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TAKDİM

o

Hnsanoğlu, “en güzel surette” yaratılmış olan mahluk... Göz
leri, yüzün ön kısmına mütenâsib şekilde yerleştirilmiş. Biri 
alında, biri tepede değil. Ellerin biri göğüste, biri sırtta değil. 

Alınlar tüylerle kaplı değil. Herşey yerli yerinde. Mükemmellik, 
güzellik, faydalılık birlikte... Bu şekilde güzel bir şekilde yaratıl
mış olan insanoğlu gün gelmekte son nefesini vermekte.

İnsanlar öldüğü gibi, şu dünyayı şenlendiren hayvanlar da, 
bitkiler de, ağaçlar da ölmekte. Gün gelecek şu “ihtiyar dünya” 
da ölecek.

İnsanoğlu ve bütün canlılar Acz-i mutlak ve fakr-ı mutlak 
içerisinde yuvarlanmakta...

Nedir “acz-i mutlak", yani “mutlak âcizlik” hâli?.. Zaman 
bir ip, bir sinema şeridi gibi insanın, canlıların, mahlukatm boy
nuna takılmış. Ondan kurtulmak mümkün değil. Zaman, bütün 
canlıları mağlup eden bir ip gibidir. Vakit dolunca o iple çekip 
götürüyor.

Bütün belâ ve musibetlerin ana menbâı, zamandır. Zaman 
durmayınca, durdurulamayınca ölüm gelecektir. Bu, iki kere iki 
dört eder derecesinde bir hakikattir. Durmayan, durdurulama
yan zaman, insanı öldürdüğü gibi, âlemi de öldürecektir.

Haydi bakalım “güç sahipleri" gücünüz varsa zamanı dur
durun!.. Zamanı durdurmak için; Güneşi durdurmak, ayı dur
durmak, dünyayı durdurmak lazım. Geceyi, gündüzü, mevsim
leri, saniyeyi, dakikayı, saati kaldırmak lazım. Çekirdeğin, mo
lekülün, atomun harekeüni durdurmak lazım. Yenilen, içilen
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maddelerin sabit maddeler haline gelmesi, yani vücuttan atıl
maması lazım. Peki bu mümkün mü?.. Değil elbette. İşte acz-i 
mutlak budur. Yani, ölüme, belâya, yaşlanmaya karşı âcizlik ha
lidir. Aczini anlayan insan, “ölümden kurtuluş çaresi” aramaya 
başlar.

Peki “Fakr-ı mutlak” nedir? Yani, “mutlak fakirlik hali” de
yince ne anlıyoruz? Fakirlik yalnızca para cihetinden, maddî ci
hetten fakir olmak demek değildir.

İnsan vücudunda her gün milyonlarca zerre, hücre ölmek
tedir. Günde binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce zerre ölür, gider. 
Yerine yenisinin gelmesi lazım. Meselâ gözün içerisinden bir zer
re çıktı. Peki o ölüp giden zerrenin, hücrenin yerine gelecek ye
ni bir zerreyi kim mideden dolaştırıp gözün içerisine getirip yer
leştirecek ve o bir tek zerreye “görme” dersini verecek?

İşte insanoğlu, bunun gibi, vücudun her gün, her an karşı
lanması gereken milyonlarca ihtiyaçlarını düşünmelidir. Bu ih
tiyaçlarımızı kimden isteyeceğiz? Güneşten, aydan, vs.'den mi?

İnsanlar ve bütün canlılar mutlak fakirlik içerisindedir. 
Muhtaç durumdadır. Ve haberimiz dahi olmadan bu ihtiyaçları 
gideren birisi vardır.

Bu hakikatleri düşünen ve çevresinde sevdiklerinin öldüğü
nü gören insan acır. Annesinin, babasının, kardeşlerinin, ço
cuklarının, sevdiği kim varsa onların ölümünü görür ve acır.

Mü’min olan, kendisine bakar, vücudunda milyonlarca zer
renin ölümünü görür. Kendisinin de zaman denilen ip vasıtasıy
la her an ölüme biraz daha yaklaştığım görür. Bu ölüm düşün
cesi onu yakar. Taş acımaz, inek acımaz, güneş acımaz. Ama in
san aczini göre göre acır. Bu âlemi yokluktan kurtarma çaresi 
arar. Birden Tevhid-i İlâhiyi bulur. Âlemi ölümden kurtaracak 
Alah’a yönelir. Cenab-ı Hakka iştiyak duyar, şevkle Allah’a yöne
lir. Allah'ı bulunca, “Âmentü Billahi ve bi’l yevmi'l Âhiri” der. 
Yani Allah’a ve âhiret gününe olan inancını dile getirir. Şefkat, 
yani acımak şevke inkılap eder. "Madem bu kâinatm Sahibi, 
bizi imtihan için bu dünyaya göndermiş olan Allahu Teâlâ 
bizlere Cenneti hazırlamış, inananlar oraya gidiyor, öyleyse 
acımaya değmez” diyerek teselli bulur.
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Mü'min, Bu dünyayı ebedî âlemin tezgahı olarak görür. 
Kendisinin o ebedî âleme dâvetli olduğunu unutmaz. “Bu dün
ya, Kâinatın Sahibi olan Allah’ın bir misafirhanesidir. Kerim bir 
Zâta misafiriz. O bizi ebedî âleme dâvet etmiş. Öyleyse ölüme 
üzülmek yersizdir. Yapacağımız iş, bu ‘dünya sarayının’ sahibi
nin emri istikametinde hareket edip O’nu râzı etmek ve buradan 
çok daha güzel ve hiç ölünmeyecek mekâna kavuşmayı hak et
mektir” der. Musibetleri, belâları, saçındaki beyazlıkları bir 
“îkaz” olarak görür.

Mü’min olmayanlarsa, yani Tevhidî îmana sahip olmayan, 
Âhiretin varlığını, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen in
sanlarsa, her an, her saniye, bir “cellat saün” gibi gördükleri 
ölümle yüzyüze geleceklerini düşünerek titrerler. Zaman ipinin 
kendilerini ve sevdiklerini çeke çeke mezara doğru götürdüğünü 
görerek ürperirler. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, kendile
rinin ve yakınlarının bazı hücrelerinin yenilenmemesi, vücudun 
zarûrî ihtiyaç maddelerinin noksan olması karşısında türlü has
talıklarla, felç hâdisesiyle, görme bozukluğuyla karşı karşıya ka
lınca dehşete kapılırlar. Ama gözleri, kulakları, kalpleri mühür
lü olduğu için gerçeği göremezler. Çareyi, alkol, uyuşturucu ve 
sefahetle akıllarım uyuşturmakta, düşüncelerim iptal etmekte 
bulurlar. Tıpkı “avcı beni görmesin!” diye başını kuma gömen 
devekuşu gibi...

Öyle dehşetli bir zamanda yaşamaktayız ki, “gaflet” 
müminlerin de her yanını, bütün hislerini sarabilmekte. Çoğu 
zaman “ölüm gerçeğini” unutturabilmekte. Halbuki her gün 
yüzlerce, binlerce, onbinlerce vefat hâdisesi olmakta. Bu gerçe
ği bilmesine, gözüyle görmesine rağmen, yine de “ölümden son
raki hayat" için hazırlık yapmakta ihmalkâr davranabilmekte.

Her ne hikmetse insanoğlu, çoğu defa bir meşhurun ölümü 
üzerine sanki bir şoka girmekte. İğneyle dürtülmüşçesine bir an 
için uyanıvermekte. “Ölüm varmış!” diye düşünüvermekte.

İşte “Meşhurların Son Anlan” ismini verdiğimiz bu çalışma
nın mühim bir gâyesi, o “şok ânının” geçici değil daimî olmasını 
sağlamak, “ölüm gerçeğini” hafızalarda, dimağlarda canlı tutma
yı temin etmektir.

Bu yedinci baskıda, son birkaç yılda dünyadan göçmüş
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olan “meşhurlara” da yer verdik. İnsanoğlu o kadar tuhaf ki, 
kendi yaşadığı zamandan önceki milyarlarca ölüm hâdisesinin 
varlığını bilmesine, pek çok meşhurun da ibretli şekilde can ver
diğini öğrenmesine rağmen yine de kendisi için gerekli dersi çı
kartmamakta, daha doğrusu nefis o dersi almasına engel ol
maktadır. Ancak, kendisinin de çok yakından tanıdığı meşhur
ların gözünün önünde son yolculuğa çıktığım görmesi bir istis
na teşkil edebilir diye düşünüyoruz. Bu baskıda, medya vasıta
sıyla günümüz insanının iyice âşine olduğu bazı isimlerin son 
anlarını da nakletmeye çalıştık. Ayrıca, “nisyan ile malul olan 
hafıza-i beşerin” unutup gitüği bazı meşhurlan çıkardık. Bazı 
bahisleri yeniden gözden geçirdik.

Ne mutlu, “Her nefis ölümü tadacaktır” gerçeğini her an 
gözönünde bulunduranlara. Mutlak acz, mutlak fakr içerisinde 
bulunduklanm anlayıp şevkle Allah’a yönelenlere...

Dünya dönmeye devam ediyor. Dünya döndükçe zaman 
çarkı da işliyor. Bir sinema şeridi gibi insanın boynuna dolanan 
zaman, onu çeke çeke kabre doğru götürüyor. Mü’mini de, mün
kiri de, kralı da, zâlimi de o “zaman ipinden” boynunu kurtara
mıyor. İnsan ne kadar meşhur olursa olsun, gün gelip “hayat fil
mi” noktalanıyor. Herkes lisanına göre, o film şeridi tükenen in
sanın hayat defterinin ardına, ya “the end”, ya “son”, ya da 
başka bir “sonu ifade eden” kelime yazıyor.

Bu yeni baskıdaki en son giden “meşhurlar”m son anından 
da ibret alınması temennisiyle takdim ediyorum. Hürmetlerim
le...

9 Ekim 1998 
Burhan BOZGEYİK
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İlk insan ve ilk Peygamber

HZ. ÂDEM (AS)
insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem (as) yaklaşık 

bin sene yaşamıştı. Cenab-ı Hak tarafından, ömrünün 
erdirileceği bildirilince şöyle dedi:

“Ya Rab! Düşmanım İblis kıyamete kadar hayatta ka
lacağı için beni bu halde görürse sevinecek ve benimle 
alay edecek.”

Cenab-ı Hak ta ona: “Yâ Âdem! Sen tekrar cennete gi
receksin. O ise bu dünyada kalıp neticede kıyamete kadar 
gelip geçen insanlar adedince ölüm acısını tadarak zillet 
içinde ölecektir. Onun ecelinin tehir edilmesi bunun için
dir.” buyurmuştu.

İmtihan zamanı sona erdiğinde, kıyamet anında İblis 
de ölümü tadacaktı. Hz. Adem (as) şeytanın nasıl öleceği
ni merak etmişti. Cenab-ı Hak’tan İblis’e ölümün nasıl 
tattırılacağım öğrenmek istedi. Bunun üzerine Cenab-ı 
Allah İblis’in nasıl öleceğini bildirmeğe başladı. Hz. Âdem 
(as) daha fazla dayanamadı ve “Ya Rab! kafi” dedi. Bütün 
sorularının cevabını almıştı. Bu dünyadaki vazifesini de 
ikmal etmiş, Cenab-ı Hakk’m emirlerini tebliğ etmişti. 
Geride Cenab-ı Hakk’m emirlerini yerine getirip, hakkıyla 
yaşayacak ümmeti vardı. Bu bakımdan huzurluydu ve 
mesuttu. İşte bu huzur ve saadet içerisinde ruhunu tes
lim etti.
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Çocukları Hz. Âdem’i Ebû Kubeys dağına defnettiler. 
İki sene sonra da Havva validemiz vefat etti. Onu da Hz. 
Âdem (as)’in yanına defnettiler. Haşir sabahında yeniden 
dirilecekleri güne kadar, geçici mekanlarında yan yanay
dılar. ..
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Sivrisineğe yenilen ceberut

NEMRUT

emrut’un küçücük bir sivrisinek yüzünden bütün 
huzuru kaçmıştı. Her nereye gitse sinek te onunla 
birlikte gidiyor, burnuna, yüzüne gözüne konuyor, 

hortumunu vücuduna saplayıp kaçıyordu. Ne kadar ça
lışmışsa, sineği yakalamağa muvaffak olamamıştı. Bütün 
saray seferber olmuştu. Herkes sineğin peşindeydi. Fakat 
hiç kimse tutamıyordu. Kapıları, pencereleri sıkı sıkıya 
kapatıyorlar, fakat sinek ne yapıp ediyor, içeri girmeğe 
muvaffak oluyordu. Nemrud’un gözüne günlerdir uyku 
girmemişti.

İlahlık dâvası güden Nemrut, bir sinek yüzünden ne 
hallere düşmüştü.

Nemrut, tarihlerin şahit olduğu en cebbar ve en zâlim 
bir hükümdardı. Üstelik ilâhlık dâvâsı da gütmekteydi. 
Zenginliği, mülkü, serveti onu şımartmış, sonsuz gurura 
sevketmişti.

Kuraklık zamanında kendisinden zahire istemeğe ge
lenlere, “Rabbiniz kimdir?” diye soruyor, “sensin” demi- 
yenlere bir şey vermiyordu. Bu yüzden herkesi hakimiye
ti altına almıştı.

Hz. İbrahim (as)’m insanları elleriyle yapükları putla
ra tapmaktan sakındırıp, Cenab-ı Hakk’a iman etmeğe
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dâvet etmeğe başlaması üzerine müthiş öfkelenmişti. Hu
zuruna çağırdığı Hz. İbrahim’e “Söyle bakalım senin Rab- 
bin kim? Sen kime itaat edyorsun?” diye sormuştu. 
Bunun üzerine Hakkın davetçisi Hz. İbrahim (as) şu ceva
bı vermişti:

“Benim Rabbim o zattır ki, hem hayat verir hem öldü
rür. Hayaü vermek ve onu geri almak, sadece O’nun kud
retine münhasırdır.”

Bunun üzerine Nemrut kahkahayla gülerek şöyle de
mişti:

"Bu da iş mi yani? Ben de hayat verir veya öldürebili
rim. Madem Rab olmak bunlara bağlı, o halde Rab be
nim.”

Bu sözlerin ardından Nemrut iki adamı getirtmiş, b i
rini öldürmüş, diğerinin de hayatını bağışlamıştı. Daha 
sonra, kibirlenerek:

“işte ben de öldürüp, hayat verdim. Rabbiniz o halde 
benim!” demişti.

Bunun üzerine Hz. İbrahim (as) şöyle dedi:

“Benim Rabbim olan Allah, Güneşi şark cihetinden 
doğduruyor. Sen de batıdan doğdur da görelim. Eğer ha
kikaten Rab isen, bunda muvaffak olursun.”

Bu delil karşısında Nemrut hiç bir şey diyememiş, su
sup kalmıştı.

Nemrut, Hz. İbrahim (as)’le sözle, mantıkla başa çıka
mayacağını anlayınca onu ateşe attırmış, fakat ateş A l
lah’ın izniyle İbrahim Aleyhisselâm’ı yakmamıştı.

İşte bu şekilde ulûhiyet dava ederek, Cenab-ı Hakk’m 
Peygamberini ateşe atacak kadar azgınlaşan Nemrut, 
şimdi ufacık bir sivrisineğin karşısında ne yapacağını bi
lemez duruma düşmüştü.
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Nemrut artık sarayda odadan odaya kaçıyor, sivrisi
nekten kurtulmak için türlü türlü yollara başvuruyordu. 
Fakat sinek bir türlü kendisinden ayrılmıyordu.

Bütün hizmetkârları Nemrud’un etrafında pervâne ol
muşlar, onu sivrisineğe karşı korumaya çalışıyorlardı. Fa
kat bütün tedbirlere rağmen hiç kimsenin aklına gelme
yecek birşey oldu, sivrisinek Nemrud’un burnundan içeri 
giriverdi. Nemrud’un burnundan giren sinek gidebildiği 
yere kadar gitmiş ve orada dönmeğe başlamıştı. O andan 
itibaren Nemrud’da müthiş bir baş ağrısı başladı. Beynin
de dolaşan sinek onu müthiş huzursuz ediyordu. Son ça
re olarak başını tokmaklattırmaya başladı. “Vurun! vu
run!” diyor, sineğin beynine verdiği ızdıraptan tokmağın 
acısını duymuyordu. Başına tokmağın her inişinde o, “da
ha hızlı vurun! daha hızlı!” diyordu. Başından kanlar ak
mağa başlamıştı, fakat o aldırış etmiyor, başını tokmak- 
latmaya devam ediyordu. Bir yandan da başını duvarlara 
vuruyordu.

Hiç bir şey kâr etmemişti. Nemrut, başına yediği tok
maklarla kendinden geçmişti. Sivrisinek ise hâlâ beynin
de dönüyordu. Çok geçmeden çırpma çırpma can vere
cekti.

Ufacık bir sinek, uluhiyet dâvâsı güden Nemrut’un 
hayatına son vermeğe sebep olmuştu...
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Sabır kahramanı

HZ. EYYUB (AS)

-K” - i™!-*-."-.»™ Eyyub (as) yıllarca devam eden
izniyle kurtulmuştu. Sabrının,

görmüştü. Yine eskisi gibi sıhhatliydi. Sıhhatiyle birlikte 
eski durumuna, hatta daha iyisine kavuşmuştu. Malı 
mülkü eskisinden daha fazla olmuş, çoluk çocuğu çoğal
mıştı.

Eyyub Aleyhisselam’m vefakâr hanımı Rahmet (Yusuf 
Aleyhisselâm ile Züleyhamn kızı) Cenab-ı Hakkın bu açık 
ihsanını görünce, daha çok şükür ve hamdde bulunmağa 
başlamıştı.

Cenab-ı Hak, insanlara ibret için Peygamberini belâ 
ve musibetlere düçâr etmişti.

Çok zengin olan Eyyub Aleyhisselâm ilk önce bütün 
malını ve mülkünü kaybetmişti. Fakat o sabır ve şükürle 
hayatını geçirmeğe devam ediyordu. Daha sonra çocukla
rını da kaybetti. Ardından da insanın uğrayabileceği en 
dehşetli hastalıklardan birisine düçar oldu. O halindey
ken bile gelen musibetlere sabrediyor, ibadetlerine devam 
ediyordu. Bir gün hanımı kendisine:

“Cenab-ı Hakk’a dua etsen de bu dertler senden gitse 
olmaz mı?” deyince şu cevabı vermişti:

Hakka bağlılığının mükâfatını
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“Benim bolluk ve genişlikle yaşadığım müddet seksen 
senedir. Bu darlık ve sıkıntılı müddetim ise, o genişlik za
manlanma erişmiş değildir. Artık ben Allah Teâlâ’dan uta
nırım. O’na dua ederek, bu halin benim üzerimden gitme
sini nasıl temenni ederim?”

Eyyub Aleyhisselâm tam on sekiz sene (bir diğer riva
yete göre on üç sene) ızdıraplı hastalığı sabır ve metanet
le çekti. Vücudundaki yaraların kalbine ve diline kadar 
yayılıp ibadetine mani olmağa başlaması üzerinedir ki, 
Cenab-ı Hakk’a şifa ihsan etmesi için duâ etti. Eyyub 
Aleyhisselâm şifayı, daha iyi ibadet edebilmek için istiyor
du.

Bu duâsı üzerine Cenab-ı Hak, ayağıyla yere vurma
sını ve yerden çıkacak su ile yıkanmasını ve içmesini em
retti. Eyyub Aleyhisselâm ayağım yere vurunca yerden su 
fışkırmış ve bu mübarek sudan bol bol içip yıkanınca 
hastalığından eser kalmamıştı. Artık eski sıhhatine ka
vuşmuştu. Gelen musibete sabrederek, şükür ve hamdde 
bulunmağa devam etmiş ve imtihanı kazanmıştı.

Eyyub Aleyhisselâm bu şekilde sıhhat ve âfiyet içeri
sindeyken, tekrar eski malından daha fazlasına kavuş
muş vaziyette, çokça çocuk sahibi olarak, mes’ud bir şe
kilde bu fâni dünyadan ayrıldı.

Bütün hastaların ve musibete düçar olanların her za
man hatırlamaları icap eden Eyyub Aleyhisselâm, Şam’da 
Besne isimli bir köyde medfundur.
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Yıllarca evlad hasreti çeken

HZ. YAKUB (AS)

,-^akup Aleyhisselâm hasret dolu yıllann ardından oğ- 
g /  lu Yusuf a kavuşmuştu. Bütün aile efradı Cenab-ı

Hakkın emirlerini hassasiyetle yerine getiriyordu. 
Çilelerle dolu uzun bir ömrün sonlarında Yakup Aleyhis
selâm, mes’udâne bir hayat yaşamaktaydı.

Azrail Aleyhisselâm bu dünyadaki ömrünün sona er
diğini bildirince, aile efradına vasiyette bulunmak istemiş 
ve onlara şöyle demişti:

“Yavrularım, benden sonra neye ibadet edeceksiniz?” 
Çocukları ve diğer aile efradı bu suali şu şekilde cevaplan
dırmışlardı:

“Biz senin ma’budun ve ataların İbrahim, İsmail ve İs- 
hak’m ma’budu olan bir Allah’a ibadet edeceğiz. Biz ona 
teslim olmuşuz. Müslümanız, ondan başkasını tanıma
yız.”

Bu sözleri işiten Yakup Aleyhisselâm büyük bir huzur 
duydu. İlahî vazifesini îfa etmiş ve tebliğine icabet edenler 
çıkmıştı. En yakınları da nurlu kafileye dahil olanlardan
dı.

Yakup Aleyhisselâm bütün yakınlarına müslüman 
olarak vefat etmelerini söyledi ve Allah’ın emirlerinden dı
şarı çıkmamalarım vasiyyet etti.
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Vasiyyeti arasında babası Hz. İshak (as)’ın yanına def
nedilmek isteği de vardı.

Azrail Aleyhisselâm ruhunu kabzederken, bütün vazi
felerini muvaffakiyetle yerine getirmiş olmanın engin haz
zı içerisindeydi.

Hz. Yusuf, babası Hz. Yakub’un vasiyyetini yerine ge
tirdi ve onu dedesi Hz. İshak (as)’m Şam yakınlarındaki 
kabrinin yanma defnetti.



Rabbine kavuşmayı saltanata tercih eden

HZ. YUSUF (AS)

~ v " ° " f  r°s) Mısır’ın idaresini eline aldıktan sonra,
ar, saadet ve bolluk içerisinde yaşamaya

Yusuf Aleyhisselâm uzun yıllar çile çekmiş, zindan
larda yatmış, fakat Cenab-ı Hakka şükür ve hamdden bir 
an bile ayrılmamıştı. Sonradan bu sabrının mükâfatını 
görmüş, Cenab-ı Hak onu Mısır’ın azizi yapmıştı.

Bütün akrabaları yanındaydı. Bütün dünya nimetleri 
emrine âmâdeydi. Fakat Yusuf Aleyhisselâm Cenab-ı 
Hakk’a şöyle yalvarmaktaydı:

“Ya Rabbi! Bu mülk ve saltanatı şüphesiz bana Sen 
verdin ve benim şeref ve itibarımı artıran ilim ve hikmeti 
de Sen öğrettin. Ben de en büyük dünya devletini tattım. 
Anladım ki dünya hayatı, tevil ve tâbiri sonradan gerçek
leşecek bir rüya gibidir.

“Ey semavat ve arzın Hâlıkı! Dünya ve âhirette velî ve 
mâlikim Şensin. Dünyada beni müslim olarak vefat ettir. 
Âhirette de beni atalarım gibi salihler zümresinde haşrey- 
le. Zira saadet ancak bununla tamam olacaktır.”

Yusuf Aleyhisselâm bir fâninin tadabileceği en büyük 
hazlan tatmışken, saadet içerisindeyken, zahiren acı olan 
ölümü istemekteydi. Hz. Yusuf (as), bu dünyanın saadet




