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Allah bir diğer ayette şöyle diyerek farklı bir konuya geçiş yapıyor;
“İnkâr edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar?
Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık.”
[Kehf Suresi, 102]
Allah burada kendisine şirk koşanlara hitap ederek;
Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir elçi ne de bir Resul ibadet edilmeye layık değildir.
Nitekim Allah kendisi dışında başka şeylere ibadet edenlere cehennem ateşini
hazırlamıştır.
Bunun Akabinde Allah;
"Size, amelce en çok kayıpta bulunanları haber verelim mi?" De.”
[Kehf Suresi, 103]
Kimdir onlar?
"Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır."
[Kehf Suresi, 104]
Amel ediyorlar ve sanıyorlar ki kendileri hayr, cennet ve ehlullah kimseler.
Bilakis ehlunnar kimseler.
Allah'tan selamet diliyoruz.
Ali b. Ebi Talip radıyallahu anh, bu ayette kastedilen kimseler için ise;
''Bunlar haricilerdir.'' demiştir.
Ancak birçok müfessirin değindiği gibi sahih kaynaklara göre ise bu zümre, Yahudi ve
Hristiyanlardır.
Bununla birlikte Ali radıyallahu anh'ın ''Onlar haricilerdir.'' sözü de haricilerin bu hasleti
taşıdığına işaret etmektedir.
Ancak bu ayette kast edilen en yakın zümre, Hristiyan ve Yahudilerdir.

“Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden işleri
boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara değer vermeyeceğiz.”
[Kehf Suresi, 105]
Che Guevara, insanlara yardım etmişmiş, Bil Gates 500 milyon dolar bağışlamışmış,
kişi kafir ise hiçbir ameli ona fayda sağlamaz.
''Ya Resulallah! Falanca şöyle şöyle amellerde bulundu, bunlar ona bir fayda sağlar
mı?'' diye sordular.
Nebi, ''O kişi La İlahe İllallah dememişti.'' buyurdu.
Kişinin yaptığı ameller kendisinin ismini dünyada yüceltip fayda sağlayabilir, ancak
Müslüman olmadıkça kişiye yaptığı ameller, Allah katında bir değer kazandırmaz.
“İşte, inkâr ettikleri, âyetlerimi ve resûllerimi alaya aldıkları için onların cezası
cehennemdir.” [Kehf Suresi, 106]
Din ve Din şiarlarıyla alay eden kimse, Cehennem ehlinin hasletini edinmiştir.
Bunun akabinde Allah iman ehli kimselerden bahsediyor;
“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs
cennetleri vardır.” [Kehf Suresi, 107]
Bu Kur'anda defalarca tekrar etmektedir kardeşler.
Allah'ın Cehennem'den bahsettiği hiçbir ayet yoktur ki devamında Cennet'ten
bahsetmesin.
Bu sabit bir menhecdir.
Cehennem'in korkutuculuğu ve zorluğundan bahsedildikten sonra Allah bu defa da
Cennet’in cemalini vurguluyor.
“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs
cennetleri vardır.” [Kehf Suresi, 107]
Firdevs ki Nebi Aleyhisselam'ın ''Eğer Allah'tan isteyecekseniz Firdevsi isteyin.'' dediği
bir cennettir.
En yüce cennet, en merkezi cennet, en güzel cennet, Firdevsdir, ve eğer Firdevs'de
olursan hemen üstünde Allah'ın arşı olacaktır.

Allah'ın arşı... Firdevs'den birçok ırmaklar fışkırmaktadır.
Tüm ırmaklar ayrı bir güzeldir. Ancak ırmağın ilk çıktığı yer ayrı bir güzeldir değil mi?
Firdevs'de cennet ırmaklarının fışkırdığı yerdir. Amin deyin:
Hayy ve Kayyum olan Allah'tan bizleri, sizleri ve bizleri dinleyen herkesi Firdevs'de cem
etmesini diliyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem;
''Firdevs cennetleri dört tanedir; ikisinde kullanılan eşya ve süslemeler altından,
diğerlerinde ise gümüştendir.
İkisinde kullanılan eşya ve süslemeler altından, diğerlerinde ise gümüştendir.''

Nitekim Nebi aleyhisselam,
''Firdevs'den daha yüce bir cennet olmamakla birlikte orada emri bil ma'ruf, ve
nehyi anil münker yapanlar bulunur.''

İşte bu, Emr'i bil Maruf ve Nehyi Anil münker yapanların ayırt edici özelliğidir.
Zira onlar, dünyada sıkıntı çekmektedir.
Emri bil maruf yapanlar, dünyada sıkıntı çeker.
Dostlarını kaybetmektedir doğru mu yanlış mı?
Cezai işlem görecek belki de ''Barbar'' olarak nitelenecektir.
Birçok şeyle itham olunacaktır ancak Allah onlara Firdevs'i vaad etmiştir.
“Orada temelli kalırlar, başka bir yere gitmek istemezler.” [Kehf Suresi, 108]
Yani Firdevs'e girersen artık çıkmak istemezsin.
Cennetteki şu güzel özelliğe bak; Her cuma her şey değişiyor.
Adeta yeni bir cennet oluyor.
Bazı alimler bunun Firdevs cenneti için olduğunu söylemişlerdir.

Ancak Cuma hadisinde zikredildiğine göre diğer cennetler içinde geçerlidir.
Ancak bu hassaten Firdevs için zikredilmiştir.
Bir adam geldi ve Nebi aleyhisselam'a ağladı. Nebi, ''Seni ağlatan nedir?'' diye sordu.
Seni ağlatan ne?
Adam, ''Ya Resulallah! Seni çok seviyorum.'' deyince Nebi, ''Bu ağlanacak bir şey
değil ki.'' dedi.
Adam, ''Ya Resulallah! Şüphe yok ki sen cennete girince Firdevs'i Ala'da olacaksın. Biz
ise olur da cennete girersek ilk cennette oluruz muhtemelen.”
Bunu diyen kişi bir sahabe.
''Biz ilk cennette olursak senin mertebene nasıl yükseliriz, bu beni ağlatıyor.'' demiş.
Bunun üzerine Nebi, ''Ey Sevban! Kişi sevdiği ile haşrolur.'' dedi.
Allah'tan Nebi'ye olan sevgimiz için bizi cennetine almasını ve Nebi'ye murafık
yapmasını diliyoruz.
Daha sonra Azim olan Allah bize azametini ayetiyle bildiriyor;
“De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek
dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.“ [Kehf Suresi, 109]
Yahudiler, Muhammed Aleyhisselam'a; ''Ey Muhammed! Bizim tevratımız var, Allah'ın
en çok sözü bizde.''
Allah ise onlara; “Velev ki tüm denizler mürekkep olsun. Allah'ın sözleri tükenmeden
önce denizler tükenirdi.”
Surenin başında da dediğimiz gibi bir sonraki ayette, Allah Kehf suresini Tevhid ile
başlatıp tevhid ile bitiriyor.
Kehf Suresinin son ayeti;
“De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım;” [Kehf Suresi, 110]
Allah'ın gönderdiği tüm enbiyalar, beşerdir.

Bu da insanları kutsallaştırmanın kişiye aşırılığa ve şirke götürdüğüne delalet eder.
“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir
tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin.”
[Kehf Suresi, 110]
Salih amel, seni cennete koyacak şeydir.
“ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın.” [Kehf Suresi, 110]
Müfessirlerin ve alimlerin çoğunluğu, bu ayette kastedilen şeyin riya olduğunu
belirtmişlerdir.
Allah burada riyayı ''şirk'' olarak nitelemektedir.
Allah, Kehf suresini ''riya'' konusu ile bitirmektedir.
Zira riya, en büyük fitnelerdendir.
Öyle ki riya, salih kimselerin kalbini sarsan bir ameldir.
Abid kimselerin amellerini heba etmiştir.
Birçok kimsenin cehdini dağıtmıştır.
Mücahit kimse kıyamet günü görecektir ki ameli uçmuş.
Kur'an hafızı görecek ki ameli uçmuş.
Taatte bulunan kişi görecek ki amelleri zayi olmuş.
''Rabbim ama cihad ettim.'' dediğinde Allah, ''Sen insanlar için savaştın.'' diyecek.
İnfak ettin ama insanların rızası için yaptın. vb. durumlar.
Bu durum, bizden teslim olmaksızın mücadele etmeyi istiyor.
Kardeşlerim! Riya kapısı, çok tehlikeli bir kapıdır.
Nebi aleyhisselam'ın ümmeti için korktuğu en tehlikeli kapı, riya kapısıdır.
Burada abidlerin imamı Süfyan es Sevri'nin çok güzel bir mizanı var. Diyor ki;

''Kim kalbinde riyadan korkarsa, kendini ikiyüzlülükten muhafaza eder. Kim de riyadan
emin olursa ikiyüzlülüğe düşmüştür.''
Yani her kim ki kalbinde daima riya korkusu taşıyorsa, hatta velev ki riya anına
düşmüş olsan bile hemen onu atlatabilirsin.
Yani namaza başladın, falancanın sana baktığını farkettiğinde estağfurullah çeker
ve riyayı atlatırsın.
Çünkü sen her daim riya korkusunu kalbinde taşıyorsundur.
Ancak kalbinde riya korkusu taşımayıp her işe girişen kişi, riyaya çokça düşecektir.
Allah'tan selamet ve afiyet dileriz.
Allah'tan sizleri ve bizleri muhlis kılmasını diliyorum.
Allah'tan sizden ve bizden kabul buyurmasını diliyorum.
Selat ve Selat, Muhammed'e, aline ve ashabınadır.
Dualarımızın sonu Allah'a ve Resulüne hamd iledir.

