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NEREYE GİTTİLER

  

  

Herkes inandığı yere..inanmama da bir inanmadır.İnançsızlığı kendisine inanç edinmiş.

  

İnanmış olanın gideceği yer bellidir.İnşaallah inandığı yer olan cennete gidecektir.

  

İnanmayan ise elbette inanmadığı şeyi elde edemeyecektir.Hem de adil olur
mu?İnanmadığı şey kendisine verilsin?

  

“Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için,
yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş,
görün!” [1]

  

İlahlık taslayan Fir’avun şimdi nerede?

  

O çok azıtan [2]

  

İnsanlara ibret olsun diye sadece iskeleti kalmadı mı?Kendisi nerede?

  

Son nefeste inanmadığını söylediği ilahının yanında değil mi?
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“Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fir'avun ile askerleri ise zulmen ve adaveten
onların arkalarına düşmüşlerdi. Nihâyet ona boğulmak yetişince dedi ki: «Ben
İsrail-oğullarının imân etmiş olduklarından başka ilâh olmadığına muhakkak ki imân ettim
ve ben de müslümanlardanım.

  

(O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden
olmuş idin.

  

«Artık bugün senin cesedini kurtaracağız, Tâ ki, senden geridekilere bir ibret olasın. Ve
şüphe yok ki, nâstan birçokları Bizim âyetlerimizden elbette gâfillerdir.» [3]

  

O eziyet edenler,küfür ve günah bataklığında hayatını geçirenler şimdi neredeler.Bir
çukurdalar!Başka nereye gidecekler,hangi özellikleri onları farklı kılacak?Elbette
gidecekleri yer,inanmadıkları yerdir!

  

Gidenler neredeler?Ebu Leheb Tebbetle kıyamete kadar lanetlendi. 

  

“Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Bir
alevli ateşe girecektir. Eşi de; odun hamalı. Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde
(ateşe atılacaktır).” [4]

  

Hani ilahlık taslayan, [5] kendisinden başka ilah tanımayan [6]

  

“Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim
de Musa'nın Tanrısı'nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece
Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen
boşa çıktı.” [7]
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“Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun'un
kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.” [8]

  

“Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: «Firavun hanedanını
azabın en şiddetlisine tıkın!» (denilecektir).” [9]

  

“Biz de onu ve ordularını tuttuk denize fırlatıverdik. Bak şimdi o zalimlerin sonu nasıl
oldu?” [10]

  

“Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helak ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller
getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp )
geçebilecek değillerdi.” [11]

  

“Onlardan önce, Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı.” [12]

  

“Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret olsun
diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.” [13]

  

“Çünkü Firavun, o yerde baş kaldırmış ve halkını fırka fırka edip arkasına takmıştı;
onlardan bir grubu ezmek istiyor; oğullarını boğazlatıyor, kadınlarını hayata atıyordu. O
kesinlikle bozgunculardandı.” [14]

  

“Bütün o debdebeler onun azabını arttırmak için idi.

  

“Musa dedi ki: «Ey Rabbimiz,sen Firavun'a ve adamlarına,dünya hayatında zinet, ihtişam
ve nice nice mallar verdin; ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz,
mallarını sil, süpür ve sıktıkça sık ki,o acı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.» [15]
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Kur’an-da Fir’avundan çokça bahsedildi,insanlara ibret olsun diye.Ancak o hiç hayırla
yadedilmedi.

  

Fir’avn,Nemrut,Karun,Şeddat,Deccal,Süfyan,Zulmedenler şimdi toprak altında azab
çekiyorlar.

  

Karun gibi olmayı halktan bir kısım temenni ediyorlardı.Sabah kalktıklarında Karun ve
hazinesi yere batmış olunca,yazıklar olsun bize,neyi temenni ediyormuşuz diye esef
duydular.İlim sahibleri müstesna idi. [16]

  

Karunda aynı dönemde yaşamıştı.Ancak oda Fir’avunun halinden dersler çıkarmamıştı.

  

Peygamberler ve onların yolunda olanlar hep hayırla yâdedildiler,
unutulmadılar,gönüllerde yaşadılar.

  

Zulmedenler,insanlığa ihanet edenler şimdi kabirlerinde,hesap vermek üzere azab
içindeler.Tüm bahanelerin kalktığı,dönüşün olmadığı,geçerli akçenin bulunmadığı bir
yerdeler.

  

Haram ile hayatını geçirenler mallarını başkaları için biriktirdiler,kendileri ise onun
hesabını vermekteler.

  

Yazıklar olsun!

  

Kimlere?

  

Gidenlerin hangi durumda,nasıl ve nereye gittiklerini hala anlamayanlara! Gideceği yeri
bilemeyenlere!Geldiği yerden habersiz olanlara!Bütün bu geliş gidişlerden bir mâna
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çıkaramayanlara!

  

  

Mehmet ÖZÇELİK
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