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DİKKAT.!

BU BELGESEL KİTAPTA

* KUR'AN-ı KERÎM'den - Âyet'i kerîme'ler,
* Hadîs'i Şerîf'ler - Hz.Muhammed'in,sav,sözleri,
* Din Büyükleri'nin - Seçilmiş - ibretli sözleri,
BULUNUYOR – BU SEBEPLE,
BU KİTABA GEREKLİ SAYGI-HÜRMET GÖSTERİLMELİ.
dolayısıyla
BU KİTAP, GELİŞİ GÜZEL YERLERE KONMAMALI ve
ABDEST'li okunması tavsiye edilir.
----------*****----------

İsmet Kemâl GÖNEN'in - ÖZGEÇMİŞİ :
-------------------------------* 1940 - MİDYAT doğumlu - Anne ve Babası SOY'dan AFYON'lu,
* AFYON lisesi ve YILDIZ Akademisi 1966'MİMARLIK bölümü mezunu,
* Askerlik TEĞMEN olarak, Beşiktaş Askeri inşaatlar dairesinde.
* İLK görevi, 1970-ANTALYA Belediyesi İMAR Md.Yd.ve Müdürlüğü..
Sonra – Antalya ve İstanbul’da Bayındırlık ve SSK inşaatları
Kontrol mimarı olarak, 10-Yıl DEVLET memurluğu ve nihâyet,
istifâ ile 20-Yıl kadar serbest çalıştıktan sonra EEMEKLİ’dir.
* 3-Yıl ; ÜSKÜDAR MÛSIKİ cemiyetinde ders görerek,
Rahmetli Emin ONGAN'ın talebesi olmuş. Antalya’da,
Rahmetli İsmail Baha SÜRALSAN’ın korosuna katılmıştır.
* SEYAHAT etmeyi çok sever...
* 40-Yılı aşkın bir süre içinde DİNİ câzibeye kapılan MUHAKKÎK,
kendini bu yolda yetiştirmiş, okumuş-araştırmış-inanmıştır...
* KUR'AN-ı KERİM’in tercümesini devamlı okur – çok iyi bilir...
* Hz.MEVLÂNA'yı mânevî ŞEYH'kabûl etmiş Mesnevî'yi iyi bilir...
Pek çok EVLİYÂ’nın kutsal Kitaplarını okumuş, incelemiştir...
* Hiçbir DİN KURSU Okulu veya DİN Adamından DERS görmemiştir...
TARİKAT gurubuna ve işlerine bulaşmamıştır - ARAPÇA bilmez.
* Ömrünün geri kalan kısmında -> Geniş çaplı araştırmalarını,
zamanımızın OKUMAYAN İNSANI’na, ÖZET DİNİ BELGESEL halinde,
"DÎNÎ ve İLMÎ, ÖZET BİLGİLER hazırlamakla meşgul olup,
Amacı -> BAŞKALARINA daima maddî - mânevî yararlı olabilmek,
BİLGİ ve TECRÜBESİ ile-> insanlığa HİZMET için ÇALIŞMAK’tır.
Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm

Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak,
Esirgeyen bağışlayan, Allah adıyla başlarım...
----------*****---------"Ettehiyyâtü lillâhi ves'selevâtü vet'tayyibât."
Bütün varlığım, ALLAH TEALÂ Hazretlerinin,
Sevdiği - beğendiği yollara FEDA'olsun...
----------*****---------Es’salât’ü ves’selâmü a’lâ Resulünâ MUHAMMED’in ve
A’lâ âlihî ve sahbihî ecmâîn ve selâm’ün alel’MÜRSELİN.
İbâdet ve hayırlı işlerimizin bütün sevâpları ile selâmlarımız,
en yüce insan-Peygamber Hz.MUHAMMED’e ve bütün SAHÂBE’ye olsun,
ve bütün Peygamberlere de – EVLİYÂ’ya da selâm olsun...
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YÜCE YARATICI’nın ve DİN BÜYÜKLERİ’nin adı ile beraber
söylenmesi gereken – EDEPLİ - SAYGILI SÖZLER şunlar :
Hz.ALLAH

* ALLAH TEALÂ, * Cenâb'ı Mevlâ, * Cenâb’ı Hakk'
* Hak’Tealâ,
* Cenâb'ı Allah, * Celle Celâlühû,
* Erişilemeyecek bir yücelik ve azamet sâhibi...
anlamında. Bak-> 16/1.âyete.!

Hz.MUHAMMED için -

S.A.V = sav = SALAVÂT denir – şunlardır,

* Sallallahü aleyhi ve sellem.
* Aleyhi ve a'lâ âlihissalâtü ves'selâm.
* Allahümme salli a'lâ seyyîdinâ Muhammed.
Bütün güzel DUA'lar DİLEK’ler ve TEŞEKKÜR’lerimizi ARZ ETMEK.
Diğer PEYGAMBERLER için : A.S. * Aleyhis'selâm...
Selâm ve bütün güzellikler O'nun üzerine olsun. - anlamında.
ÂL ve ASHÂB'ı KİRÂM için : Hz.MUHAMMED’in,sav yakınlarıdır ve
ÂL = Akraba – soy – sülâle, demek...
Ashâb'ı Kirâm = Hz.PEYGAMBER’in yakın AHBAP ve ARKADAŞ’ları.
Bunların hepsi için ;
R.A = RIDVÂNULLÂHİ ALEYHİM ECMÂİN,
Bütün hepsi, ALLAH'ın Cennet Meleklerinden’dir – anlamında..
R.A = RADIYALLÂHÜ ANH = ALLAH Onlardan RAZI olsun, anlamında.
RADIYALLÂHİ ANHÜM ve RADÜ ANH = 58/22.âyetin sonu ve anlamı ;
ALLAH onlardan RAZI olmuş onlar da ALLAH'tan HOŞNUT olmuştur.
VELÎ'ler = EVLİYÂ’lar için :
R.A = RADIYALLAHÜ ANH,
RAHMETULLÂHİ ALEYH...
ALLAH'ın rahmeti, onun üzerine olsun – anlamında..
----------*****---------SAYIN OKUYUCU.!
------------İNSANLAR, kendisine GÜCENDİRMEK veya DÜŞMAN ETMEK istemediği
ve karşısındakini ÜZMEK - İNCİTMEK istemediği kimselere karşı,
ÇOK YUMUŞAK ve NÂZİK ve SAYGILI davranıyor ve bu sebeple,
karşısındaki kimselere hitap ederken BAY – BAYAN - SAYIN gibi,
kelimeleri –> yüceltici sıfat olarak kullanıyorlar...
İşte bunun gibi, DİN’i işlerde çok daha edepli SAYGILI olmak
gerekiyor. Çünkü DİNİ emirlerin başında EDEP - SAYGI var ve
bu hususta, gerekli sözler yukarıda açıklandı. Muhakkak ki,
bu hususlara uyanlar, asla zarar etmez ve çok şey kazanır...

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.
Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a HAMD’olsun. – âmin...
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ANA RAHMİNDEN.. -> GELDİK PAZARA,
BİR KEFEN ALDIK -> DÖNDÜK MEZARA.
KİM umar senden VEFÂ’yı –-ENBİYÂ’nın SEYYİDİ’ni ----Kasd edip HALKIN özüne –--EHL’i GAFLET’in yüzüne –--Kimisini NÂLÂN eden ------En sonunda URYÂN edip ----İşin gücün dâim YALAN ----Nice kerre boşalıp da ----Enbiyâ’nın SEYYİD’i
EHL’i gaflet ......
NÂLÂN .............
GİRYÂN ............
URYÂN .............

=
=
=
=
=

YALAN dünya değil misin.?
ALAN dünya değil misin.?
TOPRAK doldurup gözüne,
GÜLEN dünya değil misin.?
Kimisini GİRYÂN eden,
SOYAN dünya değil misin.?
ÇOK KİŞİDEN arta kalan,
DOLAN dünya değil misin.?

Peygamberlerin en büyüğü,
Ölümü ve gerçekleri göremeyenler..
İnleten – Sızlatan,
Ağlatan – Gözünden yaş getiren,
Çıplak eden – Malsız - Mülksüz bırakan.

ÂHİR ZAMAN olan ZAMANIMIZDA İNSAN NESLİNİN,
NE HALDE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN – BİRKAÇ BELGEYE BAKALIM.!
Bir Hadis-i Şerîf ;
----------------Hz.MUHAMMED’sav,buyurmuş ki: BİR ZAMAN GELECEK,
ÜMMETİM ŞU 5-ŞEYİ SEVECEK ve 5-ŞEYİ.... UNUTACAK’tır ;
1.DÜNYAYI SEVECEK........ -> ÂHİRETİ... UNUTACAK’tır.
2.HAYÂTI SEVECEK......... -> ÖLÜMÜ..... UNUTACAK’tır.
3.SARAYI-KÖŞKLERİ SEVECEK -> KABİRİ.... UNUTACAK’tır.
4.MALI SEVECEK........... -> HESABI.... UNUTACAK’tır.
5.YARATILMIŞLARI SEVECEK. -> YARATICIYI UNUTACAK’tır.
Hz.MEVLÂNA’r.a, Mesnevi 1/299.->beyitler :
---------------------------------------KALP ve SAHTE ALTIN ile HÂLİS ALTIN, ayarda belli olur...
Kalp ile Hâlisi MEHENG’e vurmadıkça tahmini olarak bilemezsin.
TANRI, KİMİN RÛH’una MEHENG KOYMUŞSA,
Ancak O’KİŞİ YAKÎN’i –> ŞÜPHE’den AYIRT edebilir...
DÜNYA hissi. -> bu cihânın merdiveni’dir,
DİN hissi de -> GÖK’lerin merdiveni’dir...
HİKMETİ’nden sual edilmeyen TANRI’nın İŞİNİ KİM ANLAYABİLİR.?
O’İŞİN gerçek yüzüne kim erişebilir.? Ve bu söylediğim sözler,
ancak anlatmak için söylenmiş zaruri sözlerdir...
GÂH böyle gösterir – GÂH bunun aksini...
DİN işinin künhünü-> TÜMÜNÜ anlamaya imkân yoktur..
Buna ancak HAYRAN olunur. Fakat DİN İŞİNDE HAYRET’e DÜŞEN KİMSE,
arkasını ONA çevirmiş ve ONDAN haberi olmayan bir hayran değil.!
SEVGİLİYE DALMIŞ ve bu yüzden SARHOŞ OLMUŞ KENDİNDEN GEÇMİŞ bir
HAYRAN’dır –> GERÇEK HAYRAN.. Çünkü ; nice insan suratlı ŞEYTAN
vardır ve bu sebeple EL VERMEYE... -> HER EL lâyık değildir...

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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YAŞAM ve ÖLÜM ;

YARATILANLARIN ANA YASASI’nın baş hususlarıdır. Yaratılanlar,
önce dünyaya geliyor – az-çok yaşıyor – sonra da ölüyorlar...
Yüce yaratıcıdan gayri her yaratılan – bu kanuna tâbidir...

3/185....Her canlı ölümü tadacaktır ve bu DÜNYA hayatı,
sâdece aldatıcı bir yaşamdan ibarettir...
15/23....DİRİLTEN ve ÖLDÜREN BİZİZ. BİZ HER ŞEYİN VÂRİSİYİZ.
15/98.99.ÖLÜM gelinceye kadar da, Rabbine KUL OL - İBÂDET ET.
30/19.
Yeryüzünü de ölümünden sonra ancak ALLAH canlandırır.
Doğum ve yaşamın – nasıl ki – değişik şekilleri varsa,
elbette – ölüm de - değişik şekillerde görülüyor...
İnsanların – iki ölüm şekli vardır ki ;
Hadîs'i Şerîf ; Bak-> 56/83->96.âyetlere.
KABİR ; CENNET BAHÇE’lerinden BİR BAHÇE veya
CEHENNEM ÇUKUR’larından BİR ÇUKUR'dur.!
Bu HADİS'i ŞERİF’in – HALK dili ile açıklanması,
Şu mısralarla olmuş ;

Bir İNSAN GÖÇMÜŞ se eğer – GERİDE,, KALIR ESER’i...
Bir EŞEK GÖÇMÜŞ se eğer – ONDAN da KALIR SEMER’i....M.Akif.
ŞU ÂHİR - SON ZAMANDA ;
--------------------A. ASIL MAKSAT – ASIL İŞ, Az-çok, iyi-kötü yaşamak değil..
DİNE ve diğer yaratılan her şeye daima FAYDALI ESER,
* Dünyada, – hayırlı, en az bir ESER bırakabilmek ve
* Giderken – GÖZÜ açık gitmemek - HUZUR içinde göçmektir.
Zevk ve Mal hevesi içinde ve endişeli olarak değil.!
* Âhirete –> hayırlı amel + sevap götürebilmektir...
Dünyadan, ALKIŞ’larla ayrılmak değil.!
* Âhirette, SELÂM ile karşılanabilmektir. Sayfa; 35 ve 38.
Bak-> 25/75.76. ve 33/44. ve 56/83->91. ve 39/73.âyete.!
* Mûcize dirilişler için – Bak-> 2/72.73.259.260.âyetlere.

B.Zamanımızda, İNSANLARIN SORDUĞU ÖNEMLİ SORU ve CEVABI şu ;
* KİME, hangi DİN ADAMINA inanacağız, İTİMAT edeceğiz.? Sorusu,
ve cevabı ;
6/90. 11/29.50->52. 12/103.104. 18/77.94->96. 23/72. 25/56.57.
26/105->120. 28/25->28. 34/47. 42/23. 52/40. 68/46.âyetlerde ve
* 36/20.21. (Yâsin Sûresindeki bu âyettedir.)
Ve ayrıca ; Şehrin öbür ucundan koşarak, onların yanına
tanıdıkları bir adam gelmiş ve onlara demişti ki :
"Ey milletim.! Gönderilmiş bu elçilere ki, SİZDEN HİÇBİR
ÜCRET İSTEMEYEN ve DOĞRU YOLDA BULUNAN BU KİMSELERE UYUN."
* Demek ki DİN İŞLERİNDEN ÜCRET İSTEMEYEN-ALMAYAN DEĞERLİ..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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İNSAN NİÇİN YARATILMIŞ.?
---------------------İlgili âyetlere göre ;
17/70.ÂDEM oğlu olan insanları şerefli kıldık...
51/56.CİN'leri ve İNSAN'ları BANA KUL olması için yarattım.
67/2..Hanginizin daha güzel davrandığını tespit edeceğiz...
Hz.MEVLÂNÂ’r.a, FİHİ-MAFİH - sayfa: 23 ve 25'ten ;
-----------------------------------------------Birisi : "Burada bir şey unutmuşum" dedi.
MEVLÂNA buyurdu ki :
"Dünyada bir şey vardır, O'da unutulmaz...
Eğer bütün şeyleri unutup da O'nu unutmazsan, bundan korkulmaz.
Bunun aksine, hepsini yerine getirip, hatırlayıp, unutmayıp da,
O'nu unutursan, HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞ olursun...
* MESELÂ ;
Bir PADİŞAH -> SENİ, muayyen bir iş için bir köye gönderse ve
SEN O'iş için gitmiş olduğun halde, görevin olan işi yapmayıp,
daha başka 100-İŞ YAPSAN, hiçbir şey yapmış sayılmazsın...
Binâenaleyh İNSAN, bu DÜNYAYA BİR İŞ İÇİN gelmiştir ve maksat
gâye O'dur. Eğer ONU yapmazsa, hiçbir şey yapmamış olursun...
SEN eğer: "Elimden bu kadar iş geliyor ama O'işi yapamıyorum"
dersen. Bunun hiçbir değeri yoktur...
Çünkü İNSAN, BAŞKA BİR İŞ İÇİN YARATILMADI...
Bu, tıpkı şuna benzer ; Meselâ SEN,
Pâdişahların hazînelerinde bulunan değerli POLAT'tan yapılmış
bir HİNT KILICI için : "BEN, bu kılıcı işe yaramaz bir halde
bırakmıyorum ve onu birkaç işte kullanıyorum" diye getirip de,
kokmuş bir eti doğramak için SATIR yerine kullanırsan.!
veya : Bir zerresiyle, 100-Tencere alınabilecek olan,
ALTIN’dan yapılmış bir tencere ile ŞALGAM pişirirsen.!
veya : Mücevherlerle SÜSLÜ BİR BIÇAĞI, ÇİVİ yerine kullanıp,
"işe yaramaz bir halde tutmuyorum, ona KABAK asıyorum" dersen,
yazık-olmaz mı.? ve buna gülünmez mi.?
Halbuki KABAK asma işi, bir paralık tahtadan veya
demirden bir çivi ile de görülür. 100-Dinarlık bir bıçağı,
böyle bir işe bağlamak, akıllılık mıdır.?
ULU TANRI SANA -> PEK BÜYÜK BİR DEĞER VERMİŞ’tir...
Kendini UCUZA satma, çünkü değerin yüksektir... buyurmuş...
----------*****---------Mesnevi - 1/1632.beyitten->
---------------------------

Bu söze yabancı değilsen eğer ;
Bir HIRKA’ya bürün – bir VİRANE’ye çekil ve GÖZYAŞI DÖK.!
Çünkü ÂDEM-> Tanrı İTÂB’ından (Azarlamak) AĞLAMAK’la KURTULDU.
TÖVBEKÂR’ın nefesi –> ISLAK GÖZYAŞLARI’dır...
ÂDEM Yeryüzüne ; AĞLAMAK için – daima FERYÂD’etmek,
İNLEMEK ve MAHZÛN olmak için gelmiştir.............. vesselâm.
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ÖLÜM ve ECEL ile ilgili
Âyetlerin özetinin listesi ;
BismillâhirRahmânirRahîm
2/54. TÖVBE EDİN ve NEFS'lerinizi öldürün.
2/72.73.Öldürülmüş bir insanın, diriltilmesine dair.!
2/96. YAHUDİLER hayata düşkündür ömrünün Bin Yıl olmasını ister.
2/161.İnkâr edip de O'halde ölenlere, işte tüm LÂNET onlaradır.
2/162.Onlar, sonsuza kadar LÂNETTE kalırlar.
2/178.KISÂS –> FARZ KILINMIŞ.. DİYET ÖDEMEK gerekir.
2/179.KISÂS’ta, SİZİN İÇİN HAYAT VAR’dır.
2/191.SAVAŞMAK ve KISAS ile öldürmeye izin...
2/207.ALLAH RIZASI’nı kazanmak için CAN’ını verenler vardır.
2/243.ALLAH onlara "ÖLÜN" dedi ve sonra onları diriltti........
2/253.ALLAH dileseydi ; birbirlerini öldüremezlerdi.
2/259.260.100-YIL ÖLÜ bırakılıp-diriltilen insan ve Hz.İbrahim.
3/21. Peygamberleri ve doğru kimseleri öldürenler-> Cehenneme..
3/102.Ve sizler, ancak MÜSLÜMAN olarak can verin...
3/145.ALLAH’ın İZNİ olmadıkça – HİÇ KİMSE ÖLEMEZ...
3/154.EVLERİNİZDE OLSANIZ BİLE, HAKKINDA ÖLÜM YAZILMIŞ OLAN-ÖLÜR.
3/156.İyi bilin ki ; DİRİLTEN de – ÖLDÜREN de ALLAH’tır...
3/157.Eğer, ALLAH yolunda ölür veya öldürülürseniz –> Cennete..
3/168.“Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi.” dediler. De ki :
3/169.170ALLAH YOLUNDA öldirilen kimseleri “ÖLÜ” sanmayın...
3/183....SİZE Peygamber gelmişti - bunları niçin öldürdünüz.?”
3/185....Her canlı ölümü tadacaktır........
4/18.. ..KÂFİR olarak ölenlerin tövbesi kabûl edilmez..
4/29..... Hile ve haksızlıkla birbirinizi de kendinizi de ÖLDÜRMEYİN.!

4/66->68.SİZE “KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN diye emir verseydik ve.....
4/78.... Nerede olursanız-olun, ÖLÜM size mutlaka erişecektir.
4/89.... ONLARI TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN..
4/91.... ONLARI da TUTUN ve ÖLDÜRÜN.. size apaçık yetki verdik.
4/92.93. Bir inananın, yanlışlık dışında öldürülmesi câiz değil,
4/97. MELEKLER, kendilerine YAZIK edenlerin CANLARINI ALIRKEN
4/100.göçen kimseye ÖLÜM gelirse, bunun mükâfatı Allah’a aittir.
5/27->30.ÂDEM’in iki oğlunun haberini anlat ;
Kâbil :“SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM” dedi ve..............
5/31. ALLAH, KARDEŞİNİN ÖLÜSÜNÜ nasıl gömeceğini öğretmek için,
Yeri eşeleyen BİR KARGA gönderdi...
5/32.“KİM, CİNÂYET İŞLEMEMİŞ veya BOZGUNCULUK ÇIKARMAMIŞ BİR
KİMSEYİ ÖLDÜRÜRSE, BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR.
5/33. ALLAH ve Peygamberiyle SAVAŞ’manın cezası-> ÖLDÜRÜLMEK...
6/2. ECEL’i (Ölüm vaktini) takdîr etmiştir. BAŞKA BİR ECEL var.
6/31. KIYÂMET SAATİ – ÖLÜM VAKTİ ANSIZIN gelip çatınca....
6/36. ÖLÜ KALP’leri Allah diriltecek...
6/61.62.Birinize ÖLÜM geldiğinde, Elçilerimiz, canını alır ve...
6/93... Zâlimleri CAN ÇEKİŞİRKEN bir görseniz.!
6/94... Tek ve yalnız olarak huzurumuza geleceksiniz...
6/95... ALLAH, diriden-> ölüyü, ölüden-> diriyi yaratır-çıkarır.
6/122.. ÖLÜ iken – dirilttiğimiz ve bir Nûr verdiğimiz kimse....
6/137.140.AKILSIZCA hareket ederek çocuklarını öldürenler ve..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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6/151.HARAM kıldığı, Haklı olmadıkça KİMSEYİ ÖDÜRMEYİN ve
Fakirlik sebebiyle ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN(Kürtaj v.s)
7/34. Her ümmetin belirli bir ECELİ vardır..
7/53. Tekrar dünyaya dönmemiz mümkün değildir...
8/17. Savaşta onları SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ancak ALLAH ÖLDÜRDÜ...
8/24. PEYGAMBER sizi diriltecek şeylere çağırdıkları zaman uyun.
8/42. YOK OLAN - apaçık bir sebepten dolayı yok olsun..
8/50. Melekler kâfirlerin sırtlarına vura’vura canlarını alır..
9/5.. Hürmetli aylar bitince ; puta tapanları ÖLDÜRÜN, ancak...
9/38. ALLAH YOLUNDA SAVAŞA ÇIKIN.” dendiği zaman...
9/82.83.Onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da KILMA SAKIN..
9/111.. ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CANI-> CENNETE KARŞILIK.
9/116.. ALLAH hem diriltir, hem de öldürür.
10/11.. CEZAYI çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen bitmiş olurdu..
10/49..HER ÜMMET’in ECELİ için, belirlenmiş bir SÜRE var....
11/104.BİZ O’GÜNÜN GELMESİNİ sayılı bir zamana kadar ERTELERİZ..
14/17. Cehennemde ÖLÜM onlara gelecek – fakat ölmeyecekler.!
15/5.. Hiçbir ümmet, ECEL’ini öne alamaz veya geciktiremez...
15/23. DİRİLTEN ve ÖLDÜREN BİZİZ. BİZ HER ŞEYİN VÂRİSİYİZ.
15/98.99.ÖLÜM gelinceye kadar, Rabbine KUL OL ve İBÂDET ET.
16/28.29.Kendilerine yazık edenlerin CAN’ları ALINIRKEN.!
16/31.32.CENNETLİK’lerin TEMİZ CANLARI alınırken.!
16/57->59.ve Bak-> 43/17.18. KIZ EVLÂT Hk.ve
Arapların Kız çocuklarını diri-diri toprağa gömmesi.!
16/61.Bak->10/11. ve 35/45.âyetlere... Zâlim kimseleri hemen
cezalandırsaydı, YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI...
17/31.YOKSULLUK korkusuyla -> ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN...
17/33.Ve haklı olmadıkça ALLAH’ın haram ettiği cana kıymayın...
19/85.86.Sakınanlar O’gün, misâfirler gibi karşılanır..
20/55.SİZİ topraktan yarattık – yine torağa döndüreceğiz ve
21/34.BİZ, sonsuza kadar yaşayacak hiçbir insan yaratmadık..
21/35.HERKES ÖLÜMÜ TADACAK’tır...
21/40.Kıyâmet-Ölüm O’gün, onlara ansızın gelir de, şaşırtır...
21/44.GAFLETE DÜŞÜP SAPITANA KADAR ömürlerini uzattık...
22/15.HATTÂ tavana bir ip bağlayıp da kendisini asıp – boğsun.!
22/58 ALLAH YOLUNDA öldürülenleri veya ölenleri sevindirecek..
23/15.16.Sonra sizler ölür kıyâmet günü tekrar diriltileceksiniz
23/43.Hiçbir ümmet, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez
25/22.O’GÜN Kâfirlere müjdeli - sevinçli hiçbir haber yoktur ve
25/23.O’GÜN, kâfirlerin yaptıkları iyi işleri değersiz kılarız
25/75.İYİLER, CENNET’te, SAYGI ve SELÂM’larla KARŞILANIR’lar..
29/5. KİM Allah’a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki O’vakit gelecek,
29/57.HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK’tır...
29/67.BİZ, MEKKE’yi GÜVEN - EMNİYET İÇİNDE tutuyoruz...
30/19.YERYÜZÜNÜ de ölümünden sonra ancak O’diriltir ve
31/34.Hiç kimse ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez...
32/11.ÖLÜM MELEĞİ canınızı alacak ve Rabbinize döndürüleceksiniz.
32/12.Bizi dünyaya geri gönder de hayırlı işler yapalım, derler.!
33/16.ÖLMEKTEN KAÇIYORSANIZ, bunun size hiçbir faydası olmaz ve
33/60.61.ŞEHİRDE FENÂ - ÜZÜCÜ HABERLER YAYANLAR Eğer bundan
vazgeçmezlerse, yakalanır ve hemen öldürülür...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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33/23. KİMİ bu yolda can verip ŞEHİT oldu KİMİ de beklemekte..
33/44. ALLAH’a kavuştukları gün inananlara ilk lütfu SELÂM’dır.
33/62. Gelip-geçmişlere uygulanan kanunu budur. Değişiklik yok.
34/51.52.ONLARI CAN KAYGISINA düştükleri zaman, bir görsen.!
35/11... UZUN ÖMÜR vermesi veya ömrün kısalması yazılıdır...
35/37... Bizi buradan çıkar da, İYİ İŞLER yapalım – derler.
35/45... DERHÂL CEZALANDIRSAYDI, yeryüzünde tek canlı kalamazdı.
36/20.21.SİZDEN ÜCRET İSTEMEYEN kimselere uyun – dedi ve
36/26.27.O’adama : "CENNETE GİR.” denince şöyle mırıldandı...
36/31....Onların dünyaya geri dönmediklerini görmüyorlar mı.?
36/68....Kime UZUN ÖMÜR verirsek ; ihtiyarlamaya başlar...
37/58->60Dünyadaki ilk ölümden sonra bir kere daha ölmeyeceğiz,
39/30.31.Elbette sen de öleceksin ve onlar da ölecekler ve.....
39/42....ÖLECEĞİN RÛH’u VAKTİNDE, Ölmek istemeyenin de UYKUDA.!
39/73. CENNET’te SELÂM ile karşılanmak..
40/45. Ve Allah’ın azâbı – Firavun ve adamlarını kuşattı ve
40/46. ONLAR ; Akşam-sabah ateşe sokulmaktadırlar.(KABİR AZÂBI)
40/67. Kiminiz genç yaşta ölür, kiminiz de ihtiyarlamanız için..
40/68. ALLAH, hem dirilten hem de öldürendir...
41/11. Göklere-Yeryüzüne“İSTEYEREK-İSTEMEYEREK EMRİME GİRİN”dedi
41/30->32.DOĞRU YOLDA YÜRÜYENLER’e Melekler iner şöyle söyler :
“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen Cennetle sevinin”
42/47. Kıyâmetin gelmesinden önce, Rabbinizin dâvetine uyun..
44/56.57.Cennette, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar...
47/4->6. SAVAŞTA kâfirleri ÖLDÜRÜN veya ESİR ALIN..
47/27. MELEKLER, onların yüzlerine vura-vura CANLARINI ALIRKEN..
47/28. Bunun sebebi ; ALLAH’ın hükmüne razı-hoşnut olmamaları..
48/25. İnananların KAZA ile ölmesine engel olmak için tedbir....
50/19->22.ÖLÜM BAYGINLIĞI-SARHOŞLUĞU geldiği zaman ona denir ki,
“EY İNSAN.! SENİN KAÇIP DURDUĞUN ŞEY, İŞTE BU’dur”
50/41.Bir çağırıcının, yakın bir yerden çağıracağı gün...
50/44.O’gün yer yarılır ve onlar çabucak çıkarlar ayrılırlar ve
52/21.İnananların soylarındaki inananları da bunlara katarız...
55/26->28.Yer yüzünde buluna her canlı fÂNÎ’dir - ölüme mahkûm.
56/60.61..ÖLÜMÜ takdir eden Biziz ve Bizi kimse engelleyemez..
56/83->91.Çıkmakta olan CAN BOĞAZA GELİNCE, hadi geri döndürün,
ÖLEN kimse, SEVİLEN’lerden ise NAÎM CENNETİ’nde...
56/92->94.ÖLEN kimse, SAPIK – YALANCI’lardan ise Cehenneme...
56/95.96. Muhakkak ki bütün bunlar, kesin gerçeklerdir...
57/17.....ALLAH Yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir...
62/6.7.. “EY YAHUDİLER.! O’HALDE, HEMEN ÖLMEYİ DİLEYİN.!”
62/8......De ki: “Kaçıp durduğunuz ÖLÜM sizi de yakalayacaktır..
63/10.11..Birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN hiç kimseyi GERİ bırakmaz.
71/25.....ONLAR, suda boğuldular ve derhâl ateşe atıldılar...
75/20->25.ÂHİRETİ bırakıyor ve dünya nimetlerini seviyorsunuz..
75/26->30.Dikkat edin.! can boğaza geldiği zaman, artık ayrılık
vaktinin geldiğini anlar bacakları birbirine dolaşır.!
77/25-28. YERYÜZÜNÜ, Dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yaptık.
79/1->6.. KÂFİRLERİN canlarını ŞİDDETLE çekip - çıkaranlara...
MÜMİNLERİN de canlarını yumuşak-NÂZİK olarak alanlara.
80/21->22.Sonra onu ÖLDÜRÜR KABRE koyar ve onu tekrar DİRİLTİR..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ÖLÜM ve ECEL ile ilgili Âyetlerin
KUR’AN-ı Kerim’deki tam metni ;

NOT ; Bazı âyetler 2-Kere ölmek ve Reankarnasyon sayfalarında.
2/54.55.56. ve Bak-> 2/243.âyete..
MÛSÂ Milletine: "Ey MİLLETİM.! Buzağıyı TANRI olarak benimseyip
kendinize yazık ettiniz. Rabbinize TÖVBE EDİN ve NEFS'lerinizi
öldürün. BU İŞ, Rabbinizin katında sizin için hayırlı olur.
Bu sebeple ALLAH, belki Tövbelerinizi kabûl eder...
Çünkü, acıyan ve Tövbeleri kabûl eden, ancak O'dur.” demişti...
Önce : "Ey MMÛSÂ! ALLAH'ı apaçık görmedikçe SANA inanmayacağız"
demiştiniz de, gözleriniz göre-göre, sizi YILDIRIM çarpmıştı.!
Ölümünüzden sonra da şükretmeniz için, SİZİ tekrar diriltmiştik.
2/72.73.
HANİ SİZ, bir kimseyi öldürmüş ve bu SUÇU birbirinize atmıştınız
Andolsun ki ALLAH, sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktır...
Haydi.! "Sığırın bir parçasıyla ONA(ölmüş adama)vur'un."dedik.
İşte ALLAH, bu şekilde ölüleri diriltir ve düşünmeniz için de,
size ÂYET’lerini - DELİL'lerini – MÛCİZE’lerini gösteriyor.!
NOT; Allah Tealâ’nın YAHUDİ = MÛSEVÎ’lere gösterdiği çeşitli mûcizelerden
birisi de bu âyette açıklanıyor. Rivâyet edilmiş ki ; O’devirde 2’genç,
mirasını ele geçirmek için amcalarını öldürmüş. Hz.MÛSÂ’a.s, ise katilleri
bulamayınca Rabbine müracaat etmiş ve Allah Tealâ da, Hz.MÛSÂ’a.s,ma bir yol
göstermiş ve bu âyeti bildirmiş. Bu uygulamadan sonra ÖLMÜŞ ADAM DİRİLMİŞ ve
KATİLLERİN ADINI SÖYLEMİŞ..! Böylece Hz.MÛSÂ’a.s, önemli bir problemi çözmüş
ve halkın gözünde değer kazanmış, aksi halde halk gözünde güvenilmez olurdu.

2/96.
Andolsun ki YAHUDİLER ; insanlar içinde, Dünya hayatına en çok
kıymet verenlerdir. ALLAH'a EŞ'koşanlardan bile çok daha fazla
hayata düşkündürler. Her biri ömrünün 1.000-YIL olmasını ister.
Oysa, ömrünün uzun olması hiç kimseyi, azaptan uzaklaştırmaz.
ALLAH, onların yaptıklarını elbette görüyor...
2/178.
Ey İNANANLAR.!
ÖLDÜRÜLENLER HAKKINDA SİZE KISÂS –> FARZ KILINMIŞTIR..
HÜR ile hür insan – KÖLE ile köle ve KADIN ile kadın...
Ölenin kardeşi tarafından kendisi bağışlanmışsa ;
öldürene – örfe uymak ve ona güzellikle DİYET ödemek gerekir.
Bu ; bir hafifletme ve rahmettir.
Bundan sonra tecavüzde bulunana, elem verici azap vardır...
2/179.
Ey AKIL sahipleri.! KISÂS’ta, SİZİN İÇİN HAYAT VAR’dır.
Artık, ALLAH’a karşı gelmekten sakınırsınız.!
NOT ; “KISÂS’ta SİZİN İÇİN HAYAT VAR” sözünde, elbette bir çok hikmet var.
Bu hikmetlerin en önemlisi, KISAS’ın DEVLET ELİYLE UYGULANMASIDIR ve
bu şekildeki ceza, DÜŞMANLIKLARIN ZİNCİRLEME DEVAMI ÖNLENMİŞ OLUR. Fakat ;
bu gerçekleştirilmediği takdirde, yıllardır devam eden KAN DAVALARI sürüp
gidecektir ki – bu felâketler - trajediler dünyayı sarmıştır...
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2/191.
ONLARI, bulduğunuz yerde ÖLDÜRÜN.! Sizi çıkardıkları yerden,
SİZ de onları çıkarın. FİTNE ÇIKARMAK ADAM ÖLDÜRMEKTEN KÖTÜDÜR.
MESCİD’i HARAM’ın yanında, onlar sizinle savaşmadığı sürece,
sizde onlarla savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa,
onları öldürün. İnkâr edenlerin cezası işte budur..
2/207.
İnsanlar arasında, ALLAH RIZASI’nı kazanmak için MAL’ını ve
CAN’ını verenler vardır. ALLAH kullarına karşı şefkatlidir.
2/243.
Binlerce insanın ölüm korkusuyla kendi yurdundan çıkıp-gittiğini
görmedin mi.? Allah onlara "ÖLÜN" dedi ve sonra onları diriltti.
Allah insanlara bol nîmet verir, fakat ÇOĞUNLUK ŞÜKRETMEZ...
2/259.
Veya alt-üst olmuş kasabaya uğrayan O’kimseyi görmedin mi.?
“ALLAH BUNU, ÖLÜMÜNDEN SONRA NASIL DİRİLTECEK.?” demişti.!
Bunun üzerine Allah onu 100’yıl ölü olarak bıraktı. Sonra onu
diriltip de: “NE KADAR ÖLÜ KALDIN.?” deyince, “BİR GÜN veya
BİR GÜNDEN AZ KALDIM” deyince ALLAH da : “Hayır.! 100’yıl ÖLÜ
kaldın. Yiyeceğine-İçeceğine bak bozulmamış ve Eşeğine bak.!
SENİ, insanlar için BİR İBRET kılacağız. Şu Kemiklere de bak,
onları nasıl birleştirip onlara nasıl et giydiriyoruz.!” dedi.
Bu iş ona apaçık belli olunca dedi ki : “Artık ;
ALLAH’ın GÜCÜNÜN HER ŞEYE YETTİĞİNE İNANIYORUM.”
2/260.
İBRAHİM – demişti ki :
“RABBİM.! ÖLÜLERİ NASIL DİRİLTTİĞİNİ BANA GÖSTER.!”
“İNANMIYOR MUSUN.?” demiştik de, “HAYIR.! ÖYLE DEĞİL.
KALBİM İYİCE KANSIN.!” deyince, “Öyleyse ; 4’çeşit KUŞ al ve
onları kendine alıştır. Sonra, onları kes ve her dağın üzerine
bir parçasını koy, sonra onları çağır.! uçarak sana gelirler.
O’halde ; ALLAH’ın GÜÇLÜ ve HAKÎM OLDUĞUNU BİL.” buyurmuştuk.
2/161.162.
İNKÂR edip de - O'halde ölenler var ya, İşte ;
ALLAH'ın ve MELEK’lerin ve tüm İNSAN’ların LÂNETİ onlaradır.
ONLAR, sonsuza kadar LÂNETTE kalırlar. Onların azâbı azaltılmaz
ve onların azâbı geciktirilmez ve yüzlerine de bakılmaz...
2/253.
BİZ, Peygamberlerden bir kısmını, diğerlerinden üstün kıldık.
Bunlardan, Allah'ın hitâp ettiği ve dereceleri yükseltilmiş
olanlar var. Meryem oğlu İSÂ'ya belgeler verdik onu (CEBRÂİL)
RÛH'ÜL KUDÜS’le destekledik. Eğer Allah dileseydi; kendilerine
belgeler geldikten sonra birbirleri ile savaşamazlardı. Fakat,
aralarında ayrılığa düştüler ve kimi inandı kimi inkâr etti.!
Buna rağmen ALLAH dileseydi ; birbirlerini öldüremezlerdi.
Fakat Allah, dilediğini - istediğini yapar.
3/21.
ALLAH’ın âyetlerini inkâr edenlere – Peygamberleri haksız yere
öldürenlere ve adaleti-doğruluğu emredenlerin canına kıyanlara
insafsızlara-vicdansızlara ; elem verici bir azabı müjdele.!
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3/102.
Ey İnananlar.! ALLAH’tan, gerektiği gibi sakının...
Ve sizler, ancak MÜSLÜMAN olarak CAN verin...
3/145.
ALLAH’ın İZNİ olmadıkça –> HİÇ KİMSE ÖLEMEZ...
Herkesin ömrü-ölümü tâyin edilmiştir. Bu şaşmaz bir yazıdır.
KİM, DÜNYA NİMETİNİ isterse, ona - ondan veririz ve
KİM, ÂHİRET NİMETİNİ isterse, ona da - bundan veririz.
Ve şükredenlerin mükâfatını mutlaka vereceğiz...
3/154.
KEDER'den-ÜZÜNTÜLERDEN sonra ALLAH, bir kısmınızı kendinden
geçirecek HUZUR ve GÜVEN İNDİRDİ ve uyuklamaya başladınız.!
Halbuki, bir kısmınız da, kendi dertlerine - can korkusuna
kapılmıştı ve Müslümanlıktan önceki çağlarda olduğu gibi,
ALLAH HAKKINDA HAKSIZ ZAN'NA - DÜŞÜNCELERE KAPILMIŞLAR ve :
"Bu işlerden bize ne.?" diyorlardı. Ey MUHAMMED.! onlara de ki :
"Doğrusu, işin hepsi ALLAH’ındır" ve onların Sana söylemedikleri
"Bu, bizi ilgilendiren bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik."
sözünü içlerinden söylüyorlardı... Onlara de ki :
"Eğer EVLERİNİZDE OLSANIZ bile, HAKLARINDA ÖLÜM YAZILMIŞ olan
kimseler ÖLDÜRÜLÜR, YATACAKLARI YERE MUTLAKA GİDERLERDİ" Bunlar
ALLAH'ın, içinizde olanı denemesi, sınaması ve kalplerinizi de
arıtması içindir. Andolsun ki ALLAH, içinizdeki her şeyi bilir.
3/156.
Ey İnananlar.! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri
hakkında : “ONLAR YANIMIZDA OLSALAR ÖLMEZLER, ÖLDÜRÜLMEZLERDİ.”
diyen KÂFİR’ler gibi olmayın sakın.! Çünkü ALLAH, öldürülen
yakınları sebebiyle onların kalplerini hasretle yakar.
İyi bilin ki ; DİRİLTEN de – ÖLDÜREN de ALLAH’tır...
Andolsun ki Allah, bütün hâlinizi-amelinizi görmektedir..
3/157.
Eğer, ALLAH yolunda ölür veya öldürülürseniz, ALLAH’ın size
Affı - mağfireti ve rahmeti vardır.. Bunlar sizin için,
onların topladıkları dünyalık şeylerden çok daha hayırlıdır...
3/168.
Evlerinde oturup da – savaşa giden kardeşleri için :
“Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi.!” dediler. Onlara de ki:
“Eğer doğru sözlü iseniz, ÖLÜMÜ kendinizden uzaklaştırın.!”
3/169.170.
Ve ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİ, “ÖLMÜŞ.” Sanmayın sakın.!
Aksine BUNLAR, RABLERİ KATINDA, “DİRİ..” dirler.. Bunlar ;
ALLAH’ın bol nîmetinden verdikleri şeylerle, SEVİNÇ içinde
mükâfata ermişlerdir ve arkalarında kalan, kendilerine henüz
ulaşmamış olan arkadaşlarına ; HİÇBİR KEDER-KORKU OLMADIĞINI
ve KENDİLERİNİN ÜZÜLMEYECEKLERİNİ – MÜJDELEMEK İSTERLER.!
3/183.
Yine YAHUDİLER derler ki : “Ateşin yiyeceği-yakacağı bir KURBAN
getirmedikçe hiçbir Peygambere inanmamamızı ALLAH bize emretti”
Ey MUHAMMED.! onlara de ki: “Benden önce apaçık belgelerle ve
mucizelerle size birçok Peygamberler gelmişti. Sizler eğer doğru
dürüst insanlarsanız, O’halde, bunları niçin öldürdünüz.?”
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3/185.
Her canlı ÖLÜMÜ tadacaktır ve Kıyâmet günü ; yaptıklarınızın
karşılığı - size noksansız olarak ödenecektir. Kim ki Ateşten
uzaklaştırılıp, Cennete kabûl edilirse O’artık kurtulmuştur ve
bu DÜNYA hayatı, sâdece aldatıcı bir yaşamdan ibarettir...
4/18.
KÖTÜLÜĞÜ YAPIP - YAPIP da, ölüm gelip - çattığı zaman :
“Ben artık tövbe ettim.!” diyen kimseler veya KÂFİR olarak
ölen kimselerin TÖVBESİ asla makbûl - kabûl değildir...
İşte O’kişiler için, çok elemli azap hazırlanmıştır..
4/29.
Ey İNANANLAR.! MAL’larınızı, aranızda karşılıklı, GÜZEL anlaşma ile
ticaretle kullanın ve hileyle - haksızlıkla yemeyin ve
bu sebeplerle, birbirinizi de - kendinizi de ÖLDÜRMEYİN.!
Şüphesiz ki ALLAH, sizlere şefkatlidir - merhametlidir.

4/66.
Eğer BİZ : “KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN veya ÜLKENİZDEN ÇIKIN.” diye
onlara emir verseydik – içlerinden pek azı müstesna, bunu asla
yapmazlardı. Eğer, kendilerine verilen öğütleri kabûl edip,
yerine getirmiş olsalardı ; bu davranışları, onlar için hem
daha hayırlı olurdu hem de onların inançlarını sağlamlaştırırdı.
4/78.
Nerede olursanız-olun, isterseniz sağlam kaleler içinde bulunun,
ÖLÜM size mutlaka erişecektir.. Onlara bir iyilik geldiğinde :
“BU, ALLAH’tandır.” derler. Bir kötülük geldiğinde de :
“BU da, SENDEN’dir.” derler. De ki : “HEPSİ, ALLAH’tandır...”
Onlara ne oluyor da, anlatılanı anlamağa yanaşmıyorlar.?
4/89. (Bak->3/118->120.)
ONLAR, SİZİN de KENDİLERİ GİBİ OLMANIZI ve BÖYLECE ONLARA YOLDAŞ
ve EŞ OLMANIZI İSTERLER.. ALLAH yolunda göç etmedikçe, onlardan
dost ve arkadaş edinmeyin. Eğer göçmeyi kabûl etmezler de sizden
yüz çevirilerse ; ONLARI TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN...
Ve onlardan hiç birini, dost ve yardımcı edinmeyin sakın...
4/91.
SİZLER, öyle insanlara rastlayacaksınız ki, onlar da ;
hem kendi milletinden, hem de sizlerden güvende olmayı isterler.
Onlar da ne zaman FİTNE’ye, Müslümanlarla dövüşmeye çağrılsalar,
hemen bu işe can atarlar, dalarlar. Onlar sizi rahat bırakmayıp
ve sizinle barış halinde yaşamayıp, eğer sizden el çekmezlerse,
ONLARI da TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN... İşte ;
onlara karşı – size apaçık kudret ve yetki verdik...
4/92.
Bir İNANAN kimsenin –> bir İNANANI yanlışlık dışında öldürmesi
câiz değildir – yakışmaz. YANLIŞLIKLA BİR İNANANI ÖLDÜRENİN ;
inanmış bir köle AZÂT etmesi ve öldürülenin âilesine de DİYET
vermesi gerekir. Ancak, diyeti bağışlarlarsa, diyet vermesi
gerekmez. Eğer öldürülen, DÜŞMAN bir millettense ; inanmış bir
köleyi azât etmek yeterlidir. Öldürülen, aranızda ANLAŞMA OLAN
bir millettense, âilesine DİYET ödemek ve inanmış bir köleyi de
AZÂT etmek gerekir. Bunları yapamayan ; ALLAH’a TÖVBE ederek,
2-AY sürekli ORUÇ tutar. Allah, her şeyi bilir ve hakîm’dir...
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4/93.
İNANMIŞ BİR İNSANI –> KASTEN ÖLDÜRENİN CEZASI ; İçinde dâimi
kalacağı CEHENNEM’dir. ALLAH ona öfkelenmiş ve ona LÂNET etmiş
ve ona büyük bir AZAP hazırlamıştır...
4/97.
MELEKLER, KENDİLERİNE YAZIK EDENLERİN CANLARINI ALIRKEN onlara :
“Ne yapıyordunuz.?” diye sorunca, “Biz, dünyada çaresizdik.!”
diyecekler. MELEKLER de onlara şöyle söyleyecek :
“ALLAH’ın yeri geniş değil mi.? GÖÇ etseydiniz.!” İşte onların
varacakları yer Cehennemdir ve orası dönülecek ne kötü yerdir..
4/100.
ALLAH yolunda YURDUNDAN GÖÇENLER, yeryüzünde birçok bereketli
yerler ve güzellikler bulur. Allah ve Peygamberi uğrunda evinden
çıkıp göçen kimseye ÖLÜM gelirse, bunun mükâfatı Allah’a aittir.
Çünkü ALLAH, bağışlar ve merhamet eder.
5/27.
Ey MUHAMMEDE! Onlara, ÂDEM’in iki oğlunun gerçek olan haberini
anlat ; Hani, ikisi de birer KURBAN sunmuşlardı da, birinin
kurbanı kabûl edilmiş ve diğerinin kurbanı da kabûl edilmemişti.
Kurbanı Reddedilen kimse, kardeşine ;
“SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM.!” deyince, kardeşi de :
“ALLAH, ANCAK SAKINANLARIN KURBANINI KABÛL EDER.” dedi ve :
5/28->30.
”EĞER, BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN BANA ELİNİ UZATSAN BİLE,
BEN SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ELİMİ SANA UZATAMAM.. Çünkü BEN,
ÂLEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’tan KORKARIM. Dilerim ki,
KENDİ GÜNAHLARINLA BİRLİKTE, BENİM GÜNAHLARIMI da YÜKLENİR ve
CEHENNEMLİK OLURSUN. ZÂLİMLERİN CEZASI İŞTE BU’dur.” demişti.
Bunun üzerine O ;
Kardeşini öldürerek –> NEFS’ine uydu ve kaybedenlerden oldu..
5/31.
Nihayet ALLAH, KARDEŞİNİN ÖLÜSÜNÜ NASIL GÖMECEĞİNİ – GÖSTERMEK
ÜZERE ONA –> YERİ EŞELEYEN bir KARGA GÖNDERİNCE, kendi-kendine
“BANA yazıklar olsun.! kardeşimin ölüsünü gömmek için şu karga
kadar olmaktan bile âciz kaldım.” diyerek – çok pişman oldu..
NOT ; Bu âyetlerde belirtildiği gibi Dünyada ilk cinâyet, Hz.ÂDEM’in a.s,
oğullarından KÂBİL -> kardeşi HÂBİL’i bir kadın yüzünden öldürerek işlenmiş
ve yaptığı kötü işe pişman olan KÂBİL, kardeşinin cesedini ne yapacağını
bilemeyip, cesedi birkaç gün sırtında taşıdığı rivâyet edilmiştir. Nihâyet,
Allah Tealâ bir KARGA göndermiş ve KARGA, cesedi ne yapacağını ona
göstermiş ve böylece KÂBİL, bir kargadan bile âciz olduğunu anlamış.!

5/32.
İşte bu sebeple – İsrâil’oğullarına şu hükmü yazdık :
“KİM, CİNÂYET İŞLEMEMİŞ veya YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARMAMIŞ
BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜR se ; BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ gibi olur...
KİM de, BİR KİMSEYİ DİRİLTİRSE (ÖLÜMDEN KURTARIRSA) ;
BÜTÜN İNSANLARI DİRİLTMİŞ gibi olur..” Andolsun ki onlara,
Peygamberlerimiz apaçık deliller - kanıtlar getirmişlerdi.
Buna rağmen onların çoğu yeryüzünde azgınlaştı ve yoldan çıktı.
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5/33.
ALLAH ve Peygamberiyle savaş’anların ve yeryüzünde bozgunculuk
çıkaranların cezası ÖLDÜRÜLMEK veya ASILMAK veya EL ve AYAKLARI
ÇAPRAZ OLARAK KESİLMEK veya YERLERİNDEN SÜRÜLMEK’tir. Bu onlara
dünyada bir rezilliktir. Onlara âhirette de büyük azap vardır.
5/34.
Ancak ; onları yakalamanızdan önce TÖVBE EDENLER, bu hükmün
dışındadırlar. Bilin ki Allah merhamet edicidir, bağışlayıcıdır.
6/2.
O’SİZİ, ÇAMUR’dan yaratmış, sonra ECEL’i (Ölüm vaktini) takdîr
tespit etmiştir. O’nun katında ayrıca, belirli BAŞKA BİR ECEL
KIYÂMET vardır. Buna rağmen sizler şüphe içindesiniz..
6/31.
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar, çok zarara uğramış ve
güzel şeyleri kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ–ÖLÜM VAKTİ, ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA, bütün günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları yük, ne kötü yüktür..
6/36.
Senin davetini ancak, Seni samimiyetle-ihlâsla dinleyenler kabûl
ederler. ÖLÜ KALPLERİ ALLAH DİRİLTECEK sonra O’na döneceklerdir.
6/61.62.
ALLAH, KULLARININ ÜSTÜNDE KUDRET ve HÜKÜMRANLIĞIN TEK SAHİBİDİR.
Size koruyucular gönderir ve nihayet birinize ÖLÜM geldiğinde,
Elçilerimiz, hiçbir eksiklik yapmaksızın onun CANINI alırlar.
Sonra alınan CAN-RUH, gerçek sahipleri olan ALLAH’ın huzuruna
götürülür. İyice bilin ki hüküm yalnız ALLAH’ındır ve
ALLAH, hesap görenlerin en hızlısıdır..
6/93.
ALLAH’a karşı yalan uydurup İFTİRA edenden ve kendisine hiçbir
şey VAHY’edilmediği halde : “BANA da VAHY’EDİLDİ.!” veya
“BEN de, ALLAH’ın İNDİRDİĞİ GİBİ ÂYETLER İNDİRECEĞİM.!” diyen
kimselerden daha ZÂLİM kim olabilir.? sizler bu zâlimleri CAN
ÇEKİŞİRKEN – melekler pençelerini bunlara uzatarak : “HAYDİ.!
CANINIZI KURTARIN BAKALIM. ALLAH’a KARŞI HAKSIZ SÖZLERİNİZDEN
ve ONUN ÂYETLERİNE KARŞI GELEN KİBİR-GURUR TASLAMANIZDAN DOLAYI,
ARTIK BUGÜN, ALÇAK DÜŞÜREN BİR AZAP ile CEZALANACAKSINIZ..”
derken, onların hallerini bir görseniz.!
NOT ; Rivâyet edilmiş ki Hz.Muhammed’e sav karşı gelen MÜSEYLEMETÜ’L KEZZÂB
ve ESVEDİ ANSÎ gibi bazı kimseler de kendilerini PEYGAMBER ilân etmişler ve
Yukarıdaki sözleri söylemeleri sebebiyle bu âyet inmiş. Bazı Evliyaların
kitaplarında âhir zamanda da 30’kadar sahte Peygamber türeyeceği bildirilmiş
Ve bazı günahkârların cezalarının KABİR AZÂBI olarak başlayacağı anlaşılıyor

6/94.
Andolsun ki, size verdiğimiz her şeyi arkanızda bırakacak ve
sizi önceden nasıl yaratmışsak, O’şekilde TEK ve YALNIZ olarak
huzurumuza geleceksiniz. Yaratılışınızda ortak sandığınız bazı
şefâatçileriniz olan PUT’larınız da yanınızda olmayacaktır ve
andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş ve TANRI-İLÂH saydığınız
PUTLAR sizden ayrılıp – kaybolacaktır...
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6/95.
Muhakkak ki tohumları ve çekirdekleri çatlatıp-yarıp, bitkileri
ve ağaçları yetiştiren Allah'tır. ALLAH, diriden -> ölüyü ve
ölüden de -> diriyi yaratır - çıkarır ve ALLAH işte budur.
Öyleyse, nasıl oluyor da, O'ndan yüz çeviriyorsunuz.?
6/122. (Bak->27/4. 10/12. 13/33. 15/39.40. 40/36.37. 43/36.37. 47/14.)
ÖLÜ iken - dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için,
kendisine bir Nûr verdiğimiz kimse, karanlıklara dalmış ve
oradan bir türlü çıkamayan kimseye benzer mi.? İşte böylece ;
inkâr edenlere, yaptıkları şeyler GÜZEL-DOĞRU GÖSTERİLMİŞ’tir..
NOT ; ÖLÜ iken diriltilmek-> DİN YOLUNA sokulmak ve NÛR’lanmak.
6/151.
De ki: “Gelin size Rabbinizin HARAM kıldığı şeyleri bildireyim;
Allah’a hiçbir EŞ-ORTAK KOŞMAYIN ve ANA-BABA’ya İYİ DAVRANIN ve
fakirlikten dolayı ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN (Kürtaj v.s) çünkü
sizin de çocuklarınızın da rızıkını Biz veririz ve KÖTÜLÜKLERİN
açığına da, gizlisine de YAKLAŞMAYIN ve Haklı olmadıkça (Kısâs)
KİMSEYİ ÖDÜRMEYİN. Allah, işte bunları size HARAM etmiştir...
Umulur ki ; düşünüp anlar da, buna göre davranırsınız.!
7/34.
Her ÜMMETİN belirli-mukadder bir ECELİ vardır. O’vakit gelince
ne bir saat gecikebilirler ve ne de bir saat öne geçebilirler.
15/5.
Hiçbir ÜMMET, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez...
NOT ; 15/4.5. ve 23/43. âyetlerde de belirtilmiş ki ; ÖLÜM VAKTİ = ECEL,
İnsanlarda veya Milletlerde veya Devletlerde veya başka şeylerde de TESPİT
ediliyor, yani bir zamana sabitleniyor. Bazı kimseler bu tespitin, doğmadan
önce yapıldığına inanıyor..! Fakat, KUR’AN-ı KERÎM-in pek çok âyetinde ve
birçok HADİS-i ŞERİF’te, ECELİN DEĞİŞKEN OLDUĞU belirtilmiş olup, insanların
yaşam şekli olan = AMEL’lere göre ÖMÜRLER uzatılıp – kısaltılabiliyor. Çünkü,
Allah Tealâ’nın hükümranlığı, hiçbir şekilde sınırlanamaz veya kısıtlanamaz.
Belgelerden anlaşılan şu ki KADER ; Her yılın BERAT KANDİLİ gününde, O’YIL
içinde olacak şeyler tespit edilip işleri görecek olan Meleklere bildiriliyor

7/53.
Kitabın haber verdiği şeylerden lütuf veya cezadan başka bir şey
mi bekliyorlar.? Sonucun, gelip-çattığı gün, bunu unutanlar :
“Rabbimizin Peygamberleri, bize gerçekleri getirmişlerdi. Şimdi
bize şefâat edecek kimdir.? veya, tekrar dünyaya dönmemiz mümkün
olsa da orada, iyi işler ameller işleyebilsek.!” derler. Onlar,
Gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir ve uydurdukları şeyler
(PUTLARI-da) kendilerinden uzaklaşıp gitmiştir...
NOT ; KİTAP = KUR’AN-ı KERÎM de – insanlara gerekli olan her şeyin mevcut
olduğu ve İlâhi lütuf veya cezaların apaçık belirtildiği bildiriliyor...
Dünyada iken ; İlâhi emirlere uymayıp veya yalanlayıp Allah’a karşı gelerek
kendilerine yazık edenlerin – ıslah olmak için REANKARNASYON = Öldükten sonra
dünyaya tekrar dönmelerinin mümkün olmadığına da açıkça işâret ediliyor...
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8/17.
SAVAŞTA - ONLARI SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ancak ALLAH ÖLDÜRDÜ...
Ve Attığın zaman da sen atmamıştın ancak ALLAH atmıştı.!
Ve Allah bunu inananlara güzel bir lütufta-ihsanda bulunmak
için yapmıştı. Muhakkak ki Allah, işitir ve her şeyi bilir...
NOT ; Anlaşılmış olmalı ki ;
Dünyada hiçbir şey başıboş değildir - İlâhi denetim ve yönetim altındadır.

8/24.
Ey İNANANLAR.! ALLAH ve Peygamber, sizi diriltecek,
size can verecek şeylere çağırdıkları zaman, buna uyun.
ALLAH'IN, İNSANIN KENDİSİ İLE KALBİ ARASINA GİRDİĞİNİ ve
sonunda O'nun katında toplanacağınızı bilin-inanın.!

NOT ; Allah Tealâ’nın – İnsan iradesine, insanın gönlüne hükmettiğine dair,
en önemli âyet, bu âyettir. İnsanlar, CÜZ’i İRADE denilen SERBESTLİK gereği,
Aklı ve Nefsi ile özgürce düşünmeye-konuşmaya ve hareket etmeye sahiptirler.
Ancak – bazen – bu serbestliğin ellerinden alındığı, bu âyetten anlaşılıyor.
Yâni; İradesiyle yola gelenler–doğru yolda başarılara ve mutluluklara sevk,
iradesiyle SUÇLARDA İNAT edenler ; zorluklara–sapıklıklara sevk ediliyor.!
Bu âyet – KALP MÜHRÜ konusunun anahtarı oluyor ve İLÂHİ VAHYE işâret ediyor..

8/42.
Hani siz BEDR’de ; vâdinin yakın bir kenarındaydınız. Onlar da,
uzak bir yamaçtaydı. Mekkelilerin kervanı ise, daha aşağıdaydı.
Eğer siz, belirli yerlerde buluşmak üzere sözleşseydiniz bile,
yine ayrılığa-yanlışlığa düşecektiniz. Fakat ALLAH,
YOK OLAN --- apaçık bir sebepten dolayı yok olsun.!
YAŞAYAN'da - apaçık bir sebepten dolayı yaşasın...! diye,
olacak bir işi yerine getirmek üzere, bunu böyle yaptı...
Muhakkak ki ALLAH, mutlaka her şeyi duyar ve bilir...
NOT ; Bu âyetler BEDİR KUYUSU savaşının tamamen Allah Tealâ’nın hükümranlığı
altında cereyan ettiğini gösteriyor. Buna kıyasla dünyadaki bütün savaşların
insanların keyfine-isteğine göre olduğunu iddia etmek – elbette sapıklıktır.
Ayrıca, PERİŞAN veya YOK OLANLAR kendilerinin sebep olduğu suçlar sebebiyle,
İHYÂ veya VAR OLANLAR da yine kendilerinin iyi işleri sebebiyle korundukları
apaçık vurgulanmıştır ki KADER’in insanın kendi elinde olduğunu anlaşılıyor.

8/50.
MELEKLER – kâfirlerin sırtlarına ve yüzlerine vura’vura ;
onların canlarını alırlarken ve : “YAKICI AZABI ARTIK TADIN.”
derlerken – onları, bir görmeliydin.!
8/51.
İşte bu ; önceden KENDİNİZE hazırladığınız şeydir.
Muhakkak ki ALLAH, kullarına asla ZULM’etmez...
9/5.
HARAM AYLAR-Hürmetli aylar bitince ; puta tapanları, bulduğunuz
yerde ÖLDÜRÜN veya onları yakalayıp hapsedin. Onların gezdikleri
bütün gelip geçecekleri yolları gözetleyin ve onları tutun. Eğer
TÖVBE edip, NAMAZ kılar ve ZEKÂT verirlerse ; peşlerini bırakın.
Muhakkak ki Allah bağışlayandır ve merhamet eder.
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9/38.
Ey İNANANLAR.! size ne oldu da – size :
“ALLAH YOLUNDA SAVAŞA ÇIKIN.” dendiği zaman,
olduğunuz yerde donup kaldınız..!? ÂHİRETİ BIRAKTINIZ DA,
DÜNYA YAŞAYIŞINA MI RAZI OLDUNUZ.? Halbuki ;
Dünya yaşayışının faydası – âhirete kıyasla pek azdır.”
NOT : Resûlüllah sav – Medine’ye hicretin 9.yılında, BİZANS = Doğu ROMA’nın
40.000 kişilik orduyla geldiğini öğrendi ve TEBÜK Savaşı için asker temini
hazırlığına başlayınca – hava sıcaklığı ve kıtlık olması ve düşmanın gücü
karşısında KORKAK MÜNÂFIK’ların etkisi ile, savaşmak istemeyen Müslümanlar
hakkında bu âyet gelmiş.. 30.000 asker toplanıp – TEBÜK’e gidildiğinde de ;
bunu haber alan Bizans ordusu – savaşmaktan korkarak kaçıp gitmiş..!
Bu âyetteki önemli husus ÂHİRET HAYATININ – DÜNYA HAYATINDAN ÇOK DAHA GÜZEL
olduğunun bilinmesidir. Fakat Müslümanların bile çoğu buna inanmıyor. Çünkü,
İhtiyarlar bile ÖLMEMEK için ellerinden geleni yapıyorlar veya birkaç yıl
fazla dünyada yaşayabilmek için, bir çok tedâvi işkencesine razı oluyorlar
veya yüklü miktarlarda paralarını bile harcamaktan çekinmiyorlar..!
Pek tabii olarak HAKİKİ İMÂNIN izi-alâmeti olmalıdır, kuru inanç boş lâftır.

9/82.
Artık....; AZ GÜLSÜNLER ve ÇOK AĞLASINLAR.!
Çünkü bu ; yaptıklarının cezasıdır...
9/83.
Eğer, TEBÜK Seferinden döndüğün zaman münâfıklardan bir gurup,
başka bir savaş seferine çıkmak için senden izin isterlerse,
de ki : “Artık, benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve benimle
beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü ilk defa, oturup kalmaya
razı olmuştunuz. Artık, geride kalanlarla beraber oturacaksınız”
9/84.
Ve onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da – KILMA SAKIN..
Ve onların,, mezarlarının başında da durma sakın..
Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler günahkâr öldüler.
9/111.
ALLAH, ALLAH YOLUNDA SAVAŞAN – ÖLDÜREN ve ÖLDÜRÜLENLERİN CANINI
CENNETE KARŞILIK SATIN ALMIŞTIR. ALLAH’ın öyle bir sözüdür ki,
bu söz ; TEVRAT’ta da, İNCİL’de de – KUR’AN’da da sabittir.
ALLAH’tan başka - verdiği söze sâdık olan kimdir.? Öyleyse,
yaptığı bu alış-verişe sevinin. İşte bu, en büyük kazançtır..
9/116.
Muhakkak ki, Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız ALLAH’ındır.
O’ALLAH hem diriltir, hem de öldürür. ALLAH’tan başka size,
hiçbir dost yoktur ve bir yardımcı da yoktur...
10/11. (Bak->16/61. ve 35/45.âyetlere)
Ve İNSANLARIN, İYİLİĞİ çabucak istedikleri gibi – Eğer ALLAH,
BELÂYI-CEZAYI da onlara çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen
bitmiş olurdu. Bizimle karşılaşmayı hesaba katmayan kimseleri,
işte onları, azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız..
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10/49.
ONLARA de ki : "ALLAH dilemedikçe, kendime bile ne bir zarar,
ne de bir fayda verecek durumda değilim.”
HER ÜMMET’in ECELİ için, BELİRLİ BİR SÜRE VARDIR. Süre bitince
onların ECELİ, bir saat bile geciktirilmez ve öne de alınmaz..
11/2.3.
De ki : “ALLAH, yalnız kendisine kulluk etmenizi emreder ve
muhakkak ki BEN de, sizi uyarmak ve müjdelemek için ALLAH
tarafından gönderilmiş bir Peygamberim. ÖNCE TÖVBE EDİN ve
Rabbinizden bağışlanma dileyin ki, O'DA SİZİ BELİRLENMİŞ BİR
ZAMANA KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE GEÇİNDİRSİN ve her LÂYIK olan
kimseye, Hak ettiği LUTFU veya CEZAYI versin. Eğer dinin
emirlerinden YÜZ ÇEVİRİRSENİZ O'ZAMAN BEN, BAŞINIZA GELECEK
OLAN O'BÜYÜK GÜNÜN AZABINA UĞRAYACAĞINIZDAN KORKARIM...”
NOT ; Belirlenmiş bir zaman = önceden belirlenmiş KADER’dir ve insanların
yaşamda seçecekleri EĞRİ-DOĞRU YOLA göre KADERİN DEĞİŞECEĞİ âyette bellidir.

11/104.
BİZ O’GÜNÜN GELMESİNİ ancak SAYILI BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ.
NOT ; ALLAH TEALÂ burada; Kıyâmet gününün geciktirilmesinin mümkün olduğuna
işâret ediyor ki, İlâhi hükümranlık – elbette sınırlanamaz ve şartlanamaz..
Yâni; Allah Tealâ dilerse Kıyâmet’i önceye veya sonraya alır değiştirebilir.
Bu hususta Hz.MEVLÂNA ; “ALLAH, DÜNYANIN DURDUKÇA DURMASINI İSTER” buyurmuş.

14/17.
Bu SULARI yudum-yudum içmeye çalışacak boğazından geçmeyecektir.
ÖLÜM – onlara her taraftan gelecek – fakat ölmeyeceklerdir.!
Arasından da – çok daha ağır bir azap gelecektir..
15/5. Bak->23/43.
Hiçbir ümmet, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez...
15/23.
muhakkak ki DİRİLTEN - ÖLDÜREN BİZİZ. BİZ HER ŞEYİN VÂRİSİYİZ.
NOT ; Yapılan-yapılacak İLÂHİ İŞLER İÇİN ; Çoğu kez, BEN kelimesi yerine,
K.Kerîm’de, BİZ kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü; İşleri yapan UHREVÎ emir
kulları olan büyük-küçük MELEKLER’e, BİZ kelimesiyle işaret edilmektedir..

15/98.99.
Artık – RABBİNİ, HAMD’ederek an ve SECDE edenlerden ol ve SANA,
Yakîn - ÖLÜM gelinceye kadar da Rabbine KUL OL, İBÂDET ET...
16/28.29.
MELEKLER, kendilerine yazık edenlerin CAN’LARINI ALIRKEN onlar :
“Biz, hiç kötülük yapmadık” diyerek can verirler. Hayır.! öyle
değil. ALLAH, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilmektedir..
Artık; içinde sonsuz olarak kalacağınız Cehennemin kapılarından
girin. Büyüklük taslayan kibirlilerin yeri-yurdu ne kötüdür.!
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16/30.
Ve kötülüklerden sakınanlara: “RABBİNİZ NE İNDİRDİ.?” denince,
Bunlar da : “İYİLİK–HAYIR İNDİRDİ” derler ve bu dünyada güzel
hareket edenlere iyilikler-güzellikler vardır. Âhiret yurdu
daha hayırlıdır ve sakınanların yeri-yurdu ne güzel yerdir.
16/31.
Orası; altından ırmaklar akan ADEN CENNETLERİ’dir.
Orada; bunların istedikleri her şey vardır. Allah, haramlardan
sakınan-çekinen TAKVÂ sahiplerini, işte böyle mükâfatlandırır.
16/32.
Bunlar öyle kimselerdir ki ; Melekler BUNLARIN TER’TEMİZ OLMUŞ
CANLARINI alırlarken bunlara şöyle derler : “SİZE SELÂM OLSUN.
YAPMIŞ OLDUĞUNUZ İYİ İŞLERE KARŞILIK OLARAK CENNETE GİRİN...”
NOT ; Bu âyetlerde ki önemli hususlar ;
1.İLÂHİ KISÂS = YANKI’dır, Dünyada güzel hareket edenlere aynen karşılıktır.
2.KÖTÜ İNSANLARIN – ölüm şekilleri de kötü olacak. Fakat ; AZINLIKTA OLAN ;
3.İYİ İNSANLAR da - öldüğü zaman bunlara, MELEKLER SELÂM VEREREK RÛHLARINI
ALACAKMIŞ. Çünkü bunlar NEFİSLERİNİ temizlemiş olduğu için CANLARI da TEMİZ
olmuş.. Bak-> Yukarıdaki 16/24.25.âyetin altındaki açıklamada yazılmış olan
35.Fatır S/18.âyette; Her KİM ki günahlardan sakınarak arınır-temizlenirse
sözündeki kasıt ; insanların kendi iradeleri ile TEMİZLENMESİ-ARINMASI’dır.

16/57->59.
Onlar MELEKLER için ALLAH’ın KIZ’ları olduğunu da söylüyorlar.
Hâşâ.! ALLAH bundan münezzehtir. Beğendikleri-hoşlarına giden
ERKEK çocuklar ise kendilerinin oluyor..
Ve kendilerine, bir KIZI doğduğu müjdelenince de ;
öfkelenerek YÜZÜ sim’siyah kesilir ve Kendisine verilen
bu kötü müjde sebebiyle halkından gizlenir ve doğan KIZINI,
utana-utana yanında mı büyütsün, yoksa toprağa mı gömsün.?
buna dalar - düşünür ve onların hükümleri çok kötüdür.
NOT ; KUR’AN-ı KERİM’de, ilginç konulardan biri de ; KIZ EVLÂT hususudur..
İlkel kabileler de bazı GÜZEL KIZLAR-KADINLAR, PUTLARA KURBAN ediliyormuş.
Bazı kabileler – MELEK’leri = ALLAH’ın KIZLARI sanıyor ve inanıyorlarmış.!
İslâm’dan önce, MEKKE kavimlerinde KIZ ÇOCUKLARI, diri-diri gömülüyormuş.!
İslâm’la birlikte – Hz.Peygamber’s.a.v. bütün kötü âdetleri yok etmiştir..
Fakat buna rağmen bu âhir zamana kadar ERKEK EVLÂT değerli olduğu için, bir
KIZ EVLÂDININ doğduğunu öğrenen erkeklerin çoğunun öfkelendiği muhakkaktır.
Fakat bu âhir zamanda, erkek evlâdın BÜYÜMESİ-TAHSİLİ-ASKERLİĞİ-EVLENMESİ
ve İŞ BULMASI gibi hususlarda büyük zorluklar ortaya çıktığı ve KIZ EVLÂT
için, bu hususlarda kolaylıklar olması sebebiyle, işler tersine dönmüştür..

16/61. (Bak10/11. ve 35/45.âyetlere)
Eğer Allah, Zâlim kimseleri hemen-derhâl cezalandırsaydı ;
YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI.! Fakat onları, bir müddete
kadar erteliyor. Vakitleri dolup ta - ECEL’leri geldiği zaman;
Onlar bir an geri bırakılmaz ve ecelleri ileri de alınamaz...
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17/31.
Ve geçim sıkıntısı-YOKSULLUK korkusuyla ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN
BİZ, onların da, sizlerinde rızkınızı veririz ve onları öldürmek
gerçekten büyük bir SUÇ’tur, BÜYÜK GÜNAH’lardandır..
17/33.
Ve haklı bir sebep olmadıkça ALLAH’ın HARAM ettiği cana kıymayın
ve Kim haksız yere öldürülürse ; biz onun velîsine-mirasçısına,
KISÂS için yetki verdik – artık O’da kısâsta ileri gitmesin..
Çünkü verdiğimiz yetki ile – O, katımızdan yardım görmüştür...
19/85.86.
ALLAH’tan sakınanlar O’gün RAHMÂN’ın huzurunda misâfirler gibi
karşılanır ve suçlular, suya götürülür gibi cehenneme sürülür.
20/55.
SİZİ, topraktan yarattık – yine torağa döndüreceğiz ve
SİZİ, oradan tekrar yaratıp - çıkaracağız...
21/34.35.
Ey MUHAMMED.! BİZ senden önce de sonsuza kadar yaşayacak bir
insan yaratmadık. Eğer Sen ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar.?
HERKES ÖLÜMÜ TADACAKTIR ve BİZ Sizi imtihan ederek iyiliklerle
ve kötülüklerle deniyoruz ve sonunda bize geri döneceksiniz...
NOT ; ÖLÜMSÜZLÜĞÜ arayan insanlara gerekli olan âyet budur ve bütün canlılar
DOĞMA-YAŞAMA-ÖLME kuralına bağlıdır ve ÖLDÜKTEN SONRA, yaratıcının huzuruna
geri dönülecektir. Başa gelen İYİLİKLERİN veya KÖTÜLÜKLERİN de İLÂHİ SINAV
olduğu ve Allah Tealâ-nın İlâhi iznine bağlı olduğu da – anlaşılıyor...

21/40.
Kıyâmet-Ölüm O’gün, onlara ANSIZIN gelir de, onları şaşırtır.!
Artık onu geri çeviremezler ve onlara süre-mühlet de verilmez.
NOT ; İNSAN NEFSİNİN ACELECİ OLDUĞU 37.âyette belirtilmiş ve bu aceleciliğin
KÖTÜLÜK İSTEMEKTE de geçerli olduğu 38.âyetten anlaşılıyor.! ÖLÜMÜN, KÜÇÜK
BİR KIYÂMET OLDUĞU Hadis ile sabittir, 40.âyetten de; Kâfirlere ölümün, hiç
beklemedikleri zamanda geleceği ve ölükten sonra onlara hiçbir süre-imkân
verilmeyip REANKARNASYON denilen = dünyaya tekrar-tekrar dönmenin de mümkün
olmadığı ve ölen kâfirlerin derhâl Cehenneme girecekleri apaçık anlaşılıyor.
KABİR AZABI denilen olay ölen kimsenin derhal Cehenneme girmesiyle oluşuyor.

21/44. (Bak->13/41.)
BİZ onları da atalarını da dünyada GAFLETE DÜŞÜP SAPITANA KADAR
ömürlerini uzattık ve geçindirdik ve sonunda, onların yerlerini
yurtlarını giderek daraltıp-azalttığımızı görmüyorlar mı veya
farkına varmıyorlar mı.? ve üstün gelen, gâlip olan onlar mı.?
NOT ; Bu âyette – değişik bir İLÂHİ CEZA şekli görülüyor ki ; İNANÇSIZLIKTA
DİRENEN İNATÇI KÂFİRLER–SAHİP OLDUKLARI YERLERİ YAVAŞ-YAVAŞ KAYBETMİŞLER ve
pek tabii ki, İnançlı-imânlı Müslümanlar da – bu yerleri ele geçirmişlerdir.
ve bundan sonra da bu cezanın–Kıyâmete kadar da geçerli olduğu anlaşılıyor..
Acaba HARAM ve ŞİRK içine düşmüş Müslümanlara da, bu hüküm uygulanıyor mu.?
580 senelik OSMANLI–KANUNİ’den sonra, bu sebeple mi TOPRAKLARINI KAYBETTİ.?
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22/15.
ALLAH’ın ; Peygamberine, dünyada ve âhirette de hiç yardım
etmeyeceğini sanan veya buna inanan kimseler, öfkeyle kinle
ne yaparsa-yapsın ve hattâ tavana bir ip bağlayıp da kendisini
asıp - boğsun da görsün ki O, bu hilesi – hırsı - kini ile,
ALLAH’ın yardımını engelleyemez ve asla maksadına ulaşamaz.!
22/58.
ALLAH YOLUNDA göç edenleri, sonra bu yolda öldürülenleri veya
ölenleri de ALLAH, güzel bir rızıkla sevindirecektir ve
Muhakkak ki ALLAH, rızık verenlerin en hayırlısıdır...
23/15.16.
Sonra sizler bütün bunlardan sonra, muhakkak ki ölürsünüz...
Sonra sizler kıyâmet günü, muhakkak ki tekrar diriltileceksiniz.
23/43. Bak->15/5.
Hiçbir ÜMMET, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez...
NOT ; ECEL=ÖLÜM VAKTİ’dir. MİLLETİN ECELİ=O’milletin helâk ile yok edilmesi,
DEVLETİN ECELİ = O’devletin yıkılması– demektir ve insanlık tarihi bunlarla
doludur.. YARATIŞIŞTA YAZILAN ECEL DEĞİŞKEN olup İNANÇ ve YAŞAM ŞEKLİ-TARZI
ile ECELİN UZATILIP – KISALTILMASI ALLAH TEALÂ TARAFINDAN YAPILABİLİYOR ve
ECEL HAKKINDAKİ SON HÜKÜM, BİR YIL ÖNCEKİ BERAT GECESİNDE VERİLİYOR...

25/22.
Melekleri gördükleri gün, Melekler onlara :
“Bu gün Kâfirlere müjdeli - sevinçli hiçbir haber yoktur ve
MÜJDE sözü bile size haramdır...” diyecekler...
25/23.
Ve O’GÜN kâfirlerin yaptıkları iyi işleri de ele alır ve
hepsini de toz’duman eder – değersiz kılarız..”
25/75.76. Bu sebeple, ÖLÜNÜN UĞURLANIŞI değil – MELEKLER tarafından KARŞILANIŞI ÖNEMLİ...
İşte İYİLER, DÜNYADA SABIR ETMELERİNİN karşılığı olarak,
CENNET’lerin en yüksek MAKAMI ile MÜKÂFAT’landırılır ve
CENNET’te, SAYGI ve SELÂM’larla KARŞILANIR’lar ve
BUNLAR CENNET’lerde temelli ve sürekli olarak kalacak’tır ve
muhakkak ki orası ne GÜZEL yer ve ne GÜZEL bir İKÂMETGÂH’tır.
29/5.
KİM ALLAH’a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki ALLAH’ın, bunun için
takdir ettiği vakit gelecektir ve O, her şeyi işitir ve bilir...
29/57.
HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK’tır. Sonunda, BİZE döndürüleceksiniz.
29/67.
Çevrelerindeki insanlar birbirlerinin mallarına-canlarına
tecavüz edip dururken ; BİZİM, MEKKE’yi GÜVEN - EMNİYET İÇİNDE,
KUTSAL BİR İBÂDET YERİ OLARAK KORUDUĞUMUZU GÖRMÜYORLAR MI.?
30/19.
Ölüden—> diriyi ve diriden de—> ölüyü ancak ALLAH çıkarır ve
yeryüzünü de ölümünden sonra ancak O’canlandırır - diriltir ve
ey İNSANLAR.! İşte sizler de böylece mezardan çıkarılacaksınız.
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31/34.
KIYÂMET vaktine ait bilgi – ancak ALLAH katındadır...
Yağmuru O’yağdırır. Rahimlerde olanı O’bilir.
Hiç kimse, yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez...
Şüphe yok ki ALLAH, her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır...
32/11.12.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki “SİZE vekil kılınıp görevlendirilen
ÖLÜM MELEĞİ canınızı alacak ve Rabbinize döndürüleceksiniz.”
Ve suçlu kimseler, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş
olarak : “Rabbimiz.! Gördük ve duyduk. Artık bizi DÜNYAYA GERİ
gönder de hayırlı işler yapalım. Artık kesin olarak inandık..”
diyecekleri zaman onları bir görsen.!
33/16.
Ey MUHAMMED.! onlara de ki : “Eğer ÖLMEKTEN veya ÖLDÜRÜLMEKTEN
KAÇIYORSANIZ, bilin ki bunun size hiçbir faydası olmaz ve
az bir süreden fazla yaşatılmazsınız...
33/23.
İnananların içinde öyleleri de vardır ki ; ALLAH’a verdikleri
sözleri mutlaka yerine getirir. Bunlardan kimileri BU YOLDA,
CAN VERİP ŞEHİT OLDU ve kimileri de ŞEHİT OLMAYI BEKLEMEKTE,
ve bunlar - hiçbir şekilde sözlerinden dönmemişlerdir...
33/44.
ALLAH’a kavuştukları gün, ONUN inananlara İLK LÜTFU SELÂM’dır.
Ve ALLAH BU KİMSE’lere->çok değerli MÜKÂFAT’lar hazırlamıştır.
33/60->62.
2-YÜZLÜLER ve KALPLERİNDE FESAT BULUNANLAR ve ŞEHİRDE FENÂ
ÜZÜCÜ HABERLER YAYANLAR Eğer bundan vazgeçmezlerse, mutlaka
SENİ onlarla mücadeleye dâvet ederiz ve onlar Senin yanında,
az bir süreden fazla kalamazlar. O’hâinler LÂNET edilmiş olarak,
nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve hemen öldürülürler...
ALLAH’ın – evvelki gelip-geçmişlere uyguladığı kanunu budur.
ve sen, ALLAH’ın kanununda-âdetinde bir değişiklik bulamazsın.
34/51.52.
Ve ONLARI, CAN kaygısıyla telâşa düştükleri zaman bir görsen.!
Artık, kaçacak yerleri de yoktur ve Cehenneme yakın bir yerde
yakalandıkları zaman : "ARTIK ALLAH'a İNANDIK" derler. Fakat,
âhiret gibi UZAK bir yerden, inanca nasıl kolayca erişirler.?
35/11.
ALLAH SİZİ, önce TOPRAK’tan sonra da bir damla SU’dan-MENİ’den
yarattı sonra da sizi KADIN ve ERKEK çiftler haline getirdi..
O’nun bilgisi olmaksızın ; bir DİŞİ, ne GEBE kalabilir ve ne de
doğurabilir. Bir canlıya uzun ömür vermesi veya ömrün kısalması
bir Kitapta yazılıdır.! Bunlar, elbette ALLAH için kolaydır...
35/37.
Onlar orada : “RABBİMİZ.! BİZİ buradan çıkar da yaptığımız kötü
işlerin yerine İYİ-HAYIRLI İŞLER yapalım.” diye bağrışırlar ve
O’zaman onlara denir ki: “SİZE ibret-öğüt alacak kadar bir SÜRE
bir ömür vermedik mi.? ve size, bir uyarıcı da göndermedik mi.?
İnanmadığınız için azabı tadın. Zâlimlerin yardımcısı da yoktur
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36/20.21.
Ve ayrıca ; Şehrin öbür ucundan, koşarak tanıdıkları
bir adam gelmiş ve onlara demişti ki :
"Ey MİLLETİM.! Gönderilmiş bu elçilere ki, SİZDEN HİÇBİR
ÜCRET İSTEMEYEN ve doğru yolda bulunan bu kimselere UYUN."
36/25. O’adam sözlerine devam ederek :
"Gerçekten BEN, Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin..”
NOT ; Dedikten sonra onlar bu adamı TAŞ YAĞMURUNA tutarak öldürdüler.
Adam öleceği zaman-can verirken – cennete gireceğini anlayınca dedi ki :

36/26.27.
O’ADAMA : "CENNETE GİR.” denince şöyle mırıldandı :
"KEŞKE milletim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni de
cennette ikrâm edilenlerin arasına kattığını bilselerdi."
36/31.
ONLAR, Kendilerinden evvel nice milletleri-kavimleri,
nasıl helâk ederek yok ettiğimizi ve onların dünyaya geri
dönmediklerini görmüyor veya inanmıyorlar mı.?
36/68.
Kime UZUN ÖMÜR verirsek, onun gelişmesi tersine çevrilmiş olur
ve ihtiyarlamaya başlar. Hâlâ, Akılları ermiyor mu.?
37/58->60.
Cennettekiler->Meleklere : “Dünyadaki ilk ölümden sonra burada
bir kere daha ölmeyeceğiz ve azap da görmeyeceğiz – değil mi.?”
diye sordukları zaman Melekler bunlara :
“İşte, en büyük kurtuluş budur..” cevabını verecektir...
39/30.31.
Ey MUHAMMED.! Elbette sen de öleceksin ve onlar da ölecekler...
Ey insanlar.! En sonunda sizler - hepiniz, şüphe yok ki,
Kıyâmet gününde Rabbinizin huzurunda mahkemeye çıkarılacaksınız.
39/42. NOT ; Âyette, bazı kimselerin ÖMRÜNÜN UZATILDIĞI – anlaşılıyor...
ALLAH, ÖLMESİ GEREKEN KİMSE’lerin RÛH’larını ÖLÜM VAKTİNDE ve
ÖLMEK İSTEMEYEN KİMSE’lerin RÛH’larını da-> UYKUDA ALDIRIR ve
ÖLMESİNE HÜKMEDİLEN KİMSE’lerin RÛH’ları tutulur ve
diğerleri de belirli bir SÜREYE KADAR bırakılır. Muhakkak ki
bunlarda, DÜŞÜNEBİLEN KİMSE’ler için nice ibretler vardır...
39/68.
SÛR’a üflenince, ALLAH’ın dilediği BAZI KİMSELER hariç,
Göklerdeki ve yerdeki bütün canlılar düşüp-ölürler ve sonra,
SÛR’a bir kere daha üflenince de onlar hemen ayağa kalkıp,
hayret içinde – şaşkın-şaşkın etrafa bakışırlar.!
39/73.
RAB’lerine karşı gelmekten SAKINAN’lar da gurup-gurup olarak,
CENNET’lere sevk edilir. Oraya geldikleri zaman kapılar açılır
RIDVÂN isimli BEKÇİ’leri de BUNLARA :
“SELÂM SİZE.! SİZ’ler NE İYİ KİMSE’lersiniz. Artık,
SONSUZA KADAR KALMAK ÜZERE, CENNET’lere GİRİN.” derler..
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40/11.
Onlar da – derler ki :
“Ey RABBİMİZ.! Bizi 2’kere öldürdün ve 2’kere de dirilttin.!
İşte, bizler de günahlarımızı itiraf ve kabul ettik.
Bu ateşten çıkmamıza bir yol var mıdır.?”
NOT ; 2’kere öldürmek ve 2’kere de diriltilmek şöyledir ;
1.ÖLÜM – Dünyada Allah yoluna uyan İnsanların - NEFSİNİ öldürmektir ve
- Dünyada Allah yoluna uymayanları da dünyada rezil-perişan etmektir.
2.ÖLÜM - insanların ölmesi ve bu dünyadan gitmesidir...
1.DİRİLİŞ - Dünyada Allah yoluna uyanların Dünyada iken âhireti benimsemesi
ve Kalplerin gerçek hâlis-imâna kavuşmasıdır Bak->49/14.âyete.
2.DİRİLİŞ – kıyâmetten sonra, İnsanların âhirette tekrar dirilişidir...

40/45.46.
SONUNDA ALLAH, BU ADAMI ONLARIN KURDUKLARI TUZAKLARDAN KORUDU..
Ve ALLAH’ın azâbı – Firavun ve adamlarını kuşattı, yakaladı....
Onlar ; Akşam - sabah ateşe sokulmaktadırlar.. (KABİR AZÂBI)
Ve Kıyâmet gününde de denecek ki :
“Firavun ve adamlarını, en şiddetli azâba en çetin ateşe sokun.!”
40/67.
SİZİ ilk önce TOPRAKTAN, sonra MENİ’den, sonra KAN PIHTISI’ndan
yaratıp, sonunda da BEBEK olarak dünyaya çıkaran, sonra kuvvetli
bir çağa gelmeniz ve sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatan,
yalnız ALLAH’tır. Kiminiz genç yaşta ölür, kiminiz de belirli
bir yaşa ulaşırsınız. Umulur ki, bunları biraz düşünürsünüz.!
40/68. (“OL” emri = KÛN FEYEKÛN..)
ALLAH hem dirilten hem de öldürendir. ALLAH bir şeyin olmasını
istediği zaman O’na sâdece “OL” der ve O’ŞEY hemen olur-oluşur
41/11.
Sonra da, bir DUMAN halindeki göklere ve Yeryüzüne de dedi ki :
“İSTEYEREK veya İSTEMEYEREK EMRİME GİRİN ve GELİN.” her ikisi de
“İSTEYEREK GELDİK.!” dediler...
NOT ; Buradaki âyetlerden anlaşılan şu ki ;
32/4. ve 50/38.GÖKLER ve YER ve her ikisi arasında bulunanlar 6’GÜNDE...
41/12.2’GÜN içinde 7’GÖK ve yıldızlar yaratılmış...
41/10.4’GÜN, dünyanın, yaşamaya elverişli hâle getirilmesinin süresidir.!
41/11.İSTEYEREK veya İSTEMEYEREK GEL konusunun, çok derin anlamları var.!
A.Gönülden inananlar, isteyerek inanıyor-geliyor-gidiyor-ölüyor-v.s.!
B.İnançsızlar da... istemeyerek inanıyor-geliyor-gidiyor-ölüyor-v.s.!

41/30->32.
Muhakkak ki “RABBİMİZ ALLAH’tır” deyip DOĞRU YOLDA YÜRÜYENLER
işte bunların üzerine MELEKLER iner ve bunlara şöyle söyler :
“Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen CENNET’le sevinin...
BİZ MELEKLER, bu dünyada ve âhirette de sizin dostlarınız...
ve acıyan-bağışlayan ALLAH’ın lütfu-ihsânı olarak Cennetlerde
canınızın istediği her şey sizin içindir, size ikramdır...”
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42/47.
ALLAH katından asla geri çevrilmeyecek olan O’günün, Kıyâmetin
gelmesinden önce, Rabbinizin dâvetine uyun. Çünkü O’GÜN, kaçıp
sığınacak hiçbir yer bulamazsınız ve O’NU İNKÂR da edemezsiniz..
NOT ; Bu âyette de, şu hususa işaret ediliyor ; KİŞİNİN KIYÂMETİ, ÖLÜM’dür.
Şu halde Ölüm gelmeden önce – İMÂN ve İTAAT edilmesi için ikaz ediliyor...
Bak-> 6/93.
7/37. 21/97. 34/51->54. 50/22. 56/83->85.Ölüm anında durum.
Bak->30/57. 40/52. 45/35. 75/14.15. 77/34->36.O'gün ÖZÜR kabul edilmez..

43/17.18.
ALLAH’a ait
verilince ;
Demek ki ;
olduğu için

olduğunu iddia edenlerden birine KIZI doğduğu haber
üzüntüden - kederden hemen YÜZÜ simsiyah kesilir.!
süs içinde yetiştirilecek ve kavga-savaş edemeyecek
mi KIZ evlâdı istemiyorlar.?

44/34->36.
Kâfirler diyor ki : “ÖLÜM BİR DEFADIR.! BİZ TEKRAR DİRİTİLECEK
DEĞİLİZ.! EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ, BABALARIMIZI GERİ GETİRİN.”
44/56.57.
CENNETTE, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar..
Rabbin bunları, Rahmetiyle Cehennem azâbından korumuştur.
İşte, en büyük kurtuluş budur..
47/4.
SAVAŞTA kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onların boyunlarını
vurun-ÖLDÜRÜN.. Sonunda, onlara üstün geldiğinizde de, onları
ESİR ALIN.. Savaş bittiği zaman, ESİRLERİ ya karşılıksız veya
FİDYE alarak serbest bırakın... Eğer Allah dilemiş olsaydı ;
Savaş olmaksızın, onlardan başka şekilde de ÖC ALABİLİRDİ...
Fakat işin böyle olması, SİZLERİN DENENMESİ-SINANMASI içindir.
47/5.6.
ALLAH, kendi yolunda ÖLDÜRÜLEN’in işlerini asla BOŞA ÇIKARMAZ.
Ve bunları doğru yola eriştirir ve tanıttığı CENNETLERE koyar.
47/27.
MELEKLER – ONLARIN YÜZLERİNE ve ARKALARINA VURA-VURA, ONLARIN
CANLARINI ALIRKEN, ONLARIN HÂLİ - DURUMU NE OLUR-NASIL OLUR.?
47/28.
Bunun sebebi ; Onların, ALLAH’ı öfkelendiren işler yapmaları
ve ALLAH’ın emrine-hükmüne razı-hoşnut olmamalarıdır...
ALLAH da onların işlerini amellerini boşa çıkarmıştır.!
NOT ; ALLAH TEALÂ’yı öfkelendirenler, imâna gelmeyen ve İtaat etmeyen
MÜŞRİKLER, KÂFİRLER ve MÜNÂFIKLAR’dır. İşte, ALLAH KORKUSU olmayan bu sapık
insanların ÖLÜLERİNİN ALKIŞLARLA UĞURLANMASININ, HİÇBİR İŞE YARAMAYACAĞI ve
BU SAPIKLAR ÖLÜRKEN, CANLARININ ŞİDDETLE ÇEKİP ALINACAĞI, Bak->6/93.âyette
en açık şekilde açıklanmıştır ve onlar, dünyada da âhirette de LÂNETLENMİŞ.
Bak->2/88.89.159.161.162. 5/60. 7/38.39. 13/25. 33/57. 47/23.LÂNETLENENLER
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48/25
KÂFİRLER, SİZİN MESCİD’i HARAM’ı (KÂBE’yi) ziyaret etmenizi ve
KURBAN’larınızın da kesilecek yere ulaşmasını engellemek istedi.
Eğer KÂBE’de henüz kendilerini tanımadığınız inançlı erkeklerle
inançlı kadınların ÇİĞNENMESİ ve ezilip ölmesi gibi bir endişe
olmasaydı, ALLAH SAVAŞI ÖNLEMEYECEKTİ. ALLAH, dilediği kimselere
Rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer ; inananlarla - kâfirler
tamamen birbirlerinden ayrılmış olsalardı O’zaman BİZ inkâr eden
kimseleri elbette can yakıcı bir azapla cezalandırırdık...
50/19->22.
Ve İNSANA ÖLÜM BAYGINLIĞI-SARHOŞLUĞU geldiği zaman ona denir ki :
“EY İNSAN.! SENİN KAÇIP DURDUĞUN ŞEY, İŞTE BUDUR.!”
Ve nihâyet SÛR’a ÜFÜRÜLÜR.! İşte bu da, azap günüdür.!
Ve herkes kendisi ile birlikte BİR SÜRÜCÜ MELEK ve ŞÂHİT OLARAK
2-de YAZICI MELEK olduğu halde, MAHŞER MEYDANINA getirilir ve
ONA denir ki : “Andolsun ki sen bundan gâfildin – önemsemezdin,
senden GAFLET PERDESİNİ kaldırdık, artık senin gözün keskindir.”
50/41->43.
Ve bir çağırıcının YAKIN bir yerden çağıracağı GÜNE kulak ver.
İnsanlar O’GÜN SÛR sesi olan bu çağırmanın DEHŞETLİ ÇIĞLIĞINI
duyarlar.! İşte bu, KABİRDEN ÇIKIŞ günüdür. Muhakkak ki,
dirilten de Biziz ve öldüren Biziz ve dönüşünüz de BİZE’dir..
50/44.
O’GÜN YER yarılır ve onlar çabucak çıkarlar-ayrılırlar.!
Bu, BİZE göre kolay bir toplanmadır, HAŞİR’dir...
52/21.
İNANAN kimselerin soylarından-zürriyetlerinden, bunlara uyarak
inanan-imâna gelen kimseleri de, bunların yanına katarız ve
mükâfatından hiçbir şeyi eksiltmeyiz. HER ŞEY KAZANCA BAĞLIDIR
55/26->28.
YER yüzünde buluna her canlı fÂNÎ’dir - ölüme mahkûmdur..
Ancak RABBİN, heybet ve azamet ve ikrâm –c ömertlik sahibidir..
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz.?
56/60.61.
ÖLÜMÜ, aranızda takdir eden Biziz ve BİZİ kimse engelleyemez..
SİZİ ortadan kaldırıp yerinize de başkalarını getirmek ve SİZİ,
başka bir âlemde tekrar yaratmak için, ölümü de BİZ yarattık...
56/83->86.
ÇIKMAKTA OLAN CAN BOĞAZA GELİNCE, SİZ hayretle bakıp kalırsınız.
Ve BİZ O’kimseye sizden daha yakınızdır, fakat siz göremezsiniz.
Eğer SİZ, bu kanuna tâbi değilseniz ve sözünüzde samimiyseniz,
O’çıkmak üzere olan CANI, hadi geri döndürün de görelim.!
56/88->91.
Eğer ÖLEN KİMSE -> GÖZDE’lerden – SEVİLEN bir KİMSE ise,
RAHAT ve HOŞ ve NİMET’ler içinde –> NAÎM CENNETİ’ndedir...
Eğer DEFTERİ SAĞDAN verilmiş bir KİMSE ise, BU KİMSE’ye :
“EY SAĞCI’lardan olan KİMSE.! SANA SELÂM OLSUN..” denir...
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56/92->94. (NÛH milletinin Kabir azâbı – Bak->71/13->16.)
Eğer ÖLEN kimse, SAPIK – YALANCI’lardan bir KİMSE ise, ONA da,
KAYNAR SU’dan BİR ZİYÂFET sunulur ve hemen CEHENNEME ATILIR..
NOT ; Kabir azabı, ÖLDÜKTEN SONRA -> hemen ATEŞE ATILMAK’tır...

56/95.96.
Muhakkak ki bütün bunlar, kesin gerçeklerdir... O’halde,
AZAMET SAHİBİ YÜCE RABBİNİN ADINI TESBİH ET, ZİKRET - AN..
NOT ; Bütün bunlara, muhakkak ki YAKÎN = HAS - HÂLİS İMÂN sahipleri inanır.
7.000 yıl kadar olan İnsanlık tarihinde gerçekleşen büyük olaylar ve Kıyâmet
ve Kıyâmet sonrası hesaplaşma, Cennet ve Cehennem hakkındaki bazı hususlar,
KUR’AN-ı KERİM’in çeşitli âyetlerine kısmen serpiştirilerek anlatılmış.
Yukarıdaki âyetlerde de ÖLÜM şekillerinden bir kısmı anlatılmış ve
KUR’AN-ı KERİM âyetlerinin anlamını çok iyi bilenler, Hadis-i Şerifler-in ;
mutlaka bir veya birkaç âyetten kaynaklandığını görür-anlarlar ve hiçbir
âyete dayanmayan destek görmeyen Hadislerin gerçek olduğu şüphelidir. Çünkü,
pek-çok SAHTE HADİS olduğu biliniyor. ÖLÜM’le ilgili bir Hadis-i Şerif şu :
KABİR, CENNET BAHÇESİNDEN BİR BAHÇE veya CEHENNEM ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKURDUR

57/17.
Şunu iyi bilin ki ; ALLAH Yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir.
İşte Aklınızın anlaması için âyetlerimizi böylece açıklıyoruz.
62/6.7.
Onlara de ki: “EY YAHUDİLER.! Eğer diğer insanlardan ayrı olarak
Yalnız sizler ALLAH katında değerli-sevimli ve ALLAH’ın dostları
olan bir milletseniz. O’HALDE, HEMEN ÖLMEYİ DİLEYİN.!”
Onlar, elleriyle - dilleriyle işledikleri suçlar sebebiyle,
asla ÖLÜMÜ DİLEMEZLER. Andolsun ki ALLAH zâlimleri çok iyi bilir.
62/8.
De ki: “Kaçıp durduğunuz ÖLÜM elbette SİZİ de yakalayacak ve
sonra açığı-gizliyi bilen ALLAH’ın huzuruna götürüleceksiniz
ve ALLAH’da size, yaptığınız her şeyi bildirecektir...”
NOT ; 44/32.33. ve 45/16.âyetlerde belirtildiği gibi, sanıyoruz ki benzer
âyetlerin, TEVRAT ve İNCİL’de de : “İSRÂİLOĞULLARINI ÜSTÜN KILDIK..” sözüne
güvenen Yahudiler – her zaman - ÜSTÜN BİR IRK ve ALLAH’ın OĞULLARI–DOSTLARI
olduklarını iddia ediyorlar. ALLAH TEALÂ bu iddialarını çürütmek için onlara
bu âyetlerde bir fırsat vermiş : “EĞER İDDİANIZDA SAMİMİ İSENİZ, HEMEN ÖLÜMÜ
DİLEYİN-İSTEYİN ve BİZDE SİZİ ÖLDÜRELİM de – CENNETE Mİ, YOKSA CEHENNEME Mİ
GİRECEĞİNİZİ GÖRÜN.!” demek istiyor. Onların yalancı sahtekârlar olduğuna ve
ÖLÜMDEN KORKTUKLARINA KAÇTIKLARINA – ÂHİRETİ DEĞİL, DÜNYAYI BENİMSEDİKLERİNE
işaret edilmiş.. Ancak, TEVRAT ve İNCİL’e de gereği gibi uymadıkları için ;
Bak-> 3/112.âyette - YAHUDİLERE ZİLLET -> REZİLLİK damgası vurulduğu ve
Bak->17/4->7.âyetlerde YAHUDİ’lerin başına gelecek belâlardan bahsedilerek.
Bak-> 5/64.âyette ; BİZ, BUNLARIN ARASINA KIYÂMETE KADAR SÜRECEK DÜŞMANLIK
ve KİN SALDIK.! SAVAŞ ateşini, ne zaman körükleseler, ALLAH bunu söndürür.
BUNLAR, YER’YÜZÜNDE BOZGUNCULUĞA KOŞUP DURURLAR.! buyurmuştur ki bundan ;
Filistin civarındaki savaş belâsının – Kıyâmete kadar süreceği anlaşılıyor..
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63/10.11.
Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN : “EY RABBİM.! BANA BİRAZ
DAHA İZİN VER ve BEN de SADAKA VERİP, İYİ KİMSELERDEN OLAYIM.!”
diye – ölümü geciktirmek için yalvarmadan önce, SİZE verdiğimiz
temiz-güzel şeylerden, ALLAH RIZASI için hayır-hasenat yapın...
Ve ALLAH, ECELİ GELİP-ÇATAN HİÇ KİMSEYİ, ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
Andolsun ki ALLAH, yaptığınız her şeyden elbette haberdardır...
NOT ; Din âlimleri, İNANMAMAKTA DİRENEN İNSANLARIN ÖLÜMLERİ YAKLAŞTIĞI ZAMAN,
GERÇEKLERİ GÖRÜP KABÛL EDEREK – İMÂN EDECEKLERİNİ.! Ancak, bu imânın geçersiz
olduğunu, KUR’AN-ı KERİM’in âyetlerinden tefsir etmişler ve bu âyette de, bu
husustan haber verilip – GELEN ÖLÜMÜN hiçbir şekilde ertelenmeyeceği ve ölüm
gelmeden evvel, âhiret için hayır-hasenât yapılması gerektiği vurgulanıyor..
Böylece ; REANKARNASYON’un asla mümkün olmadığı da – anlaşılmış oluyor...

71/25.
ONLAR, günahları sebebiyle suda boğuldular ve derhâl ateşe
atıldılar ve ALLAH’a karşı kendilerine bir yardımcı bulamadılar
75/20->25.
Ey İNSANLAR.! Acele etmeyin. SİZLER çabucak elde edebileceğiniz
DÜNYA nimetlerini seviyorsunuz ve âhireti bırakıyorsunuz.!
O’GÜN, birtakım yüzler Parlayacak ve Rablerini göreceklerdir.
O’GÜN, birtakım yüzler de buruşacaktır – asıktır ve
kendisinin belkemiğinin kırılacağını sanacaktır.!
75/26->30. (NOT ; ÖLÜM = Küçük kıyâmettir... Hadîs.)
Dikkat edin.! can boğaza gelip de köprücük kemiklerine
dayandığı zaman : “ÇARE BULAN TABİP YOK MUDUR.?” derler..
ve O’insan artık – AYRILIK vaktinin geldiğini anlar da,
BACAKLARI birbirine dolaşır.!
İşte O’GÜN ONLAR, Rablerinin huzuruna doğru SEVK’edilirler...
77/25->28.
BİZ yeryüzünü dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yapmadık mı.?
Orada sabit-yüce dağlar yaratıp SİZE tatlı sular içirmedik mi.?
Yalanlamış olanların – vay hâline O’GÜN.!
79/1->6.
KÂFİR ve MÜNÂFIKLARIN canlarını şiddetle çekip - çıkaranlara...
MÜMİNLERİN de canlarını yumuşak - nâzik olarak alanlara...
Yüzerek gidenlere ve Herkesi koşarak geçenlere ve
her işi tedbirle yapanlara – andolsun ki ;
O’GÜN yeryüzü, sarsıldıkça – sarsılacak’tır...
80/21->22.
Sonra, onu öldürür ve kabre koyar...
Sonra, dilediği zaman - ONLARI tekrar diriltir...
----------*****---------Sadakallâhül'azîm ...
Doğruyu apaçık söyleyen Allah, çok güçlü ve azametlidir.
Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a HAMD’olsun. – âmin...
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ÖLÜM ile İLGİLİ HADÎS’i ŞERÎF’ler ;
--------------------------------DÜNYA’da KALICI gibi değil – YOLCU gibi yaşayın ve
ÖLÜM’ü hiç unutmayın..

ÖLÜM hastalığında olanlara,
“LÂ İLÂHE İLLLALLÂH MUHAMMED’EN RESÛLLULÂH” sözünü telkin ediniz.
ÖLEN bir kimseyi 3 şey tâkip'eder. AİLE’si ve MAL’ı ve AMEL'i.
Bunlardan 2-si, ÂİLESİ ve MALI geri gelir,
ve AMEL'i (yanında) mezarda kalır...

4-KİMSENİN öldükten sonra amellerinin ECİR ve SEVÂBI İŞLER..
Bunlar :
* ALLAH yolunda MURÂBIT olarak ölen MÜCÂHİT,
(İslâm hudut ve kalelerini bekleyenler )
* ÖĞRETTİĞİ İLİM ile amel edildiği müddetçe, ilim öğreten ÂLİM,
* SADAKASI devâm ettiği müddetçe, TASADDUKTA BULUNAN KİŞİ,
* ÖLÜMÜNDEN SONRA kendisine hayır DUA da bulunacak EVLÂT BIRAKAN
BABA'dır. Bunların, öldükten sonra ecir ve sevâpları işler."
ÂLİMİN ÖLÜMÜ, ÂLEMİN ÖLÜMÜ GİBİ’dir..
NOT ; İLMİN yok olması, âlimin yok olmasına sebep ve
ÂLİMİN yok olması da, KIYÂMET alâmetlerinden...

SİZDEN hiçbiriniz ÖLÜMÜ temenni etmesin.. Eğer O’KİMSE,
İYİ bir insan ise -> HAYIR’lar işleyerek SEVABINI artırır..
Eğer O’kimse KÖTÜ bir insan ise -> Belki TÖVBE edip,
AF ve MAĞFİRET DİLER.. Bu sebeple O’KİMSE şöyle desin :
----------------------------------------------------ALLAH’ım.! YAŞAMAK, benim için HAYIRLI olduğu sürece beni YAŞAT
ve ÖLMEK benim için hayırlı olduğunda da CANIMI AL.! (Takvimden)
* Herhangi bir Müslüman, MAL’ı uğrunda öldürülürse – O’Şehittir.
* Hangi Müslüman NEFSİNİ MÜDÂFA uğrunda öldürülürse- O’Şehittir.
* Ve hangi MÜSLÜMAN, ÂİLESİ uğrunda öldürülürse - O’da Şehittir.

-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-435.-

Şüphe yok ki – DENİZ ŞEHİTLERİ, ALLAH TEALÂ’nın katında,
KARA ŞEHİTLERİNDEN daha büyüktür..
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-98.-

Bir kâmil MÜMİNİN ölerek bu dünyadan çıkıp gitmesi bir çocuğun
ana rahminden, O’nemli ve karanlık yerden geniş dünya sahasına
çıkmasından başka bir şeye benzetemem. -Ömer N.Bilmen-500’Hadis-358.ŞEHİT olmayı –> içten gelerek ve bütün samimiyetiyle,
İsteyen kimse – yatağında ölse bile ;
ALLAH onu, şehitler mertebesine eriştirir...
ÖLÜMÜ temenni etmeyin - dilemeyin..
Ancak – ağız tadını bozan ÖLÜMÜ, ÇOK HATIRLAYIN...
NOT ; Bak-> Kitabın içinde başka Hadisler de var...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

* ÖLÜM ile ilgili DİNİ belgesel derleme *

31

ÖLÜMÜ İSTEMEK - DİLEMEK ;

Bak-> son kısma.! Bu husustaki EVLİYÂ sözlerine bak.!
2/94.95.âyetler,
(Yahudilere)Onlara de ki: "Eğer ALLAH katındaki âhiret yurdu,
başka insanların olmayıp da yalnız size aitse ve iddianızda
samimi iseniz ÖLÜMÜ DİLEYİN.."ONLAR, önceden yaptıklarından
dolayı aslâ ölümü dilemezler. ALLAH zâlimleri elbette biliyor.
NOT; YAHUDİLER : “ALLAH, bu dünyada bizi üstün kıldı ve bizler âhirette de
üstün derecelerdeyiz. YAHUDİ olmayanlar, âhiretteki nimetlere kavuşamaz.!”
gibi sözlerle, Bak->2/111.135.Müslümanlara tesir etmeye çalışmışlar, buna
karşılık olarak Allah Tealâ Hazretleri de onlara “O’HÂLDE ÖLÜMÜ DİLEYİN.”
diyerek onların yalancı oldukları ve DÜNYAYA TUTKUN oldukları vurgulanıyor.

2/96.
Andolsun ki YAHUDİLER ; insanlar içinde, Dünya hayatına en çok
kıymet verenlerdir. ALLAH'a eş'koşanlardan bile, çok daha fazla
HAYATA DÜŞKÜNDÜRLER. Her biri ömrünün – BİN YIL olmasını ister.
Oysa, ömrünün uzun olması hiç kimseyi, azaptan uzaklaştırmaz.
ALLAH, onların yaptıklarını elbette görüyor...
4/66.
Eğer BİZ : “KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN veya ÜLKENİZDEN ÇIKIN.” diye
onlara emir verseydik – içlerinden pek azı müstesna, bunu asla
yapmazlardı. Eğer, kendilerine verilen öğütleri kabûl edip,
yerine getirmiş olsalardı ; bu davranışları, onlar için hem
daha hayırlı olurdu hem de onların inançlarını sağlamlaştırırdı.
41/11.
Sonra da, bir DUMAN halindeki göklere ve yeryüzüne de dedi ki :
“İSTEYEREK veya İSTEMEYEREK GELİN ve EMRİME GİRİN” her ikisi de
“İSTEYEREK GELDİK.!” dediler...
NOT ; İSTEYEREK veya İSTEMEYEREK GEL konusunun, çok derin anlamları var ;
A. Gönülden inananlar, isteyerek inanıyor – geliyor – gidiyor – ölüyor v.s..
B. İnançsızlar da... istemeyerek inanıyor – geliyor – gidiyor – ölüyor v.s..
Bak-> Sayfalarda geniş açıklama var ve 39/42.âyete de bak.!

62/6.7. Onlara de ki: “EY YAHUDİLER.! Eğer diğer insanlardan ayrı
olarak Yalnız sizler ALLAH katında değerli - sevimli ve ALLAH’ın
dostları olan bir milletseniz. O’HALDE, HEMEN ÖLMEYİ DİLEYİN.!”
Onlar, elleriyle - dilleriyle işledikleri suçlar sebebiyle,
asla ÖLÜMÜ DİLEMEZLER. Andolsun ki ALLAH zâlimleri çok iyi bilir.
BİR HİKÂYE - Rivayet etmişler ki ;
-------------------------------PEK ÇOK KÖTÜLÜK işlemiş bir ADAM, yaptıklarından pişman olarak,
O’Devrin ERMİŞ bir velisine giderek, kendisine HAYIRLI BİR DUA
yapmasını isteyince - ERMİŞ Veli ellerini açarak :
“YÂ RABBİ.! BU ADAMIN CANINI TEZ ALDIR.!” Der-demez adam,
“Ey VELİ..! Bu ne biçim DUA’dır.?” diye sorunca da - demiş ki :
“GÜNAHININ ÇOĞALMAMASI için, SENİN BİRAN ÖNCE ÖLMEN HAYIRLI’dır.”
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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İMRENİLECEK İNSAN KİM'dir,

Ebû UMÂME anlatıyor ;

RESÛLÜLLAH bir gün şöyle buyurdu ; (Takvimden.)
-------------------------------Benim nezdimde en imrenilecek insanlardan birisi şudur ;
* NAMAZ'dan - mânevî lezzet alan ...
* RABBİNE itaat eden ...
* Kimsenin görmediği yer ve zamanlarda - çokça ibâdet eden ...
* İNSANLAR tarafından işâret edilip - PARMAKLA GÖSTERİLMEYEN,
halk arasında bilinmeyen - (Din ve dünyevî bakımdan)
* YETECEK kadarla yetinip - hayatını devam ettiren ...
* ÇOK UZUN HAYAT SÜRMEYEN - ARZULAMAYAN ...
* GERİDE bıraktığı mîrası ve ağlayanı AZ olan kimse ...
Mevlâna takvimi - 23.ekim.1996'da - Hz.İmâm ŞARÂNİ ;
Ölüm-Ahiret-Kıyâmet S:20-Hz.İmâm MÂLİK, şöyle rivâyet etmiş ;
Hz.Ömer bin HATTAB'r.a : Şöyle DUA'eder di :
-----------------------------------------"ALLAH'ım.!
Yaşım yükseldi kuvvetim azaldı devletimin idaresinde
olan birlikler etrafa yayıldı. Artık BENİM CANIMI, zayi edici
kusur işleyici olmayarak AL da, YÜCE MAKAMLARINA YÜKSELT."
Ve Hz.ÖMER'in bu duasının üzerinden çok geçmedi,
Nihayet – ALLAH TEALÂ, onun ruhunu aldırdı ...
Hz.Ebû Abdullah el GIFÂRİ’r.a.
Tâûn = Vebâ'dan kaçmakta olan bir topluluğu görünce :
"Ey TÂÛN.!
Beni al da, yaratana götür." der, 3'kere tekrar ederdi..
Hz.Ferideddin ATTAR - TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ, S ; 110 ;
Hadis-i Şerif ;
VELİ’lerin TENİ ÇÜRÜMEZ ve CANAVARLAR ONDAN KAÇAR.
ONLAR ÖLMEZ ve BİR EVDEN BİR EVE GÖÇERLER...

Mevlâna takvimi - 23.ekim.1996'da, Hz.İmâm ŞARÂNİ,
Ölüm-Ahiret-Kıyâmet S:20. – RESÛL’ü EKREM'sav, şöyle buyurdu ;
-----------------------------------------------------------6-Şeyden dolayı, ÖLÜME DOĞRU KOŞUNUZ ;
1.BEYİNSİZ olanların, DEVLET idaresini ellerine geçirmeleri..
2.DEVLET kapısında, POLİS ve jurnalcilerin çoğalması.........
3.HÜKMÜN – ADALETİN RÜŞVET'le satılması.(Yetkililerce.)......
4.DİNİ hükümler olan ŞERÎAT’in veya
insan öldürülmesinin hafif görülüp - KISÂS’ın TERK edilmesi.
5.BİRLEŞTİRİLMESİ emredilen, AKRABA'lık bağlarının koparılması
6.DİN İLMİ bakımından kendilerinden az bile olsa,
KUR'AN ile kendilerine TEGANNİ için (Müzikli şekilde okumak)
KUR'AN-ı KERİM'i -> MUSIKİ ÂLETİ edinen bir kimseyi,
önlerine geçiren bir KAVİM -> TÜREDİĞİ ZAMAN...
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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AKIL -> AŞK’ı TARİF ETMEYE KALKIŞIRSA eğer,
BATAKLIĞA SAPLANMIŞ EŞEĞE BENZER...............Hz.Mevlâna’r.a
Mesnevî - 5/4226.:
AKIL - ECEL'den titrer durur.! Halbuki ;
AŞK - NEŞE içindedir........!
Taş -- toprak parçası gibi yağmurdan korkar mı hiç.?
3/3742.Beyit,
AKILSIZ, ahırdaki otu, tatlı görür.! AKILLI, ahırdaki hayvanın
nihayet, kasap elinde telef olacağını görür-bilir...
3/3754.
AKILLI ADAM, şarabı-üzümde görür. AŞIK, var'ı-yok'ta bulur.
3/4053
NEFİS'le - ŞEYTAN, ikisi de birdir.
Sûrette kendisini iki gösterdi.!
AKIL'la - MELEK'de birdir.
Hikmeti var'da bunun için iki sûret oldu.!
İçinizde, aklı alan - Can'a da düşman - Dîn'e de düşman olan
böyle bir düşmanınız var. (NEFS-EGO)
3/4310.
AKILSIZ KİŞİLERİ, HER TÜRLÜ YEL KAPIP GİDER.
Çünkü, bunların kuvvetleri sağlam değildir. Kötü ve hayırsız
adam ; lengersiz gemi gibidir. Ne demir atmıştır ne de bir yere bağlıdır. Deli rüzgârlardan kurtulamaz ki.
AKILLIYA emniyet ve huzûr veren, AKIL LENGER'idir.
AKILLILARDAN BİR LENGER DİLEN.! (Lenger = Gemi bağlayıcı.)
3/4470.
AKILLI’ların GÖNÜLLERİ, MECBURİ KIRILIR...
Dileklerini yapamazlar, meyûs olurlar. (Boynu bükük-ümitsiz)
AŞIK'larda, yüzlerce ihtiyar var. (Tedbir-İrade)
Dilediklerini yüzlerce kere yapabilirler. Böyle olduğu halde
AKLA tâbi olurlar... Gönülleri, bu yüzden kırılır.
Emellerine, bu yüzden erişememişlerdir...
Mesnevî - 3.C.:4471.beyitler ;
---------------------------AKLI BAŞINDA OLANLAR, BAĞ'la - BAĞLANMIŞ KULLAR'dır...
AŞIK'lar ise HÜR'dür, ŞEKER'lenmiş - BAL'lanmış CAN'lardır..
AKILLI’ların YULAR'ı : "ZORLA GELİN..!" emr’i İlâhisi'dir..
GÖNLÜNÜ KAPTIRAN’ların BAHARI, "İSTEYEREK GELİN." emri'dir.
Mesnevî - 3.C.:4590.beyitler ;
---------------------------MUKALLİT’lere = TAKLİTÇİ’lere : “ZORLA GELİN.”
YARATILIŞI TEMİZ kimselere de : “İSTEYEREK GELİN.” denmiştir...
Mukallit, TANRI’yı bir maksat için sever...
Öbürünün dostluğunda hiçbir garez, hiçbir maksat yoktur...
Nerede, HAKKI ancak HAK için seven.?
Garezlerden - maksatlardan ARINMIŞ ÂŞIK nerede.?

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ÖLÜM - ŞEKİLLERİ – ÇEŞİTLERİ ŞUNLAR ;
Normal ölüm = ECEL - İle ilgili âyetlerin özeti

34

;

Dileyenler, âyetlerin tamamını ön sayfalardan okuyabilir.
3/145. ALLAH’ın İZNİ OLMADIKÇA – HİÇ KİMSE ÖLEMEZ...
3/156. İYİ bilin ki ; DİRİLTEN de – ÖLDÜREN de ALLAH’tır...
3/185. HER canlı ölümü tadacaktır........
6/2.
ECEL’i (Ölüm vaktini)takdîr etmiştir. BAŞKA BİR ECEL var.
6/31. KIYÂMET SAATİ–ÖLÜM VAKTİ ANSIZIN gelip çatınca....
6/61.62.Birinize ÖLÜM geldiğinde, Elçilerimiz, canını alır ve...
6/94. Tek ve yalnız olarak huzurumuza geleceksiniz...
6/95. ALLAH, diriden->ölüyü ve ölüden->diriyi yaratır-çıkarır..
6/122.(Bak-> 10/12. 13/33. 15/39.40. 27/4. 40/36.37. 43/36.37. 47/14.)
Ölü iken – dirilttiğimiz ve bir Nûr verdiğimiz kimse....
7/34.. Her ümmetin belirli bir ECELİ vardır..
9/116. ALLAH hem diriltir, hem de öldürür..
10/11. CEZAYI çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen bitmiş olurdu..
10/49. HER ÜMMET’in ECELİ İÇİN, BELİRLİ BİR SÜRE VAR...
15/5. Hiçbir ümmet, ECEL’ini öne alamaz veya geciktiremez...
15/23. DİRİLTEN ve ÖLDÜREN BİZİZ. BİZ HER ŞEYİN VÂRİSİYİZ.
15/98.99.ÖLÜM gelinceye kadar da, Rabbine KUL OL - İBÂDET ET.
20/55... SİZİ topraktan yarattık – yine torağa döndüreceğiz ve
21/34... BİZ, sonsuza kadar yaşayacak bir insan yaratmadık.
21/35... HERKES ÖLÜMÜ TADACAK...
21/40... KIYÂMET-Ölüm O’gün, onlara ansızın gelir de, şaşırtır.
21/44... GAFLETE DÜŞÜP SAPITANA KADAR ömürlerini uzattık...
23/15.16.SONRA sizler ölür kıyâmet günü diriltileceksiniz..
23/43. Hiçbir ümmet ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez.
25/22. O’GÜN Kâfirlere müjdeli-sevinçli hiçbir haber yoktur ve
25/68. ve ALLAH’ın HARAM kıldığı CANA haksız yere kıymazlar ve
29/5.. KİM ALLAH’a kavuşmayı umuyorsa, O’vakit gelecektir..
29/57. HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK...
29/67. Çevredeki insanlar birbirlerine tecavüz edip dururken,
BİZ, MEKKE’yi GÜVEN - EMNİYET İÇİNDE tutuyoruz...
31/34. HİÇ kimse ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez...
32/11. ÖLÜM MELEĞİ canınızı alacak Rabbinize döndürüleceksiniz.
39/30.31.Elbette sen de öleceksin ve onlar da ölecekler ve hesap.
39/42. ÖLECEK OLANLARIN RUHLARINI ÖLÜM VAKTİNDE ÖLMEYECEKLERİN
RUHLARINI da UYKUDA ALIR diğerlerini belirli bir süre...
39/68. SÛR’a üflenince yeryüzündeki canlılar düşüp - ölürler..
40/6.. KİMİNİZ genç yaşta ölür, kiminiz de ihtiyarlamanız için..
40/68. ALLAH, hem dirilten hem de öldürendir...
42/47. Kıyâmetin gelmesinden önce, Rabbinizin dâvetine uyun..
44/34->36.Kâfirler: “ÖLÜM BİR KERE, BİZ TEKRAR DİRİTİLMEYECEĞİZ.!
55/26->28.YER yüzünde buluna her canlı fÂNÎ’dir ölüme mahkûmdur..
56/60.61. ÖLÜMÜ takdir eden Biziz ve Bizi kimse engelleyemez..
63/10.11. Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN...
ECELİ GELİP-ÇATAN HİÇ KİMSEYİ, ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
75/26->30.Dikkat edin.! can boğaza geldiği zaman, artık ayrılık
vaktinin geldiğini anlar bacakları birbirine dolaşır.!
80/21->22.Sonra ONU öldürür kabre koyar ve onu tekrar diriltir..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ÖLÜ GÖMMEYİ öğretmek ve CENAZE NAMAZI,
ve insanlık tarihindeki İLK CİNAYET
İle ilgili âyetlerin özeti ;

5/27.
Ey MUHAMMED.! Onlara, ÂDEM’in iki oğlunun gerçek olan haberini
anlat ; Hani, ikisi de birer KURBAN sunmuşlardı da, birinin
kurbanı kabûl edilmiş ve diğerinin kurbanı da kabûl edilmemişti.
Kurbanı Reddedilen kimse, kardeşine ;
“SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM.!” deyince, kardeşi de :
“ALLAH, ANCAK SAKINANLARIN KURBANINI KABÛL EDER.” dedi ve :
5/28.29.
”Eğer, BENİ ÖLDÜRMEK için BANA ELİNİ UZATSAN BİLE,
BEN SENİ ÖLDÜRMEK için ELİMİ SANA UZATAMAM.! Çünkü BEN,
ÂLEMLERİN RABBİ olan ALLAH’tan KORKARIM. DİLERİM ki,
KENDİ GÜNAHLARINLA BİRLİKTE, BENİM GÜNAHLARIMI da YÜKLENİR ve
CEHENNEMLİK OLURSUN. ZÂLİMLERİN CEZASI İŞTE BU’dur.” demişti.
5/30.31.
Bunun üzerine O ;
Kardeşini öldürerek – NEFS’ine uydu ve kaybedenlerden oldu..
Nihayet Allah, KARDEŞİNİN ÖLÜSÜNÜ NASIL GÖMECEĞİNİ – GÖSTERMEK
ÜZERE ONA – YERİ EŞELEYEN bir KARGA GÖNDERİNCE.! kendi-kendine
“Bana yazıklar olsun.! kardeşimin ölüsünü gömmek için şu karga
kadar olmaktan bile âciz kaldım.” diyerek – çok pişman oldu..
5/32.
İşte bu sebeple – İsrâil’oğullarına şu hükmü yazdık :
“KİM, CİNÂYET İŞLEMEMİŞ veya YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARMAMIŞ
BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜR se ; BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR.
KİM de, BİR KİMSEYİ DİRİLTİRSE (ÖLÜMDEN KURTARIRSA) ;
BÜTÜN İNSANLARI DİRİLTMİŞ GİBİ OLUR..” Andolsun ki onlara,
Peygamberlerimiz apaçık deliller-kanıtlar getirmişlerdi.
Buna rağmen onların ÇOĞU yeryüzünde azgınlaştı ve yoldan çıktı.
NOT ; Dünyada ilk cinâyetin bu âyetlerde belirtildiği gibi Hz.ÂDEM’in a.s,
oğullarından KÂBİL->kardeşi HÂBİL’i bir kadın yüzünden öldürdüğü ve yaptığı
kötü işe pişman olan KÂBİL’in, kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemeyip
cesedi birkaç gün sırtında taşıdığı rivâyet edilmiştir. Nihâyet Allah Tealâ
bir KARGA göndererek, cesedi ne yapacağını ona göstermiş ve böylece KÂBİL,
bir kargadan bile âciz olduğunu anlamış.! Bu husus, Dünyada kendini ÜSTÜN
ve GÜÇLÜ görenlere, iyi bir ibretli örnektir.! Bu sebeplerden olsa gerek,
Hz.Muhammed,sav, hadislerinde buyurmuş ki :
----------------------------------------* DÜNYA ve KADIN fitnesinden sakının. İsrâil’oğulları içinde de,
ilk FİTNE, KADIN yüzünden çıkmış.!
* Benden sonra erkeklere – KADINLARDAN DAHA ZARARLI BİR FİTNE,
bir imtihan vesilesi bırakmadım..!
-Ömer N.Bilmen-500’Hadis-351.-

9/84. (Not ; Kâfirler ve Münâfıklar hakkında)
Ve onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da – KILMA SAKIN..
Ve onların,, mezarlarının başında da durma sakın..
Çünkü onlar, ALLAH ve RESÛLÜNÜ inkâr ettiler günahkâr öldüler.

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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CİNÂYET = İNSAN’ı KASTEN ÖLDÜRMEK ;
İNTİHAR - KÜRTAJ ve KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEK,
İle ilgili âyetlerin özeti ;
---------------------------------------------------

Dileyenler, âyetlerin tamamını ön sayfalardan okuyabilir..
4/29. Hile-Haksızlıkla birbirinizi de kendinizi de ÖLDÜRMEYİN.!
4/93. İNANMIŞ BİR İNSANI – KASDEN ÖLDÜRENİN CEZASI cehennemdir.
5/27. ÂDEM’in iki oğlunun gerçek olan haberi
5/28.29.BEN SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN - ELİMİ SANA UZATAMAM.! Çünkü..
5/30. Bunun üzerine O ; Kardeşini öldürerek – NEFS’ine uydu
5/31. KARDEŞİNİN ÖLÜSÜNÜ NASIL GÖMECEĞİNİ..
5/32. BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜR se BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR.
6/137.PUT’lara hizmet etmek için görevlendirilmiş kimseler ;
kendi çocuklarını - kızlarını PUTLARA KURBAN ederek öldürmeyi
onlara hoş gösterdiler.! Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı.
6/140.
Muhakkak ki akılsızca hareket ederek çocuklarını öldürenler ve
ALLAH’ın, kendilerine verdiği rızıkları da, ALLAH’a haksız yere
iftira ederek HARAM SAYANLAR – ZARARA UĞRAMIŞLAR’dır...........
NOT; PUT’lara tapan Araplar, kendi kız çocuklarını DİRİ-DİRİ TOPRAĞA GÖMME
âdetini icat etmişler ve üstelik bu sapıklıkların ; “ALLAH’IN EMRİ.!” olduğu
söylenerek Allah’a iftira edilmiş ve Hz.Muhammed’sav tarafından yok edilmiş.

6/151.
De ki : “Gelin size Rabbinizin HARAM kıldığı şeyleri bildireyim
Allah’a hiçbir EŞ-ORTAK KOŞMAYIN ve ANA ve BABA’ya İYİ DAVRANIN
ve fakirlikten dolayı ÇOCUKLARINIZI ÖLDÜRMEYİN(Kürtaj v.s)çünkü
sizin de çocuklarınızın da rızıkını Biz veririz ve KÖTÜLÜKLERİN
açığına da, gizlisine de YAKLAŞMAYIN ve Haklı olmadıkça (Kısâs)
KİMSEYİ ÖDÜRMEYİN. Allah, işte bunları size HARAM etmiştir...
Umulur ki ; düşünüp anlar da, buna göre davranırsınız..!
16/57->59.
Onlar MELEKLER için ; ALLAH’ın KIZ’ları olduğunu da söylüyorlar.
Hâşâ.! ALLAH bundan münezzehtir. Beğendikleri - hoşlarına giden
ERKEK çocuklar ise kendilerinin oluyor ve kendilerine, bir KIZI
doğduğu müjdelenince de öfkelenerek yüzü sim-siyah kesilir..
Kendisine verilen bu kötü müjde sebebiyle halkından gizlenir ve
doğan kızını utana-utana yanında mı büyütsün, yoksa toprağa mı
gömsün.? buna dalar-düşünür. Gör ki hükümleri ne kadar kötüdür.!
43/17.18.
ALLAH’a ait olduğunu iddia edenlerden birine KIZI doğduğu haber
verilince ; üzüntüden - kederden hemen yüzü simsiyah kesilir.!
22/15.
ALLAH’ın ; Peygamberine, dünyada ve âhirette de hiç yardım
etmeyeceğini sanan veya buna inanan kimseler, öfkeyle kinle
ne yaparsa-yapsın ve hattâ tavana bir ip bağlayıp da kendisini
asıp - boğsun da görsün ki O, bu hilesi – hırsı - kini ile,
ALLAH’ın yardımını engelleyemez ve asla maksadına ulaşamaz.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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İLÂHİ İZİN ve KISAS ile öldürmek...
ve CİNÂYET,
İle ilgili âyetlerin özeti ;
-------------------------2/178.179.
Ey İNANANLAR.!
ÖLDÜRÜLENLER HAKKINDA SİZE KISÂS FARZ KILINMIŞTIR. Hür ile hür
insan köle ile köle ve kadın ile kadın.Ölenin kardeşi tarafından
kendisi bağışlanmışsa, öldürene – örfe uymak ve ona güzellikle
DİYET ÖDEMEK GEREKİR. Bu ; bir hafifletme ve rahmettir..
Bundan sonra tecavüzde bulunana, elem verici azap vardır...
Ey akıl sahipleri.! KISÂS’ta, SİZİN İÇİN HAYAT VAR’dır.
Artık, ALLAH’a karşı gelmekten sakınırsınız...
NOT ; “KISÂS’ta SİZİN İÇİN HAYAT VAR” sözünde, elbette bir çok hikmet var.
Bu hikmetlerin en önemlisi, KISAS’ın DEVLET ELİYLE UYGULANMASIDIR ve
bu şekildeki ceza, DÜŞMANLIKLARIN ZİNCİRLEME DEVAMI ÖNLENMİŞ OLUR. Fakat ;
bu gerçekleştirilmediği takdirde, yıllardır devam eden KAN DAVALARI sürüp
gidecektir ki – bu felâketler - trajediler dünyayı sarmıştır...

2/191.
2/253.
3/21..
3/183.

Savaşmak ve kısas ile öldürmeye izin...
ALLAH dileseydi, birbirlerini öldüremezlerdi.
Peygamberleri ve doğru kimseleri öldürenler Cehenneme..
Peygamberler gelmişti - bunları niçin öldürdünüz.?”

4/89.. ONLARI TUTUN ve BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN..
4/91.. ONLARI DA TUTUN ve ÖLDÜRÜN.. size apaçık yetki verdik.
4/92.93. Bir inananın, yanlışlık dışında öldürülmesi câiz değil,
İNANMIŞ İNSANI KASTEN ÖLDÜRENİN CEZASI cehennem’dir..
5/27->30.ÂDEM’in iki oğlunun haberini anlat ;
Kâbil :“SENİ MUTLAKA ÖLDÜRECEĞİM” deyince kardeşi Hâbil de :
“ALLAH, SAKINANLARIN KURBANINI KABÛL EDER.
“BEN SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ELİMİ SANA UZATAMAM” demişti..
5/31.... ALLAH, KARDEŞ ÖLÜSÜNÜ NASIL GÖMECEĞİNİ öğretmek için,
YERİ EŞELEYEN BİR KARGA GÖNDERDİ ..
5/32....“KİM, CİNÂYET İŞLEMEMİŞ veya BOZGUNCULUK ÇIKARMAMIŞ BİR
KİMSEYİ ÖLDÜRÜRSE, BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR.
5/33.. ALLAH ve Peygamberiyle savaş’anların cezası; ÖLDÜRÜLMEK.
9/5... Hürmetli aylar bitince ; puta tapanları, ÖLDÜRÜN, ancak ;
TÖVBE edip NAMAZ kılar ZEKÂT verirlerse peşlerini bırakın.
17/33..Ve haklı olmadıkça ALLAH’ın haram ettiği cana kıymayın...
25/68..ve Allah’ın HARAM kıldığı cana da haksız yere kıymazlar
33/60.61.ŞEHİRDE FENÂ - ÜZÜCÜ HABERLER YAYANLAR Eğer bundan
vazgeçmezlerse, yakalanırlar ve hemen öldürülür...
33/62. Gelip-geçmişlere uygulanan kanunu budur. Değişiklik yok..
47/4. SAVAŞTA kâfirleri ÖLDÜRÜN veya ESİR ALIN..
47/27. MELEKLER, ONLARIN YÜZLERİNE VURA-VURA CANLARINI ALIRKEN..
47/28. Bunun sebebi, ALLAH’ın hükmüne razı-hoşnut olmamalarıdır.
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;

Maksat ; ALKIŞLARLA MEZARA GİTMEK - DEĞİL,
Bak-> 33/44...SELÂM ile KARŞILANMAK’tır.. ve
MESNEVİ 1.C/3181.Beyitlerde – Hz.Mevlânâ r.a.buyurmuş ki ;
İYİLER ORADA, YERYÜZÜNDEN DAHA GENİŞ BİR SAHAYA DALACAK
Ve O’GENİŞ SAHADA GÖNÜL SIKILMAZ - DARALMAZ...
4/2607: ADAMIN YÜREĞİ, TANRI için ERİRSE ;
ŞEHİT’ler gibi, 2-ÂLEMDE de LÛTF'a İHSAN'a MAZHAR OLUR.
Hadis-i Şerifler :
---------------SİZDEN BİRİNİZ, KARINCANIN ISIRMASINDAN NE KADAR ACI DUYARSA,
ŞEHİT OLAN KİMSE de, ÖLÜMDEN ANCAK O’KADAR ACI DUYAR...
(Riyâzü-s Sâlihin, Tirmizi)
ŞEHİT’ler 5-kısım’dır...
BULAŞICI hastalığa yakalanan, İSHÂL’e tutulan, SU’da boğulan,
GÖÇÜK altında kalan ve ALLAH YOLUNDA savaşırken öldürülenler..
(Riyâzü-s Sâlihin, Müslim, Buhâri)
MALI ve KANI ve DİNİ ve ÂİLESİ uğrunda öldürülenler şehittir.
(Riyâzü-s Sâlihin, Ebû Dâvud, Tirmizi)
Hz.Resûlüllah’a bir gün bir ADAM gelerek :
“Yâ Resûlüllah.! Birisi gelip MALIMI almak isterse ne yapayım”
diye sorunca Peygamberimiz “Ona malını verme” Buyurdu. ADAM :
“Benimle savaşmaya kalkarsa ne yapayım.?” Diye sorunca,
“Sen de onunla savaş...” diye buyurdu.. Adam :
“O’adam beni öldürürse ne olur.? diye sorunca,
“SEN ŞEHİT OLURSUN.” Buyurdu. Adam bu sefer :
“Ya ben O’adamı öldürürsem ne olur.?” diye sorunca da,
“O’ADAM CEHENNEMDE’dir.” Buyurdu.. .. ..(Riyâzü-s Sâlihin, Müslim)
VELİ’lerin TENİ ÇÜRÜMEZ ve Canavarlar onlardan kaçar.
ONLAR ÖLMEZ ve bir evden bir eve GÖÇERLER...
ÖLDÜKTEN SONRA, KABİR HAYATINI GÖRMEDEN,
Bak-> 3/169.172. ve 36/20->27. âyetlere ve diğer belgelere göre,
Öldükten sonra, Öbür dünyada derhâl diriltilerek,
Cennetlerde yaşamaya başlayan mübarek insanlar şunlar ;
----------------------------------------------------Başta Hz.MUHAMMED sav, olmak üzere Bütün PEYGAMBERLER,a.s,
Hz.MUHAMMED’in sav, ve ÂL-i ve ASHÂB-ı,(Yakın akraba-arkadaş)
VELİ olan - EVLİYÂ’lar (Müslüman Ermişler) ve
AZİZ’ler.. (Diğer Peygamberler zamanındaki Ermişler)
ŞEHİT’lerden, ALLAH TEALÂ’nın dilediği kimseler...
Bu husus için şu örnek yeterlidir ; Hz.OSMAN’ın r.a, evini MÜŞRİKLER
kuşatmışlar ve Onun, halifelikten istifa etmesini ve canını kurtarmasını
tavsiye etmişler ve kendisine birkaç saat
süre verdikleri zaman, Müşriklerden kurtuluş olmadığını anlayan Hz.Osman
ORUÇLU’dur ve sıkıntısını gidermek için KUR’AN OKUMAYA başlamış, fakat
uykuya dalmış ve Hz.MUHAMMED sav kendisine görünerek demiş ki : “YÂ
OSMAN.! SENİ ÇOK ÜZGÜN GÖRÜYORUM.
DİLERSEN ALLAH TEALÂ’ya YALVARARAK BAŞINDAKİ BELÂYI KALDIRTAYIM
DİLERSEN SABRET ve BİZİMLE BERABER İFTAR ET...” (SABRI seçmiş)
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ŞEHİT = ALLAH yolunda öldürülmek ve
HÂLİS MÜMİNLERİN ölümü İle ilgili âyetlerin özeti ;

--------------------------------------------------------Dileyenler, âyetlerin tamamını ön sayfalardan okuyabilir.
2/207.âyet ;
İnsanlar arasında, ALLAH RIZASI’nı kazanmak için ; MAL’ını ve
CAN’ını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.
3/102..
Ve sizler, ancak MÜSLÜMAN olarak can verin...
3/157..
ALLAH yolunda ölür veya öldürülürseniz -> Cennete..
3/169.170.
Ve ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİ, “ÖLÜ-ÖLMÜŞ.” SANMAYIN SAKIN..
Aksine BUNLAR, RABLERİ KATINDA, “DİRİ.!” dirler.. Bunlar ;
ALLAH’ın bol nîmetinden verdikleri şeylerle, SEVİNÇ İÇİNDE
mükâfata ermişlerdir ve arkalarında kalan, kendilerine henüz
ulaşmamış olan arkadaşlarına HİÇBİR KEDER - KORKU OLMADIĞINI
ve KENDİLERİNİN ÜZÜLMEYECEKLERİNİ – MÜJDELEMEK İSTERLER.!
4/100.
ALLAH yolunda YURDUNDAN GÖÇENLER, yeryüzünde birçok bereketli
yerler ve güzellikler bulur. ALLAH ve PEYGAMBERİ uğrunda evinden
çıkıp göçen kimseye ÖLÜM gelirse, bunun mükâfatı ALLAH’a aittir.
Çünkü ALLAH, bağışlar ve merhamet eder.
9/111.. ALLAH YOLUNDA ÖLENLERİN CANI CENNETE KARŞILIK ALINIR.
16/31.32.CENNETLİK’lerin TEMİZ CANLARI alınırken...
19/85.86.Sakınanlar O’gün, MİSAFİR’ler gibi karşılanır..
22/58.. ALLAH YOLUNDA öldürülenleri veya ölenleri sevindirecek.
33/23... Kimisi CAN VERİP ŞEHİT OLDU ve kimisi de BEKLEMEKTE...
33/44.. Öldükleri gün ONUN, inananlara ilk lütfu SELÂM’dır.
36/20.21.Bir adam: “SİZDEN ÜCRET İSTEMEYEN kimselere uyun" dedi.
36/26.27.O’adama : "CENNETE GİR.” denince şöyle mırıldandı...
36/31....Onların dünyaya geri dönmediklerini görmüyorlar mı.?
37/58->60.Cennettekilere “İşte en büyük kurtuluş budur” denecek.
41/30->32.DOĞRU YOLDA YÜRÜYENLER Melekler iner şöyle söyler :
“Korkmayın-üzülmeyin size söz verilen Cennetle sevinin”
42/47.Kıyâmetin gelmesinden önce, Rabbinizin dâvetine uyun..
44/56.57.Cennette, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar...
47/5.6.. ALLAH, yolunda ÖLDÜRÜLEN’in işlerini asla BOŞA ÇIKARMAZ.
Ve bunları doğru yola eriştirir ve CENNET’lere koyar.
52/21.
İnanan kimselerin soylarından-zürriyetlerinden, bunlara uyarak
inanan-imâna gelen kimseleri de, bunların yanına katarız ve
mükâfatlardan bir şeyi eksiltmeyiz. HER ŞEY KAZANCA BAĞLI’dır.
NOT ; 1.Cennette İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIYACAK ve AKRABALAR BİRLEŞECEKMİŞ.
2.İYİ-HAYIRLI İŞLERİ YAPANLAR CENNETE – ZARARLI ve GÜNAH YÜKÜ OLANLARIN da
CEHENNEME GİRECEKLER ve İYİ–KÖTÜ HERŞEY işte bu 2-KAZANCA BAĞLI OLUYOR..

56/83->91.Çıkmakta olan CAN BOĞAZA GELİNCE, hadi geri döndürün,
ÖLEN kimse, SEVİLEN’lerden ise NAÎM CENNETİNDE’dir..
79/1->6.. KÂFİRLERİN canlarını şiddetle çekip çıkaranlara...
MÜMİNLERİN de canlarını yumuşak-nâzik olarak alanlara.
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KÂFİR’lerin + MÜNÂFIK’ların ÖLÜMÜ,
ve KABİR AZABI ile ilgili
âyetlerin özeti ;

Dileyenler, âyetlerin tamamını ön sayfalardan okuyabilir.

-------------------------------------

* Kötü şekilde ölüm -> ölenin kötü karşılanışıdır.
* Kabir azabı ÖLDÜKTEN SONRA ATEŞE ATILMAK veya Mezardaki azap..
2/243.
Binlerce insanın ölüm korkusuyla kendi yurdundan çıkıp-gittiğini
görmedin mi.? Allah onlara "ÖLÜN" dedi ve sonra onları diriltti.
Allah insanlara bol nîmet verir, fakat ÇOĞUNLUK ŞÜKRETMEZ...

2/161. İnkâr edip de O'halde ölenlere, işte tüm LÂNET onlaradır.
2/162. Onlar, sonsuza kadar LÂNETTE kalırlar.
3/21.. Peygamberleri ve doğru kimseleri öldürenler Cehenneme..
4/18.. KÂFİR olarak ölenlerin tövbesi kabûl edilmez..
4/97.
Melekler, KENDİLERİNE YAZIK EDENLERİN CANLARINI ALIRKEN onlara :
“Ne yapıyordunuz.?” diye sorunca, “Biz, dünyada çaresizdik.!”
diyecekler. Melekler de onlara şöyle söyleyecek :
“ALLAH’ın yeri geniş değil mi.? GÖÇ etseydiniz.!” İşte onların
varacakları yer Cehennemdir ve orası dönülecek ne kötü yerdir..
6/93... Zâlimleri CAN ÇEKİŞİRKEN bir görseniz.!
8/42... YOK OLAN - apaçık bir sebepten dolayı yok olsun..
8/50... Melekler kâfirlerin sırtlarına vura’vura canlarını alır.
9/82->84.Onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da KILMA SAKIN..
14/17... Cehennemde ÖLÜM onlara gelecek – fakat ölmeyecekler.!
16/28.29.Kendilerine yazık edenlerin CAN’ları ALINIRKEN...
21/97.
Onlara söz verilen Kıyâmet-Ölüm yaklaştığı zaman,
inkâr edenlerin gözleri dikilip kalır ve :
"EYVAH.! BİZE YAZIK OLDU. BUNDAN ÖNCE GAFLET İÇİNDEYDİK.
EVET..! BİZLER ZÂLİM KİMSELERDİK." Derler...
21/98.
Muhakkak ki onlar ve ALLAH'tan başka taptıkları,
CEHENNEMİN ODUNU’dur ve elbette Cehenneme girecektir...
25/22..O’gün Kâfirlere müjdeli-sevinçli hiçbir haber yoktur ve
25/23..O’gün kâfirlerin yaptıkları iyi işleri değersiz kılarız
34/51.52.
Ve onları, CAN kaygısıyla telâşa düştükleri zaman bir görsen.!
yakalandıkları zaman : "ARTIK ALLAH'A İNANDIK" derler. Fakat...
40/45.. Ve Allah’ın azâbı – Firavun ve adamlarını kuşattı ve
40/46.. Onlar Akşam-sabah ateşe sokulmaktadırlar.(KABİR AZÂBI)
47/27.. MELEKLER – ONLARIN YÜZLERİNE VURA-VURA CANLARINI ALIR.
56/92->94.ölen kimse, SAPIK-YALANCILARDAN ise Cehenneme...
56/95.96. Muhakkak ki bütün bunlar, kesin gerçeklerdir...
71/25.....Onlar, suda boğuldular ve derhâl ateşe atıldılar...
79/1->6.. KÂFİRLERİN canlarını şiddetle çekip - çıkaranlara...
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KÂFİR’lerin + MÜNÂFIK’ların ÖLÜMÜ,
ve KABİR AZABI ile ilgili,
bazı ibretli örnekler ;
--------------------Bu örnek hikâyeler, METAFİZİK = AKIL ÖTESİ-dir...
Yâni, AKIL – MANTIK - NEFS bunları reddeder ve
Bunlara imân, imânın ta kendisidir... Çünkü,
ALLAH TEALÂ’nın her şeye gücü yeter...

2.6.2003 – ERKAN takviminden - YAŞANMIŞ HATIRALAR ;
------------------------------------------------Birkaç yıl evvel ÜSKÜDAR-da şu haber,
semt sakinlerine yayılmış ve herkese ibret olmuş ;
BİR CENAZEYİ yıkaması için eve çağrılan GASSÂL (Ölü yıkayıcı)
ÖLÜYÜ YIKARKEN görmüş vücudu insan gibi BAŞI ise EŞEK BAŞI
gibi.! Hemen ürkmüş ve cenaze sahiplerine haber vermiş ve
Gassâl, bu ölünün suçunun ne olduğunu sorunca demişler ki ;
“Bunun görünür bir SUÇU YOKTU. Fakat, EZAN’ı MUHAMMED’i
okunurken, ağzından hep kötü KÜFÜRLER çıkardı ve biz,
bunları söylemekten hayâ ederiz.” (Sâdık DÂNÂ-Altınoluk S.)
Nihayet bu iş ne kadar gizlense de bir gün ortaya dökülmüş.
KAYSERİ - Bünyan’da evvelce yaşanmış bir olay ;
--------------------------------------------1990-lı yıllarda Antalya-da tanıştığım yaşlı bir BÜNYAN’lı,
Kendisiyle HARAM-HELÂL işlerden sohbet ederken, gençliğinde,
Bünyan-da geçmiş bir gerçek hikâyeyi, şöyle anlatmıştı ;
“GENÇLİK yıllarımda, BÜNYAN halkı çok fakirdi ve HALICILIKLA
İştigâl edilirdi. Fakir halı dokuyucularının sermayesi de,
olmadığı için, ZÂLİM ve ZENGİN bir tüccara mahkûm olurlar ve
dokuduklarını YOK-Bahasına bu zalime yıllarca kaptırdılar...
Nihayet bir zaman sonra bu ZÂLİM-ZENGİN öleceğini anlamış ve
Kendisinin yaptığı zulmü bildiğinden, Bünyan’a gelip giden
Kimselerin mezara FATİHA okumaları için ve belki bu okumalar
sebebiyle, KABİR AZABINDAN KURTULACAĞINI sanarak.!
BÜNYAN GİRİŞİNDEKİ ARAZİSİNİN YÜKSEKÇE OLAN KÖŞESİNE MEZARINI
YAPTIRMIŞ ve KENDİSİN BURAYA GÖMÜLMESİNİ de VASİYET ETMİŞ...
Bundan birkaç yıl sonra adam öldü ve bu yere gömüldü...
Bundan birkaç gün sonra da Bünyan-da yıldırımların düştüğü
büyük bir fırtına eşliğinde şiddetli yağmurlar yağdı ve
Kasabada önemli bir söylenti olunca Bünyan halkı, bu zalimin
mezarını görmeye koştu ve biz de koştuk ve gördük ki ;
ZÂLİM-ZENGİN TÜCCARIN MEZARI, köşegenliğine olarak yola kaymış
Mezar açılmış ve ADAM, AYAKLARINI DİZLERİNDEN KENDİNE TOPLAMIŞ
HALDE, MEZARIN YIKILMAMIŞ KÖŞESİNDE – KÖMÜR HALİNDE OTURUYOR.!”
İşte, bu olaydan Bünyan halkı büyük ibret aldı ve düzeldi..””
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

41

* ÖLÜM ile ilgili DİNİ belgesel derleme *

TOKAT’ın ZİLE kazasında tahminen 20-yıl önce yaşanmış olayda,
BİR ÖLÜNÜN, DOMUZ BAŞLI olarak gömülmesi – şöyle olmuş ;
Bir gün şehrin işlek camisine ZÂLİM ve ZENGİN ve HATIRLI bir
kimsenin CENAZESİ getirilmiş. SAYGIN ve DEVLET adamlarının da
NAMAZ için saf tuttuğu sırada, orada dolaşan ŞEHRİN DELİSİ de
SAF’ta bulunanlara yaklaşarak – onlarla şöyle konuşmuş :
“BU ADAMIN NAMAZI KILINMAZ.!” diyerek Cenazenin etrafında
dolaşmaya başlayınca, meraklılardan biri ona :
“NİÇİN KILINMAZ.?” diye sorar ve deli onlara :
“BU ADAMIN KAFASI DOMUZ GİBİ, Çünkü BU ADAM FAİZCİ’dir..
ALLAH’ın GAZABINA UĞRAMIŞ. İNANMIYORSANIZ AÇIN BAKIN.!”
Şeklindeki sözlerle Cemaati uyarmış.!
Fakat, adamın başına bakmaya - kimse cesaret edememiş.....
Şimdi, bu hususları yüce Âyetlerde görelim ;
-----------------------------------------2/275.
FÂİZ YİYENLER ; mahşerde dirilirken, şeytanın çarptığı kimsenin
kalktığı gibi kalkarlar.! Bunun sebebi de, onların şu sözüdür :
“FAİZ ALMAK, ESASEN ALIŞ - VERİŞ GİBİ BİR TİCARET’tir”
Oysa ALLAH ; Alışı-Verişi-Ticâreti HELÂL ve FÂİZ’i HARAM KILDI.
Bundan sonra - Kime Rabbinden bir öğüt gelirde ; Fâizcilikten
vazgeçerse – eski aldıkları kendisinde kalır ve bunun işi artık
ALLAH’a aittir. Fakat Kim tekrar Fâizciliğe dönerse işte onlar
cehennemliktir ve onlar orada temelli - dâimi kalacaklardır...
5/60.
Onlara de ki : “ALLAH katında, bundan daha kötü olanları size
haber vereyim mi.? Onlar ; “ALLAH’ın LÂNET ETTİĞİ ve GAZABINA
UĞRATTIĞI ve MAYMUN veya DOMUZ KILIĞINA SOKTUĞU KİMSELER ile
ŞEYTANA TAPANLAR. (Satanistler) İşte onlar, yeri - durumu
en kötü olanlardır ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır..
7/165.166.
Kendilerine yapılan öğütleri unuttuklarında Biz,
kötülükten men'edenleri kurtardık. Zulm'edenleri ise ;
ALLAH'a karşı gelmelerinden dolayı, şiddetli azâba uğrattık..
Men'edilen şeyleri yapmakta ısrar ettiklerinde de ;
"AŞAĞILIK BİRER MAYMUN OLSUNLAR." dedik...
7/179.
Andolsun ki BİZ, CİNLERİN ve İNSANLARIN ÇOĞUNU, CEHENNEM
İÇİN YARATTIK. Onların, Kalpleri vardır, fakat anlamazlar.
Gözleri vardır, O'gözlerle görmezler. Kulakları vardır,
O'kulaklarla duymazlar. ONLAR, HAYVAN’lara BENZER’ler...
Hattâ onlar, daha da sapıktırlar. İşte bunlar, gâfillerdir.
9/82.
Artık....; AZ GÜLSÜN ve ÇOK AĞLASIN’lar.!
Çünkü bu ; yaptıklarının cezasıdır...
9/84.
Ve onlardan, ÖLEN KİMSELERİN NAMAZINI da –> KILMA SAKIN..
Ve onların,, mezarlarının başında da durma sakın..
Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler günahkâr öldüler.
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ÖMRÜN UZAMASI veya KISALMASI
ile ilgili âyetlerin özeti ;

Dileyenler, âyetlerin tamamını ön sayfalardan okuyabilir.
2/96. YAHUDİLER hayata düşkündür, 1.000-yıl yaşamak ister...
10/11. CEZAYI çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen bitmiş olurdu..
10/49. HER ÜMMET’in ECELİ için, BELİRLİ BİR SÜRE VAR...
11/104.BİZ O’GÜNÜN GELMESİNİ SAYILI BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ.
15/5.. Hiçbir ümmet, ECEL’ini öne alamaz veya geciktiremez...
21/44. GAFLETE DÜŞÜP SAPITANA KADAR ömürlerini uzattık...
23/43. Hiçbir ÜMMET, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez
35/11. Uzun ömür vermesi veya ömrün kısalması yazılıdır...
35/45. DERHÂL CEZALANDIRSAYDI yeryüzünde bir tek canlı kalamazdı
36/68. Kime UZUN ÖMÜR verirsek ; ihtiyarlamaya başlar...
39/42. ÖLECEK OLANLARIN RÛHLARINI ÖLÜM VAKTİNDE, ÖLMEYECEKLERİN
RÛHLARINI da UYKUDA ALINIR diğerlerine belirli bir süre.
40/67. Kiminiz GENÇ yaşta ölür, kiminiz de ihtiyarlamanız için..
40/68. ALLAH, hem dirilten hem de öldürendir...
63/10.11..Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN...
ECELİ GELİP-ÇATAN HİÇ KİMSEYİ, ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
Hadîs'i Şerîfler :
* RIZKI’nın ÇOĞALMASINI ve ÖMRÜ’nün UZAMASINI İSTEYEN KİMSE,
AKRABASINI KOLLAYIP - GÖZETSİN...
*"ANA-BABA'ya iyilik etmek”
Nâfile ORUÇ-NAMAZ-HAC fazîlet'lerinden daha fazîletlidir...
ANA-BABA’sına hizmet edenlerin ÖMRÜ bereketli ve uzun olur.
Ana-Babasına karşı gelip, onlara âsî olanların, Ömürleri
bereketsiz ve kısa olur. ANA-BABA'sına ÂSÎ olan, MEL'ÛN-dur..
Hz.MEVLÂNA - Mesnevî'de buyurmuş ki :
6/3164.beyit :
TANRI, kendisine YALVARIP - YAKARANLARA ihsanda bulunduğunda,
onlara ihsan ettiği şeylerle beraber UZUN da BİR ÖMÜR bağışlar.

KAZA ile ÖLÜM – hakkında,
ilgili âyetlerin özeti ;

4/92.93.Bir inananın, yanlışlık dışında öldürülmesi câiz değil,
İNANMIŞ İNSANI KASDEN ÖLDÜRENİN CEZASI cehennemdir..
22/58.. ALLAH YOLUNDA öldürülenler veya ölenler sevindirilecek..
25/68.. ve ALLAH’ın HARAM kıldığı cana da haksız yere kıymazlar
48/25.
Kâfirler, sizin MESCİD’i HARAM’ı (Kâbe’yi) ziyaret etmenizi ve
KURBAN’larınızın da kesilecek yere ulaşmasını engellemek istedi.
Eğer KÂBE’de henüz kendilerini tanımadığınız inançlı erkeklerle
inançlı kadınların çiğnenmesi ve ezilip ölmesi gibi bir endişe
olmasaydı, ALLAH SAVAŞI ÖNLEMEYECEKTİ. ALLAH, dilediği kimselere
Rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer ; inananlarla - kâfirler
tamamen birbirlerinden ayrılmış olsalardı O’zaman BİZ, inkâr
eden kimseleri elbette can yakıcı bir azapla cezalandırırdık...
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ÖLÜM HABERCİSİ – ÖLÜMÜ HİSSETMEK,
VASİYET ve ÖLÜM ANI ile ilgili âyetler ;
-------------------------------------2/180.âyet,
Birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN eğer mal bırakıyorsa, ANA ve BABA
ve YAKIN’lara uygun bir şekilde VASİYET etmesi – Allah’a karşı
gelmekten sakınanlara, bir borç olarak – size vazife kılındı...
2/240.
İçinizden ÖLÜP – kadınları dul bırakmaktan endişe edenler ;
evlerinden çıkarılmaksızın – senesine kadar karılarının geçimini
sağlayacak şeyleri, VASİYET ETSİNLER. Eğer eşleri, kendiliğinden
çıkar-giderlerse – O’kadınların meşrû olarak yaptıkları işlerden
dolayı size bir sorumluluk yoktur. ALLAH güçlüdür – Hakîmdir..
4/9.
Kendi ölümlerini düşünerek ; ARKALARINDA BIRAKACAKLARI ÂCİZ
ÇOCUKLARI için nasıl korkup-üzülüyorlarsa, böylece YETİM’ler
için de ALLAH’tan korksunlar ve doğru sözler söylesinler...
5/106.
Ey inananlar.! Bir kimse ÖLÜM’ün gelip-çattığını hissederse eğer,
içinizden 2’âdil kimseyi VASİYET için ŞAHİT yapsın. Eğer,
yolculukta iken başınıza ölüm gelip-çatmışsa, sizden olmayan
2’kişiyi vasiyete ŞAHİT yapın. Eğer şüpheye düşerseniz,
namazdan sonra şâhitleri alıkoyup – Allah’ı anarak şu şekilde
YEMİN ettirirsiniz : “Vasiyeti, hiçbir değere değişmeyeceğiz ve
akraba bile olsa, ALLAH RIZASI için yaptığımız bu şâhitliği
asla gizlemeyeceğiz. Aksi halde, günahkârlardan olalım...”
6/31.
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar, çok zarara uğramış ve
güzel şeyleri kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ–ÖLÜM VAKTİ, ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA, bütün günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları yük, ne kötü yüktür..
6/61.62.
ALLAH, KULLARININ ÜSTÜNDE KUDRET ve HÜKÜMRANLIĞIN TEK SAHİBİDİR.
Size koruyucular gönderir ve nihayet birinize ÖLÜM geldiğinde,
Elçilerimiz, hiçbir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar.
Sonra alınan CAN-RUH, gerçek sahipleri olan ALLAH’ın huzuruna
götürülür. İyice bilin ki hüküm yalnız ALLAH’ındır ve
ALLAH, hesap görenlerin en hızlısıdır..
6/158.
ONLAR hâlâ – kendilerine Meleklerin inmesini mi veya Rabbinin
gelmesini mi veya Rabbinden birtakım mûcizelerin gelmesini mi
bekliyorlar.? RABBİNDEN BAZI ALÂMETLERİN - MÛCİZELERİN GELDİĞİ
GÜNE KADAR, O’KİMSE EĞER İNANMAMIŞ sa veya İNANCINDAN BİR HAYIR
KAZANMAMIŞ sa ARTIK O’KİMSEYE O’GÜNKÜ İMÂNI HİÇBİR FAYDA VERMEZ.
Onlara de ki : “Bekleyin. Biz de zâten beklemekteyiz.!”
NOT; TÖVBE kapısı kapandığı zaman inanmak Allah’a yalvarmak bir işe yaramıyor
Dine-imâna dönüm sınırı bazı kimseler için 40’YAŞ – bazıları için ÖLÜM VAKTİ
ve KIYÂMET yaklaştığında, GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI ile TÖVBE KAPISI kapanıyor.
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7/37.
ALLAH'a İFTİRA eden veya âyetlerini yalanlayan dan daha ZÂLİM
kim dir.? KİTAP'tan NASİPLERİ NE İSE, KENDİLERİNE ERİŞECEK'tir.
Sonunda Elçilerimiz, CAN'larını almak üzere geldikleri zaman ;
"ALLAH'ı bırakıp da kulluk ettikleriniz nerede.?" sorusuna onlar
"Bizi bırakıp kayboldular.!" diye cevap verecekler ve böylece,
Kâfir olduklarına - kendileri şâhit'lik edeceklerdir...
21/34.
Ey MUHAMMED.! Biz senden önce de sonsuza kadar yaşayacak bir
insan yaratmadık. Eğer SEN ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar.?
21/35.
HERKES ÖLÜMÜ TADACAKTIR ve Biz Sizi imtihan ederek iyiliklerle
ve kötülüklerle deniyoruz ve sonunda BİZE geri döneceksiniz...
21/97.
ONLARA söz verilen Kıyâmeti -> Ölümü yaklaştığı zaman,
inkâr edenlerin gözleri dikilip kalır ve :
"EYVAH.! BİZE YAZIK OLDU. BUNDAN ÖNCE GAFLET İÇİNDEYDİK.
EVET..! BİZLER ZÂLİM KİMSELERDİK." derler...
21/98.
Muhakkak ki onlar ve ALLAH'tan başka taptıkları,
CEHENNEMİN ODUNU’dur ve elbette Cehenneme girecektir...
34/51.52.
Ve ONLARI, CAN kaygısıyla telâşa düştükleri zaman bir görsen.!
Artık, kaçacak yerleri de yoktur ve Cehenneme yakın bir yerde
yakalandıkları zaman : "ARTIK ALLAH'a İNANDIK" derler. Fakat,
âhiret gibi uzak bir yerden, inanca nasıl kolayca erişirler.?
NOT ; Bu âyette,
ÂHİRET’te, İMÂN etmenin hiçbir değeri olmadığına işâret var..
34/53.54.
Oysa ONLAR daha önce inkâr etmişler ve
İlâhi gizliliklerle dolu olan-> GAYB'e
Ve bugün onlarla dileyip arzuladıkları
konur. Nitekim daha evvel, kendilerine
yapılmıştır..... Çünkü HEPSİ de, ŞÜPHE

çok uzakta olan dünyadan,
dillerini uzatmışlardı.!
şeyler arasına bir engel
benzeyenlere de aynı şey
ve TEREDDÜT İÇİNDEYDİ...

36/49.
ONLAR - birbirleriyle bu şekilde tartışıp dururlarken,
kendilerini ANSIZIN yakalayacak bir-tek çığlığı beklerler.!
36/50.
İşte O'zaman onlar artık, ne bir vasiyette bulunabilirler,
ve ne de âilelerine dönebilirler...
39/68.
SÛR’a üflenince ; ALLAH’ın dilediği BAZI KİMSELER müstesnâ-hariç,
Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün canlılar düşüp-ölürler ve sonra,
SÛR’a bir kere daha üflenince de ; onlar hemen ayağa kalkıp,
hayret içinde, şaşkın - şaşkın etrafa bakışırlar.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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40/85.
Fakat ; Azâbımızı gördükleri zaman, bu imânları - inançları,
kendilerine hiç bir fayda sağlamadı...İşte bu ;
ALLAH’ın KULLARI ARASINDA, ÖTEDEN BERİ UYGULADIĞI YASASIDIR ve
KÂFİRLER, İŞTE BÖYLE PİŞMAN OLACAK ve HÜSRANDA KALACAKLAR’dır.
50/19->22.ÖLÜM BAYGINLIĞI-SARHOŞLUĞU geldiği zaman denir ki :
“EY İNSAN.! SENİN KAÇIP DURDUĞUN ŞEY, İŞTE BU’dur.”
“SEN bundan gâfildin, artık senin GÖZÜN keskindir.”
50/41->43.
Ve bir çağırıcının YAKIN bir yerden çağıracağı güne kulak ver.
İnsanlar O’GÜN, SÛR sesi olan bu çağırmanın dehşetli çığlığını
duyarlar.! İşte bu, kabirden çıkış günüdür. Muhakkak ki,
dirilten de Biziz ve öldüren Biziz ve dönüşünüz de BİZE’dir...
56/83->85.
ÇIKMAKTA OLAN CAN BOĞAZA GELİNCE, siz hayretle bakıp kalırsınız.
Ve Biz O’kimseye sizden daha yakınızdır, fakat siz göremezsiniz.
56/86.87.
Eğer SİZ, bu kanuna tâbi değilseniz ve sözünüzde samimiyseniz,
O’çıkmak üzere olan canı, hadi geri döndürün de görelim..
56/88->91.
Eğer ölen kimse, GÖZDELERDEN - SEVİLENLERDEN ise,
RAHATLIK ve HOŞLUK ve NİMETLERİN –> NAÎM CENNETİNDE’dir...
Eğer DEFTERİ SAĞDAN VERİLENLERDEN ise, buna :
“EY SAĞDAKİLERDEN OLAN KİMSE.! SANA SELÂM OLSUN..” denir...
56/92->94. (NÛH milletinin Kabir azâbı – Bak->71/13->16.)
Eğer ölen kimse, SAPIK - YALANCILARDAN ise, ona da ;
KAYNAR SU’DAN BİR ZİYÂFET sunulur ve hemen Cehenneme atılır..
56/95.96.
Muhakkak ki bütün bunlar, kesin gerçeklerdir...
O’halde AZAMET SAHİBİ YÜCE RABBİNİN ADINI TESBİH ET-ZİKRET-AN.
63/10.11.
Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN...
ECELİ GELİP-ÇATAN HİÇ KİMSEYİ, ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
75/26->30.
Dikkat edin.! CAN boğaza geldiği zaman, artık ayrılık
vaktinin geldiğini anlar BACAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞIR.!
----------*****----------
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ÖLÜMDEN KAÇMAK ve SÜRE İSTEMEK
İle ilgili âyetlerin özeti ;

--------------------------------------2/96. YAHUDİLER hayata düşkündür ömrünün Bin Yıl olmasını ister.
3/168.“Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi.” dediler. De ki :
“Eğer doğru sözlü iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın.”
4/66->68.Size “KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN diye emir verseydik ve.....
4/78. Nerede olursanız olun, ÖLÜM size mutlaka erişecektir.
7/34. Her ümmetin belirli bir ECELİ vardır
9/38. ALLAH YOLUNDA SAVAŞA ÇIKIN.” dendiği zaman...
10/11.CEZAYI çarçabuk verseydi, Ecelleri hemen bitmiş olurdu..
10/49.HER ÜMMET’in ECELİ İÇİN, BELİRLİ BİR SÜRE VAR...
11/104.BİZ O’GÜNÜN GELMESİNİ SAYILI BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ..
15/5. Hiçbir ümmet, ECEL’ini öne alamaz veya geciktiremez...
16/61.Bak->10/11. ve 35/45.âyetlere... Zâlim kimseleri hemen
cezalandırsaydı, YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI...
23/43.Hiçbir ümmet, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez
33/16.ÖLMEKTEN KAÇIYORSANIZ, bunun size hiçbir faydası olmaz ve
39/42. NOT ; Âyette, bazı kimselerin ÖMRÜNÜN UZATILDIĞI – anlaşılıyor...
ALLAH, ÖLMESİ GEREKEN KİMSELERİN RÛHLARINI ÖLÜM VAKTİNDE ve
ÖLMEK İSTEMEYEN KİMSELERİN RÛHLARINI da UYKUDA ALDIRIR ve
ölmesine hükmedilen kimselerin rûhları tutulur ve
diğerleri de belirli bir süreye kadar bırakılır. Muhakkak ki
bunlarda, düşünebilen kimseler için nice ibretler vardır...
NOT ; Bu âyette – işaret edilen husus – şöyle rivâyet edilmiş ;
ÖLÜM, kesin olarak dünyadan ayrılmaktır ve tekrar dünyaya dönüş yoktur...
UYKU, geçici olarak dünyadan ayrılmaktır ve sonunda da UYANILIR. Fakat ;
ölüm vakti gelmişse eğer, artık uykudan uyanılamaz...
Ancak bu âyetin – Ölümle ilgili başka âyetlerle ilgisi şöyle ;
İNSANLARIN PEK ÇOĞU – dünyaya bağlanmışlardır ve kolay can vermezler...
Bu sebeple bunlara : “ZORLA GELİN” denmiş ve bunların canı uykuda alınıyor
veya bir Hadis’e göre; “ALLAH, ÖLÜMDEN ÇOK KORKANLARIN ÖNCE AKLINI ALIYOR”
HAS-HÂLİS KULLAR ÇOK AZDIR ve bunlar da âhirete gönül verdiklerinden ;
Bu sebeple bunlara : “GÖNLÜNÜZLE - İSTEKLE GELİN.” denmiş ve bunlar da,
her an kolayca ve gönüllü olarak can veriyorlar. (Bak->41/11.âyete)
Mesnevî - 3.C.:4471.beyit ;
AKLI'BAŞINDA OLANLAR ; BAĞ'la - BAĞLANMIŞ KULLAR'dır...
AŞIK'lar HÜR'dür, ŞEKER'lenmiş - BAL'lanmış CAN'lardır.
AKILLILARIN YULAR'ı : "ZORLA GELİN." Emr-i İlâhi’sidir.
GÖNLÜNÜ KAPTIRANLARIN BAHARI ; "İSTEYEREK GELİN." emri'dir.
Mesnevî - 5/4226.beyit ;
AKIL - ECEL'den titrer durur..! Halbuki ; AŞK, NEŞE içindedir..
TAŞ -- TOPRAK parçası gibi yağmurdan korkar mı hiç..?

50/19->22.ÖLÜM BAYGINLIĞI-SARHOŞLUĞU geldiği zaman ona denir ki :
“EY İNSAN.! SENİN KAÇIP DURDUĞUN ŞEY, İŞTE BU’dur.”
“Sen bundan gâfildin, artık senin gözün keskindir.”
62/6.7.. “EY YAHUDİLER.! O’HALDE, HEMEN ÖLMEYİ DİLEYİN.!”
62/8......De ki: “Kaçıp durduğunuz ÖLÜM sizi de yakalayacaktır..
63/10.11..Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN...
ECELİ GELİP-ÇATAN HİÇ KİMSEYİ, ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
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ÖLÜMDEN SONRA - TEKRAR DİRİLME,
ile ilgili bazı âyetler ve özetler ;
2/67.
MÛSÂ : "ALLAH, sizin mutlaka bir SIĞIR kesmenizi emrediyor."
Deyince onlar : "Bizimle alay mı ediyorsun.?" dediklerinde de
MÛSÂ : "Câhil olmaktan, ALLAH'a sığınırım..!" dedi.
2/71->73.
MÛSÂ da : "Yeri sürüp - ekini sulayarak – boyunduruk altında
ezilmemiş – kusursuz - alaca'sız, BİR SIĞIR olduğunu söylüyor"
dedi. "Şimdi gerçeği bildirdin." deyip, Sığırı kestiler.
Az kalsın, bunu yapmayacaklardı.!
Hani siz, bir kimseyi öldürmüş ve bu suçu birbirinize atmıştınız
Andolsun ki ALLAH, sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktır.
Haydi.! "Sığırın bir parçasıyla ona(ölmüş adama)vur'un."dedik.
İşte Allah, bu şekilde ölüleri diriltir ve düşünmeniz için de,
size âyetlerini - delîl'lerini - mûcizelerini gösteriyor.!
2/259.
Veya, alt-üst olmuş kasabaya uğrayan O’kimseyi görmedin mi.?
“ALLAH BUNU, ÖLÜMÜNDEN SONRA NASIL DİRİLTECEK.?” demişti.!
Bunun üzerine ALLAH onu 100’yıl ölü olarak bıraktı. Sonra onu
diriltip de: “NE KADAR ÖLÜ KALDIN.?” deyince, “BİR GÜN veya
BİR GÜNDEN AZ KALDIM” dedi ve ALLAH da : “Hayır.! 100’yıl ölü
kaldın. Yiyeceğine-İçeceğine bak bozulmamış ve Eşeğine bak.!
seni, insanlar için bir İBRET kılacağız. Şu Kemiklere de bak,
onları nasıl birleştirip onlara nasıl et giydiriyoruz.!” dedi.
Bu iş ona apaçık belli olunca dedi ki : “Artık ;
ALLAH’ın GÜCÜNÜN HER ŞEYE YETTİĞİNE İNANIYORUM.!”
NOT ; Bu âyetteki olayın rivâyetine göre ; Hz.ÜZEYR’a.s, henüz tam inanca
kavuşmadığı için, yıkılıp perişan olmuş bir kasabayı görünce, bu sözleri
söylemesi üzerine, Allah Tealâ onu orada 100’yıl ölü olarak bırakmış ve
sonra onu dirilttiğinde, Kasabanın imâr edilmiş olduğunu ve ölmüş EŞEĞİNİN
kemiklerinin de gözleri önünde birbirine birleştirilip – etlerin de yoktan
var edilerek – EŞEĞİN canlanmasını da gözleriyle gördüğü için, artık GERÇEK
İMÂNA kavuşarak - bu sözü söylemiş. Sonra, Hz.ÜZEYR’a.s, Peygamber olmuş..

2/260.
İBRAHİM : “RABBİM.! ÖLÜLERİ NASIL DİRİLTTİĞİNİ BANA GÖSTER.!”
Deyince O’na :“İNANMIYOR MUSUN.?” demiştik de “HAYIR.!
ÖYLE DEĞİL. KALBİM İYİCE KANSIN.!” Deyince O’na : “Öyleyse
4’çeşit KUŞ al ve onları kendine alıştır. Sonra, onları kes
ve her dağın üzerine bir parçasını koy, sonra onları çağır.!
uçarak sana gelirler. O’halde ;
ALLAH’ın GÜÇLÜ ve HAKÎM OLDUĞUNU BİL.” buyurmuştuk.
NOT ; Bu âyet ; Hz.İBRAHİM’in a.s. GERÇEK İMÂNA nasıl kavuştuğuna dâirdir.
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18/9->12.
Ey MUHAMMED.! Yoksa sen, KEHF ve RAKÎM ashâbının durumunu ;
âyetlerimiz içinde, acâyip-şaşılacak bir âyet mi sandın.?
Hani - Bu genç yiğitler bir mağaraya sığınmışlar ve :
“EY RABBİMİZ.! BİZE, KATINDAN BİR RAHMET GÖNDER ve
İŞİMİZDE BİZİ BAŞARILI KIL.” demişlerdi...
Biz de bunları bu mağaranın içinde, kulaklarını perdeleyip,
nice yıllar uykuya daldırmıştık ve bir şey duymamışlardı.!
Sonra da uyudukları zamanı, iki taraftan hangisinin daha iyi
hesap etmiş olduklarını görmek için bunları tekrar uyandırdık.
18/22.
Onlardan kimi: “Mağaradakiler 3’kişidir 4.cüsü KÖPEK’leridir.”
Onlardan kimi: “Bunlar 5’kişidir 6.cısı köpekleridir.!” der ve
bazı tahminler yürütür.! Kimi de: “Bunlar 7’kişidir, 8.cisi de
köpekleridir.” der. Onlara de ki: “Bunların sayısını en iyi
en doğru Rabbim bilir ve bunları, ancak pek az kimse bilir...”
Öyleyse ey MUHAMMED.! SEN de, BU AÇIKLADIKLARIMIZA RAZI OL ve
BU HUSUSTA BİR MÜNÂKAŞAYA GİRİŞME ve KİMSEDEN de BİRŞEY SORMA”
18/25.26.
Ve : “Bunlar mağarada, 300’yıla ilâveten 9’yıl daha kaldılar.”
gibi, onların iddiaları da var.!
Onlara de ki : “Bunların Mağarada ne kadar kaldıklarını elbette
RABBİM daha iyi bilir. Çünkü, göklerin ve yerin gizli bilgileri
yalnız O’na aittir. O’nun görmesi ve bilmesi de çok mükemmeldir.
Ve O’ndan başka sağlam DOST da yoktur, YARDIMCI da yoktur...
Ve O, hükümranlığına da hiç kimseyi ortak etmez...
30/19.yeryüzünü de ölümünden sonra ancak O’diriltir ve
İşte sizler de böylece mezardan çıkarılacaksınız....
50/41->44.
Ve bir ÇAĞIRICININ yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver.
İnsanlar O’gün SÛR sesi olan bu çağırmanın dehşetli çığlığını
duyarlar.! İşte bu, kabirden çıkış günüdür. Muhakkak ki,
dirilten de Biziz ve öldüren Biziz ve dönüşünüz de Bizedir...
O’gün yer yarılır ve onlar çabucak çıkarlar-ayrılırlar.!
Bu, BİZE göre kolay bir toplanmadır, HAŞİR’dir...
52/21.
İNANAN kimselerin soylarından-zürriyetlerinden bunlara uyarak
inanan-imâna gelen kimseleri de, bunların yanına katarız ve
mükâfattan hiçbir şeyi eksiltmeyiz. HER ŞEY KAZANCA BAĞLI’dır.
NOT ; 1.Cennette İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIYACAK ve AKRABALAR BİRLEŞECEKMİŞ.
2.İYİ-HAYIRLI İŞLERİ YAPANLAR CENNETE – ZARARLI ve GÜNAH YÜKÜ OLANLAR DA
CEHENNEME GİRECEKLER ve İYİ–KÖTÜ HERŞEY İŞTE BU İKİ KAZANCA BAĞLI OLUYOR..

57/17.....
77/25->28.
79/34->36.
80/21->22.

ALLAH Yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir...
yeryüzü, dirilerin ve ölülerin toplantı yeri...
O’GÜN İNSAN, NE İÇİN ÇALIŞTIĞINI ANLAYACAK’tır.!
Sonra onu öldürür kabre koyar ve onu tekrar diriltir.
----------*****----------
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2-KERE ÖLMEK ve NEFSİ ÖLDÜRMEK
ile ilgili âyetlerin özeti ;
2/28.ÖLÜYKEN sizleri diriltti, öldürecek sonra tekrar diriltecek
2/55.56. Ölümünüzden sonra da şükretmeniz için SİZİ diriltmiştik
2/243... ALLAH onlara "ÖLÜN" dedi ve sonra onları diriltti.
3/26.27. MÜLKÜ dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın.
3/141->142.İNSANLARI bazen LEH'e bazen ALEYH'e döndürür dururuz.
3/153......ALLAH sizi, çeşitli dertlerle cezalandırdı...
3/154.HUZUR ve GÜVEN İNDİRDİ ve uyuklamaya başladınız..
içinizde olanı denemesi - sınaması ve........
6/2. ECEL’i (Ölüm vaktini) takdîr etmiştir. BAŞKA BİR ECEL var.
6/36. Ölü kalpleri Allah diriltecek...
6/95. ALLAH, diriden->ölü ve ölüden->diri yaratır - çıkarır..
6/122.(Bak->10/12. 13/33. 15/39.40. 27/4. 40/36.37. 43/36.37. 47/14.)
Ölü iken dirilttiğimiz ve bir Nûr verdiğimiz kimse....
6/129.KAZANDIKLARI SUÇ YÜZÜNDEN ZÂLİMLERİ PEŞLERİNE TAKARIZ.!
7/94. ONLARI MUTLAKA DARLIK ve SIKINTILARA UĞRATTIK..
7/95. Sonra kötülüğün yerine iyiliği koyduk refah-huzur getirdik
8/24. PEYGAMBER sizi diriltecek şeylere çağırdıkları zaman uyun.
17/49->51.BİZLER, bir kemik yığını olduğumuz zaman yeniden.!
17/52.....ALLAH, O’gün sizi çağıracak, bu çağrıya uyacaksınız.
22/66.... Önce yaratmış-hayat vermiştir, sonra sizi öldürecek ve
23/12->14.Sonra başka bir yaratışla (RÛH vererek) insanı yarattık
23/15.16. Sonra, muhakkak ki ölürsünüz tekrar diriltileceksiniz.
30/19.... Yeryüzünü de ölümünden sonra ancak O’diriltir ve
İşte sizler de böylece mezardan çıkarılacaksınız....
30/24.... GÖKTEN SU indirerek, yeryüzünü diriltmesi,
30/50.51. YERYÜZÜ öldükten sonra, onu nasıl diriltiyor.!
31/28.... Sizlerin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, bir tek
insanın yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir.
37/58->60.Cennettekiler-> Meleklere : “Dünyadaki ilk ölümden
sonra, burada bir kere daha ölmeyeceğiz değil mi.?”
40/11.Derler ki : Bizi 2’kere öldürdün ve 2’kere de dirilttin.!
44/34->36.
Kâfirler diyor ki “ÖLÜM BİR DEFA’dır.! BİZ TEKRAR DİRİTİLECEK
DEĞİLİZ.! EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ, BABALARIMIZI GERİ GETİRİN.”
44/56.57. Cennette, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar..
53/47.... Ve tekrar diriltmek de ALLAH’a aittir..
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2-KERE ÖLMEK
ile ilgili ÂYETLERİN tam metni ;
-----------------------------2/28.
ALLAH, ölüyken sizleri diriltti, sonra öldürecek.
Sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz...
Böyleyken, ALLAH'ı - nasıl inkâr edersiniz.?
2/55.56.
Bir zamanlar :
"Ey MÛSÂ.! ALLAH'ı apaçık görmedikçe, sana asla inanmayacağız"
demiştiniz de, gözleriniz göre-göre, sizi YILDIRIM çarpmıştı.!
Ölümünüzden sonra da şükretmeniz için, sizi tekrar diriltmiştik.
2/243.
Binlerce insanın ölüm korkusuyla kendi yurdundan çıkıp-gittiğini
görmedin mi.? Allah onlara "ÖLÜN" dedi ve sonra onları diriltti.
ALLAH insanlara bol nîmet verir, fakat ÇOĞUNLUK ŞÜKRETMEZ..
NOT ; Bu âyette, MÂNEVİ ÖLÜM kastediliyor ki, insanın yaşarken ölmesidir.
İnsanın, dünya yaşamında REZİL ve PERİŞAN olması, tamamen kendine bağlıdır
1.Kendi yanlışları sebebiyle başına bazı belâların-sıkıntıların gelmesidir.
2.ALLAH’ın GAZABI neticesinde büyük belâlara uğramasıdır. Bu İLÂHİ CEZALAR
çok ağır olup – peş şeşe geliyor ve insanları her çeşit perişan ediyor ve
bu âyette de bunun, DÜNYADA BİR ÇEŞİT ÖLÜM.! Olduğua işaret ediliyor...
Bu ölümün çeşitleri ; DEPREMLER – SEL FELÂKETLERİ – TUSUNAMİ gibi tabiatla
ilgili olanlar veya SAVAŞLAR - YURDUNDAN SÜRGÜN EDİLMEK – BAZI ŞEYLERİN ve
ŞEYTANIN MUSALLAT EDİLMESİ gibi insanlarla ilgili olanlar ve bazı âyetlerde
belirtilen ve ALLAH’ın ORDULARI olarak gösterilen FARE veya ÇEKİRGE’lerin
DİĞER HAŞERATIN insanların mallarına veya canlarına saldırmaları da elbette
İLÂHİ BİRER CEZA-BELÂ’dır. Fakat insanlar, bunlardaki gerçekleri göremiyor.
Ve bu belâlardan sonra insanların yaşantılarının normâle döndürülmesine de
“DİRİLİŞ = İLÂHİ BİR LÜTUF” olduğu, bu diriltilişten sonra insanların bol
nimetlere kavuşturulduğu, buna rağmen ÇOĞUNLUĞUN ŞÜKRETMEDİĞİ vurgulanıyor.
İki kere ölmek Bak-> 2/28.55->57.
6/2.112.113.122.
16/41.42.âyetlere.

3/26.27.
Ey MUHAMMED.! de ki : "MÜLK'ün sahibi olan ALLAH'ım.!
Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın.
Dilediğini değerlendirir - yüceltir, dilediğini de alçaltırsın,
Her iyilik senin elindedir. Doğrusu Sen her şeye gücü yetensin.
Geceyi gündüze ve gündüzü geceye çevirirsin ve Ölüden->diri ve
diriden->ölü çıkarırsın ve dilediğine HESAPSIZ RIZIK verirsin.”
3/141->142.
ALLAH'ın ;
* İNANAN kimseleri ORTAYA ÇIKARMASI ve
* İÇİNİZDEN HERBİRİNİZE ŞAHİT'ler OLMASI ve
* İNANAN kimseleri GÜNAHLARINDAN TEMİZLEYİP - ARITMASI ve
* KÂFİR’leri de HELÂK ile YOK ETMESİ için bu günleri, insanlar
arasında - bazen LEH'e, bazen ALEYH'e döndürür dururuz.!
Andolsun ki ALLAH, zulmeden ZÂLİM’leri asla sevmez...
Yoksa ALLAH, içinizden CİHAD edenleri ve SABIR edenleri,
ortaya çıkarmadan – CENNETE gireceğinizi mi sanıyordunuz.?
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3/153.
O’zaman PEYGAMBER, arkanızdan sizleri çağırırken, sizler kimseye
bakmadan KAÇIYORDUNUZ. Bu sebeplerden dolayı Allah sizi, çeşitli
dertlerle cezalandırdı. Artık, Kaybettiğiniz şeylere ve başınıza
gelenlere üzülmeyin. Andolsun ki ALLAH yaptığınızı bilmektedir..
3/154.
KEDER'den - ÜZÜNTÜ’lerden sonra ALLAH, bir kısmınızı kendinden
geçirecek HUZUR ve GÜVEN İNDİRDİ ve uyuklamaya başladınız..
Halbuki, bir kısmınız da, kendi dertlerine - can korkusuna
kapılmıştı ve Müslümanlıktan önceki çağlarda olduğu gibi,
ALLAH HAKKINDA HAKSIZ ZAN'na - DÜŞÜNCELERE KAPILMIŞLAR ve :
"Bu işlerden bize ne.?" diyorlardı. Ey Muhammed.! onlara de ki :
"Doğrusu işin hepsi ALLAH’ındır" ve onların Sana söylemedikleri
"Bu, bizi ilgilendiren bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik."
sözünü içlerinden söylüyorlardı... Onlara de ki :
"Eğer EVLERİNİZDE OLSANIZ bile, HAKLARINDA ÖLÜM YAZILMIŞ OLAN
KİMSELER ÖLDÜRÜLÜR, YATACAKLARI YERE MUTLAKA GİDERLERDİ" Bunlar
ALLAH'ın, içinizde olanı denemesi-sınaması ve kalplerinizi de
arıtması içindir. Andolsun ki ALLAH, içinizdeki her şeyi bilir.
6/2.
O’SİZİ, ÇAMUR’dan yaratmış, sonra ECEL’i (Ölüm vaktini) takdîr
tespit etmiştir. O’nun katında ayrıca, belirli BAŞKA BİR ECEL
Kıyâmet vardır. Buna rağmen sizler şüphe içindesiniz..
6/36.
Senin davetini ancak, Seni samimiyetle-ihlâsla dinleyenler kabûl
ederler. Ölü kalpleri ALLAH diriltecek sonra O’na döneceklerdir.
6/95.
Muhakkak ki tohumları ve çekirdekleri çatlatıp-yarıp, bitkileri
ve ağaçları yetiştiren ALLAH'tır. ALLAH, diriden -> ölüyü ve
ölüden de diriyi yaratır - çıkarır ve ALLAH işte budur.
Öyleyse, nasıl oluyor da, O'ndan yüz çeviriyorsunuz.?
6/122. (Bak->27/4. 10/12. 13/33. 15/39.40. 40/36.37. 43/36.37. 47/14.)
Ölü iken – dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için,
kendisine bir Nûr verdiğimiz kimse, karanlıklara dalmış ve
oradan bir türlü çıkamayan kimseye benzer mi..? İşte böylece ;
inkâr edenlere yaptıkları şeyler GÜZEL-DOĞRU GÖSTERİLMİŞ’tir.!
6/129.
KAZANDIKLARI SUÇ YÜZÜNDEN -> ZÂLİMLERİN BİR KISMINI,
DİĞER BİR KISMINA, BÖYLECE MUSALLAT EDER, PEŞLERİNE TAKARIZ.!
NOT ; MUSALLAT ETMEK = BAŞINA BELÂ ETMEK, anlamında olup bu âyette 2’mânâ
görülüyor; 1.Sonraki kâfirler-Zâlimler öncekilerin peşinden cehenneme gider.
2.Kâfirleri - Zâlimleri, birbirine düşman eder, birbirine saldırtırız...
anlamında olup – buna Halk arasında ; “İTİ –> İTE KIRDIRMAK.!” deniyor ve
suçlu olan kâfirler-Zâlimler, bu çeşit bir İlâhi cezaya da çarptırılarak,
onlara dünyada rahat ve huzur imkânı, ortadan kaldırılmış oluyor...
Âyete göre Dünyadaki SAVAŞLAR milletlerin birbirlerine musallat edilmesidir.
Bak->MUSALLAT Hk. 2/253. 4/90. 5/11.14. 6/65.112.129. 7/167. 17/4->7. 19/83.
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7/94.
BİZ – BİR ÜLKEYE BİR PEYGAMBER GÖNDERDİĞİMİZ ZAMAN - PEYGAMBERE
BAŞ KALDIRAN O’HALKIN, ELÇİMİZE İNANMASI ve BİZE DÖNÜP YALVARIP
YAKARMALARI için ONLARI MUTLAKA DARLIK ve SIKINTILARA UĞRATTIK.
7/95.
Sonra da kötülüğün yerine iyiliği koyduk, REFAH-huzur getirdik.
Nihayet – ÇOĞALDIKLARI zaman onlar : “Babalarımız da darlıklara
uğramış ve bolluğa kavuşmuşlar.!” diyerek sapıtınca, Biz onları
da - kendileri farkına varmaksızın - ansızın yakalayıverdik.!
7/96.
Eğer, O’ŞEHİR veya kasabaların halkı ; İNANMIŞ ve BİZE KARŞI
GELMEKTEN SAKINMIŞ OLSALARDI onlara, GÖĞÜN ve YERİN bereketli
bolluklarından elbette verirdik. Fakat, inkârda inat ettiler
ve bu sebeple onları, yaptıklarına karşılık azaba uğrattık.!
8/24.
Ey İnananlar.! ALLAH ve PEYGAMBER, SİZİ DİRİLTECEK,
size can verecek şeylere çağırdıkları zaman, buna uyun.
ALLAH'ın, İNSANIN KENDİSİ ile KALBİ ARASINA GİRDİĞİNİ ve
sonunda O'nun katında toplanacağınızı bilin - inanın.!
17/49->51.
Bir de derler ki: “BİZLER, bir kemik yığını ve toprak kırıntısı
olduğumuz zaman – yeniden yaratılıp diriltilecek miyiz.?”
De ki : “İster taş olun ister demir veya çok büyük sert görünen
bir mahlûk - yaratık olun, mutlaka yeniden diriltileceksiniz...”
Diyecekler ki : “Bizi, tekrar hayata kim döndürecek.?”
De ki : “Sizi ilk defa yaratan.” Ve alay ederek-başlarını
sallayıp diyecekler ki : “Bu iş ne zaman olacak.?”
Onlara de ki : “Umarım ki, pek yakında olacak.!”
17/52.
“ALLAH, O’gün sizi çağıracak, siz de O’na HAMD ederek bu çağrıya
uyacaksınız ve kabirlerde az bir süre kaldığınızı sanacaksınız.!
22/66.
O’SİZİ, önce yaratmış-hayat vermiştir, sonra sizi öldürecek ve
sizi tekrar diriltecektir. Gerçekten İNSAN, ÇOK NANKÖR’dür...
23/12->14.
Andolsun ki BİZ insanı BALÇIK’tan -> süzme çamurdan yarattık.
Sonra onu – bir damla SU halinde sağlam bir yere yerleştirdik.
Sonra bu suyu da KAN pıhtısına, bunu da bir parça ete çevirdik.
Bir parça etten kemikleri yarattık ve kemiklere de et giydirdik
Sonra onu – başka bir yaratışla (RÛH vererek) insanı yarattık..
Yapıp - yaratanların en güzeli olan Allah, çok uludur-yücedir..
23/15.16.
Sonra SİZLER – bütün bunlardan sonra, muhakkak ki ölürsünüz...
Sonra sizler – KIYÂMET günü muhakkak ki tekrar diriltileceksiniz.
NOT ; Âyetlerde İNSANIN YARATILIŞI açıklanmış ve diğer açıklamalar için ;
Bak->3/6. 30/27. 37/14->18. 39/6. 50/15.16. 51/56.57. 56/58.59.âyetlere.
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30/19.
ÖLÜDEN-> diriyi ve DİRİDEN de-> ölüyü O’çıkarır ve
yeryüzünü de, ölümünden sonra ancak O’canlandırır...
Ey İnsanlar.! işte–sizler de böylece mezardan çıkarılacaksınız.
30/24.
Ve SİZE KORKU ve ÜMİT veren ŞİMŞEK’leri göstermesi ve GÖKTEN
SU indirerek, yeryüzünü ölümünden sonra SULARLA diriltmesi,
O’nun varlığının delillerinden-kanıtlarındandır...
Muhakkak ki bunlarda, aklı erenler için nice ibretler vardır.!
30/50.51.
ALLAH’ın rahmetinin eserlerine bir bak ki ; Yeryüzü öldükten
sonra, onu nasıl diriltiyor. Hiç şüphe yok ki Allah, ölüleri de
böyle diriltecektir ve O’nun her şeye gücü - kudreti yeter...
Ve Rüzgârları gönderip yeşil ekinleri sararttığımızı gördükleri
zaman onlar, hemen NANKÖR’lüğe başlarlar.!
31/28.
Ey insanlar.! Sizlerin yaratılması ve tekrar diriltilmesi ;
bir tek insanın yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir.
Muhakkak ki Allah, her şeyi görür ve işitir...
NOT ; Kıyâmet koptuktan tahminen 40’yıl sonra, Âhirette İnsanlar tekrar
diriltilip, büyük hesaplaşma sonunda Cennete veya Cehenneme girilecektir.
Bu dirilmeye bir örnek verilerek, BÜTÜN İNSANLARIN DİRİLMESİNİN, BİR TEK
İNSANIN YARATILMASI gibi olduğu ve bunun Allah Tealâ için çok kolay olduğu,
Bak-> 10/45. 21/104. 30/27. 35/9. 37/14->18. 40/57.âyetlerde de belirtilmiş.

40/11.
Onlar da – derler ki :
“Ey RABBİMİZ.! Bizi 2’kere öldürdün ve 2’kere de dirilttin.!
İşte, bizler de günahlarımızı itiraf ve kabul ettik.
Bu ateşten çıkmamıza bir yol var mıdır.?”
NOT ; 2’kere öldürmek ve 2’kere de diriltilmek şöyledir ;
1.ÖLÜM – Dünyada Allah yoluna uyan İnsanların - NEFSİNİ öldürmektir ve
- Dünyada Allah yoluna uymayanları da dünyada rezil-perişan etmektir
2.ÖLÜM - insanların ölmesi ve bu dünyadan gitmesidir...
1.DİRİLİŞ - Dünyada Allah yoluna uyanların Dünyada iken âhireti benimsemesi
ve Kalplerin gerçek hâlis-imâna kavuşmasıdır. Bak->49/14.âyete
2.DİRİLİŞ – kıyâmetten sonra, İnsanların âhirette tekrar dirilişidir...
Bak->SÛRENİN son kısmında bu hususlarda ve REANKARNASYON Hk. açıklama var.

44/34->36.
Kâfirler diyor ki “ÖLÜM BİR DEFA ve BİZ TEKRAR DİRİTİLECEK
DEĞİLİZ.! Eğer DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ BABA’lerımızı GERİ GETİRİN.”
44/56.57.
CENNETTE, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar..
RABBİN bunları, Rahmetiyle Cehennem azâbından korumuştur.
İşte, en büyük KURTULUŞ BU’dur..
53/47.
Ve tekrar DİRİLTMEK de ALLAH’a AİT’tir..
----------*****----------
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2-Kere ÖLMEK – 2-Kere DİRİLMEK
ile ilgili ÖNEMLİ belgeler ;
Bak-> 2-Kere ÖLMEK–> 2/28.55->57.

6/2.112.113.122.

16/41.42.âyetlere.

8/24.Âyet,
Ey İNANAN’lar.! ALLAH ve PEYGAMBER, SİZİ DİRİLTECEK,
SİZE CAN verecek şeylere SİZİ ÇAĞIRDIĞI zaman, İCABET'edin.
ALLAH'ın, İNSANIN KENDİSİ ile - KALBİ ARASINA GİRDİĞİNİ ve
sonunda da ALLAH’ın katında toplanacağınızı bilin.!
KUTSİ HADİS : DÜNYADAKİ GERÇEK DİRİLİŞİ anlatıyor..
KULUM BANA İBÂDET ETMEKLE YAKLAŞIR ve ONU SEVERİM. SEVİNCE de
TUTAN ELİ – İŞİTEN KULAĞI – GÖREN GÖZÜ – YÜRÜYEN AYAĞI OLURUM
HEP İŞLERİNİ BENİMLE GÖRÜR...
FÜTUH’ÜL GAYB - Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ,
S: 20'den : 2'KERE ÖLMEK Hakkında ;
--------------------------------Bütün kötü arzun - hevesin kırılmadıkça, HAKK'seninle olmaz..
Heva ve hevesin yok olunca, sende hiçbir şey durmaz olur artık.
Sende, ne iyilik – ne kötülük eğlenebilir.. ne akıl ne fikir,
hiçbir şeyi seçemez olursun, VAR'la YOK arasında bir hâl alırsın
Böylece, ALLAH seni öldürür ve yeniden diriltir..
Sende, yepyeni - bambaşka bir İRADE zuhûra getirir..
Her istediğini O'irade ile istersin. Bu hale geldiğin zaman ve
her isteğin buna uyduğun zaman HAKK'TEALÂ, kendine bağladığın
asılsız varlığını alır ve SENİ YOK EDER. Bu haller sonunda,
MÜNKESİRET’ÜL KULÛB(Kırılmış-Gücenmiş kul)zümresine dahil eder.
Bu makamda iken - haberin olmadan çeşitli hikmetli işler olur.
Sonra BENLİĞİN erimeye başlar. Böylece iş, sonuna varmış olur..
ve HAKK'a kavuşmuş olursun, yani ; LİKA hasıl olur..
Zaten, bütün çalışmalar bunun içindi.
MÜNKESİRET-ÜL KULÛB'un - asıl anlamı budur...
Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a - Sırrü’l Esrâr – S;44.de ;
--------------------------------------------------Hz.İSÂ’a.s,buyurmuş ki :
İnsan, MELEKÛT âlemine geçmesi için ;
2-DEFA DOĞMASI lâzımdır ki – KUŞLAR 2-DEFA DOĞAR...
Bu sözün anlamı ; RÛHÂNİ olan – MÂNÂ âleminin doğmasıdır...
Bunun ilgilileri ; ŞERÎAT ve HAKÎKAT ilminin birleşmesidir,
Çünkü ; YAVRU, 2-SUYUN BİRLEŞMESİNDEN DOĞAR...
76/2.
BİZ İNSANI, karışık 2-NUTFE’nin birleşmesinden yarattık...
MAKSADIMIZ, İNSANI DENEMEK’tir – SINAMAK’tır...
Bu sebeple ONU, GÖRÜR ve İŞİTİR olarak yarattık...
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Dünyada gerçek anlamda – elbette bir tek ölüm var.
Ancak – 1.ÖLÜM şekli tamamen mânevi ;

------------------------------------------------1.ÖLÜM ; MECAZİ anlamda NEFSİN İSTEKLERİNİ ÖLDÜRMEK demektir,
DÜNYAYI ÖNEMSEMEMEK ve ÂHİRETİ BENİMSEMEK suretiyle,
Allah yoluna giren bir kimsenin, NEFSİNİN ölmesidir.
İradi ve ihtiyâridir ve bir mecburiyet yoktur...
İLÂHİ bir Lütuf-İhsândır ve yalnız NEFS’in ÖLÜMÜ’dür.
1.ÖLÜM ; ALLAH YOLUNA GİRMEYEN kimselerin de,
DÜNYADA REZİL ve PERİŞAN EDİLMESİ. Ölümden beterdir.
2.ÖLÜM ; MADDİ’dir, İNSAN BEDENİNİN ECELİ SONUNDA ÖLMESİ ve
29/57.âyette, HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK ve sonunda,
BİZE DÖNECEK’siniz.(Hükmü gereği bir mecburiyet.)

1.DİRİLİŞ ; MECAZİ’dir, ALLAH YOLUNA GİREN ve UYAN’ların,
NEFS’i öldükten sonra-> KALBİN DİRİLİŞİ oluyor ve
İMÂNLI bir insanın Dünyada iken ÂHİRETİ BENİMSEMESİ – demek.
Dünyada ALLAH YOLUNA GİRMEYEN ve UYMAYAN’ların da,
Dünyada Zenginlik içinde ZEVK’ü SAFÂ sürmesine imkân verilmesi
ve böylece onların BOLLUK içinde DİRİ yaşaması - anlamında...
6/44.âyet, (Ayrıca - Bak-> 46/20.)
Söylediğimiz emirleri ve verilen öğütleri UNUTTUKLARI zaman ;
Onlara, EĞLENCELİ her şeyin kapısını açtık ve kendilerine
verilen bu şeyler yüzünden ferahlayıp - ŞIMARDIKLARI zaman ;
ONLARI ANSIZIN yakaladık, mahvettik de ÜMİTSİZ kalıverdiler.!
MECAZİ anlamdaki ÖLÜM ve DİRİLİŞ – şu âyetle açıklanabilir ;
Bu âyetin de – diğer âyetler gibi GERÇEK ve MECÂZİ anlamı var.
MECÂZİ anlamı, EKONOMİK veya SOSYAL olarak İNSANI DİRİLTMEK.
5/32.âyet,
Bu sebeple – İSRAİL’oğullarına şu hükmü yazdık :
“KİM, CİNÂYET İŞLEMEMİŞ veya YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARMAMIŞ
BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜRSE, BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR...
KİM de, BUNU DİRİLTİRSE (Ölümden-Sıkıntıdan-Dertten kurtarırsa)
BÜTÜN İNSANLARI DİRİLTMİŞ GİBİ OLUR...”
Andolsun ki onlara apaçık âyetler ve delillerle Peygamberimiz
geldi. Buna rağmen onların çoğu, yeryüzünde hadlerini aştı.!

2.DİRİLİŞ ;
KIYÂMET’ten sonra, ÂHİRETTEKİ DİRİLİŞ’tir...
Kabre, NEFSİ DİRİ OLARAK GİRENLERİN, HESABININ ZOR OLDUĞU ve
Kabre, NEFSİ ÖLMÜŞ OLARAK GİRENLERİN HESABININ da KOLAY OLACAĞI,
Yukarıdaki hususlardan ve aşağıdaki âyetlerden de anlaşılıyor.
79/17->19.ve 40.âyet, (Mecâzi anlamda FİRAVUN, insanın NEFSİ’dir.)
MÛSÂ’ya demiştik ki : “FİRAVUN’a git. Çünkü O, çok azgınlaştı.!
FİRAVUN’a git de ki ; “AZGINLIKTAN KURTULUP NEFSİNİ TEMİZLEMEYE
NİYETİN VARMI.? SANA, RABBİNİN YOLUNU GÖSTEREYİM de ONDAN KORK.”
KİM, RABBİNİN makâmından korkup NEFS'ini kütülükten alıkoymuşsa,
muhakkak ki, BUNUN VARACAĞI YER de CENNET’tir.....
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Şimdi bu konuya ait, Bak-> Son kısım S; 42 –> 4-ÖLÜM.!
EVLİYÂ belgelerini görelim ;
-----------------------------Gönül incileri S;33’de Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a buyurmuş ki :
-----------------------------------------------------------HAVAS’ın = ileri kişilerin ÖLÜMÜ ;
Halktan çekilip – onlara karşı ölü gibi davranmakla – olur...
Diğer bir tabirle ;
Halka karşı, irade ve ihtiyatı elden bırakmaktır..
İşte, KİMDE böyle bir ölüm gerçekleşirse – artık onun için,
RABBİ ile beraber ebedi hayat tahakkuk eder.
Onun zahiri gerçek - ÖLÜMÜ ise ;
bir an duraklamak –- bir an mânevi hayata bürünmek,
bir an kaybolmak –-- bir an uyumak ve sonra uyanmaktır...
SABIR – bahsinde buyurmuş ki S ;44’de ;
------------------------------------Bilmez misin ki ; Halkın ÇOĞU – YARATANDAN bile HOŞNUT OLMAZ..
Nerede kaldı ki – senden hoşnut olacaklar...
O’halde ; HAKKIN RIZASI için – HALKIN eziyetlerine SABRET...
ve seni imtihan eden – çeşitli BELÂ’lara karşı dayanıklı ol...
ve bu yol – öyle bir yoldur ki ; CENÂBI HAKK -> beğenip,
seçtiği kulları hakkında – bu husustaki âdetini uygular ve
onları herkesten ayırıp çeşitli ÂFET-BELÂ ve MİHNET’lerle dener.
Öyle ki – dünya da ve âhirette de – TÂ......... arşın altından,
yerin diplerine kadar olan SAHA ONLARA DAR GELİR ve bu sebeple
vücutları FENÂ’ya gider. ALLAH onları yeniden vücuda getirip,
yepyeni bir yaratık kılar. CENÂBI HAKK, aşağıdaki âyette,
buna işaret ederek buyurmuş ki :
23/14.âyet ;
Sonra bu suyu da->KAN pıhtısına, bunu da bir parça ET’e çevirdik.
Bir parça etten->KEMİKLERİ yarattık ve kemiklere de et giydirdik.
Sonra onu – başka bir yaratışla (RÛH vererek) insanı yarattık...
YAPIP-yaratanların en güzeli olan ALLAH, çok uludur - yücedir...
NOT ; Belgelerden anlaşılan şu ki ;
İNSANLARIN ADAM OLABİLMESİ = Yani – KEMÂLE EREBİLMESİ için,
Dünyada bazı sıkıntılar - üzüntüler çekmesi – gerekiyor.!
Bu sebeple SABIR, Dinde -> imânın yarısı sayılmış 103.Sûrede..
İşte bu husus, NEFSİN ÖLMESİ için gereklidir. SABIR hakkında ;
2/155.âyet,
Muhakkak ki SİZİ biraz KORKU biraz AÇLIK, MALLARDAN NEFİSLERDEN
ve ÜRÜNLERDEN BİRAZ EKSİLTMEKLE DENERİZ. Sabredenlere müjde et.
Hz.ÖMER buyurmuş :
---------------ZORLUKLA ve kıtlıkla denendik - sınandık –> SABREDEBİLDİK.
BOLLUKLA ve Refah'la denendik - sınandık -> SABREDEMEDİK.!
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Bak-> RÛH konusu – 2.kısımda...
REANKARNASYON = Ölen kimselerin RUH’larının, yeni doğmuş başka
insanlara geçerek – dünyaya tekrar’tekrar gelmesi – varsayımıdır.
REANKARNASYON = Gerçek ölümden sonra RÛH’ların dünyaya geri
dönmesi inancıdır ve bu sapık inancı benimseyenler :
“ÖLMÜŞ GÜNAHKÂR İNSANLARIN RÛHLARI, İYİ İŞLER İŞLEYİP de ÖNCEKİ
GÜNAHLARINDAN ARINMASI ve ISLAH OLMASI ve YÜCELMESİ için,
TEKRAR - TEKRAR DÜNYAYA GERİ DÖNDÜRÜLÜYOR.!” Diyorlar.
Bu husus – KUR’AN-ı KERİM’in pek çok âyetinde RED’ediliyor ve
REANKARNASYON iddiasını açık şekilde çürüten KANIT CEHENNEM’dir.
Bu dünyada ;
Maddî ve Mânevi şekilde öldürülmek ve tekrar diriltilmek...
ancak MECÂZİ anlamda mümkündür. Fakat maddî-Fizikî olarak mümkün
değildir. Yâni – REANKARNASYON olayı yoktur, çünkü gereksizdir.
Bu husus - aşağıdaki âyetlerde – açıkça belirtilmiş ;
---------------------------------------------------

REANKARNASYON ile ilgili âyetler ;
2/166.167.
Nitekim, kendilerine uyulan kimseler ; bu AZABI görünce,
uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar kopacaktır...
Kötülere uyanlar: “Keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa da.!
bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak.” derler.
Böylece ; ALLAH onlara, hasretini çekmeleri için kötü işlerini
gösterir ve onlar cehennemden çıkamayacaklardır...
6/27->31.
ONLAR - Ateşin başında durdukları zaman : “Keşke.! DÜNYAYA
GERİ GÖNDERİLSEK de - RABBİMİZİN ÂYETLERİNİ İNKÂR ETMEYİP,
İNANANLARDAN OLSAK.!” dediklerin bir görsen...
Evet.! Önceki gizledikleri, artık belirdi – göründü onlara.!
Eğer geri gönderilseler bile kendilerine yasaklanan şeylere,
yine geri dönerler. ONLAR, şüphe yok ki YALANCI’dırlar...
Onlar : “DÜNYADAKİ YAŞANTIDAN BAŞKA BİR YAŞAM YOK’tur.!
BİZLER, TEKRAR DİRİLECEK DEĞİLİZ.!” dediler.
Rablerinin huzurunda durdukları vakit ONLARI bir görseydin
ALLAH : “BU, GERÇEK DEĞİL Mİ.?” deyince,
ONLAR : “EVET, RABBİMİZE ANDOLSUN ki GERÇEKTİR” diyecekler ve
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar – gerçekten zarara
uğramış, kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ – ÖLÜM VAKTİ, ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA – günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları, ne de kötü YÜK’tür..
7/53.
KİTABIN haber verdiği şeylerden lütuf veya cezadan başka birşey
mi bekliyorlar.? Sonucun, gelip - çattığı gün, bunu unutanlar :
“Rabbimizin Peygamberleri, bize gerçekleri getirmişlerdi. Şimdi
bize şefâat edecek kimdir.? veya tekrar dünyaya dönmemiz mümkün
olsa da orada, iyi işler - ameller işleyebilsek.” derler. Onlar,
gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir ve uydurdukları şeyler
(PUTLARI da) kendilerinden uzaklaşıp gitmiştir...
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7/172.
RABBİN, âdemoğlunun sulbünden neslini devâm ettirmiş ve onlara :
"BEN, SİZİN RABBİNİZ DEĞİL MİYİM.?" demişti.
Buna, kendilerini ŞAHİT tutmuştu.!
Onlar da....... : "EVET, ŞAHİDİZ.!" demişlerdi...
7/173.
Bu iş, KIYÂMET günü : "Bizim bundan haberimiz YOKTU" dememeniz,
veya : "Daha önce, atalarımız da EŞ-ORTAK KOŞMUŞ'lardı ve
BİZ, onlardan sonra gelen bir nesiliz. BİZİ, Bâtıl-yanlış iş
yapanların - yaptıklarından dolayı mı, helâk edeceksiniz.?"
gibi sözler söylememeniz - bahane uydurmamanız içindir...
NOT ; Âyette geçen – KÂLÛ BELÂ kelimesi, İnsanların Rabbine verdikleri söz;
Rûhlar âleminde mi.? Doğmadan - Ana rahminde mi.?
verilen sözün – zamanı hakkında – çeşitli görüşler ortaya atılmış ki ;
Akla uygun olanı RÛHLAR ÂLEMİNDE ALLAH’ın kudreti biliniyor - korkuluyor.
Sonra – İnsan, dünyaya gelip NEFS’e kavuşunca da – Rabbi ile inatlaşıyor...

10/4.
ALLAH’ın verdiği söze göre hepinizin dönüp varacağı yer O’nadır.
O, önce yaratır, sonra, inanıp da iyi işler yapanlara mükâfat
vermek için – TEKRAR DİRİLTİR... Kâfirlere de ; inkârda-inatla
direndikleri için – kaynar sudan içki ve azap vardır...
10/45.
Ve hesaplaşma gününde ALLAH onları yeniden dirilterek bir arada
topladığı zaman onlar kendilerinin, dünyada sanki bir gün veya
birkaç saat kadar kaldıklarını sanacaktır ve onlar birbirlerini
tanıyacaktır. ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalanlamış olanlar ise
zarar-ziyan içindedirler. Çünkü onlar doğru yola girmemişlerdi.
NOT ; İnsan, her yaşta geriye baktığı zaman YAŞADIĞI GÜNLERİN NE KADAR ÇABUK
GEÇİP-GİTTİĞİNİ görüyor ve bunun gibi âhirette yeniden diriltildiği zaman da,
GAYB zamanının genişliği ve DÜNYA zamanının darlığını hissedince Bak->22/47.
dünyada bir gün veya birkaç saat kaldığını sanması, tabii bir duygudur.
ÇÜNKÜ ; bilhassa dünyanın âhir-SON zamanları için Evliyâ buyurmuş ki ;
YILLAR AY GİBİ ve AYLAR GÜN GİBİ ve GÜNLER de SAAT GİBİ GEÇECEK’tir. Doğru.
İLK İNSANLAR uzun bir ömür, Bak->29/14. - 1.000 yıl kadar yaşamış ve sonraki
NESİL’lerin ömrü giderek azalmış ve bu âhir zamanda ömürler 100-yılın altına
düşmüş - Örnek ; Hz.Muhammed’sav 63’yıl yaşamış ve ilâçlar ömrü uzatıyor.
Yeniden dirildikten sonra, insanların birbirlerini tanıması hususu, başka
âyetlerde de bildirilmiş. Bak-> 7/46.->48.
52/21.âyetlere...

14/44.45.
Ey MUHAMMED.! İnsanları, azabın kendilerine de geleceği gün ile
uyar. Çünkü O’gün zâlimler : “Ey Rabbimiz.! Bize az bir süre ver
ve BİZ Dünyaya dönelim ve Senin dâvetine de Peygambere de uyalım”
diyecekler ve onlara : “Evvelce, size bir zarar-korku olmadığına
dâir yemin etmemiş miydiniz.? ve sizi kendilerine zulüm eden bir
milletin yurduna da oturtmuştuk ve onların âkıbeti, sizlere de
açıklanmıştı ve size başka örnekler de göstermiştik.” denecek.
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16/38.39.
ONLAR : “ALLAH, ölmüş bir kimseyi asla tekrar diriltmeyecektir.”
diyerek – ALLAH’a yemin etmişlerdi. Evet.! diriltecektir ve
bu, ALLAH’ın bir vaadidir. Fakat, İNSANLARIN ÇOĞU BUNU BİLMEZ.
Dünyada ayrılığa düştükleri şeyleri açıklaması ve kâfirlerin de
yalancı olduğunun bilinmesi için onları tekrar diriltecektir...
17/49.
Ve yine de derler ki : “Bizler ölüp, kemik kırıntısı-yığını ve
TOPRAK olduktan sonra, yeniden yaratılıp diriltilecek miyiz.?”
17/50.51.
Onlara de ki : “İster TAŞ veya ister DEMİR olun veya çok büyük
sert görünen bir mahlûk-yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz”
Ve “BİZİ, tekrar hayata kim döndürecek.?” diye sordukları zaman
de ki : “Sizi ilk defa yaratan, elbette sizi tekrar diriltecek”
cevabını aldıklarında da, alay ederek ve başlarını sallayıp,
“Bu iş ne zaman olacak.?” diye sordukları zaman de ki :
“Umarım ki, pek yakında olacak.”
17/52.
ALLAH O’gün sizi çağıracak, SİZ de O’na HAMD ederek bu çağrıya
uyacaksınız ve kabirlerde az bir süre kaldığınızı sanacaksınız.
21/40.
KIYÂMET-Ölüm O’gün, onlara ansızın gelir de, onları şaşırtır.!
Artık onu geri çeviremezler ve onlara süre-mühlet de verilmez.
21/95.
HELÂK ile yok ettiğimiz bir yerin tekrar MÂMUR olması HARAM’dır
ve O’insanların tekrar dünyaya dönmeleri de imkânsızdır..
23/99.100.
Onlardan birine ÖLÜM gelince :
"RABBİM.! BENİ GERİ GÖNDER. Belki İYİ İŞLER YAPARIM ve
YAPMADAN BIRAKTIKLARIMI TAMAMLARIM." der.
Evet-Evet.! Onun söylediği sâdece kendi lâfıdır.
Tekrar diriltilecekleri güne kadar, onların arkalarında,
geriye dönmekten alıkoyan, bir engel vardır.
23/112->115.
ALLAH, inkârda inatla direnenlere :
“Yeryüzünde kaç yıl kaldınız.?” diye sorduğu zaman onlar,
“Bir gün veya daha az bir müddet kadar, sayanlara sor” derler.
ALLAH da : “Pek az kaldınız. Keşke bunu bilip anlasaydınız.!
Sizi boş yere yarattığımızı ve gerçek olarak huzurumuza geri
getirilmeyeceğinizi mi sandınız.?” der.
26/96->98.
ONLAR orada, birbirleriyle çekişerek şöyle söyleşirler ve :
“Andolsun ki bizler gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydik..
Çünkü bizler, putlarımızı âlemlerin Rabbine eşit tutuyorduk.!”
26/99->102.
“Bizleri O’günâhkârlar saptırdı. Artık bizim için bir şefâatçi
veya bir yakın dost bile yoktur. KEŞKE BİZİM İÇİN DÜNYÂYA GERİ
DÖNÜŞ MÜMKÜN OLSA da, BİZLER de İNANLARDAN OLABİLSEK.” derler.
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30/11.
ALLAH önce yaratır sonra öldürür, sonra onu tekrar yaratacaktır.
Sonunda, hepiniz O’na geri döndürüleceksiniz...
30/27.
Ve önce yaratan ve sonra da bunu tekrar edecek olan ancak O’dur
Ve bu iş, ALLAH için çok kolay bir iştir.!
Ve Göklerde ve yerde olan en yüce, en üstün sıfatlar O’nundur...
Ve ALLAH, tek-mutlak galiptir, hüküm-hikmet sahibidir...
30/50.51.
ALLAH’ın rahmetinin eserlerine bir bak ki ; Yeryüzü öldükten
sonra, onu nasıl diriltiyor. Hiç şüphe yok ki ALLAH ölüleri de
böyle diriltecektir ve O’nun her şeye gücü - kudreti yeter...
Ve Rüzgârları gönderip, yeşil ekinleri sararttığımızı,
gördükleri zaman onlar, hemen NANKÖR’lüğe başlarlar.!
NOT ; Müşrik-Kâfir ve Münâfıklar, ALLAH’ı inkâr etmeseler bile, ÂHİRETE ve
ÖLÜMDEN SONRAKİ DİRİLMEYE-HESAPLAŞMAYA inanmadıkları için bu hususta pekçok
âyette ; İNSANLARIN ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLTİLECEĞİ ve ÂHİRET hayatının
olduğu – çeşitli şekillerde örneklerle açıklanmıştır ki, en akılsız insanın
bile kendisinin ilk defa yaratıldığını ve bu yaratılışın tekrar edilmesinin
mümkün olduğunu düşünmesi-bulması-bilmesi gerekmektedir. Herkesin çabucak
yaratılması da, YAĞMUR YAĞINCA HER YERİN YEŞERİP-CANLANDIĞI GİBİ olacakmış.

30/55.56.
Kıyâmetin koptuğu gün günahkâr-suçlular “Dünyada sadece birkaç
saat gibi çok kısa bir süre.” kaldıklarına dâir yemin ederler.
İşte bunun gibi, dünyada da Haktan-gerçeklerden sapıyorlar..
Kendilerine İLİM ve İMÂN verilenler de der ki :
“Andolsun ki SİZ, ALLAH’ın Kitabında yazıldığı gibi – yeniden
dirilme gününe kadar Dünyada kaldınız.. İşte bu gün – yeniden
dirilme günüdür. Fakat siz, Dünyada bunu kabûl etmiyordunuz..”
30/57.
Artık O’GÜN, zâlimlerin ÖZÜR DİLEMELERİ HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAZ.
Ve Artık O’GÜN, ALLAH’ı memnun edecek - hoşnut edecek işleri
yapmaları da kendilerinden istenmez...
32/12.
Ve SUÇLU kimseler, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş
olarak : “RABBİMİZ.! Gördük ve duyduk. Artık bizi dünyaya GERİ
gönder de hayırlı işler yapalım. Artık kesin olarak inandık..”
diyecekleri zaman onları bir görsen.!
35/37.
Onlar orada: “RABBİMİZ.! BİZİ buradan çıkar da yaptığımız kötü
işlerin yerine İYİ-HAYIRLI İŞLER yapalım.” diye bağrışırlar ve
O’zaman onlara denir ki “SİZE ibret-öğüt alacak kadar bir süre
bir ömür vermedik mi ve size, bir uyarıcı da göndermedik mi.?
İnanmadığınız için azabı tadın. Zâlimlerin yardımcısı yoktur..
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36/31.
Kendilerinden evvel nice nesilleri yok ettiğimizi ve
onların bir daha Dünyaya geri dönmediklerini görmezler mi.?
37/58->60.
Cennettekiler->Meleklere : “Dünyadaki ilk ölümden sonra, burada
bir kere daha ölmeyeceğiz ve azap da görmeyeceğiz – değil mi.?”
diye sordukları zaman MELEKLER onlara :
“İşte, en büyük kurtuluş budur..” cevabını verecektir...
39/57.58.
"ALLAH beni doğru yola sevk etseydi eğer, elbette ben de
sakınanlardan olurdum" diyeceği veya azâbı gördüğü zaman :
"Keşke.! Benim için DÖNÜŞ imkânı olsa da, iyilerden olsam,"
diyeceği günden sakının....
39/71.
Ve KÂFİRLER gurup-gurup Cehenneme sürülecek ve oraya geldikleri
zaman, Cehennem kapıları açılır ve BEKÇİLER (ZEBÂNİ) onlara :
“Sizlere Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı
ihtar eden, aranızdan bir Peygamber gelmedi mi.?” derler.
Onlar da : “EVET GELDİ.” diye cevap verirler. Fakat artık,
AZAP sözümüz, kâfirlerin üzerine hak-gerçek olmuştur...
39/72.
Onlara : “Artık, içinde sonsuza kadar kalacağınız Cehenneme
kapılarından girin. KİBİR’lenenlerin yeri ne kötüdür.!” denir..
40/11.
Onlar da – derler ki :
“Ey RABBİMİZ.! Bizi 2’kere öldürdün ve 2’kere de dirilttin.!
İşte, bizler de günahlarımızı itiraf ve kabul ettik.
Bu ateşten çıkmamıza bir yol var mıdır.?”
41/24.
Onlar ister sabretsin, ister sabretmesin, yurtları Cehennemdir.
Eğer dünyaya DÖNMEK iyilerden olmak isteseler bile imkânsızdır.
41/39.
Ve kupkuru gördüğün yeryüzüne, BİZ yağmur yağdırdığımız zaman,
kabarıp - harekete geçmesi de ALLAH’ın varlığının kanıtıdır...
Toprağa böyle can veren ALLAH, elbette ölüleri de diriltecektir.
ALLAH’ın, muhakkak ki her şeye gücü - kudreti yeter...
42/44.45.
ALLAH KİMİ SAPTIRMIŞSA, artık onun hiçbir dostu yoktur ve ALLAH
azâbını gören zâlimlerin : “DÜNYAYA DÖNECEK BİR YOL VAR MIDIR.?”
dediklerini göreceksin ve rezillikten başları öne eğilmiş halde
etrafa gizlice göz gezdirirlerken, onların ateşe gönderildiğini
görecek olan inananlar onlara : “ASIL ZARARA-ZİYÂNA UĞRAYANLAR,
KENDİLERİNE de ve ÂİLELERİNE de ZARAR VERENLERDİR.” diyecekler.
İyice bilin ki ZÂLİMLER, elbette SÜREKLİ AZAP içindedirler...
42/46.
Ve onlara yardım edebilecek ALLAH’tan başka hiçbir dost yoktur
ve ALLAH kimi saptırmışsa ona da kurtuluş için bir yol yoktur.
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63/10.
Herhangi birinize ÖLÜM GELDİĞİ ZAMAN: “EY RABBİM.! BANA BİRAZ
DAHA İZİN VER ve BEN de SADAKA VERİP İYİ KİMSELERDEN OLAYIM.!”
diye, ölümü geciktirmek için yalvarmadan önce size verdiğimiz
temiz-güzel şeylerden, ALLAH RIZASI için hayır-hasenat yapın..
63/11.
Ve ALLAH, ECELİ GELİP ÇATAN HİÇ KİMSEYİ ÖLÜMDEN GERİ BIRAKMAZ.
Andolsun ki ALLAH, yaptığınız her şeyden elbette haberdardır..
NOT ; Din âlimleri İNANMAMAKTA DİRENEN İNSANLARIN ÖLÜMLERİ YAKLAŞTIĞI ZAMAN
GERÇEKLERİ GÖRÜP KABÛL EDEREK – İMÂN EDECEKLERİNİ. Ancak bu imânın geçersiz
olduğunu, Kur’an-ı Kerîm-in âyetlerinden tefsir etmişler ve bu âyette de bu
husustan haber verilip, GELEN ÖLÜMÜN hiçbir şekilde ertelenmeyeceği ve ölüm
gelmeden evvel, âhiret için hayır-hasenât yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Böylece ; REANKARNASYON’un asla mümkün olmadığı da – anlaşılmış oluyor...
REANKARNASYON = ÖLDÜKTEN SONRA BAŞKA BEDENLERDE TEKRAR-TEKRAR DÜNYAYA GELMEK
Ve sapıklar “RUH’ların tamamen arınmasına kadar bu işin devamına” inanıyor.!

64/7.
İNKÂR edenler, KESİNLİKLE TEKRAR DİRİLTİLME OLMAYACAĞINI ileri
sürüyorlar. Ey Muhammed.! Onlara de ki : “Evet.! Yüce Rabbime
andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz ve sonra da yaptıklarınız
size bildirilecektir. Çünkü bu iş, ALLAH için çok kolaydır..”
64/9.
Toplanılacak olan MAHŞER gününde – işte O’gün, kimin aldandığı
elbette ortaya çıkacaktır ve kim, ALLAH’a inanıp da hayırlı-iyi
işler yapmışsa eğer, ALLAH da onun kötülüklerini örterek onu,
içinde sonsuza kadar kalacağı altlarından ırmaklar akan Cennete
koyacaktır. İşte en büyük kurtuluş budur...
64/10.
İNKÂR edip de âyetlerimizi yalanlayanlar ise ; İşte onlar da,
ateşe atılacak olan Cehennemliklerdir ve onlar da orada sonsuza
kadar kalacaktır ve orası ne kötü bir duraktır - konaktır.!
75/1->4.
KIYÂMET gününe andolsun ki ve
pişmanlık duyan, kendini kınayan NEFS’e andolsun ki ;
İNSANLAR, ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLTİLECEKLER’dir ve
İNSAN, kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanıyor.?
Evet.! parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle
birlikte onu yeniden yaratmaya – elbette bizim gücümüz yeter.
REANKARNASYON iddiasını açık şekilde ÇÜRÜTEN kanıtlar,
Yukarıdaki âyetlerdir ve aşağıdaki sorulardır ;
--------------------------------------------* DUA’lar, BOŞ yere mi yapılıyor.?
* ÂHİRETTE – hangi RÛH dirilecek.?
* ÂHİRET HESABI – KİME sorulacak.?
* CEHENNEM gereksiz mi, YALAN mı.?
Bu sebeple, REANKARNASYON –> hayal mahsulü bir uydurma ve
-> Sapıkların DİNİ İNKÂR etmesidir..
----------*****----------
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ÂHİRET, DÜNYADAN DAHA HAYIRLI’dır ;
ÖLÜM ile ilgili 2-KONU var ki bunlar ;
-----------------------------------1.DÜNYA’yı ÖNEMSE’mek - fakat BENİMSEMEMEK’tir,
2.ÂHİRETİ BENİMSE’mek asıl hayatın orada olduğuna İNANMAK’tır.
DÜNYAYA ÖNEM VERMEMEK – Hakkında,
Hz.İmâm ŞÂRANİ, Tembih’ül Muğterin isimli kitabında,
Şu Hadis-i Şerifleri bildirmiş ;
-----------------------------ALLAH RESÛLÜ bir gün bir çöplükten geçerken orada,
BİR KOYUN ÖLÜSÜNÜ görünce şöyle buyurdu :
* ALLAH’a KARŞI DÜNYANIN HOR ve HAKİRLİĞİ, BU KOYUNUN,
SAHİPLERİ YANINDAKİ HOR ve HAKİRLİĞİNDEN DAHA FAZLA’dır.
Bir başka hadisinde de :
* DÜNYA’nın, ALLAH YANINDA - BİR SİVRİSİNEĞİN KANADI KADAR,
DEĞERİ OLSAYDI eğer, KÂFİRLERE -> BİR YUDUM SU VERMEZDİ..”
Ebû HÂZIM derdi ki :
* Kalbinde DÜNYA MUHABBETİ bulunduğu halde,
“BEN ALLAH’ı SEVİYORUM” İddiasında bulunan kimse YALANCI’dır.
Çünkü, SEVGİLİNİN KERİH - PİS GÖRDÜĞÜNÜ -> KERİH GÖRMEK,
SEVMENİN ŞARTLARINDAN’dır...”
Vehv İbni MÜNEBBİH şöyle söylemiş :
* EY ARKADAŞLAR.! GELİNİZ, İNSANLARIN TÖVBE ETMEYİ BIRAKTIKLARI
BİR GÜNAHTAN TÖVBE EDELİM..
İnsanlar : “Nedir bu günah.?” diye sorduklarında da :
* BU GÜNAH DÜNYAYI SEVMEK’tir. İleride öyle insanlar gelecek ki,
KALPLERİNİ DÜNYA SEVGİSİ ile DOLDURACAKLAR, HATTÂ DÜNYAYA ve
DÜNYA ADAMLARINA TAPACAKLAR...” diye cevap verirmiş...
Bak-> 3/64. ve 25/43 ve 43/15.âyetlere – Bazı insanlara tapmak Hk.

Hasan-ı BASRİ buyurmuş :
* BİZ öyle kimselere yetiştik ki, ONLARA GÖRE DÜNYA,
SAHİBİNE İADE EDİLMEK ÜZERE -> EMÂNET EDİLMİŞ BİR ŞEYDİ ve
Onların, KOLAYCA ve HAFİFÇE ÂHİRETE GÖÇMELERİ de BUNDANDI.!”
Süfyân ibni UYEYNE de buyurmuş ki :
* ÂBİD ve ZÂHİD’lerin ALLAH’ı ÇOKÇA ZİKRETMELERİ,
DÜNYAYI KENDİLERİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN’dir.
Çünkü, ONLAR ALLAH’ı ANDIKÇA, DÜNYA ONLARDAN UZAKLAŞIR ve
ZİKİRDEN - ANMAKTAN AYRILDIKÇA da DÜNYA ONLARA YANAŞIR..”
33/28.29.âyetler,
Ey PEYGAMBER.! EŞ’lerine de ki : “Eğer SİZ, DÜNYA YAŞAMINI
ve DÜNYA SALTANATINI ve SÜSLERİNİ DİLİYOR ve İSTİYOR’sanız.!
gelin SİZE nikâh bedelinizi verip boşayayım ve SİZİ,
güzelce salıvereyim. Eğer SİZ, ALLAH’ı ve PEYGAMBER’ini ve
ÂHİRET YURDUNU DİLİYOR ve İSTİYORSANIZ, iyi bilin ki ALLAH ;
aranızdaki iyi davrananlar için büyük mükâfat hazırlamıştır”
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ÂHİRET ->

Ölümden sonraki yaşam – ile ilgili âyetler ;

2/86.
ONLAR, ÂHİRET karşılığında -> DÜNYA hayatını satın alanlardır.!
Bu yüzden azapları hafifletilmez ve bunlar yardım da görmezler.
2/96.
Andolsun ki YAHUDİLER ; insanlar içinde, DÜNYA hayatına en çok
kıymet verenlerdir. ALLAH'a eş'koşanlardan bile, çok daha fazla
HAYATA düşkündürler. Her biri ömrünün 1.000-YIL olmasını ister.
Oysa, ömrünün uzun olması hiç kimseyi, azaptan uzaklaştırmaz.
ALLAH, onların yaptıklarını elbette görüyor...
2/212.
İNKÂR edenlere, DÜNYA hayatı güzel görünür.!
ve onlar, İNANANLARLA ALAY EDERLER. ALLAH’a karşı gelmekten
sakınanlar da ; Kıyâmet günü, onların üstünde olacaklardır...
ALLAH, dilediğine hesapsız şekilde nîmet verir...
3/77.
ALLAH'a verdikleri SÖZÜ ve YEMİN’lerini az bir şeye – dünya
menfaatine değişenlerin, ÂHİRET'te hiçbir nasipleri yoktur...
ALLAH, Kıyâmet gününde onlarla konuşmaz ve yüzlerine bakmaz ve
onları temîze çıkarmaz ve onlar için elem verici azâp vardır..
3/145.
ALLAH’ın İZNİ OLMADIKÇA –> HİÇ KİMSE ÖLEMEZ...
Herkesin ömrü-ölümü tâyin edilmiştir. Bu şaşmaz bir yazıdır.
KİM, DÜNYA NİMETİNİ isterse, ona - ondan veririz ve
KİM, ÂHİRET SEVÂBINI - NİMETİNİ isterse, ona da bundan veririz.
Ve şükredenlerin mükâfatını mutlaka vereceğiz...
NOT ; NİMETLER 2’ÇEŞİT ; 1.DÜNYA NİMETLERİ, 2.ÂHİRET NİMETLERİ..
Âyette bildirilen ve bu dünyada kavuşulan her iki nimet ise ;
GAREKTİĞİ GİBİ CİHÂD ve SABIR edenlere kısmet olan çifte mükâfat oluyor..

3/176.
Ey MUHAMMED.! İnkâra koşuşanlar SENİ ÜZMESİN. Elbette onlar,
ALLAH'a hiçbir zarar veremezler ve ALLAH onlara ÂHİRETTEN,
BİR PAY VERMEK İSTEMİYOR ve onlara büyük azaplar vardır...
3/185.
HER CANLI ÖLÜMÜ tadacaktır ve Kıyâmet günü ; yaptıklarınızın
karşılığı - size noksansız olarak ödenecektir. Kim ki Ateşten
uzaklaştırılıp, Cennete kabûl edilirse O’artık kurtulmuştur.
Ve bu DÜNYA hayatı, sâdece aldatıcı bir yaşamdan ibarettir.
4/77.
Evvelce kendilerine : “Ellerinizi savaştan çekin. NAMAZ kılın ve
ZEKÂT verin.” denilen kimseleri görmüyor musun..? Şimdi, onlara
savaşmak FARZ emredilince içlerinden bir kısmı ALLAH’tan korkar
gibi, hattâ daha da şiddetli olarak DÜŞMANDAN KORKUYA kapıldılar
ve : “RABBİMİZ.! Niçin bize savaşmayı farz kıldın.? Savaşmayı,
bir süre ertelesen olmaz’mıydı..? dediler. Onlara : “BU DÜNYANIN
FAYDASI PEK AZDIR. ÂHİRET ise ALLAH’a KARŞI GELMEKTEN SAKINANLAR
için DAHA HAYIRLI’dır ve SİZE KIL KADAR HAKSIZLIK YAPILMAZ.” de.
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6/29.30.
ONLAR evvelce : “DÜNYADA YAŞAMAKTAN BAŞKA BİR YAŞAM YOKTUR.!
ve BİZLER, TEKRAR DİRİLECEK - DİRİLTİLECEK DEĞİLİZ.” demişlerdi.
Rablerinin huzurunda durdukları vakit, onları bir görseniz.!
ALLAH onlara : “BÜTÜN BUNLAR, GERÇEK DEĞİL Mİ.?” deyince,
Onlar da şöyle diyecek: “EVET, RABBİMİZE ANDOLSUN Kİ GERÇEKTİR.”
Ve Rableri de şöyle buyuracak :
“Öyleyse, inkâr etmenizin karşılığı olan azâbı artık tadın.”
6/31.
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar, çok zarara uğramış ve
güzel şeyleri kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ–ÖLÜM VAKTİ, ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA, bütün günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları yük, ne kötü yüktür.
6/32. (Bak->Benzer âyet 29/64.)
DÜNYA hayatı, ancak bir oyun, bir oyalanma dan ibarettir.
Ve ÂHİRET yurdu ise, sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
Ve hâlâ aklınız bunu almayacak – aklınız buna ermeyecek mi.?
NOT ; Bu âyette, insanların ve inananların da çoğunluğunun inanmadığı şey ;
ÂHİRET HAYATININ DÜNYADAN DAHA GÜZEL olduğudur. Çünkü bunu sindiremeyen
çoğunluk, BÜYÜK BİR HIRSLA – Dünya nimetlerini kazanmak için çaba harcıyor.
Din büyükleri buyurmuş ki ; “Dünyada kalacak kadar dünya için ve âhirette
kalacak kadar da âhiret için çalışınız.” Fakat insanlar birçok şeyleri ters
anladığı gibi bunu da ters uyguluyorlar ve bu ters uygulamalar bu kimselere
zarar veriyor. Sadece dünyadaki en hafif zararı en iyi açıklayan sözler, şu
Hadis’i Kutsi de söylenmiş ve “ALLAH TEALÂ dünyaya buyurmuş ki : EY DÜNYA.!
BENİM İÇİN ÇALIŞANA HİZMET EYLE, SENİN İÇİN ÇALIŞANI da KÖLE GİBİ KULLAN..”
Bir Hadis : HER ÜMMETİN BİR FİTNESİ VARDIR. ÜMMETİMİN FİTNESİ MALDIR..

7/169.170.
Onlardan sonra gelen bir nesil, KİTABA VÂRİS oldu...
"BİZ, NASIL OLSA AF'FEDİLECEĞİZ.!" diyerek, KİTABIN hükümlerini
DEĞİŞTİRME karşılığında, bu dünyanın değersiz mallarını alırlar.
Yine, buna benzer, geçici bir şey kendilerine gelince, onu da
alırlar. Halbuki onlardan, ALLAH'a karşı, ancak gerçek olanları
söyleyeceklerine dair, Kitap üzerine SÖZ'ALINMAMIŞ MIYDI.?
Ve onlar, Kitapta olanları okumamışlar mıydı.? ÂHİRET yurdu,
sakınanlara daha hayırlıdır. Hâlâ, AKLINIZ buna ermiyor mu.?
KİTABA sarılıp, NAMAZ kılanların mükâfatlarını zâyi etmeyiz...
8/67.
Hiçbir PEYGAMBER – yeryüzünde, kâfirlere galip gelip, onları
kahretmedikçe – ESİR almamıştır. SİZLER, GEÇİCİ DÜNYA MALINI
İSTİYORSUNUZ – HALBUKİ ALLAH -> ÂHİRETİ KAZANMANIZI İSTİYOR...
Andolsun ki ALLAH çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir...
9/38.
Ey İNANANLAR.! size ne oldu da – size :
“ALLAH YOLUNDA SAVAŞA ÇIKIN.” dendiği zaman,
olduğunuz yerde donup kaldınız..!? ÂHİRETİ BIRAKTINIZ da,
DÜNYA YAŞAYIŞINA MI RAZI OLDUNUZ.? Halbuki ;
Dünya yaşayışının faydası – âhirete kıyasla pek AZ’dır.”
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10/45.
HESAPLAŞMA gününde ALLAH, onları yeniden dirilterek bir arada
topladığı zaman onlar kendilerinin, dünyada sanki bir gün veya
birkaç saat kadar kaldıklarını sanacaktır ve onlar birbirlerini
tanıyacaktır. ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalanlamış olanlar ise
zarar-ziyan içindedirler. Çünkü onlar doğru yola girmemişlerdi.
NOT ; İnsan yaşlandıkça geriye bakıp, YAŞADIĞI GÜNLERİN NE KADAR ÇABUK
GEÇİP-GİTTİĞİNİ görüyor ve bunun gibi âhirette yeniden diriltildiği zaman,
GAYB zamanının genişliği ve DÜNYA zamanının darlığını hissedip Bak->22/47.
dünyada bir gün veya birkaç saat kaldığını sanması, tabii bir duygudur.
ÇÜNKÜ ; bilhassa dünyanın âhir-SON zamanları için Evliyâ buyurmuş ki ;
YILLAR AY GİBİ ve AYLAR GÜN GİBİ ve GÜNLER de SAAT GİBİ GEÇECEK’tir.
İLK İNSANLAR uzun bir ömür, Bak->29/14. 1.000 yıl kadar yaşamış ve sonraki
NESİLLERİN ömrü giderek azalmış ve bu âhir zamanda ömürler 100 yılın altına
düşmüş. Örneğin; Hz.Muhammed’sav 63’yıl yaşamış ve ilâçlar ömrü uzatıyor.!
Yeniden dirildikten sonra, insanların birbirlerini tanıması hususu, başka
âyetlerde de bildirilmiştir. Bak-> 7/46.->48.
52/21.âyetlere...

11/15.
KİM ki yalnız DÜNYA hayatını ve güzelliklerini dilerse eğer,
onlara işlerinin karşılığını noksansız olarak dünyada veririz..
Ve onlar burada, bu karşılıklar için hiçbir noksan bulamazlar.!
11/16.
Fakat ONLARA âhirette, ateşten başka bir şey yoktur.! Onların,
dünyada yaptıkları da âhirette bir işe yaramaz - boşa gitmiştir.
Onların yaptıkları şeyler zâten bâtıldı. (Beğenilmeyen-sahte iş)
NOT ; İMÂNSIZ İNSANLARIN, Dünyadaki bütün işleri elbette KÖTÜ değildir.
Âyette buna işâret edilerek Bütün İNKÂRCILARIN iyi işlerinin karşılığı olan
mükâfatlarının dünyada verileceği ve bu hayırlı-iyi işlerinin âhirette bir
faydası veya mükâfatı olmayacağı vurgulanıyor... Bundan anlaşıldığı gibi ;
İMÂNLI ve İHLÂSLI MÜSLÜMANLARIN, iyi-hayırlı işlerinin karşılığının ise ;
hem Dünyada ve hem de ayrıca âhirette verileceği anlaşılıyor Elhamdülillâh.
Bak-> 2/86.90.212. 3/145.
6/32.
29/64.âyetlere..!

12/56.
Ve böylece YÛSUF’a, MISIR’da bir mevkî - makam verdik.!
Ve nerede oturmayı isterse, orada dilediği kadar oturabilirdi.
İşte BİZ ; DİLEDİĞİMİZ KİMSEYE RAHMETİMİZİ BÖYLE BAĞIŞLARIZ ve
İYİ DAVRANANLARIN da MÜKÂFATINI, ASLA ZÂYİ ETMEYİZ.
12/57.
Fakat, İNANAN ve ALLAH’a karşı gelmekten sakınan kimseler için
ÂHİRET mükâfatı, elbette bundan daha hayırlıdır...
12/109.
Ey MUHAMMED.! Senden önceki birçok şehir halkına da, içlerinden
bazı erkeklere VAHY’ederek, onlara Peygamberler gönderdik...
Onlar, kendilerinden önceki milletlerin acı âkıbetlerinin,
ne olduğunu görmeleri için yeryüzünde – hiç mi gezmiyorlar.!?
ÂHİRET yurdu, sakınanlar için elbette daha iyi daha hayırlıdır.
Buna, akılınız niçin ermiyor.?
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13/26.
ALLAH, KİMİ DİLERSE ONUN RIZKINI BOLLAŞTIRIR veya DARLAŞTIRIR..
Ve ONLAR, dünya yaşayışı ile şımarır ve böbürlenirler.!
Oysa, âhiretin yanında, dünya hayatı değersiz ve süresi az ve
geçici bir yaşamdan – bir faydalanmadan ibarettir...
14/18.
RABLERİNİ İNKÂR EDENLERİN İYİ AMELLERİ-İŞLERİ ; Fırtınalı bir
havada Rüzgârın şiddetle savurup yok ettiği KÜL YIĞINI gibidir
ONLAR, bu iyi amellerinden Âhirette bir şey elde edemezler.!
İşte, ALLAH’tan - HAK’tan ayrılan sapıkların sonu böyledir...
NOT ; CEHENNEM’deki durum 16.17.âyetlerde ve çeşitli Sûrelerde anlatılıyor..
18.âyette ise ; İNKÂR EDİP, KÂFİR OLARAK ÖLEN İNSANLARIN dünyada yaptıkları
bütün iyiliklerinin karşılığı-mükâfatları, onlara dünyada verileceği için,
Âhirette onların bu iyiliklerinden hiçbir fayda göremeyeceği ve bu iyilikler
SAVRULARAK DAĞILIP YOK OLMUŞ KÜL YIĞININA benzetilerek – açıklanmış...
Bak-> 4/137. 7/147. 9/53. 25/23. 47/8.âyetlere ve Kur’an-ı Kerîm-de ;
birçok husus, bu şekildeki mükemmel benzetmelerle izah edilmektedir...
Dünyadaki iyi-hayırlı işler için, âhirette de mükâfat alınabilmesi ancak ;
ÂMENÛ = önce İMÂN ve sonra ÂMİLUSÂLİHÂTİ = iyi-hayırlı iş yapmak gerekiyor.

17/18.
Her kim – bu hemencecik geçen DÜNYAYI diler-isterse.! Biz de,
dilediğimize – dilediğimiz kadar bu dünyada çabucak veririz..
Sonra da onu – cehenneme koyarız. Oraya, kınanmış ve
Rabbinin rahmetinden kovulmuş olarak atılır...
17/19.
Her KİM - İnanarak ÂHİRETİ diler ve bu hususta çalışırsa..
Böyle kimseler, çalışmalarının mükâfatını mutlaka görürler...
17/20.
Onlara da - bunlara da, herkese de Rabbinin nîmetinden veririz.
Zaten, Rabbinin nîmeti, dünyada kimseden men edilmemiştir...
28/83.
BİZ, ÂHİRET YURDUNU ; yeryüzünde gururla - böbürlenmeyi ve
bozgunculuğu istemeyen ve Bize itaatkâr kimselere veririz...
Sonuç, ALLAH’a karşı gelmekten sakınanlarındır.
29/64. (Bak->Benzer âyet 6/32.)
ve BU DÜNYA HAYATI, BİR OYUN – BİR OYALANMADAN İBÂRET’tir...
ve ASIL YAŞANACAK HAYAT, ÂHİRET YURDUNDAKİ HAYAT’tır...
Keşke insanlar, bunu bilmiş ve buna inanmış olsalardı.!
30/7.
ONLAR, DÜNYA yaşayışının yalnız görünen kısmını bilirler,
Onlar, ÂHİRET'ten habersizdirler.!
30/19.
ÖLÜDEN —> diriyi ve DİRİDEN de —> ölüyü O’çıkarır ve
yeryüzünü de ölümünden sonra ancak O’canlandırır diriltir ve
ey İNSANLAR.! İşte sizler de böylece mezardan çıkarılacaksınız.
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31/28.
Ey İNSANLAR.! Sizlerin yaratılması ve tekrar diriltilmesi ;
bir tek insanın yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir.
Muhakkak ki ALLAH, her şeyi görür ve işitir...
NOT ; Kıyâmet koptuktan tahminen 40’yıl sonra, Âhirette İnsanlar tekrar
diriltilecek ve büyük hesaplaşma sonunda Cennete veya Cehenneme girilecektir.
Bu dirilmeye bir örnek verilerek, BÜTÜN İNSANLARIN DİRİLMESİNİN, BİR TEK
İNSANIN YARATILMASI gibi olduğu ve bunun Allah Tealâ için çok kolay olduğu da
Bak-> 10/45. 21/104. 30/27. 37/14->18. 40/57. âyetlerde belirtilmiştir...

35/9.
RÜZGÂRI göndererek BULUTLARI yürüten de ALLAH’tır. Biz onu, ölü
bir bölgeye göndeririz ve ölümünden sonra O’topraklara hayat-can
veririz.! İnsanların tekrar dirilmesi de işte bunun gibidir...
39/68.
Ve SÛR’a üflendiği zaman, Allah’ın dilediği BAZI KİMSELER hariç
Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün canlılar düşüp-ölürler. Sonra
SÛR’a bir kere daha üflendiği zaman, ölüler hemen ayağa kalkar
ve hayretler içinde, şaşkın-şaşkın etrafa bakışırlar.!
NOT ; Bu âyette Kıyâmetin nasıl başlayacağı ve tekrar dirilişin nasıl olacağı
kısaca belirtiliyor. Âyetteki BAZI KİMSELER Hz.CEBRÂİL, Hz.MİKÂİL, Hz.İSRÂFİL
Hz.AZRÂİL + diğer Cennet-Cehennem Melekleri olan RIDVÂN ve ZEBÂNİ’ler ve
Cennet kadınları HÛRİ’ler ve ölümü tadan fakat DİRİ olanlara tekrar ÖLÜM yok.
Bak->3/169.170.âyetlere göre Allah yolunda öldürülenler ölü değil-diridirler.
Ve anlaşıldığı gibi, TOPTAN ÖLÜM ve DİRİLİŞ için SÛR’a - 2’defa üfürülecek..!

39/69.
O’GÜN yeryüzü Rabbinin NÛRU ile aydınlanır ve KİTAPLAR açılır
ve PEYGAMBERLER ve ŞÂHİTLER getirilir ve onlara asla haksızlık
veya zulüm yapılmaksızın, aralarında adaletli hüküm verilir...
39/70.
Ve HERKESE ne yapmışsa karşılığı noksansız olarak ödenecektir.
Çünkü ALLAH, onların yaptıklarını en iyi bilendir...
NOT ; Bu âyette, Kıyâmet sonrasında BÜYÜK HESAPLAŞMANIN nasıl başlayacağı ve
KİTAPLAR’ın ....; Dini Kitaplar ve insanların-cinlerin AMEL DEFTERLERİ olduğu
PEYGAMBERLER’in ; Ümmetlerin-Milletlerin-Kavimlerin UYARICILARI olduğu,
ŞÂHİTLER’in ....; Peygamberler-Evliyalar-Âlimler ve İnsanlar-Cinler olduğu,
KUR’AN-ı KERİM’in diğer âyetlerinde belirtilmiştir...

40/39.
Ey MİLLETİM.! Şüphesiz ki bu DÜNYA yaşayışı gelip-geçicidir.
Fakat ÂHİRET ise, doğrusu kalınacak yurttur...
41/39.
Ve kupkuru gördüğün YERYÜZÜNE BİZ, yağmur yağdırdığımız zaman,
kabarıp - harekete geçmesi de ALLAH’ın varlığının kanıtıdır...
Toprağa böyle can veren ALLAH, elbette ölüleri de diriltecektir.
ALLAH’ın, muhakkak ki her şeye gücü - kudreti yeter...
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42/20.âyet,
ÂHİRET KAZANCI DİLEYENİN - İSTEYENİN BU KAZANCINI ARTIRIRIZ ve
DÜNYA KAZANCI İSTEYENE de, BUNDAN VERİRİZ.
Fakat onun, ÂHİRETTE HİÇBİR NASİBİ YOKTUR.!
NOT; Âyette, EN KÂRLI DUA’nın-dilemenin-istemenin ÂHİRETİ İSTEMEK olduğu ve
en tehlikeli – en zararlı dua’nın-dilemenin-istemenin de, âhirete inanmayıp,
yalnız dünya için dilekte-istekte bulunulmak – olduğu vurgulanıyor.!
Âyette, DUA’nın ne kadar önemli bir ibâdet olduğu da, anlaşılmış oluyor...

43/33->35.
Ve Eğer – İNSANLARIN BİR-TEK İNKÂRCI ÜMMET OLMALARINI ÖNLEMEK
İSTEMESEYDİK, RAHMÂN OLAN ALLAH’ı İNKÂR EDENLERE ÖYLE İMKÂNLAR
VERİRDİK ki ; ONLARIN EVLERİ’nin TAVANLARINI ve MERDİVENLERİNİ
ve KAPILARINI ve ÜZERİNE OTURUP-YASLANDIKLARI KANEPE-KOLTUKLARI
GÜMÜŞTEN YAPAR ve ALTIN BEZEKLERLE İŞLERDİK ve KENDİLERİNİ de,
ALTINA-ZİYNETE-ZENGİNLİĞE BOĞARDIK ve bunlar, onlar için dünya
geçimliğidir. ÂHİRET, ALLAH’a karşı gelmekten sakınanlarındır..
NOT ; DÜNYADA İNSANLARI SAPTIRAN ve KÂFİRLİĞE hattâ Peygamber olduğunu iddia
etmeye veya FİRAVUN gibi kendini İLÂH olarak ilân etmeye kadar götürebilen
şeyler ; PARA ve MALDA HADDİ AŞKIN ZENGİNLİK ve MAKAMDA DÜNYAYA HÜKMEDİCİ BİR
HÜKÜMDARLIK sebep oluyor.. İnsanların tamamının Kâfir olmasını önlemek için,
ALLAH TEALÂ’nın Rahmeti gereği, insanlara ölçülü ihsân ettiği belirtilmiş...
Bu sebeple insanların Dünyayı önemsemesi fakat ÂHİRETİ BENİMSEMESİ gerekiyor.
Bak->6/44.123. 9/55.85. 15/88. 23/55.56.64->67. 28/58. 46/20. 74/11->17.

46/20.
ATEŞE atılacakları gün kâfirlere denir ki : “DÜNYA HAYATINIZDA,
SAHİP OLDUĞUNUZ HER GÜZEL ŞEYİ YOK BAHASINA HARCADINIZ ve ZEVKÜ
SAFÂ ile YOK ETTİNİZ.! YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE GURUR KİBİR ile
BÜYÜKLÜK TASLAMANIZ ve DOĞRU YOLDAN ÇIKMANIZ sebebiyle, BU GÜN
YAPTIKLARINIZIN KARŞILIĞI OLAN ALÇALTICI AZABA UĞRAYACAKSINIZ.”
55/56.
ÂHİRET hayatında,
daha önce İNSAN ve CİNİN DOKUNMADIĞI EŞLER - HURİLER VAR..
57/20.
İyi bilin ki – DÜNYA YAŞAYIŞI ancak bir OYUN’dur, EĞLENCE’dir ve
bir SÜS’tür ve aranızda bir ÖVÜNME’dir ve MALLARDA, EVLÂTLARDA
ÇOĞALIŞ’tır. Bütün bunlar tıpkı bir YAĞMUR’a benzer ve bitirdiği
Ekinler - Bitkiler ekicilerin hoşuna gider ve sonunda da sararır
kurur ve çer-çöp olurlar. ÂHİRETTE ise, ÇETİN BİR AZAP VARDIR.!
ve orada, ALLAH’ın HOŞNUTLUĞU ve RIZASI ve BAĞIŞLAMASI da vardır.
ve DÜNYA yaşayışı aldatıcı bir geçinmeden başka bir şey değildir.
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74/39->47.
Ancak – SAĞ’taraftakiler böyle değildir...
İşte bunlar, CENNET’lere girecek olanlardır ve orada bunlar,
günahkârların hallerini sorup - konuşurlar – onlara :
“Sizi bu hâle getiren ve CEHENNEME sokan nedir.?” diye sorunca,
Günahkârlar da bunlara cevap verip, derler ki :
“BİZ, NAMAZ KILMADIK ve YOKSUL’ları DOYURMADIK ve
BİZLER, BOŞ LÂFLARLA OYALANAN SAPIKLARLA BİRLİK OLDUK ve
CEZA GÜNÜNÜ DE YALANLARDIK. Nihayet, BİZE ÖLÜM GELİP - ÇATTI.”
74/48.
Artık, şefâatçilerin ŞEFÂATİ de onlara hiç bir fayda sağlamaz.
NOT ; KUR’AN-ı KERÎM’de, SAĞ = İMÂNLI-İYİ ve SOL = KÂFİR-KÖTÜ kimseler için
kullanılmış bir kelime... bu husustaki diğer âyetler şunlar ;
Bak->56/8->14.27->34.41->48. 84/7->9. 90/18->20.âyetler – SAĞ-SOL Hk...

74/49->51.
O’hâlde, ne oluyor da KUR’AN-dan ÖĞÜTTEN YÜZ ÇEVİRİYORLAR.?
Onlar sanki ; ASLAN’dan ürken, YABÂNİ EŞEK’ler gibidirler...
74/52.53.
Belki onlardan her biri, GÖKTEN kendisine apaçık yazılı-sayfalı
KİTAPLAR verilmesini istiyorlar - bekliyorlar ve
Evet.! Onlar âhiretten de korkmuyorlar...
NOT ; KUR’AN-ı KERİM’den yüz çevirenler, ASLAN’dan ürken YABÂNİ EŞEK’lere
benzetilmiş ve Allah Tealâ-nın bu benzetmesi – ne güzel bir benzetmedir...
KÂFİRLERİN, MÜŞRİKLERİN ve MÜNÂFIKLARIN, GURUR-KİBİR sebebiyle Dine-İmâna
uymadıkları ve Peygamberlere inanmadıkları ve kendilerini Peygamberlerden
üstün gördükleri için, Kendilerine gökten Kitap indirilmesini bekledikleri
ve onların ÂHİRETTEN de KORKMADIKLARI ALLAH TEALÂ tarafından bildirilmiş..

75/20.21.
Ey İNSANLAR.! Acele etmeyin. SİZ, çabucak elde edebileceğiniz
DÜNYA nimetlerini seviyorsunuz ve ÂHİRET’i bırakıyorsunuz.!
76/27.
Muhakkak ki İNSANLAR ; kolay ve çabuk elde edilen geçici,
DÜNYA nimetlerini seviyorlar - diliyorlar da, önlerindeki,
son derece ağır ve çetin olan ÂHİRET gününü ihmâl ediyorlar.!
87/16.17.
Fakat SİZ – dünyayı tercih ediyor, dünyayı diliyorsunuz..
Hâlbuki ÂHİRET, daha hayırlı ve süreklidir...
93/3.4.
Ey MUHAMMED.! Rabbin seni ne terketti – ne de Sana darıldı..
Elbette – SENİN İÇİN ÂHİRET –> DÜNYADAN DAHA HAYIRLI’dır....
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Hz.İMÂM GAZÂLİ’den tercüme eden Ömer BEĞ,

KIYÂMET ve ÂHİRET

isimli kitaptan derlemeler ;
------------------------------------------------------S; 7->den – ANA KARNINDAKİ ÇOCUĞA RÛH VERİLMESİ Hakkında
ve ÖLÜMLER Hakkındaki bilgiler, aşağıda özetlenmiştir
ve korkulu açıklamalara burada yer verilmedi ;
-------------------------------------------Bir BABA’nın tohumu, ANA karnında bir yumurta ile birleştiği
Zaman, ÇOCUĞUN CİSİM SURETİ OLUŞUR fakat henüz ÇOCUK ÖLÜ’dür.
ALLAH TEALÂ, bu çocuğa RÛH verilmesini emrettiği zaman,
RÛH çocuğa verilince, karındaki ÇOCUK hareket etmeye başlar.
NOT; Çocuğa RÛH verilme zamanına kadar olan süre içinde,
KÜRTAJ yapılmasında DİNİ bir sakınca olmadığı anlaşılıyor.
Bu sürenin kaç hafta olduğunu ancak, TIP ilmi belirler.!
ÇOCUK dünyaya geldikten sonra ECELİNE kadar yaşar ve ÖLÜM vakti
geldiği zaman 4-MELEK gelir ve bunlar RÛHU çekerek çıkarırlar..
Bu sırada ölen kimse, Melekler âlemini görür fakat konuşamaz.
Bu sırada ölen kimseye ŞEYTAN birçok fitneler telkin eder,
Ancak, ALLAH TEALÂ’nın şaşırmasını dilediği KÖTÜ kimseler,
Şeytana uyarlar ve ölüm anında yüzlerinde KORKULU bir ifade
oluşur. Fakat ALLAH TEALÂ’nın koruması altındaki İYİ kimseler
ise İlâhi rahmet sayesinde, Şeytandan kurtulurlar ve
yüzlerinde ferahlanmış bir ifade ile gülücükler oluşur ve bunun
sebebi, Hz.CEBRÂİL’in bu kimseye gelmesi ve şunu söylemesidir :
“BENİ BİLİR MİSİN.? BEN CEBRÂİL’im BUNLAR SENİN DÜŞMANLARIN’dır,
BUNLARA UYMA SAKIN ve SEN ŞERİÂT’i MUHAMMEDİYE ÜZERİNE VEFÂT ET”
İşte bu durum ; 3.ÂL-i İMRÂN sûresinin 8.âyetinde açıklanmış ;
BismillâhirRahmânirRahîm.
3/8.âyet ;
RABBİMİZ.! BİZİ doğru yola eriştirdikten sonra,
kalplerimizi eğriltme - saptırma, katından bize rahmet bağışla..
Muhakkak ki SEN, sınırsız lütuf ve ihsân sahibisin...
Bazı kimselerin ÖLÜMLERİ şöyle olur ;
----------------------------------Bazı kimseler, NAMAZ kılarken ölür,
Bazı kimseler, UYKUDA iken ölür, (Bu husus 39/42.âyette)
Bazı kimseler, ZİNÂ yaparken ölür,
Bazı kimseler, SARHOŞ iken ölür,
Bazı kimseler, MÜZİK dinlerken ölür,
Bazı kimseler ÖLÜRKEN, tükürüğü akmış YÜZÜ kararmışsa ŞÂKİ’dir.
Bazı kimseler ÖLÜRKEN, YÜZÜ pâk ve sanki gülümsüyorsa İYİ’ dir.
Hadis’i Şerif de buyurulmuş ki :
-----------------------------ÖLÜM hastalığında olanlara,
“LÂ İLÂHE İLLALLÂH MUHAMMED’en RESÛLLULÂH” sözünü telkin ediniz.
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DÜNYA’da ÖLEN KİMSELERİN RÛHLARI’nın,
GÖKYÜZÜNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNE dair,
BİLGİ ve BELGELERİN ÖZETİ AŞAĞIDA ; S; 10->dan...
--------------------------------MELEK’ler, RÛH’la beraber aşağıdaki semâlara çıkar ve
Semâlardan geçemeyenler KABRE GERİ DÖNÜYOR... Diğerleri,
1.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu İNANCI - İMÂNI üzerine.
2.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu NAMAZ üzerine..
3.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu ZEKÂT üzerinedir.
4.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu ORUÇ ve HARAM üzerine.
5.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu HAC üzerine...
6.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu TÖVBE-SADAKA üzerine..
7.KAT SEMÂYA gelince – Buradaki sorgu EMR-İ MÂRUF üzerine..
8.KAT SEMÂYA gelince – Burada HER İYİLİĞİ ALLAH RIZASI için,
yapanlar -> HOŞ GELDİNİZ – diyerek karşılanıyor...
NOT; Bunlardan da anlaşılıyor ki - öbür dünyada :
DÜNYADAN ALKIŞLARLA UĞURLANARAK GÖÇMENİN değil, Meleklerin :
HOŞ GELDİN EY KUTLU KİŞİ - Diyerek karşılamasının DEĞERİ VAR.
S; 13-den ;
Mensûr bin AMMAR’ı rüyâsında gören bir arkadaşı ona sormuş :
* ALLAH TEALÂ sana nasıl muamele etti ey Ammâr.? deyince,
* BANA NE İLE GELDİN.? diye sordu ve BEN de :
* 36 HAC ile geldim... deyince bana,
* Onlardan hiç birini KABUL ETMEDİM. Başka ne ile geldin.?
* 360 HATMİ ŞERİF ile geldim... deyince bana :
* Onlardan hiç birini KABUL ETMEDİM. Başka ne ile geldin.?
* Yâ RABBİ.! RAHMETİNLE geldim... deyince bana :
* İşte şimdi bana geldin. BEN de seni AF-mağfiret ettim.. dedi.
İşte, bazı insanlar SEMÂ’lardan ve
İşte, bazı insanlar KÜRSİ’ye geldikleri zaman GERİ çevrilirler.
S; 17-den ;
MEZARA konan ölüye -> MÜNKER ve NEKİR isimli 2-MELEK gelir,
* RABBİN KİM.? DİNİN NEDİR.? PEYGAMBERİN - KİTABIN NEDİR.?
Sorularını sorar ve doğru cevap verenlerin kabri NÛR ile dolar.
Kötü-SAPIK insanların DİLİ DOLAŞIR veya konuşamaz olur ve
Bu kimselere Cehennemden bir kapı açarlar KABİR AZABI başlar ve
Kıyâmete kadar ölüler – BU HÂL üzere kalırlar...
S; 26-dan ;
MEZARA konan ölüler 4-halde bulunurlar ;
Bunların ilk ikisi KÖTÜ – diğerleri İYİ insanlar içindir...
1.AZAP üzere,
2.HAKARET üzere, bunlar kabir azabıdır...
3.RAHMET üzere, 4.İKRAM üzere, bunlar da huzur içindedir..
S; 27-den ; İNTİHAR ederek kendini öldürmek dinen 2’ye ayrılıyor,
a.BİLİNÇLİ – ŞUURLU olarak intihar edenler CEZA görüyor..
b.AKLINI KAYBEDEREK-> ŞUURSUZ veya ÖLMEDEN ÖNCE TÖVBE EDEREK.!
İNTİHAR edenler --> AF’edilebiliyor.. (Bak->Son kısımda örnek var)
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Hz.MEVLÂNA r.a. MESNEVİ’den,
ÖLÜM’ü sevenler - isteyenlerle ve istemeyenlere dair,
ÖLÜM ile ilgili derlemelerin özeti aşağıda ;
-----------------------------------------1/1540.Beyit ;
KUR'AN-ın hükümlerini tutar - KISSA'larından hisse alırsan
CAN KUŞU'na TEN KAFESİ DAR GELİR.!
1/2296-> devamında ;
Kökümüzü söken GAM’lar, ömrümüzün ortağına benzer.
Her hastalık, ölümün bir parçasıdır...
Eğer Hastalık sana TATLI geliyorsa, Ölüm de sana tatlıdır...
Ey BOŞBOĞAZ.! Hastalıklar sana ölümden gelen elçilerdir...
TATLI YAŞAYAN, SONUNDA -> ACI ÖLDÜ.
TEN kaydında olan, canını kurtaramadı...
Gençken daha kanaatliydin, şimdi ALTIN istiyorsun.!
Halbuki SEN, önceden ALTIN’dın...
1/3965-> devamında ;
Dünya aslanı AV ve RIZIK, TANRI ASLANI da HÜRLÜK ve ÖLÜM arar.
Çünkü, ÖLÜMDE yüzlerce hayat görür de varlığını PERVANE gibi
yakıp-yandırır. ÖLÜM İSTEĞİ, doğru kişilerin boyunlarına bir
halkadır. TANRI KUR’AN-da ; “Ey YAHUDİLER.! Halk içinde
namusunuzu korumak istiyorsanız, hemen ÖLÜMÜ dileyin.” Dedi...
NOT ; Bak->2/94->96. ve 62/6->8. âyetlerde geçiyor.
Bunun üzerine bir tek Yahudi bile buna cesaret edemedi ve
PEYGAMBER : “Eğer bunu dillerine getirirlerse,
dünyada bir tek YAHUDİ bile kalmaz.” Dedi... Bunun üzerine
Yahudiler de : “EY DİN IŞIĞI.! BİZİ REZİL RÜSVÂY ETME..”
diyerek - Peygambere Mal ve Haraç verdiler...
2/1503-> devamında ;
-----------------YARALI bir kimseye, vücudundan cerahati – temreni,
çıkarabilmek için, AFYON verip onu uyuturlar.
ÖLÜM vaktinde de adama elem ve ıstıraplar verirler ve
ADAM O’halde meşgulken de CANINI ALIVERİRLER.!
Şu halde anlıyorsun ya, GÖNLÜNÜ herhangi bir düşünceye
verdiğin zaman, gizlice senden bir şey alacaklardır....
3/3434-> devamında da 3515.beyitler ;
----------------------------------ÖLÜM, kimin nazarında tehlikeyse, “TEHLİKEYE ATILMAYIN”
emri onadır. Fakat birisinin nazarında ÖLÜM,
HAKİKAT KAPISININ AÇILMASINDAN ibaret olursa ona da,
“HAYDİ ÇABUK OLUN.” hitabı gelir...
Ey ÖLÜMÜ görenler.! Uzaklaşın...
Ey HAŞRİ - DİRİLMEYİ görenler.! Çabuk olun...
Ölümü, bir YUSUF gören, canını fedâ eder...
Ölümü, bir KURT gören de yolunu sapıtır...
HALK yolda her bir şekilde yürür-durur. Kimi dertli kimi Zevkli.
Tıpkı bunun gibi ÖLÜRKEN de yarısı PADİŞAH, yarısı ZİYÂN içinde.
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3/3517-> devamında ; Hz.BİLÂL’in ÖLÜMÜ Hk...
----------------------------------------BİLÂL, zayıflıktan HİLÂLE dönmüş ve yüzüne ÖLÜM RENGİ çökmüştü.
KARISI onu görünce : “Ah.! Bu ne ELEM bu ne KEDER“ dedi...
Bilâl de : “Hayır hayır.! Bu ne ZEVK bu ne NEŞE. Şimdiye kadar
hayattan hep ELEM duymaktaydım, ÖLÜM NASIL BİR ZEVK’tir NEDİR.?
Sen bunu ne bileceksin.” diye cevap verdi...
Yüzü kara olanlar ise, hakikati göremeyenlerdir...
PEYGAMBERLERE -> BU DÜNYA DAR GELDİ de, PADİŞAHLAR GİBİ
MEKÂNSIZLIK ÂLEMİNE GİTTİLER. KALBİ ölmüş kişilere de bu DÜNYA,
NÛRLU göründü.. Görünüşü büyük geniştir, fakat hakikatte dar.!
3/3907-> devamında 3937.3946.3951.beyitler ;
-----------------------------------------ÜMMET, bunda ittifak etmiştir ;
Karanlıklarda gizli olan ÂBIHAYAT var ya, işte O’ÖLÜM’dür...
NİLÜFER gibi ırmağın bu tarafında bit...
Susama hastalığına uğrayan adam gibi hırslı ol ÖLÜMÜ ARA...
TANRI : “EY DOĞRU KİŞİLER.! ÖLÜMÜ DİLEYİN.” dedi...
ÂŞIK dedi ki : “Ey öğüt verenler.!
Ben yaptığımdan pişman değilim, Hayata doydum..”
KUŞA, kafesi bırakıp uçmak nasıl hoş, nasıl tatlı gelirse,
Bana da ÖLMEK ve bu yurttan göçmek öyle hoş öyle tatlı geliyor..
3/3960-> devamı beyitler ;
-----------------------CALİNUS, bu DÜNYA hayatına ÂŞIK’tı. AKIL ve HİKMET’te üstün olan
Calinus da bu dünyanın havasına kapılmış ve dünya muradına gönül
vermiş olduğu için şunu demiş: “YARI CANLI BİR HALDE BU DÜNYAYI,
ÖKÜZ GÖTÜNDEN GÖRMEYE BİLE RAZIYIM, YETERKİ -> ÖLMEYEYİM....”
3/3985-> devamı beyitler ;
-----------------------KUŞ, bucak-bucak İLÂÇ bulmaya koşar.
ÖLÜM -> KADI’ya ve HASTALIK -> ŞAHİT’e benzer...
MÜHLET istemen, mühlet alman ise -> İLÂÇ’lardır, TEDAVİ’dir...
Âdeta, TEN hırkasını yamalarla yamarsın.!
Fakat bir sabah KIZGIN bir hâle gelir ve :
“BU MÜHLET NİCEYE KADAR SÜRECEK.? UTAN ARTIK.!” dersin kendine..
Ey hasetlerle dolu ADAM O’gün gelmeden önce Padişahtan özür dile.
Mâdem ki ASLAN değilsin, ileriye ayak atmaktan sakın.!
Çünkü ECEL -> KURT’tur - CANIN’sa -> KOYUN.!
Yok.! Eğer ABDÂL’dan olmuşsan, yani KOYUN’un -> ASLAN
haline gelmişse, artık KORKMA, EMİN bir halde ileri gel..
Çünkü ÖLÜMÜN sana mağlup olur, sana bir şey yapamaz...
ABDÂL kimdir.? Varlığı değişmiş olan.
TANRI’nın değiştirmesiyle ŞARABI -> SİRKE olan ABDÂL’dır...
Fakat sarhoşsan eğer, ASLAN’ları bile tutarım ve emrime alırım
sanıyorsan ve kendini ASLAN zannediyorsan – sakın ileri atılma.!
İNSAN için CAN’dan daha iyi bir şey yoksa, CAN AZİZ’dir...
Fakat Candan daha iyi bir şeye sahip oluğunda, CAN hor-hakirdir.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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3/4191-> devamı beyitler ;
KERVAN, DAİMA GÖKLERDEN GELMEKTE ve
ALIŞ-VERİŞTE BULUNUP yine GÖKLERE GİTMEKTE’dir...
NOT ;
Bu beyitten anlaşıldığına göre, Ana karnında dünyaya gelen
bebeklere GAYB’den gönderilen RÛH’ların ve ÖLMÜŞ kimselerin
RÛH’larının KERVANLAR şeklinde Dünyaya getirilip-götürüldüğüne
veya İLÂHİ EMİRLERİ dünyada uygulamak için,
KERVANLAR şeklinde dünyaya gelip-giden MELEKLERE işâret edilmiş.
3/4609-> devamı beyitler ;
-----------------------Delikanlı.! İMÂN DOĞRULUĞUNUN ALÂMETİ,
O’sırada ölsen bile, sana ölümün hoş gelmesi’dir...
Canım, eğer imânın böyle değilse KÂMİL DEĞİL’dir...
Haydi yürü, imânın tamamlamak için savaş...
4/1378-> devamı beyitler ; Hz.SÜLEYMAN’ın a.s.ölümü Hk.
-----------------------SÜLEYMAN, MESCİD’i AKSA’nın bahçesinde başağa benzer taze yeni
bir OT’un bitmiş olduğunu gördü ve otun güzelliğine şaştı kaldı.
O’OTA derhal SELÂM verdi.. OT da, selâmı alınca dedi ki :
“ADIN NE. DİLSİZ DUDAKSIZ OLARAK SÖYLE BAKALIM.?” diye sorunca,
“EY ÂLEM PADİŞAHI.! BANA KEÇİBOYNUZU DERLER.” deyince Süleyman :
“SENDE NE HASSASİYET VAR.?” diye sorduğunda da ot,
“BEN KEÇİBOYNUZUYUM. BİTTİĞİM YER PERİŞAN OLUR..
ŞU SUYUN TOPRAĞIN YIKICISIYIM BEN.!” deyince SÜLEYMAN derhal,
ECEL’inin geldiğini, GÖÇME vaktinin göründüğünü - anladı...
5/600-> devamı beyitler ;
----------------------Hâsılı, ELEST ikliminin kadrini bilmeniz için,
DÜNYA ÖNCE GELMİŞ.. Fakat, Dünyadan kurtulup da,
oraya vardın mı, EBEDİ ŞEKER’hanesinde ŞÜKREDER durursun ve
dersin ki : “SANKİ DÜNYADA TOPRAK ELEMİŞİM ve MEĞER,
BU TERTEMİZ ÂLEMDEN KAÇIP DURUYORMUŞUM. KEŞKE BUNDAN ÖNCE
ÖLSEYDİM de, O’BALÇIK DÜNYADA ÇEKTİKLERİM DAHA AZ OLSAYDI.”
İşte bu sebeple O’her şeyi bilen Peygamber dedi ki :
“KİM ölür bedenini terk ederse, göçtüğü için hasrete düşmez.
Ancak taksiratından ve fırsatı kaçırdığı için hasrete düşer.”
Ölen KÖTÜ kimseyse, önce ölseydi kötülüğü daha az olacaktı ve
Ölen İYİ kimseyse, iyilik yurduna daha önce gelmiş olacaktı.
5/767-> devamı beyitler ;
----------------------Kara KUZGUN’un GAAK diye bağırması -> UZUN ÖMÜR İSTEMESİ’dir.
İBLİS de : “BENİ KIYÂMET GÜNÜNE KADAR YAŞAT.” demişti...
TÖVBE’siz ömür, baştanbaşa can çekişme’dir...
Bana daha FAZLA ÖMÜR ver de, daha gerisin-geriye gideyim...
Mühletini uzat da, daha aşağı bir hâle geleyim – demektir...
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5/1045-> devamı beyitler ;
DÜNYADA SANA 3-yoldaş vardır ; 1.DOSTLARIN, 2.MALIN - MÜLKÜN,
3.AMELİN, iyi veya kötü işlerindir AMELİN iyiyse sana
ebedi dost olur, kötüyse mezarında YILAN kesilir...
5/1735-> devamı beyitler ;
-----------------------ÇALIŞ da iyi amellerin artsın, GÖNLÜN şu TEN kuyusundan çıksın
HALK : “Filân yoksul öldü.” desin.
SEN de: “A’Gâfil.! BEN diriyim. Bedenim yapayalnız
Yatmış - uyumuş fakat 8-Cennet de gönlümde açılmış.” dersin...
5/2556-> devamı beyitler ;
-----------------------ÂLEMDE gizli MERDİVEN’ler vardır. Basmak-basamak tâ GÖĞE kadar.
HER BULUT’un başka merdiveni vardır her gidişin başka bir göğü.!
Her biri öbürünün hâlinden bihaberdir.
Geniş bir ülkedir, ne başı var -> ne de sonu.!
5/3157-> devamı beyitler ;
-----------------------PADİŞAH, OĞLU bile olsa da hâinlikte bulunsa,
Bil ki onun başını da bedeninden ayırıverir...
Fakat Hintli KARA BİR KÖLE, VEFÂ’da bulunsa,
Devlet ve ikbâle erişir – ÖMRÜ ARTAR...
Hani, YOL KESEN FUZEYL gibi, O’da oyununu iyi oynadı,
BİR ADAM GİBİ DEĞİL, ON ADAM GİBİ TÖVBE’ye SARILDI...
Bu çeşit HIRSIZ da yücelir, Devlete erer...
3/109-> devamında da 3515.beyitler ;
---------------------------------Bir ADAMIN -> MEZARDA AĞZINI KOKLAYAN MÜNKER veya
NEKİR olursa, yazıklar olsun O’acınmaya değer kimseye...
O’ULU Meleklerden ağzının HARAMINI sözünün GÜNAHINI gizlemeye
veya güzel kokularla iyi hale getirmeye imkân var mı.?
MEZARA giren kimsenin, onlara YALTAKLANMASI da mümkün değil...
AKIL ve FİKİR için hileye sapmaya bir yol da yok ve
Saçma-sapan söyleyen insanın başına GÜRZLER iner...
HASTA’nın gözünden dünya hırsı gittiğinde AZRÂİL’in Gürzünü ve
Sopasını görür ve yalnız GÖÇME ZAMANI GELEN HASTA bunu görür.!
Şu halde, her an canının bir parçası ölüm halindedir..
O’halde can vermeden önce, İMÂNINI gör-gözet.!
Şu halde har an, SECDE ET de YAKLAŞ âyetinin maksadını düşün ve
DİNDE emredilen işlerden başka bir iş için savaşmaktan sakın...
3/133; MEZARA TÜRBE YAPMAK, ÜSTÜNE KUBBE KURMAK,
MÂNÂ SAHİPLERİNCE -> MAKBÛL DEĞİL’dir...
----------*****----------
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ZÂHİT’in İNTİHAR ETMESİ ve

Hz.MUHAMMED’in sav. bunalıma girmesi hakkında ;
26/3.4.
Ey MUHAMMED.! İnsanlar İNANMADIKLARI için,
neredeyse kendine kıyacaksın.!
BİZ dilersek ONLARIN üzerine gökten bir MÛCİZE indiririz ve
ONLARIN hepsi ona boyun eğip kalır ve hepsi de İMÂNA GELİR..
Din yoluna girmiş insanların mertebeleri - şöyle ;
1.AVÂM-Halk 2.HAVÂS, 3.ÂBİT, 4.ZÂHİT, 5.ÂRİF, 6.ÂLİM, 7.EVLİYÂ.
ZÂHİT ; Dünya yaşamını önemsemeyip, ÂHİRET HAYATINI BENİMSEYEN
ve Din yolunda ALLAH RIZASI için çalışan, hizmet eden.
HİCÂB ; Perde – Utanma – Kendini kusurlu görme – Gizlenme..
Hz.MEVLÂNA r.a. MESNEVİ’den, 5/3520-> devamı beyitler ;
----------------------------------------------------Hem ZÂHİT hem İHTİYAR, bu halindeki şu Zâhitlik onu kat-kat
zayıflatmış. Bu Zâhitlikten de bir FEYZE ulaşamamış.!
Zahmetler çekmiş de Sevgiliden bir HAZİNE ELDE EDEMEMİŞ.!
İşler yapmış da, bir PUL KAZANAMAMIŞ.!
Ya İŞ onun harcı değilmiş veya henüz MÜKÂFAT vakti gelmemiş..
Bir an hep uçuyor ele geçmiyor ve : BİZİM KOLUMUZU KANADIMIZI
KIRIYORSUN – diye BAHTI ile KAVGA etmede.. KİM renge – kokuya
MAHPUS kalırsa, ZÂHİT olsa bile huyu iyi olmaz, DAR CANLI’dır.
BU DARACIK DURAKTAN ÇIKMADIKÇA,
NASIL OLUR da AHLÂKI DÜZELİR, GÖNLÜ FERAHLAR.?
ZÂHİT’lere genişliğe çıkmadan YALNIZ BULUNDUKLARI ZAMAN BIÇAK
ve USTURA VERMEYE HİÇ GELMEZ. DARLIK’larından, MURATLARINA
EREMEDİKLERİ için DERT’lerinden -> KARIN’larını DEŞİVERİR’ler.!
5/3535.Beyit başlığı ;
-------------------Hz.CEBRÂİL’in geç görünmesi sebebiyle,
Hz.MUHAMMED’in sav, bunalıma girmesi ve kendisini,
HİRA dağından aşağıya atmaya teşebbüsü hakkında – bir belge ;
----------------------------------------------MUSTAFA’yı, ayrılık derdi kapladığı zaman DARALIR ve
KENDİSİNİ -> DAĞ’dan AŞAĞI atmaya kalkışırdı.! CEBRÂİL de :
“SAKIN YAPMA. KÜN EMRİNDE SANA NİCE DEVLETLER TAKDİR EDİLMİŞ.”
deyince, yatışır ve kendini atmaktan vazgeçerdi...
Sonra yine ayrılık derdi kapladığı zaman daralır ve
kendisini DAĞ’dan AŞAĞI atmaya kalkışırdı. CEBRÂİL görünür ve
“EY EŞİ OLMAYAN PADİŞAH.! YAPMA BUNU.” derdi...
HİCAB keşfedilip O’İNCİYİ koynunda buluncaya kadar BÖYLE İDİ.!
HALK, her çeşit mihnetten ötürü KENDİNİ ÖLDÜRÜP dururken,
Mihnetlerin aslı olan bu ayrılığa nasıl tahammül etsin.!
Ne mutlu O’kişiye ki,
BEDENİNİ -> fedâ edilmeye değer bir DOSTA feda etmiştir.
HERKES, -> bir fennin bir sanatın fedâisidir ve
Ömrünü O’yolda sarfeder ve ÖLÜP gider...
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6/440-> devamı beyitler ;
----------------------ADAM Dedi ki :
“BİR ZÂHİDİM.! Dünyadan elimi-ayağımı çektim. Burada otlarla
kanaat edip gidiyorum. ZÂHİTLİĞİ kendime YOL yaptım. Çünkü,
ecelimi önümde görmekteyim. Komşumun ÖLÜMÜ bana ÖĞÜT olarak
yeterlidir. Bu ÖĞÜT benim kazancımı-dükkânımı YIKTI mahvetti.!
Sonunda mâdemki yapayalnız kalacağım, her kadınla her erkekle
düşüp kalkmamaya ALIŞMAK lâzım. Mâdemki sonunda MEZARA -> yüz
tutacağım, TEK TANRI’ya alışmam daha iyi. Sonunda değil mi ki
çenemiz bağlanacak, ÇENEMİ az oynatmam daha doğru.”
Duymadın mı : DÜNYA ancak, BİR OYUNDAN İBÂRET’tir.” denmiş,
Bak->6/32. 29/64.âyet, SEN de oyuna daldın şimdi korkuya düştün.
Ömrünün yarısı SEVGİLİ İSTEĞİ, yarısı da DÜŞMAN DERDİ ile geçti.
Biri CÜBBEYİ aldı götürdü, diğeri de KÜLÂHI.!
BİZ de küçücük çocuklar gibi oyuna daldık.
Derken ECEL gecesi yaklaştı..
Artık BIRAK şu oyunu yeter, TÖVBE ATINA BİN de YETİŞ.!
6/723->738-> devamı beyitler ;
---------------------------BİR HAYLİ CAN ÇEKİŞTİN.! Halâ perde - HİCAB arkasındasın...
Çünkü bir türlü NEFSİNİ ÖLDÜRMEDİN...
NEFSİN ölmedikçe, çan çekişmen sona ermez...
Merdiven tamamlanmadıkça DAMA çıkamazsın...
AKIL gemisi battığı zaman, İNSAN gök kubbeye GÜNEŞ kesilir.
Ey Akıllı-Fikirli ER.! Sevgiliyi perdesiz görmek,
istiyorsan eğer -> ÖLÜMÜ SEÇ ve O’PERDEYİ YIRT...
Fakat ÖLÜR de mezara girersin ya hâni, O’ÖLÜMÜ değil..
SENİ değiştiren ve NÛR’a götüren NEFS’in ÖLÜMÜ’nü SEÇ..
6/3014; ÖLÜP rahatlaşan -> ÖLÜ değildir...
ÖLÜ, yaşadığı halde ölen KİŞİ’dir...
6/821 ; DİRİLME GÜNÜNÜN GELMESİNİN ŞARTI, ÖNCE ÖLMEK’tir.
Çünkü DİRİLME, ölümden sonradır...
6/839 ; Bu dünya pazarındaki sermaye ALTIN’dır...
Oradaki sermaye de, AŞK ve 2-ISLAK GÖZ...
6/840 ; KİM -> ELİ BOŞ olarak -> PAZARA giderse ömrü geçer,
Tamamiyle ham ve eli boş olarak geri döner...
6/1053; PUT’a TAPAN KİMSE’lerin lâyığı budur.!
KÂFİRLERİN mezarı gibi dumanla - ateşle doludur içi,
Fakat DIŞI da yüzlerce nakışla ziynetle bezenmiştir.
6/1234; İnsana ÖMRÜN UZUN OLSUN dediler mi hoşlanır - güler.
Böyle bir BEDDUA’yı -> DUA sanır.!
Gözünü açmaz, kafasını bir türlü çalıştırmaz...
Kıl ucu kadar ÂHİRET durumunu görseydi eğer,
Böyle diyene : “SENİN ÖMRÜN UZUN OLSUN” derdi...
6/3164; Fakat TANRI, kendisine yalvarıp - yakaranlara ihsanda
bulunursa, ONLARA ihsan ettiği şeylerle birlikte,
UZUNCA BİR ÖMÜR de bağışlar...
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6/1450-> devamı beyitler ;
-----------------------İnsanların başbuğu PEYGAMBER şunu söylemiştir :
Dünyadan giden kişinin ÖLÜM yüzünden bir derdi - acısı yoktur.
ELİNDEKİ FIRSATI KAÇIRDIĞINDAN DOLAYI yüzlerce acıya düşer ve
“Niçin, Devletin - Nimetin mahzeni olan ÖLÜMÜ KIBLE edinmedim.?
Şaşkınlığımdan, bütün ömrümce ---> HAYÂLLERİMİ KIBLE EDİNDİM.!
Onlar da ECELİM geldiği zaman kaybolup gittiler..” der...
İşte böylece, ölenleri hasreti ölümden değil,
“NİÇİN SURETLERE KAPILDIM KALDIM.?” Pişmanlık acısını çekerler.
6/4644-> devamı beyitler ;
-----------------------GÜZELİM RÛH -> KALIPTAN KURTULUNCA,
İlâhi takdir insana öyle bir GÖZ verir ki,
Topraktan biten güller mahvolur gider,
fakat GÖNÜLDE biten güller daimidir ve ne HOŞ’tur...
BİZİM ÖĞRENDİĞİMİZ BU TATLI BİLGİLER de,
BİL Kİ O’GÜL BAHÇESİNDEN ve 1 – 2 – 3’DEMET’ten İBARET’tir..
Yazıklar olsun.! Böyle bir bahçenin anahtarları,
EKMEK ve YEMEK yüzünden elimizden düşüp gidiyor...
Bir an olsun SENİ -> YEMEK Ekmek derdinden kurtarsalar,
O’vakit de ÇARŞAF’ların etrafında dönüp-dolaşmaya başlayıp,
KADIN SEVDASI’na düşersin... Sonra da, iştahın açılır ve
DİLEK - İSTEK denizin dalgalanmaya başlar... O’vakit de,
Ekmekle ve Kadınla dolu bir şehir gereklidir SANA.!
Önce YILAN’dın sonra EJDERHA oldun.. Önce bir başın vardı,
şimdi 7-Başlı oldun... Fakat 7-başlı ejderha ise CEHENNEM’dir.
HIRS’ın -> TANE’dir, CEHENNEM de -> TUZAK...
Bir SEVİNÇ hayâliyle ne vakte kadar oyalanıp duracaksın.?
SÖZÜN, SENİN HÂLİN OLURSA, KENDİ KANAT’larınla UÇAR-GEZERSİN.
----------*****---------Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ.r.a. GUNYET’ÜT TÂLİBÎN kitabından,
ÖLÜM ile İLGİLİ bazı HADİS’i Şerifler, S ; 984-den ;
-------------------------------------------------“ÖLÜMÜ ÇOKÇA ANINIZ. ZENGİNLİK halinde ölümü hatırlarsanız.!
GAMLI ve kederli OLURSUNUZ. FAKİRLİK halinde hatırlarsanız,
size GENİŞLİK gelir..”
“SİZ, insanlardan en ZEKİ’si ve
en İŞİNİ BİLEN kimsenin, KİM OLDUĞUNU BİLİR’misiniz.?
Onların EN AKILLILARI, -> ÖLÜMÜ ÇOKÇA HATIRLAYAN’dır...
En çok İŞİ BİLENLER de -> ÖLÜM İÇİN hazırlıklı OLAN’dır.”
“HESABA çekilmeden önce,-> KENDİNİZİ hesaba çekiniz...
TARTIYA vurulmadan önce-> KENDİNİZİ tartınız..” ve

“Sonsuzlara kadar yaşayacakmış gibi -> DÜNYA için çalış,
Yarın ölecekmiş gibi de. . . . . . -> ÂHİRET için çalış..”
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ALLAH TEALÂ’ya GÖTÜRÜLEN HEDİYE Hk.;
* Önceki zamanda, ERENLERDEN bir ZÂHİT vefât edip,
Yüce Yaratıcının karşısına götürüldüğü zaman,
şöyle bir hesaplaşma olmuş ;
“Ey KULUM.! Dünyadan ne getirdin.?”
“Yâ RABBİ.! 30-HAC ile geldim.”
“Hiç birini kabûl etmedim. Başka ne getirdin.?”
“Yâ RABBİ.! 300-HATİM ile geldim.”
“Hiç birini kabûl etmedim. Başka ne getirdin.?”
“Yâ RABBİ.! Bütün hazineler senindir ve Katında yok-yoktur,
Katında yok olan nedir ki, onu getireyim.?
“Ey KULUM.! Niçin bilmiyorsun.? Katımda yok olan sadece,
ÂCİZLİK ve BİÇERELİK’tir, işte bunlarla gelmeliydin.!”
* Bugünkü HACILAR ve HATİMCİLER, bu örneğe ne derler.?
* Bugünkü NESİL, RABBE ne götürüyor biliyor musunuz..?
AKIL götürüyormuş.! Hz.MEVLÂNA.r.a. böyle buyurmuş :
Şu Hadis-i Şerif – çok şey anlatıyor – önce şunu bilelim ;
ALLAH TEALÂ’nın C.C, Dünyada dağıttığı en az şey -> AKIL’dır..
Hz.MEVLÂNA’r.a, Mesnevi’den,
1/2625->Beyitten devam.... ;
-------------------------SEVGİ – yalnız DÜŞÜNCE ve MÂNÂ’dan ibaret olsaydı eğer,
ORUÇ ve NAMAZIN görünen suretleri de kalmaz, yok olurdu...
DOSTLARIN, BİRBİRLERİNE ARMAĞAN - HEDİYE SUNMALARI,
Dostluğa göre, ancak görünüşe ait şeylerdir...
Fakat bu suretle BU HEDİYELER,
GÖNÜLLERDE GİZLİ BULUNAN SEVGİLERE ŞÂHİTLİK EDER... Çünkü,
ey ulu kişi.! Görünen iyilikler gizli sevgilerin ŞAHİDİ’dir.
Fakat şâhidin de bazen DOĞRUCU, bazen de YALANCI olur..
Bunu ayırmaya nasıl mâlik olunur.?
İnsan TANRI NÛRU ile bakar-görürse, bu ayrılığı görür-anlar..
1/2780.TANRI NÛRU ile bakanlar ve bu dereceye erişmiş olanlar,
Bunlar, Pâdişahın ahlâkıyla ahlâklanmış olan kimselerdir.
1/3171.Ey ULU KİŞİ.! DOSTLARI GÖRMEYE ELİBOŞ GİTMEK,
DEĞİRMENE BUĞDAYSIZ GİTMEYE BENZER...
1/3172.ULU TANRI bile mahşer gününde halka :
“KIYÂMET GÜNÜ İÇİN HEDİYENİZ NEREDE.?
BİZE yapayalnız azıksız, adetâ SİZİ yarattığımız gibi geldiniz.
Yoksa BİZE tekrar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz.?”” der...
1/3177.ve ->....... Eğer inkâr etmiyorsan, niçin ELİN BOŞ böyle.?
YEMEYİ-UYUMAYI biraz azalt da ONUNLA görüşmek için HEDİYE götür.
Geceleri AZ UYUYAN ve SEHER’de TÖVBE - İSTİĞFAR edenlerden ol..
Dünyadan gidince, yeryüzünden DAHA GENİŞ BİR SAHAYA dalacaksın.!
O’GENİŞ sahada GÖNÜL SIKILMAZ-daralmaz ve yaş ağaç ORADA KURUMAZ.
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Hz.MEVLÂNA’r.a, FÎHİ MÂFİH – sayfa-251. buyurmuş ki :
--------------------------------------------------Eğer size : “NE GETİRDİNİZ.?” diye sorarlarsa,
Onlara... : “BAŞ GETİRDİM..!” deyin...
Onlar da. : “BİZ bu başı görmüştük.” derlerse,
“Hayır.! Bu, O’baş değil.
Bu BAŞ kendisinde bir SIR bulunan baştır.
Yoksa, içinde SIR OLMAYAN bin baş, beş para etmez.” deyin..
NOT ; Bu sözler şu HADİS’i Şerife işâret ediyor :
“GÖNLÜNDE KUR’AN’dan BİRŞEYLER BULUNMAYAN İNSAN,
HARAP BİR EV GİBİ’dir..”
Mesnevi 1/3212->3216.Beyitler ;
----------------------------KİM KENDİ NOKSANINI GÖRÜP ANLARSA, YEDEĞİNDE 9'AT OLDUĞU HALDE,
TEKEMMÜL YOLUNDA KOŞAR. KENDİSİNİ KÂMİL SANAN, ULULUK SAHİBİ
TANRI'nın YOLUNDA UÇAMAZ. SENDEN, KENDİNİ BEĞENME DEF'OLUNCAYA
KADAR GÖNLÜNDEN de GÖZÜNDEN de ÇOK KAN AKAR. İBLİS'in illeti ;
"BEN ÂDEM'den HAYIRLIYIM.!" demesiydi ve
BU HASTALIK -> HER MAHLÛKTA VARDIR...
2/1560.: Bu TEN ÂLEMİ - ŞEHVET'ten kurtulan kişiden başkasını,
yanılta gelmiştir -> yanılta gider...
2/2950.: TORTUYU SÜZMEK ve SAF'ı MEYDANA GETİRMEK için ;
AKLIMIZIN NE KADAR ZAHMET ÇEKMESİ LAZIM...
2/3204.: ve ÂHİR ZAMANIN ÂDİ UKALÂSI,
KENDİSİNİ, EVVEL GELENLERDEN ÜSTÜN GÖRÜR...
4/568..: Ey TANRI'ya AKLI hedîye götüren.!
AKIL orada topraktan da aşağıdır.......(vesselâm)
İşte, BUNLARI AKIL EDEMEYENLERE,
ALLAH TEALÂ KUR’AN-ın AŞAĞIDAKİ ÂYETLERİNDE ŞU SORULARI SORUYOR :
--------------------------------------------------------------2/93. Ey Muhammed.! Onlara de ki:
"Eğer inanmışsanız, İMÂN’ınız size HANGİ KÖTÜ ŞEYİ emrediyor.?"
49/16. Ey Muhammed.! Onlara de ki :
"ALLAH’ın DİNİNİ, ALLAH'a ÖĞRETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ.?"
53/35.âyet.:
GÖRÜLMEYEN ALLAH’ın İLMİ YANINDA – O’MU GÖRÜYOR.?
95/8. Ey Muhammed.! Onlara de ki :
“ALLAH, hükmedenlerin en üstünü değil midir.....????”
77/50.: Bundan sonra onlar,
KUR’AN-dan BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR.?

Şimdiki Nesil ise, bütün bunları es-geçiyor ve insanların çoğu
kendilerini akıllı sanıyor, tabii ki aldanıyor...
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DERT ve BELÂ’nın 2.YERİ KABİR’dir. DÜNYADA CEZASINI TAMAMLAMAMIŞ
OLANLARIN, ASIL DERTLERİ –> KABİR HAYATINDA BAŞLIYORMUŞ...
------------------------------------------------------Bazı belgelere göre, Kabirde AZAP ve HAKARET üzere bulunanlara
GÖK KAPILARI açılmıyor. Diğerlerine Gökler, bazı sınırlar içinde
kalmak şartıyla açılıyor ve bu seçkin kimseler, GÖKLERDE UÇUYOR,
HAYRET ve ŞAŞKINLIK VEREN YERLERDE DOLAŞIYORLARMIŞ ve bu kimseler
Kıyâmete kadar KABİR HAYATI’nda sıkılmıyormuş.. Bazı ölmüş-göçmüş
iyi kimseleri RÜYÂ’larında görenler de bu hususu doğruluyorlar..
İşte kanıt-belge âyetler ;
7/40.âyet ;
Âyetlerimizi yalanlayıp, onlara inanmaya TENEZZÜL ETMEYENLERE,
GÖKLERİN KAPILARI AÇILMAZ.! DEVE-> İĞNE deliğinden geçmedikçe
CENNETE GİREMEZLER. BİZ, suçluları işte böyle cezalandırırız.!
15/14.15.
ONLARA GÖKTEN BİR KAPI AÇSAK da, onlar bu kapıdan -> GÖKLERE
çıkmış olsalardı, görecekleri ŞAŞIRTICI İHTİŞÂM karşısında
bile onlar yine inanmazlar ve ancak söyleyecekleri söz :
“BAŞIMIZ - GÖZLERİMİZ DÖNDÜ, BİZ MUHAKKAK BÜYÜLENDİK.!” olurdu.
KABİRDE AZAP ÇEKENLERİN SUÇLARI – ŞU ÂYETTE ÖZETLENMİŞ ;

46/20.âyet ;
ATEŞE atılacakları gün kâfirlere denir ki : “DÜNYA HAYATINIZDA
SAHİP OLDUĞUNUZ HER GÜZEL ŞEYİ YOK BAHASINA HARCADINIZ ve ZEVKÜ
SAFÂ ile YOK ETTİNİZ.! İŞTE BU GÜN YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE GURUR
KİBİRLE BÜYÜKLÜK TASLAMANIZ ve DOĞRU YOLDAN ÇIKMANIZ SEBEBİYLE
YAPTIKLARINIZIN KARŞILIĞI OLAN ALÇALTICI BİR AZAP GÖRECEKSİNİZ”
KÂİNÂT’ta da – DÜNYADA da HERŞEY BİR SEBEBE BAĞIMLI’dır...
KONUMUZ DÜNYAMIZ OLDUĞUNA GÖRE – DÜNYADAKİ BÜTÜN OLAYLARIN ASLI
olan -> KADER ve KAZA HER ŞEYİN ANA SEBEBİ’dir ve bu konular,
insanın haddinin dışında olup, noksan ve kusur insanlığa aittir.
İNSANLIĞA AİT KADER ve KAZA –> ŞU ANA SEBEPLERE BAĞLANMIŞ ve
bunlar ; İYİLİKLER ve KÖTÜLÜKLER’dir...
SEBEPLER -> 4’YERDE GÖRÜLÜYOR ;
A.KALP ve AKIL da - yani ; GÖNÜL ve DUYGU’larda olanlar...
B.DİL – SÖZ - KONUŞMA’larda olanlar...
C.İŞ - AMEL - EYLEM’de olanlar ve
D.HAYIRLI-İYİ İŞLERİ, BOŞA ÇIKARICI - DEĞERSİZ YAPICI SEBEPLER.
11/7.

Hanginizin daha güzel hareket edeceğini belirtmek için
gökleri ve yeri 6’günde yarattık................

25/77.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki ; "İMÂN-İTAAT-İBÂDET’iniz OLMAZSA ;
RABBİM SİZE NİÇİN DEĞER VERSİN.? Ve EY KÂFİRLER.! SİZE TEBLİĞ
EDİLENLERİ YALANLADIĞINIZ için, AZAP YAKANIZI BIRAKMAYACAKTIR”
19/59.
Fakat bunların ardından NAMAZ’ı bırakan ve ŞEHVET’li heveslere
kapılan bir NESİL geldi. ONLAR azgınlığın cezasını görecektir.
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ÂHİR ZAMAN olan ZAMANIMIZDA İNSAN NESLİ’nin,
NE HALDE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN – BİRKAÇ BELGEYE BAKALIM.!
Bir HADİS’i Şerîf ;
----------------Hz.MUHAMMED’sav,buyurmuş ki ; BİR ZAMAN GELECEK,
ÜMMETİM ŞU 5-ŞEYİ SEVECEK..-> 5--ŞEYİ UNUTACAK’tır ;
1.DÜNYAYI SEVECEK..........-> ÂHİRETİ UNUTACAK’tır.
2.HAYÂTI SEVECEK..........-> ÖLÜMÜ
UNUTACAK’tır.
3.SARAY ve KÖŞKLERİ SEVECEK-> KABİRİ UNUTACAK’tır.
4.MALI SEVECEK.............-> HESABI UNUTACAK’tır.
5.YARATILMIŞLARI SEVECEK-> YARATICIYI UNUTACAK’tır.
----------*****---------SON NEFES GELMEDEN ÖNCE TEVBE = TÖVBE ETMELİ’dir...
-----------------------------------------------Bu hususta bir TERZİ, ermişlerden birine, Hz.MUHAMMED’in :
“ALLAH TEALÂ, GÜNAHKÂR KULUNUN TÖVBESİNİ,
CANI BOĞAZINA GELMEDEN KABÛL EDER.” Sözü hakkında
ne buyurursunuz – diye sorunca, terzi ile şunları konuşmuş ;
* EVET.! Doğrudur. Sizin mesleğinizde en kolay şey nedir.?”
* Makası tutup, kumaşı kesmektir...
* Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz.?
* 30-Sene’denberi...
* Peki, Canın gırtlağına geldiği zaman bu işi yapabilir misin.?
* Hayır yapamam...
* Ey terzi.! Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30-sene
kolaylıkla yaptığın bir işi, O’zaman yapamıyorsan eğer,
ÖMRÜNDE YAPMADIĞIN TÖVBEYİ, O’AN NASIL YAPABİLİRSİN.?
BU GÜN gücün yerinde iken TÖVBE eyle, yoksa son nefeste,
TÖVBE kısmet olmayabilir ve sen hiç :
“ÖLÜM GELMEDEN EVVEL, TÖVBE ETMEKTE ACELE EDİNİZ.”
HADİS’ini hiç duymadın mı.? diye cevap vermiş...
----------*****---------ÖLÜM DÖŞEĞİNE DÜŞMÜŞ OLAN KİMSEYE, ŞU TEVHİDİ SÖYLETMENİN de
UYGUN OLACAĞI - ERMİŞ-EVLİYÂLARCA BİLDİRİLMİŞ...
“LÂ İLÂHE İLLÂLLAH, MUHAMMEDEN RESÛLULLAH.”
GERÇEK BİR OLAY ;
--------------OSMANLI Padişahlarından KANUNİ S.SÜLEYMAN,
Sarayın bahçesindeki ARMUT ağaçlarını kurutan KARINCALARIN
ÖLDÜRÜLMESİ – için Şeyh’ül-islâm EBUSSUUD EFENDİ’den FETVÂ
İstediği zaman, birbirlerine karşılıklı şu beyitleri yazmışlar;
-------------------------------------------------------------“DIRAHTA GER’ZİYÂN ETSE KARINCA - ZARAR VARMIDIR, ÂNI KIRINCA.?”
“YARIN HAKKIN DİVÂNINA VARINCA, SÜLEYMANDAN HAKKIN ALIR KARINCA”
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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ÂHİR ZAMAN olan ZAMANIMIZIN İNSANLARI,
DİLİNİN ve YAPTIĞI YANLIŞ İŞLERİN BELÂSINI,
DÜNYADA da çekiyor KABİRDE-ÂHİRETTE de ÇEKECEKMİŞ ;
------------------------------------------------3/66.âyet,
AZ-ÇOK BİLDİĞİNİZ ŞEYLER ÜZERİNDE KONUŞUP-DURUYORSUNUZ. Fakat;
HİÇ BİLGİNİZ OLMAYAN ŞEYLER HAKKINDA, NİÇİN TARTIŞIYOR’sunuz.?
Andolsun ki ALLAH HER ŞEYİ BİLİR – SİZLER BİLEMEZSİNİZ...
16/116.117.âyetler,
YALAN’a alışmış olan dilleriniz ve bilgisizliğinizle her şeye
"ŞU HARAM - BU HELÂL'dir" demeyin. Aksi halde ALLAH'a karşı
yalan uydurmuş veya iftira etmiş olursunuz ve ALLAH'a iftira
edenler, hiç şüphe yok ki mutluluğa-kurtuluşa erişemezler ve
az bir GEÇİM arkasından da can yakıcı bir azap işte onlaradır
NOT ; Bu âyette de – çok önemli bir hususta insanlar ikaz ediliyor ki ;
1.İNSAN ÇOĞUNLUĞUNUN, DİL’lerinin YALANA ALIŞKIN OLDUĞU vurgulanıyor...
2.HARAM - HELÂL konusunda da, cahillerin fikir yürütmemeleri gerekiyor ki,
yanlış bir söz YALAN veya yanlış bir hüküm de ALLAH’a İFTİRA olduğu için,
büyük suçtur ve günahtır ve bunun elbette sorumluluğu ve faturası var ve
Konuşma hususunda - ATEŞE ATILARAK CEZA GÖRECEK OLANLARIN BİR KISMI ;
A.ÂLİM olup, bildikleri doğru şeyleri söylemeyen, insanları uyarmayanlar,
B.CÂHİL olup, bilmedikleri halde, yalan-yanlış konuşanlar...

Hz.MEVLÂNA'r.a Mesnevî 3.Ciltten Beyitler,
----------------------------------------3/4675.:
İNSAN, canına da zulmeder, nefsine de. Fakat,
Şu ZULME bak, şu ZULMÜ gör ki, adaletlerden bile topu kapar,
adaletlerden bile üstündür - ileridir.!
3/4676.:
BİLGİSİZ’liği -> İLİM’lere ÜSTAT'tır.!
ZULM'ü de ADALETE DOĞRU YOL GÖSTERİR.!
│
Hz.MEVLÂNA.r.a. – Mesnevî de buyurmuş ki :
1/2314.Beytin Başlık yazısı :
--------------------------"LİME TEKÛLÜNE MÂ-LÂ TEF’ALÜN. KEBÜRE MAKDEN İNDALLAH.”
Anlamı :
Haddinden fazla söz söylemekten sakının. Çünkü, bu sözler
doğru olmakla beraber bu tevekkül makâmı senin makâmın değildir.
Makâmından ve işinden yukarı söz söylemek, sana ziyân verir ve
"KEBÜRE MAKDEN İNDALLAH" hükmü zuhûr eder...
3/2452.Beyit ;
Bu kötü zamâne de ; KÂFİR olsun - FÂSIK olsun,
HERKES -> KENDİ PERDESİNİ -> KENDİSİ YIRTAR......... vesselâm.
----------*****----------
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9/96.âyet,
Onlardan HOŞNUT olmanız için, size YEMİN’ler edeceklerdir.
SİZ onlardan HOŞNUT kalsanız bile, yoldan çıkmış kimseler,
ALLAH’ın RIZASINA asla ulaşamazlar...
NOT ; Bazı CENAZE’ler götürülürken, insanların KALABALIK bir gurupla veya
ALKIŞ’larla HOŞNUT olarak cenazeyi UĞURLAMASI’nın her zaman fayda vermediği
ve ancak -> MELEK’lerin HOŞNUT KARŞILAMASI’nın DEĞERLİ olduğu anlaşılıyor.

Hz.MEVLÂNA’dan MESNEVİ - 5/3357.beyitler ;
---------------------------------------KÂFİR dedi ki : “Eğer MÜSLÜMANLIK, ÂLEMİN ŞEYHİ BEYAZİT’in
gibi ise, BEN ONA TÂKAT GETİREMEM. O’ÇALIŞMAYA GÜÇ YETİREMEM.
BEN, DİNE-İMÂNA İNANMIYORUM. Fakat BEYAZİT’in İMÂNINA TAMAMEN
İMÂN ETMİŞİM.. YOOOOOOOOOK.! Eğer, SİZİN İMÂNINIZ -> İMÂNSA.!
ONA NE MEYLİM VAR, NE de İŞTAHIM.! İMÂNA, YÜZLERCE MEYLİ OLAN
BİR ADAM SİZİ GÖRDÜĞÜ ZAMAN–> DİNDEN SOĞUR ve KESİLİR. Çünkü ;
SİZİN İMÂNINIZDAN – YALNIZ BİR AD GÖRÜNÜYOR – MÂNÂSI YOK’tur.!
Nasıl olur da ÇÖLE -> KURTULUŞ YERİDİR. denir.?
SİZİN İMÂNINIZA BAKAN KİŞİNİN İMÂNA OLAN SEVGİSİ SOĞUR-GİDER.
MÜSLÜMANLIK başka –> İMÂN başka –> HAKİKİ İMÂN bambaşka.!

14.3.2010 – SABAH Gazetesinden – BİR HİKÂYE ;
ARANIZDA MÜSLÜMAN YOK MU.?
ADAM, elinde bir iri BIÇAK ile CAMİ’ye dalar ve CEMAATE :
* İÇİNİZDE GERÇEK MÜSLÜMAN KİM’dir.? Diye sorunca,
Bıçağı görenler KORKU içinde DİL’leri tutulunca ADAM tekrar .
* ULAN.! İÇİNİZDE BİR TEK MÜSLÜMAN YOK MU.? Diye sorunca,
80-Yaşında aksakallı NÛR yüzlü korkusuz bir İHTİYAR :
* BEN VARIM EVLÂDIM.. diye ortaya çıkar ve ELİ BIÇAKLI ADAM,
Yaşlı ihtiyarın koluna girerek onu evine götürür ve ona,
Evin avlusundaki birkaç KOYUN’u gösterek :
* BABA.! ŞURADAKİ ADAK KOYUN’larımı KESİVER.. Diyerek,
elindeki bıçağı İHTİYARIN ELİNE verince 1.KOYUN’u keser ve
Derisini bile yüzemeden İHTİYAR YORULUNCA, Adama döner ve :
* EVLÂDIM.! ARTIK YAPAMAYACAĞIM, BİR BAŞKA KESİCİ BUL.. der..
ADAM ihtiyarın elinden bıçağı alır ve tekrar CAMİYE KOŞAR..
* ULAN.! İÇİNİZDE BAŞKA MÜSLÜMAN YOK MU.? Diye bağırınca,
ORADAKİLER, BIÇAKTAKİ KAN’ları görür ve İHTİYAR’ın âkıbetini
düşünür – daha çok korkarlar ve hepsi de sanki İMAMI gösterir
gibi -> İMAMA BAKMAYA BAŞLAYINCA, İMAM telâşa kapılır ve
Eli bıçaklı ADAMA dönerek :
•

ŞURADA 2-REKÂT NAMAZ KILDIRDIĞIMIZ için,
MÜSLÜMAN MI SANIYORSUN BENİ.? Der İMÂM..
----------*****----------
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BİLGİ + BELGE + ÖĞÜT ve KISSA’lardan anlaşıldığı gibi,
Apaçık anlatılan -> ÖLÜP – BU DÜNYADAN KABRE GİDERKEN ;
İNSAN’ların ALKIŞ’larıyla -> UĞURLAMA’sı ÖNEMLİ DEĞİL.
Karşılayıcı MELEK’lerin -> HOŞ GELDİN EY KUTLU KİŞİ,
diyerek KARŞILAMA’larının değeri var ve
Bak-> 25/75.76.âyete.! ve 33/44.âyete.! Bu sebeple,
Hz.Feridettin ATTAR’dan TEZKİRET-ÜL EVLİYÂ – S; 202-de,
Hz.Şeyh Hüseyin MANSUR HALLÂC’r.a Buyurmuş ki :
* Eğer KUL, ALLAH’ın SEVDİĞİ bir kimse ise,
HALKIN onu reddi ile HAK nazarında hiçbir şey kaybetmez..
* Eğer KUL, ALLAH’ın SEVMEDİĞİ bir kimse ise,
HALKIN onu beğenmesiyle, ALLAH katında bir şey kazanamaz.
Bak-> S;32.de Hz.Ömer bin HATTAB'r.a : Şöyle DUA'eder di :
"ALLAH'ım.!
YAŞIM yükseldi KUVVETİM azaldı devletimin idaresinde olan
birlikler etrafa yayıldı. Artık BENİM CANIMI, zayi edici
kusur işleyici olmayarak AL da, YÜCE MAKAMLARINA YÜKSELT."
Ve Hz.ÖMER'in bu duasının üzerinden çok geçmedi,
Nihayet – ALLAH TEALÂ, onun ruhunu aldırdı...
----------*****---------İşte bu sebeple, DUA’nın önemi ve değeri var.. Ne demişler ;
* 40-Kere NE İSTERSEN O’OLUR...

YAŞLI ve HASTA olan İNSANLARIN ÇOĞU,
şunu istemiyor ve dilemiyor ;
* KİMSEYE YÜK OLMADAN + DÜNYADA FAZLACA IZDIRAP ÇEKMEDEN,
HUZUR İÇİNDE ve VAKTİ GEÇMEDEN + ECRİ KAÇMADAN ÖLMEK ve
YÜCE YARATICIYA KAVUŞMAK + CENNETE ULAŞMAK..
şunu istiyor ve diliyor ;
* GENÇLEŞMEK ve BU DÜNYADA BİR SÜRE DAHA YAŞAMAYI.!
Ancak bu süreyi belirtmiyor – bu sebeple,
ALLAH TEALÂ’da onlara şöyle söylediğini sanıyorum ve
Bunu, 40-Yılda edindiğim bilgiler dahilinde söylüyorum :
Ey ÂHİRET’e İNANMAYAN, AHMAK KULUM.! Mâdemki,
DÜNYADA, BAŞKALARINA YÜK OLARAK -> HAYSİYETSİZ ve
KENDİNE de SIKINTI VEREN HASTALIKLI, PERİŞAN BİR YAŞAMAYI,
BİR SÜRE DAHA İSTİYORSUN.. O’HALDE SANA DİLEDİĞİN VERİLDİ.
SEN SEÇTİN, BİR SÜRE DAHA -> ÇARESİZLİKLER İÇİNDE SÜRÜN.!
Bak-S; 43.! Ve Bak-> S; 70–> 42/20.âyete.! Ve Bak-> S; 73->
2/96.âyette – Bu kimseler -> YAHUDİ zümresinden sayılmış.!
YAHUDİLER hayata düşkündür ömrünün 1.000-YIL olmasını ister.
Muhakkak ki KADER’i-> İNSANIN KENDİSİ TÂYİN EDİYOR. Vesselâm.
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yaprağından.

SAHÂBE ve TÂBİİN ve bunları takip eden MÜSLÜMAN nesil,
KABİRLERİ sık-sık ziyaret ederlerdi. Sebep Hz.MUHAMMED’in sav,
* KABİRLERİ ZİYARET EDİNİZ.
Çünkü, KABİR ZİYARETİ SİZE ÂHİRETİ HATIRLATIR... Hadisi idi..
Hz.Muhammed ibni ANNAN,r.a,
MEZARLIĞA gider ve tanıdıklarının da tanımadıklarının da kabrini
ziyaret eder ve SELÂM verir ve onlara :
* ŞİMDİ BURADA YATANLARIN HEPSİ * 2-REKÂT NAMAZ kılmayı veya
Bir kere *LÂ’İLÂHE İLLALLAH* demeyi, NE KADAR ARZU EDERLER.
Ancak onlar artık bundan mahrum bulunuyorlar.
Ey yaşayan müminler.! YAŞAMANIZI BİR GANİMET BİLİNİZ.” derdi..
Hz.Hasan BASRİ,r.a,
MEZARLIĞA gittiği bir gün orada adamın birinin GÜLDÜĞÜNÜ görünce,
* PEYGAMBER EFENDİMİZ, MEZARLIKTA GÜLMEYİ ÇİRKİN GÖRÜRDÜ. BURADA
GÜLMEKTEN SAKINMAN için, BU SÖZ SANA KÂFİ’dir SANIRIM.” dedi..
Hz.El RAKKAŞİ’r.a,
MEZARLIĞA gittiği zaman AĞLAR ve :
* EY KABİR EHLİ.! Keşke sizin,
hangi AMEL’lerle sevinip müjdelendiğinizi bilseydim.” derdi.
Hz.Ömer İbni ABDÜLAZİZ’r.a,
MEZARLIĞA gittiği zaman derdi ki :
* ŞU KABİRLERİN DIŞ YÜZLERİ NE GÜZEL, TEHLİKELER ise İÇİNDE’dir.
Hz.Ebû DERDÂ’r.a, İNSANLARA şöyle konuşur du :
* SİZİN AMEL’leriniz, ÖLMÜŞ’lerinize ARZ OLUNUR.
AMEL İYİ ise, ONLAR SEVİNİR, AMEL KÖTÜ ise ONLAR ÜZÜLÜR’ler.
ve sözlerine devamla :
* ALLAH’ım.! ÖLÜLERİMİ, ÖLÜLER ARASINDA UTANDIRACAK,
BİR ŞEY YAPMAKTAN – SANA SIĞINIRIM...” derdi..
Hz.İbrahim TEMİM’r.a anlatıyor ;
BEN, Musâ ibni MEHRAN’ı vefâtından sonra RÜYÂ’da gördüm ve ona,
* NASIL BİR MUAMELE ile KARŞILAŞTIN.? – diye sorunca bana,
* ÖLDÜĞÜM GÜNDEN BERİ, DEVLET BÜYÜKLERİNİN SOFRASINDA YEDİĞİM
YEMEKLERİN HESABINI VERMEKTEYİM.! – dedi..
Hz.Firkat es-SENCİ anlatıyor ; Bir gün kendi-kendime :
* BEN, SABREDEN KİMSELERDEN OLDUM ARTIK.!” Demiştim...
O’gece RÜYÂ’mda bana dendi ki :
* SEN, AMEL ve İBÂDET’lerini GÖZÜNDE AZ GÖRMEDİKÇE,
AMEL ve İBÂDET’lerin FESADA UĞRAMASINDAN KORKMADIKÇA ve
RED OLMA İHTİMÂLİNDEN KORKMADIKÇA KENDİNİ SABIRLI SAYMA.”
Bir başka gün de duyduğum SES – dedi ki :
* Ey YAHUDİ huylu kimseler.! NİMETE erişir -> ŞÜKRETMEZ’siniz,
MUSİBET’e uğrar -> SABRETMEZ’siniz, üstelik de,
KENDİNİZİN -> SÂLİH’lerden olduğunuzu İDDİA edersiniz.
Şu’halde, -> RABBİNİZİN AZABINDAN SAKININIZ.....
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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Hz.İmâm GAZÂLİ,r.a, şu nasihati yapmış ;
EY OĞUL.! İstediğin kadar yaşa, nasıl olsa bir gün ÖLECEKSİN.
Dilediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın...
Ne istersen yap nasıl olsa bir gün HESABINI vereceksin.
Ey oğul.! Maksadın, RÛHUNU OLGUNLAŞTIRMAYA, NEFSİNE HÂKİM OLMAYA
BEDENİNİ de ÖLÜME HAZIRLAMAYA, gayret etmek olmalıdır.
Çünkü son durağın KABİR olacaktır ve Kabirdekiler ;
“NE ZAMAN GELECEKSİN.?” diye -> seni beklemektedirler.!
Sakın oraya AZIKSIZ gideyim deme.!(AZIK = İmân ve hayırlı işler)
----------*****---------27.11.2003 – ERKAM takvimi yaprağından alındı,
--------------------------------------------İPEKSİ MÜNÂSEBETLER – Başlığı altında ;
GÜNÜMÜZ İNSANI, Hz.ENES’sin Hazret-i PEYGAMBER’le ilişkisi için,
ifâde ettiği -> İPEKSİ MÜNÂSEBETLER içinde DEĞİL’dir...
Kendisini bir DİN içinde gören de ve DİNE bağlı olmayan da,
alabildiğine bir HOYRATLIĞI, BİGÂNELİĞİ, YIKICILIĞI, KIYICILIĞI,
SEVGİSİZLİĞİ, BENCİLLİĞİ ve İSLÂM AHLÂKININ hattâ tüm Dinlerin ;
MEZMÛM FİİLLER diye nitelediği her şeyi, OLAĞAN İLİŞKİ hâline
getirmiş bulunuyor. Bu sebeple Dünyamız, AÇLAR ve TOKLARIN,
ZAYIFLARLA-GÜÇLÜLERİN bir ARENASI, İFFETİN-HAYÂNIN boğazlandığı
bir MEZBAHA durumundadır... DEVLETLERİN ahlâkı yok, İNSANLARIN
ahlâkı yok ve ÇIKAR AHLÂKI diye nitelenebilecek bir vâkıa,
İNSANLIĞI SAVURUYOR................. – Diye görüşünü açıklamış,
Ahmet Taşgetiren, ALTINOLUK Dergisi Ağustos 2002.
----------*****---------17.09.2004 – takvimi yaprağından alınan ŞİİR ;
-------------------------------------------Yapmaz oldu bir HAYRI elimiz –-- Dönmez oldu bir ÖZÜRE dilimiz,
TEŞEKKÜRE çoktan bitti pilimiz - En küçük damlada SABRIMIZ taştı,
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
Çağdaşlığı MASKE yaptık yüzlere – Bu maskeler YAKIŞMADI bizlere,
Özgürlükten HAKTAN yana sözlere – HOŞGÖRÜMÜZ neden böyle darlaştı
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
Yediğimizi HARAM-HELÂL bir tuttuk – Dişe göre ne bulduksa yuttuk
MAHŞER-MÎZAN-KUR’AN-VİCDAN unuttuk - Yollarımız ZULÜMDE birleşti.
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
Paspas oldu SEVGİ-SAYGI Paraya- AHLÂK döndü kanayan bir yaraya,
Âilede ŞEYTAN girdi araya –---- Karı-Koca - Kardeş-Bacı HIRLAŞTI,
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
EVDE PİŞEN bizi tatmin etmedi, BEŞ YILDIZLI SOFRA kurduk yetmedi,
ŞİŞELERLE yarışımız bitmedi –- Akıl – Fikir - Edep-Hayâ KÖRLEŞTİ,
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
BAYRAMLARDA 5-dakika Mezarlık – Bir senede 2-NAMAZ nazarlık.!
Ettik hâşâ ALLAH ile PAZARLIK – Bir GAFLET ki içimize yerleşti,
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
Ey Mübârek AKL’ı SELİM nerdesin. – Sen ATEŞLE aramızda perdesin.
HASRETİ var bil ki sana herkesin – CÜRET’imiz haddimizi çok aştı,
İNSAN OLMAK BU KADAR MI ZORLAŞTI.?
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

