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“AKIL GÖZ GĠBĠ, ĠLĠM ĠSE IġIK GĠBĠDĠR”
Özler:
Kendilerini bilip de
tanıyan / tanıyabilen mü‟minler,
ancak kendilerini tanıdıktan sonra, Rab‟lerini
tanırlar / tanıyabilirler… Tanıdıkları / tanıyabildikleri
için de, zâten en büyük sevgi, saygı, tâzim ve teslîmiyeti O‟na gösterip,
yalnızca O‟nun rızâ ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar / çalışabilirler… Düşünsenize
bir kere, daha dünyâya niçin geldiğini bilmeyen bir insandan, doğruluk ya da gerçeklik veyâ dürüstlük
adına, ne beklenebilir ki?
Hayatta karşılaşılması mümkün olan,
her bir olaya ilişkin doğrular tarafından oluşturulmuş,
Hak Sayfası‟nı dolduran, İslâmî ve Kültürel birikim, bu birikimi bilen eğitimli
Mü‟min Müslümanlar için, Evren‟deki Güneş gibidir. Bâtıl Sayfası ise, zifiri karanlık!
İnsanların
akılları ise, göz gibidir.
Eğitilerek bilgilenmiş, bir Müslüman,
özgür irâdesini kullanarak, akıl gözü ile sâhip olduğu
ilmin ışığında, bütün gayret ve çalışmalarını hep, önünü, sağını, solunu,
aşağısını, yukarısını görerek, inceleyerek, hayâtını devam ettirir. Düşüncelerinde ve aldığı
kararlarda, sâhip olduğu, bilgi aydınlığı oranında, hep gerçeklerle meşgul olur… Yanılarak
doğruluktan saptığı oranda da hatâlara mâruz kalır.
Ama Mü‟min
Müslümanların bir özelliği
daha vardır ki, onlar, hatâda hiç ısralı
olmazlar. Bir Mü‟min, hatâsını hemen anlar anlamaz,
onu derhâl terkeder… Kendini, doğru istikâmet için, yeniden gözden
geçirir. Yaptığı hatâ, insana ya da insanlara karşı, olmuş ise, ulaşabildiği,
başarabildiği ölçüde, onlarla helallaşır… O hatâlardan dolayı, Allah‟a (CC) karşı
da bir günah oluşmuş ise, onun Allah‟a (CC) tarafından af edilmesinin gerek şartı, işte önce
insanlarla hellaşması ve yaptığı hatâlardan dolayı üzülüp pişmanlık duymasıdır.
Ondan sonra tövbe ve istiğfar ederse, Allah (CC) da onu vadettiği ölçülerde af edebilir.
İslâmî İstikâmetleri
bozuk olan, sapık ve /veyâ hâin ya da
hâin tabiatlı olanlara gelince, bunlar, gerçeklere karşı
o kadar duyarsızdırlar ki! Bunların, bu kadar inatçı tabiatlarını
yeni gözlemiş bulunuyorum…
İslâm‟da ümitsizliğe
düşmek günah olmasa, bunlardan
çoktan ilişkiyi kesmem işten bile olmayacaktı /
olmazdı ama şimdilik bunu yapabilecek bir inanç ve kanaate

2
IŞIK VE AKIL
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

henüz varmış bulunmuyorum / değilim. Bu zavallılar, câhillikleri nedeniyle,
kendileri için, benim kadar bile, düşünüp üzülmüyorlar; Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
bildirmiş olduğu, “Benim bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok ağlardınız” gerçek ve
kadîm mesajı karşısında…
İslâmî ve Kültürel birikimden kimler mahrumsa,
işte görüyorsunuz, bunların her birinin akıl gözü vardır. Ama
bunlar, zifiri karanlık içinde bulunmaktadırlar… Tabiatıyla böyle birisi de, önünü,
sağını, solunu, aşağısını, yukarısını görmek, incelemek isteyecektir. Ama bu kimse, özgür irâdesi
ile her nereye el atsa, bâtılın zifiri karanlığında, hangi doğrularla ne derecede karşılaşabilir ki?
Günümüzde bu
ibretlik manzarayı, daha çok,
Türkiye‟deki inançlı yönetici kadrosunun
atmış olduğu, her bir gerçek ya da gerçeğe yakın olan,
hamle karşısında, ister Yurt içinde, ister Yurt dışında, ister birey,
ister medya ya da isterse her bir kurum tarafından atılan, her bir yanlış
veyâ politik bazlı, algı ve karşılıklardan daha fazla gözlemlemiyor
muyuz? Hele bir düşünsenize!
Ama her
ne ve neyi görmek ve
gözlemlemek için her şeyden
önce, göz ve ışığın gerek ve yeter şart
olduğunu bilmemiz, ona göre donanımlı, ardından
da ayrıca, samîmi, dürüst ve vicdanlı olmamız gerekiyor, değil mi?
Görüyorsunuz ya,
çukurluk düzeylerinde öyle
mesâfe kazanlar var ki bunlar,
karanlıklarda kala kala, o hâle gelmiş
bulunuyorlar ki, bir de bu düzeysizliklerinin
her birini birer ütünlük saymasınlar mı? Bırakınız bunların
bu hâlde kendilerini görebilip tanımalarını, bunların her şeyden önce,
kendi seviyelerinin (düzeylerinin) tipini öğrenebilecek ortamları keşfetmeri gerekiyor ki,
sıra, ancak ondan sonra kendilerine; daha sonra da Rab‟lerini tanımaya gelebilsin! Ama bu, bu
şartlarda ne mümkün?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

15.01.2019

Her kim İslâm‟dan başka
bir din ararsa aslâ kabul edilmez ve o, Âhiret‟te
hüsrâna uğrayanlardan olur.
Âli Ġmran Sûresi, âyet 85
“Ey îman edenler!
Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın
aleyhine de olsa, Allah için şâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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tutan kimseler olun, Nisâ Sûresi, âyet 135”
“Ey îman edenler!
Siz kendinizi düzeltiniz. Siz doğru yolda
olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.
Hepinizin dönüşü Allah‟adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı
haber verecektir Mâide Sûresi, âyet 105”
”Yahûdiler, Uzeyr Allah‟ın oğludur, dediler.
Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah‟ın oğludur dediler.
Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce
kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da
(haktan bâtıla) döndürülüyorlar! Tevbe Sûresi, âyet 30”
”Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir”
diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey
İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rab‟bim, sizin de Rab‟biniz olan Allah‟a kulluk edin.
Kim Allah‟a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun
barınağı da
ateştir. Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur, Mâde Sûresi, âyet 72”
”Muhakkak Allah insanlara
zerre kadar zulmetmez, ama insanlar kendilerine
zulmediyorlar. Yunus Sûresi, âyet 44”
“Eğer şükrederseniz
nîmetimi artırırım. Ama nankörlere azâbım
çok şiddetilidir, Ġbrâhim Sûresi, âyet 7”
“Âlemlerin Rab‟bi olan
Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz”
Tekvir Sûresi, âyet 29”
“O‟nun emri,
bir şeyi dileyince ona sâdece „Ol!‟
demektir. O da hemen oluverir, Yâsin Sûresi, âyet 82”
“Çâresiz biz sizi biraz korku,
biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! Bakara Sûresi, âyet 155.”
“Allah,
sizlerden îman edip
iyi davranışlarda bulunanlara,
kendilerinden öncekileri sâhip ve hâkim kıldığı
gibi, kendilerini de Yeryüzü‟ne sâhip ve hâkim kılacağını,
onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm‟ı) onların iyiliğine yerleştirip
koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra, bunun yerine onlara
güven sağlayacağnı vaad etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş
tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır, Nur Sûresi,
âyet 55.”
“Şimdi sen sabret.
Çünkü Allah‟ın vaadi mutlaka haktır.
Sakın îmanı sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevketmesinler"Rum Sûresi, âyet 60””
“Kim doğru yola gelirse,
sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa
ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah
yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz”
Ġsrâ Sûresi, âyet 15
Kötümser yalnız tüneli görür,
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iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi, tünelle birlikte, ışığı hem de gelecek treni görür1
“Gerçeğin en büyük dostu zaman,
en büyük düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da alçak
gönüllülüktür, Charles Caleb Colton”

Giriş
“Akıl göz gibi ilim ise ışık gibidir2.”
Maddî açıdan bir düşünüz bakalım! Göz var, Işık yok, o zaman Göz
neye yarar? Ya da Işık var, Göz yoksa, Işık neye yarar?
Bugün insanların büyük bir kısmı, İslâmî Bilgi olan, İlim‟den yâni
ışıktan yoksundur. İlim yok demek, işıksızlık, zifiri karanlık demek değil mi?
Bu insanlar akıllı olsalar bile, İslâmî bilgi yoksa, akıl böyle mânevî bir
karanlıkta ne işe yarar ki?
Günümüzün
çoğu
insanı,
içinde
bulunduğu
durumu
değerlendirmekten bile âciz durumdadır, bugün… Çünkü durmadan
karanlıkta dörünürken, dörünürken ya da karanlıkta kala kala, bunların
gözleri de tavukkarası olmuştur. Ama yine ne yazık ki, bunlar bunun da
farkında değildirler…
Face Book‟ta, bir arkadaşımızın3:
“Başbakan, ABD elçisinin hükümetin gözüne soktuğu anıları
anlamamış. Neyi anlamıştı ki…”
şeklinde yazmış olduğu sözünde, „gözüne soktuğu‟ kelimeleri görünce, ben
de o zaman buna karşılık bir yorum olarak:
“Ne hakkı var ki, gözüne sokacakmış! O ABD, artık yıllar yılı,
“Tavşana kaç tazıya tut” sahtekârlığından vazgeçmeli, bir de körü körüne
Amerkancı olanlar da! Bugünlerde gösterilmeyen birlik ve berâberlik ruhû
eğer varsa, hangi güne saklanıyor, Türk Milleti hakkı için?
demiş bulunmuştum.
1
REITIX, Gerçekler ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.reitix.com/Makaleler/Gercekler-ile-ilgili-Soylenmis-Guzel-Sozler/ID=971, En Son Erişim Târih:
21.11.2016.
2
https://www.gazeteoku.com/yazar/vehbi-tulek/akil-goz-gibidir-din-bilgileri-de-isik/282412
3
Kendisinden izin almadığım için arkadaşın adını burada zikretmeyi uygun bulmuyorum
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Sonra karşılıklı açıklamalar, sayfa sonunda da görüldüğü gibi4,
birbirini izleyip sürüp gitmişti. Bir diyalog mâhiyetinde uzayıp giden bu
açıklamaların, özellikle İslâmî ve Kültürel fikirleri içermesinden dolayı, her
bir Müslüman için, îlâhî bir görev olan, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i
Ani‟lmünker‟ nedeniyle, bunun daha genel ve geniş kitlelere aksettirilmesi
gerekir. Bunun için, “Akıl göz gibi, ilim ise ışık gibidir” başlığı altında
verilmesinin, daha faydalı olabileceği düşünülmüş bulunmaktadır.
Arkadaşımızın sayfa sonunda görülen, kendine göre haklı olan
görüşlerine karşı, bildiğim kadarıyla, doğru gördüğüm görüşlerimi
bildirmesem, kendimi mutlaka bir görev kaçkını sayabileceğim endişesinden
hareket ederek kolları sıvamak zorunda kalışım, “Akıl göz gibi, ilim ise ışık
gibidir” başlıklı, bu yazıyı ortaya çıkarmış bulunuyor.
Bu nedenle arkadaşımızın, sayfa sonunda orijinali görülen,
görüşlerindeki, imlâ ve noktalama işâret eksikliklerini bir parça da
düzelterek, yorumunu tekrar aşağıya almış bulunmaktayım:
“Ben de aynıyım Sn Temiz... Tek amacım kendim değil, tüm ülkem en
iyi olsun… Söyleyince suçlu, söylemeyince sen en iyisin düşüncesi, nerede
vardır… 14 senedir eğer bir ülkenin siyasetini, yönetimini, benden
aldıklarını, bana verdiklerini bir okumuş, kariyerli, hatta bu gün bakanlık
yapana göre artıları olan olarak, malesef yırtarım o diplomayı... Yüzüme
4
https://www.facebook.com/melih.olcay.5/posts/1062869230525714?comment_id=1062936960518941&
reply_comment_id=1063367380475899&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1483732601866944
- “Başbakan, ABD elçisinin hükümetin gözüne soktuğu anıları anlamamış. Neyi anlamıştı ki”

Mustafa Temiz Ne hakkı var ki, gözüne sokacakmış! O ABD, artık yıllar yılı, “Tavşana kaç tazıya
tut” sahtekârlığından vazgeçmeli, bir de körü körüne Amerkancı olanlar da! Bugünlerde gösterilmeyen birlik ve
berâberlik ruhû eğer varsa, hangi güne saklanıyor, Türk Milleti hakkı için?
(Arkadaş, imlâ hatâlı yorumuyla, kendince bu sözüme cevâp veriyor):
- “Sn Temiz sence ABD elçisi ne demek istedi?.siz İTÜ gibi deve dişi gibi bir asaletli üniversite mezunusunuz..ABD başkanlarının ülke başbakan ve cumhur başkanları ile resimlerini gösterdi..O adam salak mı? hadi
bakalım yorumlarınızı görelim ..Bizde burada gerçeği bulalım .. hodri meydan,”
Mustafa Temiz Onlarda esas olan algıdır. Bendeniz yalanın dışındakileri yâni, doğruluk ve
dürüstlüğü esas alıyorum…
((Diyaloğa dönüşen bu konuda arkadaş bir çok imlâ hatâlı yorumuyla yine cevâp veriyor):
-“Bende aynıyım Sn Temiz...tek amacım kendim değil tüm ülkem en iyi olsun..Söyleyince suçlu,
söylemeyince sen en iyisin düşüncesi nerede vardır..14 senedir eğer bir ülkenin siyasetini,yönetimini,benden
aldıklarını,bana verdiklerini bir okumuş,kariyerli,hatta bu gün bakanlık yapana göre artıları olan olarak ,,malesef
yırtarım o diplomayı..Yüzüme baka baka kimse benim aklımla oynayamaz.. erdoğan 1958 doğumlu..o doğduğunda
ben 9 ,o 10 yaşında iken 19 yaşındaydım ..her gün ekranlardan bana nasıl olmam gerektiğini anlatma gibi bir lüksü
yok..Batı ülkelerinde staj,konferans, fuarlar, eğitimler vb katıldım.Ekranlar siyasetle bu kadar boğulmaz..Bıktık ya..
yeter artık..** bir ailede anne ve babadan gelen mutsuzlukta ,olan çocuklara olur..bizler aynen böyle olduk..euro, 4
TL ye ,dolar 3.80 oldu.Başka hükümetlerde de CHP de olsa bunları sonuna kadar karşı dururum..Çok acı bir örnek
vereyim, 2 gündür polis cenazesi üzerinden iktidar siyaset yaparken alevi mübaşirden tek gık yok ..Hani ayırımcılık
yoktu,hani alevi açılımı,hani çalıştaylar ..hani hani demekten utanıyorum ..saygılar”
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baka baka kimse benim aklımla oynayamaz... Erdoğan 1958 doğumlu… O
doğduğunda ben 9 yaşında, o 10 yaşında iken ben 19 yaşındaydım... Her gün
ekranlardan bana nasıl olmam gerektiğini anlatma gibi bir lüksü yok… Batı
ülkelerinde staj, konferans, fuarlar, eğitimlere vb katıldım. Ekranlar siyasetle
bu kadar boğulmaz… Bıktık ya... Yeter artık...** Bir ailede anne ve babadan
gelen mutsuzlukta, olan çocuklara olur… Bizler aynen böyle olduk... Euro, 4
TL ye, dolar 3.80 oldu. Başka hükümetlerde de, CHP de olsa, bunlarla yine
sonuna kadar karşı dururum… Çok acı bir örnek vereyim, 2 gündür polis
cenazesi üzerinden iktidar siyaset yaparken, alevi mübaşirden tek gık yok...
Hani ayırımcılık yoktu, hani alevi açılımı, hani çalıştaylar... Hani, hani
demekten utanıyorum... Saygılar.”
Arkadaşımız, görüyorsunuz, çok dolu! Ama haklı mı? Mesele burada,
bu noktada!
Ġşte mesele, Türkiye‟nin içinde bulunduğu şartlar bakımından,
kısacası Türkiye şartlarında yöneticilerimiz, kendi görev ve sorumlulukları
açısından haklı mı, değil mi?
Kendini Beğenmek
Arkadaşımızın haklılık veyâ haksızlığını, bakış açısının, hak ve bâtıl
açısından, nerelere kadar uzandığını, yukarıda yapmış olduğu, sitemindeki
cümle ve fikirlerini, tek tek inceleyrek, bulmak zorundayız. Çünkü bilimsel
olarak kişi ya da bir insan, yalnızca kendi düşünelerinin fonksiyonudur.
Düşünceler ise, sırf yaşanılan hayat tarzının fonksiyonundan ibârettir.
Sonuç olarak, özetle söylemek gerekirse, bir insan, gerçekçilik
açısından, İslâmî İstikâmet‟teki bilgi birikimine uygun olan ya da olmayan
yaşayış ve hayat tarzının bir fonksiyonudur.
Dolayısıyla ilkin, arkadaşımızın sözlerini tek tek inceleyerek, yaşayış
ve hayat tarzının, İslâmî İstikâmet ile arakesitini bulmaya çalışmak, en
doğrusu olacaktır ki, hak ve bâtıl açısından, bakış açıları net olarak ortaya
çıkmış olsun.
Haliyle şimdi ilk önce, arkadaşımızın aşağıdaki cümlesinden
başlamak zorundayız. Ne demiş arkadaşımız?
“Tek amacım kendim değil, tüm ülkem en iyi olsun…”
cümlesinden sonra demiş ki:
7
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“Söyleyince suçlu, söylemeyince sen en iyisin düşüncesi nerede
vardır...”
“Tek amacım kendim değil, tüm ülkem en iyi olsun…” cümlesine bir
diyecek yok! Çünkü bu her Müslümana lâyık olan bir cümle! Cümle, „ben‟i
değil, „biz‟i içerdiği için de, Müslümanlara âit ideal bir hedef çiziyor.
Şimdi geçelim diğerine!
Anlaşıldığı kadarıyla, arkadaşımız, bu hercü merc içinde öyle bir
dönüşüme mâruz kalmış ki, “Söyleyince suçlu, söylemeyince sen en iyisin
düşüncesi nerede vardır...” cümlesinin anlamının, karşıt gördüğü kimseler
tarafından, kendisine zorla kabul ettirilmeye çalışıldığı, inancınde bulunuyor.
Bugün öyle bir devirde yaşıyoruz ki, bu, kimsenin kendi çocuğuna
dahî baskı yaparak, sözünü dinletemediği bir devirdir. Öyleyse bu
arkadaşımızın böyle bir baskı altında bulunduğunu hissetip rahatsızlık
duyması, psikolojik nedenlerden başka sebepleri de olabilir. Belki de bu
rahatsızlığı da:
“14 senedir eğer bir ülkenin siyasetini, yönetimini, benden aldıklarını,
bana verdiklerini bir okumuş, kariyerli, hatta bu gün bakanlık yapana göre
artıları olan olarak, mâlesef yırtarım o diplomayı...”
İfâdelerinden de, açık bir şekilde görüldüğü gibi, „ben, ben…‟ gibi5 ,
telaffuzlarla çokça kendini belli eden, benliğe dayalı, Arapçası „uçub‟
denilen, „kendini beğenme hastalığı‟nın bir sonucu da olabilir. Hattâ bu husus
öyle bir sonuçtur ki, gerçekleri görülmesini bile engengeller… Meselâ böyle
ruh hastaları, Eski Türkiyede‟yken, ABD‟nin karşısında, “ağam sensin,
paşam sensin…” diye, teslîmiyet gösterenlerin izzetsiz davranışlarını bile hiç
göremezler... Çünkü kendisi de, baştan, emperyalistlere teslîmiyet gösteren
izzetsiz yöneticiler gibi, o emperyalistleri en üstün ve kusursuz olarak kabul
etme psikolojik hastalığının kurbanıdır da, ondan… Tabiatıyla başkalarını
öyle ideal örnek görenler, kendi ülkelerinin dürüst yöneticilerini bile,
benliklerinin de kabarmasıyla hep böyle hatâlı görürler. Bu hastalık bu gün
5
Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.doc, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014/
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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yalnızca bu arkadaşımızda yok ama bütün İnönü zihniyetlilerin hepsini
kuşatmış bulunmaktadır…

Bu arkadaşımız da emperyalistlere böyle ideal örnek görenlerdendir…

Bu arkadaşımız da emperyalistlere böyle ideal örnek görenlerdendir…

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nden defâlarca dinlemişimdir, bu
„kendini beğenmenin olumsuz sonucunun ne kadar ürkütücü olduğunu… O
sık sık, “Ucub kişiye, kötülük olarak yeter de artar bile…” derdi. Hem
biliyor musunuz, şeytanın Allah‟ın (CC) huzûrundan kovulma nedenini? İşte
şeytan, „kendini beğenmişliğinden‟ dolayı Allah‟ın (CC) huzûrundan
kovulmuştur.
Bu nedenle benlik (ucub) deyip geçmeyiniz!
9
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Arapçası ucub olan kendini beğenmişlik, özellikle her bir insanda,
İslâmî ve Kültürel Câhillik üzerinden gelişir. Şu andaki kötülerimiz ve
âsîlerimiz arasında, en zararsızı gibi zannedilen, bu sinsi câhilliğin
insanlarımız üzerindeki olgunlaşmış, olumsuz meyvelerini, daha çok son
yıllarda olmak üzere, yaklaşık 200 yıldır görmekteyiz6. Bunların diğer kötü
huylarla karmaşıklaşmış binlercesini ise, artık her gün ortalıkta daha sık
olarak görmüyor muyuz?
Kendini beğenmişliğin somut görüntüsü, başkalarını aşağı ve
değersiz görmekle kendini ortaya çıkarmaktadır. Bugün bu huy, işte yukarıda
da konumuz olduğu üzere, her kesimde daha sık olarak görülür olmaya
başlamış bulunuyor… En az görüldüğü kesim ise, tasavvufu yaşayan hâl ehli
ile olgun ve takvâ sâhibi olan mü‟minlerdir. Bu sinsi ucub hastalığı,
günümüzdeki bir kısım din hocalarımızda da maalesef oldukça fazla olarak
vardır.
Başka din ve kültürler, huzur yollarını mensuplarına daha çok, „kendi
menfaatlerini‟ düşünerek; İslâm ve Kültürümüz ise, daha çok „başkalarının
menfaatlerini‟ düşünerek bulmayı esas almıştır. Bu nedenle, başka kültürlerin
özünde „benlik ve bireysellik‟ kavramı baskın iken, bizim din ve
Kültürümüz‟ün özünde, „biz‟ kavramı bulunmaktadır. Başka bir ifâdeyle,
başka kültürlerin özünde „ego-benlik7„, bizim din ve Kültürümüz‟ün özünde
ise, „biz ve paylaşma‟ kavramı bulunmaktadır ve hâkim durumdadır.
Cumhûyet döneminde neredeyse kaybetmekte olduğumuz, bu dinî ve
Kültürel özelliğimiz, özümüze kararlı bir şekilde yaklaşmayı hedeflemiş
bulunan Yeni Türkiye‟de, tekrar canlanmaya başlanmış bulunuyor… 2000’lı
yıllardan sonraki hükümetlerin insan haklarını ana eksene oturtması da,
özümüzdeki bu „biz‟ kavramının, yeniden, bir canlılık kazanmaya
başlamasının bir sonucudur.
Ama ne yazık ki günümüzdeki insanlarımızın bir kısmı, İslâm Ve
Kültürümüz‟den bihaber olmaları ya da değer yargılarımızdan soğutulmaları
veyâ başka kültürlere özendirilmiş olmaları nedeniyle, gün geçtikçe, başka
kültürleri yaşama gayretine girmekte, bu sebeple de, bencillikleri giderek
daha da artmaktadır. Artan bencillikleri oranında da, toplumumuz

6
Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.doc, En Son Erişim Târihi,
13.05.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
7
Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, En Son Erişim Târihi: 19.10.2013.
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ayrışmaya8, yalnızlaşmaya, sonuç olarak da, daha da artan huzursuzluğa
doğru, hızla yol almaktadır. Kısacası günümüzde şeytanın yeni adı egodur
yâni benliktir desek, pek abartı olmayacak, sanırım.
1990‟lı yıllarda bir gazete, Almanya‟da Müslüman olan, bir gençten
bahsediyordu. Gencin, Müslüman olunca, duygularını şöyle ifâde etmiş
olduğunu okumuştum:
“Müslüman olmadan önce sâdece kendimden sorumlu olduğumu,
şimdi ise bütün insanlardan sorumlu olduğumu hissediyorum.”
Bu nedir, biliyor musunuz?
Daha önce de söylemiştim. Bu, bakış açısının îman nûru ile fıtrî
(yaratılış) mecrâsına girmesinden başka bi şey değildir.
- Ucub, kin ve nefret de, tıpkı nazar gibi, çok şiddetli ve yıpratıcı birer
negatif dalgadır. “Câhil cüretli olur” sosyal formülüne göre de, kitabın
girişinde bahsetmiş olduğumuz arkadaşımızın cüreti de, bu yüzden, arttıkça
da artmıştır…
- Ruhî melekesi sükût etmiş bir kimse daha önce de değindiğim gibi,
nefsinin elinde aynen, böyle kontolsüz bir atın üstündeki kişi gibidir.
Elbetteki, kişinin nefsine bu bağlılığı ve nefsinin esiri olması, bu bağlılık
derecesi ve oranına göre, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Verilmiş olan bu
kişi-at örneği, ruhî melekesi tamâmen sükût etmiş bir kimse içindir. Böyle
insanlar olduğu gibi, tabiatıyla bunun dışında, ruhsal ve mânevî değer
yargıları da canlı olup, çoğu kere ruh-nefis mücâdelesi yaşayan, insanlarımız
da yok değildir. Ve hattâ toplulumumuzda ruh-nefis dengesi kurulmuş
insanlarımız, çoğunlukta bulunmaktadır. Halkımız arasında bu özellikli
insanlarımız ârif sıfatı ile anılmaktadırlar. Sizin anlayacağınız, Anadolu
Halkımız‟ın çoğu âriftir.
- Îmânî zâfiyet9, îmansızlık puanının yüksek olması nedeniyle, her bir
konuda nefsin hâkimiyetine, iyi niyet ve hayrın azalmasına, gönlün
kirlenmesine yol açar. Gönlün kirlenmesinin diğer bir anlamı, ruhî değerlerin
8
Temiz, M., “Ama Bizleri AyrıĢtırdılar”, Bir „Facebook‟ Diyaloğu Ve Sonrası…, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BĠZLERĠ%20AyrıĢtırdılar.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BĠZLERĠ%20AyrıĢtırdılar.doc, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014.

.Suman, D., ġeytan‟in Yeni Adi: Ego, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.kuraldisidergi.com/5485/seytan%E2%80%99in-yeni-adi-ego/, En Son Erişim Târihi: 01.06.2014.
9
Temiz, M., Hak Ve Bâtıl Mücâdesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.doc, En Son Erişim Târihi, 24.04.2014.
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zayıflaması demektir. Bu da benliği kamçılar, gittikçe daha da artırır. Benlik
ise, yalnızca kendini beğenmek demektir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
“Bir insanın kendini beğenmesi (ucub hastalığı), kötülük olarak o kişiye
yeter.” buyurmuyorlar mı?
Bir insanın kendini beğenmesinin (ucub hastalığının) sonuçlarından
birisi, bedduâ etmekten kendini alamamasıdır. Yâni bir kimsenin bedduâya
sarılması da, yine kendini beğenmesinin (ucub hastalığınının) bir sonucudur.
Şimdi bir düşününüz bakalım: Îmân Zâfiyeti benliği, benlik ise bedduâ etme
alışkanlığını artırır, diyebilir miyiz?
Gerçekleri algılayamamak da, yine benliğin hâkimyetininin bir
sonucudur.
Hatâlara düşenleri belâlarla temizlemek, kullarını çok seven, Hak
Teâlâ‟nın âdeti arasındadır. Rahmet yüzünün bir ifâdesi olan Hak Teâlâ‟nın
bu davranışı, madalyonun bir başka yüzüdür.
Kula belâ gelmez Hak yazmayınca,
Hak belâ yazmaz kul azmayınca.
Hak kuldan intikamı kul ile alır.
Dinî irfan bilmeyen bunu, kul etti sanır.
Allâhü Teâlâ, Nisâ Sûresi‟nin 135. âyetinde, “Ey îman edenler!
Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için
şâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.” buyruluyor.
- Gerçek yâni hak sözlü insanlara Allah (CC) her zaman yardım eder.
Onların işlerini toplu kılar, hattâ günahlarını bile bağışlar10. Böyle doğru
sözlü kimseleri, Mâide Sûresi‟nin 105. Âyeti gereğince, hıfz-ı himâyesine
alır.
“Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru
gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü
Allah‟adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektirMâide Sûresi, Âyet 105”


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey îman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah
sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir
başarıya ulaşmıştır.”
10
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Tehlikeli de olsa doğruluğa
sarılınız. Muhakkak ki kurtuluş doğruluktadır11“ buyurmuşlardır. Hz. Ali
(RA)Ω da “Her zaman doğru konuşun; çünkü o kurtarıcıdır.” demiyor mu?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten, kötülüklerden
alıkoymaya gayret edeni öven, Yüce Allah (CC), “İçinizden hayra çağıran,
iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa
erenlerdir12“ buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün hayâtı
boyunca fıtratı îcâbı, Allah‟ın (CC) emri gereğince, mü‟minlere karşı şefkat
ve merhâmetle muamele etmiş13; huysuzluk, katı yüreklilik ve kaba
konuşmaktan sakınmış, insanların en hayırlısı olarak yaratılan14 ümmetine
de, ya hayır söylemesini, ya da susmasını tembih etmiştir15.
Bir kimsenin, benliğine (nefsine) uyarak diğer bir kimseye, “fâsık”
veyâ “kâfir” gibi kelimelerle söz atmasını da yasaklayan, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, “O, kimsede bu hâller mevcut değilse, bu gibi sözler onu
söyleyene döner16“ demişlerdir.
İnsanın nihâî hedefi, takva ve mahfiyet17 olmalıdır.
Ama muvaffâkiyet, yalnızca Allah‟tandır
dilemesiyledir18. O da ayrı bir gerçektir, tabiatıyla…
-

(CC)

ve

O‟nun

İnsan, ruh ve nefsin açınımlarının bir kompozisyonudur.

Ruh, özelliği gereği olarak, insanın Allah (CC) ile ilişkisini sağlar.
Kalpte ya da gönül denen yerde bulunur. Gönül, Allah‟ın (CC) doğrudan
İbn-i Ebi Dünyâ.
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
12
Âl-i İmran Sûresi, âyet 104.
13
Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kâfirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara
karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.”
14
Âl-i İmran Sûresi, âyet 110: “Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere
yaratıldınız.”
15
Riyâzü's-Sâlihîn.
16
Riyâzü's-Sâlihîn.
17
Temiz, M., Mahviyet, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son Erişim Târihi,07.04.2014.
18
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi, 07.04.2014.
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doğruya tecellî ettiği yerdir. Yâni burası, Allah‟ın (CC), hiçbir yere sığmam
ama Mü‟min kulumun gönlüne sığarım dediği yerdir.
Rûhun, beyin de bulunan, akıl ile de işbirliği yapma kaabiliyeti de
vardır. Ama ruh, nefsin karşısında zayıf düşürülmüş ise, kişinin bu durumuna,
dünyâlaşmak denir. Bu durumda rûhun kişi üzerindeki etkisi, kişinin
inançsızlık derecesi ile orantılı olur. Örneğin imansız kâfir ya da ateistlerde,
rûhun etkisi hiç yoktur.
Nefsin varlığı, yukarıda da söylendiği gibi, rûhun dünyâda tutunup
kalabilmesinin nedeniyle, şarttır. Nefis ölürse, ruh dünyâda tutunamaz. Onun
için nefis de, insana yüklenmiş bir emânettir. Dolayısıyla, insanın nefsinin de
hakkını, peygamberlerden gelen ölçüler nispetinde, vermesi şarttır ve farzdır.
Bile bile nefsinin hakkını vermeyerek ölen bir insan, kâtil sayılır.
Nefsin gıdasını bugün bilmeyen yoktur… Nefis, hiçbir zaman, tatmin
olmayan bir özelliktedir. Nefsin son hedefi, örneğin Firavun gibi olmaktır.
Hırs, ihtiras, zâlimlik, para, zeginli, zevk, eğlence, her neyse, böyle bâtıl
sayfasında neler varsa, bunların her biri, onun ulaşmak istedikleri
arasındadır.
Nefsin güçlenmesi demek, rûhun aynı oranda zayıflaması, güçsüz
kalması demektir. Ruh ve nefsin birbirlerine karşı durumları âdetâ tahterevalli
örneği gibidir…
Nefsin nasıl kuvvetleneceğini, hemen hemen bilmeyen yok gibidir.
Çünkü günümüzde çoğu insan, hep nefsini kuvvetlendirmenin peşinde
koşmaktadır. Ama bugün asıl bilinmeyen, ruh ve rûhun nasıl
kuvvetlendirileceği konusudur.
Günümüzde insanlığın çektiği ıstırapların tek sebebi, işte rûhun
gerekli olan, gıdâsının ihmal edilmesi, ruh ve fonksiyonlarının devreden,
tamâmen, el çektirilmesinden kaynaklanmaktadır.
Rûhun kuvvetlendirilmesinin gerek şartı, kişinin önce kendini
tanımasıdır. Kişinin Rab‟bini tanıması ondan sonra başlar… Bugün
insanların çoğu, kendini bilmiyor, tanımıyor…
Kendini tanımanın gerek şartı ise, İslâm‟ın îmânını samîmi olarak
benimsemesidir, yâni mü‟min olmasıdır. Bu aynen şunun gibidir:
- Müslüman olmayan bir kişi, elektrik verilmemiş bir binâya
benzetebilir. Binâda bütün donanımlar eksiksiz ve tamdır, en son modeldedir.
Binâda en son modelde, Elektrik Tesisatı da döşenmiş ve mükemmeldir,
yalnızca şalter indirilmemiş, binâya elektrik verilmemiştir.
Bugünkü Yahûdi ve Hristiyanlarla, îmanları, şu veyâ bu sebepten
dolayı, gitmiş olanların her biri, kabaca, işte yukarıda tanımlanan, elektriksiz
14
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olan ev benzerindedirler. Îmanları olmayana, kâfir dendiğini bilmiyor değiliz.
„Kâfir‟ kelimesi, bilimsel açıdan „örten‟ demektir. Kullanıldığı dini alan
açısından ise, “doğruyu-gerçeği yâni hakkı örten” demektir. Teknik açıdan
ise, şalterin açık olması demektir. Bu söylenenlerin delilleri âyetlerle sâbittir.
Etki açısından söylemek gerekirse, „kâfir‟ kelimesi, karanlığı çağrıştırır;
şalter açık olduğunda, her tarafın zifiri karanlık olması gibi…
Bugünkü Yahûdi ve Hristiyanlarların kâfir olduklarının delili için
aşağıdaki iki âyet verilebilir:
”Yahûdiler, Uzeyr Allah‟ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh
(İsa) Allah‟ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir.
(Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah
onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar! Tevbe Sûresi,
âyet 30”
”Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler kesinlikle kâfir
oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de
Rab‟bim, sizin de Rab‟biniz olan Allah‟a kulluk edin. Kim Allah‟a ortak
koşarsa, artık, Allah ona Cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı
da ateştir. Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur, Mâide Sûresi, âyet 72”
Önce Müslümanken îmanları, şu veyâ bu sebepten dolayı gitmiş olan,
o kadar çok insan var ki, bugün… Bu durum, evin elektriğinin, sigortanın
atması gibi, bir nedenle kesilip, evin elektriksiz kalmasına benzer. Ev çok
mükemmel de olsa, böyle bir evin içinde, ne lâmbalar ışıtır, ne televizyon
çalışır, ihtiyaçlara ilişkin hiçbir cihazdan faydalanamazsın…
Bugün bu durumdaki insanların içinde bulundukları duyarsızlık hâli,
Hz. Ömer (RA)‟ın Müslüman olmadan önceki durumu gibidir. Bu durumunu,
Hz. Ömer (RA)‟ın kendisinden de dinleyebiliriz:
Hz. Ömer (RA)‟ın, Müslüman olduktan sonra, hiç unutamadığı iki şey
vardır:
”Hayâtımda hele hele iki husus var ki, Hatırladığım zaman, bunların
birisinde çok üzülüyorum… Diğerinde ise, tuhafıma gittiği için gülüyorum”
dedikten sonra, şöyle devam ediyor:
“Aklıma geldiğinde beni üzüntüye gark eden husus şudur:
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“5-6 yaşlarındaki kızımı yanıma aldım, onu toprağa gömmek için,
çukur kazmaya başladım… O arada gözüme toprak gitti… Kızım, gözümden
toprakları çıkarmaya çalışırken, onu, dalgınlığından faydalanarak, itip canlı
canlı toprağa gömdüm. Bu durum şimdi aklıma gelince o kadar üzülüyorum
ki…”
“Hatırladığımda güldüğüm diğer husus da şudur:”
“Îman nasip olmadan önce, ellerimizdeki elma şekerlerinden putlar
yapar, tanrı diye onlara bir müddet tapardık… Sonra da, o taptığımız
tanrıları şeker niyetiyle yerdik…”
Günümüzdeki îmansızların ya da îmanları gitmiş olanların içinde
bulundukları haleti rûhiyeleri (durumları), işte üç aşağı-beş yukarı, Hz. Ömer
(RA)‟ın bizzat yaşayıp anlatmış olduğu, îmansızlık hâlindeki durumu
gibidirler. Onlar ne kadar akıllı, zekî olduklarını söyleseler bile, îmanlı
insanların bakış açılarındaki netliklere aslâ kavuşamazlar. Bu nedenle,
“Bugün insanların çoğu kendini bilmiyor, tanımıyor…” dememin önemli
sebebi, bu târihi deneyime dayanmaktadır.
Nitekim Peygamberimiz (SAV), “Mü‟min Allah‟ın nûru ile bakar” ya
da “Mü‟min‟in ferâsetinden sakınınız, çünkü o Allah‟ın nûru ile bakar”
dememiş midir?
Îman nûru öyle bir nurdur ki, bakış açısını anında kökünden
değiştirir. Örnek mi istiyorsunuz. Olay uzun da ben burada kısa kesiyorum:
Mekke müşriklerinden birisi Peygamberimizi öldürmek için, kılıcını
beline sarıp, Müslümanlara esir düşmüş olan, oğlunu kurtarmak bahânesiyle,
Medine‟ye geliyor.
Hz. Ömer (RA):
“Bu Allah‟ın, (CC), düşmanı Umeyr İbni Vehb‟dir. Vallâhi o, sâdece
bir kötülük için gelmiştir.”
“Gidin Resûllüllah (SAV)‟in yanında durun… Dikkatli olun ki, bu pis
hilekâr ona bir kötülük etmesin!” deyip kendisi de Resûllüllah (SAV)‟in
yanına varır:
”Ey Allah‟ın Resûlü! Allah‟ın (CC) düşmanı İbni Vehb kılıcını
kuşanarak gelmiş. Ben onun sâdece kötülük için geldiğini tahmin ediyorum.”
der.
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Resûllullah (SAV) Hz. Ömer‟e:
“Onu benim yanıma getir!” emrini verir.
Hz. Ömer Vehb‟in yanına gider, yakasından tutar ve kılıcının bağını
boynuna geçirip, onu Resûllullah (SAV)‟in yanına götürür.
Peygamber (SAV) Efendimiz, „Buralarda ne geziyorsun diyor?‟ diye
sorunca, Vehb, „Şu çocuğu belki kurtarayım ümîdiyle geldim‟ diyor…
Uzun lâfın kısası, kendisine Müslüman olması teklifi yapılıyor,
olmayınca da bunu Medîne‟de hapse atıyorlar…
Ama bu kişi, Mekke‟nin ileri gelenlerinden, meşhur bir kişi olduğu
için, Peygamber Efendimiz (SAV), ona karşı iyi, yiyecek ve içeceğinde titiz
davranılmasını istiyor… Kendisi de, onu her gün bir kere ziyâret ediyor. Her
ziyâretinde de niyetini soruyor… O da, her teklifte, Müslümanlığı
reddediyor…
Nihâyet üçüncü tekliften sonra, Peygamber Efendimiz (SAV) onu
salıveriyor… Bu zat, serbest kalıyor… Ama Vehb, bunca iyi davranış
karşısında çok etkileniyor… Gidiyor, bir su kuyusun başında yıkanıyor, geri
dönüyor, Müslüman olmak istediğini söylüyor:
Derhâl, “Lâilâhe illâllah, Muhemmedürrasûlüllah-Allah tek ve birdir,
Muhammed O‟nun kulu ve Resûlüdür”ü okuyor. Bu söylediklerini kalbi ile de
tastik ederek, Müslüman oluyor…
Şimdi asıl söylemek istediğim bundan sonra…
Müslüman olur olmaz, Vehb kendinde öyle bir dönüşüm hissediyor
ki, bunu dile getirip, oradakilerle paylaşmadan edemiyor… Diyor ki:
”Yâ Muhammed! İnanınız ki, Müslüman olmadan önce seni dünyânın
en çirkin, en kötü insanı olarak görüyordum… Ama şimdi seni canımdan
daha çok seviyorum”
Ne oldu yâni? Olan şudur:
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Îman nûru yâni bilimsel tâbirle pozitif dalga gelince, zulmet yâni
karanlık, bilimsel tâbirle negatif dalga yok olup kayboldu… Bunun sonunda
her şey, normal gerçekliğiyle görülmeye başladı. Bilimsel olarak konuşmak
gerekirse, bu dönüşümle, kendini çepe çevre kuşatmış bulunan, özgür
irâdesini müthiş bir baskı altında tutan, negatif dalgaların tasallutundan,
sıkıcı ve tahrip ediciliğinden kurtarıp, normal bir insan serbestliğine
kavuşmuş bulunuyor…
Görüldüğü gibi pozitif dalganın ana şalteri, îmandır. Diğer pozitif
dalgalar vücûdu, ancak bundan sonra sarmalar ve kaplar…
Peygamber Efendimiz (SAV)‟in şu hadisini de bir düşünüz: “Mü‟min
Mü‟minin aynasıdır.”
Vehb, Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz (SAV)‟e
baktığı zaman, bir ayna gibi olan, Peygamber Efendimiz (SAV)‟de,
kendisindeki zulmeti, kendi kötülüğünü görüyor, bu kötü görünüşü,
Peygamber Efendimiz (SAV)‟in kötülüğü zannediyordu19…
Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimiz (SAV)‟e baktığında
ise, îman nûru yâni bilimsel tâbirle pozitif dalga ile baktığı için, Peygamber
Efendimiz (SAV)‟i, bu sefer kendi pozitif dalgasıyla, güzel olarak, gördü…
Demek oluyor ki sonuçlar hep, bakış açılarına bağlı kalmaktadır. İşte
buradan da bir kere daha anlaşılmaktadır ki, iyi niyet, samîmiyet ve olumlu
yorumların değerine diyecek yoktur!
Çünkü bugün bilimsel olarak bilinmektedir ki herbir kişi, kendi
düşüncelerinin fonksiyonu durumdadır20.
Bu sebeptendir ki bir kişinin kendini tanımasının gerek şartı, İslâmî
îmânı samîmi olarak benimsemesidir.
Rûhun hayâta, nefis sâyesinde, tutunabilmesi nedeniyle, nefsimize çok
muhtâcız. Ama nefsimizin vücûdumuza tamâmen hâkim olması da, ruhsal
fonksiyonlarımızın tamâmen sönmesine, böylece vücûdumuzun nefsimizin

19
Temiz, M., BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.doc, En Son Erişim
13.05.2014.
20
Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf

Târihi,
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esiri olmasına yol açmaktadır. Onun için izlenecek yol orta ölçülü bir
davranış olmalıdır.
Ama şahsen bendeniz, daha çok, Millet ve Memleketimiz‟in geleceği
konusundaki, orta ölçülere yoğunlaşmış bulunuyorum... Kendi
menfaatlerimin, Memleket ve Millet menfaatlerinden, çok farklı olduğu
bilincimi, hiç yitirmiş değilim, hamdolsun!
Örnek vereyim… Aşağıdaki yazıda da görüleceği üzere, benim
geçmişte meselâ bir, “Nöroloji Servisi Macerâm” var… Onu okursanız, ne
demek istediğimi, orada daha fazlasıyla kolayca, anlamak mümkündür.
Kim Kime Dumduma! Ey Yetkililer!
http://mtemiz.com/bilim/KĠM%20KĠME%20DUMDUMA!%20EY%
20YETKĠLĠLER!.pdf
Daha sonra da, ne demek istediğimin, daha kuvvetli bir vurgusu,
aşağıdaki yazıda bulunmaktadır:
Hıh! Zarar EtmiĢmiş de! Yazıklar Olsun!
http://mtemiz.com/bilim/HIH!%20ZARAR%20ETMĠġMĠġ%20DE!
%20YAZIKLAR%20OLSUN!.pdf
Yânî işin özü şudur:
Eğer Müslümansak bunlara inanmak ve hayâtımızı ona göre
düzenlememiz gerekiyor:
Aşağıdaki âyete göre, başımıza ne geliyorsa, bir kere bu, kendi
günahlarımızdan ya da Allâhü Teâlâ‟nın vermiş olduğu, nîmetlere karşı tam
şükretme (teşekkür etme) becerisinde bulunamayışımızdandır. Bunu hangi
delîle göre söylüyorum?
İşte âyet:
”Muhakkak Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, ama insanlar
kendilerine zulmediyorlar. Yunus Sûresi, âyet 44”
Peki, insanlar kendilerine nasıl zulmediyorlar?
İnsanların yaratılışlarının esâsı nedir?
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Önce bunun bilinmesi gerekiyor…
Sonuç olarak, önce insanın, ilim ve / veyâ bilimle kendini bilmesi,
tanıması gerekiyor ki, ancak ondan sonra, Allâhü Teâlâ‟yı tanımaya sıra
gelebilsin… “Ancak kendini bilen, Rab‟bini bilir” Hadîsi Şerifi‟nin de işâret
ettiği gibi, kendisinin daha ne olduğunu, niçin yaratıldığını, yeterince ya da
gereğince doğru dürüst araştırmamış olanlar ve bilememiş olanlar, nasıl
Allâhü Teâlâ‟yı tanıyacak da, hatâsız işler yapmaya muvaffak olabilecek?
-

Allah (CC) insan ve cinleri ne maksatla yaratmıştır?

Zâriyat Sûresi‟nin 56. âyetinde de bildirildiğine göre21, Allah (CC)
insan ve cinleri, sırf kendisinin tanınması, methedilmesi, övülmesi, kendisine
ibâdet ve taat edilmesi, her hususta kendisinden istenilmesi, ama hem de
yalnızca saygıyla, yalvara yalvara istenilmesi, bir başkasından istenir gibi
yapılarak, kendisine ortak ortak koşulmaması vs için yaratmıştır:
O hâlde şimdi soru şu:
Allah‟ı (CC) nasıl tanıyacağız ki, O‟na uygun bir şekilde ibâdet
edebilelim?
Allah‟ın (CC) tanıtılması ve insanlara bildirilmesi için, her Millete
peygamberler gönderilmiştir. Bu nedenle, Allah (CC), “Biz bir Peygamber
göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz22” demektedir. Demek ki
peygamberler, birer başöğretmendirler, insanlar tarafından örnek
alınmalıdılar!
Bu görev nedeniyle peygamberler, Hak yâni “doğru” ve "bâtıl yâni
“yanlış” sayfalarındaki bütün bilgi ve uygulamaları, kendileri bizzat ana
örnek ya da Başöğretmen olarak, gönderildikleri toplumlara öğretmekte ve
aktarmaktadırlar…
Dolayısıyla İslâm‟da bugün, doğru olarak ne bildirilmiş ise, bilenler,
çalışıp öğrenenler için, hepsi bilinmektedir… Câhiller ve bilmeyenler için ise,
doğrunun dışında kalan, ne kadar yanlış ve nefsî işler varsa, yine
peygamberlerin örneklikleri nedeniyle, ayırt edilebilmekte ve bu yanlışların
hepsi de, bâtıl sayfasını oluşturmaktadır. Burada şu kadar bir kolaylık vardır:
İnsanlar İslâmî bir eğitimde, yalnızca, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
Zâriyat Sûresi, âyet 56:“İnsan ve cinleri ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 15: “Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi
aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye
azap edecek değiliz”
21
22
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yaşayış, davranış ve ibâdetleriyle onaylamış olduğu, doğruları, ilk başta
çalışırlar ve eğitimle öğrenirlerse, sonra, yanlışları öğrenmelerine hiç gerek
kalmaz. Çünkü tüm yanlışları öğrenmek, mümkün değildir.
Neden?
Çünkü bir meselede yalnızca bir doğru ama sonsuz sayılabilecek
derecede yanlış vardır. Bu yanlışların hepsini öğrenmeye kalkmak, mantığa
da aykırıdır, ona güç ve zaman da yetmez. Mantık ne diyor?
Mantık diyor ki, sen her bir meselenin yalnızca doğrusunu
Peygamberlerin uygulamalarından öğrenirsen, karşılaşıldığında yanlışlar,
kendiliğinden elenirler. Onun için Farabî, bu işi şöyle özetlemiştir:
”Çocuklarınıza yalnızca doğruları öğretirseniz, onlar ileride her
karşılaştıklarında yanlışları tek tek ayıklayabilirler.”
İşte İslâmî ve Kültürel İstikâmet dendiğinde, hak yâni “doğru”
sayfasındaki bütün doğrular kast edilmektedir. Hak yâni “doğru” sayfasının
dışında kalan, bütün yanlışlar da bâtıl yâni “yanlış” sayfası demektir. Öyleki
hak yâni “doğru” sayfasındaki bir doğruya karşı, bâtıl yâni “yanlış”
sayfasında en az, binlerce yanlış vardır. Dolayısıyla, bâtıl yâni “yanlış”
sayfasında içi boş ve yanlış şeylerin sayısı, hak yâni “doğru” sayfasında
bulunanlardan çok fazladır. Bu nedenle, İslâmî ve Kültürel İstikâmetteki bir
eğitimle, yalnızca yâni “doğru” sayfasındaki gerçeklerin öğrenilmesi
hedeflenmektedir. Buna ilim öğrenme(k) deniyor…
Dikkat ediniz! Burada hak ve bâtıl kelimeleri, gelişigüzel seçilmiş
değildirler. Bunlar, İslâm‟da temel kavramlardır23; „Biz her şeyi çift çift
yarattık‟ âyetinin sırındandırlar24.
- “Hak”, Allah‟ın (CC) 99 isminden birisidir. Kelime olarak
düşünüldüğünde hak kelimesinin anlamı ise lügatta “değişmeden duran”
23
Temiz, M., Face Book Notlarından, Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.pdf
YA
DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.dovx YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.docx, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014, mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
24
„Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi
http://mtemiz.com/bilim/‟ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf
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demektir. Ama biz, Türkçe‟de bu anlam için, daha çok „doğru‟ ya da bilim de
„gerçek‟ diyoruz. Bâtıl kelimesi, „doğru‟nun karşısında ne varsa, bunların her
biri için kullanılır. Dolayısıyla, çiftler sırrından olmak üzere, hayattaki
mücâdeleye, hak-bâtıl mücâdelesi demek, bilimsel bir sonuç olmaktadır.
Eski Türkiye‟den başka yeni Türkiye‟de de 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği
içinde gösterilen hâinsel gösteri ve davranışlara bakıldığında, ne acıdır ki, şu
sonuçla karşı karşıya bulunduğumuzu görüyoruz:
21. Yüzyıl’ın asıl en gericilerinin, sağ ve soldaki bu bilgisiz ama
yalnızca ideolojik ve şablon kafalı, sloganlaşmış fikirlerin birer esiri olan, şu
zavallı sağ ve soldaki dünyâlaşan İnönü zihniyetliler arasından çıktığı
görülüyor… Öyle ki, akla dayalı doğru davranışları kısadevre ederek, bunun
yerine yüzde yüz yalan ve politik algılara teslim olmalarından başka, Millet
ve Memleketimiz adına, asıl bunların, davranışlarının temel noktasına artık,
bilimsel olarak da, gözlemlenmiş ve deneyselleşmiş olarak, açıkça herkes
tarafından izlenebilen, bir hâinlik kavramını yerleştirmiş olmaları, bizleri çok
üzmektedir.
Bendeniz, bu nîmetler içinde bile, gaflet içinde bulunan, bunlara o
kadar çok acıyorum ki! Bunun ardından, ister istemez, hemen İbrâhim
Sûresi‟nin:
“Eğer şükrederseniz nîmetimi artırırım. Ama nankörlere azâbım çok
şiddetilidir” mealindeki 7. Âyeti aklıma gelmektedir.
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o
sabredenleri! Bakara Sûresi, âyet 155.”
Ayrıca Allâhü Teâlâ, henüz daha Dünyâ‟da iken dahî, mü‟minleri,
sonuç îtibârıyla, gâlip duruma getireceğini de bildirmiştir.
“Allah, sizlerden îman edip iyi davranışlarda bulunanlara,
kendilerinden öncekileri sâhip ve hâkim kıldığı gibi, kendilerini de
Yeryüzü‟ne sâhip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini
(İslâm‟ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku
döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağnı vaad etti. Çünkü
onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra
kim inkâr ederse, işte bun-lar asıl büyük günahkârlardır, Nur Sûresi, âyet
55.”
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Benim inancıma göre Nur Sûresi‟nin bu 55. Âyeti gereğince,
Müslümanların dünyâya hâkim olacaklarının ilk işâretleri, bugün verilmeye
başlamış bulunmaktadır. Bakınız Allâhü Teâlâ Rum Sûresi‟nin, 60.
Âyeti’nde kullarını, gevşememeleri için, nasıl motive etmektedir:
“Şimdi sen sabret. Çünkü Allah‟ın vaadi mutlaka haktır. Sakın îmanı
sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevketmesinler.”
21. Yüzyıl‟ın bu câhilleri „bilim‟ kelimesinin de, „İlmü-Her şeyi
bilen‟ olarak Allah‟ın (CC) sıfat isminin Türkçe telaffuzu olan, „ilim‟
kelimesi içinde olduğunu da bilmiyorlar. İdeoloji hastalığı nedeniyle
akıllarını „dumura‟ uğratarak düşünmekten alıykoyan ve nöron hücrelerinin
böylece faaliyetlerine set çekmiş bulunan, bu Zihniyet bu gerçekleri nereden
bilecekler?25
Buraya kadarki kısmı özetlersek:
Dünyâda, insan sayısı kadar, bakış açısı vardır:
Bunların içinde hem doğrular ve hem de yanlışlar bulunur. Doğruların
kaynakları, Kur‟an‟da ve Peygamberimiz (SAV)‟in başöğretmenliğinde ve
örnekliğinde vücut bulmuş bulunan, Orta Yol‟da yâni Orta Ölçü‟de
bulunmaktadır:26
(Ġslâm‟ın Kaynakları Konusunda ġüphe Ġçinde Bulunan Bilim
Adamlarına) Bayram Hediyesi
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠME%20ĠLGĠ%20DUYANLAR%20ĠÇĠ
N%20MÂNEVĠ%20BAYRAM%20HEDĠYESĠ.pdf
Özetlemek gerekirse, ölçülü davranışlara uymak üzere, Allâhü Teâlâ,
kendisinin temsilcisi yâni Halîfesi olarak Yeryüzü‟nde, insanoğlunu
yaratmış, öğretilmiş olan bu Orta Ölçülere uyanların davranışlarını, adâletine
uygun olarak, sevap kavramıyla; uymayan insanlarınkini ise, birer zulüm
25
21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim?
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.pdf
26
Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet)
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20O
RTA%20ÖLÇÜ%20(SÜNNET).pdf
Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf
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olan, günah kavramı ile nitelemiş; bunlara, hayatta ve Âhiret‟te uygulanmak
üzere, karşılıklar tâyin etmiştir.
Kim ne derse desin, Yeni Türkiye‟yi inşa eden iktidarın,
geçmiştekilere göre, Halkın değerleriyle bütünleşmesi, oldukça fazladır!
Bu yeterli mi?
Elbette değil! Ama bu, Türkiye‟nin hedeflerine ilişkin düşüncelerinde,
iktidarın şimdilik samîmi olduğunu göstermektediler… Geçmiştekilere
bakılırsa, bu Yeni Türkiye kavramı bile, Millet nazârında sanki olağanüstü bir
devrim gibi, bir özellik sergilemiş bulununyor!
- Kendilerini bilip de tanıyan / tanıyabilen mü‟minler, ancak
kendilerini tanıdıktan sonra, Rab‟lerini tanırlar / tanıyabilirler… Tanıdıkları /
tanıyabildikleri için de, zâten en büyük sevgi, saygı, tâzim ve teslîmiyeti
O‟na gösterip, yalnızca O‟nun rızâ ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar /
çalışabilirler… Düşünsenize bir kere, daha dünyâya niçin geldiğini bilmeyen
bir insandan, doğruluk ya da gerçeklik veyâ dürüstlük adına, ne beklenebilir
ki?
Hayatta karşılaşılması mümkün olan, her bir olaya ilişkin doğrular
tarafından oluşturulmuş, Hak Sayfası‟nı dolduran, İslâmî ve Kültürel birikim,
bu birikimi bilen eğitimli mü‟min Müslümanlar için, Evren‟deki Güneş
gibidir. Bâtıl Sayfası ise, zifiri karanlık gibi!
İnsanların akılları ise, göz gibidir. Eğitilerek bilgilenmiş, bir
Müslüman, özgür irâdesini kullanarak, akıl gözü ile sâhip olduğu ilmin
ışığında, bütün gayret ve çalışmalarını hep, önünü, sağını, solunu, aşağısını,
yukarısını görerek, inceleyerek, hayâtını devam ettirir. Düşüncelerinde ve
aldığı karalarda, sâhip olduğu, bilgi aydınlığı oranında, hep gerçeklerle
meşgul olur… Yanılarak doğruluktan saptığı oranda da hatâlara mâruz kalır.
Ama Mü‟min Müslümanların bir özelliği daha vardır ki onlar, hatâda
hiç ısralı olmazlar. Bir Mü‟min, hatâsını hemen anlar anlamaz, onu derhâl
terkeder… Kendisini, doğru istikâmet için, yeniden gözden geçirir. Yaptığı
hatâ, insana ya da insanlara karşı, olmuş ise, ulaşabildiği, başarabildiği
ölçüde, onlarla helallaşır… O hatâlardan dolayı, Allah‟a (CC) karşı da bir
günah oluşmuş ise, onun Allah‟a (CC) tarafından af edilmesinin gerek şartı,
işte önce insanlarla bu hellaşması ve yaptığı hatâlardan dolayı üzülüp
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pişmanlık duymasıdır. Ondan sonra tövbe ve istiğfar ederse, işte o zaman,
Allah (CC) da onu, vâdettiği ölçülerde, af edebilir…
İslâmî İstikâmetleri bozuk olan, sapık ve /veyâ hâin ya da hâin tabiatlı
olanlara gelince bunlar, gerçeklere karşı o kadar duyarsızdırlar ki! Bunların
bu kadar inatçı tabiatlarını, bilimsel olarak, emekliliğimden sonra gözlemiş
bulunuyorum…
İslâm‟da ümitsizliğe düşmek günah olmasa, bunlardan çoktan ilişkiyi
kesmem işten bile olmayacaktı / olmazdı ama şimdilik bunu yapabilecek bir
inanç ve kanaate henüz varmış bulunmuyorum / değilim. Bu zavallılar,
câhillikleri nedeniyle, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in bildirmiş olduğu,
“Benim bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok ağlardınız” gerçek ve
kadîm mesajı karşısında bile kendileri için, benim kadar bile, düşünüp
üzülmüyorlar.
İslâmî ve Kültürel birikimden kimler mahrumsa, işte görüyorsunuz,
bunların her birinin akıl gözü vardır. Ama bu akıl gözleri, zifiri karanlık
içinde bulunmaktadır… Tabiatıyla böyle birisi de, önünü, sağını, solunu,
aşağısını, yukarısını görmek, incelemek isteyecektir. Ama bu kimse, özgür
irâdesi ile her nereye el atsa, bâtılın zifiri karanlığında, hangi doğrularla ne
derecede karşılaşabilir ki?
Günümüzde bu ibretlik manzarayı, daha çok, Türkiye‟deki inançlı
yönetici kadrosunun atmış olduğu, her bir gerçek ya da gerçeğe yakın olan,
hamle karşısında, ister Yurt içinde, ister Yurt dışında, ister birey, ister medya
ya da isterse her bir kurum tarafından atılan, her bir yanlış veyâ politik bazlı,
algı ve karşılıklardan daha fazla gözlemlemiyor muyuz? Hele bir
düşünsenize!
Ama her ne ve neyi görmek ve gözlemlemek için, her şeyden önce,
göz ve ışığın, gerek ve yeter şart olduğunu bilmemiz, ona göre donanımlı,
ardından da ayrıca, samîmi, dürüst ve vicdanlı olmamız gerekiyor, değil mi?
Görüyorsunuz ya, çukurluk düzeylerinde öyle mesâfe kazanlar var
ki… Bunlar, karanlıklarda kala kala, o hâle gelmiş bulunuyorlar ki, üstelik
bir de bu düzeysizliklerinin her birini birer ütünlük saymasınlar mı?
Bırakınız bunların bu hâlde kendilerini görebilip tanımalarını, bunların her
şeyden önce, kendi seviyelerinin (düzeylerinin) tipini öğrenebilecek ortamları
keşfetmeri gerekiyor ki, ardından sıra, ancak ondan sonra kendilerine; daha
sonra da Rab‟lerini tanımaya gelebilsin! Ama bu, bu şartlarda ne mümkün?
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İnsanların çoğu gerçekleri unutunca, Allah (CC), çok sevdiği
insanları27 rahmeti ile uyarmak için, bitki, çocuk, hayvan ve bitkilerle ya da
Müslüman toplumlarda İslâm nîmetini hor görüp, Batı hayâtı için can atanlara
karşı, vicdanları açmak üzere, bâzı Batılılara Müslümanlığı tercih ettirerek çeşitli
ibretler sunmaktadır. Örneğin en tâze bir haber olarak, 71 yaşındaki Belçika‟lı bir

Temiz, M., Allah‟ın (CC) Sevinci, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAHIN%20SEVĠNCĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAHIN%20SEVĠNCĠ.doc, En Son Erişim Târihi: 27.02.2014.
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bayanın şehâdet getirerek Müslüman olduğuna şâhit oluyoruz28, daha önce meselâ
Müzik Bilimini Kur‟an‟da gören Maurice Bejart „ın29 ya da Cat Stevans‟ın30 ya da
Skip Estes‟in 31, Nicole Queen32 veyâ Yvanne Ridley33 gibilerin Müslümanlığı kabul
etmeleri gibi…

Bilek Güreşi
Kırlarda yetişmiş, insan görmemiş, atlara yabâni at denir. Oları çeşitli
usullerle yakalasan bile, onları kumanda ve kontrol etmek, onlardan kısa süre
içinde verimli bir şekilde faydalanmak mümkün değildir.
İslâmî ve Kültürel Eğitim görmemiş insanların nefisleri de, kişinin
kendisine karşı, aynen bu yabanî at misâli gibidir. Bir kimsenin nefsine
hâkim olamaması, örneğin özengisiz ve çıplak olan böyle yabâni bir atın
sırtındaki durumu gibidir. Böyle bir at üstündeki kişi, atın bütün kontol ve
kumandasını kaybetmesi yanında, ayrıca çok büyük tehlikelerle de karşı
karşıya kalır.
28

https://www.youtube.com/watch?v=GPB1fRx8FrY
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son Erişim Târihi:
4.10.2013.
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Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ–I: Cat Stevans - Yusuf
Ġslâm ve Yusuf Sûresi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.doc YA DA,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.pdf, En Son Erişim
Târihi: 17.11.2013.
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Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ, YUSUF ESTES - SKĠP
ESTES, İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.docx
YA DA http://gayalo.net/dosyalar/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
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http://mtemiz.com/bilim/Nicole%20Queen.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/Nicole%20Queen.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Nicole%20Queen.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/Nicole%20Queen.docx, En Son
Erişim Târihi:
07.02.2015.
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Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
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Böyle bir at üstündeki insan, atı kendi istediği şekilde kontrol edemez.
O at, insanı her tarafa götürebilir… At üstündeki binici, böyle bir atın hiçbir
hareketine hiçbir sûrette engel olamaz, atın her türlü hareketine bağlı kalmak
zorundadır. At gerekirse, çeşitli hırçınlıklarla, onu sırtından silkeleyip atarak,
çok tehlikeli durumlara da sokabilir…
İşte ruhî melekesi sükût etmiş bir kimse, nefsinin elinde aynen, böyle
kontolsüz bir atın üstündeki kişi gibidir. Elbetteki, kişinin nefsine bu bağlılığı
ve nefsinin esiri olması, bu bağlılık derecesi ve oranına göre, kişiden kişiye
değişiklik gösterir. Verilmiş olan bu kişi-at örneği, ruhî melekesi tamâmen
sükût etmiş bir kimse içindir.
Ruh-nefis mücâdelesi içinde bulunan bir insanda, ruhla nefis her an
bilek güreşinde bulunurlar: Herhangi bir konu ortaya çıktığında, gerek nefis
ve gerekse ruhsal taraf, o mesele ilgili her türlü dökümanlarını müzâkere
masasına getirir. Bu dökümanların belli başlı bâzıları, şunlardır. Kişinin îman
ya da îmansızlık dosyası (belgesi), kişinin bilgi Birikim Dosyası‟na, ilişkin
olan İslâmî ve Kültürel Bilgi Birikimi ya da dünyâlaşmaya ilişkin Kâm Alma
Dosyası ve bu konulardaki bilgilerin uygulanışlarına ilişkin geçmiş yaşam ve
tecrübeleridir. Masada ayrıca, ruh ve nefisten başka, dosyalardaki bilgileri
uygulayan organ temsilcileri de bulunur. Her bir organın bir nefis temsilcisi
bir de değer yargıları temsilcisi bulunur. Bu temsilcilerin ellerindeki en
önemli raporlar, bu bilgilerin uygulanmasıyla kişi için kazanılmış olan nefsî
ve değer yargıları puanlardır.
Böyle bir hazırlıktan sonra konu bu dökümanların ışığı altında
müzâkereye açılır. Önce bilgileri uygulayan organ temsilcilerinin, yâni nefis
temsilcileri ile değer yargıları temsilcilerinin raporları ve görüşleri
müzâkere edilir. Sonra ortaya dökülen bilgilerin meşru ya da gerekli olup
olmadıkları yönünde İslâmî ve Kültürel Bilgi Birikimi ve Kâm Alma Dosyası
başkanlar için, her bir görüşme sonunda, güç puanı verilir. Yalnız bu güç
puanları açıklanmaz. Ruh ve nefislerin kol kaslarına aktarılır. Bütün
müzâkere görüşmelerinden doğan güç puanlarının kaslara aktarılmasından
sonra sıra en son bilek güreşi aşamasına gelir, dayanır.
Gerek ruh ve gerekse nefse ilişkin aktarılan güç puanları için,
elbetteki o kişinin, îman ya da îmansızlığı, İslâmî ve Kültürel Bilgi Birikimi
ya da dünyâlaşmaya âit Kâm alma bilgilerinin uygulanışlarına âit, karalılık,
karasızlık, verimlilik, verimsizlik puanlarının büyük rolleri vardır. Bu
puanların et ekilisi, şüphesiz kişinin, îman ya da îmansızlık puanıdır. Bu puan
ve puanların güçleri, gizli bir mekanızma ile kapalı olarak, ruh ve nefsin
bilek kaslarına aktarılır.
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Sonuç olarak, en sonunda ruh ve nefis, o toplantıda ele alınan, güncel
konunun bilek güreşi yapılır. Kişinin özgür irâdesi, aklın ve organların
kontrolü, ele alınan konuda, bilek güreşini kazanana teslim edilir. Sonuçta o
kişi, o güncel konuda ya nefsin ya da rûhun kontrolüne girer…
Bu güncel konu toplantıları, uzun süren toplantılar değildir, her an,
her sâniye yapıldığı için, çok pratikleşmiştir ve genel olarak, serî bir şekilde
yapılan bir özelliğe sâhiptir. En uzu toplantı tereddüt durumunda yaşanır.
Benlik Hastalığının Sonuçları
Îmânî zâfiyet34, îmansızlık puanının yüksek olması nedeniyle, her bir
konuda nefsin hâkimiyetine, iyi niyet ve hayrın azalmasına, gönlün
kirlenmesine yol açar. Gönlün kirlenmesinin diğer bir anlamı, ruhî değerlerin
zayıflaması demektir. Bu da benliği kamçılar.

Temiz, M., Hak Ve Bâtıl Mücâdesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.doc, En Son Erişim Târihi, 24.04.2014.
34
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ASIL OLAN “BÂTILIN” ĠNSANI HASTA ETMESĠDĠR
İdeolojiyle DNA‟larda
meydana gelen dönüşüm sonucunda,
ortaya çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün
mensuları değildirler. Kabul edilen yeni kültürün bu mensupları, eski
kültürün hastalıklı sonuçlarından ibârettirler.

Gerçek Ġstikâmet veEsen Rüzgârlar
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟ında
bir bilim adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak35, bunca tecrübelerden
sonra, işte aşağıdaki sonuca şimdi, daha kolay ulaşmış bulunuyoruz:
“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın
şiddetine tâbidirler.”
“Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, istismar ederek parlayan
ve paralel yapı denilen, CIA‟nın bir kuruluşunu İnönü Zihniyeti, ilk
zamanlarda, gerçekten Müslüman zannettikleri için, aleyhlerinde
bulunuyorlardı. Ama bunlar, ne zaman bunların sahte Müslümanlıkları ve
ajanlıkları ortaya çıktı, hemen onların ortağı, savunucusu ve emir kulu
olmuşlardır.”
İşte bu Zihniyet, gerçek bir istikâmete sâhip olmadıkları için, etkili
olarak güncel esen paralel yapının rüzgârına kapılmış bulunmuyorlar mı,
şimdi? Hele iyice bir düşününüz!
Şimdi hemen akıllarınıza, gerçek İstikâmetin ne olduğu, sorusu
takılmadı değil, elbette!
Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
35

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Gerçek İstikâmet, Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiş olduğu,
İslâmî Ve Kültürel İstikâmet‟tir. Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak Yol ya da
Hak Teâlân‟ın bildirmiş olduğu gerçek Kulluk Yolu‟dur.
Bir milletin gücünün, bilimsel olarak da, sosyal olarak da, o milleti
millet yapan, unsurlardan meydana geldiğini / gelmekte olduğunu bildiğimize
göre:
Bir milletin kültürü olarak, Din, Dil, Târih başta olmak üzere, bilim,
sanât, edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi, kültürel hususları düşünecek
olursak gerçek İstikâmet‟in, milletin kültürünün, bir çeşit, bileşkesi olduğnu
da söyleyebiliriz…
Ama bu adı geçen Zihniyet‟in, Türk Milletini meydana getiren,
Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların çalışıp çabalamalarının hedefinde, hayattan yalnızca kâm almak
olduğunu, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.
Cibilliyet Ve Çevre

Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu
belgeden bile anlaşılmaktadır. Geçmişin kapılarını kapamak, Osmanlı arşivlerini
tren katarlarına yükleyerek Bulgaristan satmak başka neyi ifâde ediyor?
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Bu noktada bir gerçeğin daha kazanılmış olduğunu görmek
mümkündür. O da şudur: Orta Öğretim‟den gelen günümüzdeki birçok
arkadaşımızın, bugün hâlâ, İnönü Zihniyeti‟nde başköşeyi işgal ettiklerini
görüyor ve üzülüyoruz. Orta öğretimde onlar da bizler de aynı sınıflarda,
İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatına ilişkin, kafa ve beyin yıkamalarına,
onlar gibi, bizlerin de mâruz kalmış olduğumuz açıktır. Hâl böyleyken, işe
bakınız ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiş bulunuyoruz!
“Aynı sınıftaki ve aynı ortamdaki bâzı arkadaşlarımızın İnönü
Zihniyeti‟ni tercih ederek bâtıl cephesinde kalmalarındaki etken nedir?”
diye, yeni bir gerçeğin kazanılmasına yol açacak olan soruyu sormanın
zamanı, şimdi gelmiş bulunuyor.
Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz İnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve
tahrifatına ilişkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini, o arkadaşlarımızın ise, bâtıl cephesini tercih
etmelerindeki etken, bir değil birden fazladır. Bunda etken olan faktörler esas
olarak, cibilliyet ile âile ve çevre faktörleridir. Cibilliyet faktörü, bir çeşit
kültürel faktör demektir. Her ikisinin dayandığı ilke ya da delil ise, “Kişi
arkadaşının dini üzerinedir” hadîsinde saklıdır.
DNA Nedir?
Bulunan bilimsel sonuçlara göre, çevre ve yaşam tarzı, insan
DNA‟sını değiştirmektedir.
Açınım olarak DNA, Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Bu, bâzı
virüsler de dâhil, insan vücûdundaki tüm organizmaların canlılık işlevleri ve
biyolojik gelişmeleri için, gerekli olan, genetik tâlimatları taşımaktadır.
DNA‟nın başlıca rolü, bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
DNA molekülünün bir bölümünü meydana getiren, her bir „gen‟,
insan vücûdundaki belli bir özelliği kontrol etmektedir. Örneğin canlının
vücut şekli, her organına ilişkin iş bölümü ve bu organların çalışma
düzenleri, her bir hücre içinde üretilmesi gereken, proteinlerin genetik
kodları, üretilecek proteinlerin miktarlarının kontrolleri (gen regülasyonu)
gibi, canlının hayâtını devam ettirmesi için, gereken bütün şeyler, DNA
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üzerinde plânlanmış ve kodlanmıştır36. Bu nedenle, DNA‟nın önemli
görevleri vardır37,
Hücredeki bilgi bankasının temel yapı taşlarından en önemlilerinden
biri de, fosfordur. Fosfor ATP (Adenozin trifosat-Adenosine TriPhosphate)
hayâtî bir öneme sâhiptir. ATP molekülü vücutta tıpkı bir pil gibi çalışır. Bu,
hücrenin kolaylıkla kullanabileceği bir enerji şeklidir. Solunumla elde edilen,
enerji, hücrede ATP şeklinde kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Üretilen
enerji, bu molekülle taşınır. İhtiyaç duyulan kimyasal işlemler, ATP‟de saklı
olan enerjiden sağlanır38.
Yaşam Çevresi Ve Ġnsanın DNA’sı
Dr. Bruce Lipton, yazmış olduğu, “İnancın Biyolojisi” adlı kitabında
çevrenin, insanın DNA‟sını değiştirdiğini bulduğunu, söylemektedir. Bunun
bir sonucundan olsa gerektir ki, DNA‟ları bu şekilde değişenlerin, daha
sonra, mâruz kaldıkları R-Kompleks hastalığından da kurtulamadıkları
anlaşılıyor39.
Dr. Bruce Lipton, kitabında, “Yaptığım hücre içi çalışmalarda, hücre
yaşamının, hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik çevre
tarafından yönlendirildiğini fark ettim.” diyor.
Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iş ve dost
çevresi gibi, hayat ve günlük yaşam çevremizdir. Tam da bu noktada, insan,
“Kişi arkadaşının dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor. Demek
ki arkadaşlık ilişkileri, insanın DNA‟sını değiştirecek kadar etkili olmaktadır.
Bunu İslâmî pratik olarak biliyorduk… Şimdi bilimsel olarak da, bunun
gerçekliği açıklanmış oluyor.
Dr. Elif Güveloğlu, „Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında, konuyla
ilgili olarak:
“Dr. Bruce Lipton‟u, inancı „akıl‟ ile açıklamanın bilimsel kapılarını
aralamayı başarmış bir mikroskop hekimi olmasından ötürü tüm benliğimle
blogcu, DNA‟nın vazifesi ve önemi nedir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://dnalar.blogcu.com/dna-nin-vazifesi-ve-onemi/2000323, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
37
hücre DNA Görevleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
38
DNA üzerindeki fosfatın önemi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://harun-yahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/40993/DNA-uzerindeki-fosfatin-onemi, En Son Erişim Târihi:
1107.2017.
39
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
3636
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kutluyorum. Hücre içi işleyişin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin
anlaşılması, tüm insan vücûdunun anlaşılması demektir40.” diyor.
Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir insanın
çevresinde bulunan, enerji alanıdır. Buna bâzen „enerji beden‟ diyenler de
vardır. Bu enerji alanı, örneğin bizim hayâta verdiğimiz, meselâ, sözler,
davranışlar, beynimizden yayılan olumlu, olumsuz dalgalar41 gibi42,
tepkilerden oluşmaktadır. Dr. Elif Güveloğlu diyor ki, „Bu enerji alanı da
geri dönüp içeriyi, bizi etkiliyor, yankı gibi… Kendi oluşturduğumuz enerji
alanıyla „çarpılıyor‟ veyâ „iyi oluyoruz‟. Etrâfa yaydığımız enerji,
söylediğimiz sözler de, isyan da, güzel sözler de, küfürler de önce bizim
hücrelerimizi etkiliyor43.‟ demektedir.
Dr. Elif Güveloğlu, yorumuna şöyle devam ediyor:
“Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik şifremiz DNA‟nın
çevresel etkenler tarafından değiştirilebileceğini (Dr. Bruce Lipton)
göstermiş... Yâni etrâfımızın genlerimizitüm genetik şifremizi ele
geçirebileceini!”
DNA’lardaki Kültürel Değişim
Bu buluş, İnönü Zihniyeti açısından, ne demek?
Hatırlıyorum, Orta Öğretimdeyken, Yurttaşlık Bilgisi dersinde Millet
tanımını öğrenmiştik, “Din, Dil, Târih başta olmak üzere, Bilim, Sanât,
Edebiyat, Örf, Âdet ve gelenekler, bir milleti meydana getiren değerleri
meydana getirir” diye…
Yukarıda zikredilen, bilimsel buluştan da anlıyoruz ki, bir millet
topluluğu, DNA‟larındaki değer yargıları aynı olan, insanlardan meydana
gelmektedir. Demek ki, Müslüman Türk Milleti‟nin her bir ferdinin
40
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
41
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son Erişim Târihi: 27.06.2013.
42
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son Erişim
Târihi: 23.05.2014.
43
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk. No:
36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul.
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DNA‟sındaki değer yargıları arasında, diğerlerinin de var da, özellikle din
olarak İslâm‟ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak da İslâm Târih‟nin çok
önemli yeri vardır.
Bu bilimsel buluştan şunu da anlyoruz ki, o değer yargılarının
değişmemesinin ya da silinmemesinin, DNA’larda olduğu gibi kalmasının
devam etmesinin tek çâresi, o değerlerin yaşanmasıdır. Eğer sâhip olunan o
geçmiş değer yargıları yaşanmazsa, başka bir ifâdeyle, seçilen yeni hayat
tarzlarına göre, başka kültürlerin değer yargıları yaşanırsa, o zaman, böyle
insanların DNA‟larındaki değer yargılarına ilişkin şifreler, zamanla,
zayıflayıp silinmekte, yeni yaşanan kültürlerin şifreleri ile yenilenmektedir.

Fulbright anlaşmasına göre kurulan Eğitim Komisyonu başkanı, ABD Büyük Elçisi
olup, komisyon çoğunluğu onların elindeydi44.

44

https://ugurtekin.wordpress.com/tag/1945e-kadar-ingiliz-somurgesiydik-1945ten-sonra-amerikansomurgesi-olduk-milli-sef-ismet-inonu-1947-tarihinde-yaptigi-fulbright-anlasmasi-ile-turk-egitim-sisteminiabdlilere/
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Netice olarak, örneğin Ahmet, Mehmet ya da Can adlı böyle
insanların yaşayış, düşünce ve fikirleri, önceleri İslâmî Ve Kültürel inanış
doğrultusunda iken; bir bakıyorsunuz ki, bunlar, zamanla etkileniş şartlarına
bağlı olarak, değişmiş oluyorlar. Öyle ki dönüşüm sonucunda, meselâ
önceleri Ahmet, Mehmet ya da Can olanların DNA‟larındaki o değer
yargılarının şifreleri, silinip gitmiş, yerlerinde, hayatlarında uyguladıkları,
başka kültürlerin değer yargılarının şifreleri, arz-ı endam ediyor. Hattâ
bâzılarında bu dönüşümün hızı, öyle oluyor ki, bu yeni tip insanlar, eski
adlarını da beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John olarak, değiştirilmiş
örneklerine bile, bu sıralarda somut olarak da rastlamış bulunuyoruz45, yalan
mı?
Yukarıda arzedilen, DNA’ların bilimsel değişim sonucunu, bugün
özellikle, Milletimizin sağ ve sol cenâhında, gerek solcu, ilerici ya da
çağdaşçı adlarıyla, gerekse masonik Batı Kulüpçüleri olarak, yayılmış
bulunan, İnönü Zihniyeti‟nde, açıkça, görmüyor muyuz?
Bir düşünüz, bakalım
“İnönü Zihniyeti‟ne mensup olan bir kişi, doğduğu günden beri,
devamlı ve sürekli bir şekilde, hep İslâm Karşıtlığı46 içinde yetişe yetişe, hep
kozmopolit ve materyalist fikirlerle beslene beslene, hep İslâm düşmanlarını
takdir ede ede47, hep onların iltifatlarını bekleye bekleye değişerek, bunların
her birinin hücrelerindeki DNA‟larında saklı bulunan, atalarının târihsel
Kültürüne uyumlu olan, öz şifreleri değişerek, bilimsel açıdan, başkalaşmış
bulunuyor demektir.“
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiş, görüyorsunuz ya! Bugünlerde
dah iyi anlaşılıyor… Foullie şöyle diyor:

45
Medya Gündem, “John” Dündar ısrarla târihe vatan haini olarak geçmek için çırpınıyor! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi, http://www.medyagundem.com/john-dundar-israrla-tarihe-vatan-haini-olarak-gecmekicin-cirpiniyor/, En Son Erişim Târihi: 1107.2017.
46
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
47
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teşkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir48.”
Foullie‟nin dediği gibi, kültürün de esas unsuru din ve dil olduğuna
göre, bendeniz, bunu bir artırarak, milletin kültürünün esâsının, din, dil ve
târih şuûru (birliği) olduğuna inanıyorum.

Allah rahmet etsin! Bir numaralı Atatürkçü olduğunu her fırsatta dile getiren
rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na İnönü Zihniyeti ve masonlar tarafından hiç
değer verilmediği, geçmişte hep zihnimi kurcalayıp durmuştur. Öyle ki, Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu, bir ara „Memleketime hizmet edeyim‟ diye bir üniversitemizde iş
başı dahî yapmıştı. Ama odasına telefon bile bağlamamışlardı. Bâzılarına göre o
yok hükmündeydi. Kabahatinin, şimdi bu sıralarda anlaşılıyor, karakterinde hâinlik
bulaşıklığının olmamasıymış, demek ki!

Bu nedenle bizim Kültürümüz‟ün temel unsurları, esas ve modernlik
açısından bilimsel olarak, İslâm, Türkçe ve Târihimiz; etkinlik ve sürekliliği
açısından ise, Osmanlı Târihi‟dir…
Bu demektir ki, “Gerçek İstikâmet, milletin kültürünün bir çeşit
bileşkesidir” tanımından da gidilecek olursa, Milletimiz‟in gerçek İstikâmeti,
İslâm‟la, Türkçe‟yle ve Osmanlı Târihi ile yakından ilişkilidir.

48

Baştürk, R., Sessiz Savaş, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul.
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Özetlersek, Milletimizin gerçek İstikâmeti, îtikâdî açıdan İslâmî
İstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, İslâm, Türkçe ve Osmanlı Târihi‟nin
bileşkesidir denebilir.
Acınacak Taraflarımız
Ne enteresandır ki, bu gün artık şunu, apaçık olarak görebiliyoruz:
Aşağıda görülen, resimdeki zevâtın dâhil olduğu zihniyetin hemen
hemen çoğunluğu-ki bendeniz bu zihniyete İnönü Zihniyeti diyorumMilletimiz‟in gerçek İstikâmeti dışında olduklarınıµ, artık hiç gizlemiyorlar49
… Bunu Milletimiz de artık açık bir şekilde görebiliyor…

Bu gidişle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar sâyesinde
(yüzünden), uçup gideceğe benziyor50…

Hâlbuki İnönü ve Hempaları, Hükümet‟in potansiyel ve icrâ gücünü
kullanarak, İslâmiyet‟i yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye
çalışmakla uğraşacağına, Atatürk‟ün hutbesinde:
µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son Erişim Târihi: 03.04.2014.
49
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
50
http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkknin-don-lastikleri-bulusuyor-236466.html
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“Ey Millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve
iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak
tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul
olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur‟ân-ı Azimüşşan‟daki açık ve
kesin hükümlerdir.”
şeklinde belirtmiş olduğu, İslâmî ve Kültürel doğrultudaki görüşlerini
referans almış olsalardı, hiç şüphe yok ki, bugün Türkiye‟yi Dünyâ‟nın en
süper devleti yerinde görecektik. O zaman 80-90 senedir uğraşılan, bütün
prob-lemlerin adı sanı bile bilinmeyecekti.
İşte o zaman:
- İslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmamış
olacaktık… Başörtüsü problemi gibi, geçmişteki çoğu olayları hiç
yaşamamış, binlerce gencimiz telef edilmemiş olacaktı… Bir de, bu
gençlerimizden kim bilir, ne güçlü devlet adamlarımız, temâyüz etmiş, bunlar
Türkiyemiz‟e, ayrı-ca ne güçler katmış olacaklardı…
- ‘Sağ-sol kutuplaşması‟ diye bir şey olmayacaktı… Buralara
harcanan enerji, Türkiye‟nin kalkınmasına harcanacaktı51…
- O zaman, bugünkü gibi, İslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden
uzaklaştırılması sonucunda, konuşmalarından tutunuz da bütün davranış ve
tavırlarına kadar her şeyi, dünyevî ve nefsî düşüncelerine endekslenmiş52, bu
nedenle, işlenmiş her bir günah yüzünden53 her hâllerinde bilimsel „negatif
dalganın‟ esiri olmuş; ideolojik, kutuplaşmış, robotlaşmış, her bir
51
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf, En Son Erişim Târihi: 14.09.2014/
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
52
Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı Başka Yolu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
53
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
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arkadaşımızı gördüğümüzde54 ya da bu arkadaşlarımızdan birinin öldüğünü
işittiğimizde, çektiğimiz ıstırâbı, hiç yaşamamış gibi olacaktık…
Bugün bu câhil ve olumsuz şartlarda ölen arkadaşlarımızın da,
hayatta iken Türkiyemiz‟e, muhtemeldir ki, daha büyük katkıları olacak,
Âhiret‟teki makamları, daha da üstün ve daha mükemmel olacaktı…
- Atatürk tarafından kapatılan, Mason Locaları‟nın, Atatürk‟ün
ölümünden sonra tekrar açılması gibi bir durum hiç olmayacaktı… Tabiatıyla bu
sâyede, Mason Locaları‟nın Bildenbergcilerin emri altında çalışmalarından
Memleketimiz‟in payına düşen, olumsuzluklar da hiç olmayacaktı55.
-“Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir”
şeklindeki belgelenmiş sözünü, o zaman, İnönü‟den hiç duymamış
olacaktık… Tabiatıyla, bugünkü Kürt Düşmanlığı diye bir şey de hiç
olmayacaktı56…
Kürt sorunu diye bir şey olmayacağı için, bugünkü gibi, mâneviyatsızlık boşluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık nedeniyle, kolayca
terörist olmuş, yüz binlerce Kürt çocuğunun başlarına gelenler de hiç
yaşanmamış olacaktı…
- Bizzat İnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, Türkiyemiz,
İnönü tarafından kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi de yapılmamış
olacaktı57… Bu nedenle bugün, Memleketimiz‟in muasır medeniyetler
seviyesine çıkamaması gibi, bir durum da olmayacaktı. Buna bağlı olarak da
bu günkü gibi, Haçlı zihniyetleriyle uğraşır bir durumumuz da olmayacaktı.

54
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
55
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx,
En
Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
56
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
57
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son Erişim Târihi: 29.06.2016.
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- Milletimiz‟in değer yargıları, örselenmeden, îtibarsızlaştırılmadan
bütün gücüyle aynen duracaktı… İnönü Zihniyeti‟nin bugün redd-i miras
ettikleri, geçmişimizle ilişkilerin kesilmesi gibi problemimiz de olmayacaktı.
Milletimiz‟in İslâm, Târih, Türkçe başta olmak üzere, bilim, sanat, edebiyat,
örf, âdet ve geleneklerinin hepsi, bu gün de güçlü ve taptaze olacaktı58…
- Böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalışıldığını
düşündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, kimsenin
katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacaktı59. Böyle binlerce Türk
ve Kürt vatandaşları ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi
yarışında, kim bilir ne büyük Devlet Adamlarımız çıkarak, Türkiye‟mizi kim
bilir nasıl bir üst düzeyden, Birinci Sınıf Devlet hâline getirmek için, bugün
son güçleriyle çaşıyor olacaklardı. PKK ve benzerleri diye örgütler hayal bile
edilemeyeceklerdi…
- Adnan Menderes ve arkadaşlarının îdam edilmesi gibi olaylarla, bu
olayların Türkiyemiz‟e getirdiği olumsuzluklarla hiç karşılaşmamış olacaktık; bir de tersine, bu olumsuzlukların yaşanmayıp, karşılığının Türkiyemiz‟e
olumlu olarak, ayrıca, yansıdığını da düşünerek, sağladığı ek katkıyı da
hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
- Bugün uğraşmakta olduğumuz, Paralel Yapı Örgütü gibi bir dışdestekli ajan olgusuyla60, onun Memleketimiz‟e eklediği olumsuzluk ve güç
kaybı hiç olmayacaktı61. Bu olumsuzluk ve güç kaybı hiç yaşanmamış
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
59
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
60
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
61
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
58
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olacaktı. Karşılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak sağladığı ek katkıyı da
hesâba katınız.
Sonuç
İdeolojiyle DNA’larda meydana gelen dönüşüm sonucunda ortaya
çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün mensuları değildirler. Kabul
edilen yeni kültürün bu mensupları, eski kültürün hastalıklı sonuçlarından
ibârettirler.
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DOĞRULUĞUN BİLİMSEL AÇIKLAMASI VE
SIDDIKLIK
Özler:
Bugün İslâm Ve Kültürümüz‟ün
ihmal edilmesi ve kastî olarak öğretilmemesi
nedeniyle eğitimdeki aşırılıklardan mı, insanlarımız arasında
ilişkilerdeki aşırılıklardan mı, giyimdeki, kuşamdaki aşırılık ve şekilcilikteki
aşırılıklardan mı, insanlararası şiddet kullanımındaki aşırılıklardan mı, hangisinden
bahsedeceğiz?
Ya da, İnönü Zihniyeti‟nin bilinçli
aşırılıklarından mı, israf aşırılığından mı,
tabiat kaynaklarının isrâfına ilişkin aşırılıklardan mı, hayvan ve
bitkilere karşı gösterilen şiddet aşırılığından mı, hangi birinden bahsedelim?
Câhil bırakılmışlık
nedeniyle İslâmî Ve Kültürel istikâmeti bozuk olanları
doğrudan doğruya suçlamaya kimsenin vicdanı müsaade etmez. Ama İnönü
Zihniyeti mensuplarının bilinçli İslâmî Ve Kültürel düşmanlıklarına ne demeli?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol!
Berâberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin!
Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”
Hud Sûresi, Âyet 112
(Resulüm!) De ki:
Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.
Âli imran Sûresi, Âyet 31
“Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır.
Bunlardan 72‟si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır.
Cehennem‟den kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshâb'ımın yolunda gidenlerdir,
Tirmizî, Ġbni Mâce”
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Giriş
Bu bölümde, kesişmeyen paralel doğrularla, İslâm Ve
Kültürümüz‟deki doğruluğun ve sıddıklığın, akılda daha kolay kalması
açısından, geometik yolla bilimsel açıklaması verilecektir.
Doğru Yol
Bayramlarda sirklerde gördüğümüz gergin teller üzerinde yürüyen
cambazları düşününüz. Bir cambazın hedefi, üzerinde yürümek istediği,
dosdoğru kalın hat üzerinde yürüyerek, sağa-sola aşırı bir yalpa yapmadan,
karşı hedefe ulaşmaktır, değil mi?
Cambaz, karşı hedefe kazâsız belâsız ulaşmak için, dosdoğru yoldan
ayrılmadan ilerlemek zorunda olduğunu bilir. Bunun için, hat üzerinde
ilerleyenin cambazın dengesini kaybetmemesi lâzımdır. Yürüyenin eline
aldığı sırık her an dengesini ayarlamak içindir.
Denge, Evren‟in düzenini sağlayan, en büyük kânunlardan biridir.
Denge‟ye Kültürümüz‟de Mîzan da denir. Denge‟y ilişkin kânunlarilk kez,
Müslüman bilim adamları tarafından bulunmuştur62,63. Günümüzde Kontrol
Kumanda Anabilim Dalı‟nda okutulan, Otomatik Kontrol, Sibernetik, Geri
Besleme (Feedback) gibi dersler “Denge Kânunu” iie yakından iligilidirler64.
Cambaz Denge Kânunları‟nı bilmez, bunlara önem vermez, bunun
için gerekli bilgi ve beceriyi öğrenmez ise, eninde sonunda ya sağa ya da sola

Daha önce, aşırı davranışlarda kesişen doğrular ve / veyâ eğriler ya da sapma açısı (sapıklık açısı) ile
sapıklığın bilimsel açık-laması verilmişti:
Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
62
Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi: 29.07.2013.
63
Temiz, M., “Mühendis BaĢı!..”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162324303920502&id=399265666818889, En Son Erişim
Târihi: 04.09.2013.
64
Temiz, M., Otomatik Kontrol (246 sayfa Ders Notları), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Matbaası, Ders Kitapları Yayın No:004, Denizli-1996.)
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yalpalayarak, doğru hat üzerinden ayrılacak, hedefe ulaşamadığı gibi, ayrıca
hat üzerinden düşerek, büyük felâketlerle de baş başa kalacaktır.
Dünyâ hayâtı da aslında böyle bir öğrenme, öğrendiklerini uygulama
ve uğraşma işidir. Bu hayâtın da kendine has bir dengesi vardır ama bu,
maddî ve mânevî açıdan, daha karmaşıktır. Üstelik cambazların hat üzerinde
yürümek istemeleri gibi, isteğe de bağlı değildir. Bu denge, insanların
denenmesi için, Allâhü Teâlâ tarafından sınırlanan bir sistem içindedir.
Sürat köprüsü dedikleri de aslında budur. Dünyâ ile Âhiret arasında
kurulan böyle bir hat eskilerin, „kıldan ince, kılıçtan keskince‟ dedikleri gibi
vasıflandırılan bir köprüdür bu… Bu köprüyü geçemeyip düşenlerin, örneğin
Cehennem‟deki GayyaΩ (Kuyusu) gibi, alev çukurlarına yuvarlandığı
benzetmesine siz de rastlamışsınızdır.
Bu köprünün başarılı bir şekilde geçilebilmesi için Allâhü Teâlâ
öğrenilmesi gerekenleri, Şerîat da denilen, İslâm Dini ile bildirmiştir65.
İslâm Dini ya da Şerîat, maddî ve mânevî açıdan, en kapsamlı sistemdir.
Onun cambazları insanlardır. İnsanlar içindeki Müslüman cambazlardan,
cambazlık bilgileri konusunda tembel olanlarına câhil Müslüman denir.
Müslümanlardan cambazlıkta çalışkan ve başarılı olanlarına mü‟min;
cambazlıkta ihmalkâr olanlarına genel olarak fâsık adı verilir. Hayatta iken

Mülk Sûresi, âyet 2: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayâtı
yaratandır. O, mutlak güç sâhibidir, çok bağışlayandır.”
Ω
Gayya: (Osmanlıca–Türkçe Sözlük) Cehennem‟in beşinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı.
İçine düşenin kolay kolay kurtulamayacağı korkunç yer.

Yakın zamanlara kadar Şeriat kelimesinin telaffuzu bile büyük cesâret işiydi. İnsanlarımızın çoğu, câhil
bırakıldıkları için, “İnsan bilmediğinin düşmanıdır.“ sözü gereğince, bundan Ecünnü’den korkar gibi
korkutulmuştu. Ama bugün öyle değil… İnsanlarımız gittikçe daha çok okuyor ve bilgileniyorlar. Facebook‟ta
rastladığım güzel bir tabloyu arz ediyorum:

65
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriat‟a
KarĢıyım!..”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc, En Son Erişim
Târihi: 31.08.2013.
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İslâm Dini‟nin ya da Şerîat‟ın cambazlık bilgi, beceri ve mahâretlerinin
hepsini önemsemeyen ya da önemseyenlerin yanında önemsemiş gibi
davranan ikiyüzlü Müslümanlara Münâfık, İslâm Dini ya da Şerîat‟e karşıtı
insanlara ise kâfir deniyor. Yakın zamanlara kadar bu bilgilerden mahrum
olan, kâfir sıfatlı bâzı bozuk çevrelerce bu gün dahî, aşağılamak kastiyle,
Şeriat‟a66 “gericilik” ve Müslüman ve mü‟minlere “gerici” diyerek hakâret
ettiklerini67 de biliyorsunuzdur.
Bir cambazın Denge Kânunları‟nı nasıl bilmesi gerekiyorsa, bir
Müslüman‟ın alevlere yem olmamak için, hattâ bütün insanların da Cehenem
ateşinden uzak kalmaları için, Şerîat Kânunları‟nı bilmesi ve uygulaması
gerektiği elbette, akıl ve mantığın bir gereğidir.
Daha açıkçası, özellikle “Ben de Müslümanı” diyen, birinin kazâsız–
belâsız, sağ sâlim Âhiret‟e ulaşması için Dünyâ hayâtında, cambaz gibi
dengeli bir yol izlemesi gerekiyor. Müslüman, hayâtında yukarıda bahsedilen
âyet gereğince, temiz bir îtikattan sonra, her husus ve her durumda
“doğruluktan” ayrılmayan bir yol izlemelidir! Bu yolda gidenlere İslâm Ve
Kültürümüz‟de, Ehli-Sünnet yâni Orta Yol Ehli deniyor / denmektedir. Bu
yolun, yukarıdaki sayfa başında arzedilen Hud Sûresi‟ndeki “Emrolunduğun
gibi doğru ol!” âyeti ile bildirilmiş olduğu açıktır.
İnceledim, gördüm; siz de incelerseniz göreceksiniz:
Bugün Dünyâ‟daki Müslümanların problemlerinin ve günahlarının
yarıdan fazlası, bu îtidalli orta yolu, orta davranışı, orta dili, orta hâli, orta
yaşamı, kısacası, dengeli yaşamayı kaybederek asgâri ve azâmiye sapmaları,
başka bir deyimle, gerek pozitif tarafta gerekse negatif tarafta aşırılığa
sapmaları yüzündendir68. Aşırılıklara sapan kardeşlerimizin bu sapışlarının
ana nedenlerinden biri de, İslâm Ve Kültürümüz‟ün câhili olmaları sebebiyle,
daha çok kapıldıkları aşağılık duygusundan dolayı, başka kültürlerin

66
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Pasta Kavgası, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20İrtİcâ.pdf, En Son Erişim Târihi: 31.08.2013.
67
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20İrtİcâ.pdf, En Son Erişim Târihi: 25.10.2013
68
Temiz, M., Kültürel Câhilliğimizin Tatsız Meyveleri, Nereden Nereye Geldik, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜREL%20CÂHĠLLĠĞĠMĠZĠN%20TATSIZ%20MEYVELERĠ.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜREL%20CÂHĠLLĠĞĠMĠZĠN%20TATSIZ%20MEYVELERĠ.doc, En Son Erişim
Târihi: 29.07.2013.
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severliğine ya da sempatizanlığına sarılarak, her türlü fikir ve yaşam
biçimlerini yamalı bir bohçaya dönüştürmeleridir69.
Dikkat ediniz:
“On senelik Medine döneminde yirmiden fazla savaşa katılan Hz.
Peygamberimiz (SAV), ortalama olarak senede iki sefer savaşa çıkmış
oluyordu. Vefâtı esnâsında Arap yarımadası tamâmen İslâm Devleti‟nin
hâkimiyeti altındaydı. Bu savaşlarda düşman tarafında ölen insanların sayısı
yaklaşık olarak 250, Müslümanlardan şehit olanların sayısı da yaklaşık 150
civârındadır.”
Demek ki İslâm‟ın Peygamberi (SAV), insanları imhâ etmek için
savaşmamıştır. O‟nun savaşlarında sivil halkın canına ve malına
dokunulmamıştır.

Hâlbuki yaşayışımızda, her türlü iş ve davranışlarımızda aşırılıktan
kaçmak, orta bir yolu ve ölçüyü izlemek bizim Kültürümüz‟ün emridir.
Trafikte de en rahat şerit farklı manevraları daha zengin olan orta şerit (Yol)
değil midir?
Sünnet ya da Orta Yol, Peygamberimiz‟in izlediği yoldur. Evren‟in
kânunlarında, bilim ve teknolojide de aşırılık yoktur, hep orta ölçü ve Denge
vardır. Örneğin bir motorun yazılı nominal devrini aşarak dakikadaki
dönüşünü yâni devir sayısını gittikçe artır, devir sayısı aşırıya kaçırırsanız,
bundan sonra, öyle bir an gelir ki, rotor denen motorun dönen kısmı,
merkezkaç kuvvetine dayanamayıp parçalanır. Meselâ bir lâstiği,
normalinden fazla gererseniz, onu bir yerinden koparırsınız. Bir yayı iki
ucundan, ölçüsünden fazla çekerseniz, bir an gelir ki bu yay, esnekliğini
kaybeder, normal durumundan ayrılır. Onu işe yaramaz duruma sokarsınız.
esnekliğini kaybolan bu yay, çekmeyi sonlandırsanız bile, artık eski
69
Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son Erişim Târihi: 29.07.2013.

Ağırman, M., Efendimiz'in (SAS) Katıldığı SavaĢlarda Sivillerin Korunması, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/efendimiz-in-s-a-s--katildigi-savaslarda-sivillerinkorunmasi, En Son Erişim Târihi: 02.09.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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durumuna gelemez. Germeye devam edilirse yay, bundan sonra bir yerinden
kopar.
Esnekliğini kaybeden bir yay kullanıldığı yerde yanlış ve hatâlı
sonuçlar verir. Örneğin saatin içindeki bir yay, esnekliğini kaybetmiş ise, bu
yayı kullanan saatten zamânın doğru olarak ölçülmesi beklenebilir mi?
Sosyal hayatta insanın yaşamı da bu örnekler gibidir. Orta yoldan
ayrılan, çeşitli aşırılıklar içinde bulunan bir insandan normal fikirler, normal
davranışlar beklenebilir mi? Böyle bir insanın davranışları elbette uyumsuz,
mantıksız, acâyip, tuhaf ve güvensiz; sözleri yalan ya da tutarsız olur, öyle
değil mi?
Esnekliğini kaybeden bir yayın iki ucundan çekilmeye devam
edilmesiyle kopması ya da üzerindeki yazılı devrini aşarak devir sayısını
gittikçe artıran bir motorun parçalanması ne ise, sosyal hayattaki aşırılıkların
da dozlarını gittikçe artırması, benzer şeylerdir. Böyle durumlarda insanın
başına, uzun ya da kısa sürede, nelerin geleceği, ancak geldikten sonra
anlaşılıyor. Meselâ son on Eski Türkiye‟nin sonlarında hapishânelerin
yüksek rütbeli askerlerimizle dolmasını, günümüzdeki siyâsî parti
sözcülerinin, hemen her gün ya da her hafta veyâ her ay, ayrı ayrı demlerden
bahsetmeleri, maddî ve mânevî açıdan düşünüldüğünde, Vatan Ve Milletimiz
açısından sebep oldukşarı zararları, ancak bu şekilde îzah etmek mümkündür.
Bu durumlar, ölçüyü kaçıran herkes ya da hepimiz için geçerlidir. “Eceli
gelen köpek câmi duvarına ...şer.” atasözü, her hâlde böyle durumlar için
söylenmiş olmalı, değil mi?
Bilinçli hainlerden başka Kültürümüz‟ü bilmeyen câhil Müslümanlar,
her türlü aşırılığın birer namzedi durumundadırlar. Nedeni de eğitimlerinde
ve kafalarında, uyum sağlayacakları, kendi öz ve İslâm Ve Kültürümüz‟deki
Orta Yol ölçülerinin olmayışıdır. Aşırılıklar, böylelerinin bütün yaşam
faaliyetlerinin hemen her birinde göze çapmaktadır. Bunların ölçüsüz ve
aşırılıkları nedeniyle başlarına, muhtemelen gelecekler yanında,
câhilliklerinin de ayrıca mânevî bir faturası elbette olacaktır.
Çok enteresan bir hayat yaşıyoruz. Bütün maddî ve mânevî vahiy
bilgilerinin kaynağı durumunda olan Peygamberimiz (SAV), “Benim
bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” diyor. Bu hadis,
Müslüman olduğunu söyleyen herkesi biraz düşündürmelidir!
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Bütün Müslümanlar yıllar boyunca, çeşitli nedenlerle İslâm‟ı
öğrenmelerinden men edilmiş, câhil kalmaları sağlanmış70,71 böylece dış
güçler tarafından her yönüyle kolayca sömürülmelerinin yolu elde
edilmiştir72.
Ehlisünnet Yolu-Orta Ölçülü Yol
Farabî‟ye göre her bir olay, şey veyâ düşünceye ilişkin gerçek BĠR
adet’tir, mutlak anlamda, ikinci bir gerçek olamaz. Örneğin, “Kâbe İbrâhim
Peygamber tarafından yapılmıştır.” önermesi doğrudur ve bu doğruluk bir
tektir. Bu doğru önermenin dışında, Kâbe‟nin yapılış târihine ilişkin olarak
meselâ, “Kâbe Kânûni Sultan Süleyman zamânında yapılmıştır” gibi, daha
yüzlerce, binlerce önerme kurulabilir ama bunların hepsi yanlıştır.
İslâm Ve Kültürümüz‟e âit her hangi bir olay, şey veyâ düşünceye
ilişkin gerçekler orta ölçülerde; gerçekdışılıklar ise aşırı uçlarda
toplanmıştır. Bu nedenle İslâmî Ve Kültürel yola, Orta Yol ya da Orta Ölçülü
yol da diyebiliriz.
İslâm‟da Orta Yol‟da gidenlerin yoluna Ehl-i Sünnet‟in Yolu ya da
Ehl-i Sünnet Yolu da denir. Ehl-i Sünnet Yolu‟nun olumlu her bir öğretisi,
örneğin „içki içmemek‟ emri gibi, „Haramlardan kaçmak‟ veyâ helâl olanları
işlemek gibi davranışların ortak dayanağı „Doğruluk‟tur.
Doğruluk Ve Sıddıklık Çizgileri
Dolayısıyla ele alınan herhangi bir olay, şey veyâ düşünceye ilişkin
doğru, “bir” adet “doğru çizgi” ile temsil edilebilir€.

70
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” Kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc, En
Son Erişim Târihi: 13.06.2013.
71
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriata
KarĢıyım!..”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc, En Son Erişim
Târihi: 13.06.2013
72
Temiz, M., Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletler, Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son Erişim Târihi: 15.08.2013.
€
Buradan hareketle, adı geçen bu olay, şey veyâ düşünceye ilişkin her bir yanlışı ise, DOĞRU
OLMAYAN ÇĠZGĠ ile yâni BĠR EĞRĠ ÇĠZGĠ ile temsil etmek mümkün olur..
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Şekil 1
Her bir “doğru çizgi”, ele alınan herhangi bir olay, şey veyâ düşünceye ilişkin
“bir” adet doğruyu temsil etmektedir.

Günlük hayatta meselâ bir mü‟minin birçok olay, şey veyâ düşünce
ile karşı karşıya gelmesi mümkündür. Örneğin bir saat içinde bu mü‟minin
11 adet olay, şey veyâ düşünceyle karşılaşmış olduğunu ve bunların her
birinde İslâmî Ve Kültürel ölçülere uygun olarak “doğru” şekilde
davrandığını farz edelim:
Demek oluyor ki bu mü‟minin bir saatlik ömrü, İslâmî Ve Kültürel
ölçülere uygun geçmiştir. Dolayısıyla onun hayâtının İslâmî Ve Kültürel
ölçülere uygun geçen bu bir saatlik ömrü, Şekil 1‟de görüldüğü gibi, 11
paralel doğru ile temsil edilebilir.
Bir mü‟minin bir günde (24 saatte) karşılaştığı herhangi bir olay, şey
veyâ düşünce sayısı, faraza 1000 adet olmuş olsa, bu mü‟min bunlara ilişkin
olarak da İslâmî Ve Kültürel ölçülere uygun davranmış olsa, bu mü‟minin
hayâtının o günü, benzer şekilde, 1000 adet paralel doğru ile temsil
edilecektir. Bu demektir bu mü‟min, o gün İslâmî Ve Kültürel ölçüler
çerçevesinde hiç hatâlı bir iş yâni günah yapmamış, başka bir ifâdeyle, o gün
hiç günah işlememiş ya da helâl ölçüler dışına çıkmamış demektir.
Başka bir Müslüman kişinin bir saat içinde yine böyle 11 adet olay,
şey veyâ düşünce ile karşılaşmış olduğunu ama bunların ikisinde İslâmî Ve
Kültürel ölçülere uygun olmayacak şekilde davrandığını farz edelim. Diyelim
ki bu Müslüman bir saat içinde karşılaştığı olay, şey veyâ düşüncenin birinde
yalana saptı, diğerinde de bir başka Müslümanı gıybet etti. O zaman, bu
mü‟minin hayâtının bir saatlik kısmı, Şekil 2‟de görüldüğü gibi, 9 paralel
çizgi ve iki tâne istikâmetten ayrılmış çizgi ile temsil edilecek demektir.
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Şekil 2
Bir Müslüman bir saat içinde karşılaştığı olay, şey veyâ düşüncenin birinde yalana
saptı, diğerinde de bir başka Müslümanı gıybet etti. O zaman, bu mü‟minin
hayâtının bir saatlik kısmı, şekilde görüldüğü gibi, 9 paralel çizgi ve iki tâne
istikâmetten ayrılmış çizgi ile temsil ediliyor…

Burada istikâmetten ayrılmış çizgilerin o bahsedilen olaylar için artık
paralel olmaları mümkün değildir. Bunların istikâmetinden ayrılmış olduğu
açıktır. Bunların sonuçları ilgili kişinin kişiliğine, bu çizgilerin taşıdıkları
anlamlar olarak, işlenir.
Sonucu tekrar özetlemek gerekirse, Müslümanın bu bir saatlik
ömründeki iki olayın istikâmeti artık bozulmuş, yönleri paralel çizgilerin
gittikleri yönlerden ayrılmış, araya bir açı girmiştir. Eğer incelenirse hemen
görülecektir ki, açının büyüklüğü yapılan hatânın (günahın) büyüklüğü ile
orantılı olacak demektir. Başka bir ifâdeyle açının büyüklüğü, doğru yoldan
yâni istikâmetten sapmanın ya da sapıklığının büyüklüğünü ile orantılıdır.
İslâmî Ve Kültürel istikâmetten ayrıldıktan sonra, gidilen doğru yol
ile sapmanın meydana getirdiği açıya, sapma açısı denebilir. Şunu da
söylemek gerekir ki mü‟minler, diğer insanlara göre, daha az ve / veyâ
küçük sapma açısı açısına sâhiptirler.
Mü‟minler için uyulması gereken İslâmî Ve Kültürel ölçülere ilişkin
her bir mutlak gerçek emrin temsili, bu paralel doğrular gibidir. Bu mutlak
gerçek emirlere en iyi olarak uyan da şüphesiz Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz olmuştur. Buradan hareketle, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
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bütün İslâmî hayat çizgilerinin hepsinin birbirlerine paralel doğrulardan
meydana gelmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Günahsız insan olması mümkün olmadığına göre, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in dışında kalan bütün mü‟minlerin, az ya da çok İslâmî
hayat çizgilerinin bir kısmının, paralel istikâmetten ayrılmış olduğu da
açıktır. Ne var ki, sevapları günahlarından fazla olan bir mü‟minin kazançlı
olduğunu söyleyebiliriz ki bu, adı geçen bu mü‟mine ilişkin paralel
doğruların, paralel olmayan doğru ya da çizgilerden fazla olması anlamına
gelmektedir.
Doğruluğun Önemi
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine ilişkin olarak “Emrolunduğun gibi
(dos)doğru ol! ” âyeti gereğince, her an dost doğru yola uymanın zorluğuyla
karşılaştığı için, Peygamberimiz (SAV)‟in „Hud Sûresi beni kocattı‟ sözü
târihe geçmiştir.
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine ilişkin olarak, bu mutlak gerçeğin
istikâmetine, her bir Müslüman‟ın şüphesiz, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz
kadar uyması düşünülemez. Bu nedenle Müslümanların emirlere uyma
derecelerinin, bu istikâmetlere uyma oranında, elbette farklı farklı olacağı
açıktır.
Bütün Müslümanların ideal anlamda böyle “dost doğru” yol üzerinde
yâni Sünnet Yolu ya da Orta Yol üzerinde hep aynı ulvî istikâmette olduğunu
düşündüğümüzde, maddî ve mânevî problemlerinin olmayacağı açık değil
midir? Çünkü hiçbir kesişmenin olmaması, hiç bir anlaşmazlığın, hiç bir
problemin hiç bir hatânın hiç bir işlenmiş günahın olmaması demek değil
midir?
İnsanlık icâbı olarak, her Müslümanın bu ideal durumu
gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Ama Müslümanların
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine uyma oranında “doğruların paralelliklerinin
artacağı; anlaşmazlıkların, problemlerin, hatâların ve işlenmiş günahların
olmayacağı da açıktır.”



Hud Sûresi, âyet 112.
, Alemdar, A., Doğrulukta Yansıyan Hakikat, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.nasihatler.com/gazetelerden/dogrulukta-yansiyan-hakikat.html, En Son Erişim Târihi: 28.08.2013.
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Ġdeal Mü’minler Topluluğu
Bu mutluluk yolunun, dikkat edilirse, ideal durumda, paralel istikâmet
doğrultularının birbirleriyle hiç kesişmediklerine bağlı olduğunu hemen
görürsünüz.
Böyle ideal bir toplumda, ideal olarak, problem de hiç yok demektir.
Çünkü herkesin hayat çizgilerinin hep birbirlerine paralel olması, herkesin
islâmî kâidelere % 100 uyması, herkesin hakkına râzı olması, kimsenin
kimseyle bir probleminin olmaması anlamına gelir.
Hayatta böyle ideal toplum bulmak pratik açıdan mümkün değildir.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟den sonra, gerek düşüncelere ve
gerekse amellere ilişkin en çok paralel çizgiye sâhip olan bir kişi varsa o da,
muhtemeldir ki, Ebû Bekir (RA) Hazretleri‟dir. Doğruluğun bu mertebesine
bilindiği gibi sıddıklık derecesi denir. Sıddıklık derecesi, peygamberlik
mertebesinin hemen altında bulunmaktadır.
Şimdi konuyu toparlamaya çalışırsak:
Güzel istikâmetin kaynağı, İslâm Ve Kültürümüz, özellikle de
İslâm‟dır. Dolaysıyla, bütün sorunların minimuma indirilmesi ancak, Orta
Yol‟un uygulandığı İslâm‟daki Ehl-i Sünnet yolunun benimsenip
uygulamasıyla mümkündür.
Aşırılıklardan korunmak için nefislerimizi, “Şüphe yok ki Allah, aşırı
gidenleri sevmez” ve “Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayınız¥” âyetleri
ile “Emrolunduğun gibi (dos)doğru ol! ” şeklindeki Allâhü Teâlâ‟nın îkazını
her an göz önünde tutmaktan başka bir çâre olmayacağına alıştırmalıyız,
vesselam.
İşte o zaman doğruluğun bereketine kavuşuruz!
Gerçek (hak) sözlü insanlara Allah (CC), her zaman yardım eder.
Onların işlerini toplu kılar, hattâ günahlarını bile bağışlar73. O Allah (CC) ki


Mâide Sûresi, âyet 87.
Bakara Sûresi, âyet 195.

Hud Sûresi, âyet 112.
73
Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey îman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah
sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir
başarıya ulaşmıştır.”
¥
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böyle doğru sözlü kimseleri, Mâide Sûresi‟nin 105. Âyeti gereğince, hıfz-ı
himâyesine alır.
“Ey îman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru
gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü
Allah‟adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektirMâide Sûresi, Âyet 105”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Tehlikeli de olsa doğruluğa
sarılınız. Muhakkak ki kurtuluş doğruluktadır74“ buyurmuşlardır. Hz. Ali
(RA)Ω da “Her zaman doğru konuşun; çünkü o kurtarıcıdır.” demiyor mu?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten ve kötülüklerden
alıkoymaya gayret edeni öven Yüce Allah (CC), “İçinizden hayra çağıran,
iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa
erenlerdir75“ buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün hayâtı
boyunca fıtratı îcâbı, Allah‟ın (CC) emri gereğince, mü‟minlere karşı şefkat
ve merhâmetle muamele etmiş76; huysuzluk, katı yüreklilik ve kaba
konuşmaktan sakınmış, insanların en hayırlısı olarak yaratılan77 ümmetine
de, ya hayır söylemesini, ya da susmasını tembih etmiştir78.
Bir kimsenin, benliğine (nefsine) uyarak diğer bir kimseye, “fâsık”
veyâ “kâfir” gibi kelimelerle söz atmasını da yasaklayan, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, “O, kimsede bu hâller mevcut değilse, bu gibi sözler onu
söyleyene döner79“ demişlerdir.
Şimdi bu açılımlardan ne anlamış bulunuyoruz?
Bugünkü mücâdelelelerin iç yüzünü, özgür olanlarla gönlü açık
olanlar, tıpkı İbrahim Hakkı Hazretleri‟nin:
“Hak şerleri hayr eyler,
İbn-i Ebi Dünyâ.
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
Âl-i İmran Sûresi, âyet 104.
76
Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kâfirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara
karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.”
77
Âl-i İmran Sûresi, âyet 110: “Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere
yaratıldınız.”
78
Riyâzü's-Sâlihîn.
79
Riyâzü's-Sâlihîn.
74
Ω

75
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Zannetme ki gayr eyler.
Ârif anı seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…”
terennümleri ahenginde ve içeriğinde, eskiden gizliden yapılanları gönül
gözleri ile seyreden ârifler gibi, şu imkânlar içinde dahî benlik, ideoloji ve
kindarlık duygularıyla perdelenerek göremeyenlerin yanında, apaçık olarak
seyrediyorlar.
Biliyorsunuz ya, benliğin amansız sonucu, istidrac ile bitiyor…
“İstidrac nedir” mi diyorsunuz?
Benliğin bir başka yüzü daha vardır ki, buna istidrac80 denmektedir.
İstidraca kapılmış insanların iplerini, Hak Teâlâ serbest bırakmıştır. Bunların
olağanüstü hâller göstermelerine bile müsaade edilmiştir. Peygamberlerin
gösterdikleri olağanüstü hâllere mûcize, velîlerin gösterdikleri olağanüstü
hâllere kerâmet dendiği gibi, böyle yollarını sapıtmış aşırıların gösterdikleri
hâllere ise, istidrac denmektedir.
Yüce Yaratıcı, istidrac sâhiplerine hayatta hiçbir sıkıntı vermediği
gibi, bütün arzûlarını da eksiksiksiz yerine getirir, sırf Âhiret‟te hesâba çekip
azâbı tattıracağı sırada, “Ya Rab‟bi! İstediklerimi vermediğin için bu
günahları işledim.” ya da “İstediklerimi verseydin, bu günahları
işlemezdim.” demesin diye…
Daha çok nefislerin hâkim olduğu bugünkü dünyâda, Türkiyemiz‟de
de enteresan olaylar olmaktadır. Öyleki, bu nedenlerden dolayı, hiçbir şey,
artık, Türkiyemiz‟de de eskisi gibi olmaz / olmuyor / olmayacak…
Çünkü Dünyâ dönüyor, her şey değişiyor, tıpkı bir zamanlar, Kur‟an
okutan hocaları, sürek avı ile jandarmalara yakalatıp, Müslümanları olmadık
zulümlere tabîtutan zihniyetin bugünkü uzantılarının da, artık, 17 Aralık
80
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc, En Son Erişim Târihi:
22.03.2014.

Serdaroğlu, H., İlahiyat Fakültelerinde Yetişen Belam lar!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son Erişim Târihi:
03.01.2013.
("Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi." (T.C. Başvekâlet - Matbuat U-mum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)
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2014‟ten sonra, “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş…” atasözü
gereğince, Pensilvanya‟da ikâmet eden, kendilerine uygun, bir hoca
efendilerinin olması gibi…
“Büyük lokma ye de, büyük söz söyleme!” demiyorlar mı?
Nefsine kapılarak ucub hastalığına kapılmış olan, yukarıda söz konusu
edilen, arkadaşımızın Face Book‟taki son sözleri de şöyleydi:
“... Bir ailede anne ve babadan gelen mutsuzlukta, olan çocuklara
olur… Bizler aynen böyle olduk... Euro, 4 TL ye, dolar 3.80 oldu. Başka
hükümetlerde de, CHP de olsa, bunları sonuna kadar karşı dururum... Çok
acı bir örnek vereyim, 2 gündür polis cenazesi üzerinden iktidar siyaset
yaparken, alevi mübaşirden tek gık yok... Hani ayırımcılık yoktu, hani alevi
açılımı, hani çalıştaylar... Hani, hani demekten utanıyorum… Saygılar.”
“Hıh! Arkadaşımız kendisini, yeri geldiğinde, mâsum ve günahsız
çocuklar gibi de, sayabiliyor, işe bak sen!”
Arkadaşımızın bu sözü, görüldüğü gibi, açıkça kendini günahsız
sayarak, ona göre konumlandırıp veryansın ettiğinin bir delîli
mahiyetindedir. İşte böyle yanlış görüşlere inandığı için, insanın gözü, ister
istemez, suçu, eksiklikleri, olumsuzlukları, hep karşısında arama hatâsına
düşer de, kendi durumunu hiç irdelemez. Çünkü kendisinin tertemiz olduğuna
baştan inanmıştır.
İşte böylece insan kendini gereği gibi tanıyamadığı için, hayâtı hep
yanılgılardan kurtulamaz ve gerçeklere hiç ulaşamaz…
Euro, dolar sözlerini geç! Mâneviyatsızlığın temelininin, zâten
materyalist zihniyetlerde euro, dolar gibi, maddî zenginliklere bağlılığından
dolayı, bunların zikredilmeleri, kendi içinde normal değil mi?
Diğer, “Çok acı bir örnek vereyim, 2 gündür polis cenazesi üzerinden
iktidar siyaset yaparken, alevi mübaşirden tek gık yok... Hani ayırımcılık
yoktu, hani alevi açılımı, hani çalıştaylar... Hani, hani demekten
utanıyorum…” sözü yine zihniyet farklılığından doğan benlik tepkilerinin
başka versiyonlarıdır.

"Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs.l942 ) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.)
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“Başka hükümetlerde de, CHP de olsa, bunları sonuna kadar karşı
dururum” cümlesi de, benim bütün söylediklerimi yâni sorunun
arkadaşımızda olduğunu, zâten teyit etmekte ve de kısaca özetlemiş
bulunmaktadır, zâten…
Arkadaş bununla demek istiyor ki, “Bende bu benlik olduğu
müddetçe, bu yöneticilerimizde, örneğin Kuzey Kore Diktatörü‟nde görülen,
nefsî diktatörlük mâcerâlarına benzer bir şekilde, bir puşluk korkusu ve
baskısı olmayacak… Bu garanti olduğu için benlik canavarı beni, hep böyle
kullanacak, ölçü kavramını hâkim kılacak olan, rûhuma hiçbir zaman beni
teslim etmeyecek, hep böyle, mâceradan mâceraya sürüleyip duracaktır.”
Nefsim istemese bile bendeniz, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker“
görevi nedeniyle konuşmak zorunda olduğum için, yalnızca burada İslâmî ve
Kültürel kaynak ve referanslara dayalı olarak konuşuyorum…
Bu nedenle, şu satırları dahî bana yazdıran tek mecbûriyet, Emri „Bil
Mâruf Nehyi Anil Münker görevi‟nin dürtüsünden, zorlamasından başkası
değildir, elbette... Eğer Allah (CC) insanlara böyle bir görev vermemiş
olsaydı, inanınız ki, sıhhatimin iki paralık olduğu şu sıralarda, iki kelimelik
dahî bir söz etmezdim! Ben de elbette İnönü Zihniyetindekiler gibi, hayat
kâm almasını da bilirdim, eğlenmesini de… Ama gerçeklere inandığımız için,
durum onların bildikleri gibi, öyle nefsî ve basit değildir, bilesiniz!
Benliğin zıddına “mahviyet” denir.
Mahviyet benliğin, eğitim ve terbiye ile etkisinin yokedilmesinin,
bilimsel adıdır; insanın benlikten sıyrılıp bir hiç olduğunu anlaması ve o
şuurunu dâimâ muhafaza etmesidir. Bu bir kabul değildir. Bu işin gerçeğidir.
Sonuç olarak mahviyet, kişinin bu gerçeği anlayıp, nefsini rûhun
(gönlün) kontrolüne vermesi, bunu da nefsine hazmettirmesidir81.
İnsanın nihâî hedefi, takva ve mahfiyet82 olmalıdır.
2000‟li yıllarda Üniversite‟de odamda otururken, bir öğretim üyesi
tarafından kapı vurulmuş, aralanmış, bir arkadaş selâm vererek ne yaptığımı

81
Temiz., M., Mahviyet, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/TEMĠZLĠK%20VE%20MAHVĠYET.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/TEMĠZLĠK%20VE%20MAHVĠYET.doc, En Son Erişim Târihi: 22.03.2014.
82
Temiz, M., Mahviyet, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son Erişim Târihi,07.04.2014.
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sormuştu. Burada belirtmek istediğim hedef, işte bu cevâbın içinde
bulunuyordu:
Arkadaşa cevâbım, aynen şöyle olmuştu:
“Mahviyetimin yarıçapını sonsuza kadar büyütmeye çalışıyorum.”
Hayâtımın sonuna kadar, ben de nefsimi bu hâle zorlamaya
kararlıyım, işte... Onu size de tavsiye ediyorum, şimdi…
Ama muvaffâkiyet, yalnızca Allah‟tandır
dilemesiyledir83. O da ayrı bir gerçektir, tabiatıyla…

(CC)

ve

O‟nun

Mahviyette muvaffak olmanın yolu Rûhumuzu nefsinimiz üzerine
hâkim kılmaktan geçmektedir.
İnsan, ruh ve nefsin açınımlarının bir kompozisyonudur.
Ruh, özelliği gereği olarak, insanın Allah (CC) ile ilişkisini sağlar.
Kalpte ya da gönül denen yerde bulunur. Gönül, Allah‟ın (CC) doğrudan
doğruya tecellî ettiği yerdir. Yâni burası, Allah‟ın (CC), hiçbir yere sığmam
ama Mü‟min kulumun gönlüne sığarım dediği yerdir.
Rûhun, beyin de bulunan, akıl ile de işbirliği yapma kaabiliyeti de
vardır. Ama ruh, nefsin karşısında zayıf düşürülmüş ise, kişinin bu durumuna,
dünyâlaşmak denir. Bu durumda rûhun kişi üzerindeki etkisi, kişinin
inançsızlık derecesi ile orantılı olur. Örneğin imansız kâfir ya da ateistlerde,
rûhun etkisi hiç yoktur.
Nefsin varlığı, yukarıda da söylendiği gibi, rûhun dünyâda tutunup
kalabilmesinin nedeniyle, şarttır. Nefis ölürse, ruh dünyâda tutunamaz. Onun
için nefis de, insana yüklenmiş bir emânettir. Dolayısıyla, insanın nefsinin de
hakkını, peygamberlerden gelen ölçüler nispetinde, vermesi şarttır ve farzdır.
Bile bile nefsinin hakkını vermeyerek ölen bir insan, kâtil sayılır.
Nefsin gıdasını bugün bilmeyen yoktur… Nefis, hiçbir zaman, tatmin
olmayan bir özelliktedir. Nefsin son hedefi, örneğin Firavun gibi olmaktır.
83
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc, En Son Erişim Târihi, 07.04.2014.
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Hırs, ihtiras, zâlimlik, para, zeginli, zevk, eğlence, her neyse, böyle bâtıl
sayfasında neler varsa, bunların her biri, onun ulaşmak istedikleri
arasındadır.
Nefsin güçlenmesi demek, rûhun aynı oranda zayıflaması, güçsüz
kalması demektir. Ruh ve nefsin birbirlerine karşı durumları âdetâ tahterevalli
örneği gibidir…
Nefsin nasıl kuvvetleneceğini, hemen hemen bilmeyen yok gibidir.
Çünkü günümüzde çoğu insan, hep nefsini kuvvetlendirmenin peşinde
koşmaktadır. Ama bugün asıl bilinmeyen, ruh ve rûhun nasıl
kuvvetlendirileceği konusudur.
Günümüzde insanlığın çektiği ıstırapların tek sebebi, işte rûhun
gerekli olan, gıdâsının ihmal edilmesi, ruh ve fonksiyonlarının devreden,
tamâmen, el çektirilmesinden kaynaklanmaktadır.
Rûhun kuvvetlendirilmesinin gerek şartı, kişinin önce kendini
tanımasıdır. Kişinin Rab‟bini tanıması ondan sonra başlar… Bugün
insanların çoğu, kendini bilmiyor, tanımıyor…
Kendini tanımanın gerek şartı ise, İslâm‟ın îmânını samîmi olarak
benimsemesidir, yâni mü‟min olmasıdır. Bu aynen şunun gibidir:
Müslüman olmayan bir kişi, elektrik verilmemiş bir binâya
benzetebilir. Binâda bütün donanımlar eksiksiz ve tamdır, en son modeldedir.
Binâda en son modelde, Elektik Tesisatı da döşenmiş ve mükemmeldir,
yalnızca şalter indirilmemiş, binâya elektrik verilmemiştir.
Bugünkü Yahûdi ve Hristiyanlarla, îmanları, şu veyâ bu sebepten
dolayı, gitmiş olanların her biri, kabaca, işte yukarıda tanımlanan, elektriksiz
olan ev benzerindedirler. Îmanları olmayana, kâfir dendiğini bilmiyor değiliz.
„Kâfir‟ kelimesi, bilimsel açıdan „örten‟ demektir. Kullanıldığı dini alan
açısından ise, “doğruyu-gerçeği yâni hakkı örten” demektir. Teknik açıdan
ise, şalterin açık olması demektir. Bu söylenenlerin delilleri âyetlerle sâbittir.
Etki açısından söylemek gerekirse, „kâfir‟ kelimesi, karanlığı çağrıştırır;
şalter açık olduğunda, her tarafın zifiri karanlık olması gibi…
Bugünkü Yahûdi ve Hristiyanlarların kâfir olduklarının delili için
aşağıdaki iki âyet verilebilir:
”Yahûdiler, Uzeyr Allah‟ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh
(İsa) Allah‟ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir.
(Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah
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onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar! Tevbe Sûresi,
âyet 30”
”Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler kesinlikle kâfir
oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de
Rab‟bim, sizin de Rab‟biniz olan Allah‟a kulluk edin. Kim Allah‟a ortak
koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı
da ateştir. Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur, Mâide Sûresi, âyet 72”
Önce Müslümanken îmanları, şu veyâ bu sebepten dolayı gitmiş olan,
o kadar çok insan var ki, bugün… Bu durum, evin elektriğinin, sigortanın
atması gibi, bir nedenle kesilip, evin elektriksiz kalmasına benzer. Ev çok
mükemmel de olsa, böyle bir evin içinde, ne lâmbalar ışıtır, ne televizyon
çalışır, ihtiyaçlara ilişkin hiçbir cihazdan faydalanamazsın…
Bugün bu durumdaki insanların içinde bulundukları duyarsızlık hâli,
Hz. Ömer (RA)‟ın Müslüman olmadan önceki durumu gibidir. Bu durumunu,
Hz. Ömer (RA)‟ın kendisinden de dinleyebiliriz:
Hz. Ömer (RA)‟ın, Müslüman olduktan sonra, hiç unutamadığı iki şey
vardır:
”Hayâtımda hele hele iki husus var ki, Hatırladığım zaman, bunların
birisinde çok üzülüyorum… Diğerinde ise, tuhafıma gittiği için gülüyorum”
dedikten sonra, şöyle devam ediyor:
“Aklıma geldiğinde beni üzüntüye gark eden husus şudur:
“5-6 yaşlarındaki kızımı yanıma aldım, onu toprağa gömmek için,
çukur kazmaya başladım… O arada gözüme toprak gitti… Kızım, gözümden
toprakları çıkarmaya çalışırken, onu, dalgınlığından faydalanarak, itip canlı
canlı toprağa gömdüm. Bu durum şimdi aklıma gelince o kadar üzülüyorum
ki…”
“Hatırladığımda güldüğüm diğer husus da şudur:”
“Îman nasip olmadan önce, ellerimizdeki elma şekerlerinden putlar
yapar, tanrı diye onlara bir müddet tapardık… Sonra da, o taptığımız
tanrıları şeker niyetiyle yerdik…”
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Günümüzdeki îmansızların ya da îmanları gitmiş olanların içinde
bulundukları haleti rûhiyeleri (durumları), işte üç aşağı-beş yukarı, Hz. Ömer
(RA)‟ın bizzat yaşayıp anlatmış olduğu, îmansızlık hâlindeki durumu
gibidirler. Onlar ne kadar akıllı, zekî olduklarını söyleseler bile, îmanlı
insanların bakış açılarındaki netliklere aslâ kavuşamazlar. Bu nedenle,
“Bugün insanların çoğu kendini bilmiyor, tanımıyor…” dememin önemli
sebebi, bu târihi deneyime dayanmaktadır.
Nitekim Peygamberimiz (SAV), “Mü‟min Allah‟ın nûru ile bakar” ya
da “Mü‟min‟in ferâsetinden sakınınız, çünkü o Allah‟ın nûru ile bakar”
dememiş midir?
Îman nûru öyle bir nurdur ki, bakış açısını anında kökünden
değiştirir. Örnek mi istiyorsunuz. Olay uzun da ben burada kısa kesiyorum:
Mekke müşriklerinden birisi Peygamberimizi öldürmek için, kılıcını
beline sarıp, Müslümanlara esir düşmüş olan, oğlunu kurtarmak bahânesiyle,
Medine‟ye geliyor.
Hz. Ömer (RA):
“Bu Allah‟ın, (CC), düşmanı Umeyr İbni Vehb‟dir. Vallâhi o, sâdece
bir kötülük için gelmiştir.”
“Gidin Resûllüllah (SAV)‟in yanında durun… Dikkatli olun ki, bu pis
hilekâr ona bir kötülük etmesin!” deyip kendisi de Resûllüllah (SAV)‟in
yanına varır:
”Ey Allah‟ın Resûlü! Allah‟ın (CC) düşmanı İbni Vehb kılıcını
kuşanarak gelmiş. Ben onun sâdece kötülük için geldiğini tahmin ediyorum.”
der.
Resûllullah (SAV) Hz. Ömer‟e:
“Onu benim yanıma getir!” emrini verir.
Hz. Ömer Vehb‟in yanına gider, yakasından tutar ve kılıcının bağını
boynuna geçirip, onu Resûllullah (SAV)‟in yanına götürür.
Peygamber (SAV) Efendimiz, „Buralarda ne geziyorsun diyor?‟ diye
sorunca, Vehb, „Şu çocuğu belki kurtarayım ümîdiyle geldim‟ diyor…
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Uzun lâfın kısası, kendisine Müslüman olması teklifi yapılıyor,
olmayınca da bunu Medîne‟de hapse atıyorlar…
Ama bu kişi, Mekke‟nin ileri gelenlerinden, meşhur bir kişi olduğu
için, Peygamber Efendimiz (SAV), ona karşı iyi, yiyecek ve içeceğinde titiz
davranılmasını istiyor… Kendisi de, onu her gün bir kere ziyâret ediyor. Her
ziyâretinde de niyetini soruyor… O da, her teklifte, Müslümanlığı
reddediyor…
Nihâyet üçüncü tekliften sonra, Peygamber Efendimiz (SAV) onu
salıveriyor… Bu zat, serbest kalıyor… Ama Vehb, bunca iyi davranış
karşısında çok etkileniyor… Gidiyor, bir su kuyusun başında yıkanıyor, geri
dönüyor, Müslüman olmak istediğini söylüyor:
Derhâl, “Lâilâhe illâllah, Muhemmedürrasûlüllah-Allah tek ve birdir,
Muhammed O‟nun kulu ve Resûlüdür”ü okuyor. Bu söylediklerini kalbi ile de
tastik ederek, Müslüman oluyor…
Şimdi asıl söylemek istediğim bundan sonra…
Müslüman olur olmaz, Vehb kendinde öyle bir dönüşüm hissediyor
ki, bunu dile getirip, oradakilerle paylaşmadan edemiyor… Diyor ki:
”Yâ Muhammed! İnanınız ki, Müslüman olmadan önce seni dünyânın
en çirkin, en kötü insanı olarak görüyordum… Ama şimdi seni canımdan
daha çok seviyorum”
Ne oldu yâni? Olan şudur:
Îman nûru (bilimsel tâbirle pozitif dalga) gelince, zulmet (karanlık,
bilimsel tâbirle negatif dalga) yok olup kayboldu… Bunun sonunda her şey,
normal gerçekliğiyle görülmeye başladı. Bilimsel olarak konuşmak gerekirse,
bu dönüşümle, kendini çepe çevre kuşatmış bulunan ve özgür irâdesini
müthiş bir baskı altında tutan, negatif dalgaların tasallutundan, sıkıcı ve
tahrip ediciliğinden kurtarıp, normal bir insan serbestliğine kavuşmuş
bulunuyor…
Anti parantez olarak burada, hemen herkesin ya da yakınlarının
başından geçmiş ve bilinen bir olay olarak, pratikte en çok ve en belirgin bir
şekilde çok sık rastladığımız, nazar olayına ilişkin, negatif dalganın
etkinliğini göz önünde bulundurursak, bu son paragraftaki açıklamaların, ne
derece önemli olduğunu, belki biraz daha, yakından kavrayabiliriz.
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Her insanın gözünde, az ya da çok, nazara ilişkin negatif dalga vardır.
Daha çok da bir şeyin beğenilmesi sırasında, elektrik çarpması gibi, hemen
birden etkili olanları olduğu gibi, bir müddet sonra etkisini gösterenleri de
vardır. Beğenme ya da beğenilme konusunda, çocukların, daha çok
(çoğunlukla) anne ve babaları tarafından nazarlanarak hastalandıkları, artık
bugün bilinmeyen bir şey değildir.
Bu sıralarda Face Book‟ta gördüm… Mehmed Zahid Kotku (RhA)
Hazretleri diyor ki, bir şeyi beğendiğiniz anda, “Çok güzel, maşallah!” değil
de, “Maşallah! Çok güzel! deyiniz demektedir. Dikkat ediyor musunuz?
Beğendiğiniz anda nazar olayı, elektrik çarpması gibi, hemen ortaya
çıkmadan önce, “Mâşallah!” sözü ile negatif dalganın etkisiz duruma
getirilmesi dile getirilmektedir, bu sözde…
Biraz daha açmak gerekirse, bir şey için söylenen, “Çok güzel,
maşallah!” sözünde “Mâşallah!” sözü olsa bile, ilkin gözdeki nazar dalgası,
“Çok güzel” sözü ile etkili hâle gelmekte (tetiklenmekte), etkisini ânında
hedefte göstermektedir.
Beğenilen güzel bir şeydeki güzelliğin görülmesiyle, “Maşallah! Çok
güzel! sözü teleffuz edilerek, daha ilk durumda, yâni güzellik duygusunun
gözdeki nazar dalgasını uyarmadan hemen önce, teleffuz edilen, “Maşallah!
Îlâhî sözünün özel pozitif dalgası, devreye girerek, her şeyi normal düzeyine
getirmektedir.
Görüldüğü gibi, pozitif dalganın ana şalteri, îmandır. Diğer pozitif
dalgalar vücûdu, ancak bundan sonra sarmalar ve kaplar…
Peygamber Efendimiz (SAV)‟in şu hadisini de bir düşünüz: “Mü‟min
Mü‟minin aynasıdır.”
Vehb, Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz (SAV)‟e
baktığı zaman, bir ayna gibi olan, Peygamber Efendimiz (SAV)‟de,
kendisindeki zulmeti, kendi kötülüğünü görüyor, bu kötü görünüşü,
Peygamber Efendimiz (SAV)‟in kötülüğü zannediyordu84…
Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimiz (SAV)‟e baktığında
ise, îman nûru (bilimsel tâbirle pozitif dalga) ile baktığı için, Peygamber
Efendimiz (SAV)‟i, bu sefer kendi pozitif dalgasıyla, güzel olarak, gördü…

84
Temiz, M., BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.doc, En Son
13.05.2014.

Erişim

Târihi,
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Demek oluyor ki sonuçlar hep, bakış açılarına bağlı kalmaktadır. İşte
buradan da bir kere daha anlaşılmaktadır ki, iyi niyet, samîmiyet ve olumlu
yorumların değerine diyecek yoktur!
Çünkü bugün bilimsel olarak bilinmektedir ki, herbir kişi, kendi
düşüncelerinin birer fonksiyonu durumdadır.
Bu sebeptendir ki, bir kişinin kendini tanımasının gerek şartı, İslâmî
îmânı samîmi olarak benimsemesidir.
Rûhun hayâta, nefis sâyesinde, tutunabilmesi nedeniyle, nefsimize çok
muhtâcız. Ama nefsimizin vücûdumuza tamâmen hâkim olması da, ruhsal
fonksiyonlarımızın tamâmen sönmesine, böylece vücûdumuzun nefsimizin
esiri olmasına yol açmaktadır. Onun için izlenecek yol orta ölçülü bir
davranış olmalıdır.
Ama şahsen bendeniz, daha çok, Millet ve Memleketimiz‟in geleceği
konusundaki, orta ölçülere yoğunlaşmış bulunuyorum... Kendi
menfaatlerimin, Memleket ve Millet menfaatlerinden, çok farklı olduğu
bilincimi, hiç yitirmiş değilim, hamdolsun!
Örnek vereyim… Ekteki yazıda da görüleceği üzere85, benim
geçmişte meselâ bir, “Nöroloji Servisi Macerâm” var… Onu okursanız, ne
demek istediğimi, orada daha fazlasıyla kolayca, anlamak mümkündür.
Daha sonra da, ne demek istediğimin, daha kuvvetli bir vurgusu,
aşağıdaki yazıda bulunmaktadır86:
Yânî işin özü şudur:
Eğer Müslümansak bunlara inanmak ve hayâtımızı ona göre
düzenlememiz gerekiyor:
Aşağıdaki âyete göre, başımıza ne geliyorsa, bir kere bu, kendi
günahlarımızdan ya da Allâhü Teâlâ‟nın vermiş olduğu, nîmetlere karşı tam
şükretme (teşekkür etme) becerisinde bulunamayışımızdandır. Bunu hangi
delîle göre söylüyorum?
İşte âyet:

85
Kim Kime Dumduma! Ey Yetkililer!
http://mtemiz.com/bilim/KĠM%20KĠME%20DUMDUMA!%20EY%20YETKĠLĠLER!.pdf

86

Hıh! Zarar EtmiĢmiş de! Yazıklar Olsun!
http://mtemiz.com/bilim/HIH!%20ZARAR%20ETMĠġMĠġ%20DE!%20YAZIKLAR%20O
LSUN!.pdf
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”Muhakkak Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, ama insanlar
kendilerine zulmediyorlar. Yunus Sûresi, âyet 44”
Peki, insanlar kendilerine nasıl zulmediyorlar?
İnsanların yaratılışlarının esâsı nedir?
Önce bunun bilinmesi gerekiyor…
Sonuç olarak, önce insanın, ilim ve / veyâ bilimle kendini bilmesi,
tanıması gerekiyor ki, ancak ondan sonra, Allâhü Teâlâ‟yı tanımaya sıra
gelebilsin… “Ancak kendini bilen, Rab‟bini bilir” Hadîsi Şerifi‟nin de işâret
ettiği gibi, kendisinin daha ne olduğunu, niçin yaratıldığını, yeterince ya da
gereğince doğru dürüst araştırmamış olanlar ve bilememiş olanlar, nasıl
Allâhü Teâlâ‟yı tanıyacak da, hatâsız işler yapmaya muvaffak olabilecek?
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OLUMLU OLUMSUZ DALGALAR VE NÙR
Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti
Özler:
Günümüz terimleriyle iyilikler, şer ve belâlar,
sırasıyla, aslında “Pozitif Düşünce“ ve “Negatif Düşünce“ demektir.
Îmanî ve îtikâdî davranışlarla iyilikler
ve iyi niyetli davranış ve kararlar pozitif düşüncelerin kaynaklarını
meydana getirirler.
“Amellerin sevâbı vardır. Her sevâbın da kendine
mahsus nûru (ışığı) vardır. O sevâbın nûru vücûdumuzla birleşir€.”
Tegâbün Ve Nisâ sûrelerinin, sırasıyla, 8 ve
174. âyetlerindeki “Allah‟a, Peygamber‟ine ve indirdiğimiz
o nûra (Kur‟an‟a) inanın!” ve “Şüphesiz size Rab‟binizden kesin bir
delil geldi ve size apaçık bir nûr indirdik.” şeklindeki ilâhî kelâmlara göre, mürşitlerin en
yükseği, Allah‟ın (CC) kelâmı ve Peygamberi‟nin Sünneti‟dir.
“Işığın yansımasına da nûr denildiği gibi, gerek duyguya âit ve
gerekse akıl ve idrâke âit her çeşit karanlıların zıddı olan vicdan ve sezgide ortaya çıkan
dış ve iç tecellî ve doğuşların hepsine de nûr denir.”
Elmalılı Hamdi Yazır
Goethe‟nin, “Beşeriyet ve ayağın
bastığın her şey, çimenler, çiçekler O‟nun
nefesiyle yaşıyor87” şeklinde anlattığı Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in kutsal nefesini Güneş ışığından daha üstün tutması,
boş bir laf değil, tam bir gerçeğin ifâdesidir.
Pozitif düşünce,
organları, dolayısıyla, kişiyi
gelişmeye ve varlığını sürdürmeye;
negatif düşünce ise organların harâbiyetine,

€
„O sevâbın nûru vücûdumuzla birleşir.‟ sözü, bugünkü teknik lisanda, „O sevâbın nûru, vücûdumuzun
her bir zerresinin yayımladığı dalgayla girişime uğrar (O sevâbın nûru, vücûdumuzun gelişmesi yönünde etki eder.)
anlamında alınabilir.
87
Nurbâki, H., Tek Nur, (5. Baskı), Damla Yayınevi 1985, İstanbul.
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Dolayısıyla,
kişiyi bitirmeye ve
yokluğa doğru götürmektedir.
Daha da genellemek gerekirse:
İslâmî ya da Şerî hükümleri uygulayanlar,
maddî ve mânevî olarak gelişmekte; Şerî hükümlere
uymayanlar maddî ve mânevî olarak yokluğa doğru gitmektedirler.
En korkunç gerçek câhilliktir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Gerçekten Allah Teâlâ, gündüz âyeti olan
Güneşi ilk yaratılışında bizâtihi ziyâ (ışık) kaynağı olarak
yaratmış ve henüz onu mahv ve tekvir etmediğinden, o ziyâ kaynağı istikrârını
bulmak üzere şimdi olduğu gibi dönüp durmaya devam etmektedir.”
“Gece âyeti olan Ay‟ı ise ilk
yaratılışından çıkarıp söndürmüş,
yâni ilk şeklini mahvetmiş, değiştirmiş ve
ona ikinci bir yaratılış aşaması vererek ziyâdan yansıyan
bir nûr ihsan etmiştir.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 12
“Allah (CC) göklerin ve yerin nûrudur.”
Nûr Sûresi, âyet 35
“Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza
delâlet eden birer delil kıldık. Sonra Rab‟binizden
bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesâbını bilmeniz için
gecenin karanlığını silip (yerine) eşyâyı aydınlatan gündüzün aydınlığını
getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık.”
Ġsrâ Sûresi, âyet12

Pozitif Düşünce (Pozitif Dalga)
Bütün insanların beyin yapıları, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesiyle, genel
anlamda O‟nun Er-rahmân ism-i şerifinin tecellîsi gereği ve doğru kabul
ettiği hüküm ve gerçeklere uygun olarak, hemen herkes için, belli bir düzen
ve donanımda yaratılmıştır.
Şerî olarak Allâhü Teâlâ tarafından bildirilen bu “doğru” hüküm ve
gerçeklere uygun şekilde insan beyninde uyandırılan algıların (idraklerin)
sebep olduğu Kimyâsal ve Elektriksel uyarımlar sonunda bütün vücûdu etkisi
altına alarak Evren‟e yayılan düşünceye, bugünkü bilimin verilerine göre
“Pozitif Düşünce“ denir.
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Mubahlar ve Şerî hükümler dışında kalan hüküm ve davranış ve
olayların sebep olduğu Kimyâsal ve Elektriksel uyarımlar sonunda bütün
vücûdu etkisi altına alarak Evren‟e yayılan düşünceye ise, “Negatif
Düşünce“ adı verilir. Pozitif ve negatif düşüncelere bağlı olarak beyinde
üretilen dalgalar da yine ayni isimlerle adlandırılırlar.
Elmalılı, Şerî hükümlerin iyilikler sınıfından, Şerî hükümlerden
olmayanların ya da derecesine göre tasvip görmeyen hükümlerin şer ve
belâlar sınıfından olduğunu, söylemektedir. Günümüz terimleriyle iyilikler,
şer ve belâlar sırasıyla aslında, “Pozitif Düşünce“ ve “Negatif Düşünce“
demektir.
Günümüzde bilimsel olarak da bilinmektedir ki:
Îmanî ve îtikâdî davranışlarla iyilikler ve iyi niyetli davranış ve
kararlar, pozitif düşüncelerin kaynaklarını meydana getirirler.
Benzer şekilde:
İnkâr, küfür, ümitsizlik, tezat, şüphe, kuruntu, sapıklık, câhillik, eksik
bilgi, fâsıklık, heveslere uyma, terbiyesizlik, nankörlük, ahlâksızlık, haddini
bilmezlik ve tereddüde dayalı nankörümsü, gerçek dışı ve yalancı
davranışlarla şer, belâ ve kötü niyetler ise, negatif düşüncelerin kaynaklarını
oluştururlar.
Her bir insanın beyni, îmanî ve îtikâdî davranışlarla iyilikler ve iyi
niyetli davranışların, beyinde etkileyiş oranına bağlı olarak, her an pozitif ve
negatif dalgalar yayımını sürdürür. Bu dalgalar, beyinden başlayarak, uzaya
ve bütün vücûdun en ince noktalarına kadar yayılırlar; özellikle, vücûdun en
ince zerresinden en büyük organına varıncaya kadar her şeye etki ederler.
Bu dalgalar, „nazar oloyı‟nda88 da olduğu gibi, genel anlamda
başkalarına da etki ederler. Etkinin derecesi, düşünceleri tetikleyen söz, fikir
ve ifâdelerin Şerî ve Şerî olmayışına bağlı olarak, az veyâ çok olur. Meselâ,
helâl sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif düşünceler veyâ bunlara ilişkin
88
Temiz, M., Güzellik Ve ġöhret Âfeti-Göz Değmesi (Nazar), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GÜZELLĠK%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ-GÖZ%20DEĞMESĠ%20(NAZAR).pdf YA
DA http://mtemiz.com/bilim/GÜZELLĠK%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠGÖZ%20DEĞMESĠ%20(NAZAR).docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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pozitif beyin dalgaları, sünnet sayılan, iyiliklerin sebep olduğu pozitif
düşüncelere veyâ bunlara ilişkin pozitif beyin dalgalarına göre daha şiddetli
olacak demektir.
Benzer şekilde, haram sayılan kötülüklerin sebep olduğu negatif
düşünceler veyâ bunlara ilişkin negatif beyin dalgaları, mekruh sayılan,
kötülüklerin sebep olduğu negatif düşüncelere veyâ bunlara ilişkin negatif
beyin dalgalarına göre, daha şiddetli olacak demektir. Bu yüzden,
hasetçilerin, sihirbazların ve nazarcıların saldıkları dalgaların hasarları da çok
daha şiddetli olur / oluyor / olmaktadır.
Işık ve Nûr
Ahmet bin Mübârek tarafından tercüme edilen, 1969 yılında Mehmet
Zahit Kotku tarafından basılan, El Ġbriz adlı kitabın 191. sayfasında
anlatıldığına göre, 17. Yüzyıl‟da Fasta yaşamış, Abdül Aziz Debbah
Hazretleri, günümüzde deneyle gösterilmiş olan, bu dalgalara benzer
dalgalardan şu şekilde bahsetmektedir:
“Amellerin sevâbı vardır. Her sevâbın da kendine mahsus nûru (ışığı)
vardır. O sevâbın nûru vücûdumuzla birleşir€.”
Abdül Aziz Debbah Hazretleri, her şeyin bir nûru olduğu gibi, Kur‟an
âyetlerinin de değişik renkli nûrlara sâhip olduğunu söyleyerek, “Kur‟an‟da
Allah‟ın (CC), buyrukları yeşil renkli bir nûra, gazap âyetleri sarı renkli bir
nûra, insanların sözleri beyaz renkli bir nûra sâhiptir.” demektedir.
Nûr Sûresi‟nin 35. Âyeti‟nde, “Allah (CC) göklerin ve yerin
nûrudur.” dendiğine göre nûr da, Allah‟ın (CC) Nûr adının bir tecellîsi
olmaktadır.
Allah‟ın (CC) Yunus Sûresi‟nin 5. Âyeti‟ndeki “Güneşi bir ışık, ayı
da bir nûr yaptı89.” hitâbından ışık (ziyâ) ve nûr‟un birbirinden farklı
olduğunu anlıyoruz.
€
„O sevâbın nûru vücûdumuzla birleşir.‟ sözü, bugünkü teknik lisanda, „O sevâbın nûru, vücûdumuzun
her bir zerresinin yayımladığı dalgayla girişime uğrar (O sevâbın nûru, vücûdumuzun gelişmesi yönünde etki eder.)
anlamında alınabilir.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
89
Yunus Sûresi, âyet 5: “O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesâbını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı
da bir nur yaptı. Ve aya menziller tâyin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini
ayrıntılı olarak açıklar.”
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Bu âyetin tefsirinde Elmalılı, ışık ve nûr‟un ikisinin de aslında,
karanlığın karşıtı olan, aydınlık olayını ifâde ettiklerini belirttikten sonra
şunları söylemektedir:
“Bunların hepsine nûr adı verilebilir. Fakat nûr ziyâdan daha geniş
kapsamlı, ziyâ da nûrdan daha belirgin ve kuvvetlidir. Ziyâda aşırı bir
parlaklık, belli bir parıldama, kuvvetli bir yayılma ve şiddeti vardır.”
“Nûrda da mutlak olarak karanlığa karşılık olan bir revnak (güzellik,
parlaklık, tâzelik), yumuşak bir yayılma, sükûn ve huzûru andıran, bir safâ ve
letâfet söz konusudur.”
Elmalılı, nûra ziyânın yâni “ışığın ışığı” der ve nûrun, karanlığın en
yakın karşıtı olduğunu belirtir; ışığın (ziyânın) ise, ısı ve yakıcılığa sâhip
olduğunu, nitekim ısıveren ve vermeyen özelliklere ayrıştırılabileceğini
belirtir. Elmalılı devamla:
“Gecenin âyetini sildik, yerine gündüzün âyetini aydınlatıcı kıldık”
şeklindeki İsrâ Sûresi‟nin 12. Âyeti‟ne dayanarak90 şöyle devam etmektedir:
“Gerçekten Allah Teâlâ, gündüz âyeti olan Güneşi ilk yaratılışında
bizâtihi ziyâ (ışık) kaynağı olarak yaratmış ve henüz onu mahv ve tekvir
etmediğinden, o ziyâ kaynağı istikrârını bulmak üzere şimdi olduğu gibi
dönüp durmaya devam etmektedir. Gece âyeti olan Ay‟ı ise ilk yaratılışından
çıkarıp söndürmüş, yâni, ilk şeklini mahvetmiş, değiştirmiş ve ona ikinci bir
yaratılış aşaması vererek ziyâdan yansıyan bir nûr ihsan etmiştir.”
Bu son âyet ve ifâdeler, bugün bilimin de ifâde ettiği gibi, Ay‟ın
bizzat kendi ışığı olmadığını; gördüğümüz Ay ışığının, Ay‟ın üzerine gelip
yansıyan, Güneş ışığı olduğunu açıkça belirtmektedir.
Elmalılı bu gerçeği, “Ayrıca denilmiştir ki, ziyâ bizzat olana, nûr âraz
yoluyla olana söylenilir. Şu hâlde burada, Ay nûrunun Güneş dolayısıyla
meydana geldiğine işâret vardır.” şeklinde dile getirmektedir. Bu

İsrâ Sûresi, âyet12: “Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delâlet eden birer delil kıldık. Sonra
Rab‟binizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesâbını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyâyı
aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık.”
90
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açıklamalardan „nûrun‟, ışığın Fiziksel bir bir girişimi sonucunda meydana
geldiğini anlıyoruz.
Bugün bilim ışığı, Elektromanyetik Dalga ve tânecik (foton) olmak
üzere, 2 kavram ile açıklamaktadır. Yâni ışık yerine göre bir dalga, yerine
göre, bir tânecik gibi davranmaktadır:
Eğer dalganın üzerine düştüğü cismin büyüklüğü, dalganın dalga
boyuna yakınsa, o cisim üzerine düşeni bir dalga gibi, değilse, parçacık gibi
algılar. Elektronun davranışı da, ışığın davranışı gibi, ikilidir.
Güneş ışığının ayın yüzeyinden yansımasına bugün bilim diliyle, ışın
kavramında, “Dağınık Yansıma” diyoruz. Dağınık Yansıma‟nın dalga
kavramındaki karşılığı, anlamayı kolaylaştırmak için söylüyorum, “Dağınık
Girişim” ya da “Düzensiz Girişim” diyebiliriz.
Huygens Prensi‟bine göre, Güneş‟ten gelerek Ay‟ın yüzündeki her bir
noktaya çarpan ışık dalgası, dağınık yansıma sonunda, ayrı birer dalga
kaynağı hâline geldiği için, sonuçta Ay yüzeyinde bütün düzenli-düzensiz
noktalara ilişkin olarak sonsuz sayıda ışık kaynağının girişimi veyâ
“Süperpozisyonu” söz konusu olmaktadır.
Sonunda Ay‟ın yüzünden yansıyan ışığın yâni nûrun şiddeti, belli
şartlara bağlı olarak, bâzı noktalarda bir düzensizlik içinde azalıp
çoğalabilir, sıfır da olabilir, Ay‟dan ayrılan süperpoze dalgalar için sonuçta
bir ortalama şiddet değeri elde edilir ki, buna Ay Işığı ya da Kur‟an‟ın
deyimiyle nûr diyoruz.
Isı ve yakıcılığı da olan ışığın gücü şiddetine bağlı olduğu için, Ay
yüzünden ayrılan ortalama nûrun şiddeti de yeniden oluşur, ısı ve yakıcılığa
ortadan kalkar. Görüldüğü gibi, meydana gelen ve nûr denilen bu yeni
süperpoze ışığın yâni özel olarak nûrun şiddet ve gücü oldukça zayıftır. Bu
Ay ışığının yâni nûrun radyasyon kalitesini belirlemektedir ki bunun ısı ve
yakıcılığı yoktur.
Elmalı‟nın ışık için söylediği, “aşırı bir parlaklık, belli bir parıldama,
ve şiddeti” şeklindeki sözleri de ışığın bu iki şiddet ve gücü ile; özellikle nûr
için söylediği, “yumuşak bir yayılma, sükûn ve huzûru andıran, bir safâ ve
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letâfet” şeklindeki sözleri ise, dağınık yansıma sonunda meydana gelen,
nûrun şiddet ve gücünün azalması, ısı ve yakıcılığın olmadığı ile ilgilidir.
Bu bakımdan nûr, bir ışık tecellîsidir yâni ışığın girişimi sonucudur.
Bugünkü bilgilere göre nûra tam olmamakla birlikte, “yumuşak bir yayılma,
sükûn ve huzûru andıran, bir safâ ve letâfet” tanımlarından esinlenerek,
radyasyonsuz ışık da diyebiliriz.
Radyasyon enerjisinin, frekansla orantılı olduğu bilindiğine göre,
nûrun frekansının ışığın frekansından düşük olduğu söylenebileceği gibi, ışık
ve nûrun herhangi bir ortam içindeki yayılma hızlarının ise, içinde yayıldığı
ortamın kırılma indisine bağlı olduğu bilinmektedir.
Abdül Aziz Debbah Hazretleri‟nin bahsettiği her şeyin sâhip olduğu
çeşitli renklerde nûrlar, anlaşılıyor ki, girişim sonunda meydana gelen nûrlar
yâni dalgalar gibidirler.
Nûr Ve Zulümât
İslâm literatüründe nûr, zulmetin zıddıdır. Bakara Sûresi‟nin 257.
Âyeti‟nde91 zulmetin92 yâni karanlığın nûrun tekil formunda gelmesi, bütün
karanlıkları tek bir nûrun yok edeceğini gösteriyor.
Bu îtibarla, ”radyasyonsuz ışık” kavramı, Yunus Sûresi‟nin 5.
Âyeti‟ndeki93 “…Güneşi bir ışık, Ay‟ı da bir nûr yaptı” ifâdesine de
uymaktadır. Bu bakımdan, “zulümât-karanlıklar”, yokluk, ümitsizlik, küfür,
kuşku, kuruntu, sapıklık, câhillik, eksik bilgi, fâsıklık, heveslere uyma,
terbiyesizlik, nankörlük, ahlâksızlık, haddini bilmezlik gibi, çeşitli
karanlıkları doğuran sebeplerdir.
Zulümât, olumsuz sebeplerin hepsini tek tek içermesine karşı, nûr
bunların her birine derece derece karşılık olan bir “mârifet” ve “inanç”tır ki,
Elmalılı‟ya göre bu ilmel yâkînden hakkal yâkîne dayanan îmana kadar gider.

91
Bakara Sûresi, âyet 257: “Allah, îman edenlerin velîsidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
İnkâr edenlerin velîleri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada
ebedî olarak kalırlar.”
92
karanlıklar: zulümât93
Yunus Sûresi, âyet 5: “O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesâbını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı
da bir nur yaptı. Ve aya menziller tâyin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini
ayrıntılı olarak açıklar.”
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Nûr ile ışık arasında bir ilişki olduğu anlaşılmış oluyor… Bunların
frekansı arasında da bir ilişki kurulabilirse de, ışığın radyasyon şiddetinin
frekansla doğrudan doğruya var olan enerji ilişkisi E=hf şeklindedir. Burada
E enerjiyi, h Planck Sabiti‟ni, f ışığın frekansını gösteriyor… Dolayısıyla
ışığın canlılar üzerine tahrip edici etkileyiciliğinin nûr için geçerli olmaması,
nûrun frekansla ilişkisinin ne derece ilgili olduğu sorusunu gündeme
getirmektedir.
Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili tefsirinin 6. cildinin 22. sayfasında
şunları söylemektedir:
“Işığın yansımasına da nûr denildiği gibi, gerek duyguya âit ve
gerekse akıl ve idrâke âit her çeşit karanlıların zıddı olan vicdan ve sezgide
ortaya çıkan dış ve iç tecellî ve doğuşların hepsine de nûr denir.”
Buradan anlaşılmaktadır ki, insan vücûdunun muhtelif organlarından
yayılan dalganın nûr cinsinden olduğu anlaşılıyor.
Akıl ve idrak kuvvetine basîret yâni seziş denir. Basîretin bir nûr, yâni
bugünkü bilim diliyle sonuçta, bir dalga olduğu da artık, gün gibi âşikâr
olmaktadır. Bu nûrun kaynağı akıl ve idrak kuvveti olduğundan dolayı akıl
ve idrak, nûrun diğer bir kaynağı olan, ışıktan (ziyâdan), belki, daha kuvvetli
bir nûr kaynağıdır.
Bugün bilimin, insanın beyninden iki tip pozitif ve negatif dalganın
çıkarak vücûda ve bütün uzaya yayıldığı, sonucuna varması, yukarıda
tartışılanların gerçeklere yakınlığı husûsunda bir dayanak olabilir.
Güneş Işığının Kaynağı
Güneş ışığını Peygamber (SAV) Efendimiz‟in nûrundan almaktadır.
Basîret, idrak edilenin görülmesini gerektirir. Gözde görme kusurları
olduğunda, görme bozukluğunun meydana gelmesine karşı, akıl, idrak ve
basîret nûrlarında kusurlara rastlanmaz. Bununla berâber Elmalılı, Nahl
Sûresi‟nin 78. Âyeti‟ndeki:
“Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey
bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme (duygusu), gözler ve gönüller
verdi.”
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ilâhî kelâmına göre, bu fıtrî (yaratılıştaki) nûrların ortaya çıkması için
„Allah‟a (CC) ulaşan sebep ve sebepler gerekir‟ şeklinde fikir belirtmektedir.
İnsanların yaratılışları genel olarak hatâlara mâruz kaldığı için, akıl,
bir yol göstericiye (mürşite) muhtaçtır. Tegâbün Ve Nisâ Sûre‟lerinin,
sırasıyla, 8. ve 174. âyetlerindeki:
“Allah‟a, Peygamber‟ine ve indirdiğimiz o nûra (Kur‟an‟a) inanın!”
ve
“Şüphesiz size Rab‟binizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir
nûr indirdik.” şeklindeki ilâhî kelâmlara göre:
Mürşitlerin en yüksekleri, Allah‟ın (CC) kelâmı ve Peygamberi‟nin
Sünneti‟dir.
Demek oluyor ki:
Kaynağı Kur‟an ve Sünnet olan her şeyin meydana getirdiği dalgalar,
bugünkü bilim diliyle pozitif dalgalar sınıfındadırlar.
Dolayısıyla gerçekte, akıl ve basîret nazârında en büyük mürşit
Kur‟an ve Sünnet; maddî göz nazârında ise, buraya kadarki açıklamaların
ışığı altında, Güneş ışığı ve Ay ışığı olmaktadır.
Bunun içindir ki Allah (CC), Ahzap Sûresi‟nin 45-46. Âyeti‟nde94
belirtilen, “Nurlu bir kandil” şeklindeki, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
nûrunu Furkan Sûresi‟nin, “Gökte burçları var eden, onların içinde bir
kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.”
şeklindeki 61. Âyeti‟nde belirtilen Güneş ışığından çok daha üstün
kılmıştır95.

94
Ahzap Sûresi, âyet 45-46: “Ey peygamber! Biz seni hem bir şâhit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı
olarak gönderdik. Ve hem de izniyle Allah'a bir dâvetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik.”
95
Temiz, M., Âlemlerin Ve Gönüllerin Sultanı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ÂLEMLERĠN%20VE%20GÖNÜLLERĠN%20SULTANI.pdf
YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ÂLEMLERİN%20VE%20GÖNÜLLERİN%20SULTANI.doc, En Son Erişim
Târihi, 15.02.2014.
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Bu üstünlüğün tek anlamı vardır. Güneş dahî, ışıma gücünü, Kur‟an
ziyâsının bir nûru olan, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in nûrundan
almaktadır.
Bu tespit de, Müslüman ilim adamlarının, âlemlerin Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in nûrundan yaratıldığı, tezlerine tamâmen uygun düşmektedir.
Sonuç olarak Peygamber (SAV) Efendimiz‟in nûru bütün maddî ve
mânevî nûrların kaynağını meydana getirmektedir.
Goethe‟nin, “Beşeriyet ve ayağını bastığın her şey, çimenler, çiçekler
O‟nun nefesiyle yaşıyor96” şeklinde anlattığı Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
kutsal nefesini Güneş ışığından daha üstün tutması, boş bir laf değil, tam bir
gerçeğin ifâdesidir.
Nitekim bu münâsebetle, “(Sırâc-Işık veren” ve Münîr-Nurlandıran”
isimlerinin de bu bakımdan, Peygamberi‟mizin 99 tâne isimleri arasında
olmasının da mânidar olduğu düşünülmelidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki maddî gözle görme gücü, geçmiş ve
geleceği ya da akılla bilinen her şeyi göremediği hâlde, akıl ve basîret nûru,
her şeyi görmekte ve idrak etmektedir.
Nitekim “Mü‟minin ferâsetinden (hızlı sezişinden) sakının! Çünkü o
Allah‟ın (CC) nûruyla bakar.” meâlindeki hadîs-i şerif de yukarıdaki
görüşlerle uyum içindedir. Yâni Allah (CC) yolunda nûrlanan insanlar,
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in nûruna ilişkin bu sıfatından bir pay alırlar.
Compton Olayı Sonunda Işığın Frekansı
Şunu hemen söylemek mümkündür ki, gözden beyne gitmek üzere,
yola çıkan ışık dalgası, gözün içindeki mikroskopik molekül boyutlarıyla, yâni
kafatasımızın içinde bir nevî yeni bir maddeyle, beyin maddesiyle,
karşılaşmaktadır. Madde içinde ışığın davranışı, tânecik (foton) modeline
göre daha iyi incelenebilmektedir.
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı adı verilen deneyler, ışığın
tânecik kavramını destekleyen çok uygun modern deneylerdir ve bu uygunluk
bugün açık bir biçimde ortaya konmaktadır.

96

Nurbâki, H., Tek Nur, (5. Baskı), Damla Yayınevi 1985, İstanbul.
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Compton Olayı, ışığın dalga boyunda da değişme yapması, onun
frekansını da değiştirmesi anlamını taşımaktadır. Buradan şunu anlamak
mümkündür ki, Ay yüzeyinde olduğu gibi, pürüzlü yüzeylerde dağınık
yansımayla ışıktan nûra geçiş esnâsındaki dalga boyunda (dolayısıyla,
frekansta) bir değişmenin meydana geleceği açıktır. Dolayısıyla, yukarıda söz
konusu olduğu gibi, ışığın bir tecellîsi olarak ışıktan nûra geçişte Compton
Olayı, ışık ve nûrun frekansla ilişkisi açısından bir ipucu sayılabilir.
Görme Olayı
Gören ruhtur.
Işık göz vâsıtasıyla, gözdeki moleküllerle karşı karşıya gelir. Aynı
zamanda moleküller üzerinde, belki de Compton Olayı‟yla, dağınık
yansımalar yapar. Bunların Nûra dönüşmesini, şiddet ve radyasyonunu
azaltma ihtimâlini ve bunlarla Debbah Hazretleri‟nin bahsettiği çeşitli
renklerdeki nûrlarla bir ilişki kurulabileceğini düşününüz. Göz kanalı ile
beyne kadar giden bu yeni maddî dalgaların, beyindeki nöron dokusu ile de
etkileşerek, bu nûr dalgalarının Huygens Prensi‟bine göre, yeni yeni
dalgalara dönüşür.
Bu dalgaların, vücûdun en ücrâ köşelerine ve uzayın her noktasına
kadar gidebileceğini düşününüz! Bunların organ dokularında Debbah
Hazretleri tarafından nûr olarak gözlemlendiğini hatırlayınız. Bunların bu
organların nûrları olarak yayımlanacağını da düşününüz. Dolayısıyla
günümüzde bilim tarafından beyinden yayıldığı gözlemlenen pozitif ve
negatif dalgaların belki de, Debbah Hazretleri tarafından gözlenen nurlar
olduğunu gözden uzak tutmamak lâzımdır.
Elmalılı Hamdi Yazır, şöyle devam etmektedir:
“Bütün bu görülen şeyleri idrak etmek, onların ışık almalarına bağlı
olduğu gibi, görecek olan gözün var olmasına da bağlıdır. Çünkü göze
görülen şeyler, ışık aldıktan sonra dahî gözükmez. O hâlde gören ruh, ortaya
çıkma ve görünmede vaz geçilmez bir rükn olmakta, görünen ışığa denktir,
eşittir. Zirâ gören ruh, idrak edici, yâni anlayıcıdır, idrak onunla
mümkündür. Dışarıdaki ışık ise idrak edici değildir… Gösterme vasfı,
görülen nûrdan fazla gören nûrun hakkıdır.”
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Bütün bunlar göstermektedir ki, günümüzde bilim henüz nûrun
mâneviyatla ilgili bu ikinci yönü hakkında, görünen ışıkta olduğu kadar,
yeterli bir bilgiye sâhip değildir. Belki bu konular, 21. Yüzyıl‟ın ilginç
araştırma konuları olacaktır.
(Pozitif ve Negatif) Dalgalar veyâ Zulümât ve Nûr
“İleride meydana gelebilecek en büyük hedefler, rûhî yönden olacaktır”.
Charles Stamimities

Günümüzde Kirlian Fotoğrafçılığı ile resmi çekilebilen biyoenerji
bedenimizle, yâni nefsimizle ilgili bilgiler, belki de nûr hakkında bilime âit
çalışmaların bir başlangıcını göstermekte, bir dereceye kadar, Debbah
Hazretleri‟nin verdiği bilgilerle uyuşum sergileyici nitelikler taşımaktadır.
Ayrıca şunu da görüyoruz ki, vücûdumuzun yaydığı bu nûrların,
seçilmiş ve eğitilmiş bâzı kimseler tarafından görülebilmeleri,
Stamimimities‟in gelecekte olmasının özlemini dile getirdiği “bilim ve
deneyin ibâdet mahallerine gireceği”nin birer işâretleri olabilir97.
Vücûdun her elemanının meselâ her organının, bu dalgaları doğuran,
söz, fikir ve düşünce doğrultusunda geliştiği deneylerle ispat edilmiştir98.
Elmalılı H. Yazır bu gerçeği ”Belâların iç yüzü, yokluk ve yokluğa götüren
şeylerdir. İyiliklerin iç yüzü de varlık ve varlığa götüren şeylerdir.” şeklinde
ifâde etmektedir. Elmalılı H. Yazır‟ın verdiği bu sonuç, yukarıda bahsedilen
deney sonucu ile karşılaştırıldığında görülür ki:
Pozitif düşünce, organları, dolayısıyla kişiyi gelişmeye ve varlığını
sürdürmeye; negatif düşünce ise organları dolayısıyla, kişiyi bitirmeye ve
yokluğa doğru götürmektedir.
Daha da genellemek gerekirse:
Şerî hükümleri uygulayanlar, maddî ve mânevî olarak gelişmekte; şerî
hükümlere uymayanlar maddî ve mânevî olarak yokluğa doğru
gitmektedirler.
Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sehâ Neşriyat, 1991.
Horgan, J., [John Horgan‟ın Bilim dergisinin (Scientific American Ocak 1994 sayısındaki araştırması
NOKTA tarafından yayımlandı], Batı, zikri geç keşfetti, Sayı 11, NOKTA 6 Mart 1994.
97
98
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Bugün bilim, olumsuz düşüncelerin psikolojik birer zehir olduğu,
sonucuna varmıştır. Amerika‟da bulunan bir genç Türk kalp uzmanı (Mehmet
Öz), Türkiye‟ye geldiğinde katılmış olduğu bir TV açık oturumunda şunları
söylemiştir:
”Kindar insan, her an kendini yiyip bitirir.”
Epiktotes diyor ki:
“Şâyet siz, başkasına âit bir şeye göz koyuyor, haset ediyorsanız,
unutmayınız ki elinizdekini de kaybediyorsunuz, demektir.”
Ġlmin Bütünlüğü
Aslında ilim tektir. O da İslâmî ilimlerdir.
Bugün bilimin deneylerle göstermiş olduğu, beyinden başlayarak
vücûdun her tarafına yayılan, gerek pozitif ve gerekse negatif elektrik
dalgaları, vücuttaki her zerreden her bir organa kadar, her şeye etki
etmektedir.
Hemen burada insanın aklına şu durum gelmektedir: Her organın da
bir nûrundan söz edildiğine göre, organlara ilişkin her bir nûr ile bu dalgalar
arasında bir ilişki olabilir. Farklı frekanslar sebebiyle belki de, bâzı gözler
tarafından farklı renklerde görülebilen bu nûrlar, günümüzde deneylerle
ispatlanmış olan, pozitif ve negatif dalgaların bizzat kendileri de olabilir.
Elmalılı, fen bilimlerinin „kuvvet‟ olarak vasıflandırdığı, etkilere
Kur‟an tefsirinde “melek” adını vermektedir99. Muhtemelen aynı bir gerçeğin
ifâdesi olan, nûr ve dalga ikilisinde de görüldüğü gibi, aklî ve naklî ilim
adamları aynı bir etkiyi, iki farklı terimle yâni ıstılâhla anmalarında da
görülmektedir. Aklî ve naklî ilimlere âit olan terim veyâ kavramların
arasındaki duvarın, sâdece olayları ifâde eden, bu terimlerden oluşan tanım
farklılığı da olabilir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz:

99
Hamdi Yazır, E. M., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilit 1, Sayfa 229, Azim Dağıtım, Boyacıkapısı
Sok., Akçay Palas Ap. No.23/2, Fatih-İstanbul.
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Aslında ilim tektir. Aklî ve naklî ilimler diye bir ayırım sunîdir. Bu bir
sınırlamadan ileri geçemez. Asıl olan ilimdir. Zâten bilimin, ilmin maddî
kısmı oluşundan da bunu biliyoruz.
Kim bilir? Belki de bu ve benzeri konular, 21. Yüzyıl‟ın ilim
adamlarının dikkatlerini üzerlerine çekecekleri araştırma konuları arasında
olacaktır.
Küfrün Olumsuz Foksiyonu
Çarpıma giren tek bir negatif sayının bütün çarpımı negatif yapması
gibi, tek bir küfür de îmanı kökten yok eder.
Cebir okuyan herkes en azından şunu bilir: Pozitif sayıların
birbirleriyle çarpımı dâimâ pozitif bir sayıyı verir. Fakat az ya da çok
sayıdaki (sonsuza yakın da olabilir) çarpımların içine sâdece bir tâne negatif
sayının çarpım olarak girmesi, sonucun negatif çıkmasına yetmektedir.
Nasıl sâdece bir adet negatif sayı, tek başına tüm çarpımı negatif
yapıyorsa, aynen bunun gibi, İslâm îtikâdında da küfür olan, kalbî veyâ amelî
fiillerin her biri, tıpkı yalnız bir tâne negatif sayı gibi, pozitif bütün kalbî veyâ
amelî fiillerin hepsinin birden mâhiyetini değiştirerek îmanın gitmesine sebep
olabilmektedir.
Meselâ, fıkıh kitaplarında da bildirildiği gibi, bir insan çok bilgili ve
çok dindar bir mü‟min dahî olsa bile, küfrü gerektiren bir tâne söz
söylediğinde, Allah (CC) korusun, onun îmanı o anda yok olur gider.
Dile Hâkimiyetin Önemi
Küfrü gerektiren bir tâne söz söylediğinde, îman o anda yok
oabiliyorsa, bu olay dile Hâkim olmanın önemini ilân ediyor.
Bu yüzdendir ki halkımız, “Dilini tutan kurtulur100”, “Rahat isteyen
sussun!101”, “Selâmet isteyen, dilini tutsun!102”, “Susmak, hikmettir103”, “En
makbul amel dilini tutmaktır”104, “Dilini tutan, şeytanı mağlup eder105”,
Hadis [Tirmizî].
Hadis [Ebuş-şeyh].
Hadis [İ.Ebiddünyâ].
103
Hadis [Deylemî].
104
Hadis [Taberânî].
100
101
102
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“Sükût eden bir mü‟mine yakın olun! O hikmetsiz değildir”106, “Ya hayır
konuş ya sus!107”, “Çok konuşan çok yanılır108”, “Kurtuluş için dilini tut,
evinde otur, günahların için ağla!109, “Kişiyi Cehennem‟e sürükleyen
dilidir110”, “Dilini tutmayan, tam îmana kavuşamaz111”,“Çok konuşmak
kalbi karartır112” ve “Kusurların çoğu dildendir113” hadis-i şeriflerinin
anlamları, âdetâ bir atasözü hâline sokulan “Susan kurtuldu” hadis-i şerifi ile
özetlenebilir.
En Korkunç Gerçek
Bence en korkunç gerçek câhilliktir.
Câhiller arasında, “Bu dil bize konuşmak için verildi. Bir kelimeyle
îman mı gidermiş! Ne oluyor bu insafsızlık!” diyecek bâzı düşüncesizlerin
çıkacağını biliyorum.
Peki, Matematiksel çarpımların içine sâdece bir tâne negatif sayının
girerek, sonsuza yakın terim içeren bu çarpımın sonucunu tek başına negatif
yapması karşısında neden, “Bir tek negatif sayıyla hiç bütün bu sayıların
çarpım sonucu negatif olur mu! Ne oluyor bu insafsızlık ya da saçmalık!”
demiyorsun! Ya da:
“Cebir işleminde sâdece bir tâne negatif işâretin bütün pozitif
işâretleri negatif yapmasını kabul ediyor, insafsızlık saymıyorsun ve onu
mantıklı buluyorsun da iş İslâm ve îtikâdî konu olunca mı, mantıksızlık ve
insafsızlık aklına geliyor?“
Bu tür söz ve davranışlar, câhiller açısından normaldir. Onun için bu
konuda iknâ edici çok şey söylemek elbette mümkündür ama câhilleri iknâ
etmek o kadar kolay bir şey de değildir.
Onlara karşı en güzel cevap yine susmaktır. Yalnız bunlara şu
kadarını peşinen söylemek yetişir:
Hadis [Taberânî].
Hadis [İbni Mâce].
Hadis [Buhari].
108
Hadis [Taberânî].
109
Hadis [Tirmizî].
110
Hadis [Tirmizî].
111
Hadis [Taberânî].
112
Hadis [Beyheki].
113
Hadis [Taberânî].
105
106
107
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“Bu dünyâya imtihan için gelmedin mi?”
Demek ki, dil de bir imtihan vesilesidir! Cevâba şunu da eklemek
mümkündür:
Îman Devresi (Îman-Küfür Temsil Tahtası)
Çocukları eğitmede kullanılan bir îman devresi de yapılabilir.
Negatif işâretin bu etkisini göstermek üzere bunun bugün Sayısal
Elektronik‟te uygulaması bile bulunmaktadır. Meselâ, 10 tâne giriş ucu ve bir
çıkış ucu bulunan, bir AND devresinde, giriş gerilimlerinin hepsinin pozitif
olması hâlinde, çıkışın pozitif olmasına karşı; biliyorsunuz ki, girişlerden
yalnız bir tânesinin negatif olması, çıkışın negatif olmasına yetmektedir. Bu
devre, daha açıklayıcı olarak, şöyle de anlatılabilir:
Bu AND devresinin giriş ve çıkışlarının her birine birer ampul
bağlanmış olsun. Devrenin girişinde yanan her bir ampul, bir kimsenin Şerî
îmanına uygun her bir fiilî işi; çıkıştaki ampul ise o kişinin îtikâdî durumunu
temsil etsin. Girişte sönen her bir ampul ise, onun Şerî îmanına uygun
olmayan fiilî işi temsil etsin…
Bu AND devresinde girişlerdeki ampullerin hepsi yandığı zaman,
çıkıştaki ampul de yanar. Bu demektir ki, girişteki meselâ 10 tâne ampulün
yanması, o kişinin Şerî îmanına uygun 10 tâne fiilî ameli gösterir ki, bu
durumda, çıkıştaki ampulün yanması o kişinin îmanının varlığını temsil etmiş
olur.
Böyle bir durumda iken girişte meselâ, elektriği kesildiği için,
ampullerden bir tânesi sönse, girişteki diğer 9 ampulün her biri yanıyor olsa
bile, devrenin çıkışındaki ampul hemen söner. Bu demektir ki, girişteki 9 tâne
ampulün yanmasına rağmen, yanmayan 10. ampul, küfrü gerektiren kalbî
veyâ amelî bir işi temsil etmektedir. Bu durumda çıkışın sönmesi, ilgili
kişinin îmanının gittiğini temsil edebilir.
Bu, sâdece, devrenin çalışma prensibi üzerine düzenlenmiş, bir îmanküfür temsil tahtasıdır. Devre, daha kullanışlı da yapılabilir.
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Okullardaki laboratuvarlarda kimsenin devrenin bu şekilde
çalışmasına îtiraz ettiğini, bunu mantıksızlık veyâ insafsızlık saydığını,
şimdiye kadar hiç duymadım. Şüphesiz ki akıllarını kullananların, İslâm ve
îtikâdî konular da olsa bile, yannlış düşüneceklerine ihtimal vermiyorum.
Aslında bu devrelerle öğretici bir “îman devresi” de tasarlanabilir.
Böyle bir devre çocukların îmanlı yetişmeleri için çok faydalı ve öğretici
olabilir.
Sözün Fonksiyonu
Nûrun zulümâtı yok etmedeki fonksiyonunun, negatif işâretin bütün
pozitif fiilleri yok etmedeki fiiline benzediğine de ayrıca dikkat etmelidir.
Yâni bir negatif işâret, çarpımdaki bütün pozitifleri ortadan kaldırdığı gibi,
nûrun da, bütün zulümâtı / zulmetleri ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum
ki bunun, bilimsel olarak ayrıca incelenmesi gerekiyor…
Bu ne demektir?
Matematikte bir negatif işâret, bütün pozitif sayılar toplamını negatif
yapar:
(Negatif iĢâret)x[(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+
(+1000)… gibi, birden fazla pozitif sayılar toplamı]=Negatif bir sayı
Ya da
(-)x[(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+
(+1000)… gibi, birden fazla pozitif sayılar toplamı]=- Bir sayı
Bu formülün mânevî karşılığı şudur:
Bir mü‟minin meselâ karşılıkları 100, 200, 300, 600 ve 1000 gibi
rakamlarla belirtilmiş bütün ibâdetlerini ağzından çıkan bir küfür söz yok
sayarak îmanını götürür. Baka bir örnek daha verilebilir. Şöyle ki:
Bir Müslüman hayatta meselâ, karşılıkları 100, 200, 300, 600 ve 1000
gibi, binlerce güzel iş ve sevaplı işler yapmış veyâ yapıyor olsun… Bu
Müslüman aynı zamanda Allah (CC) düşmanlarını da çok seviyor olsun, Ya
da bu kişi Millet Ve Vatan aleyhine olacak şekilde, İslâm düşmalarıyla iş
83
IŞIK VE AKIL
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

birliği içinde bulunsun. Böylece mü‟min ve Müslümanların birliğini bozan
veyâ zayıflatan, bu insan fiilî olarak bu iş birliği içinde olmamış olsa bile, bu
azim ya da bu niyet içideyse, onun yapmış olduğu güzel ammellerin hiç
faydası olmaz. Böyle bir insanın İslâm Ve Kültürümüz‟de hâin olarak
tanımlanır.
Yâni bu Matematksel (cebrik) anlamda şu demektir:
(Bir
küfür
söz
veyâ
hâin
olmak)x[Bir
mü‟minin
(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+(+1000)… gibi, puan almış birden fazla
makbul ibâdetler toplamı]=Mü‟minin Îmanının yok olması
Veya
(-)x[Bir mü‟minin (+100)+(+200)+(+300)+(+600)+(+1000)… gibi,
puan almış birden fazla makbul ibâdetler toplamı]=-Bir sayı
Elektronikte tersleyen bir cihaz vardır. Bu tersleyen cihazı, pozitifi
negatif, negatifi pozitif yapar.
Yukarıda bir negatif işâretin, bütün pozitif sayıların toplamını negatif
yaptığını gördük. Yâni:
(-)x[(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+
(+1000)…gibi, birden fazla pozitif sayılar toplamı]= -Bir sayı ı
Buna Tersleyen Cihazın fonksiyonunu uygulayalım:
(Tersleyen Cihazın
(Negatif iĢâret)x[(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+
(+1000)…gibi, birden fazla pozitif sayılar toplamı]=(Tersleyen
Cihazın (Negatif bir sayı)
elde edilir. Yâni:
Tersleyen Cihaz (Negatif işâret)x[(+100)+(+200)+(+300)
+(+600)+(+1000)… gibi, birden fazla pozitif sayılar toplamı]=Pozitif bir
sayı
ya da:
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Tersleyen Cihaz x[(Negatif işâret) (+100)+(Negatif işâret) (+200)
)+(Negatif işâret) (+300)+(Negatif işâret) (+600)+ (Negatif işâret)
(+1000]=Tersleyen Cihazı (- Bir sayı)
ya da:
Tersleyen Cihaz x[(-100)+(-200)+(-300)+ (-600)+ (-1000+…]=
+Bir sayı
ya da:
Tersleyen Cihaz x[(-100)+(-200)+(-300)+ (-600)+ (-1000+…]=Pozitif bir
sayı
elde edilir ki bu devre, nûrun bütün zulümatları ortadan kaldırdırdığını temsil
etmektedir. Ya da Tersleyen Cihaz yerine nûr yazılırsa:
Nûr x[Zulümatlar Toplamı]=Pozitif bir sayı
bulunur. Bulunan bu sonuç, “Nûr bütün zulümâtı / zulmetleri ortadan
kaldırmaktadır.”ı temsil etmektedir. Bu sonuç
Tersleyen
Cihaz
(Negatif
işâret)x[Tersleyen
[(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+(+1000)…gibi, birden fazla
sayılar toplamı]=Tersleyen Cihaz (Negatif bir sayı)

Cihaz
pozitif

ya da
Nûr (Negatif işâret)x [(+100)+(+200)+(+300)+(+600)+(+1000)…gibi,
birden fazla pozitif sayılar toplamı]=Tersleyen Cihaz (Negatif bir sayı)
ya da
Nûr x [(-100)+(-200)+(-300)+(-600)+(-1000)…gibi, birden fazla pozitif
sayılar toplamı]=Pozitif bir sayı
demektir. Bu temsil:
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(Nur)x[(-100 zulümâtı)+(-200 zulümâtı)+(-300 zulümâtı)+(-600
zulümâtı)+(-1000 zulümâtı)… gibi, birden fazla zulmetler toplamı]=Nûr
demektir.
Başka bir ifâdeyle Nûr bütün zulümâtı / zulmetleri ortadan kaldırmış,
nûra çevirmiştir.
Bunlara bakarak sanki insanın aklına, “Maddî âlemlerle mânevî
âlemlerin arasında bir paralellik varmış” gibi bir fikir gelmektedir. Bütün
bunların her biri düşünen insanlar için Allah‟ın (CC) birer âyetlidir.
Bu devrelerin daha ileri şekillerinin beynimizde de oldukları
varsayılabilir. Örneğin, insan bir olay karşısında olumsuz düşünürken, sonra
pişman olup olumlu düşünmeye başlaması ya da tersi için gerektiğinde böyle
benzer devrelere ihtiyâcın olması, bu varsayımı düşündürüyor.
Sonuç
Uzun lâfın kısası, beynimizde pozitif ve negatif dalgalara
dönüştürülen gerek okuduklarımızı, gerek duyduklarımızı, gerekse
konuştuklarımızı, verimli ve faydalı hâle getirmemiz için, üzerlerinde
düşünme enerjisi sarf ederek onları olumlu bir niyete (iyi niyete) bağlamak
gerekmektedir.
Gerek olumsuz dalgaların yâni zulümât ya da negatif dalgaların,
gerekse olumlu nûrların yâni pozitif dalgaların ve niyetlerin zerre kadar
küçük miktarlarının dahî kişilik ve benliğimize (amel defterimize) konan ve
kaydedilen, kişilik ve şahsiyetimizin gelişmesine mâddî ve mânevî olarak
tesir eden birer mânevî tuğlaları teşkil ettiğini unutmayalım. Olumsuzlukların
her birinin birer olumluya dönüştürülebileceğinin mümkün olabileceğini de
unutmayalım. Yeter ki niyetimiz bozuk olmasın!
Ve yine yeter ki, Yeryüzü‟ndeki insan sayısınca var olan iyilik ve
kötülükler yalnız şerî hükümlere yâni pozitif dalgalara göre yönlendirilirse,
vücûdun kayıt ortamlarındaki olumlu birikimler sebebiyle, bütün insanların
Dünyâ‟da mutluluğa, Âhiret‟te ise Cennet‟e güvenle kavuşacaklarının kendi
öz irâdeleriyle olabileceği unutulmasın!
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„ÇĠFT ÇĠFT‟LERDEN ĠLMĠN İKİ CEPHESĠ114
Özler:
Sen sen ol da, her hususta,
orta ölçüyü terketme! Sevmede de böyle haa! Onun aşırığından da
çekmediğim kalmadı, geçmişte!
En güzel yolun örneğini Allâhü Teâlâ, Âli İmran Sûresi‟nin,
“De ki, siz gerçekten Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.”
anlamındaki 31. Âyeti‟yle bildirmiş olmasına rağmen; sen, hâlâ özgür irâdenle, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e uymaya akıl erdiremiyorsan, o zaman suç kimde?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Celâlim için, sen o kitap verilmiş olanlara,
bütün delilleri de getirsen, yine de senin kıblene
tâbî olmazlar, sen de onların kıblesine tâbî olmazsın.
Zâten onlar da birbirlerinin kıblesine tâbi değiller. Celâlim hakkı için,
sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzû ve heveslerine uyacak
olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zâlimlerden olursun!”
Bakara Sûresi, âyet 145
“Sana bu kitabı indiren O‟dur.
Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu
âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da
müteşâbih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne
çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te‟vil yapmak için onun
müteşâbih olanlarının peşine düşerler. Hâlbuki onun te‟vilini Allah‟tan
başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, „Biz buna inandık, hepsi Rab‟bimiz
katındandır.‟ derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.”
Âli Ġmran Sûresi, âyet 7
“Allah şehâdet eyledi şu gerçeğe ki,
başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim
uluları da dosdoğru olarak buna şâhittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz,
O hakîm vardır.”
Âli Ġmran Sûresi, âyet 19
114

http://mtemiz.com/bilim/‟ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf
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“Doğrusu, Allah katında
din İslâm‟dır; o kitap verilenlerin
anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim
geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan
dolayıdır. Her kim Allah‟ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki,
Allah hesâbı çabuk görendir.”
Âli Ġmran Sûresi, âyet 20
“Sana (gerekli) bilgi geldikten
sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak
olursa de ki, „Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı
ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lânetleşelim; Allah‟ın
lânetinin yalancılara olmasını dileyelim”.
Âli Ġmran Sûresi, âyet 61

Giriş
Yukarıda verilen bilimsel ve teknolojik örnekler aslında maddî ve
mânevî yaratılmışlara âit olan, „Çift Çift‟lere ilişkin âyetlerin birer
tecellisidir.
Çift Çift’lere Ġlişkin Âyetler
Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp
öğüt alasınız.“
Nebe Sûresi, âyet 8: “Sizleri çift çift yarattık.”
Rad Sûresi, âyet 3: “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de
gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphe-siz bütün bunlarda düşünen bir toplum
için ibretler vardır.”
Tâhâ Sûresi, âyet 53: “O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar
açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.”
Fatır Sûresi, âyet 11: “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış,
sonra da sizi çiftler hâlinde vâretmiştir.”
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Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve
daha bilemeyecek-leri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne
yücedir.”
Zuhruf Sûresi, âyet 12: “Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için
bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir.”
Kaf Sûresi, âyet 7: “Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar
oturtmuşuz. Orada gö-rünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik.”
Ġlmin Ġki Cephesi
Allâhü Teâlâ, yukarıdaki âyetlerden de görüldüğü gibi, her şeyi çifter
çifter yaratmıştır. Dünyâ/Âhiret, Cennet/Cehennem, gündüz/gece,
aydınlık/karanlık, iyilik/kötülük, kadın/erkek, elektron/pozitron, bilim denen
ilmin maddî kısmı /ilmin mânevî kısmı, nefsî ilim/gönül ilmî, hak /bâtıl,
doğru/yanlış veyâ pozitif düşünce yâni pozitif dalga)/negatif düşünce yâni
negatif dalga gibi örnekler, çift yaratılmışlara birer örnektir. Örnekler,
benzer şekilde artırılabilir.
Bu Çift Yatatılma Kânunu, her alanda olduğu gibi, bizzat ilmî alanda
da vardır. Bunun en bârizi, ilmin maddî/mânevî yapısıdır. Meselâ insanın
beyin foksiyonları maddî yâni fizikseldir. Gönül yapısının yâni ruhsal
yapının fonksiyonları mânevîdir115. O zaman, ilmin maddî kısmı/ilmin
mânevî kısmı veyâ nefsî ilim/gönül ilmî diye, “çifter çifter” kânunu burada
da geçerilidir. Allah (CC) ile kul arasındaki ilişki, ancak gönül ile sağlanır.
“Allah (CC) ile kullar arasıdaki delil peygamberler, kul ile Allah (CC)
arasıdaki delil akıldır” hadisine göre bir bakıma gönül de, kul ile Allah (CC)
arasındaki bir delildir…
Nefsî ilmin hedefi dünyâlaşmak, zevk ve eğlence, gününü gün
yapmaktır. Gönül ilmî ise, ebedî saadeti hedef almıştır.
Sonuç
İslâm Dini maddî ve mânevî ilmin, dengeli ve ölçülü olmasını
öğütlemektedir. Bunlardan birine yaslanıp, diğerinin ihmal edilmesini iyi
115
Temiz, M., Çift Çift‟lerden Ruhsal Duygular (KardeĢlik Dalgaları), Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇİFT%20ÇİFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
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görmemektedir. Günümüzde, birisinin ihmal edilmesine dayanan bu yaşam
tarzına, bilimsel olarak aşırılık denmektedir. Her türlü aşırılığın iyi olmadığı,
bugün zâten, bilimsel olarak da bilinmektedir.
Yüce Allah (CC), ilmin iki cephesinin dengeli olarak uygulanmasını
kullarına, Peygamberimiz SAV) Efendimiz‟in yaşamında göstermiştir. Bu
dengeli yaşamın ilmî ve /veyâ bilimsel alandaki adına Sünnet denmektedir.
Sünnetin anlamı, „orta‟ demektir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
orta ölçüdeki yaşamını taklit ederek uygulayan, cemaata Ehl-i Sünnet vel
Cemaat denmektedir ki bu, „Orta Yol‟u tercih ederek orta yoldan giden
cemaat‟ anlamındadır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, bu „orta ölçü dengesine‟ büyük
önem vermiş olduğunu ve “Ümmetim 73 gruba bölünecek bunlardan
yalnızca Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Cennet‟e gidecek” dediğini kaynaklar
yazmaktadır.
Aşırılık, her alanda, iyi sonuçtan uzaktır. Kendimden bir örnek de
verebilirim:
Küçüklüğümde, 1950’li yıllarda, Torul‟dan Samsun‟a göç etmiştik…
Karpuzu ilk kez Samsun‟da gördüğümde, çok sevmiştim; onu o kadar çok
aşırıya giderek, yemeye başlamıştım ki...
Derken, bir müddet sonra, bende karpuza karşı çok büyük nefret ve
tiksinti uyanmıştı… Bendeki bu tiksinti, uzun yıllar devam etmiş, karpuzun
kokusundan bile kaçar olmuştum.
Demek ki, bu bir aşırılık idi…
Sen, sen ol da, her hususta, orta ölçüyü terketme! Sevmede de böyle
haaa! Onun aşırığından da çekmediğim kalmadı, geçmişte!
En güzel yolun örneğini Allâhü Teâlâ, Âli İmran Sûresi‟nin, “De ki,
siz gerçekten Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.”
anlamındaki 31. Âyeti’yle bildirmiş olmasına rağmen; sen, hâlâ özgür
irâdenle, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e uymaya akıl erdiremiyorsan, o
za-man suç kimde olur?
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YARATILIġ SEBEBĠMĠZ116
Allah (CC) insan ve cinleri ne maksatla yaratmıştır?
Zâriyat Sûresi‟nin 56. âyetinde de bildirildiğine göre117, Allah (CC)
insan ve cinleri, sırf kendisinin tanınması, methedilmesi, övülmesi, kendisine
ibâdet ve taat edilmesi, her hususta kendisinden istenilmesi, ama hem de
yalnızca saygıyla, yalvara yalvara istenilmesi, bir başkasından istenir gibi
yapılarak, kendisine ortak koşulmaması vs için yaratmıştır:
O hâlde şimdi soru şu:
Allah‟ı (CC) nasıl tanıyacağız ki, O‟na uygun bir şekilde ibâdet
edebilelim?
Allah‟ın (CC) tanıtılması ve insanlara bildirilmesi için, her Millete
peygamberler gönderilmiştir. Bu nedenle Allah (CC), “Biz bir Peygamber
göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz118” demektedir. Demek ki
peygamberler, birer başöğretmendirler, insanlar tarafından örnek
alınmalıdılar!
Bu görev nedeniyle peygamberler, hak yâni “doğru” olan ve bâtıl yâni
“yanlış” olan bütün bilgi ve uygulamaları, kendileri bizzat ana örnek ya da
Başöğretmen olarak, yaşayış ve uygulamalarıyla gönderildikleri toplumlara
aktarmaktadırlar…
Dolayısıyla İslâm‟da bugün, doğru olarak ne bildirilmiş ise, bilenler,
çalışıp öğrenenler için, hepsi bilinmektedir… Câhiller ve bilmeyenler için ise,
doğrunun dışında kalan, ne kadar yanlış ve nefsi işler varsa, yine
116
Temiz, M., Evrenin ve Ġnsanoğlunun YaratılıĢ Nedeni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVRENĠN%20VE%20ĠNSANOĞLUNUN%20YARATILIġ%20NEDENĠ.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVRENĠN%20VE%20ĠNSANOĞLUNUN%20YARATILIġ%20NEDENĠ.doc, En Son
Erişim Târihi: 02.07.2013.
117
Zâriyat Sûresi, âyet 56:“İnsan ve cinleri ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.”
118
Ġsrâ Sûresi, âyet 15: “Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi
aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye
azap edecek değiliz”
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peygamberlerin örneklikleri nedeniyle, ayırt edilebilmekte ve bu yanlışların
hepsi de, bâtıl sayfasını oluşturmaktadır. Burada şu kadar bir kolaylık vardır:
İnsanlar İslâmî bir eğitimde, yalnızca, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in yaşayış, davranış ve ibâdetleriyle onaylamış olduğu, doğruları,
ilk başta çalışırlar ve eğitimle öğrenirlerse, sonra, yanlışları öğrenmelerine
hiç gerek kalmaz. Çünkü tüm yanlışları öğrenmek, mümkün değildir.
Neden?
Çünkü bir meselede yalnızca bir doğru ama sonsuz sayılabilecek
yanlış vardır. Bu yanlışların hepsini öğrenmeye kalkmak, mantığa da
aykırıdır, ona güç ve zaman da yetmez. Mantık ne diyor?
Mantık diyor ki, sen her bir meselenin yalnızca doğrusunu
Peygamberlerin uygulamalarından öğrenirsen, karşılaşıldığında yanlışlar,
kendiliğinden elenirler. Onun için Farabî, bu işi şöyle özetlemiştir:
”Çocuklarınıza yalnızca doğruları öğretirseniz, onlar ileride her
karşılaştıklarında yanlışları tek tek ayıklayabilirler.”
İşte İslâmî ve Kültürel İstikâmet dendiğinde, hak (Doğru)
sayfasındaki bütün doğrular kast edilmektedir. Hak yâni “doğru” sayfasının
dışında kalan, bütün yanlışlar da bâtıl sayfası demektir. Öyleki hak yâni
“doğru” sayfasındaki bir doğruya karşı, bâtıl sayfasında en az, binlerce yanlış
vardır. Dolayısıyla, bâtıl sayfasında içi boş ve yanlış şeylerin sayısı, hak yâni
“doğru” sayfasında bulunanlardan çok fazladır.
Bu nedenle İslâmî ve Kültürel İstikâmetteki bir eğitimle, yalnızca hak
yâni “doğru” sayfasındaki gerçeklerin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Buna
ilim öğrenme(k) deniyor…
Dikkat ediniz! Burada hak ve bâtıl kelimeleri, gelişigüzel seçilmiş
değildirler. Bunlar, İslâm‟da temel kavramlardır119; „Biz her şeyi çift çift
yarattık‟ âyetinin sırındandırlar.
Temiz, M., Face Book Notlarından, Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.pdf
YA
DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.dovx YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.docx, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014, mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
119
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“Hak”, Allah‟ın (CC) 99 isminden birisidir. Kelime olarak
düşünüldüğünde hak kelimesinin anlamı ise lügatta “değişmeden duran”
demektir. Ama biz, Türkçe‟de bu anlam için, daha çok „doğru‟ ya da bilim de
„gerçek‟ diyoruz. Bâtıl kelimesi, „doğru‟nun karşısında ne varsa, bunların her
biri için kullanılır. Dolayısıyla, çiftler sırrından olmak üzere, hayattaki
mücâdeleye, hak-bâtıl mücâdelesi demek, bilimsel bir sonuç olmaktadır.
Bâzıları, içinde uhrevî bir kavram olmadığı için, Batılıları ve
dünyâlaşanları çok seviyorlar. Bu nedenle, bunların „ilim‟ kelimesine karşı,
„bilim‟ kelimesini tercih etmelerine rağmen, çok şâhit olmuşumdur ki,
Türkiyemiz‟de sağ ve soldaki İnönü zihniyetliler ve dünyâlaşanlar, yalnızca
ideolojik açıdan, benimsedikleri bu „bilim’ kelimesinin dahî daha doğru
dürüst ne demek olduğunu bilemeyecek kadar da bilgisizler… Şu anda, daha
yakından, anlamış bulunuyoruz ki, en iyi bilim adamları da, yine îmanlı,
inançlı ve ideolojik olmayan, insanlarımız arasından çıkmış bulunuyor /
çıkmaktadır.
Eski Türkiye‟den başka yeni Türkiye‟de de, 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği
içinde gösterilen hâinsel gösteri ve davranışlara bakıldığında ne acıdır ki, şu
sonuçla karşı karşıya bulunduğumuzu görüyoruz:
21. Yüzyıl’ın asıl en gericilerinin, sağ ve soldaki bu bilgisiz ama
yalnızca ideolojik ve şablon kafalı, sloganlaşmış fikirlerin birer esiri olan, şu
zavallı sağ ve soldaki dünyâlaşan İnönü zihniyetliler arasından çıktığı
görülüyor… Öyle ki, akla dayalı doğru davranışları kısadevre ederek, bunun
yerine yüzde yüz yalan ve politik algılara teslim olmalarından başka, Millet
ve Memleketimiz adına, asıl bunların, davranışlarının temel noktasına artık,
bilimsel olarak da, gözlemlenmiş ve deneyselleşmiş olarak, açıkça herkes
tarafından izlenebilen, bir hâinlik kavramını yerleştirmiş olmaları, bizleri çok
üzmektedir.
Bendeniz, bu nîmetler içinde bile, gaflet içinde bulunan, bunlara o
kadar çok acıyorum ki! Bunun ardından, ister istemez, hemen İbrâhim
Sûresi‟nin:
“Eğer şükrederseniz nîmetimi artırırım. Ama nankörlere azâbım çok
şiddetilidir” mealindeki 7. Âyeti aklıma gelmektedir. Bu, üzüntümü daha da
katlamaktadır. Öyle ya, bu yalan, yanlış algılarla dünyâya, yalınzca
kendilerinin yön verdiklerini sanan, bu lâik (inançsız) ve îmansız olan
dünyâlaşmış insanların, “Allah dilemeyince kul dileyemez!120” âyeti
gereğince; yaprağın düşmesi bile O‟nun onaylamasına bağlı olduğuna göre,
eğer dilerse, Yâsin Sûresi‟nin, “O‟nun emri, bir şeyi dileyince ona sâdece
„Ol!‟ demektir. O da hemen oluverir.” mealindeki 82. Âyeti gereğince,
120

Tekvir Sûresi, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.”
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Evren‟de zerrelerden kürelere kadar, her şeye müdâhale edebilecek güç ve
kudrette olan, Allâhü Teâlâ‟nın bu tecellî ve siyâsetinden ne haberleri
olacak… O yüzden de sonuçta hep çuvallamaktadırlar ya da vakti saati
geldiğinde çuvallayacaklardır.
Çünkü Allah (CC), hatâ ve günahları ile Âhirete gitmelerini önlemek
için, sevdiği mü‟min kullarına, daha hayatta iken, sıkıntı ve iptilâlar
vermekte121, sonra onları, gösterdikleri sabır ve tevekkülden, tövbe ve
istğfarlarından dolayı, af ettikten başka gerekirse, onların kötülüklerini de
iyiliklere dönüştürmektedir122.
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o
sabredenleri! Bakara Sûresi, âyet 155.”
Ayrıca Allâhü Teâlâ, henüz daha Dünyâ‟da iken dahî, mü‟minleri,
sonuç îtibârıyla, gâlip duruma getireceğini de bildirmiştir.
“Allah, sizlerden îman edip iyi davranışlarda bulunanlara,
kendilerinden öncekileri sâhip ve hâkim kıldığı gibi, kendilerini de
Yeryüzü‟ne sâhip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini
(İslâm‟ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku
döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağnı vaad etti. Çünkü
onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra
kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır, Nur Sûresi, âyet
55.”
Benim inancıma göre Nur Sûresi‟nin bu 55. Âyeti gereğince,
Müslümanların dünyâya hâkim olacaklarının ilk işâretleri, bugün verilmeye
başlamış bulunmaktadır. Bakınız Allâhü Teâlâ Rum Sûresi‟nin, 60. Âyeti’nde
kullarını, gevşememeleri için, nasıl motive etmektedir:
“Şimdi sen sabret. Çünkü Allah‟ın vaadi mutlaka haktır. Sakın îmanı
sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevketmesinler.”
121
Temiz, M., Hayır ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ ve Sabrın Dinî Hükümleri, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.docx, En Son
Erişim Târihi: 13.11.2013.
122
Furkan Sûresi, âyet 70: “Ancak tevbe ve îman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah
onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhâmet sâhibidir.”
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21. Yüzyıl‟ın bu câhilleri „bilim‟ kelimesinin de, „El İlm‟ olarak
Allah‟ın (CC) sıfat isminin Türkçe telaffuzu olan, „ilim‟ kelimesi içinde
olduğunu da bilmiyorlar. İdeoloji hastalığı nedeniyle akıllarını „dumura‟
uğratarak düşünmekten alıykoyan ve beyinlerindeki nöron hücrelerinin
böylece faaliyetlerine set çekmiş bulunan, bu Zihniyet bu gerçekleri nereden
bilecekler?
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21. YÜZYILDA ASIL GERĠCĠ KĠM?

Özler:
„Eski kokuşmuşların ya da
„beyinleri otomatikleşmişlerin123‟, o
Beğenmedikleri Mü‟min Müslümanlar,
çalışmaları sâyesinde bugün gerek bilgide,
gerek görgüde, gerek medenî cesârette, gerek aklî
fonksiyonların güncel konulara uygun olarak geliştirilmesinde,
gerek uluslararası ilişkilerde, gerek inandırıcılıkta… Ve de gerek nezâkette,
gerek kânun yönetmelik ve tüzüklere uymada,
gerek çalışkanlık ve hizmette,
gerek insanî davranışlarda, doğruluk
ve dürüstlükte ve kısacası insanlıkta124 onları fersah
fersah geride bırakmış bulunuyor.
Şimdi gerici125 kavramı ters dönmüş, yer değiştirmiş, İnönü
Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı özlemi içinde yoğrulup yananlar
için işlemeye başlamış bulunuyor… Her şeyin geri ödemesi, başlamıştır, yâni…
Geçmişte Müslümanları
123
Temiz, M., İdeoloji ve Slogan Kuşağı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf, En Son Erişim Târihi:
14.09.2014/ http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm
124
Ġnsan Ve Ġnsanlığa Bilimsel YaklaĢım, Maddî TitreĢimler ve Ġnsanî Algılar, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20VE%20ĠNSANLIĞA%20BĠLĠMSEL%20YAKLAġIM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20VE%20ĠNSANLIĞA%20BĠLĠMSEL%20YAKLAġIM.doc,
En Son Erişim Târihi: 27.11.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
http://mtemiz.com/Yayımlanacakeserler.htm
125
Temiz, M., Ecünnü Âleminden BaĢka Bir Umut, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BA%C4%9EI%C5%9EIKLIK%20KAZANIP%20MAH%C4%B0YET%20
DE%C4%9E%C4%B0%C5%9ET%C4%B0REN%20EC%C3%9CNN%C3%9C.pdf, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014.
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kafalarında tasarladıkları gerici
pozisyonuna dipçikle, dayatmayla, zulümle
sürüklemişlerdi. Şimdi aynı pozisyona onları Allah‟ın (CC)
etme-bulma126 kânunu sürüklemiş bulunuyor127.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“İçlerinden elde ettiğimiz kimseler
vâsıtasıyla İslâmiyet‟e hurafeler sokun! Bunlar
yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan
irtibatlarını kesin! Herkesin din kurallarını kendisinin koymasını sağlayın!
Bu fikirde olanları el altından destekleyin! İslâmiyet, aslından ne kadar uzaklaştırılırsa,
bizim işimiz o kadar kolay olur128.”
Geo G. Harris

Giriş129
Üniversite öğrenciliği yıllarımda biz Mü‟min Müslümanlara Batı
özlemcileri, gerici derlerdi. Bunun nedeni olarak da, birer Mü‟min
Müslüman olduğumuz için, namaz kılmamız gösteriliyordu. Ama gerici
sözünü bize lâyık görenler, bunu açıktan söylemekten çekiniyorlardı. Hele
hele devletin tepesinde olanların da hemen her konuşmalarında “gericiler
şöyle, gericiler böyle…” gibi her sözleri, ağızlarında pelesenk olduğu hâlde,
son derece dikkat ettikleri bir husus vardı: Bu sözleriyle, Mü‟min
Müslümanları kast ettiklerini, açık olarak belirtmemeleriydi130. Çünkü ucu,
şöyle ya da böyle, gide gide oy vermeye dayanıyordu.
İstiklal Şâiri Mehmet Akif Ersoy‟u bile, 1925 ile 1940 yılları
arasında, „İrtica 906‟ kod adıyla fişleyen131, ona cenâze törenini bile çok
126
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf , Erişim
Târihi: 23.10.2014
127
Ahzap Sûresi âyet 30. “Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veyâ öldürmeleri yâhut seni
(yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak
kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.”
128
Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.
129
Temiz, M., Ecünnü Veyâ Ġrticâ, Pasta kavgası, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0rt%C4%B0c%C3%A2.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0rt%C4%B0c%C3%A2.doc
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0rt%C4%B0c%C3%A2.pdf, En
Son Erişim Târihi: 20.02.2015.
130
Temiz, M, Ecünnü Veya Ġrticâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ecünnü%20veyâ%20ĠrtĠcâ.pdf, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014.
131
Haber10, Ġstiklal Ģairi Mehmet Akif'i de fiĢlemiĢler!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istiklal-sairi-mehmet-akifi-de-fislemisler-53023.html, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.
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gören132, İnönü‟nün Dipçikli zihniyetinin o sıralardaki temsilcileri, bugünkü
günlerden çok daha fazla etkindiler. Öyle ki bunlar en son, 28 Şubat Post
Modern Darbesi‟ni bile başarabilmişlerdi. Bu zihniyet hâlâ da etkilerini
sürdürmye çalışmaktadırlar. Aslında Milletin parası sayılan, İş Bankası‟nın
parasını bile, gayrimeşru bir şekilde, har vurup harman savuruyorlar
birlikte133... Şimdi soruyorum, buna ne diyeceğiz? Asıl gericiliklerden biri de
zihni gericilik, hak-hukuk tanımamak olmuyor mu? Bence bu gericilik, bir
kimsenin dininin emirlerini yerine getirmek için, başörtüsü takmaktan, namaz
kılmaktan daha müthiş bir gericilik ve fukâralıktır.
Eski Türkiye‟deyken, kıymetli ve değerli bir bilim adamı, InternetWEB sayfamdaki hayâtımı okumuş… Bu münâsebetle, bu değerli bilim
adamı, Yurdumuz‟da yıllarca sürdürülen bu „çağ dışılığın‟ bu zihniyet
tarafından hâlâ sürdürüldüğünden, Üniversite‟den mezun olmuş bir yakınının
diplomasını almak istediğinden, ancak başörtülü resminin kabul
edilmediğinden bahisle dert yanıyor ve diyordu ki:


Geçenlerde diploma lâzım oldu. İlgililerle irtibata geçtik. Diplomaya
resim yapıştırıyorlarmış... Başı açık resim istiyorlar. Biz de dedik, bizde
böyle bir resim yok… O zaman diploma veremeyiz dediler. Hulâsa diploma
alamadık. Resimsiz diploma verinceye kadar bekleyeceğiz herhâlde! Birçok
üniversitede diplomaya resim yapıştırmıyorlar... Pamukkale'de resim hâlâ
var herhâlde... Bâki selâmlar...”
İnsan haysiyeti ile uzaktan, yakından ilgisi olmayan böyle çağdışı,
gerici bir zihniyetin bu uygulamaları, Eski Türkiye‟nin son günlerinde bile
işte kısmî de olsa maalesef böyle uygulanıyordu. Ama etkinlikleri artık
bitmek üzere, bitecek…
Emperyalistlere güvenerek yakın zamana kadar formunda
tutabildikleri ümit ve pervasızlıklarının, artık bu günlerden sonra,
zayıfladığını da göreceğiz. Bu sıralarda Memleket ve Millet düşmanı
örğütlerle134 yaslanarak, “denize düşen yılana sarılır.” formülünü
Haber10, Mehmet Akif Ersoy‟a cenaze töreni bile çok görülmüĢtü, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/240568/mehmet-akif-ersoya-cenaze-toreni-bile-cok-gorulmustu, En Son
Erişim Târihi: 18.02.2015.
133
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.

http://gayalo.net/ YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/
134
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
132
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uyguluyorlar… Artık sıra, „bataklıkta kımıldadıkça batmalarına‟ gelmiş
bulunuyor… Bir ümitsizlik ve şaşkınlığa döndüklerini de bundan sonra daha
yakından ibretle seyredeceğiz.
Batılıların Art Niyetleri
Geçmişte Memleketimiz‟de İslâm Kültürü almamış, dinî bilgilerden
yoksun olan insanlarımızın şuursuzlandırılması için büyük çalışmalar
yapılmıştır. Aynı benzer çalışmalar, günümüzde de olmaktadır. Ama eskiye
nispeten bugün Müslümanlar biraz daha şuurlu bulunuyorlar. Bu sıralarda
onların ağlarına, daha ziyâde, İnönü Zihniyeti‟nin135 günümüzdeki uzantıları
ile Batı özlemi136 içinde hâlâ yanıp tutuşanlar düşüyorlar.
„Vatikan Ve Malta Şövalyeleri„ adlı kitapta şunlar yazılıdır:
“Kişilerin Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçmesi gerekmez.
Oldukları yerde kalsınlar. Ama Müslüman gibi değil, bizim istediğimiz gibi
düşünsünler fakat kendilerini Müslüman sansınlar137”.
Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ile Batı özlemi içinde
olanlar, kendilerini bu tanıma aynen uydurmuş bulunuyorlar, aralarından
fışkırıp İslâm Dini ile açıktan savaştıklarını138 bildirenlere ek olarak…
„Antibiyotiği obur obur yiyen mikropların son durumları‟ gibi olan bu
çürümüşlükler, sağlıklı günlerin çok geçmeden geleceğini göstermektedir.
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.
135
Temiz, M., Din Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.comr/bilim/Din%20KarĢıtlığı.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/Din%20KarĢıtlığı.doc, En Son
Erişim Târihi: 18.02.2015 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
136
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.
137
Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173, Kum Saati Yayınları, 2005.
138
Haber Vakti, CHP'li TaĢdelen'den ġok Ġtiraf: "Bizim SavaĢımız Ġslam'la..!" Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.habervakti.com/haber-detay/chpli-tasdelenden-sok-itiraf--bizim-savasimiz-islamla-/15032014214747RA YA DA Müftülük Haber, http://muftulukhaber.com/guncel-chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla17889.html YA DA Osmanlı Devleti,
https://www.facebook.com/OsmanliDevleti.DevletiEbedMuddet/posts/251621421687137 YA DA
https://twitter.com/zeynepce1453/status/444945487662043136 YA DA
http://www.ulkehaber.com/guncel/haber/23568-chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.
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Bunlar gerçeğin ve gerçeği savunanların hızla tanınmasını da, berâberinde
getiren işâretlerdir.
Görüyorsunuz, ne müthiş plânlar uygulanıyor: İnsanlarımızın bir
kısmı, morfinlenmiş gibi, şuursuzlaştırılıyor, sonra bunlara kendi öz
yurtlarında, kendi kültürlerini yok edecek kararları, yine kendilerine
aldırtıyorlar. Bu duruma gelmiş insanları, Hıristiyan yapmak ya da
kendilerini hâlâ Müslüman zanneden bu insanlar vâsıtasıyla İslâm‟ı bozup
tahrif etmek de, artık zor olmasa gerektir.
Geo G. Harris „Müslümanlar Nasıl Hıristiyan Yapılır? adlı kitapta
şöyle demektedir:
“İçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla İslâmiyet‟e hurafeler
sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendisinin koymasını sağlayın! Bu fikirde
olanları el altından destekleyin! İslâmiyet, aslından ne kadar uzaklaştırılırsa,
bizim işimiz o kadar kolay olur139.”
Tony Antrella, “Bunalımlı Topluma Hayır” adlı eserinde:
“18. Yüzyıl düşünür ve yazarları insanlığa kötülük etmişlerdir.
İnsanların hayatlarını dar kalıplarla sınırlamışlardır ve dinden
soğutmuşlardır. 20. Yüzyıl ise, gençlere varlık sebeplerini bile unutturdu.
Çürümüş bir toplumda yaşıyoruz. Yalan, sahtekârlık ve hırsızlık
cemiyetimizde hâkimiyet kurmuştur. Îmansızlık, yüzünden Batı Toplumu
boşanma ve evlilik dışı yaşamda sapıklık, uyuşturucu ve intihar gibi, 4
amansız hastalığa yakalanmıştır. Toplumlar ahlâk kurallarından aslâ
vazgeçemez. Ancak, kaynağı din olmayan bir ahlâk olmaz. Medya ve
sanatçılar bize zaman öldürmeyi öğretti, değerlerimizi ise imhâ etti.
Batın‟nın geleceği yoktur. Çocuklara din eğitimi verilmezse sonunda
herhangi bir şeye inanırlar. Meselâ sihire, yıldız falına, medyumlara,
falcılara, sahte din ve tarikatlara, akıl dışı ne varsa onlara inanırlar.
Bunların hiç biri medeniyet kaynağı değildir140.” demektedir.
Bu sözleri Batı Özentisi olan kardeşlerimiz özellikle okumalı,
düşünmeli ve değerlendirmelidirler!
139
140

Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.
Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 236, Kum Saati Yayınları, 2005.
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Bu sözlere bakarak Dinimiz‟in kıymetini anlayalım! Fransa‟nın şu
anda meşhur romancısı ve Fransız dilini en güzel şekilde kullanan yazarı
Michel Buton‟un şu sözlerinden Dinimiz‟in ne kadar kıymetli olduğu
anlaşılmıyor mu?
“Arapların (tabiî ki biz Türkler‟in de) elinde başvuracakları ve
kaynak olarak kullanacakları Kur‟an var. Bizim ise, hiçbir müracaat
kaynağımız yok141…”
Michel, bu sözü ile aynı zamanda, İncil‟in devrinin geçmiş olduğunu
ve Kur‟an‟ın ise aslından hiç değişmediğini, her çağa hitâbettiğini îmâ
etmektedir.
İşte düşmanlarımız, Dinimiz‟in de içinde bulunduğu bütün kültür
değerlerimiz ile irtibatımızı kesip onu yıkarak insanlarımızı şuursuzlandırmak
sûretiyle Memleketimiz‟i elde edip kaynaklarını kullanmak istemektedirler.
Bu oyunlara gelirsek vay hâlimize!

İnönü‟nün kendi ağzından Kültürümüzü redd-i miras belgesi

141

Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 237, Kum Saati Yayınları, 2005.
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Ama ne yazık ki asıl hâinler içten…
Bu nedenle, beni asıl geçmişte Türkiyemiz‟in potansiyel hânesinde
iken cezâlandırılmış, hapishânelerde çürütülmüş ya da asılarak telef edilmiş
olanlar üzüyor! Sağdan-soldan pırlanta gibi gençlerimiz, geçmişteki yetersiz
eğitimin posaları hâline gelmiş, yanlış yollara saptırılarak şartlandırılmış ve
sonunda ya da hâlâ gaflet içinde bulunan çocuk, genç ve insanlarımıza
yalnızca acıyor ve onlara ancak duâ edebiliyorum.
Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in “Sizden biriniz, kendi
nefsi için sevdiğini bir başkası için sevmedikçe kâmil îman sâhibi olamaz.”
demiyor mu?
Başka ne gelir elden…
Eski Türkiye’deki Havalar
Farâbi‟nin bir sözü var. Diyor ki:
“Doğru tektir, yanlış ise sayısız… Çocuklarınıza önce doğruyu
öğretin ki, sonra yanlışın her çeşidinden kendini kolayca koruyabilsin…
Her bir olayın ve fikrin en “doğrusu”, İslâm Ve Kültürümüz‟de
bildirilmiş olduğu için, bugün Yeryüzü‟nde diğer bütün kültürlerin her biri,
yüzde yüz doğru olmayan kültürlerdendir. Kültürümüz‟ün tahrifat ve
tahribatı, İnönü‟nün dipçikli zulmü ve dayatmaları ile başlamıştır.
Bu nedenle, İnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı
özlemi içinde yoğrulup yananlar, önce yüzde yüz doğru olan İslâm Ve
Kültürümüz‟ü öğrenecek yerde güzelim beyinlerini, geçersiz Batı kültürü ile
doldurmuş, yanlış yollara sapmış bulunuyorlar… „Bunların buz üzerine
temel kazıp yaptıkları binâlar‟, ne kadar ayakta kalabilir?
İnönü‟nün dipçikli zulmünün günümüzdeki temsilcileri ve Batı
özlemcileri, Eski Türkiye‟de Atatürkçülüğü, aklî düşünceden tecrit ederek, o
hâle getirmişlerdir ki, çalışmadan sloganlaştırıp haykırmakla, bütün
müşküllerin çözümünü, „Alâaddin'in lâmbasına‟ bağlanır vaziyete
dönüştürmüşlerdir. Bu ölçü, ağabey ve büyüklerinden küçüklere de, sanki bir
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miras gibi aktarılıyor. Öyle ki, her sıkıştıklarında bu tür sloganları
kullanmaya başlıyorlar, bundan bir medet bekliyorlar…
Onlar Atatürkçülüğü şimdiye kadar, yalnızca istismar vâsıtası olarak
kullanmışlardır. Mü‟min ve Müslümanların haklarını gasp etmek için
Atatürkçülüğü bir „güç ya da bir kalkan şeklinde kullanma‟yı çok iyi
becermişlerdir/ hâlâ da aynen devam ediyorlar… Yeni Türkiye‟de bu “laf
tılsımın”, “çalışmadan” ve enerji harcamadan, işe yaramadığı, Millet ve
Memleket için çalışan Millet ve Memleket için çalışan Mü‟min ve
Müslümanlarla ortaya çıktıkça, daha da kolay anlaşılıyor, artık…
Gericilik kime yakışıyor, şimdi bir düşünsenize?
Şimdiki Müslümanların önemli bir kısmı ise Atatürkçülüğü yalnızca
Millet ve Memleket için çok çalışmak, „Türkiye‟yi muasır medeniyet
seviyesine çıkarıp geçmek‟ olarak yorumlamış bulunuyorlar.
Halkımız bugün artık asıl gericilerin, çalışmadan kafalarını ya da
beyinlerini sloganlarla şartlandırıp otomatikleştirenlerin, ya da düşünme ve
çözüm kaabiliyeti olmayan eski Türkiye‟deki „kokuşmuşların‟ olduğunu; asıl
ilericiliğin ise, “Çalışan demir ışıldar” sözü gereğince, Mü‟min ve
Müslümanların olduğunu çok iyi biliyor…
Modern Gericilerimizin Özellikleri
Evren ve canlıların velinîmeti142 olan Mü‟min Müslümanlar, çok
merhâmetli oldukları için bendeniz de gerçekten bu gerici zihniyet
sâhiplerine gerçekten çok acıyorum. Mü‟min Müslümanlar, kin ve garaz
peşinde olmadıkları, insanlığı birinci plânda algıladıkları için geçmişte İnönü
Zihniyeti‟nden çok zulüm görmüş olmalarına rağmen, gördükleri zulümleri
affetme büyüklüğünü gösterecek ahlâkta bulunuyorlar…
Bu zavallı modern gericilerin anlayamadıkları ya da ayırt
edemedikleri veyâ tezatta kaldıkları husus, aslında çok basittir. Çünkü bunlar
görünürde, hem Cumhûriyeti savunuyorlar, hem de Cumhûriyet‟in asıl
sâhipleri olan asîl insanlarımıza karşı, Memleket ve Cumhûriyet düşmanları
ile işbirliği içinde bulunuyor, Milletin paralarını örgütlerle, heykellerle carcur
142
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNÎMETİ.doc, En Son Erişim Târihi,
11.05.2014.
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etmekten çekinmiyorlar143… İçlerinde geçmişte çok sevdiğim kimselerin de
olması nedeniyle, bu davranışın peşin olarak adını söylemeye dilim
varmadığından, ancak onlar için, „zavallılar‟ demekle yetinmek, terbiye ve
insanlığıma daha uygun geliyor; umulur ki belki islâh olurlar ümidimle
birlikte... Ama bunlara etme-bulma kânunu nedeniyle, en hafifinden,
gericiliği yakıştırmak mümkündür.
Bu modern gericilerimize aslında çok yüklenmek de doğru olmasa
diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte ben de, teğet durumundayken, onların
gittikleri bu yanlış yoldan nasıl kurtulduğumu unutmadım144:
Çünkü yukarıda zavallı dediğim gerici zihniyete, hattâ bizlere,
geçmişte doğru olan, Öz Kültürümüz eğitimle öğretilmedi ki… Gerçeği
söylemek gerekirse denebilir ki, o zavallı genç ve insanlarımızın her biri,
Kültürümüz'den mahrum bırakılışlarının kurbanıdırlar.
Öz Kültürümüz'den soyutlanarak kurulan öğretim sistemimiz onları,
dönüşüm ve gelişim özellikleri dirilemeyecek derecede, düşünce ve
fikirlerinin kimyâlarını değiştirip, sabitleştirerek ideolojileştirmiştir. Onlar
artık, bu sâbit fikirlerinin etrâfında döner durur hâle gelmişler, çevrelerine
bakarak bir çıkış yapıp yeni özgür fikirler üretemedikleri gibi, başkaları
tarafından üretilmiş yeni fikirleri de absorbe edemeden, teğet geçer duruma
gelmiş bulunuyorlar.
Bu eğitimsiz tahsil, arsız kanser hücrelerine sempati duyan hormonlu
yiyecekler gibi, insanın gelişim özelliklerini anormalleştirmiş bulunuyor.
Onlara acımamın nedeni, işte bu yüzdendir.
Buraya kadar kaynaklara ve gerçeklere dayalı olarak yapılan analiz ve
karşılaştırmalardan sonra şimdi somut örnekler de vermek mümkündür:
Aşağıda İstanbul‟un Eski Türkiye‟deki kirlilik haritası, bugünkü o
gericilerin maddî başarısızlıkları ile bunun yansıttığı mânevî ruh fakirliği;
143
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son Erişim Târihi:
18.02.2015.
144
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son Erişim Târihi: 20.09.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Yeni Türkiye‟deki kirlilik haritası ise, Mü‟min ve Müslümanların hem
başarılı maddî çalışmaları ve hem de mânevî ruh aydınlıkları hakkında güzel
bir birer örnek oluşturmuyor mu?

Resimde, insanlardaki mânanın, “Temizlik îmandandır” hadîsinin bir
mûcizesi gibi, maddeye yansımış bir hâlini görüyorsunuz.
Hiç abdestli çalışkan bir Mü‟min ile abdestsiz gezen bir tembel bir olur mu?
Veyâhut ölçülü veyâ değer yargılarını uygulayan bir insanla ölçüsüz bir insan, daha
doğrusu, İlâhî Kelâmla söylemek gerekirse, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?”



Zumer Sûresi, âyet 9.

105
IŞIK VE AKIL
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Yeni Türkiye Kadrosu’nun Ölçüleri
“Eski kokuşmuşların ya da beyinleri dönüşüme uğramışların145”
beğenmedikleri o Müslümanlar, çalışmaları sâyesinde bugün, gerek bilgide
ve gerekse görgüde, gerek medenî cesârette, gerek aklî fonksiyonların güncel
konulara uygun olarak geliştirilmesinde, gerek uluslararası ilişkilerde, gerek
inandırıcılıkta… Ve de gerek nezâkette, gerek kânun yönetmelik ve tüzüklere
uymada, gerek çalışkanlık ve hizmette, gerek insanî davranışlarda, doğruluk
ve dürüstlükte ve kısacası insanlıkta146 onları fersah fersah geride bırakmış
bulunuyor.
Şimdi gerici147 kavramı ters dönmüş, yer değiştirmiş, İnönü
Zihniyeti’nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı özlemi içinde yoğrulup
yananlar için işlemeye başlamış bulunuyor… Her şeyin geri ödemesi
başlamıştır, yâni…
İnönü Zihniyeti geçmişte Müslümanları kafalarında tasarladıkları
gerici pozisyonuna, dipçikle, dayatmalarla, zulümle, sürüklemişlerdi. Şimdi
onları aynı pozisyona Allah‟ın (CC) etme-bulma148 kânunu, sürüklemiş
bulunuyor149.

145
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf, En Son Erişim Târihi:
14.09.2014/ http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm
146
Ġnsan Ve Ġnsanlığa Bilimsel YaklaĢım, Maddî TitreĢimler ve Ġnsanî Algılar, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20VE%20ĠNSANLIĞA%20BĠLĠMSEL%20YAKLAġIM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20VE%20ĠNSANLIĞA%20BĠLĠMSEL%20YAKLAġIM.doc, En Son Erişim
Târihi: 27.11.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm http://mtemiz.com/Yayımlanacakeserler.htm
147
Temiz, M., Ecünnü Âleminden BaĢka Bir Umut, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BA%C4%9EI%C5%9EIKLIK%20KAZANIP%20MAH%C4%B0YET%20
DE%C4%9E%C4%B0%C5%9ET%C4%B0REN%20EC%C3%9CNN%C3%9C.pdf, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014.
148
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx YA DA
Erişim Târihi: 23.10.2014
149
Ahzap Sûresi âyet 30. “Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veyâ öldürmeleri yâhut seni
(yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak
kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.”
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“Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…”

Buraya kadarki kısmı özetlersek:
Dünyâda, insan sayısı kadar, bakış açısı vardır:
Bunların içinde hem doğrular ve hem de yanlışlar bulunur. Doğruların
kaynakları, Kur‟an‟da ve Peygamberimiz (SAV)‟in başöğretmenliğinde ve
örnekliğinde, vücut bulmuş bulunan, Orta Yol‟da yâni Orta Ölçü‟de
bulunmaktadır150:
Özetlemek gerekirse, ölçülü davranışlara uymak üzere, Allâhü Teâlâ,
kendisinin temsilcisi yâni Halîfesi olarak Yeryüzü‟nde, insanoğlunu
yaratmıştır. O Allah (CC), öğretilmiş olan bu Orta Ölçülere uyanların
davranışlarını, adâletine uygun olarak, sevap kavramıyla; uymayan
insanlarınkini ise, birer zulüm olan, günah kavramı ile nitelemiş; bunlara,
hayatta ve Âhiret‟te uygulanmak üzere, karşılıklar tâyin etmiştir.
Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet)
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20O
RTA%20ÖLÇÜ%20(SÜNNET).pdf
Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf
(Ġslâm‟ın Kaynakları Konusunda ġüphe Ġçinde Bulunan Bilim Adamlarına) Bayram Hediyesi
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠME%20ĠLGĠ%20DUYANLAR%20ĠÇĠN%20MÂNEVĠ%20BAYRAM%2
0HEDĠYESĠ.pdf
150
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Kim ne derse desin, Yeni Türkiye‟yi inşa eden, iktidarın,
geçmiştekilere göre, Halkın değerleriyle bütünleşmesi, oldukça fazladır!
Bu yeterli mi?
Elbette değil! Ama bu, Türkiye‟nin hedeflerine ilişkin düşüncelerinde,
iktidarın şimdilik samîmi olduğunu göstermektedir… Geçmiştekilere
bakılırsa, bu Yeni Türkiye kavramı bile, Millet nazârında sanki olağanüstü bir
devrim gibi, bir özellik sergilemiş bulunuyor!
Şu satırları yazdığım sırada henüz bir saat olmadı internette gördüm:
Ne yapmış güyâ birisi, kendi aklınca, güyâ bir Atatürkçülük taslıyor…
İktidara biraz atıp tuttuktan sonra, Atatürk‟ün resminin başına şunu yazmış:
“Halk hayvan.”
Oldu mu şimdi! Hem Atatürk diyorsun, hem de Atatürk‟ün, “Bu
Milletin efendisi köylüdür” sözü ile methettiği Halka, „hayvan‟ diyorsun! Sen
ne kadar câhil ve bilgisizsin böyle, ey karaktersiz!

Oldu mu şimdi!151

151
https://www.google.com.tr/search?q=%22ulan+ok%C3%BCz+anadolulu%22,resim&tbm=isch&source=univ&sa=
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Ya, öyle mi?152

Ya, öyle mi?153
Şimdi bu densiz davranış açıktan açığa, “Siz, bakmayın benim burada
Atatürk‟ün resmini vermeme! Ben aslında Atatürk‟ü sırf bir kalkan olarak
X&ved=2ahUKEwiK8K6U8KLlAhUpwsQBHZjmCTYQ7Al6BAgIECQ&biw=1366&bih=650#imgrc=_&spf=15713
00950234
152

https://www.google.com.tr/search?q=chp,+halk+i%C3%A7in+ikinci+s%C4%B1n%C4%B1f+ekmek&tbm=isch&s
ource=hp&sa=X&ved=2ahUKEwi2n_TF96LlAhVRJZoKHc4RBnsQ7Al6BAgFECQ&biw=1366&bih=650#imgrc=
Rk4pQ18FTgt_AM:&spf=1571302945216
153

https://www.google.com.tr/search?q=chp,+dam%C4%B1zl%C4%B1k+insan,+ithal,+resim&tbm=isch&source=un
iv&sa=X&ved=2ahUKEwiN542iqLlAhVfxcQBHWS4B7IQ7Al6BAgJECQ&biw=1366&bih=650#imgrc=GOHf7qO34UqE8M:&spf=1571303657547
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düşünüyorum” demek olmuyor mu? Bu davranış, insanlarımıza yapmış
olduğunuz bu hakâret yanında, ayrıca insanlarımızın akıllarıyla da dalga
geçmek değil mi, şimdi?
Bunları söylemekte maksadım şudur ki, İslâmî ve Kültürel câhillik
başa belâdır, işte böyle!

110
IŞIK VE AKIL
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

