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يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
س َّما قَّ ٰ َّد َّم ْت
ٌ اّلل َّو ْل َّت ْن ُّظ ْر نَّ ْف
َّ ٰيََّٓا اَّ ٰيُّ َّها ا ٰلَّ ۪ذي َّن ها َّم ُّنوا ا ٰتَّ ُّقوا ه

﴾١٨﴿ اّلل خَّ ۪بي ٌر ِب َّما َّت ْع َّملُّو َّن
َّ ٰاّلل اِ ٰ َّن ه
َّلِغ ٍَّۚد َّوا ٰتَّ ُّقوا هٰ ه

َّ َّ ق: ال
َّ َّ ق, َّعنْ َّعمْ ِرو ب ِْن َّم ْي ُّمون األ َّ ْو ِد ِٰي
ص ٰلَّى
َّ ال ال ٰ َّن ِب ُّٰي

 " ا ْغ َّت ِنمْ خَّ مْ ًسا قَّب َّْل: اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم لِ َّر ُّجل َّو ُّه َّو يَّ ِع ُّظ ُّه
ُّ َّٰ
َّ ص َّٰحت
، َّك قَّب َّْل َّس َّق ِم َّك
ِ  َّو،  شَّ َّبابَّ َّك قَّب َّْل َّه َّر ِم َّك: خَّ مْ س
 َّو َّح َّيات ََّّك،  َّو َّف َّرا َّغ َّك قَّب َّْل ُّش ْغ ِل َّك، َّو ِغنَّا َّك قَّب َّْل ف َّْق ِر َّك

قَّب َّْل َّم ْوتِ َّك

ÖLÜM VE ÖTESİ
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten
sakının. Herkes ahiret için ne hazırladığına baksın;
[dünyada yaptığı her şeyin ahirette karşısına
çıkacağını düşünsün de ne yapacaksa buna göre
yapsın] Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının.
[Unutmayın ki] Allah yaptığınız her şeyden
haberdardır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Beş şey gelmeden önce beş
şeyin değerini iyi bilmelisin; meşguliyetinden önce boş
zamanın, hastalığından önce sağlığın, fakirliğinden
önce zenginliğin, ihtiyarlığından önce gençliğin ve
ölümünden önce hayatın.”2
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz dünya hayatının anlam ve önemini birçok
ayette açıklamıştır. Buna göre insanoğlunun bu dünyada
bulunuş gayesi Allah’a iman etmek ve imanına yakışır
ahlaklı bir insan olarak yaşamaktır. Bu imtihan yurdunda
en büyük sermaye ise ömürdür. Her başlananın bir sonu
olduğu gibi ömrün de bir sonu vardır. Hayatta hep yüz
yüze olduğumuz bu sona, yani ölüm ve ötesine hazırlıklı
olmak en doğru yaşam şeklidir. Peygamberimiz (s.a.s) bir
hadislerinde, “Ağız tadını kaçıran, lezzetleri yok eden
ölümü çokça hatırlayın.”3 buyurmaktadır. Şöyle geriye

dönüp baktığımızda zengin-fakir, genç-yaşlı, iyi-kötü,
nice insanlar bu dünyadan gelip geçtiler. Bizlerde
doğumla geldiğimiz bu dünyadan ölümle ayrılıp
gideceğiz. Bu gerçeği Yüce Rabbimiz bizlere şöyle
bildirmektedir: “Nerede olursanız olun, sağlam ve
güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm sizi
bulacaktır.”4 “Her canlı ölümü tadacaktır.”5 Öldükten
sonra artık dünyaya geri dönüş olmayacaktır. Herkes bu
dünyadaki amelinin karşılığını eksiksiz görecektir.
Kimseye haksızlık da yapılmayacaktır. Yüce Allah bu
hakikati şöyle dile getirmektedir: “Her kim zerre
ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını
görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse
onun cezasını görecektir.”6
Kardeşlerim!
Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten
sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu
gibiyim.”7 Evet, hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bir misafir
misali konakladığımız bu dünyadan göç edeceğiz. O
büyük gün geldiğinde, dünyada yapıp ettiklerimizle
yüzleşeceğiz. Amel defterimiz elimize verilecek, adalet
terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her
iyiliğimizin mükâfatını göreceğimiz gibi, her
günahımızın da hesabını vereceğiz. Yüce rabbimiz ölüm
ve ölümden sonraki hayatın gerçek olduğunu şöyle ifade
etmektedir: “Ey İnsanlar! Allah'ın [kıyamet, diriliş,
mükafat ve azapla ilgili] vaadi mutlak gerçektir,
mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse dünyadaki üç
günlük hayat sizi aldatmasın. Sakın ha şeytan sizi
Allah'ın
af
ve
merhametine
güvendirerek
kandırmasın.”8
Değerli Kardeşlerim!
Mademki ölüm var, ahiret var, hesap var, mizan var, sırat
var, cennet var, cehennem var; öyleyse ölüme, ahirete ve
hesaba hazırlıklı olalım! Hesaba çekilmeden önce
kendimizi hesaba çekelim! Ne mutlu, kendisini hesaba
çeken ve ölümden sonrası için çalışanlara! Ne mutlu,
mahşer günü kitabı sağından verilenlere! Allah’ın ebedi
lütfuna mazhar olanlara! Bir duayla hutbeme son vermek
istiyorum. Ya Rabbi! Ömrümüzü bereketli kıl!
Ömrümüzü sâlih amellerle yaşayabilmemizi bize
kolaylaştır! Bahşettiğin iman nimetini son nefesimize
kadar taşıyabilmeyi bizlere lütfeyle!
Hollanda Diyanet Vakfı
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