
etmediklerinden ve bütün doğrulara doğruluklarından 
sorulacağında) yolsuz hareket edenlerin hiçbirisinin sorgudan 
kurtulamayacağı aşikârdır. Tevbe edenin tevbesi kabul 
olmuşsa sualden kurtulur.      1 İsra 71 – 2 Hicr 92 – 3 İsra 36 – 4 Ahzab 8 
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O GÜN HERKES SUÇ ALETl BOYNUNDA GELİR 
- (beytulmal yani devlet malına hiyanet edenin kaptığı 

şeyi, arkasından boynuna bağlanmış olduğu halde, 
Mahşere getireceği)  (Zekat borcu olan malın, o kimsenin 
arkasından boynuna halka gibi bağlanıp getirileceğini) 
bildiriyor. Bunun gibi  

-  Zekata borç olan hayvanın da borçlunun omzunda 
bağırarak mahşere getirileceği ve memurun, ücret veya 
maaşından fazla, haksız aldığı şey dahi boynunda asılı 
olarak Mahşere geleceği. Buhari hadislerinde beyan 
olunmaktadır.  

-Dünya mahkemelerinde bile eden suç aletleri, deliller 
mahkemelere getirilmektedir.  

-Dünyadaki hırsızlar mal sahipleri ile helallaşmamışlarsa 
çaldıklarını yüklenip mahşere götürür.  

-Ahiretteki geçitleri ancak günahı az olan geçer. 
 1 ABESE 38 – 2 KAF 21 – 3 ZİLZAL 7 –  4  TEBBET - 5 AL-İ İMRAN 161 – 6 AL-İ İMRAN 180  

 

DESİNLER DİYE İBADET EDENİN HALİ 
Rasûlullah (s.a.v)buyurduki"Kıyamet günü ilk çağrılacaklar, 
Kur'an-ı ezberleyen biri, Allah yolunda öldürülen biri ve bir 
de çok malı olan biridir. Allah Teala -Kur'an okuyana: 
"Ben Rasulüme indirdiğim Kur-anı sana öğretmedim mi?" 
diye soracak. Adam: 

- "Evet ya Rabbi! diyecek. "Bildiklerinle ne amelde 
bulundun?" diye Rab Teala tekrar soracak. Adam: "Ben 
onu gündüz ve gece boyunca okurdum" diyecek. Allah 
Teala:  

-Yalan söylüyorsun! diyecek. Melekler de ona: "Yalan 
söylüyorsun!" diye çıkışacaklar, Allah Teala ona: "Bilakis 
sen, "Falanca Kur'an okuyor"densin diye okudun bu  
söylendi" der. -Sonra, mal sahibi getirilir. Allah Teala: 
"Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol 
verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?" der. Zengin adam, 
"Evet ya Rabbi" der. "Sana verdiğimle ne amelde 
bulundun?" diye Rab Teala sorar. Adam: "Sıla-i rahimde 
bulunur ve tasadduk ederdim" der. Allah Teala: -yalan 
söylüyorsun diyecek "bilakis  "Falanca cömerttir" desinler 
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diye bunu yaptın ve bu da denildi" der. Sonra Allah yolunda 
öldürülen getirilir. Allah Teala: "Niçin öldürüldün?" diye 
sorar. Adam: "Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de 
öldürülünceye kadar savaştım" der. Hak Teala ona:  

-"Yalan söylüyorsun!" der. Ona melekler de: "Yalan 
söylüyorsun!" diye çıkışırlar. Allah Teala ona tekrar: 
"Bilhassa sen:"Falanca cesurdur" desinler diye dögüşdün 
ve bu da söylendi"buyurur.                                          müslim 171 
 

-Dünyada bir defa “Lâilâhe illellâh” demenin kabirde bin 
yıl yatmaktan daha hayırlı olduğunu hatırından çıkarma! 
      HAYVANLAR DA HESAP VERECEKTİR 
 

-Nevevî, hadisi açıklama sadedinde der ki: "Bu hadis, 
hayvanların da kıyâmet günü haşredileceği, insanların, 
çocukların,  delilerin açıklamsıdır. Bu hususta Kur'an ve 
sünnette deliller mevcuttur. Ayet-i kerimede Rabb Teala 
şöyle buyurmuştur:  
                                 

-"Vahşi hayvanlar haşredildiği zaman" (Tekvir 5) Ayet ve  
hadiste gelen bir kelimenin zahirini esas almaya aklî veya 
şer'î bir mani yoksa onu zahirine hamletmek vacib olur. 
Alimler derler ki: "Kıyâmet günü, yeniden diriltilme ve 
haşredilmek için ceza veya, mükafaat veya sevab şart 
değildir." 
 

HAYVANLAR KIYÂMET GÜNÜ TOPLANACAKLARDIR 
. . .   

-Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki 
kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi 
topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.  

-Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirile cekler.  
                

             - -  

KIYÂMET GÜNÜ KUL HAKKININ HESABI 
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-Allah Teâla, kıyâmet günü kendine ait haklardaki 

noksanlıkları, eksiklik ve kusurları dilerse kulundan 
affedecektir. Fakat kullara ait hakları affetmez, 
affetmeyecektir. O hakların affı, üzerinde kul hakkı bulunan 
kimsenin, dünyada hak sahibi kişiyle helallaşmasına 
bağlıdır. Kıyâmet gününe kalan kul hakları, borçlu olan 
kişinin sevablarından, ibadetlerinden alınıp hakkı olan 
kimseye verilmesiyle ödenecektir.sevabı alacaklı olanların 
haklarının ödenmesine yetmezse, alacaklı olan hak 
sahibinin günahları borçlu olan kişiye yüklenmek ya da 
cezalandırmak suretiyle hesabı görülür.  
 
                   MAHŞERDE KAÇIŞ 

Bir gün ol mahşer yerine cem olunacak, 
Mahkeme-i Kübrâ orada kurulacak, 
Anadan, babadan, kardeşten kaçılacak. 
 

Karanlık sarmış mahşeri, yavrum nerede? 
Evlat feryat eder, anacığım nerede? 
Bırakır kaçar o gün, kardeş kardeşi de. 
 

Toz toprak sardı anam, sevdiğin yüzümü, 
Dünya’da tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam; oğlunu, hem kızını? 
 

Çok merhametlidir, yardım eder analar, 
Ameli az olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden fâide, o zaman anlar. 
 

Alev alev yakan, mahşerin güneşinden, 
İnsan kaçacak o gün, sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz, zebani elinden. 
 

                  NAKARAT 
 O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
  Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 

                  
                    DOST DOSTUN SORAMAZ 

…  
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8-   O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. 
9-   Dağlar da atılmış yüne döner. 

           10-   Dost, dostu sormaz.                        Mearic 8,9,10 
- - -  

KULUNA ALLAH NE VERDİĞİNİ SORAR! 
"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kıyâmet günü kul (hesap 

vermek üzere huzur-u İlahîye) getirilir. Allah (c.c)  
hazretleri: "Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? 

Sana hayvanları ve doğruları göstermedim ‘mi? Seni 
bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest 

bırakmadım mı?  
-Acaba, benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün 
mü?" diye soracak. Kul da: "Hayır" diyecek. Allah (c.c)  

hazretleri: "Öyleyse bugün ben de seni  unutacağım, tıpkı 
senin (dünyada)  beni unuttuğun gibi!" buyuracak." 

                                                  (Hadis-i ş.) (Tirmizî, Kıyâmet 7, (2430)) 

؛ … دة  أ ِ أ  ِ ْ َْ ََ َ ْ ُ ِ ل   א  و: َ َאل ر ََ ّ َ َ ِ ِْ َ ََ ُ ّ َّ ّ َ ُ ُ َإذ: َ ُא  אِ ّ َ َ َ  
: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kıyâmet günü,  

-Aziz ve celil olan Allah (c.c) , mahlûkâtı topladı mı 
Ümmet-i Muhammed'e secde etmeleri için izin verilir. 

- Onlar Allah‘a uzun bir secde yaparlar. Sonra: 
"Başlarınızı (secdeden) kaldırın. Biz sizin sayınız kadar 
ateşten kurtulmanız için Kâfirleri fidyeleriniz 
yaptık"buyurulacaktır."                            (K.S. C.17 S.604)  

- - - -  
ASIL İFLAS ETMİŞ KİME DENİR? 

 

-Ebu hureyre (r.a) rivayet etmiştir. “- Ya Resulallah! Bizce 
müflis, hiç dirhemi, parası, pulu ve malı olmayan kimsedir” 
dediler. 
 -Ashabının bu cevapları üzerine sevgili peygamberimiz 
şöyle buyurdular: “Benim ümmetimden gerçek müflis o 
kimsedir ki, Kıyâmet günü namaz, oruç ve zekatla 
gelecektir.(yani namaz, oruç ve zekat  ibadetlerini gereği 
gibi yapmış, yerine getirmiş olarak gelecektir.) Fakat, şuna 
sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun 
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kanını akıtmış, şunu bunu dövmüş olarak gelmiştir. Sonra, 
(bu yaptıklarının hesabını vermek üzere) oturacaktır. 
Hakkını almak için şu hak sahibleri bu hak sahibi 
iyiliklerinden, sevablarından alacak, eğer davası 
görülmeden hasenatı (iyilikleri-sevabları) biterse, borçlu 
olduğu kimselerin günahlarından alınarak kendisinin 
(borçlunun) üzerine yüklenecektir. Ve sonra da (bu müflis 
adam) Cehenneme atılacaktır.”              (Hadis-i ş.) (K.S C.14 S.368) 
 

-Efendimiz buyuruyor ki “Bir müslümanın cenaze namazına 
Allah‘a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah (c.c) , onların ölen 
kişiye şefaatini (duâsını) mutlaka kabul eder.”               (Hadis-i ş.) 

BOYNUZSUZ KOYUN BOYNUZLUDAN HAK ALACAK 
قَالَ رسولُ اللِّه  لَتؤدنَّ الْحقُوق اىل أهِلها يوم الِْقيامِة حتى يقَاد:وعنه رِضي اللّه عنه قال  

… جألَ الْحسياِء، وناِة الْقَرالش اِء ِمنلْحاِة الْجِللشر :ِلمِر؟ وجلى الْحع كَبان ِلم  
-"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:"Kıyâmet günü hak 

sahiplerine haklarını mutlaka eda  edeceksiniz. Öyle ki 
kabış (boynuzsuz) koyun için, boynuzlu koyundan kısas 
alınacak, taşa (niye bir başka) taş üzerine yüklenip 
kaldığından; adamın adamı niye  yaraladığından 
sorulacak."(Ebu Hureyre) der ki: "Biz şunu da işitirdik: 
"Kıyâmet günü, kişiyi tanımadığı birisi yakalar ve der ki: 
"Sen beni hata ve münker işlerken görüyordun, fakat ondan 
men etmiyordun                                    Tirmizî, kütübi sitte c14 s 369 

"Boynuzlu koyun..." tabirinden gerisi Razın'ın ziyadesidir. 
 

ÇOBAN KİMLER? 
-“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorum-

lusunuz. 
- İmam çobandır ve sürüsünden sorumludur. 
- Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. 
Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden 

sorumludur.                                               (Müslim20, (1829)) 
Kötü muamele sâhibi cennete giremez."(Tirmizî, Birr 29, (1947) 

 

DAĞLARIN UFALANDIĞI ZAMAN 
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…  
 7-  Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! 
 8-  Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 
 9-  Gökkubbe yarıldığı zaman, 
10- Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman , 
11- Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti  
      tayin edildiği zaman (artık kıyâmet kopmuştur). 

                                                                    Mürselat 7-11 

                    AMEL DEFTERİ NEREDEDİR? 
 

-İki hak vardır biri kul hakı biri Allah hakkı  hak sahibi ile 
helalaşmamışsa âhirette yakası bırakılmaz.Biri de Hak 
Tealanın hakkıdır( namaz oruç v.s) O isterse affeder isterse 
affetmez.Allahü teala: Her kulun amelleri yazılı olan kitap 
benim indimde mahfuzdur.                                           Zilzal 4-5 
 

KİMSEDEN YARDIM OLMADIĞI GÜN 
. . .  

-Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası 
namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, 
hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da  

görmezler.                                                                                 Bakara 123 
  NEFESLERİN SAYISI 

-Bir kişi bilimsel anlamda 24 saatte 35 bin ile 40 bin arası 
nefes alıp verir. Cin Suresi’nin son ayet-i kerimesinde Yüce 
Allah her şeyi sayıyla verdiğini bildirdiğine göre bu 35 bin 
nefesin hangisini hayra, hangisini şerre harcadığını 
kullarına sormaz mı? 

-İnsanoğlu çok gâfil. Bir geri baksan bugüne kadar ne 
yapabildin? Dün yaşanmaz, yarın ne olur bilinmez, 
        gün bugün gâfil olma insanoğlu. 

  - - - -    
O GÜN BÜYÜK MAHKEME NE DEMEK? 

 

-(“Bu kitaba ne oldu ki küçük, büyük her ameli sayıyor?” derler 
ve bütün yaptıklarını orada hazır bulurlar.) Kulun yaptıkları küçük 
bir filme ve cd ye kayıt yapabiliyorda Allah’ın tuttuğu defterde ne 
kadar mükemmel kayıtlar vardır kim bilir.                              KEHF 49 



 54 
 

-Dünyadan bir kişi cennete girecek deseler kendini 
bileceksin. Bir kişi cehenneme gidecek deseler yine kendini 
bileceksin. Yalvarırken “Yâ Rab omuzlarımda dağlar gibi 
günahlarla sana geliyorum. Omzumdan bu günahı kaldır. Bizleri 
rahmet deryana daldır” diye yalvarmak lazım. 

- beş şeyden hesab vermedikce kişi huzurundan ayrılamaz: 
1- Ömrünü nasıl tükettiğinden, 
2- Gençliğini nerede harcadığından, 
3- Malını ne yolla kazandığından, 
4- Malını nereye harcadığından, 
5- İlminle ne derece amel ettiğinden?" K.S. 4.CİLT 408.SAYFA 

…  
-Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
-Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.      Zilzal 7-8 

İNSAN MALINI NEREYE HARCAMALI 
 

…  
-Sana (Allah (c.c)  yolunda) ne harcayacaklarını 

soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, 
yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. 

Şüphesiz Allah (c.c) yapacağınız her hayrı  bilir. Bakara 215 
. 

KUL O GÜN GÜNAHINI İTİRAF EDER 
. . .  . . . 
-İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Bir adam bana: "(Kıyâmet 

günü Allah’ın kişiye hususi) hitabı hakkında ne işittin?" 
diye sordu. Şu cevabı verdim: "Resulullah'ın: "Mü'min 
Rabbine yaklaştırılır. Öyle ki, (Allah onun) üzerine 
himayesini indirir ve günahlarını itiraf ettirir. Ona sorar: 

-"Şu şu günahlarını biliyor musun?" Mü'min kul, iki kere:  
-"Evet ey Rabbim, biliyorum!"  der.Rab Teala da: 

Dünyada iken bunları örterek seni teşhir etmemiştim. 
Bugün de onları senden affediyorum!" buyurur. Sonra ona  
hasenat defteri verilir. Amma, kâfirlere ve münafıklara 
gelince, bunlarla ilgili olarak, bütün  mahlukatın huzurunda: 
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-"Bunlar Allah namına yalan söylemişler (böylece büyük 

bir zulümde bulunmuşlardır). Haberiniz olsun! Allah‘ın  
lâneti Zâlimleredir" diye nida olunur" dediğini işittim." 

 (Hadis-i ş.) (Buharî, MeZâlim 2, Müslim, Tevbe 52, (2768)) 
 

        TAŞIN ALLAH’TAN KORKMASI!  
  - “Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi 
hatta daha da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar 
fışkırır; öylesi vardır ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi de 
vardır ki Allah (c.c) korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. 
Allah (c.c)  yaptıklarınızdan habersiz değildir      Bakara, 74 

-Ey insanoğlu! Senin gönlün taştan daha da mı katı ki, 
sana söz kâr etmez, emir dinlemezsin, yasaklara uymazsın!  
Ey aciz! neyine güveniyorsun? 
 

HÂCET KAPISI NE ZAMANA KADAR AÇIK 
-“Tövbe kapısı açıktır. Allah-u Teâlâ, mahlukatı 

yarattığı günden bu yana ve güneşin batıdan doğuşuna 
kadar da açık kalacaktır.                                                     ”(H.Ş) 

-Günahların için eğer yürekten pişmanlık duyup 
sözünden dönmemek üzere tövbe edersen Rabbimin kabul 
ettiği “Tevbe-i Nasuh” işte budur                                 (T. Gafilin) 

GÜNAHIM ÇOK 
Günahım çok yüzüm kara, Sen Rabb’imsin yakma nara, 
Nolur affet sen Allah’ım, Nolur beni koyma dara, 
Senin için gönlüm yara. Garip pişman hem bîçâre. 
Aman affet sen Allah’ım, Aman affet sen Allah’ım, 
  
Kapına geldim ağlarım, Günahımı bilen sensin, 
Korkudan gönlüm dağlarım, Feryadımı duyan sensin, 
Affına umut bağlarım. Umudum var affedersin, 
Aman affet sen Allah’ım, Aman affet sen Allah’ım, 

 
 

BÜYÜKLÜK TASLAYANIN HALİ 
…   
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-İnkâr edenler ateşe arzolunacakları gün (onlara şöyle 

denir): Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi 
harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise 
    yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve 
    yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap 
göreceksiniz!                                                         Ahkaf  20 

KULA KİBİRLİLİK HİÇ YAKIŞMAZ 
-Sevgili din kardeşim! Büyüklük, kibirlilik  yaratılana da 

insana da hiç yakışmaz. Zaten evvelin bir damla murdar 
sudan, âhırın soğuk bir cesetten ibaret değil mi? 

- Hep görüyoruz; öldüğünde hayat boyu yaşadığın evinde bir 
gece bile bırakmıyorlar.. İşte  akıbet bu. Neyine güvenip 
kibirleneceksin dostum? 

 
KULUN RIZKINI ANCAK ALLAH VERİR 

- Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: 
“De ki: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik 
edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de 
onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da 
gizlisine de yaklaşmayın ve Allah‘ın yasakladığı cana 
haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah‘ın size 
emrettikleridir.Umulurki düşünüp anlarsınız.              En’am 151 
 

MİZANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR? 
-Rivayet edildiğine göre, Hz. Davud (a.s), Cenab-ı 

Allah’tan mizanı (hak ve adalet terazisini) göstermesini 
talep etmiştir. Yüce Allah (c.c) , sevgili kulu ve peygamberi 
olan Hz.Davud’a mizan göstererek talebini yerine getirdi.  

-Hz. Davud gördü ki, mizanın her kefesi doğuyla batının 
arası kadar büyük ve genişdir. Bu halin büyğklügünü gören 
Hz. Davud korku ve heyacanından bayılıp düştü. Bir 
müddet sonra ayılıp kendisine geldiğinde, hayretler içinde 
kalarak şöyle dedi: 

- “ Ey yüce Rabbim! Bunun kefesini sevabla ve 
iyiliklerle doldurmaya  hangi kulun gücü yeter!”Allah 
(c.c)  peygamberi Hz.Davud’a şu müjdeyi verdi: 
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- “-Ben bir kulumdan razı olduğum zaman, onun 

tartısının kefesini bir hurmayla doldurur ağır 
bastırırım.” buyurdu. 
 

BİLMEDEN YAPILAN GÜNAHIN TÖVBESİ  KABULDÜR 
. . .   

-Allah‘ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük 
edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte 
Allah (c.c)  bunların tevbesini kabul eder; Allah (c.c)  her 
şeyi bilendir, hikmet sahibidir                                    Nisa 17 

-ALLAH(c.c)  çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir                  Maide 39 

. . .    
-Allah’ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları 

geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve  
pek esirgeyen olduğunu hâla bilmezler mi?              Tevbe 104 

 

TÖVBE NASIL OLMALI? 
-Kıymetli kardeşlerim; o güzel sâlih kişilerin hayatı bizlere 

ne kadar güzel örnek olmuştur. Malumunuz Uhud Dağı’nın 
etrafında Uhud Savaşı sürerken savaş son şiddetini almıştı. 
Sahabilerden Sa‘d bin Ebî Vakkas diyor ki: 

-Uhud Dağı’nda savaşıyorduk. Abdullah bin Çahş yanıma 
geldi bana dedi ki; yâ Sa‘d sen duâ et ben amin diyeyim 
ben duâ edeyim sen amin de. Rabb’imizden duâmızın 
kabulünü isteyelim. Daha sonra iki arkadaş bir kaya dibine 
çekilip duâ etmeye başladılar. 

-Sa‘d bin Ebî Vakkas şöyle diyordu:  
“Yâ Rabb’i! En güçlü kâfirleri bana göster onları öldüreyim. 
Gazi olarak Medine’ye döneyim” dedi. Abdullah bin Cahş 
“Amin” demişti. Duâ sırası Abdullah bin Cahş’a geldiğinde 
Rabb’imden enteresan bir isteği oldu. Şöyle diyordu: “Yâ 
Rabb’i! En güçlü kâfirlerden en az otuz tane öldüreyim. Bir 
tanesi de beni öldürsün. 
 -Kulağımı, gözümü, burnumu, elimi ve dilimi kessinler. 
” Sa‘d bin Ebî Vakkas “amin” diyememişti. Abdullah bin 
Cahş “Sa‘d seninle mukavele etmedik mi? Ben senin duâna 
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amin dedim.Sen de benim duâma amin de” deyince 
istemeyerek de olsa Sa‘d “amin” demişti. Sordu Abdullah 
bin Cahş’a: “Niye böyle bir duâya ihtiyaç 
duydun?”Abdullah şöyle cevap vermişti:  

- “Ben dilimle, gözümle ve kulağımla çok günah işledim. 
 Bu günahkâr azalarla Rabb’imin huzuruna gitmeye haya 
ediyorum. Onun için bu azaların benden alınmasını 
istiyorum.”  

-Son şiddetiyle devam eden Uhud Muharebesi’nde Yüce 
Allah’tan istediği de olmuştu. Bir ara savaşın hızını 
kaybettiği sırada Sa‘d, Abdullah bin Cahş’ı görmüş en 
güçlü kâfirlerden öldürmüş ama kendi de şehit olmuş. Şehit 
olunca kâfirler onun -burnunu, kulağını,  elini, dilini 

ve gözünü -kesip koparıp atmışlardı. İşte teslimiyet işte 
tövbe ve niyet bu. 

 

PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAAT YETKİSİ 
- “Ben iki konuda serbest kılındım: Birisi, kıyâmet 

günü ümmetime ve iman sahiblerine şefaat etmem konusu. 
İkincisi ümmetimin yarısının cennete girmesine razı olmam 
konusudur. Ben, kıyâmet günü şefaat etmeyi seçtim. Çünkü 
kıyâmet günü şefaat etmem daha geniş, daha çok yararlı 
olacaktır.” 

ŞEFAAT 
-Kıyâmette Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler saf 

olarak ayakta dururlar. Allah’u Tealanın izin vereceği 
kimselerden başkası konuşamaz .) İlk evvel peygamberin 
konuşmasına izin verilir. Peygamberimiz :  Allahımızın bana 
vâdettiği selahiyetimi âhirete bıraktım, o zaman ümmetime 
şefaati isteyeceğim                                                        Nebe',  38 

KUR’ANIMIZIN ŞEFAATİ 
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu; “Kur’an, (Kıyamet'te, 
dünyadaki) arkadaşına şefaat etmek üzere gelip şöyle 
diyecek: "Yâ Rabbi, her işçiye işinden dolayı bir ücret 
vardır. Doğrusu ben de onun zevkine ve uykusuna engel 
oluyordum. Bunun için ona ikramda bulun!" Bunun üzerine 
Kur'an arkadaşına;  
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-"sağ elini aç" denilecek ve (ona) Allah'ın rızasından 

doldurulacak. Sonra, "sol elini aç" denilecek, ona da 
Allah'ın rızasından doldurulacak. (Ayrıca ona) şeref elbisesi 
giydirilecek, o şeref süsü ile süslenilecek ve ona şeref tacı 
giydirilecek                                              Darimi, Fedailu'l-Kur'an, 1 

ŞEHİDİN ALTI ÖZELLİĞİ 
-, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şehîdin, Allah 

katında altı özelliği vardır; şehîd olur olmaz günahları 
affedilir,  

-Cennet’teki gidip kavuşacağı yer kendisine gösterilir.  
--Kabir azabından korunur kıyametteki en büyük 

korkudan güven içindedir. 
- Başına vakar tâc’ı giydirilir o taç üzerindeki tek bir yakut 

taşı dünyadan ve içindekilerden daha değerli ve kıymetlidir. 
 -Cennet’teki iri gözlü yetmiş iki huri ile evlendirilir. 
 -Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edebilmesine izin 
verilir.”                                                        Tirmizi, Fedailü'l-Cihad, 25 
  -  Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası 
için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden (Allah 
izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; 
onlara asla yardım da yapılmaz.                               Bakara, 2, 48 
 

ŞEFAAT İZNİ KİMLERE VERİLİR? 
 -Peygamberler -evliyalar -ulemalar -hacılar -şehitler, 
sıra ile şefaat ederler. -Sıratta âlime :”Dur! denir. -
Sevdiklerinden şefaat olunabileceklere şefaat et!”denir.)  
 ( O günde ancak Allahü Azimüşşanın ( sözlerinden razı 
olup da) izin verdiği kimseler şefaat edebilir: Bu ayeti 
kerimeler hükmünce 
 - ( Kur’an okumakla, yaratanı tazimle anmakla nasihat 
gibi doğru ve hak söz söylemekle Rabbin rızasını kazanmış 
olanlar şefaat edebilirler. 

- Ancak iman ile gitmiş ve doğru söylemiş olanlar ilk 
şefaata nail olabileceklerdir.) Namaz zayi edenlere şefaat 
geç olur.  

- Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, Kurân’ı 
okuyup hıfz eden kimseyi Cennet’e koyar ve Cehennem’e 
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kesinlikle girecek olanlardan on  kişi hakkında şefaat 
etmesini kabul eder.                                           İbn Mâce, Sunne, 16 
 
     BÜTÜN PEYGAMBERLERDEN ŞEFAAT İSTENECEK 

-Enes (r.a) şöyle anlatıyor. Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 
Bunlar, Adem (a.s)a gelip: “Zürriyetine (evlatlarına) şefaatçi 
ol..” diyecek                             Hz.Adem (a.s): 

- “Benim buna yetkim yok. (Ben size şefaat edemem.) Siz. 
Hz. İbrahim (a.s)’a gidin! Çünkü O Halilullahtır (Allah (c.c)  
dostudur).” diyecektir. İnsanlar, Hz.İbrahim peygambere 
gidicekler. O da şu cevabı verecek: 

. 

. 
Hz.İbrahim (a.s): 

- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) 
Siz en iyisi Hz. Musa’ya gidin, Çünkü o Kelimullahtır.” 
diyecek. İnsanlar derhal Hz. Musa’ya varacaklar. Musa (a.s) da: 

Hz.Musa (a.s): 
- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) 

Siz en iyisi Hz. İsa’ya gidin. Çünkü o Allah‘ın ruhu ve 
kelimesidir.” diyecekler. İnsanlar hemen Hz. İsa 
peygamberin yanına varacaklar ve şefaat isteyecekler. O da 
şu cevabı verecek: 

Hz.İsa (a.s): 
- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) 

Siz en iyisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e gidin diyecek. 
Peygamber efendimiz: -Böylece insanlar bana gelecekler ve 
şefaat etmemi isteyecekler. Ben de onlara diyeceğim: 
   - “Ben şefaate yetkiliyim. (Sizlere şefaat edeceğim.) 
Ben hemen gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin 
isteyeceğim. Yüce Rabbim, bana izin verecek. Rabbim 
huzurunda durup, Allah (c.c)  Teala’nın bana ilham edeceği 
(öğreteceği) ve şu anda yapamayacağım hamdü senalarla, 
Rabbime hamd ve sanalarda bulunacağım. Sonra da 
Rabbime secdeye kapanacağım. Rabbim Teala tarafından: 
       --Ya Muhammed! Başını kaldır! Dileğini söyle, 
dilediğin verilecek. Şefaat yetkisi ise, sana şefaat etme 
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yetkisi de verilecektir. Ve şefaatte bulun, şefaatin kabul 
edilecektir.”  
Buyrulacak. Ben de Rabbime şöyle yalvaracağım: 
        Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!” 
 diyeceğim.  Rabbim Teala tarafından şöyle denilecek: 
“Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday veya 
arpa tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) 
çıkart!” Bende hemen gidip Rabbimin emrini yerine getirip 
bu kimseleri ateşten çıkaracağım. Sonra yine Rabbime 
döneceğim ve yine aynı hamdü senalarla huzurunda 
secdeye kapanacağım. Bana yine şöyle denilecek: 

-Ya Muhammed! Kaldır başını! Diledileğini, dileğin yerine 
getirilecek. Şefaat etme yetkisi iste, o da verilecektir sana! 
” Ben yine:  
  - Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!”  
diyeceğim. Bana yine şöyle buyrulacak: 

- “Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday 
veya arpa tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) 
çıkart!” Bende hemen gidip bu emri de yerine getireceğim. 
Sonra tekrar (üçüncü kez) Rabbime gelip, aynı hamd ve 
senalarla hamd-ü senada bulunacağım. Sonra Rabbimin 
huzurunda secdeye kapanacağım, bana tekrar şöyle 
denilecektir. 
          Kalbinde bir arpa tanesi kadar imanı olana şefaat et  

- “-Ya Muhammed! Kaldır başını! Dile dileğini, dileğin 
yerine getirilecek. Şefaat etme yetkisi iste, o da 

verilecektir sana!” Bunun üzerine ben yine:  
“-Ya Rabbi! Ümmetimi, ümmetimi!” diyeceğim. Bana 

şöyle denilecek: 
- “Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday 

veya arpa tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) 
çıkart!” Ben hemen büyük bir sevinçle gidip Rabbimin 

buyruğunu yerine getireceğim. O insanları cehennemden 
çıkaracağım.” Dedim                                             Müslim, İman,.                           

                        
                             DÖRT TÜRLÜ ŞEFAAT 

1- Mahşerde beklemekten kurtulmak için, 
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2- Allah’ın takdir ettiği kişiler, hesapsız cennete girmek için, 
3- Ameli ve kaderi güzel olanlara sırattan geçmek için, 
4- Kelime-i tevhit söylemekle kaderinde olanın 
cehennemden çıkması içindir.  
Cehennemden çıkacaklar,ancak secde azalarından 
tanıyarak çıkarılır.    (1) NEBE’ 38 – (2) DUHÂ 5 – (3) TA-HA 109  

 

                    EZANIN ŞEFAATİ 
-Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim 

müezzinin okuduğu ezanı dinledikten sonra: Allahümme 
Rabbe hazihidda’vetittammeti vessalatil kaimeti Ati 
Muhammeden elvesilete velfazilete veddereceterrafiate” 
derse kıyamet günü ona şefaat helal olur. “Ey şu tam ve 
mükemmel davetin ve dinimi ayakta tutacak namazın Rabbi 
olan Allahım Peygamber Muhammed (s.a.v)’e Cennet’te 
vaat ettiğin övgüye layık en yüce makam ve en büyük 
dereceleri ver.”                                     ………. Tirmizi,Salat, 43 

 

AİLE REİSİNİN EV HALKINA ŞEFAATİ 
-Kişi, cennete girdiği zaman Rabbin’den anne ve 

babasını, hanımını ve çocuklarını soracak. Allah ona, 
“Onlar, senin amel ve derecene ulaşmadılar.” diye hitap 
edecek. O da “Ya Rabbi, ben hem kendim, hem onlar için 
amelde bulundum.” diyecek,  şefaat edecek.” Bunun 
üzerine onların da, ona katılmaları için Allah emir verecek                        
                                                     .(Ramuz’ül Ehadis 1.C. 147.s. 574.)  
 

iLK ŞEFAAT KAPISINI KİM AÇACAK? 
Mahşer günü ilk şefaat kapısını peygamberimiz 

Hz.Muhammed (s.a.v) açacaktır. Bu şefaat, Allah (c.c)  tüm 
mahşer halkını Arasat meydanında hesaba, sorgu ve suale 
çekmek için toplayacaktır. İnsanlar burada dayanılmaz bir 
ızdırap ve sıkıntı içinde olacaklardır.  

-Mahşerin beyinleri kaynatan sıcaklığı ve mahşerin 
gerçek manzarası bütün şiddetiyle ortaya çıkması insanları 
perişan ve dayanılmaz hale sokacaktır. Mahşer halkı bir an 
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evvel sorgularının yapılması için peygamberlerin şefaatçi 
olarak yüce 
 

 Allah‘a müracaat etmelerini isteyeceklerdir.  
- “Allah‘ım! Senden nefsim için değil, şu kullarının içinde 

bulundukları sıkıntıları gidermeni istiyorum” diyerek, 
mahşer halkının sorgu-sual işlemlerinin başlaması ve diğer 
peygamberlerinde şefaat edebilmeleri için izin verilmesini 
sağlayacaktır.  

-Yüce Allah, (c.c)  sevgili peygamberinin bu şefaatini 
kabul edecek ve şefaat izini vereceği gibi sevgili kullarına 
da şefaat etmeleri müsadesiyle beraber sorgu-sual 
işlemleri için emir verilecektir. 

-İşte buna en büyük şefaat adı verilmiştir. Çünkü bu 
şefaat başta diğer peygamberlerde olmak üzere bütün 
insanlığı içine alan bir şefaattir.  
Bu şefaat makamına da “Makam-ı Mahmud” adı veriliyor. 
 

- "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Şefaatim, 
ümmetimden büyük günah sahipleri içindir." 
 (Hadis-i ş.) (Tirmizî, Kıyâmet 12, (2437); Ebu Davud, Sünnen 23, (4739)) 
                       Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu; 

-Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümleriyle amel edenin 
anne ve babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın 
ışığı -güneşi evlerinizin içinde farzetseniz- dünya 
evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde Kur'an'ı 
bizzat öğrenen hakkında ne düşünürüsünüz? (Onun 
sevabını siz takdir edin)                 Ebu Davud, Tefriu' ebvabi'l-vitr, 14 

-Peygamber (s.a.v), “O gün her toplumu, uydukları 
kişilerle beraber çağıracağız. Gerçekten de kitabı sağ eline 
verilenler, kitabını sevinçle okuyacaklardır. Bununla 
birlikte, kimseye de kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır.” 
                                                                                   İsra sûresi 71.  

-ayeti hakkında şöyle demişti: Onlardan biri çağrılır amel 
defteri sağ eline verilir. Vücudu yetmiş arşın uzatılır. Yüzü 
ak edilir. Başına parlayan incilerden bir taç giydirilir ve 
arkadaşlarına doğru yol alır. Arkadaşları onu uzaktan 
görürler ve şöyle derler: 
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-Allah’ım bu kardeşimizi bize ulaştır ve onu bizim için 

mübarek kıl. Nihayet onların yanına gelir ve müjdeler olsun 
size. Her biriniz için aynı mükâfat vardır.  

-Kâfire gelince onun yüzü karartılır. Cismi yetmiş arşın 
büyütülür, başına da bir taç giydirilir. Adamları da onu 
görür ve şöyle derler: Bunun şerrinden Allah’a sığınırız, 
“Allah’ım bizi onunla bir araya getirme” derler. 
                                                                 Tirmizi,Tefsîru'l-Kur'ân, 17 
    - ÜÇ KİŞİ HESABA ÇEKİLMEZ-  

 1. Allah rızası için Kur’ân okuyan kimse 
 2. Allah rızası için namaza çağıran müezzin, 
 3.  Kendisiyle Rabbi ve efendileri arasındaki 
haklara riayet eden işçi.”    (Hadis-i ş.) Terğîb, c. 1, s. 270. 

ÂZALARIN DİLE İKAZI!   
- “Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile şöyle der: 

‘Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Çükü biz sana tabiyiz. 
Sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz, sen sapıtırırsan 
biz de sapıtırırız!’ derler.”                                      (Hadis-i ş.)                      

*** 
                                      KAYIP OLACAĞIM 

Görebilsem olmaz nifak, Garip olsam dağ başında, 
Allah yazar yeşil yaprak, Sultan olsam bin yaşında, 
Yutar beni kara toprak, Nasıl nerde, kaç yaşında? 
Bir gün kayıp olacağım. Bir gün kayıp olacağım. 

  

Duyabilsem çok şahit var, Tesbih eder hep mahluklar, 
Her an gören tek Hâlik var Bir gün kayıp olacağım. 

. 
İMANSIZIN TEVBESİ KABUL OLMAZ 

. . .   
 - (Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; 
onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah (c.c)  onları asla 
affetmeyecek. Bu, onların Allah (c.c)  ve Resûlünü inkâr 

etmelerinden dolayı.Allah  (c.c)  fâsıklar topluluğunu 
hidayete erdirmez Tevbe 80.                                      
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ALLAH‘IN YÜZ RAHMETİ 
. . .    

-Ebu Sa'id (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: 
"Aziz ve celil olan Allah (c.c)  semâvat ve arzı yarattığı gün, yüz 
rahmet yaratmıştır. Bunlardan birini arza indirmiştir. İşte bunun 
sayesinde bir anne çocuğuna karşı şefkat duyar, hayvanlar, 
kuşlar birbirlerine şefkat duyarlar. Allah (c.c)  geri kalan 
doksandokuz rahmeti, Kıyâmet günü için (kendine) saklamıştır. 
Kıyâmet gününde onları bu rahmetle yüze tamam 

.……...  K.S.17.Cilt 604.Sayfa 
-Anadan doğduk geldik pazara, kefen alıp gideceğiz 

mezara … 
PEYGAMBERLER KİME GIPTA EDER 
. . .  

- "Resulullah (s.a.v)  buyurdular ki: 
"Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne 
peygamberlerdir ne de şehidlerdir. Üstelik Kıyâmet günü Allah 
(c.c)  indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler 
de, şehidler de onlara gıpta ederler.Orada bulunanlar sordu: 

-"Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!" 
-"Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları 

bir mal olmadığı halde, Allah‘ın ruhu (Kur'ân) adına birbirlerini 
sevenlerdir. Allah‘a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka 
nurdur.  

-Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken,  onlar korkmazlar. 
İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler. Ve şu âyeti okudu: 
(mealen)  

-"Haberiniz olsun Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var 
ne de onlar üzülecekler"Yunus 62 (Hadis-i ş.) (Ebû Dâvud, Büyû 78, (3527).) 

 

CENNETTE BİR KARIŞ YERİN DEĞERİ 
. . .  
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- "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Cennette bir karışlık yer 

(ebedi olduğu için, fani olan) küre-i arz ve üzerinde 
bulunanlardan dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır."  

K.S.17.Cilt 610.Sayfa 

ARŞ ALTINDA GÖLGELENECEKLER 
"Yedi kişi var, Allah (c.c) , onları hiçbir gölgenin olmadığı 

kıyâmet gününde kendi gölgesinde gölgeler; 
1- Adil imam, (devlet başkanı) 
2- Allah'a ibâdet içinde yetişen genç, 
3- Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse, 
4- Allah için birbirlerini seven, Allah  rızası için bir 
 araya  gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, 
5- Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından dâvet edildiği 
halde: "Ben Allah'tan korkarım" deyip icabet etmeyen kimse,  
6- Sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir  
şekilde sadaka veren kimse, 
7- Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş  
boşalan kimse.                         ………..  (Müslim 91, (1031) (Hadis-i ş.) 

 

SİNEK BAŞI KADAR GÖZ YAŞI 
. . .   

- "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Sinek başı kadar bile olsa, 
gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı yanak 
yumrusuna değecek kadar akan hiçbir mü'min kul yoktur ki, 
Allah (c.c)  onu (ebedî) ateşe haram etmesin!"                                             
                                                                     K.S.17.Cilt 585.Sayfa 

 

-Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah (c.c)  sizi yok 
eder,günah işleyip tevbe eden kimseler yaratırdı ve onları  

mağfiret ederdi.”                                  (H.ş.) Müslim, Tevbe 9, (2748) 
 

BAĞIŞLA KUSURUM 
Bağışla kusurum çok günahkârım 
Her nere gitsem yine arzındayım 
Gücüm yetmez şu cihandan çıkayım 
Bağışla kusurum bağışla Allahım 
 

Güneşin de doğar üstüme benim 
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Hadsiz suçlu olsam nimetim yerim 
Şu güzel havanı teneffüs ederim 
Bağışla Kusurum bağışla Allahım 
 

İçsem senin nurun, suyun içerim 
Göçsem senin toprağına göçerim 
Kusurla huzura nasıl geleyim 
Bağışla kusurum bağışla Allahım 
 

Bu toprağın altı senin üstü de 
Şu ömrümün çağı geçti beyhude 
Kabul et Allah’ım kusurum ile 
Bağışla kusurum bağışla Allahım 

- - - -  
- -  

. -Vaiz İsteyenlere vaiz olarak ölüm yeter. 
HARDAL TANESİ KADAR İMANI OLAN! 

-Bir diğer rivayette: "Kalbinde hardal tanesi kadar iman 
bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal 
tanesi kadar kibir  bulunan kimse de cennete girmez."  
buyrulmuştur.     (H.ş.) (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091)) 
 

                   BİRBİRİNİ ALLAH İÇİN SEVENLER 
. -Hz. Mu'âz İbnu Cebel (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v)  
buyurdular ki: "Allah (c.c)  hazretleri buyuruyor ki: "Benim 

celâlim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle 
minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıbta 
ederler."                                  (Hadis-i ş.) (Tirmizî, Zühd 53, (2391)) 
"Resulullah (s.a.v)  buyurdular ki: "Allah teâlâ hazretleri 

şöyle hükmetti: "Benim rızam için birbirlerini sevenlere, 
benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret 
edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim 
vacip olmuştur.                  (Hadis-i ş.) (Muvatta, Şi'r 16, (2, 953, 954)) 

 

 
ALLAH İÇİN DOSTLUĞUN FAYDASI 

-Allahımız  Kur’ân’ında; mahşer günü kardeşin kardeşten, 
evladın atadan, atanın evladından, eşin eşinden 
kaçacaklarını haber veriyor. O gün hak mizan 
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kurulduğunda sevabı az olan hemen anasının yanına koşup 
“ana bana sevabından ver de cennete gideyim” der. Annesi 
“benim ne olacağım belli değil, benden sana hayır yok der.” 
Babasına koşar o da aynı cevabı verir. Kardeşlerine koşar 
onlar da aynı cevabı verir.  

-En son Allah için edindiği  dostu aklına gelir  ona koşar. 
 O dostunun hayatta kendisinin hiçbir teklifini geri 
çevirmediğini düşünür. Kişiye kıyamaz ve sevap defterini o 
dostuna verir. O kişi alır der ki “Yâ Rabbi! Ben sevabımı 
buldum. Beni cennetine koy.” Yüce Hak sual eder “Sana 
sevabını verenin kendi garantisi var mı ki sana sevap 
verdi?” deyince;   

-Yâ Rabb’i! Biz dünyada Allah (c.c)  dostluğu yaptık ve 
birbirimizi hiç boş çevirmedik şimdi de yine boş 
çevirmedi.” O dostum dedi ki; “Eğer benim sevabım 
yetmezse senin yerine ben yanarım.” deyince Yüce 
Mevlâmız şöyle der:   

- “Benim için dost olup birbirinin cezasını çekmeye razı 
olan kulumu ben cehennemde yakmaya haya ederim, ikinizi 
de affettim.” der İnşAllah… 
 

DÜNYA EMANETİNİN ŞİKAYETİ VE ŞEFAATI 
 -Emanetin şikâyeti de, şefaati de makbüldür. Dinin şefaati 

-evladı -maiyeti -memuriyeti -malı -kulluğu -
hayvan hakları ayrı ayrı birer emanet dir bunlara riayet 
ve onları muhafaza eden, emanetin manevi şefaati ile 
cennete gider.  

-Hıyanet eden ve şikâyet görerek cehenneme düşer. 
- (Göklerdeki meleklerin şefaatleri Rabbi Tealanın izninden 

sonra rabbin dilediği ve razı olduğu kimseler içindir)  
-Baba ana, iman ile gittiyse, küçükken ölen evlat ana, 

babasını cennete çeker. Eğer imansız gitmemişse  ev reisi 
yani Babada evladına ve ehline şefaat eder. Büyük bir kabile 
sayısı kadar suçuyla yahut bir ev halkına şefaat edende 
olacaktır. 
 

-Ölüm acısından ana, baba rızası,.………. korur 
-kabirde de  azaptan  gece namazı,……...  korur 
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-mahşerin susuzluğundan oruç………….. korur 
-karanlıktan, Kur’an-ı Kerim,okumak……. korur  
-hesaptan, Allah’tan korkması …….….…. korur 
-Zebaniden hayrı emredip, kötülüğü men etmesi korur. 

 Ramuz’ül Ehadis 
HANGİ KELİME BİZİ KURTARACAK 

-Hadis, büyük günah işlemiş olması sebebiyle 
kendisine cehennem gereken kimsenin şefaat sebebiyle 
ateşe girmeyeceğini söylüyor, “Lailaheillallah  
Muhammederrasulullah diyenlerden günahı ebebiyle ateşe 
girenlerin yine şefaat sayesinde cehennemden çıkar.” 

                                                              Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyâme, 11 
 
             . 
. 

MAHŞERİN KÖPRÜSÜ NASILDIR? 
 -  Yâ Rasûlallah! Köprü nedir? Diye soran sahabelere 
Şöyle buyurdu:  "ayakların kayacağı bir yerdir ki, üzerinde 
başları eğri demirden çengeller, dikenler; sert, keskin enli 
şeyler vardır. Bunların Necid'de olan ve sa'dân denilen 
dikenler gibi uçları kıvrık, eğri dikenleri vardır. 
 - Müminlerin kimi onun üzerinden göz kırpacak kadar 
zaman içinde, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr gibi, kimi iyi 
cins yürük at ve develer gibi süratle geçerler.  
 -Bunların kimi sapasağlam, olduğu gibi kurtulur. Kimi 
tırmıklar içinde perişan olmuş olarak salıverilir. Kimi de 
cehennem ateşi içine sapır sapır düşerler. 
 - Nihayet sonuncuları sürüne sürüne geçer, kurtulur. 
Bugünkü günde ap âşîkâr olmuş hakkını kurtarmak için 
hiçbirinizin yalvarıp yakarması, o dehşetli günde asi mümin 
kardeşleri arasından çıkıp kurtulan müminlerin kalanlar için 
Allah Zu 'l-Celâl hazretlerine yalvarıp yakarmasına 
benzemez. Diyeceklerdir ki:   

-Ey bizim Rabb'imiz, bu kalanlar bizim kardeşlerimizdir. 
Onlar bizimle beraber namaz kılar, oruç tutar, her türlü iyi 
işlerde bulunurlardı. Allah Taâlâ:  “Haydin gidin, kalbinde 
bir dinar ağırlığınca İman ve yakın olan her kimi bulursanız, 
çıkarınız! Buyuracak.” 
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 - Allah Taâlâ onların yüzlerini yakmayı ateşe haram 
edecektir. Artık bu şefaatçiler -yâhud kurtarılacak olanlar- 
kimi ayağının üstüne, kimi de yarı topuğuna kadar ateşe 
gömülerek içeriye dalmış bulunacaklar. Tanıdıklarını çıkarıp 
dönecekler.  
  - Yine Allah Taâlâ:  “Haydin bir daha gidin, kalbinde 
zerre ağırlığınca imân veya yakın olan her kimi bulursanız, 
onları da çıkarınız!” buyuracak. Yine böyle olanlardan 
tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Yine Allah Taâlâ:  “Haydin 
bir daha gidin 
 - kalbinde zerre agırlığınca îmân ve yakın olan her kimi 
bulursanız, çıkarınız!” buyuracak. Yine böyle olanlardan 
tanıdıklarını çıkaracaklar. 
Ebû Saîd (R) der ki: Eğer bu dediğime inanmıyorsanız, 
"Şübhesiz ki, Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Zerre 
mikdârı) bir iyilik olursa, onu kat kat artırır. Kendi 
tarafından (başkaca da) pek büyük bir mükâfat verir' âyetini 
okuyunuz                                                ………………. (-Nisâ: 40)     
Hâsılı peygamberler, melekler, mü 'minler şefaat etmiş 
bulunacaklar. 
 Derken “Allah (c.c) :  Sıra benim şefaatime geldi! 
buyuracak da ateşten bir kabza tutacak, yânı bir kısım 
insanı toplayacak da simsiyah yanmış olan birtakım 
kavimleri dışarı çıkaracak, akabinde bunlar cennetin yolları 
üzerinde olup "Hayat Nehri' denilen bir nehrin içine 
atılacaklardır. Onlar o nehrin iki tarafında seyl uğrağında 
biten yabanî reyhân tohumlarının çabucak bittiği gibi 
biteceklerdir "                                           Buhari, Tevhid, 24 

 

 SIRATTAN İLK KİMLER GEÇECEK? 
 -"Sen Rabbimizsin!" derler. Rab Teala onları (cennete) 
davet eder. Cehennemin üzerine sırat kurulur. 
Peygamberler arasında, ümmetiyle sırattan ilk geçen ben 
olurum. O gün peygamberler dışında kimse konuşmaz. 
Peygamberlerin o  günkü kelamı da: 

-"Allahümme sellim, Allahümme sellim (Ey Rabimiz 
selamet ver, ey Rabbimiz selamet ver!" olacak. 
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Cehennemde, deve dikeninin dikenleri gibi kancalar var. 
Deve dikeninin dikenlerini gördünüz mü?" diye sordu.  
Ashab: "Evet!" deyince (s.a.v) devam etti: -İmandan 
sorarlar. Eğer imanı tamam ise sıratı geçer, değilse ateşe 
atarlar. 

-Namazdan sorarlar. Eğer namazı tamam ise sıratı     
geçer, değil ise ateşe atarlar. 

-Zekâtını sorarlar. Eğer tamam verdi ise sıratı geçer,  
vermedi ise ateşe atarlar. 

-Oruçtan sorarlar. Eğer tamam tuttu ise sıratı geçer,  
tutmadı ise ateşe atarlar. 

-Hacdan sorarlar. Eğer hacca gitti ise sıratı geçer,  
gitmedi ise ateşe atarlar. 

-Ana-babaya itaatten ve sıla-i rahimden sorarlar. 
-Eğer itaat ettiyse ve gerekli ziyareti yaptı ise sıratı geçer,  

etmedi ise ateşe atarlar. 
-Cünüplükten sorarlar. Eğer yıkandı ise sıratı geçer,  

yıkanmadıysa ateşe atarlar. 
-  Sıratın genişliği ve inceliği geçen kimsenin ameline    

göredir. Şekil itibariyle kıldan incedir demişlerdir. 
 

SIRATI ÇABUK GEÇ DER 
…  

-Sizden Cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur. 
Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur rabbinizin kati 
hükmü.                                                                    Meryem 71 

- Bu uğrama yolun oradan geçmesi dolayısıyle girmek 
şeklinde olacaktır. Fakat bu geçmeyi müminlerden en 
yüksek fark kabul etmiyecekler. Bunların nuru cehennemi 
söndürür gibi olacak.” 

- Çabuk geç ey mümin! Senin nurun benim alevimi 
söndürüyor.” Diye cehennem bağırır. 

- Bu yüksek tabaka mensuplarının cennette birbirlerine:” 
Biz cehennemden geçtik mi?” diye soracakları ve 
bazılarının geçerken hamam sıcağı gibi bir sıcaklık 
duyduklarını söyliyecekleri buyurulmuştur.  
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-Resulullah (s.a.v) ümmeti geçerken duâ eder. Sıratın 

genişliği, uzunluğu ve geçmenin şekil dünyadaki amele 
göredir. Salih mü’minlere gayet geniş asilere dar olur. Salih 
mümin amelinin derecesine göre esen rüzgâr, uçan kuş, 
koşan at veya koşan insan gibi geçer. Enbiye ve evliye 
yıldırım gibi yahut göz açıp yumacak kadar az bir zamanda 
geçerler. Günahını yüklemiş geçerken  
  -Cehenneme düşeni de olur. Münafıklar sırat üzerinde 
mü’minlerin nurundan istifade edemeyip karanlıkta kalarak. 
 - Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O 
gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde «Cehennemin 
ateşinin tadını tadın!» denir.                                 Kamer 47-48 

 

IŞIĞINIZDAN BİR PARÇA VERİR MİSİNİZ? 
 - Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere:  
Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği 
günde kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! 
denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, dışında azap 
bulunan kapılı bir sur çekilir. 

-Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik?  
diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi 
başınızı belaya soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye 
düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) 
sizi, Allah (c.c)  hakkında bile aldattı. Nihayet Allah‘ın emri 
gelip çattı! 

-Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel  
kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne 
kötü bir dönüş yeridir!                                                            Hadid 13-15 

 
MÜ’MİN ERKEK VE KADINLARA MÜJDELER VAR 

. . .  
-Mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve 

sağlarından, (amellerinin) nurları aydınlatıp giderken 
gördüğün günde, (onlara): Bugün müjdeler olsun size, 
zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacağınız 
cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur.   HADİD 12 
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Kısas-ı Enbiya’da yer alan bilgiye göre, cennet sekizdir 

şeklinde rivayet edilmiştir. 
1. -Daru’l Celal’ dır. Bu incidendir. 
2. -Daru’s-selam’dır. Burası kızıl yakuttandır. 
3. -Daru’l-Me’vadır. Yeşil Zeber cennettir. 
4. -Cennetü’l Huld’dür. Bu sarı mercandandır. 
5. -Cennetü’n-Naim’dir. Ak gümüştendir. 
6. -Cennetü’l-Firdevs’dir. Kızıl altındandır. 
7. -Cennetü’l-Karar’dır. Misk tendir. 
8. -Cennetü’l-Adn’dır. 

-Çok güzel incidendir. Onun kızıl altından iki kanatlı bir kapısı 
vardır. Bir kanadından diğer kanadına beş yüz yıllık yoldur. 
Duvarının yapısı, bir kerpici gümüşten, bir kerpici altındandır. 
Sıvası miskendir. Bütün cennetlerin en şereflisi Adn cennettir. 
Onun esas niteliğini Allahtan başka kimse bilmez. 

 

KIYÂMETTE KAFİRE TERAZİ OLMAZ 
-Nitekim onları Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı 

inkar eden insanlardır ki, bu yüzden işleri boşa gitmiştir. 
Kıyamet günü onlar için ortaya hiçbir terazi koymayacağız. 

      Kehf 105 
 

-1ayeti hükmünce (Kâfirler kabirden kalktıktan sonra yüz 
üstü sürünerek hatta kör, dilsiz ve sağır olarak mahşere 
sevk olunurlar.) Bunların büyükleri kıyâmette karınca gibi 
çiğnenir. (ayeti celilesince):  

-2 (Bu sürünmeler bunlara elli bin sene kadar uzun 
gelecektir.) Bunlar günah yükleriyle boğazlarına kadar tere 
batarlar. 

-(3) Sur üfürülünce mücrimler korkudan gözleri gök 
olarak haşrolunacaktır.) Mahşer halkından bir kısmı, hesap 
başlaması için şefaat Muhammed’e gönderir. O da “Ben 
bunun için emrolundum!” diye kabul edip Arş altında 
secde-i Rahmâna kapanır; bir müddet secdede kalır ve  

-4 (Söyle! Kabul edilecek. İste verilecek. Şefaat et! 
Şefaatin kabul olunacak.) hitabı ile karşılaşılacaktır. Vücudu 
alemlere rahmet olan bu zatın şefaati ile Mahşer halkının 
beklemesine son verilecek hesap, kitap başlar. 
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- (5): (Yaratılmışların Allah indinde en şerlisi, dünyada 

hak düşünmeyip hakkı söylemeyenler, sağır ve dilsizlerdir.)  
- (Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz ve o günden çok 

sakınınız ki o günde hiçbir baba oğlunun ve hiçbir oğul 
babasının cezasından hiçbir şey kurtaramaz. Ancak Allah’ın 
izniyle şefaat olabilir.   1 İsra 97 –  2 Mearic 4 – 3 Ta-ha 102 – 5 Enfal 22  

 

CEHENNEME EVVELA KİM GİRECEK? 
-Kâfirlerin Zâlim veya biraz merhametli yahut adaletli 

olmasına göre azabda farkları vardır.  
- Zakkum asilerin yemeğidir, erimiş bakır gibi karınlarında 

kaynar ( irinli) su içirilir. Bir yudum ağzına alır; fakat 
yutamaz. Ölüm her taraftan gelir; katiyen ölemez. Diğer bir 
ayette: Cehennemdeki cezalılar, Cennetteki müminlere :  

- “Bizim üzerimize yiyecek veya su dökünüz”! Diye 
bağırırlar; onlarda “Allahü Teala, kâfirlere Cennet nimetleri 
haram kıldı.” Derler 1 RAHMÂN 35 – 2 ARAF 40 – 4 DÜHAN 43-46 – 5 İBRAHİM 17 

. 
KİTABI SOL TARAFINDAN VERİLENLER 
. . .  

-Kitabı sol tarafından verilene gelince,der ki:" Keşke,    
      bana kitabım verilmeseydi!" 

-Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!" 
-Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! 
-Malım bana hiç fayda sağlamadı; 
- Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti. Hakka 25-29 

 

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kafir dilini bir veya iki fersah 
yerden sürükleyerek ve insanlarda onu ayaklarıyla 
çiğneyeceklerdir.”                          Tirmizi, Sıfatü Cehennem, 3 

 
 

KENDİNİ HER TÜRLÜ ÖLDÜRMEK HARAMDIR! 
. . .  
-Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması 

hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile 
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aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. 
Şüphesiz Allah (c.c) , sizi esirgeyecektir                      Nisa 29 
 

 

ALLAH (c.c)  KİMİN YÜZÜNE BAKMAZ? 
. . .  

- Resulullah (s.a.v): "Üç kişi vardır, kıyâmet gününde 
Allah (c.c)  onlara ne konuşur ne bakar  ne de günahlardan 
arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve  bunu 
üç kere de tekrar etti. Ben: "Ey Allah’ın Resulü! Öyleyse 
onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir 
bunlar?" dedim. Şöyle saydılar: 

-"(Elbisesini kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren,  
yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam 
eden kimseler!"                               (Hadis-i ş.) (Müslim, İman 171 

-"Kıyamet günü, kibirlenenler küçük karıncalar gibi 
haşrolunurlar. Onları her yönden zillet bürümüştür. 
Cehennemde Bûles denen bir hapishaneye sevk edilirler. 
Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin irinleri 
kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tînetu'lhabal 
denir."                                                    Tirmizî, Kıyamet 48, (2                                           
       

       Cehenneme girme sebeblerinden bazıları: 
1-İçki içmemeye tövbe etmeyen cennet şarabı içemez. 
2-Âhireti verip dünyalığı alan Cennet kokusu duyamaz. 
3-Dünyada haram yemek, zakkum yemeğe, yani 
cehenneme girmeye sebeptir. 
4-Dalkavuk, kefen soyucu, deyyus ailesini   
kıskanmayan , ana babasına asi, kovucu ve gıybetçi 
olanlar veya üzerinde hak olanlar, ahlaksızlar tevbe 
etmedikce  Cennete giremeyeceklerdir. 
5- Ahlaksızların ibadetinin kıymeti yoktur. Bilmeyip  

   hükmeden ve bilip haksız hükmeden Cehennemdedir. 
 

KUR’AN’DA CEHENNEM YETMİŞ YEDİ YERDE 
-Cehennemin genel ismi olan “Cehennem” kelimesi 
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Kur’an da yetmiş yedi yerde geçmektedir. “Sair” ismi on 

beş ayette geçmektedir. Cehennem ismi, ayrıca bütün 
cehennem tabakaları için kullanılan genel bir isimdir. Allah 

bizi yetmiş yedi defa cehennem ateşi var ve bu 
cehennemden sakınmamızı istiyor  

              
            CEHENNEM TABAKALARININ İSİMLERİ 

 

1-Cehennem, 2-Leza, 3-Hutame, 4-Sair, 
 5-Sekar, 6-Cahim, 7-Haviye 

-Rivayete göre, Cehennemin, her kapısının arasındaki 
mesafe, dünya senesiyle yetmiş seneliktir. Her tabakasının 
sıcaklığı, bir üst tabakasına (bölümüne) nisbetle yetmiş kat 
fazladır” buyrulmuştur. 
                                   Cehennem  ne demek? 

1-Cehennem: Dibi görünmeyen çok derin kuyu ve bütün 
Kâfirler ve günahkârlar için yaratılmış yedi derece aşağı 
tabakaya bölünmüş bir ceza evi ve bir azap yurdudur. 

     Birinci tabaka, günahkâr mü’minlere 
-Dahhak demiştir ki: Cehennem tabakası olan birici ve en 
üst tabakada mü’min, Müslümanların günahkâr olanları, 

günahları nisbetinde (ölçüsünde) yanacaktır. Cehennemde 
yanmaları onların kötü ve pisliklerden temizlenmeleri 

demektir. Bu temizlenmeden sonra çıkarlar. Bu kimseler, 
imanla öldükleri için günahları kadar yanıp çıkarlar veya 

şefaat olunurlar da çıkarlar ve cennete konurlar. 
                          Leza  Cehennemi  kimlere? 

2- Leza tabakası: Her tarafı kavuran kıpkızıl alevli, şiddetli 
yakıcılığa sahip bir ateş tabakasıdır. 

-İkinci tabaka, Hiristiyanlara mahsustur, oraya onlar 
guruplar halinde gireceklerdir. 

                             Hutame  Cehennemi  kimlere? 
3- Hutame tabakası: Kalpleri sarıp parçalayan, ateşli 

hararetten eriyip un ufak eden parçalayıp eriten, 
cehennemin en şiddetli çukuru demektir. Allah‘ın 

tutuşturulmuş ateşi, şiddetli bir ateş tabakasının bulunduğu 
yer demektir. 
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-Üçüncü tabaka, Yahudilere mahsustur. Oraya onlar 

guruplar halinde gideceklerdir. 
                             Sair  Cehennemi  kimlere? 
   4-Sair tabakası: Çılgın alevli ve zehirli, tutuşturulmuş ateş 
        tabakası demektir. 

-Dördüncü tabaka, yıldızlara tapan Kâfirlere ait olup, 
oraya onlar guruplar halinde gireceklerdir. 

                             Sekar Cehennemi  kimlere? 
5- Sekar tabakası: Kırmızı şiddetli alevler, son derece 
sıcaklık ve hararetiyle yüksek derecede yakıcılığa sahip bir 
ateş tabakası demektir. 

-Beşinci tabaka, Ateşe tapanlar (Mecusilere) ait olacak, 
oraya onlar guruplar halinde gireceklerdir. 
                            Cahim  Cehennemi  kimlere? 
6 -Cahim tabakası: Tabaka tabaka yayılmış kor halinde 
yığılmış kızgın ateş kütleleri demektir. 
 -Altıncı tabaka, müşriklerle (Allah‘a eş ve ortak 
edinenlere) mahsustur. Oraya onlar girecektir. 
                      Haviye  Cehennemi  kimlere? 
7- Haviye tabakası: Dipsiz ateş çukuru, kaynayan ateş kuyusu 
mektir. 

-Yedinci tabaka, münafıklara aittir. 
Allah (c.c)  münafıklar hakkında şöyle buyuruyor: 

 

- “Hiç şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en alt 
tabakasındadırlar. Artık onlara bir yardım edici de 

bulamazsın.”                                                         Nisa 145 
                        Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu; 

- “Cehennem ateşinin duvarları dört katlı olup her duvarın 
kalınlığı kırk yıllık yoldur.” Yine aynı sened ile Rasûlullah 
(s.a.v) şöyle buyurduğu da rivâyet edilmiştir:  
“Cehennemliklere ikram edilecek olan irinden bir kova 
dünyaya dökülecek olsa dünya kokuşurdu.Tirmizi, Sıfatü Cehennem, 4 

-, Rasûlullah (s.a.v), şöyle buyurdu: “Üzüntü kuyusundan 
Allah’a sığının.” Ashab üzüntü kuyusu nedir? Ey Allah’ın 
Rasûlü dediler. Rasûlullah (s.a.v)’de şöyle buyurdu: 
“Cehennem’de bir vadi olup Cehennem her gün yüz kere o 
kuyunun ateşinden Allah’a sığınır.” Bunun üzerine Ashab: 
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oraya kimler girecektir? Buyurdu ki: gösteriş için okuyup 
gösteriş için kulluk yapanlar oraya girecektir. Tirmizi, Zühd, 48 
 

    BİR TAŞ CEHENNEME KAÇ YILDA DÜŞER? 
- “Büyük bir kaya Cehennemin kenarından aşağıya 

bırakılır Cehenneme yetmiş sene iniş yapar da yine dibine 
varamaz.” Utbe sözüne şöyle devam etti: “Ömer şöyle 
derdi: Cehennemi çok hatırlayın onun sıcaklığı çok şiddetli, 
dibi derin kamçı ve balyozları da demirdendir. 
                                                                    Tirmizi, Sıfatü Cehennem, 2 

-Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre; Rasûlullah (s.a.v) 
şöyle buyurdu: Sizin şu yakmakta olduğunuz ateş ki 
Cehennem sıcaklığının yetmiş parçasından bir parçadır. 
                                                                    Tirmizi, Sıfatü Cehennem, 7 
                 O GÜN SU İSTEYENE NE VERİLİR? 

-Yâ Rabb! Bize su içirmeni istiyoruz, diyecekler. Onlara: 
Haydi içiniz! Denilecek de onlar birbiri ardınca cehennemin 
içine dökülecekler. Sonra Hırıstiyanlara hitaben: Sizler kime 
tapıyordunuz? diye sorulacak. Onlar da: Biz Allah'ın oğlu 
Mesih'e tapardık, diyecekler. Bunun üzerine onlara: Siz 
yalan söylüyorsunuz. 

- Allah Taâlâ hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. 
 Şimdi söyleyiniz: Ne istiyorsunuz? denilecek. Onlar da: 
Bize su içirmeni istiyoruz, diyecekler. Onlara da: Haydin su 
içiniz! denilecek de birbiri ardınca cehennemin içine 
dökülecekler. Nihayet iyi olsun, fâcir olsun, Allah 'a ibâdet 
etmekte olanlar kalır. Onlara da: İnsanlar hep gittikleri 
hâlde sizleri habseden nedir? denilecek. Onlar: Biz 
şimdikinden ziyâde kendilerine muhtâc iken onlardan dün-
yâda ayrılmıştık. (Şimdi nasıl olur da onların arkasına-
takılırız da. 

- Bir nidacı şöyle seslenir: Her kavim vaktiyle ibâdet ettiği 
ne ise ona kavuşsun! diye nida ettiğini işittik. Ondan dolayı 
bizler Rabb'imizi bekleyip duruyoruz! diyecekler". Dedi ki: 
"Meydanda kalan mü'minlere Allah olan Allah, onlara ilk 
defa gördükleri tanıdıkları suretten başka bir surette 
gelecek de: Ben sizin Rabb'inizim! buyuracak. Onlar da: 
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Sen bizim Rabbimizsin! diyecekler. Artık O'nunla 
peygamberlerden başkası kelâm edemez.  

 

                           CEHENNEM 
…  

-Ey yaradana isyan eden insan ve cin taifesi! Mahşerde 
üzerine büyük alev parçaları ve erimiş bakır yağdırılır. 
demektir. Zamanımızda harplerde nasıl ki düşman üzerine 
ateşli ve patlayıcı şeyler yağdırıyorlarsa Allahü Tealanın 
peygamberlerine, dinine, kitabına ) düşmanlık edenler 
üzerine apartman gibi ateşleri atacağı yukarıda da beyan 
olunmuştur.  

-Ayetlerimizi inkâr edip büyüklenenlerin ruhları için 
gökler açılmaz. 
 Deve iğnenin deliğinden geçmediği gibi bunlar da cennete 
giremezler. mealinde olup, deve, olduğu halde geçemez. 
İplik gibi incelirse geçer. Şu halde cennete girmek için 
rabbe karşı küçülmek, lazım olduğu anlaşılır. Bu da rabbül 
âlemini bilmek ve ona kulluk yapmakla elde edilir. Rabbimiz 
den muvaffakiyet isteyelim!  Kâfirler için ateşten elbise 
hazırlanır…  

-Onu tutunuz yetmiş arşınlık zincire bağlayınız! Onu 
tutunuz; Cehennemin ortasına sürükleyiniz!.  Ortak günah 
yapanlar bir araya zincirlerle bağlanırlar. Gömlekleri kızıl 
katrandandır. Daha mahşerde iken yüzlerine alevler çarpar 

  Rahman 35 (A’raf 40  Hâkka 32   
 

           SECDE  MAHALLİ  NİÇİN YANMAZ? 
-Nihayet Allah, ateş ehlinden kimlere rahmet buyurmayı 

dilemiş ise (onları çıkaracak. Dünyada iken) Allah 'a ibâdet 
etmiş olanları çıkarmalarını meleklere emredecek. Onlar da 
onları çıkaracaktır. Melekler onları secde izlerinden (yânî 
secde uzuvlarındaki izlerden) tanıyacaklardır. Ve işte onlar 
öylece çıkarılacaklardır. Allah secde izini yakmayı, ateşe 
haram kılmıştır. Âdemoğlu 'nun bütününü ateş de, yalnız 
secde izini yakamaz. Bunlar ateşten kavurulup kapkara 
olarak çıkarılacaklar. Üzerlerine hayât suyu dökülecek de, 
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sel uğrağında biten reyhan tohumları nasıl çabuk biterse, 
yeniden Öylece biteceklerdir. Sonra Allah, kulları arasında 
hüküm ve kazayı sona erdirir. Ancak cennet ile cehennem 
arasında yüzü ateşe dönük bir kimse kalır ki, o cennete 
girecek ateş ehlinin sonuncusu olacaktır. O kimse  
"Yâ Rabb, yüzümü şu ateşten döndür; kokusu beni 
zehirleyip duruyor; alev beni yakıp duruyor", diyecek. Allah 
ona: "Bu senin dediğin yapılacak olursa, acaba başka şey 
istemeyecek misin?" buyuracak. O ise: "İzzetine yemin 
olsun ki hayır" diyecek ve Allah 'a, ilâhî ilgili bulunduğu 
kavil sözü verecek. Ondan sonra Allah onun yüzünü 
cehennem cihetinden cennet tarafına çevirecek. Yüzünü 
cennete doğru döndürünce, cennetin güzelliğini görecek. 
Allah'ın dilediği kadar bir müddet sükût ettikten sonra: 
 -"Yâ Rabb! Beni cennetin kapısına yanaştır" diyecek. 
Allah ona: "Evvelce istediğinden başka hiçbir şey 
istemeyeceğine ahd ve söz vermiş değil miydin?" diyecek. 
O da: "Yâ Rabb! Mahlûkatının en bedbahtı ben olmayayım" 
diyecek. Bunun üzerine yine Allah: "Bunu da sana 
verirsem, başka bir şey istemeyecek misin?" diyecek. O da: 
"İzzetine yemin olsun ki, hayır; bundan başka hiçbir şey 
isteyecek değilim" cevabını verecek. Ve Rabbine dilediği 
ahd ve mîsâkı verdikten sonra, Rabbi onu cennetin 
kapısına yanaştıracak. O kimse cennet kapısına varıp da 
ondaki güzelliği ve güzel kokuyu görünce, yine Allah'ın 
dilediği kadar bir müddet sükût edecek. Sonra: 

- "Yâ Rabb! Beni içeriye sok" diyecek. Allah Taâlâ da: 
"Allah lâyıkını versin behey Âdemoğlu, sen ne sözünde 
durmaz kimsesin! Sen verdiğimden başka birşey 
istemeyeceğine ahd ve mîsâk vermiş değilmiydin?" buyu-
racak. O da "Yâ Rabb! Beni mahlûkaatın en bedbahtı kılma 
" diyecek. Nihayet Azîz ve Celîl olan Allah ona gülecek ve 
cennete girmesine izin verecek. Oraya alırken de ona: 
"Temenni et" buyuracak. O da uzun temennilerde 
bulunacak. Nihayet dilekleri kesilince Azîz ve Celîl olan 
Allah: "Şunu da, şunu da, şunu da, bunu da iste" 
buyuracak ki, istenecek şeyleri Azîz ve Celîl olan Rabbi 
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aklına getirecek. Nihâyet bu türlü dileklerinin hepsi de 
kesilince, Allah Taâlâ: "Bunların hepsi ve bir o kadar dahası 
hep senindir" buyuracaktır.                                Buhari, Ezan, 129 

-Peki secde etmeyeni kim tanıyıp kim kurtaracak ozaman 
çok secde edenlerden olmak lazım 

 

-Rasûlullah: "Şüphesiz ki Allah, Allah rızasını arayarak Lâ 
ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir" buyurdu.  

Buhari, Salat, 46 

        ŞEYTANLA KİM BERABER OLACAK? 
- Allahü Tealanın emirlerinden, kitabından yüz 

çevirenlerin, şeytan ile beraber bağlanacağını  
bildirmektedir. 

- ayeti  “İleri gelenleri önde, boyunlarında ve kollarından 
zincire bağlanmış olarak Kâfirleri ve şeytanları cehennem 
etrafında diz çökmüş halde muhakkak toplayacağımı, Zatı 
uluhiyetime yemin ederek beyan ederim.” Mealindedir.                                                                                                  ZÜHRUF 26 

-- Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:  
"-Şüphesiz Cennet'in ahalisinden olan bir adama yeme, 
içme, cinsi münasebet ve arzu hususlarında gerçekten yüz 
adamın gücü verilecektir!" O zaman Yahudilerden bir adam; 
"doğrusu yiyip içen kimsenin (helaya gitme) ihtiyacı olur" 
dedi de, (Hz. Peygamber) şöyle buyurdu: "-Onun cildinden 
bir ter çıkacak. Ardından bir de görecek ki, karnı içeri girmiş  
                                                                           Darimi, Rikak, 104!                      

ÇAĞLAYAN SULAR 
-Bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler 

içinde ve kabartılmış yüksek döşekler üzerindedirler. Biz, 
cennetteki kadınları yeniden yarattık. Ve onları, amel 
defterleri sağlarından verilenler için bakireler. Kocalarına 
sevimliler ve birbirlerinin akranlar kıldık.Amel defterleri 
sağlarından verilenlerin bir kısmı evvelkilerden, bir kısmı da 
sonrakilerdendir                                                       VAKIA 35-40 
 

KULUN YERİ CENNET’TE VE CEHENNEM’DE 
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-Biri cennette diğeri cehennemdedir. Cennettekini isterse, 

cehennemdekini yıkar. Cehennemi isterse, cennettekini 
yıkar. Biri amel cenneti, biri miras cennetidir. 

- Her kul için Cenab-ı Hak biri cennette biri cehennemde 
olmak üzere iki ev yaratarak ezelden beri, adaleti ilahiyesini 
göstermiştir. Mümin, Allahı tanıyıp emirlerini tutarak 
Cennetteki evini mamur eder; Kötülükleri terk etmekle de 
Cehennemdeki evini harap etmiş olur . 

-Yaradanın emirlerinin zıddını yapmakla cehennemdeki 
evini her taraftan ateşle doldurur. İşte bu suretle kâfirin 
cennete ki evi mümine miras olarak kalır. Müminin, 
Cehennemdeki evi de kâfire miras olmuş olur. Üçüncüsü 
cennetülfazl’dır ki bu Allah tealanın fazladan verdiği 
cennettir.  

         CENNETTE KUL NE İSTERSE HAZIRDIR 
…     

 -Nefislerimizin her arzu ettiği hazdır. mealinde 
olduğundan, kalbine gelmekle cennette müminlerin her 
istediği gelir. Bunların sohbeti ekseriye selamdır. Bundan 
da çok lezzet hâsıl olur.  “Elhamdülillahi Rabbil Alemiyn” 
Cennette, bir senelik yoldan işitilir ve görülür. Bir kişi yüz 
kişi kuvvetindedir. Orada ölmek, kocamak yoktur, Elbiseler 
eskimez ayakyoluna varmak yoktur. Yedikleri güzel kokulu 
terle çıkar.) ( Huriler ve dünya kadınlarından aileleri hayz, 
nifas ve yaramaz huylar yoktur.) Cennettin toprağı miskten, 
kerpici altın ve gümüştendir.  

-Cennette, ağaçlarının altından ırmaklar akan köşkler 
vardır 

-  Altından bilezikler, yeşil. Kalın ve ince ipten elbiselerle 
süslü tahtlarda otururlar. Elbiseler hep (tüba) 
tomurcuklardan çıkar. 

-Gözler görmedik kulaklar işitmedik, hatıra gelen 
gelmeyen nimetler ve Allahü Tealadan selam nimeti vardır.) 
Allahü Tealanın kelamı kulakla işitilmez. Bütün vücut kulak 

kesilir. (1) Fussilet 31 (2) Fatiha 2 (3) Bakara 25 (4) Fatır 33 (5) Yasin 57,58 
 

O GÜN İKİNCİ SUAL ANA BABA HAKKI 
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. . .  
-Kıyâmet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda 

vermezler. Çünkü Allah (c.c)  aranızı ayırır. Allah  
            yaptıklarınızı görendir.                                           Mümtehine 3 

. . .  
-Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye 

etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak 
taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun 
için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede 
bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.                    Lokman 14 
 

 CENNETİN YERİ NEREDE? 
-Cennet anaların ayağı altındadır. Onu razı etmeden 

cennete gidilmez. Ana başta tac imiş, dertlere ilac imiş. 
Evlat 90 yaşında olsa da yine anaya muhtaç imiş. Seni 
annen dokuz ay karnında, iki yıl kucağında taşıdı, sen onu 
ne kadar taşıdın? Sen doğunca annen-baban ne kadar da 
çok sevinmişti, kurbanlar bile kesmişti! Onlar, seni 
büyütmek için kaç yıl geceleri uykusunu terk etti? Oysa sen 
onlar için kaç gece sabahladın? Seni yetiştirmek için 
giymeyip giydiren, yemeyip yediren kimdi? Seni gelin, damat 
ya da asker ederken ciğerinden bir parça sökülürcesine 
üzülen kimdi? Buna karşılık sen ne hissettin? Seni bir gün 
bile göremediklerinde özleyen ve yollarını gözleyen kimdi? 
Onlara, bu sevgi ve özlemi hayatında kaç kere duydun? 
İşte, anne-babalar daima evlatlarının mutluluğu ve huzuru 
için çalışıp çaba harcarlar. Sen onlara ne kadar hor baksan 
da onlar hayat boyu senin mutluluğun için gayret 
gösterirler. Unutma!  Bu dünyada ne ekersen onu biçersin. 
Bu geçitten elbet bir gün sen de geçersin! 

-Bu dünyada ne ekersen onu biçersin. Bu geçitten elbet 
bir gün sen de geçersin! Mirasçın senede bir defa mevlit 
yapar. İki damla gül suyu ile bir külahın içine iki tane şeker 
atar. Bundan sonra aldığın, alacağın bu, bulduğun 
bulacağın da bu. Mirasçılarından sana gelecekler bunlardan 
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ibret al. İşte bu durumu iyi düşün ve ona göre seni 
bekleyenleri hesaba koy. 

-. “Üç kişi var ki, duaları geri çevrilmez: Adaletli devlet 
idarecisi, iftar etmek üzere olan oruçlu ve mazlum… 

- Allah mazlum kimsenin duasını bulutların üzerine 
kaldırır ve göklerin kapısını ona açar. Büyük ve güçlü olan 
Rab: “Bir süre sonra bile olsa izzetim hakkı için sana 
mutlaka yardım edeceğim.”               Tirmizi, Sıfatü’l-Cenne, 2 

 

YÜZLERİ KARA OLANA ALLAH SORMAZ MI? 
. . .    

-Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü 
(düşünün.) İmdi, yüzleri kararanlara: İnanmanızdan sonra 
kâfir mi oldunuz? Öyle ise inkâr etmiş olmanız yüzünden 
tadın azâbı! (denilir). ”                                               Al-i imran 106 

-Kıyâmet günü Rabbim sormaz mı sana: “Gül gibi el 
verdim, ayak verdim, göz verdim, kulak verdim. Kirli ve 
günahlarınla huzuruma nasıl geldin 

 

CENNETİN KÖŞKLERİ KİMLERE? 
-Ali (r.a)’den rivayete göre, Rasûlallah (s.a.v) şöyle 

buyurdu: “Cennet’te öyle köşkler vardır ki; dışarıdan içerisi 
içeriden de dışarısı gözükür bir bedevi kalkıp şöyle dedi: O 
köşkler kimler içindir? Rasûlallah (s.a.v) de şöyle buyurdu: 
“O köşkler; güzel söz söyleyen, yemek yediren, oruca 
devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri namaz 
kılanlar içindir.                                            ”Tirmizi Sıfatü’l-Cenne, 3 

 

O GÜN İNSAN SEVDİĞİ İLE BERABERDİR 
-Bir adam, Resulullah’ a (s.a.v) gelerek şöyle sordu 

- “- Ey Allah‘ın Resulu! Kıyâmet ne zaman kopacak? dedi.                    
Efendimiz (a.s) 

- “-Kıyâmet için ne hazırladın ?” buyurdu. Adam: 
 --Allah (c.c)  ve Resulunun sevgisini” dedi.  Bunun 
üzerine efendimiz (s.a.v): 
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- “ O halde sen, sevdiğinle berabersin (sevdiğinle beraber 

olacaksın).” Buyur du. 
-’Abdullah İbn Amr’dan: ‘Resulallah (s.a.v) şöyle dedi: 

‘Kim islam üzere saçını ağartırsa bu kıyâmet günü onun 
için bir nur olur. 

HAVZ-I KEVSER 
- (Rabb Teala): (Mahşerde Havz-ı Kevser ırmağının 

çevresi bir aylık yoldur. Sütten beyaz, baldan tatlı, miskten 
daha güzel kokulu, kardan daha soğuktur. Kâselerinin 
çokluğu yıldızlar gibidir. Diğer peygamberlerin 
havzlarından büyüktür. İçen bir daha susuzluk ve açlık 
görmez.) 

- (Havza evvela ben gelirim. Bazılarını bilir çağırırım. 
Bazıları bilir gelirler. Fakat bunlar senden sonra ne 
fenalıklar yaptılar diye Rabbin emriyle melekler tarafından 
kovulurlar. Yalan söyleyen ve Zâlimi tasdik eden benden 
değildir. Havza gelemez!)  

-El ve dil ile mâlâyani etmeyen Havza gelir. Sünnete 
ehemmiyet vermeyenleri Havz başından kovarlar.) Hülasa: 
Yalancı, dalkavuk, boşboğaz olanlar ve sünneti hiçe 
sayanlar Havza gidemiyor. Susuzluktan ciğerlerin yanacağı 
günde Havzdan içmek için Resulullahımızın sünnetini 
tutmak lazım. 

 
GÖZLERİNİ EŞİNE DİKMİŞ ZEVCELER KİM? 

-  Ben Azimüşşan dünya hatunlarını cennette her 
hususta, yaşta ve vücuda tazelendiririm ve hepsini bakir 
kılarım; bakirelikleri de gitmez. 

- Cennette kadınlar on altışar yaşlarında olacakları ve bu 
yaşı muhafaza edecekleri anlaşılmaktadır.  Vakıa 36 Nebe’ 33 

 

DÜNYA SARAYI CENNET YANINDA NASILDIR 
…  

-Cennettekiler cehennemdekilere : “Rabbimizin bize vaat 
ettiğini tamamıyla bulduk. Siz de size vad olunanı buldunuz 
mu?”diye seslenirler.”onlar da :”Evet bulduk…” derler.) 
Peygamberimizin cenneti “cennetül firdevs” dir; hepsinden 
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büyüktür. Rabbimiz ona komşu olmak şerefine bizi nail 
buyursun.. Amin                                              Âmin  1- ARAF 

-Padişahların dünya saraylarında safa etmesi, cennet 
hayatının yanında, ana karnında, dar ve karanlık bir yerde 
yaşayan bir çocuk vaziyetinden çok daha aşağı bir 
derecede kalır. Cennette fazla sıcak ve soğuk yoktur. 
Dünyada sıcaktan ve soğukta Rabbin emrini tutan âhirette 
sıcak ve soğuk görmez; yani cennette bulur.  

 

CENNET PAZARI 
Resulullah (s.a.v) buyurdu ki“Cennetlikler Cennete 
girdiklerinde amellerine göre oraya yerleşeceklerdir. Sonra 
dünya günlerinden Cuma günü kadar bir süre izin verilecek 
ve insanlar Rablerini ziyaret edeceklerdir. 
   -   Allah’ın arşı onlara görünecek Allah onlara Cennet 
bahçelerinden bir bahçede görünecek o mü’minler için 
nurdan minberler, altından minberler, gümüşten minberler 
kurulacak ve o kimselerin derece bakımından en aşağı 
durumda olanları -ki onların aşağılıkları yoktur- misk ve 
kâfur tepelerinde oturacaklar ve kendilerinden daha 
yükseklerde oturan kimseler olduğunu sanmayacaklar. 
               ” Ebû Hüreyre dedi ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! 
 o gün Allah’ı göremeyecek miyiz? Rasûlullah (s.a.v): 
“Evet” buyurdu. “Siz Güneşin ve dolunay gecesi ayın 
görünmesinde şüphe eder veya görebilmek için itişip 
kakışır mısınız?” Biz de: “Hayır!” diye cevap verdik. 
Öyleyse Aynı şekilde kolaylıkla Rabbinizi göreceksiniz ve 
Allah’ın o Cennet’te kendisiyle karşılıklı görüşmediği kimse 
kalmayacaktır. Hatta konuştuğu kimselerden birine: “Ey 
falan oğlu falan! Falan günde yaptığını hatırlıyor musun?” 
diyecek, Ve dünyadaki vefasızlıklarından bir kısmını 
hatırlatacaktır. O kimse de: “Ey Rabbim! Beni bağışlamadın 
mı? 

-” Allah’ta: “Evet!” diyecek ve “Benim bağışlamamın 
genişliği sayesinde şu makama ulaşmış durumdasın” 
buyuracak.Onlar bu durum da iken üstlerinden bir bulut 
kendilerini kaplayacak ve üzerlerine bir koku yağdıracaktır 
ki, o zamana kadar onun kokusuna benzer bir koku 
koklamamışlardır.  
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-Yüce olan Allah şöyle devam edecek: “Kalkın sizin için 

hazırladığım büyük ikramlardan arzu ettiğiniz her şeyi alın!” 
Sonra meleklerin etrafını çevrelediği, gözlerin görmediği, 
kulakların duymadığı ve hiçbir kimsenin kalbinden geçirip 
hayal edemediği şeylerin bulunduğu bir çarşıya geleceğiz 
ki orada arzu edilen her şey bulunacaktır. Orada satmak ve 
satın almak diye bir şey yoktur. Cennetlikler o çarşıda 
birbirleriyle karşılaşacaklardır                    Tirmizi, Sıfatü’l-Cenne, 16. 

 

DOĞURUR, DOYURUR VE YER 
-Bu toprak seni   önce doğurur sonra bitkisi ile doyurur 

daha sonra da yer. Onun için demişler adına yer, yer, yer 
ama bir  türlü doymaz.        
                               
                           KARA YERLER 
Kara yerler kalın olur,                  Altımızdan taşlar batar, 
Ona giren kayıp olur,                   Üstümüzden otlar biter, 
Kazdıkça derin olur,                     Yılan çıyan mekan tutar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler.          Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 

Giren bir gün kara yere,              İki melek sual sorar, 
Ne kapı var ne pencere,              Defterinde amel arar, 
Ne gündüz var ne de gece,         Boşsa defter neye yarar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler.  Ah kara yerler kanmaz yerler. 
. 
 
 
.        ÇOK GÜNAH OLANLARDAN BAZILARI 
 1. Küfür ve şirk; (Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak)….. (Ayet, Muhammed;1 
 2. Adam öldürmek (imânlı kişiyi).......................................... (Ayet, Nisâ; 93) 
 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek,……................................... (Ayet, Bakara; 275) 
 4. Haksız yere yetim malı yemek,………............................ (Ayet, Nisâ; 10) 
 5. Namuslu kadınlara iftira, (zinâ isnad etmek)................... (Ayet, Nûr; 4) 
 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,……...……… (Ayet, Enfâl; 16) 
 7. Ana-babaya karşı gelmek,…........................................... (Ayet, İsrâ; 23) 
 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,..................................... (Ayet, Bakara; 102) 
 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,........................................... (Ayet, Mâide; 2) 
10. Zinâ (Fuhuş) yapmak,................................................... (Ayet, İsrâ; 32) 
11. Alkollü maddeler, (uyuşturucu) kullanmak,..................... (Ayet, Mâide; 90) 
12. Kötü kişilerle arkadaş olmak,…....................................... (Ayet, Furkân; 28) 
13. Hırsızlık yapmak,............................................................. (Ayet, Mâide; 38) 
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14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,.............................. (Ayet, Bakara; 283) 
15. Yalan yere şahitlik etmek,............................................... (Ayet, Furkân; 72) 
16. Yalan yere yemin etmek,................................................ (Ayet, Bakara; 225) 
17. Gasp (zorla almak, zaptetme),........................................ (Ayet, Kehf; 79) 
18. Rüşvet almak ve vermek,……........................................ (Ayet, Bakara; 188) 
19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),…......…… Hadis-i ş Ebû Dâvûd 
20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,………..................... (Ayet, Nisâ; 1) 
21. Peygamber adına hadis uydurmak,………..................... (Ayet, Necm; 3-4) 
22. Namazı vaktinde kılmamak,……..................................... (Ayet, Meryem; 59) 
23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,……. (Ayet, Bakara; 184) 
24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,……............................ (Ayet, Mutaffifîn; 1) 
25. Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve   
 hanımı ile ters yoldan ilişki kurmak),............................... 

(Ayet, Arâf; 81) 

26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,........................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
27. Din âlimlerini küçümsemek,............................................ (Hadis-i ş.Taberânî) 
28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak,……... (Ayet, Hûd; 113) 
29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,……… (Hadis-i ş Tahrîm; 6) 
30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak,............................. (Hadis-i ş., Nesâî) 
31. İyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek,……. (Ayet, Â.İmrân; 104) 
32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek,……….................... (Ayet, Â.İmrân; 97) 
33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,................................. (Hadis-i ş..Hanbel) 
35. Kadın, kocasının makul isteğini (mazeretsiz) reddi, (Ayet, Bakara; 223) 
36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,............................ (Ayet, Yûsuf; 87) 
37. Allah’ın azabından emin olmak,...................................... (Ayet, Arâf; 99) 
38. Ölü hayvan eti yemek (murdar), ..................................... (Ayet, Enâm; 145) 
39. Domuz eti yemek,........................................................... (Ayet, Nahl, 115) 
40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,……..……. (Ayet, Hümeze; 1) 
41. Kumar oynamak,……….................................................. (Ayet, Mâide; 90) 
42. İsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),..................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
43. Hâkim bilerek haktan ayrılması,................................... (Ayet, Mâide; 8) 
44. Yol kesip başkasının malınıalmak, fitne-fesatçılık yapmak,… (Ayet, Mâide; 33) 
45. Zihâr (karısını annesine benzetmek),............................. (Ayet, Mücâdele; 2) 
46. Günah işleyene yardımcı olmak,………......................... (Ayet, Mâide; 2) 
47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak,…….…... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
48. Bakılması haram olan yerlerini açmak, vücut hatları belli olacak 

şekilde giyinmek,.. (Ayet, Ahzâb; 59) 

49. Dinen farz ve VÂCİP kılınan hakları ödememek,…….… (Ayet, Bakara; 83) 
50. İntihar (Kendi kendini öldürmek),.................................... (Ayet, Nisâ; 29) 
51. İdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak,….. (Ayet, Müddessir; 4) 
52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak,…….. (Ayet, Müddessir; 6) 
53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,............................ (Hadis-i ş., Buhârî) 
54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,.................................. (Ayet, Neml; 65) 
55. Soya-sopa, sülâleye sövmek,......................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek,........... (Ayet, Bakara; 173) 
57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,............................ (Ayet, Tahrîm; 6) 
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58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,.................. (Hadis-i ş., Müslim) 
59. Müslümana silâh çevirmek,............................................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak,............... (Hadis-i ş., Tirmiz”) 
61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
62. Nimete karşı nankörlük etmek,........................................ (Ayet, İbrahim; 7) 
63. İhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek,…..… (Ayet, Haşr; 9) 
64. Zekât vermemek,............................................................ (Ayet, Fussilet; 7) 
65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,................. (Ayet, Hucurât; 12) 
66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi,…....... (Ayet, Nisâ; 94) 
67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,.................. (Ayet, Nisâ; 129) 
68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon), (Hadis-i 

ş.A.b.Hanbel) 
69. Ayhâli veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak,….. (Ayet, Bakara; 222) 
70. Stokçuluk yapmak,.......................................................... (Hadis-i ş İbn Mâce) 
71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak,…... (Ayet, Cuma; 9) 
72. Başkasının kapı veya penceresinden                                kötü 

niyetle bakmak (röntgencilik),…………….…………  (Hadis-i ş., Tirmizî) 

73. Başkasının evine izinsiz girmek,..................................... (Ayet, Nûr; 27) 
74. Gıybet etmek,.................................................................. (Ayet, Hucurât; 12) 
75. İsraf etmek,..................................................................... (Ayet, Arâf; 31) 
76. Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye 

çalışması,………………………………………………………. (Hadis-i ş., Buhârî) 

77. İşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak,…. (Hadis-i ş., Buhârî) 
79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak……… (Hadis-i ş., Müslim) 

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle sabit 
olup,  birden fazla kaynağı olduğu halde  bir kaynakla gösterilmiştir. 

 
-Eğer yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin 

küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere    
yerleştiririz…                                                   .   Nisa 31 

 

BU KISA YOLCULUKTA NE YAPABİLİRSİN? 
-Misal; Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken senin 

uçağın yabancı bir havalimanında 5 saatlik rotar yapsa, 
sana biri gelse ve dese ki: “Bende 5 katlı bir apartman var. 
Çok da hesaplı sana vereyim”. Sen ona “Kardeşim ben 5 
saatliğine buradayım ne yapayım apartmanı?” demez 
misin? “Hayır çok ucuz, gel sana bunu yarı fiyatına 
vereyim.” diyen kişiye, “Kardeşim sen deli misin? Ben 
yolcuyum.” demez misin? 
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-Peki nasıl oluyor da Ey Müslüman Kardeşim; şu dünyada 

yolcu olduğunu, burada kısa bir zaman kalacağını bile bile 
dünyaya lüzumsuz ve sayısız yatırım yapıyorsun. 

 
UZUN BİR ÖMÜR YAŞAYANDAN İBRET 

 -Bazı Peygamberler tarihine göre ZULKARNEYN a.s bin 
senenin üstünde yaşadığı rivayet olunur. Vasiyetinde;  

“Ben ölünce elimi kefenin dışında bırakın. Herkes görsün” 
buyurmuş. Geride kalanlar vasiyetini yerine getirmişler. 
Vasiyete göre bin sene yaşadığını ama eli boş gittiğini 
göstermiş  ZULKARNEYN a.s  dikkatimizi çekmektedir. 

  
 YAŞADIYSAN EĞER KOCA YETMİŞ YIL 

 
 

-70 Yıllık Bir Ömrün Hesabı 35 senesi uyuyarak, 15 senesi 
çocuklukla, 10 yılı ihtiyarlıklaToplam 60 yıl eder, kalan 
sadece 10 yıldır. İyi değerlendirelim. 
 

DÜNYA HAYATI, OYUN VE EĞLENCEDİR!  
- “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey 

değildir. Muttakî olanlar için âhiret yurdu muhakkak ki daha 
hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?”En’am 32 
Uyan ey müslüman! Kur’ân-ı Kerim’in 4 yerinde dünya 
hayatı oyun ve eğlencedir diye geçmektedir. 

 

. 
BİR MİSAL! 

-Bir çocuğun bahçede oyun oynadığını düşünün. Orada 
ev, çeşme, araba gibi çeşitli şeyler yaparak akşam eder. 
Akşam olunca da hepsine bir tekme vurur ve bırakır gider. 
İşte dünya hayatı da böyledir. Hâlâ ibret almıyor musunuz? 
  
        YALAN DÜNYAYA GÜVENME 
İnsanlara güvensen ölürler,        Bir gün soyup açarlar bağrını, 
Ağaçlara güvensen çürürler,      Kimse bilmez o günkü halini, 
Ah! Dağlara güvensen erirler,    Kefende cebi yok, koysan malını 
Neyine güveneceksin                     Neyine güveneceksin 
Şu yalan dünyanın?                       Şu yalan dünyanın? 
Mihnet ile geçti hep günlerin,     Sen ver kardeş ver, olmaz keder 
Gidiyorsun terk edip her şeyin,  Verdikçe Mevlâ ziyâde eder, 
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Avucunda kaldı mı bir şeyin?     Garipler der, verdiğin senle gider, 
Neyine güveneceksin                      Neyine güveneceksin 
Şu yalan dünyanın?                        Şu yalan dünyanın? 

 

HANİ REÇETE? 
-Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp 

en iyi doktoru ve reçeteyi arıyorsun da içinde ebedi hayat 
süreceğin âhiretin için neden en iyi bilgi, belge ve reçeteyi 
aramıyorsun? 

- “Benim bedenim cehennem ateşine dayanır” diyorsan, 
al eline bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine koy 
bakalım ne kadar dayanabileceksin? Dayanabilirsen ne âlâ! 
Şayet dayanamazsan -ki dayanman mümkün değildir- iyi 
düşün!  

-Dünya ateşinin şiddeti cehennem ateşinden 70 kat daha 
hafiftir. O zaman unutma ve kendine çeki düzen ver! 

 

TABUTA HİÇBİR ŞEY KOYMUYORLAR 
-Sakın güvenme malına, bir kıvılcım onu bitirir. 

Sakın güvenme sağlığına, bir sivilce seni götürür. Hayatta 
nice zenginler gördüm ki ölünce tabutunda ne ikiz kuleleri 
ne de fabrikaları vardı. Soğuk bir ceset yapayalnız tabutta 
geçip gitti  

-Nedense hocalar kefene ceplik dikmiyorlar..bir şeyde 
götüremezsin Neyine güveneceksin yalan dünyanın? 

 

AZRÂİL PENÇE VURUNCA CANIMA 
Azrâil pençe vurunca canıma, Üryan olmuş halk, kabirden kalkacak, 

Yâ Muhammed al bu garibi yanına, Muhammed, ümmetim diye ağlayacak, 
Muhtacım hep senin şefaatine, Günaha âzâlar şahit olacak, 

Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
  

Şu aciz can bedenden ayrılırken, Ya Rasûlallah kadrini bileyim, 
Suyum ısıtıp mezarım kazarken, Garip ister ki rüyamda göreyim, 
Bu bedenim kemikten ayrılırken, Son nefeste şefaatini dileyim, 

Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
. 

RESULÜMÜZÜN GÖRDÜĞÜ RÜYA 
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-Et taberani ‘el-kebir’ de, el-Hakim et-Tirmizi ‘Nevadiru’l-
Usul’ da, el-Esbehani ‘et-Terğib’ de AbdurRahmân  es-

Semure’den şu hadisi rivayet ederler: ‘Resulallah bir gün 
yanımıza geldi ve: ‘Dün acayip bir rüya gördüm.’ Dedi.  

-Ümmetimden bir kişiye canını almak için ölüm meleği  
geldiğinde anne-babasına yaptığı iyilikler gelerek onu geri çevirir. 

-Ümmetimden bir kişi kabir azâbıyla karşı karşıya kaldı ve 
abdesti gelerek onu bundan kurtardı. 

-Ümmetimden bir kişiyi şeytanlar sarmışken Allahın zikri 
gelip onu onların arasından kurtardı. 

-Ümmetimden  bir kişiyi azap melekleri kuşatmışken,   
namazı gelerek onu onların elinden kurtardı. 

-Ümmetimden bir kişi susuzluktan dili dışarı çıkmış bir   
halde Havz’ın başına gelip engellendiği bir anda orucu  
gelerek onun susuzluğunu giderdi. 

-Ümmetimden bir kişi nebilerin oturdukları gruplardan  
birine her yaklaşışında ordan uzaklaştırıldığı bir anda onun 
cünüplükten temizlemek için aldığı gusül abdesti gelip 
elinden tutarak, yanıma oturttu 

-Ümmetimden, önünde, arkasında, sağında, solunda, 
üzerinde, altında karanlık olup şaşkın bir durumda bulunan 
bir kişiyi haccı ve umresi gelerek karanlıktan aydınlığa 
çıkarttılar. 

-Ümmetimden mü’minleri kendisiyle konuşmadıkları bir 
kişinin yapmış olduğu sılatu’r-rahm  (akraba ilişkisi) 
gelerek:Ey mü’minler onunla konuşun.’ Dedi onlarda 
konuştular. 

-Ümmetimden, yüzünü elleriyle ateşin alevinden ve  
kıvılcımlarından korumaya çalışan bir kişiye, vermiş olduğu 
sadaka gelerek yüzüne perde başına gölgelik oldu. 

-Ümmetimden bir kişiyi zebaniler yakalayıp cehenneme 
sürüklerken iyiliği emredip kötülükten  alıkoyması gelerek 
onu zebanilerin elinden kurtardı ve rahmet meleklerine 
götürdü. 

-Ümmetimden Allah’la arasında bir perde olduğu halde  
dizleri üzerine oturmuş bir kişiye güzel ahlakı gelerek onu 
Allah’ın yanına götürdü. 

-Ümmetimden kitabı solundan verilen bir kişiye Allah’tan 
korkusu (havf) gelerek onu aldı ve sağından verilmesini 
sağladı. 
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-Ümmetimden tartısı hafif gelen bir kişiye buluğa 

 ermeden ölen çocukları gelerek tartısını ağırlaştırdılar. 
-Ümmetimden cehennemin kıyısında olan bir kişiye 

Allah’tan korkusu (vecl) gelerek onu kurtardı. 
-Ümmetimden cehenneme düşen bir kişiye, Allah 

korkusundan dolayı dünyadayken döktüğü gözyaşları  
gelerek onu ateşten kurtardı. 

-Ümmetimden sırat üzerinde korkudan hurma dalı gibi 
titreyen bir kişiye Allah hakkındaki hüsnü zannnı geldi, 
korkusu dindi ve sıratı geçti. 

-Ümmetimden sırat üzerinde bir kişiye bana salat edişi 
 gelerek onu kaldırdı ve sıratı geçti. 

-Ümmetimden bir kişi cennet’in kapılarna ulaştı, o 
girmeden kapılar kitlendi. Onu La İlahe İllallah şahadeti 
gelince cennet’in kapıları açıldı ve onu içeri soktu. 

Darimi  edailu'l-Kur'an,  
-: “Her kim Allah’tan üç kere cenneti isterse, Cennet; 

Allah’ım onu Cennete sok diye dua eder. 
- Her kim de üç kere Cehennem’den korunmak isterse 

Cehennem Allah’ım onu Cehennem’den koru diye dua eder.T,       
                                                                                 Sıfatü’l-Cenne, 27 
     
     İNSANA BELA GETİRECEK ŞU ON BEŞ ŞEY  

-Resulullah (s.a.v) (bir gün): "Ümmetim on beş şeyi 
yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacib olur" 
buyurmuşlardı. (Yanındakiler): "Ey Allah'ın Resulü! Bunlar 
nelerdir?" diye sordular. Aleyhissalatu vesselam saydı: 

-Ganimetleri  çevrelerin çıkar yapıIdığı, 
-Zekat cereme sayıldığı, zaman 
-İlim dinden başka gaye için tahsil edildiği, 
-Kişi karısına itaat edip, annesine asi olduğu, 
-Mescidlerde gürültüler baş gösterdiği, 
-Fasik adamın kabilenin başına geçtiği, 
-aşağılık adamın milletin lideri oIduğu, 
-Şerrinden korkuIarak, kişiye ikramda bulunulduğu, 
-Şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği, 
-Şarablar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelini lanetIediği 
-Vakit; işte o zaman kızıl bir rüzgar, zelzele, yere batma,  
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1-kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir 
kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirini takib 
eden alametler beklesinler                                Tirmizi 2308.hadis.»                                      

-Dünyada bir defa “Lâilâhe illellâh” demenin kabirde bin 
yıl yatmaktan daha hayırlı olduğunu hatırından çıkarma! 

-Kim allahın mescidlerini ışıklandırırsa Allah onun kabrini 
aydınlatır. Kim mescidleri kokulandırırsa Allah kabrinde 
ona cennet kokuları gönderir. 
 

FANİDİR DÜNYA 
Fanidir dünya kimleri neyler,          Küskünler mi kimse konuşmaz 
Hep gelen gider seferin eyler,         Işığı yoktur kandili yanmaz, 
Ne haber verir ne selam söyler,      Yakını gider kişi uyanmaz, 
Bu şehir suskun konuşamazlar.     Bu şehir suskun konuşamazlar 
 
Sararmış benizler solmuş güller,    Şu kabirleri kıbleye karşı, 
Hep susuvermiş konuşan diller,     Mana yazılı her mezar taşı, 
Üstünde bitmiş güller çiçekler,       Neler söylerler bizlere karşı, 
Bu şehir suskun konuşamazlar.     Bu şehir suskun konuşamazlar 
 
Kimin atası kiminin eşi,                  Karanlık yerde yoktur ışığı, 
Kimin evlâdı kimin kardeşi,            Hem şehidi var hem hak aşığı, 
Ne azığı vardır, ne de bir aşı,         Garip gibiler arar maşuğu 
Bu şehir suskun konuşamazlar.    Bu şehir suskun konuşamazlar. 
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SON NASİHAT 
Kıymetli Mü’min Kardeşim! 

Bu kitapçıkta, Mevlâ’mızın emirlerini âyet-i kerîme ve hadîs-i 
şeriflerden bazılarını hatırlatarak sizlere yardımcı olmak istedik. 
Kâinatın efendisi Peygamberimiz (Salâtu selâm üzerine olsun) 
bizlere iki emânet bıraktığını belirtmiştir. Bunlardan birisi Kur’ân-ı 

Kerîm, diğeri de Efendimizin sünnetidir. Kim bu ikisine sımsıkı 
sarılırsa onun yolu  Allah’a ulaşır. 

Halk arasında bir kısım dedikodular dolaşmaktadır. Örneğin, sahih 
hadislerin sayısının sadece 8 adet olduğu gibi. Bu iddiaları öne 
sürenlere sorunuz. Efendimiz peygamber olarak 23 yıl süren 

peygamberlik süresi içerisinde sadece 8 adet hadis mi dile getirdi? 
Yine bu iddia sahiplerine sorunuz. Kendileri bir günde kaç farklı 

konu konuşmaktadır? 
Allah yolunda hizmet amacıyla Orta Asya’dan, Horasan’dan, 

Bağdat’tan, Hindistan’dan, Basra’dan kalkıp o günün zor şartları 
altında yaya, deveyle veya gemiyle aylarca hatta yıllarca o sıcak 
çöllerde Hadîs-i Şerîf toplamak için ilim adamları ne zahmetler 

çekmiştir? Zaman zaman en doğru kaynak için 55 defa o mübarek 
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yerlere gitmekten çekinmemişlerdir. En zayıf dedikleri Ebû Hureyre 
(r.a.) dahi her bir hadis rivayet ederken gözünden bir fincan dolusu 

yaş akıtmıştır. 
İşte bu kadar ciddiyetle toplanan hadislerin çoğunun zayıf, sadece 

8 adet olduğunu iddia etmek kimin haddinedir? Bu iddialar 
uydurma, kötü niyet ve amelsizlikten başka bir şey değildir.  
Kötü niyetli kişilere bir misal vererek cevaplıyacak olursak; 
Misal : “ Bir binayı göz önüne alın. Binayı yaparken, önce 

temelini, sonra duvarını,daha sonradan da çatısı yapılır. O binayı 
sökmek istediğinizde bunun tersi yapılır. Önce çatısı sökülür, sonra 
duvarı sökülür, daha sonra da temeli sökülür. Dinimizi zayıflatmak 

isteyenler çatıdan başlayıp, önce müçtehit, yani mezhep 
imamlarını devre dışı bırakmak, suretiyle, ondan sonra binanın 

duvarı olan Hadis-i şeriflerin bazısına inanıp bazısına inanmayarak 
duvarı bertaraf etmek ve dinimizin temeli olan Kur’âna dil uzatmaya 

bile çekinmeyen kötü niyetli kişiler her zaman da olduğu gibi bu 
zamanda da yine zehirlerini kusmaktadır. 

Uyanık ol Ey Müslüman! Şuurlu ol ve dinine, imânına sahip ol! 
Cenabı hak bu küçük amelimizin kabulünü günahlarımızın 
bağışlanmasına vesile eylesin .Cümle ümmeti muhammedi  
kendine kul habibine ümmet eylesin                         ‘AMİN’ 

 
 

-Dünyada bir defa “Lâilâhe illellâh” demenin kabirde bin 
yıl yatmaktan daha hayırlı olduğunu hatırından çıkarma!  
 

EY MÜ’MİNLER! 
-Tek kurtuluş yolumuz, yaptıklarımıza bir daha 

dönmemek  üzere tövbe etmek, ayrıca bol bol hayır 
yapmaktır. 

. . .    
-Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği 

açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların 
tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eçokça 
esirgeyenim.                                                           Bakara 160  
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