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ALLAH’I UNUTMAK

شةًاأهاوا ه
اللها
اح ه
ّ ْس ُهماذه هك ُرااو
ِ هاوْلَّذِينه ا ِإذهْافه هعلُوْافه
ظله ُموْاأهنفُ ه
اااولهما
ّ َّوبا ِإال
ااو همنا هيغ ِف ُراْلذُّنُ ه
اللُ ه
فهاستهغفه ُراوْا ِلذُنُو ِب ِهم ه
ااو ُهما هيع هل ُمونها
ُص ُّراوْا ه
ِ ي
علهىا هماافه هعلُوْ ه
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayet-i Kerimede “Yine onlar,
çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine
zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp hemen
günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki,
Allah’tan başka günahları kim bağışlar ve bile
bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar
etmeyenlerdir.”1 buyurmuştur.
Bir Hadis-i Şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s):
“Kabul edeceğine yakinen inanmış olduğunuz
halde Allah’a dua edin. Gafil kalpten (kopup
gelen) hiçbir duayı Allah’ın kabul etmeyeceğini
(iyi) bilin”2 buyurmaktadır.
İnsanoğlu kimi zaman gaflet ve dalaletle
kendisini yoktan var eden Rabbini unutup, isyan
ve küfür içerisinde hayat sürerken bunun ne denli
bir hüsran olduğunun farkında bile değildir.
Aslında insan Allah'ın büyüklüğünü, onun sınırsız
gücünü ve sonsuz kudretini unuttuğu için günaha
sürüklenmiştir. Kıyamet günü yaptıklarının
hesabını soracak Rabbini, O'nun tüm kullarını
dirilteceğini aklına getiremediği için nefsinin esiri
olmuştur. Hayatta aldığı nefesi verenin O
olduğunu, O'nun nimetleriyle varlık sahibi
olduğunu bir an düşünemediği için şeytanın
izlerini takip etmiştir.
Kardeşlerim!

üzüntülerinde din olgusu çoktan ajandasından
silindiyse; Allah unutulalı çok olmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
“Münafık erkeklerle münafık kadınlar
(sizden değil) birbirlerindendirler. Kötülüğü
emrederler, iyiliği yasaklarlar ve ellerini
kapatırlar (cimrilik yaparlar.) Onlar Allah'ı
unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz
münafıklar fasıkların ta kendileridir.”3
buyurularak, Allah’ı unutanların münafık ve fasık
kimseler olduğu ve Allah'ın da onları unuttuğu
(rahmetinden mahrum ettiği) görülmektedir
Muhterem Müminler!
Allah biz kullarına belirli zamanlarda
kendisini unutturmayacak birtakım ibadetler
yapmamızı
emretmiştir.
Rabbimiz
“Beni
4
hatırlamak için namaz kılın.” buyurmuştur.
Yüce Rabbimiz bizi çok sevdiği için sevdiğini
başkasına yâr etmek istemiyor. Sevdiğini günde
beş kez yanına çağırarak sevgisini ortaya koyuyor.
Ben seni unutmadım! İşte buradayım! Ama namaz
kılmayan, sevgilinin gel çağrısına uymadığı gibi
O'nu buluşma mekânında bekletmiş oluyor.
Sevgiliyi terk edeni, O'nu zikretmeye değer
bulmayanı kötü bir arkadaşın (şeytanın)
beklediğini bilmemiz gerekiyor.
Bizler Allah'ı ve O'nun Kitabını, dinini ve
emirlerini dünyada geçici şeylerle değişirsek;
Allah'ın bize kendisini unutturduğu kimselerden
olmuş ve Allah'ın dostluğu gibi bir büyük hazineyi
de kaybetmiş oluyoruz.
Rabbim
bizleri
ibadetlerle
unutmayan kullarından eylesin.

kendisini

Allah'ın gücü, kuvveti ve izzeti, zihinlerde
taptaze, canlı durmuş olsaydı; insan elini harama
uzatabilir miydi? İnsanın Allah'ı unutması
yalnızca O'nu inkâr etmesiyle değil, Allah
yokmuş gibi yaşamaya devam etmesiyle
gerçekleşiyor. Allah'ı gökyüzüne hapsedip,
varlıkla ilişkilerdeki ölçüleri kendi arzusuna göre
tanzim etmesiyle, ayet ve hadisler karşısında
umursamaz
tavırlarıyla,
dünyalıklara
hiç
bitmeyecekmiş
gibi
değer
vermesiyle!
Sevgilerinde, kaygılarında, heyecanlarında ve
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