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Onsoz 
Kendisine itaati emredip bizi itaatine (pagiran ve is¬ 

yan etmeyi yasaklayip ondan sakindiran Yuce Allah’a 
hamd olsun! 

itaat edenlerin en hayirlisi ve muttaki kullarin onderi 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, onun 

aline ve ashabina ve kiyamet giintine kadar ona tabi ola- 
cak olanlara salat ve selam olsun! 

§air §oyle der: 

§ayet giinah fiillerden zevk aimak istersen Kazandirmaz 
sana utanq ve drdan ba§kasini 

§ayet giinah aninda geqici bir zevk alacak olursan 
Sakin ha sanmayasin sonunun hayirh olmasini 

Gunahkar, i^leyecegi gunahin pe$inden ko^arken 

belki mutluluk duyup bu yaptigindan zevk alabilir. Fakat 

bu zevk ve mutluluk gefici ve yalancidir. Giinah yollar- 
dan zevk almaya ^ali^an ki$inin hali serap goriip ona e- 
ri$meye ^ali^an ki§inin haliyle aymdir. Zira o ki§i yarati- 

cisini kizdirmi$, O'nu kar§isina almi$ ve yasak yollara 
girerek azap gorme tehlikesiyle kar§i kar^iya kalmi^tir. 
Boyle bir insan nasil olur da mutlulugu yakalayabilir!? 
Boyle bir insan nasil olur da huzurlu ve rahat bir ya§ama 

kavu$abilir? 
Allahu Teala Nisa suresinin 14. ayetinde §oyle buyurur: 
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"Kim Allah'a ve Resulune kar§i isyan eder ve O'nun 

ate§e sokar ve onun igin orada algaltici bir azap var- 
dir." Yine Allahu Teala Ahzap suresinin 36. ayetinde 

§oyle buyurur. 

smirlarmi a§arsa Allah onu iginde devamli kalacagt bir 
"Kim Allah 'a ve Resulune kar§i isyan ederse apagik bir 

fekilde sapikliga du$mii§tur." 
Bu kitapfikta Allah’a isyan etmenin ne demek oldu- 

gunu, isyan 9e§itlerini, isyamn ve onun tersi olan itaatin 

diinyevt ve uhrevi sonu9larim, isyandan ve isyamn kotii 
sonu9larindan sakinmak i9in gerekli olan yontemleri ki- 

saca a9iklamaya 9ali§tik. Yiice Allah’tan bu miitevazi 
amelimizi kabul buyurmasini ve ciimle insanhgi isyandan 

ve onun aci sonu9larindan korumasini niyaz ederim. 
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Pi$MANLIK ACISI 
imam ibn Cevzi §oyle der: 

"Kim ki, yanhf bir ifi yapmaya kalkifmadan once uya- 

nik ve basiretli olursa, olayin sonucunun ne olacagim 

gdriir ve o o lay dan uzaklafarak onun ferrinden kendi- 
sini korumuf olur. Kim ki if in gidecegi yeri goremezse 

duygusal davranarak fayda gormeyi ve rahata kavuf- 

mayi umarken hataya dufmiif olur ve bu if in act sonuq- 

larina katlanmak zorunda kahr." 

insanoglu bu diinyada hayatmi yaraticisma itaat ede- 
rek veya O'na isyan ederek ge9irecektir. §ayet bir insan 
hayatmi yaraticisma isyan i9inde ge9irmi$se, yillar sonra 

§oyle geriye donup bir bakmi§ olsa, duymu$ oldugu ha- 

ram zevklerden kendisine sadece o i§lerin hatirasindan 
ba§ka bir §ey kalmadigim, yani denemi§ oldugu soz ko- 

nusu zevklerin ge9ici oldugunu gormii§ olacaktir. Hayati- 
ni yaraticisma itaat i9inde ge9iren ki§i ise, §oyle bir geri¬ 

ye doniip baktiginda bu gayede katlanmi§ oldugu zorluk- 
lardan bir eser kalmadigim onlari sadece tatli birer hatira 
olarak ammsadigim gorecektir. Fakat sonunda itaat eden 

bu itaatinin kalici nimetleri ile sonsuza degin mutlulugu 
ve huzuru yakalami? olurken, isyankar ki§i de i§ledigi bu 

giinahlarin cezasim dayanilmaz bir azaba katlanarak 6- 
demek zorunda kalacaktir. Sonunda sadece birer hatira 
olarak hatirlanaeak olan olaylardan birinci gurubu insani 

sonsuz bir azaba du^ururken ikinci gurubu ise tarn tersine 
insani sonsuza denk mutlulugun zirvesinde ya^atacaktir. 

Yapmi§ oldugumuz i$lerin hangi sonucu doguracagi- 
m du§tinmek zaruri bir gorevdir. insanoglu bu diinyada 
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ya?ammi siirdiiriirken gayet dii?iinceli ve akilli hareket 

etmeli, ne tarafa estigi belli olmayan toplum riizgarimn 
oniinde siiriiklenen kuru bir yaprak olamamalidir. Yolun 
uzun ve fetin oldugunu bilen yolcu nasil bunun i9in ge- 
rekli hazirligi yapiyorsa, dunya ya?antisindan sonra ba§- 
layacak ve sonsuza denk siirecek olan ya?antiyi du?iinen 

ki?i de buna gore tedbirli olacak ve dikkatli davranacak- 

tir. 

SAKIN GUNAHA YAKLA§MA 

Bir insanin giinah sayilan lezzetleri elde edebilmesi 

i<?in gosterecegi 9aba ve yorgunluga katlanmak, giinah ve 
yasak olan ?ehevi ?eyleri i?ledigi takdirde katlanmak zo- 
runda kalacagi azaba dayanabilmekten daha kolaydir. 

Giinah ve $ehvet batakligma batmanin insan 19m 
doguracagi kotii sonu9lari §oy!ece ozetlemeye 9ali?a- 

lim: 

®Gunahlar, insani dunya ve ahirette aci ve elem 

9ekmek zorunda birakir. 
®Gunahlar, insani diinya nimetlerinden daha guzel 

ve daha devamli olan ahiret nimetlerinin ve lezzetlerin- 

den mahrum birakir. 
®Giinahlar, omrii, sonu pi?manlik ve hayiflanmak 

olacak olan bo? ?eylerle ziyan ettirir. 
®Gunahlar, insana sahip oldugu mal ve miilku, fay- 

dasiz ve hatta zararli bir takim i?lerde harcatarak heba 

ettirir. 
®Gunahlar, insana toplum i^indeki sayginligim 

kaybettirir. 
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® Gimahkar ki§i, yapmi§ oldugu yanli§liklardan 

belki biraz ge9ici zevk alabilir ama ardindan kendisini 

korkulu, stresli, huzursuz ve mutsuz bir ya§amin ifinde 
bulur. 

®Gunahlar, ki§inin sahip oldugu ilmi unutmasina 
sebep olur. Zira Allah'in ilmi bir nurdur ve bu nur gunah- 
kar bir insanda durmaz. 

®Gunahlar, du§mam sevindirir, ger9ek dostlari ii- 
zer. 

®Gunahlar, nimetlerin artmasma mani olur. 
®Gunahlar, ki$ide kahci bir ar veya ayibin kalmasi- 

na sebep olur. 

GUNAHIN CEZASI HEMEN 
GELMEYEBILiR 

Insanlarin 90gunlukla yanildiklari bir nokta da §udur: 
Bir 90k insan yapmi§ oldugu gunahin cezasini hemen 

9ekmezse, artik kendisinin bir daha cezaya 9aptirilmaya- 
cagim yani Allah'in kendisini bagi$ladigini dii$unur. Bu 

durum ise, o insanin yanilip helak olmasina sebep olabi- 
lir. Zira ceza hemen gelmese de ahirette de olsa mutlaka 

gelecektir. 

Imam Ahmed "Ziihd" adli kitabinda ?oyle der: 
Ibn Sirin bor9!anmi$ ve bundan dolayi kendisini biiyiik 
sikmti ve iizuntu kaplayarak ve $oyle s6ylemi$tir: 

"Ben kesinlikle bilmekteyim ki bu musibetin nedeni 
kirk sene once i$lemi§ oldugum bir giinahtir. " 
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Adamin biri, bir kadina bakarak onun guzelliklerini 
incelemi? ve daha sonra kendisine riiyasinda §oyle den- 
mi§tir: 
"Kirk sene sonra da olsa bu yaptigtnin cezasim qeke- 

ceksin." 
Yahya Bin Muaz Er-Razi $oyIe der: 

"Esasen kendi eliyle but tin dti§manlanni kendisine 
gtildtirdtigti halde "Allah'im dti$manlarimi bana gtil- 

dtirme" diye dua edenlerin akhna $a$arim. Adamin 
biri: Bu nasil olur ey Muaz? Diye sormast tizerine, fbyle 
cevap verir: "Ki$i Allah'a isyan eder ve ahirette bu gti- 

nahlari ortaya fiktiginda dti$manlanni kendisine gtil- 

dtirmtis olur." 
Bazen ceza, hemen giinahm ardindan gelir. 

Suleyman Bin Et-Temimi $oyle der: 
"Ki$i gizli olarak bir gtinah i$lediginde onun zilletini 

hayatinda gortir, kim ki kendisine bir keder isabet eder- 
se, bunun i§lemi§ oldugu gtinahlardan oldugunu dti- 

§ tins tin." 
Fudayl Bin Iyaz ise ?oyle der: 

"Ben gtinah i$ledigimde bunu binegimin ve cariyemin 

huyunun degiqmesinden anlarim " 

Ebu Suleyman Ed-Darimi' de $oyle der: 
"Kim ki bir ki$inin sikintisim giderirse Allah da onun si- 
kintini giderir. Kim de bir ki$iye sikinti verirse Allah da 
ona sikinti verir. Kim gunduziinii iyiliklerle gegirir.se bu 

ona gecesinde yeter." 
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GUNAHLAR BAZI UMMETLERtN 
HELAK OLMASINA SEBEB OLMU§TUR 

Ge^mi^ ummetlerin helak olu§ veya felaketiere ugra- 
yi§ sebeplerini inceledigimizde, bu sebeplerin i§Iemekte 

olduklari giinahlar oldugunu goruriiz. 

Allahu Teala Ankebut 40. ayetinde §oyle buyurur: 

jj£( ,'T— * ^ ^ <UjJb 

ja ji &xZq}\ 

ffO iimmetlerden her birini giinahlari sebebi ile ceza- 
landirdik. Kiminin, iizerlerine ta$lar savuran riizgarlar 
gonderdik, kimini korkung bir ses yakaladi, kimini ye~ 
rin dibine gegirdik, kimini de suda bogduk. " 

Diinyada hig bir §er veya hastalik yoktur ki, sebebi 

giinahlar olmasin. 

$oyle bir du^iinelim: 
®Adem babamizi ve Havva annemizi i9inde akla 

gelmeyecek guzellikte nimetlerin bulundugu, i9inde hi9 

bir sikinti ve kederin olmadigi cennet yurdundan 9ikarip, 

onlari acilarin, kederlerin ve musibetlerin kol gezdigi 
diinya yurduna gonderen §ey giinahlari degil miydi? 

®Iblisi, gokyiizii meleklerinin arasindan 9ikartilip 
diinyaya kovulmasina, di$ gorunii^unun ve i9inin en kotii 

$ekillere sokulmasina sebep olan §ey, onun i§ledigi giina- 

hi degil miydi? 
@Nuh (Aleyhisselam) zamaninda biitiin alemin su- 

lar altinda kalmasina sebep olan §ey insanlarin giinahlari 

degil miydi? 
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® Ad kavminin uzerine §iddetli bir riizgar gondere- 
rek onlari kuru hurma dallari gibi saga sola savuran, onla- 
nn evlerini, §ehirlerini yikan, hayvanlanni ve mahsulleri- 

ni peri§an edip ba§larina gelenleri yeryiizu halklarina ki- 

yamete kadar bir ibret olarak birakan onlarin i§lemi§ ol- 

duklan glinahlar degil miydi? 

0Semud kavmini, kalpleri korkudan parampar9a 
ederek helak eden korkun? bir figligin yakalamasinin 

sebebi, onlarin glinahlarindan ba§ka bir §ey miydi? 

®Lut kavminin $ehirlerini, ta ki gokteki melekler, 
onlarin kopeklerinin havlama seslerini duyuncaya kadar 
gokyuziine kaldirip, ters 9evirerek yiiz ustti yere 9alan, 

daha sonra o §ehirlerin halklarinin uzerine ta§ yagdiran, 
ta§larin ardindan da yagmur yagdiran, degi§ik §ekillerde- 
ki azap 9e§itlerinin, aym anda bir arada meydana gelmesi 
ile, diinyada emsali gorulmemi§ bir §ekilde onlari helak 

eden ve zalimlerden 9ok9a da uzakta bulunmayan bu a- 
zabin ve helak olu§un sebebi onlarin i^lemi? olduklan 

gunahlar degil miydi? 
0Gecelerin zifiri karanliklan gibi karanliklar olu§- 

turan ve atelier piiskurtmek suretiyle §uay’bin kavmini 
helak eden azabin sebebi onlarin i§lemi§ olduklari giinah- 

lar degil miydi? 
0Firavun ve kavminin denizde bogulup cehenneme 

sonsuz azap i9in gonderilmelerinin sebebi neydi? 

0Karun’u sarayi, ailesi ve maliyla birlikte yerin di¬ 

bine ge9iren sebep neydi? 
0Nuh (Aleyhisselam)'dan sonra gelip helak olmu§ 

olan biitun kavimlerin helak olma sebepleri neydi? 
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®Yeryuziinde fitne fesat 9ikartan Israil ogullarimn 
ba§ina §iddetli bir kavmin musibet olarak verilip ulkeleri- 
nin ele gefmesine, halklarimn ulkelerinden suriilmeleri- 
ne, lrzlarinm kirletilmesine, ulkelerinin harap edilip mal- 
larinm kaybolmasina ve viicutlannin domuz ve maymun 
§ekline 9evrilmesine ve onlarin toplu olarak helak olma- 

larina sebep olan §ey neydi? 
@Bizi birbirimize dii§iirup, birbirimizin kanini dok- 

tiiren ve bu durumu normal bir §eymi§ gibi algilamamiza 

sebep olan §ey giinahlarirmz degil midir? 
®Butun be§eriyetin iizerimize u§u§mesinin sebebi 

nedir? Yahudilerin gorunen ve goriinmeyen elleri ile ya- 
§adigimiz diyarlari i§gal etmelerine, insanlarimizi katle- 
dip, mallarimizi gasp etmelerine, lrzlarimizi kirletmeleri- 
ne, hiilasa yeryiiziiniin en zelil iimmeti olmamiza sebep 

olan §ey nedir? Acaba bUtiin bunlarin sebebi ifledigimiz 

giinahlar degil midir? 

Ciibeyr Bin Nufeyr foyle der: 

"Kibris fetih edildiginde oranin halkt gok korkmu$, 

kendilerini a§iri bir hiiziin kaplami§ti. Uziintiilerinden 

birbirlerine sariltp agliyorlardi. Tam bu sir a 

Ebu-d'Derda'yi yalmz biryerde oturmu$ aglarken gor- 
diinu (Bu /y gok tuhafima gitmi§ti.) Ona §6yle sordum. 

Ya Eba-d'Derda, Allah'in, islami ve miislumanlari izzet- 
li kildigi bu giinde aglamana sebep olan $ey nedir?! 
Bana §dyle cevap verdi: "Sen neler soyluyorsun ya 
Ciibeyr!? Baksana! Allah'in dinini unutan bir toplumu 
Allah ne de tez zelil kiliyor?! Bunlarin da zamaninda 

mallan ve miilkleri vardi. Bunlarin da say gin bir ma- 
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kamlari, kahredici bir kuvvetleri vardi. Allah fin dinini 
unuttular da Allah onlari bu hale getirdu " 

Allah’in dinini unutan bir toplumun zelil kilinmasi 

Allah i9in ne de kolaydir! Allah’in, o toplumlari, izzet, 

§eref ve zenginlikten; zillet, al9aklik ve fakirlige, 
kuvvet, $iddet ve sultanliktan; zayiflik, basitlik ve al- 

9akhga goturmesi O'nun i9in ne kolaydir! 
Allah’in gazaba gelmesinden, Allah’in afiyetini ve 

uzerimize olan nimetlerini 9ekip almasindan korkulmali- 
dir. Bilmelisin ki; bir kavim muttasif oldugu guzel ahlak 
ve meziyetleri (yani Allah’in dinini) terk etmedik9e, Al¬ 

lah, o kavme vermi§ oldugu nimetleri 9ekip almaz. 

Allahu Teala Enfal suresinin 53. ayetinde §oyle bu- 

yurur: 

U ^ 1 j~kA dJb LJ Ob y 
> ' 

"Bu da bir millet kendinde bulunan (guzel ahlak ve me¬ 
ziyetleri) degiftirinceye kadar Allah fin onlara olan ni- 
metini degiytirmeyeceginden dolayidir." 

Yine Allahu Teala Ibrahim suresinin 7. ayetinde §oy- 

le buyurur: 

p oj j f 

"§ayet §iikrederseniz size olan nimetlerimi artiririm ve 
$ayet nimetlerimi inkar (edercesine) nankor (ve giinah- 

kar) olursaniz, biliniz ki benim azabim gok getindir." 
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GUNAHLARIN KAYNAGI 

Imam ibn Kayyim bu konuda §u afiklamalari yap- 

maktadir: 
Gunahlarin buyiigunun de kufUguniin de kaynagi iiftiir: 

1- Kalbin daima Allah'tan ba§kasiyla me?gul olmasi. 

2- Kizginlik kar§isinda sabir gostermemek. 

3- $ehvete tabi olmak. 
Bu U9 kaynak $irk, zuliim ve fuhu$ batakligina 

dii$mek olarak da ozetlenebilir. Allah'tan ba$kasina yal- 

varmak §irke goturur. insamn gazabina uymasi katil ol- 
maya, §ehevi §eyler pe§inde olmak da zinaya goturur. 
Allahu Teala Furkan suresinin 68. ayetinde bu ii? giinahi 

bir arada dile getirmi§tir: 

411 fj—oJ&k 4)1 

"Onlar ki, Allah'tan ba$ka hig bir ila/tayalvarmaz, Al- 

lah'in (oldiiriilmesini) haram kildigi bir nefsi oldiirmez- 

ler ve zina da etmezler." 
Bu U9 simf giinahin hepsi kendi aralarinda birbirleri- 

ni davet ederler: 
§irke girmek, insani zuliim ve fuh§a sevk eder. Zu- 

liim yapmak ise insani, §irke ve fuh§a goturur. § irk ko§- 

mak en biiyiik zuliimdur. Tevhit ve ihlas ise bu iki kotii 

fiili sahibinden uzaklajtirir. 
Allahu Teala Lokman suresinin 13. ayetinde §oyle 

buyurur: 

(pjsip jiiy h°j2j i oi) 

"Muhakkak ki §irk en biiyiik zuliimdiir. " 
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Giinahlann U9 ana kaynagindan biri olan fuhu$ 

ise §irke ve zulme 9agirir. 
Bu U9 simf birbirine davetiye 9ikartir, ki§i birini ya- 

parsa diger ikisini de yapmaya siiriiklenir. 

GUNAHLARIN KISIMLARI 

Ibn Kayyim (Rahimehullah)'in yapmi§ oldugu a9iklama- 

lar dogrultusunda giinahlari be§ kisma ayirarak incele- 

memiz miimkundiir: 

BIR: Guruplanna Gore Giinahlar: 

Kendi aralarinda iki kisma aynlirlar: 
A-Emredileni terk etmek. 

B-Yasaklanani yapmak. 

IKi: Meydana Geli$ $ekillerine Gore Giinahlar: 
Kendi aralarinda iki kisma ayrihrlar: 

A-Di§aridan gortilebilen giinahlar. 

B-Kalpte gizli kalip gorulemeyen giinahlar. 

U£: Ilgili Olduklan Yerlere Gore Giinahlar: 
Kendi aralarinda iki kisma aynlirlar: 

A-Allah’in hakkina girmek suretiyle i$lenen giinah- 

lar. 

B- Kulun hakkina girmek suretiyle i§lenen giinahlar. 

DORT : Isleni<> Karakterlerine Gore Giinahlar: 

Bunlar da kendi aralarinda dort kisma aynlirlar: 

A-Meleki Giinahlar: 
Bu giinah, kulun esasen kendisinde olmamasi gere- 

ken; azamet, kibriya ve ceberut gibi rablik sifatlarmi ken¬ 

disinde gormesi, Allah'a §irk ko§masi, Allah ile ilgili bil- 
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gisi olmadigi konularda ileri geri konu§ma$idir. Bu kisma 

giren giinahlar gunahlarin en biiyugudur. 

B-§eytani Giinahlar: 
Bu giinah, kulun haset, isyan, hile, kandirma, giinahi 

emretme, bidat uydurup bunu guzel gosterme gibi glinah- 

lar i§leyerek §eytana benzemesidir. Bu £e§it gunahlar ko- 

tiiluk derecesi olarak ikinci sirada yer almaktadir. 
C-Saldirgan Karaktere Sahip Gunahlar: 
Du§manlik beslemek, gasp etmek, kan dokmek, aciz 

ve zayif ki§ilerin hakkini yeme, insanlara eziyet verme ve 
zuliim ve diijmanlik 9e§itleri bu sinif glinahlara girer. 

D-Hayvansal Karaktere Sahip Gunahlar: 
Ki§inin hi? bir simr tanimadan sadece mide ve cinsi 

$ehvetinin pe$ine dii$mesidir. Bu da insani; hirsizhga, 
zinaya, yetimlerin mallarini haksiz bir §ekilde yemeye, 

cimrilige, tamahkarliga, korkakliga, strese ve istikrarsiz 
bir ya§ama siiriikleyecektir. Insanlarin 90gu bu tiirden 

olan glinahlara dti§mektedirler. 

BE§: Onemine Gore Gunahlar: 

Bunlar da kendi aralarinda ikiye ayrilirlar: 

A-Biiylik gunahlar. 

B-Kiifiik gunahlar. 
Bu 9e§it bir siniflandirma gunahlarin onemlilik 0I9Q- 

sli ile ilgili olan bir simflandirmadir. Bu siniflandirma 
§ekli Kur'an, slinnet ve selefin icmasi ile sabittir. Allahu 

Teala Nisa suresinin 3 1. ayetinde §oyle buyurur: 

°jA>S aIp U yCT \Ol) 

"$ayet yapilmasi yasaklanan biiyiik giinahlardan saki- 

nirsaniz diger hatalarinizi orteriz." 
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Vine Necm suresinin 32. ayetinde §6yle buyurulur: 

'll jiili) 

"Ufak tefek kusurlari di$inda, biiyiik giinahlardan ve 

edepsizliklerden sakinanlara gelince, bil ki Rabbin, affi 
bol olandir." 

Muslim'in rivayet ettigi bir hadiste Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

dj\ tUCia^j OUiaajj 

ftBiiyiik giinahlardan uzak durulursa be§ vakit namaz, 
her vaktin arasinda vuku bulan kiigiik giinahlara, her 
cuma namazi, diger cumaya kadar vuku bulan kiigiik 
giinahlara ve her ramazan orucu da diger ramazana 

kadar vuku bulanacak olan kiigiik giinahlara kefaret 
eder." 

Buhari ve Miislim'de yer alan ba$ka bir hadiste Pey¬ 

gamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyIe buyurur: 

cAiib :JlS Uj !duol ^ 

JiTij JiTfj CjJ^b J^j ij**~*hj 
* ' * * - * ' ' * 

0^3 Uh Olwa^xil cijJj cua^yh ‘(*2*5^ 

"Yedi helak edici §eyden sakinin. Dediler ki: Ey Allah- 

fin Resulii, onlar nelerdir? Dedi ki: Allahfa §irk kos- 

mak, sihir yapmak, hak etmedigi halde Allah fin haram 

kildigi bir nefsi (kiyiyi) oldiirmek, faiz mah yemek, ye- 

tim mah yemek, harp §iddetlendiginde sava§ meydamn- 
dan kagmak ve miimin, iffetli ve temiz kadinlari (fahi§e- 
lik yapmakla) itham etmek.» 
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Adamin biri tbn Abbas'a $oyle sordu: "Helak edi¬ 

ct §eylerin adedi yedi midir? Ibn Abbas §dyle cevap 
verdi: Onun sayisi yedi yiizre daha yakindir. Fakat, ne 
biiyiik giinah tevbe eden igin helak edicidir, ne de tevbe 
etmeyerek kiigiik gunahlarda tsrar eden igin kurtulu§ 

vardir." 

Yani tevbe eden i9in buyuk giinahlar helak edici ol- 

mazken, tevbe etmeyip ki^tik gunahlarda israr etmek 
ki§iyi helak edebilir. 

Musliiman Allah’tan korkmah, giinahlan ku9uk go- 
nip onlari i$lemede israrli olmamalidir! Bir musliiman 
bilmelidir ki kiigiik glinahlari i§lemeye ali§an bir ki§i 
mutlaka biiyiik giinahlan da i§ler. 

Seleften biri $oyle der: 
,rI$leyecegin giinahin kiigiik olmasina bakma, lakin asi 

oldugun Rabbinin biiyiikliigiine bak!” 

Imam izni Kayyim §oyle der: 

"Ifte burada iizerine dikkatle durulmasi gereken bir 
nokta vardir\ §ayet ki$i, biiyiik giinahi i$lerken Allahf- 
tan haya eder, korkar ve bu giinahi yapmakla beraber, 
yaptigi bu giinah kendisini gok iizerse, bu durum, onun 
bu biiyiik giinahmi kiigiik giinaha gevirebilir. §ayet o 
ki$i, kiigiik bir giinahi i§lerken haya duymayip, korku 

iginde olmazsa ve bu giinaha aiding etmezse bu durum 
da o ki$inin bu giinahmi biiyiik giinaha gevirir. Hatta 

biiyiik giinahlarin en biiyiik mertebesine bile gikartabi- 

lir. Bu durum sadece kalpte olu$an bir durumdur ve soz 
konusu fiilin di§inda geli§ir ve onu etkiler. Her insan bu 

durumu kendisinde veya ba§kalarinda gozlemleyebilir." 
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GUNAHLARIN INSANA VERDIGi 
ZARARLAR 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gii- 

nahlarin kalbi kararttigim haber vermektedir. Bu tesir, 

giinahin biiyiikliigii ve kijinin tevbe etmede gosterdigi 
gafletin biiyiiklugu nispetinde artar ve giinahin basitligi 
ve ki§inin hemen tevbe etmesi durumuna gore azalir. Ki- 
yamet giinii, ancak kalpleri her tiirlii sapikliga dii§iiriicii 

$iipheden ve helak edici §ehvetten uzak olanlar 

kurtulacaktir. Allahu (Siibhanehu ve Teala) §uara 

suresinin 88. ve 89. ayetlerinde ?oyle buyurur: 

v_~Uj *»' ^ ja y> Slj JU fy) 

* ' * ' ' 

"O gun ne mal fay da verir ne de evlat. Ancak Allah fa 

temiz bir kalp ile gelenler (o giinde fayda bulurlar)." 
Ebu Hureyre (Allah ondan razi olsun!) Peygamberi¬ 

miz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den §oyle bildiriyor: 

^j—^!j ts^i<ui3 o^i uJi ^ij 

dJLJij illi 1 oilj ilj jjj —i£\— a-J-3 J'sup jiiiOj 

1 y\_ST \ a ^4j—^ ;Jirj J\ 

"Mtimin bir giinah i§ledigi zaman, bu gunah sebebi ile 
kalbine, onu kirleten siyah bir nokta konur, §ayet bu 
gunahim birakir tevbe ve istigfar ederse kalbi bu gii- 
nahtan temizlenip parlar. §dyet giinalti i$lemeye devam 
ederse bu lekelerde kalbini kaplayacak §ekilde artar. Bu 

da Allah (Azze ve Celle) fnin §u ayetinde bahsettigi kalp- 
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lerin kirlenmesi ve katila$masi olayidir: "Hayir! Bilakis 

onlarin iflemekte olduklari giinahlar kalplerini kirlet- 
" (Mutafifin:14) 

Imam Ibn Kayyim giinahlar konusunda bir 90k gii- 
nah saymi§tir. $imdi onun saymi§ oldugu bu zararlar- 

dan bazilanni size aktarmak istiyorum: 

1- Hayatta muvaffak olamamak ve dogrulari gore- 
memek. 

2- Kalbin bozularak nurunun gitmesi ve kalbin karan- 
liklara bogulmasi. 

3- ilimden ve rizktan mahrum kalinmasi. 

4- Ki§inin Rabbinden ve yakinlanndan uzakla§masi. 
5- I§lerin zorla$masi ki§inin ya§ami ile ilgili ihtiya9la- 

rim giderememesi. 
6- Kalbin ve bedenin zayiflamasi. 

7- Itaatten ve itaatin lezzetinden mahrum kalinmasi. 

8- Omriin kisalmasi ve ki^inin ani bir oliimle olmesi. 

9- Giinahlarin ali§kanlik haline gelmesi. 

10- Ki§inin, Rabbinin rizasindan mahrum kalmasi. 
11- insanin zillete du$mesi. Oysaki itaat izzet ve §eref 

kazandirir. 
12- Giinahlar, akh bozup nurunu sonduriir. 
13- Giinahlar, kalbi katila§tirarak kirletir. 
14- Gunahlar, ki§iyi Allah'in Resulunlin lanetine ma- 

ruz birakir. Zira Allah’in Resulii ( Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) bir 90k giinah sahibine lanet etmi^tir. 
15- Gunahlar, sahibini Peygamberimizin ve melekle- 

rin duasindan mahrum birakir. 
16- Giinahlar, kiyamet giinii sahibinin ba$ina bir 90k 

sikintilarin gelmesine sebep olur. 
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17- Gtinahlar, karada, denizde, havada, urunlerde, 
meyvelerde ve meskenlerde 90k 9e§itli bozulma ve zarar- 

lara yol a9ar. 
18- Gtinahlar yeryuztinde zelzele ve yer fokuntiileri- 

nin meydana gelmesine, yagmurun azalarak ziraatin 

du$mesi. 

19- Giinahlar, kalpte olmasi gereken namus kiskan9~ 
ligini siler. 

20- Gtinahlar, kalbe hayat veren hayayi kaldirir. 

21- Giinahlar, kalpteki Allah korkusunu ve sevgisini 

azaltarak ki§inin daha 90k giinah batakligina batmasina 

sebep olur. 
22- Gunahlar, Allah’in giinah sahibi kulunu unutma- 

sina, onu terk etmesine, onu nefsinin arzulari ve §eytan 
ile ba§ ba§a birakmasina sebep olur ki; bu da o kulun kur- 

tulu$u olmayan bir helak olu§a dogru suruklenmesine 

sebep olur. 
23- Giinahlar, kulu ihsan ve hatta iman dairesinden 

dahi 9ikartabilir. Gunahkar ki§i Allah'in iyi kullari i9in 

hazirladigi nimetlerden nasibini alamaz. 
Allah'in Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Imam 

Buhari ve imam Muslim'in rivayet ettigi §11 hadiste §oyle 

buyurur: 

^ 3 3^3 Of* 

«jA°y 333t'ja'j 

"Zina eden ki§i zina ettigi esnada miimin degildir (Al- 
kollii) igki igen ki$i, iqki igtigi esnada miimin degildir, 

lursizlik yapan ki$i, hirsizhk yaptigi esnada miimin de¬ 

gildir " 
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24- Giinahlar, nimetlerin kalkmasma ve belalarin in- 
mesine sebep olur. 

25- Giinahlar, ki§inin diinyada sikintili, kabirde ve 

ahirette azapli bir ya§anti ifinde olmasina sebep olur. 

Allahu Teala Taha suresinin 124. ayetinde ?oyle bu- 

yurur: 

"Kim ki benim (zikrimden) Kur’ammdan yiiz gevirirse 

onun igin diinyada can sikici bir ya$anti vardir ve ki- 
yamet giinu de onu kor olarak diriltiriz." 

26- Gunahlar, kalbe korku salar. 
27- Giinahlar, ki§i ile Rabbi arasindaki baglarin kop- 

masina, ki$inin $eytana yakla§masina sebep olur. 

28- Gunahlar, omriin, nzkin, ilmin, amellerin, itaatin 

hasili dinin ve dunyamn bereketini siler. 
29- Giinahlar, §eytamn ve kotiilugu emreden nefsin 

ve her ttirlii be§erin, o insani kumandasina almasina se¬ 

bep olur. 
30- Gtinahlar, mevcut nimetlerin azalmasina ve gele- 

cek olan nimetlerin gelmemesine sebep olur.. 

NE BUYUK GARiPLIKTiR HALIMiZ?! 

Insanin gururlanarak gaflete dalmasi, bir adim sonra 

ba$ina geleceklerden habersiz olarak <paka satmasi, hali 

hazirdaki sagligina aldamp bir gun hastalanabilecegini 

veya olecegini unutmasi ne btiyiik bir garipliktir! 
Ne makam sahipleri gortiriiz, oliim gelip makamini 

elinden almi$tir. Ne krallar goriiruz, hasmi gelip onun 

yerini almi§tir. 
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Her gun ba§kalarinm ba§ina gelen bir takim musibet- 

leri goriiyorsunuz. Dimyalarindan vazge9mi§, oliim do$e- 

gindeki hastalari ziyaret ediyor, oliim meleginin elinde 
cana kurulup, can havli ile inim inim inleyen sevdikleri- 

nizi biiyiik bir aci, hayret ve §a§kinlik i9inde seyrediyor- 
sunuz!. Ani oliimlerle daha dun selam verdigimiz dostla- 
rinizin, sevdiklerinizin ve yakinlanmizin aranizdan ayri- 

lip hesap verme alemine gittigine §ahit oluyorsunuz!! 

Ama bu olaylar bir gun senin de ba§ma aym §eylerin ge- 
lecegini sana hatirlatmiyor! 

Sadece bir depremle sevdiklerinizin, dostlarmizin ve 

yakinlarimizdan olu§an binlerce insan aramizdan ayrilip 

bir anda gidiveriyor, diinya lezzetleri, diinyalik gaye ve 
umutlar birden kiil olup gidiveriyor!. 24 saat pe§inde ko§- 
tugunuz diinya ve diinyalik lezzetler bir anda yerini kah- 

redici bir iizuntu ve kedere birakiyor! Yillardir binbir 9a- 
bayla bina etmi§ oldugunuz villalar, apartmanlar veya 

satin aldigimiz liiks binekler bir anda bize dii§man olup 

bizim en biiyuk dii^manlarimiz haline geliyor! Sonra 
"Ahh! Meger ben kendi ipimi 9ekiyor, kendi mezanmi 
e§iyormu§um da haberim yokmu§!" diyerek hayiflaniyo- 

ruz... 
Maalesef §iirlerimizi ve namelerimizi hep "fani diin¬ 

ya" "yalanci diinya” sozleri siisler, fakat bir tiirlii bu diin- 
yanin ger9ekten fani oldugunu anlayamayiz! Hi9 olmeye- 

cekmi§ gibi dlinyaya dalar, sanki yarin son gunumiizmu§ 

gibi diinyalik §ehvetleri kapi^iriz! 
Daha dun cenaze namazi i9in, caminin avlusundaki 

musalla ta^ina konan dostunuzun yatan cesedine bakar- 
ken dahi arkada^larmizla diinyalik bir takim i$ler hakkin- 
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da konu§up, yeni planlar kurmu§tunuz!? Daha sonra bir 

gun boyle sizin de arkanizdan ylirunecegini, aynen bu 

§ekilde dostlarinizm sizi donu§u olmayan son yolculuga 
9ikaracaklanni du§linmeden o dostunuzun arkasindan 
ylirudunuz! Ona kar§i bu gorevinizi yaparken onu geldigi 
yere gondermek i?in uzerine toprak atarak onu topragin 

bagrina verdiniz. Bu esnada, belki de 90k yakin bir za- 
manda sizin de aym akibete ugrayacagimzi hi9 du^unme- 

diniz! Ama daha cenaze donu§u ugradigimz bir kazada, 
aym yolculuga 9ikmaya aday oluverdiniz. Oysa daha ce- 
nazede konu§mu§ oldugunuz arkada§larimzdan biriyle 

yeni i§ hesaplari yapmi§tmiz. Birlikte ula§mamz gereken 
yeni hedefleriniz ve ger9ekle§tirmek istediginiz umutlari- 

mz vardi.. 
Ne olduysa her §ey birden onemsizle^iverdi... Sanki 

diinyada gegirdiginiz giinlerin hepsi bir hayalden ibaretti, 

Nefret geldi i9inizden birden i9inde bulundugunuz gafle- 

te! £iinku diinyaya olan baglihginiz ve ona kar$i duydu- 

gunuz hirs ve sevgi sizi ger9ek umut ve gayelerden aliko- 
yarak sanki ger9ekler kar§isinda goziiniizu kor etmi$ti. 

Qok hakliydiniz hayiflanmakta.. Ama te§ke bundan son- 

raki hayatinizda aym gafleti gostermeseydiniz.. Belki de 
son yolculuga 9ikan dostunuz da artik donu§u mumktin 
olmayan o alemde aym hayiflanmayi yapiyordu. Fakat 

onun artik donii§ $ansi yoktu. Ama sen hala ya^iyordun 
ve tasarruf haklarin hala elinde idi! Ahirete g09en dostu¬ 

nuz Rabbinin kendisini diinyaya geri gondermesini 90k 

istedi, ama onun bu gayreti bojuna idi. Diinyadaki gucli 

ve hur iradesi elinden ahnmijti. Bir omiir boyu ko^tura- 

rak kendilerine biiyiik servetler birakmi§ oldugu evlatla- 
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rinin, mal ve makamlarimn artik ona hi9 bir faydasi yok- 

tu. Sanki bu glinler hif ya§anmami§, sanki bu evlat ve 
mallar hi9 kazanilmami§ti. Sonunda o, sonsuz iki yurttan 
birinin adayi oldu! O yurtlardan birincisine girenlere ’’Ey 

bu giizel yurdun halki size bundan once bir kotiiluk do- 
kunmu§ muydu" diye soruldugunda "Hayir" diye cevap 
vereceklerdi... Bu iki yurttan digerine girenlere "Ey bu 
kotii yurdun halki! Size daha once bir iyilik ugrami§ miy- 

di?" dendiginde onlar da "Hayir" cevabi vereceklerdi... 

Evet, karde§ler i§te, ger9eklerle bizim aramizda ki 

u9urum budur. Etrafimizda cereyan eden her olay bize bir 

takim mesajlar verir de biz bu mesajlan anlayamayiz. Bu 

durumumuz ger9ekten $a§ilacak bir durumdur! Oyle degil 
mi? 

SON YOLCULUGA £IKMADAN ONCE 
TEVBE ETMELiSIN! 

Insanoglunun yaptigi gunahlar sebebi ile, yerler tit- 
redi, gokyiizti karanliklara boguldu, yerler ve denizler 

fesada ugradi, bereket kalkti, nimetler azaldik9a azaldi. 

Vah§i hayvanlar bile zayifliktan bitkin duruma dii$tii. 

Fasiklik karanligi ytiziinden hayatimizda her §ey tersine 
dondii. 

®Agladi giindiiziin i§igi, gecenin karanligi yapilan 

kotii, pis ve hayasiz i§lerin igren9liginden! 
®Kiramen Katibinler $ikayet etti Rabbine, kotliluk- 

lerin, fuh$un ve her tiirlu miinker olaylarin 9oklugunu! 

Elimizle yaptigimiz bu gunahlar sebebi ile ba$i- 

miza 9e§itli musibetler gelmiyor mu saniyoruz!? 
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®Bozulan ailevi mutlulugumuz, olu§an giivensizlik 

ortami, siyasi, iktisadi, ekonomik, i9timai alanda buhranli 
gtinler ya^amamizin sebebi i^ledigimiz giinahlar degil 
midir, saniyoruz!? 

®Tabiatin bozulmasi, kendisi i9in konan diizenin 

sekteye ugramasi, ayagimizi bastigimiz topragin olagan 

di§i hareket ederek bizi, sevdiklerimizi, sevdigimiz mes- 
kenlerimizi yutmaya ve harabeye 9evirmeye yeltenmesi- 

nin bir sebebi yok mudur saniyoruz!? 
®Butun bu kotu i§Ier Allah katindan gelecek olan 

azabin ve bela dolu korkun9 karanlik gecelerin habercisi 
olmaktan ba§ka bir §ey midir?! 

®Saniyoruz mu ki; hi9 bir kaide ve kural tanimadan 

kotulugu emreden nefsin heva ve hevesine gore ya§amak 
bizi o istedigimiz mutlu ya§ama ula§tiracaktir? 

® Acaba bilmiyoruz mu ki, boyle bir ya§anti ki§isel 

ve toplumsal biiyiik sikintilara yol a9arak hayati anlam- 

sizla§tiracak ve insam, sonunun ne olacagim dii$unme- 

den, sadece $ehveti ve midesi i9in ya§ayan, aklmi ve gli- 

ciinii sadece bu ama9 i9in kullanan, sadece maddeden 
anlayan manasiz bir varlik haline getirecektir. 

®Yine bilmiyoruz mu ki, boyle bir ya§anti insam, 
en sonunda "Yemek i9in ya§iyorum, ya^amak i9in 

yiyorum" mantiksizhgina ve kisir dongusiine gotlirecek- 

tir. 
®Neden boyle varhgimizi ve varligimizin gayesini 

biitun aklimizi ve mantik kurallarim hi9e sayarak basit- 

le$tiriyor, ve yine aklimizi ve mantigimizi saf di§i ederek, 

kendimizi nefsimizin ve hevamizin kural ve bi9im tarn- 
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mayan, tamamen maddt ve §ehevT hedef ve gayelerinin 

hizmetine sokuyoruz!? 
®Bazi insanlar "Bilimde rastlantilara yer olmazM 

kaidesine inandiklanni iddia etmelerine ragmen, nasil 
olur da en yiiksek ilim ve bilimin uriinu olan §u alemdeki 
e§siz yaratili^i ve diizeni bir rastlanti olarak gormeye gay- 
ret edenlerin, tamamen akil ve ilmi kurallara aykiri olarak 
uydurduklari safsatalara inanip inanmama konusunda 

a$ik kapilar birakirlar!? 
®Bazi insanlar, giincel ya§antilarinda "Sebebsiz ve 

gayesiz hi9 bir §ey olmaz" kaidesini kabul ederek bu ko- 

nuda hi9 bir $iiphe ta$imadiklari halde, nasil olur da kendi 

yaratili§larini bir sebebe ve gayeye dayandirma ihtiyaci 

hissetmezler!? 
Evet! Aslinda bu ttir insanlar buna benzer sorularin 

cevabini gayet iyi bilirler. Fakat nefislerinin isteklerine 
boyun biikebilme gayesi ile bu ger9ekleri bir an dahi ol- 
sun du^unmek istemezler aksine bunlari zoraki bir gayret- 

le bilin9 altina atmaya 9ali§irlar.. Yine bu tiir insanlar 

kendilerine bu korkun9 ger9ekleri hatirlatmaya yeltenen- 
lerin agizlarina pranga vurma gayretine giri§erek, anlam- 

siz bir ka9i$ ornegi sergilemek suretiyle, ger9ekleri anla- 

ma ve onlari du$unebilme ortammin olujmasma bile mii- 

saade etmek istemezler. 
§ayet bu ve benzeri hatalanmiz varsa bir an once 

ger9ek bir tevbe ile tevbe etmeliyiz. Zira tevbe kapisi 6- 
Itimle pen9ele§ene kadar a9iktir. Oliim gelip bu firsati 

elimizden almadan donii§u ger9ekle§tirmemiz lazimdir. 

Allah'in azabindan kurtulmak ve onun tevbekar kullari 

i9in hazirlami§ oldugu cennete girebilmek i9in ilk ve son 
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firsatimiz olan bu firsati en iyi ?ekilde degerlendirmemiz 

gerekmektedir. Allahu Teala Nur suresinin 31. ayetinde 

§oyle buyurur: 

^0ydJs 0yUji' <>>' <j! 'yijij) 

"Hepiniz Allah 'a tevbe ediniz ey muminler belki boyle- 
likle kurtula$a erifirsiniz." 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Miis- 
lim’in rivayet ettigi bir hadisi §erifite §oyle buyurur: 

s ' s 's' 'o^s^O o' % »s Os so s * s°.t \ 
Jp*}U OLr yj jy <0J» 

_3 t\ iiUl? Lgllpj C..7.Ui\i cd*Ai 

\ j —ft lij &Jjlf Jl9J ^3 

\j\j <^JLP cJt Jl3 j£-Ji O^UP <uJl3 

"Allahu Tedldrnin tevbe eden kulunun tovbesinden du- 
yacagi seving o kadar buyiiktur ki, bu seving iginizden 
birinin issiz-bucaksiz bir golde binegi iizerinde yolculuk 
ederken (bir yerde dinlenme esnasinda) iizerinde yiye- 
cek ve igecegi bulunan bineginin yanindan kaybolmasi 
ve o ki$inin bu binegini iyice aradiktan sonra onu bu- 
lamayincci artik ondan umudunu kesip bu haleti ruhiye 
iginde bir agacin golgesine giderek orada oturup bek- 
lerken birden hire binegini yaninda duruyor halde go- 
riip onun ip ini tutmasi ve bu durumdan duydugu a$iri 
sevingten dolayi da (Allahfa §iikiir etmek isterken) "Al¬ 
lah* im sen benirn kulumsun, ben de senin rabbinimff 
diyerek hata etmesinden daha fazladir. " 
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HARAMLARIN CE§iTLERi 
Bir muslumanin tevbekar olabilmesi \$in oncelikle §u 

12 haram 9e§idinden uzakla§masi lazimdir: 
1-Kiifiir: Kiifiir iki 9e§ittir: Kii9uk ve biiyiik kiifiir. 

Ku9iik kiifiir, sahibini islam dininden 9ikarmaz. Bu kiif- 
riin sahibi azabi hak eder fakat cehennemde devamh 

kalmaz. 
Biiyiik kufiir, sahibini dinden 9ikartarak onu, hi9 

9ikmamak suretiyle cehenneme sokar. 

Biiyiik kufiir be$ ^e^ittir: 

1- Yalanlama ktifrii. 
II- Buyiiklenme ktifrii. 
III- Tasdik etmesine ragmen yiiz 9evirme kiifrii. 
IV- §uphe ktifrii. 

V- Nifak ktifrii. 
2- §irk: Tevbekar olabilmek i9in terk edilmesi gerek- 

li olan ikinci haram da §irktir. §irk iki 9e§ittir; biiyiik ve 

ku9iik $irk. 
Biiyiik $irk; kulun Allah ile birlikte ba§ka ilahlar 

edinmesi ve edinmi? oldugu bu ilaha, Allah'a duydugu 

saygi ve ihtiram gibi saygi ve ihtiram duymasidir. Allah, 

biiyiik §irki ancak ondan tevbe edilirse affeder. 
Kii9iik $irk: insanlara gosteri§ yapmak i9in ibadeti 

en giizel §ekliyle yapmak ve onu siislemek, Allah'tan 

ba^kasi adina yemin etmek, bazi ki^ilerin "Allah ve sen 

dilersen bu i§ olur", "Ben, Allah'a ve sana gtiveniyorum" 

v.b. sozler soylemesi gibi. Bu §irke dii§enler giinah i§le- 
mekle beraber bu giinah onlari islam dininden 9ikarmaz. 
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3-Nifak: Tevbekar olabilmek i9in terk edilmesi ge- 

rekli olan u^uncli haram da nifaktir. Nifak da iki turlii- 
dur: Biiyiik ve kii^uk nifak. 

Btiyiik nifak: Bir ki§inin muminlerin yaninda Allah- 

'a, meleklerine, kitaplarina, resullerine, kiyamet guniine 

inandigim soylemesi, fakat ger9ekte bunlara samimi ola- 

rak iman etmemesi olayidir. Bu nifak, sahibini bir daha 
9ikmamak lizere cehennemin en derin yerine sokar. 

KiK'iik Nifak: Ki$inin imanin esaslarini inkar etme- 

digi halde, yalan konu^masi, verdigi sozde durmamasi 
gibi giinahlari yapmasidir. Bu gunahlari i§leyenler azap 
gorebilirler fakat cehennemde sonsuza denk kalmazlar. 

Tevbekar olabilmek i9in terk edilmesi gereken diger 

haramlar da §unlardir: 

4- Fasiklik etmek. 

5- isyan etmek. 

6- §eriata aykin davranmak, 
7- Dii$manlik etmek. (Yani ba$kalarina haksiz 

yere eziyet etmek veya onlara zarar vermek). 

8- Fuhu$ etmek. 

9- Her tiirlii ahlaksizlik. 

10- Zina etmek. 
11- AlIah hakkinda bilgisi olmadigi konularda ile- 

ri geri konu§mak. 
12- Miisliimanlarin tuttugu yol haricinde ba?ka 

bir yol tutmak. 



isyan ! Xereye Ttadar ? ‘Xazirtayan Vatan %itap <Evi 30 

PI§MANLIK GOZYA§LARI 
Allah’im! Ben ki; omriim ne kadar uzadiysa gunahlarim 
da o derece 90galdi! Ben ki, ne zaman tevbe etmeye ni- 

yetlensem yeni yeni giinahlarla tani^tim. 

Allah’im! §imdi beni senin azabindan kim kurtaracak! 

Allah’im! §ayet sen beni af etmezsen beni kim af eder?! 

Allah'im! Senin ipine sarilamazsam kimin ipine sarilabi- 

lirim! 
Veyl olsun bana! Omriim arttik^a giinahlarim artti. Ne 
zaman tevbe edecegim!? Ben ne zaman donii$ yapaca- 
gim!? Ben rabbimden ne zaman utanacagim!? 
Demek suretiyle bir i<? muhasebe yaparak ne zaman 
rabbimize donecegiz!.. 

KALP SELAMETiNiN SEBEBLERi 
Biliniz ki, kalbin selameti i^in oncelikle insanin 

be§ $eyden u/aklasmasi gerekir: 

1- Tevhidin zitti olan §irkten, 
2- Siinnetin zitti olan bidatten, 
3- Allah'in emirlerine uymanin zitti olan §ehevi arzu- 

lara uymaktan, 
4- Zikrin zitti olan gafletten, 

5- Tevhidin ve ihlasin zitti olan heva ve hevese uy¬ 

maktan uzakla$masi gerekir. 
Burada bahsedilen be$ giinahi i§lemek kulun, Allah'- 

tan uzakla§masina, imanin zayiflamasina, kalbinin gaflete 
dalip katila$masina sebep olur. Yine bu durum kulun yan- 

li§ yolda oldugunu fark edip bu yoldan donmesini onler. 
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Boylece kalp hastalanarak Allah’i unutur ve belki de ta- 

mamen oliir gider. 

GUNAHLARI TERKETMENlN YOLLARI 

§imdi de size gunahlardan korunma yollarindan ba- 
zilarini maddeler halinde siralayalim: 

1 -Bizi goren ve gozeten ylice Allah’in buyuklugiinu 
du§iinerek O’na isyan etmemizin 90k yersiz olacagini ak- 

la getirmek. 
2- Allah'a olan sevgimizi hatira getirerek ona isyan 

etmememiz gerektigini du§unmek. Seven ki§i elbette 

sevdigine itaatkar olacaktir. 
3- Allah’in bize olan nimetlerini ve keremini akla ge¬ 

tirmek. Zira ikram goren ki§i kendisinden ikram ve iyilik 
gordiigii tarafa kotlilukle cevap veremez. 

4- Kulun yaptigi gunahlardan dolayi Rabbinin kizabi- 

lecegini ve intikam alabilecegini dtijunmesi. Zira Allahu 

Teala kulunu belli bir giinahi, israrla i^lemeyi devam etti- 

gini gorlirse gazaba gelebilir. 
5- Kulun giinah i§lemekle diinyada ve Ahirette bir 

90k hayirli nimetlerden mahrum kalacagini du$iinmesi. 

6- Kulun, heva ve hevesini kontrol altma almayi ba- 

§armasi halinde §eytana kar§i zafer kazanmanin kula bii- 
yuk bir mutluluk ve sevin9 verecegini bilmesi. 

7- Kar$ilik beklentisi: Kul Allah i9in bir harami terk 

ettiginde, Allah ona, o haram fiilden daha haylrlisini vaat 

etmektedir. 
8- Kulun, haram fiillerden uzakla§tiginda Yiice Al¬ 

lah’in her an kendisinin yaninda olacagini bilmesi; Allah¬ 

’in her an kulunun yaninda olmasi, o kul 19m hem diinya- 
da hem de ahirette kazanilabilecek en biiyiik hayirdir. 
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Allahu Teala Nahl suresinin 128. ayetinde ?oyle buyur- 

maktadir: 

^ 0 jLSxj* 

"Muhakkak ki Allah, (kotuluklerden) sakinanlar ve 

giizel amel i$leyenlerle beraberdir. " 
9“Ki§inin giinah i§lerken bir anda Allah’in kendisini 

kendi tarafina ahverebilecegini akhna getirmesi. 
10- Haram i§leyen ki§ilerin bu yaptiklarindan dolayi 

ba§larma bela ve musibet gelebilecegini akillarinda bu- 

lundurmasi. Zira bela ve sikintilar giinah i§lemenin, afiyet 

ve huzur da Allah’a itaat etmenin bir sonucudur. 
11- Heva ve heves kar§isinda dini duygulann iyice 

giislendirmek suretiyle heva hevesi yenerek bu ba$ari ve 
zaferin olu§turacagi lezzeti tatmak. 

12- Ki§inin, akhna bazi kotuliikleri i^lemek geldigi 

zaman derhal bu dti§iinceyi terk etmeye ^ah^masi. 
13- Kulun kendisini heva ve hevese uymaya davetiye 

9ikartan her tiirlti sebep ve vesileden uzakla§masi. 

14- Kulun, dii$iincesini daima Allah’in okunan ve go- 

rtilen ayet ve delilleri ile me§gul etmesi. 
15- Kulun, bu omrlin gefici ve kisa, diinyanm ise fani 

oldugunu dii§unmesi. 
16- Kulun Allah'in kar^isinda O’na boyun bukerek 

yalvarmasi. Belki bu yalvan§i dualarin kabul edildigi bir 

saate rastlar da Allah onun duasini kabul eder. 
17- Kulun iki 9ekici gu9 arasinda oldugunu ve dola- 

yisi ile ya a§agiya dogru ya da yukariya dogru yiikselece- 

ginin bilincinde olmasi. 
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18- KuIun, kalbini biitun kotii duygu ve dii§unceler- 
den arindirmasi. Zira rahmetin ve iyi duygularin yerle$- 
mesi ifin bunu yapmak gereklidir. 

19- Kulun, glinahin her 9e§idinin insana al^aklik, re- 

zillik v.s. kotii sonuflardan ba§ka bir §ey kazandirmaya- 

cagmi, buna kar§ilik Allah'a itaatin insana yiikseklik, §e- 
ref ve hayirli bir son kazandiracagini bilmesi. Zira Allahu 

Teala bize neyi yasaklami§sa bilmeliyiz ki, o bizim i<?in 
zararhdir ve gene bilmeliyiz ki, O, bize neyi emretmi§se 
o §ey bizim faydamizadir. 

20- Kulun Allah’tan utanmasi: Kul, bir gtinah yapa- 
cagi zaman Allah'in onu gordiigtinii dii§tinur ve ondan 
utanarak o i§i yapmaktan vazge9er. 

21- KuIun Allah'tan korkmasi: §ayet kul, Allah'tan ve 
onun azabindan korkarsa giinah i$lemeye yakla^maz. 

22- Yeme-i9mede, giyimde israftan ka9inmak, a§iri 

yeyip i9memek, a§iri uyumamak, hedefsiz olarak kalaba- 
liklann i9ine fazlaca kan$mamak. Zira gunahlarin kayna- 
gini genelde bu sebepler olu§turur. 

23- iman agacinin kalpte kok salmasmi saglamak. Bu 
durum sayilmi§ olan biitun sebepleri kapsamaktadir. In- 
san, imanmin giicii nispetinde giinah olan fiillere kar§i 
sabir gosterebilir. 

EY GUNAH SAHIBi! 

Ibn Abbashn (Allah ondan razi olsun!) §oyIe dedigi 
rivayet edilir: 

"Ey giinah i$Ieyen kiyi sakin ola ki bu yaptiginin cezd- 

sim gormeyecegini sanma! i$lemekte oldugun bir gii- 
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nahta da israr etme! Bil ki, bir gilnahi iflemekte ne ka- 

dar israr edersen ceza da o nispette buyiik olur." 

Sagindaki ve solundaki meleklerden utanmayarak 

giinah i§lemen i§ledigin gunahtan daha biiyiik bir olaydir. 
Allah'in seni ne zaman ve nerede cezalandiracagindan 
habersiz olarak giiliip oynaman, i§ledigin gunahtan daha 

buyiik bir hatadir. 
I§ledigin giinahla gururlanip sevinmen i§ledigin gu¬ 

nahtan daha kotii bir durumdur. §ayet, giinah i?lerken 

Allah'in seni gormesinden kalbin titremiyorsa bu durum 
i§ledigin gunahtan daha biiyiik bir ciirumdiir. 

GUNAHLARA KADER KILIFI 
GECIRILMESi 

Bazilari i§lemi§ olduklari giinahlara kaderi sebep 

gostererek kilif bulmaya <jah§irlar. Bu insanlar: ”§ayet 
Allahu Teala daha beni ve hatta gokleri ve yeri yaratma- 

dan once benim kaderimi bu $ekilde takdir etmiyse, benim 

bu giinahlardan kurtulmam mumkiin degildir? Allah be¬ 

nim igin takdir ettigi kotii kader nedeniyle bana neden 

azap etsin ki?!" §eklinde bazi iddialarda bulunarak gii- 

nahlarma kilif uydurmaya 9ali§irlar. 
Kur'an-i Kerim bu ki§ilerin bu iddialarini bo$a 91- 

karmi? ve bu iddialarin batil iddialar oldugunu ve bu id- 
dialarin kiyamet giinii o ki§ilere fayda vermeyecegini 

belirtmi§tir. 
§eyh Muhammed Bin Useymin (Rahimehullah) bu 

§upheye $u §ekilde cevap vermi^tir: 

Birinci cevap: 
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Boyle bir iddiada bulunan ki$i aym zamanda §u iddi- 
ada da buiunmasi gerekir: Mademki sevap i§leyenler bu 
sevaplan kaderleri oldugu i$'m mecburi olarak i§liyorlar 

o halde nasil olurda bu yaptiklanndan dolayi mukafat- 
lanmayi hak ederler? 

Giinah ve sevap i§leme konusunda kaderi sebep gos- 

tererek mantik yuriitmek dogru ve adaletli bir davram§ 
olamaz. 

Ikinci cevap: 
Allahu Teala bu iddiayi Kur'aninda, En’am suresinin 

148. ayetinde §u $ekilde bo§a 9ikararak bunu ilimsiz ve 
cahilce bir soz olarak nitelendirmi§tir: 

j—« Uiy- Slj IjjUT Slj U &\ °J \J 

Ji JJ lzJj lji 13 J*- ^13 °ja 'jiJJi Lijk ill jIf 

^jt jjj j^aJl *ij Oj*~j jj u! ijir 

"Allahfa §irk ko$anlar diyecekler ki: «Allah dileseydi ne 

biz Ofna ortak ko$ardik, ne de atalarimiz. Hig bir §eyi 
de haram kilmazdik.» Onlardan oncekilerde aym §ekil- 

de (peygamberler ve onlarin gelirdiklerini) yalanladilar, 
taki azabimizi tadana kadar, De ki: Yammzda bize agik- 

layacagimz bir bilgi var mi? Siz zandan ba$ka bir $eye 

uymuyorsunuz ve siz sadece yalan soyliiyorsunuz. " 
Bu ayette Allahu Teala kaderi bahane ederek §irk 

ko§malarinin kendi ellerinde olmadigini iddia etmeye 
9ah$an bu mu$riklerin atalarimn da aym yalani soyledik- 

lerini, onlarin kendilerine azap gelene kadar bu yalanla- 
mayi slirdurduklerini ifade etmektedir. §ayet onlarin ge- 

tirdikleri bu batil deliller dogru olsaydi kendilerine azap 
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isabet etmezdi. Daha sonra Allahu Teala, Peygamberine 

bu iddialanni ispat etmeleri ifin o mu$riklerden delil is- 

temelerini emretmekte ve ardindan onlarin aslinda iddia¬ 
lanni ispatlayacak hifbir delile sahip olmadiklarini, onla- 
rin zan kurmaktan ba§ka bir §ey yapmadiklarmi ifade et- 

mektedir. 

U9iincii cevap: 
Kader bir sirdir, o vuku bulana kadar onu Allah'tan 

ba§ka hi? bir kimse bilemez. Gunahkar insan, yapmak 
istedigi o giinahm kendisine Allah tarafindan yazildigini 
nereden biliyor ki, hemen kalkip o fiili yapiyor!? Misal 

olarak soyleyelim: Boyle bir ki§i Aliah’in kendisine isyan 

yerine itaat yazmi? olabilecegini dii§iinerek neden iyi a- 
melde bulunmuyor!? O insan, giinah i§lemek i9in kullan- 
digi o giicti ve iradeyi, "Allah bana itaat etmemi yazdi" 
diyerek, Allah'a itaat etmek i^in kullanamaz mi!? Neden, 

ozellikle nefsine soz ge<?iremeyip bogazma kadar gunaha 

batanlar bu tiir iddialarda bulunurlar da itaat edenler "Biz 

ister istemez alnimiza yazili oldugu i?in itaat ediyoruz" 

diyerek bu tiir bir iddiada bulunmazlar!? 

Dordiincii cevap: 
Allahu Teala insana akil, fikir ve anlayi? vererek onu 

diger mahluklardan iistiin kilmi?, ona peygamberler ve 
kitaplar gondermi§, faydali ve zararli §eyleri onlara bil- 

dirmi§, ona hiir bir irade ve giif vererek iki yoldan birini 

sefme hiirriyeti vermi^tir. Biitun bunlara ragmen neden 

bu gunahkar insan kendisine zararli olacak yolu sefmek- 

tedir!? 
Bir insan bir yere yolculuk etmek istedigi zaman o- 

nun i9in 9e§itli yol se9enekleri vardir. Bu se9eneklerden 
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bazilari kolay ve emniyetli iken diger bazilari da zor ve 

emniyetsizdir. Bu insan elbette bu se9eneklerden uygun 
olanini se9me hurriyetine sahiptin Akilli insan elbette 
kendisine Allah tarafindan oyle takdir edildigi iddiasinda 
bulunarak kotu ve korkun9 olan yolu tercih etmeyecek, 
aksine kendisi i9in emin ve giivenilir olan yolu se9ecek- 
tir. §ayet kendi hur iradesi ile kendisi i9in zor ve tehlikeli 
olan yolu se9se ve sonra da "Bunu bana Allah yazdi" de- 
se onun bu hali, insanlar tarafindan saflik ve delilik ola- 
rak nitelendirilecektir. 

Hi9 §uphe yok ki, insan dogru yolu se9erken de, eg- 

ri yolu se9erken de bunu kendi hur iradesi ile yapmakta- 
dir. Hi9 bir insanin kendi hur iradesi ile, kendisi i9in uy¬ 
gun olan yolu se9tikten sonra "Bunu bana Allah yazdi, 
ben de mecburen yapmak zorunda kaldim" demeye hakki 
yoktur. Boyle bir iddiada bulunsa bile hi9 bir mantik bu¬ 
nu kabul edemez. Gunliik hayatta da gormekteyiz ki; bii- 
tun insanlar riziklarini kazanabilmek i9in 9aba sarf et- 

mektedirler. Hi9 kimse evine kapanip kaderi bahane ede- 

rek kendi rizkini beklememektedir. 

Dunyayi kazanmak i9in gayret gostermekle Allah’a 

itaatte gayret gostermek arasindaki fark nedir? Neden bu 
iddialarda bulunan insanlar Allah'a itaati terk ederken 

kaderi bahane ederler de, dunyayi kazanmak i9in yapacak 
olduklari i§lere var gl^leri ile sarilirlarken kaderi bahane 

ederek evlerinde oturup riziklarini beklemezler!? Anla- 
mak isteyen i9in bu konu gayet a9iktir. Fakat heva ve 
hevese uymak kulaklari sagir gozleri kor etmektedir. 

§eyh sozlerine $oyIe devam etmektedir: Gorii§u- 
miiz odur ki; hi9 kimsenin tamamen kendi se9imi ile 
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yapmi§ oldugu giinahlara kaderi bahane etmeye hakki 
yoktur. Zira ki§i bu yaptiklanni kendi hakkinda neyin 
yazili oldugunu bilmeden, tamamen kendi hiir iradesi ile 

yapmi? ve hi? kimse veya gii? kendisini buna zorlama- 
mi$tir. Kaderin nasil oldugunu Allah'tan bajkasi bilemez. 
Bu ancak vuku bulduktan sonra ortaya ?ikacaktir. Allahu 

Teala lokman suresinin 34. ayetinde §oyle buyurur: 

L--<i 'iU 'j~i& 

"Hiq bir kimseyarm tte kazanacagmi bilmez" 

Burada ?unu da belirtelim insanlardan baztlarinin 

yildizlara veya fala bakma yoluyla kaderi bildigini iddia 
etmesi tamamen safsatadan ba§ka bir §ey degildir. Bu 

durum batil inan?lari kullanarak gafil insanlarin duygula- 

ri ile oynama ve onlarin ceplerinden para ?alma operas- 
yonudur. Bu gibi $eylere inanmak akla, mantiga, ilim ve 
bilime tamamen aykiridir. Tab! ki bir miisluman kesinlik- 

le boyle safsatalara inanamaz ve $ayet nefsine uyup ina- 

nacak olursa bu inanciyla miislumanlik dairesinden ?ika- 

rak kafir olur. 
I§in garip tarafi kendilerini akildan ve bilimden yana 

goren bazi dergi ve gazeteler fal ve bur?lar ile ilgili uy- 
durma safsatalarla dolu bir takim ko§eler diizenleyerek bu 

safsatalari miislumanlara benimsetmeye gayret goster- 

mektedirler. Buna kar§in aym gazete ve dergiler akla 

mantiga aykiri ve dogmatik oldugu iddiasiyla islam dini- 

nin getirmi? oldugu bir?ok esasa saldirmaktadirlar. 
Asil konuya donerek bu soz konusu iddialarda bulu- 

nan insanlar i?in $oyle bir ornekle bu meseleyi biraz daha 
a?alim: §ayet size iki i§ sunulsa, bu i§lerden biri digerine 
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gore hem daha kolay hem de yiiksek maa§h olsa hi9 §iip- 
he yok ki, siz kolay ve maa§i yiiksek olan i§i se^ersiniz. 
Oyleyse nasil olur da size ahirette sunulacak olan iki me- 
kandan, hiir iradenizle kotlisiinii se9ip daha sonra SU9U 

kendinizde degil de kaderde bulursunuz!? 

insanoglunun viicudunda bir hastahk meydana gelse 

elindeki biitun imkanlari kullamp bu hastaligm 9aresine 

bakacaktir. Oyleyse nasil olur da kalbinde meydana gelen 

ve sonu9 itibari ile maddi hastaliklardan daha tehlikeli 
olan bu tiir manevi bir hastaligm 9aresine bakmayip SU911 

ba§ka $eylerde arar!? 
Hi9 bir kotiiluk Allah’a intisap ettirilemez. Zira O'- 

nun hikmeti ve rahmeti kamildir ve eksiklik kabul etmez. 

Allah'in Resulti (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle bu- 

yurur: 

'j4 ^'j» 

"§er fuller Sana ait degildir " 
Allah bizzat kotli bir fiilin bizzat kendisini dileyip 

bunu takdir etmez. Zira kotii bir fiilin bizzat kendisinin 

Ytice Allah tarafindan murad olunabilecegini dii§iinmek 
O'nun mtitekamil olan hikmet ve rahmetine aykiridir. Or- 
negin; Ytice Allah’in gunahlarda a$iri giden kavimleri 
cezalandirmak kastiyla onlara gonderdigi cezalarm bizzat 

kendisi murad olunmayip, gaye; soz konusu isyankarlarin 

kendi elleri ile kazanip sebep olduklari cezanin ger9ek- 

le§mesidir. I§te Allah'in takdir etmi§ oldugu olaylar bu 

yoniiyle cezalandirma fiillerini i9ermektedir. Bunun or- 

negini Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in 
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torunu Hasan'a ogrettigi kunut dualarimn ifinde gefen §u 

ibarede gormekteyiz: 

"Takdir edip uyguladigin olaylarin cezalandirma igere- 

ninden beni koru " 
Burada Allahu Teala §erri, takdir ettigi olaya izafe 

etmi§tir. Bununla birlikte §er diye bilinen olaylar her yo- 

niiyle tamamen §er degildir. Bilakis bu olaylar bir yonu 

ile $er olmakla beraber, ba§ka bir yoniiyle hayir olabil- 
mektedir. Ornegin, yeryuziinde meydana gelen kuraklik- 
lar, hastaliklar, fakirlik ve korkun^ olaylar §erdir, fakat bu 

olaylara sabir gosterildigi takdirde, ahirette bir 90k hayrin 

kazanilmasma vesile olabilecektir. Allahu Teala Rum 
suresinin 41. ayetinde §oyle buyurmaktadir: 

ja_k> _3 Uj -hj ^9 

"insanlarin bizzat kendi iyledikleri yuzunden karada ve 

denizde bozulmalar meydana geldi, ki Allah yaptiklari- 

nin bir kismim onlara tattirsin. Belki de onlar bu §ekil- 

de (tutluklari yoldan) vazgegerler ” 

Ornegin hirsizin elinin kesilmesi, zina edenin ta§- 

lanmasi hirsiz ve zinakar i^in §erdir. Lakin ba$ka yonden 
bu olaylar onlarin hayrinadir. Onlarin 9ektikleri bu ceza 

yapmi§ olduklari bu giinahlara kefaret olacak ve onlari 
ahiretin can yakici ve devamli olan azabindan koruyacak- 

tir. Ayrica bunun ba§ka bir faydasi da toplumda mal, can, 

lrz ve nesep emniyetini saglamasidir. 
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TEVBE EDEN KI^INiN DUNYADA 
KAZANACAGIFAYDALAR. 

Tevbe edenin diinyada kazanacagi bir 90k fayda var- 
dir. Imam Ibn Kayyim’in saymi§ oldugu faydalardan ba- 

zilanni §oylece siralamak istiyoruz: 
0Tevbe, ahlaki gtizelle^tirir, namusu korur, tevbe 

eden ki§i toplumda takdir gorur. Tevbe, mail korur, Al~ 
lah'in yaratmi§ oldugu insanlari sevdirir, ki§iyi huzurlu 

bir ya§ama kavu§turur, ruhen ve bedenen rahatlik saglar, 
kalbi kuvvetlendirir, ki§iye giizel bir karakter kazandirir. 

0Tevbe, kalbi yumu§atir, ya$am sevinci ve gonul 
rahatligi kazandirir, fasik ve facir ki§ilerin zararindan 
insam korur, uzuntii ve kederi azaltir, ki$iye izzet ve §eref 

kazandirir. 
0Tevbe, kalbin nurunu artirir, bu nurun giinah ka- 

ranligi tarafindan sondiirulmesini onler. 

0Tevbe, ki§inin hi9 beklemedigi yerden 

riziklanmasini saglar, Allah'a itaati ve ilim talebini kolay- 

la§tirir. 
0Tevbe, ki$inin, insanlar tarafindan hayirla anilma- 

smi, insanlarm kendisine dua etmesini saglar. 
0Tevbe, insanin yuzunii guzelle§tirir, bir haksizlik 

ve zulme ugradigmda kar§i tarafin kalbine korku salin- 

masina sebep olarak zuliim yapmak isteyenin kalbinde o 

insanin heybeti biiyur. 
0Tovbekarin duasi tez kabul edilir. Tevbe, ki§i ile 

Rabbi arasmdaki soguklugu giderir. Melekler o ki$iye 

yakin olurlar. Cinlerden ve insanlardan olan §eytanlar 

ondan uzak olurlar. 
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®Tevbekar ki§i, olumden korkmaz, tovbekarin go- 

zunde diinyanm degeri klifUlUr, ahiretin onemi ise artar. 
®Tevbe, ki§iye cenneti kazanma gayreti vererek i- 

taatin ve imanin lezzetini tattinr. Tevbe eden ki§i, i^in 
ar§i ta§iyan melekler ve onlarin etrafindaki melekler dua 

ederler. 
®Tevbe, Kiramen katibin meleklerini sevindirir, 

onlar tevbe eden i9in devamli dua ederler. Tevbe, sahibi- 

nin aklini, anlayijmi ve gorgiisiinu, imanini artinr, o ki§i- 

yi Allah’in sevmesini saglar. Tevbe sahibine mutluluk 
kazandirir. 

TEVBE EDEN Ki§MN AHIRETTE 
KAZANACAGI FAYDALAR 

Imam Ibn Kayyim bu konu da bir 90k fayda saymi§- 

tir: 
®Tevbe eden ki§i oldiigunde melekler Allah'tan 

kendisine cennetlik oldugu mujdesini getirirler. 

® Tevbe eden ki$iye ahirette ne bir korku, ne de bir 

huziin vardir. 
®Tevbe eden ki§i oldiigiinde onu diinya hapishane- 

sinden 9ikararak i9inde kiyamete kadar giizel nimetlerle 

nimetlenecegi ve goziiniin gorebildigi yere kadar geni$le- 

tilmi§ olan cennet bah9elerinden bir bah9eye intikal ede- 

cektir. 
®Tevbe eden ki§i kiyamet giinii insanlar sicaktan 

kan ter i9inde kalirlarken kendisi ar§in golgesinde golge- 

lenecektir. 
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GUNAHLARIN CEZALARINDAN 
KURTULMANIN YOLARI 

Allah'in kullari i9in tevbe kapisini a?ik birakarak 
tovbekarin goz ya$larim kabul etmesi, kullarina olan bii- 

yiik rahmet ve merhametinden dolayidir. Allah'in kuluna 
duydugu merhamet o kulun ana-babasinin kendisi ifin 
duydugu merhametten daha fazladir. Onun rahmeti her 

§eyi ku§atmi§tir. Kula dii§en ozellikle Allah'in rahmet 
edecegi mekanlar ve magfiret edecegi zamanlarda Allah'a 

dua etmesidir. 
Kul, ayagi kayip giinah i$leyebilir bu o kulun yapmi? 

oldugu bu giinahin cezasini mutlaka 9ekecegi manasina 
gelmez. O kul tevbe ederek bu gunahim affettirebilir. 
Allahu Teala Hud suresinin 114. ayetinde §c>yle buyurur: 

<oi£ji JJ ou-J-i 01) 

"Muhakkak ki iyi ameller kotii amelleri (giinahlari) 

giderir." 
Yine Allahu Teala §ura suresinin 25. ayetinde §byle 

buyurur: 

"O, kullarindan tovbeleri kabul eden, kotuliikleri bagi$- 

layan ve yaptiklarimzi bilendir.." 
Seyhu'l-islam ibn Teymiye $oyle der: Bir ki$i gii- 

nah ijledigi zaman o gunahindan kaynaklanacak olan 

cezadan §u on sebeple kurtulabilir: 
1 -Bir daha o giinaha donmemek iizere tevbe eder ve 

Allah onun tovbesini kabul eder. 
2-Allah'a istigfar eder ve Allah da onu bagi§lar. 
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3- Yapmi? oldugu kotlilugun ardindan iyi ameller ya- 
parak o kotulugunli bagi$latabilir. 

4- Ki§iye mumin karde§leri, kendisi i9in dua ederse- 
ler bu onun kurtulu? sebebi olabilir. 

5- Miimin karde§leri, guzel amellerinden bir kismini 

onun i9in hediye ederler ve Allah da bu amelleri onun 
i9in faydali kilar. 

6- Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
ahirette kendisi i9in §efaat eder. 

7- Dilnyada iken Allah’in ona, malina, 90cuklari ak- 

rabalarina veya sevdiklerine bir sikinti veya bela verile- 
rek bu sikintilar onun gunahlarina kefaret eder. 

8- Allah bu ki§iye kabirde azap vererek gdrmu§ oldu¬ 
gu bu azap sebebi ile cehennemdeki azabini kaldir. 

9- Allah’in o ki§iye, kiyamet arasatinin zor §iddetli 

hallerini tattirmasi ve bunu giinahlarina kefaret saymasi, 

10- Hi9 bir sebep olmadan merhametlilerin en mer- 
hametlisi olan Yuce Allah’in kendisini af etmesi. 

EY GELECEGE YONELIK HEDEF VE 
GAYELER PE§INDE OYALANAN INS AN! 

Bir 90k giinahm cezasi daha diinyada iken veril- 
mi$tir. Bu yiizden insan gunah konusunu hafife al- 
mamalidir. 

®Iblis kendisine emredilen bir secdeyi yapmadigi 

i9in yiiksek makamindan yer yiiziine kovulmami? midir? 

® Adem'i cennetten 9ikaran, yemesi yasaklanmi§ o- 

lan bir yiyecek degil midir? 

®Zina eden ki^inin yaptigi bu i§ yuziinden oliimle- 

rin en kotusli ile oldurtilmesi emredilmemi§ midir!? 
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®Namuslu bir kadina ifitira eden veya bir yudum i<?- 
ki i9en ki§inin kirba9lanmasi emredilmemi§ midir!? 

Oyleyse yapmi§ oldugun giinahlarin sadece birinden 
dolayi cehenneme atilmayacagim garanti edebilir misin!? 

Allahu Teala §ems suresinin 15. ayetinde §oyle bu- 

yurur: 

"Allah verdigi cezanui akibetinden korkacak degildir. " 
®Bir kadin kediyi hapsedip oliimune sebep oldugu 

i9in cehenneme girmemi§ midir!? 
®lnsanoglu M9 onemsemeden hatali bir soz eder de 

bu soz sebebi ile cehennemde dogu ile bati arasindaki 

mesafe kadar derin olan bir yere atihr. Bu durum akildan 

uzak mi tutulabilir mi? 

®Bazi insanlar altmi§ sene ibadet yaparda olumii 

yakla^tiginda kotti amel i§lemeye ba§lar ve de bu kotti 

amelleri ile hayati sona erer. Unutulmamalidir ki, orniir 

ve ameller sonlari ile degerlendirilir. 
®Kim ki hayatmm son demlerinde gunah i$lemeye 

ba$larsa, Allah'in kar^isina bu durumu ile 9ikar. 
®Bu eksik iman, hasta kalp ve bitmek bilmeyen 

emellerle nasil kurtulu§a erifilebilir!? 
®Bu heva ve hevese uymakla, ger9eklerden gafil 

bir §ekilde hayat siirmekle, akhmizi 9ah§tirmamakla, 

diinyanm ge9ici zevklerinin ge9ici sarho§luguna dalmakla 

nasil kurtulu$a erijilebilir!? 
®Kalbi, Rabbine degil de onun kullarina baglamak- 

la, Allah sevgisinden uzak ya$ayarak sadece bo§ sozlerle, 
giybetle sohbetleri siislemekle, Allah'in admin amldigi 
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meclislerden daralip bu meclisleri terk etmekle ve kisaca- 
si kalbi rabbinden uzakla§tirip kalbi sadece onun yaratmi§ 

oldugu be§erle me§gul etmekle nasil olur da kurtulu§a 

eri$ilebilir!? 

SON 
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