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DÜŞÜN VE UNUTMA!

Çareli de olsan çaresiz de rahmet etmeyi kendine farz 
kılan Allah’ın rahmetine sığın. Evet, Allah öyle büyük 
rahmet sahibidir ki rahmet etmeyi kendine ilke edinmiş, 
Kuran’da, “Selam olsun size! Rabb’iniz, (size) rahmet etmeyi 
kendine farz kılmıştır”1 denilmiştir.

Allah’ın Rahman ve Rahim isimleri ile başlar, âlemlere 
rahmet olarak göndermiş olduğu benzersiz vahyinin sureleri.

Bir düşün! Allah neden başka herhangi bir şeyi örneğin 
azap etmeyi ya da ceza vermeyi değil de rahmet etmeyi 
kendine farz kılmıştır?

Ya da neden Kuran sureleri Allah’ın rahmet isimleri ile 
başlamıştır?

Herhangi bir insan, Allah’ın sahip olduğu kudretin mil-
yonda birine sahip olsa bir düşün ne yapardı diğer insanlar?

Ya Allah, hak ettiğimiz cezaları hemen verseydi bize? 
Bir kez olsun düşün nasıl olurdu halimiz diye.2

1. Enam Suresi 54
2. Nitekim eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle hemen cezalandıracak 
olsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı; fakat onları belirli bir süreye 
kadar ertelemektedir. Ama vadeleri dolduğu vakit, akıbetlerini ne bir an ge-
ciktirebilirler ne de çabuklaştırabilirler. (Nahl Suresi 61)
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Allah, biz O’nun rahmetini hak edecek şeyler yaptı-
ğımız için değil rahmet etmeyi sevdiği ve kendine ilke 
edindiği için bize rahmeti ve merhameti ile muamele et-
mektedir.

Dertlerin kalkınca şaha, rahmet dile; sitem etme 
Allah’a. Allah kullarına zulmetmez zira kuldur zulmeden 
hem kendine hem de başka kullara.3

Bazen de kulluk sınavı verir insan, başına geleni hak 
etmese de Rabb’ine daha da yaklaşsın diye.4

Ey Rabbimiz! Bize gelip çatan her musibetin (kötülük 
ve sıkıntının) ellerimizin kazandığı yüzünden olduğunu 
ve eşsiz rahmetin sebebiyle bunların birçoğunu affettiğini 
biliyoruz.5

Yine senin iznin olmadıkça hiçbir kötülük ve sıkıntının 
başımıza gelmeyeceğini ve sana dayanıp güvenene bizzat 
senin rehberlik edeceğini de biliyoruz.6

İyilik ve güzellikten bize her ne gelirse bu gelenin 
senden olduğunu, kötülük ve çirkinlikten yana bize 

3. Şüphesiz Allah, (insanlara) hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi 
nefislerine zulmediyorlar. (Yunus Suresi 44)
4. Hiç kuşkusuz, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan 
ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele (Ba-
kara Suresi 155). Her can (nefis) ölümü tadacaktır; şu da var ki, biz sizi seçip 
ayırmak için hayır ve şer ile sınava tabi tutuyoruz. Ve sonunda hepiniz bize 
döneceksiniz. (Enbiya Suresi 35)
5. Size gelip çatan her musibet (kötülük ve sıkıntı) ellerinizin kazandığı yü-
zündendir. Allah birçoklarını da affediyor. (Şûra Suresi 30)
6. Allah’ın izni olmadıkça, insanın başına hiçbir musibet (kötülük ve sıkıntı) 
gelmez ve her kim Allah’a inanıp güvenirse, O onun (akleden) kalbine rehber-
lik eder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Teğabun Suresi 11)
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ulaşan şeylerin nedeninin ise kendi nefislerimiz oldu-
ğunu biliyoruz.7

Çünkü senin kullarına zerre kadar zulmetmen, söz 
konusu bile değildir. Biliyoruz ki sen, bize zulmetmezsin. 
Aksine senin uyarılarını dikkate almayarak biz kendi ken-
dimize zulmederiz.8

Yine biliyoruz ki biz, her kim temizlenip arınırsa, ar-
tık o, kendi nefsi için temizlenip arınmış olur.9 Temizlenip 
arınmak adına hatalarımızı fark etmemiz ve halimizi dü-
zeltmek için iyi ve güzel işler üretmemiz gerekir.10

Sen, pişmanlık ve içtenlikle sana yönelen kullarının 
kalplerini rahmet ve merhametinle çekip çevirirsin. En 
güzel şekilde karşılar, sana yöneleni geri çevirmezsin. 
Çünkü her şeyi çepeçevre kuşatmıştır senin rahmetin.11

Biliyoruz ki sen, affeden ve affetmeyi çok sevensin.12 
Senin eşsiz rahmetinden ümit kesilmez, çünkü sen rah-
metine sığınan kullarınla berabersin.13

7. İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten 
sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. (Nisa Suresi 79)
8. Bu, kendi ellerinizin üretip önden gönderdiği yüzündendir, Allah, kullara 
asla zulmedici değildir (Âli İmran Suresi 182). Allah, onlara zulmediyor de-
ğildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe Suresi 70)
9. Kim temizlenip arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. (Fa-
tır Suresi 18)
10. Bununla birlikte, yine unutmayın ki, pişman olup doğru yola dönen, ima-
na erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve bundan sonra da doğ-
ru yolda yürüyen kimse için gerçek bağışlayıcı benim. (Taha Suresi 82)
11. ...Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. (Araf Suresi 156)
12. Rabb’inizden af dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir. (Nuh Suresi 10)
13. ...Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. 
Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. (Zümer Suresi 53)
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Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Merha-
met etmeyi sevensin. Seni en güzel anlatıp tarif eden isim-
lerin Rahman ve Rahim’dir.

Sen tarifi imkânsız şekilde bağışlayıcı ve eşsiz merha-
met kaynağı olansın. O eşsiz ve tarifsiz rahmetinle kalple-
rimizi kuşatıp sararsın.

Ey Rabbimiz! Günahlarımız boyumuzu aşsa da aşama-
yacağı tek şey senin rahmetindir. Sen bizi merhametinle 
kuşat, rahmetinle sevindir.

Biliyoruz ki ancak nefsinin bencil tutkularından kurtu-
lanlar, gerçek anlamda kurtuluşa erebilecektir.14

Kulların olarak en başta sana sonra da senin tüm ya-
rattıklarına karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincinde 
olmamız gerekir.15

Ey Rabbimiz! Biz ancak sana dayanıp güvendik. Çünkü 
sen, sana dayanıp güvenen kullarını sevensin.16

Ey nefsim! “Allahım bana neden yardım etmiyorsun?” 
diyorsun! Oysa Allah’ın sana defalarca yardım ettiğini bil-
miyor ya da hatırlamıyorsun.

Ey nefsim! “Allahım ben bunları hak edecek ne yap-
tım?” diyorsun ama “Sahip olduklarımı hak edecek ne 
yaptım?” diye sormuyorsun.

14. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa; işte onlar, kurtuluşa eren-
lerdir. (Teğabun Suresi 16)
15. Ey kullarım! Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. (Zümer 
Suresi 16)
16. ...Allah’a güven! Çünkü Allah kendisine güvenenleri sever. (Âli İmran 
Suresi 159)
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Ey Rabbimiz! Senin dualara cevap vermen senden iste-
diğimizi dilediğimiz gibi yerine getirmen değildir.

İstediği şeyin kendisi için gerçekten hayırlı olacağını 
kim bilebilir? Şüphesiz senden başka kimse neyin hayırlı 
neyin hayırsız olduğunu bilemeyecektir.

Ey Rabbimiz! Senin dualarımızı kabul etmen için be-
lirli sayıda cümleleri tekrarlamamız değil içtenlikle sana 
yönelip kalpten sana yakarmamız gerekir.

Senin dualarımızı kabul etmen için anlamını bilmeden 
okuyup üflememiz değil anlayarak ve ne söylediğimizin 
farkında olarak tevazu içinde sana yönelmemiz gerekir.

Bazen kelimelerimiz yetmez ama gözyaşlarımız ve 
sızlayan kalbimiz sana yönelir. Senin benzersiz rahmet 
ve merhametin karşısında kalbimiz titrer, derilerimiz 
ürperir.

Ey Rabbimiz! Biliyoruz ki dua zamanlı değildir; belirli 
gün ve gecelerle sınırlı değildir. Dua doğru ve uygun ol-
mayan şeyleri istemek değildir. Dua süslü sözler söylemek 
değildir. Dua bazı sözleri tekrarlamak ya da ezberlemek 
değildir.

Dua sadece zor zamanlar için değildir. Dua seninle pa-
zarlık değildir. Dua senden başkasına yapılacak değildir. 
Dua gösteriş değildir. Dua büyü ya da sihir değildir. Dua 
muskacılık değildir. Dua gerçekdışı değildir.

Dua çaba olmadan gerçekleşecek değildir. Dua ge-
reksiz değildir. Dua ümitsizlik değildir. Dua karamsarlık 
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değildir. Dua sabırsızlık değildir. Dua hak edilmeyen bir 
şeyi istemek değildir. Dua istenilen sonucu elde etmek 
değildir.

Biz üzerimize düşeni en güzel biçimde yapar, elimizden 
gelenin en iyisini ortaya koyar, sonra da içtenlikle sana 
yönelir, dua eder ve hayırlısını senden isteriz. Nasip eden 
de etmeyen de sen olduğuna göre övgüler olsun sana, ne 
mutlu bize. Sabrımızı ve kararlılığımızı sınayan sen oldu-
ğuna göre övgüler olsun sana, ne mutlu bize. Eşsiz ve ben-
zersiz rahmetine rağmen kulun nasıl razı olmaz senden 
gelene ki sensin kulunu imtihan etmeyen; taşıyamayacağı 
yükle. Sensin bunca hata ve günahımıza rağmen bunların 
birçoğundan geçen.

Sensin kullarını iyi ve güzel olana davet eden. Şayet 
bizsek senin davetinden yüz çeviren; demek ki biziz kendi 
elimizle kendimizi yok yere tüketen.

Ey Rabbimiz! Rahatlık ve bolluk zamanında da sıkın-
tı ve zorluk zamanında da sana yalvarıp yakaran ve sana 
karşı derin bir saygı ve sevgi duyan kullarından kıl bizi.
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DÜŞÜN VE HATIRLA!

Haksızlığa mı uğradın? İnsanlık tarihi haksızlıklarla 
doludur. Haksızlık, edenin yanına kâr kalır sanma. Bu 
dünyada ya da ahirette hesabın sorulacağı günü bekle. 
Nice haksızlar vardı ki toprak olup gittiler. Onlardan bir 
ses duyuyor ya da herhangi bir haber alıyor musun?17

İnsanlar, Allah’ın en güzide en erdemli kullarına bile 
haksızlık ettiler, eziyet verdiler, iftira attılar ve kendi nefis-
lerini bırakıp onları kınadılar.18

Allah’ın en güzide ve erdemli kulları ve elçileri de is-
temeden de olsa günaha girdiler, çeşitli hatalar yaptılar. 
Ancak her biri derin bir pişmanlık içinde âlemlerin Rabb’i 
olan Allah’a yöneldiler. Çünkü Allah’ın rahmet ve merha-
met sahibi olduğunu, tövbeleri çokça kabul eden ve piş-
manlık içinde kendisine geleni geri çevirmeyen olduğunu 
bildiler.

17. Zira biz onlardan önce nice uygarlıkları helak etmişizdir; sen onlardan 
herhangi birinin varlığını hissediyor, ya da onların ardından bir tek çıtırtı ol-
sun duyabiliyor musun? (Meryem Suresi 98)
18. İnanan erkekleri ve inanan kadınları yapmadıkları bir işten dolayı suç-
layanlara gelince, onlar iftira atma suçu işlemiş ve böylece açık bir günaha 
girmiş olurlar. (Ahzab Suresi 58)
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Nefsine zulmedip pişman mı oldun? Hz. Âdem’i ve eşi-
ni hatırla. Hani onlar da yasak edilen o ağaca yaklaşarak 
zulmetmişlerdi kendilerine. Sonra pişmanlık içinde af di-
leyerek yönelmişlerdi Rab’lerine.19 Rab’leri de onları affet-
mişti sınırsız rahmet ve merhametiyle.20

Birileri hak bildiğin yoldan dönmen ve onların he-
veslerine uyman için ölümle mi tehdit ediyor seni? Hz. 
İbrahim’i hatırla. Hani o, ateşe atılmayı dahi göze almıştı 
ama bir an olsun haklı davasından vazgeçmemişti.21

Gerçeği gerektiği kadar dinlemedin, doğru kararı ver-
mek için bekleyip sabredemedin ve acele mi ettin? Yan-
lış verdiğin karardan pişman mısın? Hz. Davud’u hatırla. 
Hani iki davalı yanına gelmişti ve o da onlar arasında belki 
de hükmetmekte acele etmişti. Derken Rabb’inin kendisi-
ni sınadığına kanaat getirdi, hemen Rabb’inden af dileye-
rek tövbe etti ve Rabb’ine yöneldi. Rabb’i de onun tövbesi-
ni kabul etti ve onu affetti.22

Birileri seni incitti mi? Hangi peygamberi incitmemiş-
lerdi ki? Eziyete mi uğradın? Hz. Musa’yı hatırla! Hz. Musa 
soruyordu kavmine “Benim Allah’ın elçisi olduğumu çok iyi 
bildiğiniz halde bana neden eziyet ediyorsunuz?”23 diye.

19. Her ikisi de dediler ki: Rabbimiz! Biz kendi kendimize zulmetmişiz; eğer 
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz! 
(Araf Suresi 23)
20. Fakat Âdem Rabb’inden aldığı birtakım kelimelere sarıldı, (Allah) da 
onun tövbesini kabul etti. Çünkü O, evet O’dur tövbeleri kabul etme maka-
mında olan, her işinde merhamet sahibi olan. (Bakara Suresi 37)
21. Enbiya Suresi 66-70
22. Sad Suresi 21-26
23. Saff Suresi 5




