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ALLAH (CC), BIG BANG (BÜYÜK PATLAMA) VE BEHRAM
KURġUNOĞLU‟NUN ORBĠTRON (GENELLEġTĠRĠLMĠġ ĠZÂFĠYET)
TEORĠSĠ
Özler:
“Allah‟ın (CC) „Ey îman eden kullarım!1”
ifâdesindeki „kullarım‟ hitâbı, O‟nun Müslümanlar‟a bir „şeref
verme‟ hitâbıdır. Bu değere lâyık olmaya çalış! E mi?
Eğer hayâtın mânevî yüzünü Yüce Allah‟ın (CC) lütfunun
şuûru ile değerlendiremediysek, o zaman bütün çabalarımız birer serap olacak,
elimizde ancak sonsuza kadar uzanan pişmanlık kalacaktır.
“Allâhü Teâlâ‟ya dayandırılan
bütün işler, ilimler ve sanâtlar, küçük küçük örneklerden başlayarak
bilgilenmelerimizi düzene sokarlar, son aşamada elde edilen bir yüksek ilim ve beceri ile
bizi bir „birlik huzûruna‟ yükseltmek için kullanılırlar.”
“Bütün bu ilim ve beceriler, özünde Yüce
Allah‟ın (CC) lütfunun şuûru varsa, anlamlı ve güzeldirler, o zaman ebedîlik kazanırlar.”
Emalılı Hamdi Yazır
Allâhü Teâlâ‟yı dışlayan her ilim bir seraptır.
Emalılı Hamdi Yazır
“O‟nun emri, bir şeyi dileyince ona sâdece
Ol!‟ demektir. O da hemen oluverir .”
Yâ Sin Sûresi, âyet: 82

“Göklerde ve yerde bulunan herkes, O‟ndan ister.
O, her an yaratma hâlindedir”
Rahmân Sûresi, âyet: 29



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Ankebut Sûresi, âyet 56: “Ey îman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattığım Yeryüzü geniştir. O hâlde yalnız bana kulluk edin.”
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“O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin
Rab‟bidir. O hâlde, O‟na ibâdet et ve O‟na ibâdet etmekte sabırlı ol!
Hiç sen Allah‟ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?”
Meryem Sûresi, âyet 65
”Ey îman eden kullarım!
“Şüphesiz benim yarattığım Yeryüzü geniştir. O hâlde
yalnız bana kulluk edin!”
Ankebut Sûresi, âyet 56
Altının yanında pul neye yarar?
Hak‟kı tanımayan kul neye yarar?
Doğru diye herkes bir yolda gider,
Cennet‟e çıkmayan yol neye yarar?

Yaratılış
Bir kudsî hadiste, “Ben gizli bir hazîne idim, bilinmek istedim de
mahlûkatı yarattımµ.” deniyor.
Allah (CC), kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve Yeryüzü‟nü
de imâr etsin diye, insanoğlunu yaratmayı istediği zaman, meleklerine şöyle
hitap etmiştir:
“Ben Yeryüzü‟nde muhakkak bir halîfe yaratacağım ki, ona kendi
irâdemden, kudret ve sıfatımdan bâzı yetkiler vereceğim2.”
Öyle ki âyete göre, halîfe sıfatını taşıyan insan, Yeryüzü‟nde Allah‟a
(CC) vekâlet edecektir. O, Dünyâ‟daki mahlûkatın üzerinde bir takım
tasarruflara sâhip olacak, Allah‟ın (CC) adına hükümler verecek, O‟nun,
vekîli olarak, emirlerini, kânunlarını uygulamaya yetkili olacaktır. Dünyâ‟nın
mâmur edilmesi için çalışacak, kısacası insanoğlu, Allah‟ın (CC)
Yeryüzü‟ndeki Halîfesi olacaktır.

µ
Fıkıh Köşesi, Bilinmek ve Ģükredilmek Allah‟ın hakkıdır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.fikih.info/risale-i-nur-dan/sozler/2165-bilinmek-ve-sukredilmek-allahin-hakkidir.html, En Son Erişim
Târihi: 03.11.2013.
2
Sâd Sûresi, âyet 71: “Hani! Rab‟bin meleklere demişti ki, „Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım.”
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Sonra o insanın arkasından gelen insanlar da, ona halef olarak, aynı
vazîfeyi sürdüreceklerdir3.
Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟nde insanları yaratma isteğinin temelinde,
görüldüğü gibi, O‟nun güç ve ihtişâmını gösterip zikredilme, methedilme,
yüceltilme, kendisine yalvarıp duâ ve kulluk ettirme gibi, ulûhiyet arzûsu
bulunmaktadır.
Kendi açımızdan diyebiliriz ki, biz insanlar, Allah‟a (CC) duâ ve
kulluk etmek için Yeryüzü‟ne gönderilmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, Allah‟ın
(CC) murâdı delilleriyle açıkça belirtilmiştir. Özetlemek gerekirse:
“O‟nun murâdı, kendisinin insanlar tarafından methedilmesi,
yüceltilmesi, her türlü noksanlıklardan tenzih edilmesi, bir ve eşsiz
olduğunun îlan edilmesi (tevhîd), insanlara bahşettiği nîmetlerden dolayı
kendisine teşekkür edilmesi…” denebilir…
“O, evrenleri (âlemleri) ve bu dünyâda insanları bunun için
yaratmıştır.”
Allah (CC), insanların hayatlarını tanzim ederken, dünyâda kimin
daha güzel işler yapacağının, kimin beceriksiz, kimin sahtekâr, kimin
münâfık, kimin günahkâr olduğunun belirlenmesini ve bunların
belgelenmesini istemiştir. Ve de O, kimin rızâ, sabır ve tevekküle
sarılacağının ortaya çıkmasının sağlanması için, insanların bir takım sınav
ve denemelere mâruz kalacaklarını belirtmiş, sonuç olarak, kimin kulluk
şerefini kazanacağını delillendirmek için, inşanoğlunu Yeryüzü‟ne
gönderdiğini belirtmiştir. Bunları kabul edip uygulamaya kulluk4 diyebiliriz.
Kulluk
Kulluk, Allah‟ın (CC) yaratma sebebine, bir uyumdur. Bu husus,
Zâriyat Sûresi‟nin 56. âyetinde belirtilmiştir. Her bir insanın kulluğu, O‟nun
birliğini tasdik ettikten sonra:

Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Elektronik Posta Adresi, http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-ademile-havva/7309045, En Son Ulaşım Târihi: 29.04.2011.

ulûhiyet: 1) İlâhlık. 2)Allah'ın (CC) kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibâdet ve
itaat ettirmesidir.
4
Bir başka târifle kullk, Allah'ın CC) yüceliği yâni azâmeti karşısında duyulan saygıdan dolayı bir
ürperiş, bir teslîmiyet, bir sığınma, bir söz dinlemedir. Kısaca kullk, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır.
3
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“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.”
şeklindeki yaratılış sebebi gereğince, Allah‟ın (CC) bu murâdına uygun
olarak, O‟nu tesbih etmesi, emirlerine uyması, O‟na dâimâ ibâdet etmesidir.
Görüldüğü gibi, bir insanın kulluğu, Allah‟ın (CC) kendisini yaratma
sebebini yerine getirmek için çalışmasıdır. Kulluğun yerine getirilmesiyle
(ifâsıyla), “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” hadîsi
gereğince, ahlâkın tamamlanması hedeflenmiştir. Yâni kullukta asıl maksat,
bütün bu deneme ve sınav süreçlerinde güdülen hedef, geçen hadis ve
“Allah‟ın (CC) bildirdiği güzel ahlâkla ahlaklanınız!” esâsından da
anlaşılacağı üzere, güzel ahlâkın elde edilmesidir.
Allah‟ın (CC), “Ey îman eden kullarım!5“ ifâdesindeki „kullarım‟
hitâbı, O‟nun Müslümanlar‟a bir „şeref verme‟ hitâbıdır. Bu değere lâyık
olmaya çalış! E mi, kardeş?
Demek oluyor ki „kulluk‟, insanların en şerefli rütbesidir. Bakınız bu
konuda Elmalılı Hamdi Yazır6 ne diyor:
“Cenâb-ı Allah, Âdem‟i yarattığında onu şanlı bir isim olan hilâfet
unvânıyla yâdetti. Öyle iken İblis bu isimden yılmadı, aksine o sebeple
gayretini artırdı, düşmanlık etti ve sonunda galebe edip Bakara Sûresi‟nin
36. âyetinde buyrulduğu üzere, „her ikisini de Cennet‟ten kaydırdı‟”
“Sonra onun çocuklarında, „benim kullarım‟ sözüyle şereflenen iyi
kimselere gelince şeytan onlardan kaçındı, „Şüphesiz kullarım (benimdir).
Onların aleyhine sana verilmiş bir hâkimiyet yoktur (Hıcr,15/42)“
buyrulduğu gibi, şeytanın kendisi de, „Onların hepsini mutlaka azdıracağım,
ancak onlardan ihlâslı kulların müstesnâ (Hıcr 39-40‟ dedi.”
“Demek ki, „Allah‟ın kulları olma mevkiini elde eden mükellef, derece
yönünden Yeryüzü‟nde halîfe olandan daha yüksektir.”
Ankebut Sûresi, âyet 56: “Ey îman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattığım Yeryüzü geniştir. O hâlde yalnız bana kulluk edin!”
6
H. Y. M. Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili, (Zaman) Cilt 6, Sayfa 230.

Halîfe‟nin lügat anlamları: 1) Hz. Muhammed'in vekîli olarak Müslümanların imamlığını ve din
koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse, 2) Hükümdar, 3) Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri, 4)
Bâbıali kalemlerinde kâtip, 5) Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse.
5
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Sonuç olarak kulluk mertebesi, Yeryüzü‟ndeki Halîfelik derecesinden
(mertebesinden) de daha üstündür.
Allah‟ın (CC) Özel İsmi
Allah âdın zikredelim evvelâ,
Vâcib oldur cümle işte her kulâ.
Allah âdın her kim ol evvel anâ,
Her işi âsân eder Allah ona.
Mevlidi ġerif‟ten

„Allah‟ ismi, gerçek yaratıcının zat (özel) ismidir. Dünyâ târihinde bu
isimle çağrılan, bir başka varlık olmamıştır ve de olmayacaktır.
Allah‟ın (CC) bu özel ismi, gerçekten, târihte hiç bir varlığa isim
olarak verilmemiştir. Bu nedenle Allah (CC) ismi, bundan sonra da, bir
başkası için kullanılamayacaktır7. Allah (CC) özel ismi, ifâde ettiği ilâhî
mânasıyla, yalnız Allah‟a (CC) âittir. Hiçbir kelime, bu ismin mânasını ve
içeriğini ifâde gücüne sâhip değildir. Ancak Türkçe‟de Tanrı, Farsça‟da
Hudâ, İngilizce‟de God, Fransızca‟da Dieu gibi, muhtelif dillerde, O‟nun
ayrı ayrı telaffuzlarda isimleri olabilir. Bunların her biri, „Allah‟ gibi, özel
isim değildir; ilâh, rab ya da mâ‟bud gibi, cins isimdir. O‟nun. “Esmâ ül
Hüsnâ” adıverilen, başka sayısız güzel isimleri de vardır. Bu en yüce ve en
büyük yaratıcının güzel isimlerini ve eksiksiz sıfatlarını bize Kur‟ân‟ı Kerîm
tanıtmıştır. Allah‟ın (CC) bu tanıtılanların dışında, sırf melekler tarafından
bilinen, sayısız güzel isimleri daha vardır.
Kur‟ân‟ı Kerîm, ayrıca insanların, özellikle de, Müslümanların ve
bütün kâinatın, Allah‟a (CC) olan, ilgi ve alâkalarını da bildirir. Bundan
dolayı, „Allah‟ diye adlandırılan, en büyük ve en yüce Zat, Evren‟in meydana
gelmesinde, devâmında ve olgunlaşmasında bir ilk sebep olduğu gibi, „Allah‟
yüce ismi, Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, ilim ve irfan için de, dilimizde özel
ve yüce bir başlangıç oluşturmaktadır. Meselâ işe başlamadan önce İnşAllah,
işe başlarken Bismillah, şaşırırsak Allah Allah, kendimize güvenirsek
7
Meryem Sûresi, âyet 65: “O, bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rab‟bidir; o halde O'na ibâdet
et ve ibâdetine sebatla sabret! Hiç sen O'na bir adaş bilir misin?”
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EvelAllah, azmedersek AlimAllah, bir işten vazgeçersek EyvAllah, işin
sonuna kadar gitmek istersek YâAllah, taahhüt edersek Vallah Billah,
canımızı sıkarlarsa FesuphânAllah, daha da sıkarlarsa HasbünAllah, pes
edersek İllAllah, işe coşku ve heyecanla sarılırsak Allah, Allah, Allah…, işi
başarıyla bitirince MâşAllah, eğer işi başaramazsak Hay Allah demiyor
muyuz?
Başta nedensellik8 yâni “kozalite” olmak üzere, bütün kânunlar;
Evren‟de bulunan madde, kuvvet, hareket, durgunluk, uzaklık, zaman, dünyâ,
insan zihni, doğruluk, güzellik, çirkinlik, iyilik, ahlâk; varlık ve daha bunlara
benzer nice kavramlar, Yüce Allah‟ın (CC) bunların her biri için, birer
tecellîsinin sonucudurlar.
Bilim, teknoloji ve sanât, ilk plânda varlığın mânasını, nedenselliğin
gerçekliğini açıklar. Varlığın mânasını düşündürtmeden, nedensellik oranının
gerçek olduğunu kabul ettirmeden, bize en küçük bir gerçek bildirebilen,
hiçbir bilim, teknoloji ve sanât yoktur. Bilim, teknoloji ve sanâtın özü,
Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, „Şu, şunun içindir.‟ esâsı şeklinde
özetlemektedir / özetlenebiliyor. İşte bütün ilimlerin çalıştığı hedef budur.
Bütün bu varlık, gerçeklik ve nedensellik ilişkileri, bütün bilim, teknoloji ve
sanâtlara, yâni daha da kısa söylemek gerekirse, bütün ilim ve sanâtlara
hâkim olan, düşünme ve doğruluk prensipleridirler.
İnsanlık açısından, mümkün olan, gerçekler üstünde, varlığı
kaçınılamaz yâni mecbûrî ya da zarûrî olan „Hak„, gerek varlığımızın,
gerekse ilmimizin ilk başlangıç noktası ve ilk sebebidir. Ve „Allah‟, „Hak„kın
özel ismidir. Evren‟de meydana gelen, büyük, küçük, maddî ve mânevî her
olay, Allâhü Teâlâ‟nın, yâni en yüce gerçek olan, Hak Teâlâ‟nın dilemesi ve
etkisiyle meydana gelmektedir. Özellikle, insânî boyutta da insan üzerinde
etkili olan, insanı kendine çeken, hiçbir şey düşünülemez ki, onun perde
arkasında, Allah‟ın (CC) dilemesi bulunmasın…
İnsanların çoğu, lâikliğin kabul edilmesiyle, büyük bir yanılgıya
düşerek, özellikle insânî boyuttaki her türlü ilişki ve olaylar dâhil olmak
Temiz, M., Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.docx, En Son Erişim Târihi: 03.11.2013.

Hak, varlığı değişmeden duran (Gerçek) anlamındadır.
8

7
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

üzere, maddî ve mânevi bütün olaylarla ilgili olarak; Allah‟ın (CC) koyduğu
davranış sınırları üzerindeki dilemesinin ve etkisinin kalktığını
zannediyorlar…
Bu yanılgı, „Yer Çekimi kaldırılmıştır.‟ demek gibi bir şeydir. Buna
inananlar, İstanbul Boğazı‟ndaki Fâtih Sultan Mehmet Köprüsü‟nden
atlasınlar da, Yer Çekimi kaldırılmış mı, hele bir görelim! Allah‟ın (CC)
koyduğu emir ve yasakların lâiklikle kalktığı yanılgısı, ancak mevcut olan,
câhillik veyâ bilgisizliği daha da artırmıştır.
Sonuç olarak yüce Allah CC), varlığı zarûrî olan, öyle bir zattır ki,
gerek nesnel ve gerekse öznel varlığımızın bütün faaliyet ve gidişâtında,
O‟nun varlığının zarûreti, apaçık bir şekilde görülmektedir.
Allah‟ın (CC) bilinen isimleri, vahiy yoluyla, bildirilmiş olanlardan
ibârettir. Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki:
“Yüce „Allah‟ ismi, bütün duygu ve düşüncelerimizin ilk şartı olan tek,
derin ve gizli bir duygunun, doğrudan doğruya görünen ve görünmeyen
varlıkların birleştikleri noktada, sırf O‟nun zâtı için bir parıltı hâlinde
gösterilen özel bir isimdir. Bu isim, Allah‟ın (CC) zâtının mânasını zihinde
hatırlatır ya da temsil eder. Telâffuz edildiğinde, akıl ve zihin özel isimden
mânaya, mânadan tekrar özel isme geçer / geçebilir. “
Yâni „Allah‟ özel ismi anıldığında akla, insanın kendisine hakkiyle
tapacağı, yüce zat gelir. Ya da bütün eksiksizlik ve olgunluk vasıflarına sâhip
olan ve bizzat kendisine tapılıp kulluk yapılacak olan, zarûrî yüce varlık
düşünüldüğünde, akla Allah (CC) özel ismi gelir.
Bu sûretle Allah (CC) ismiyle, bizzat O‟nun kendi varlığını anlarız.
Başka bir ifâdeyle, bu isim ile isimlendirilen varlığın, aynı zât olduğu ortaya
çıkıyor.
İmam Fahreddin Râzî:
“Allah kelimesi yüce Allah‟ın (CC) özel ismidir ve aslında başka bir
kelimeden türememiştir. İmam Halil bin Ahmed ve Sibeveyh, usul âlimleri ve
İslâm hukukçularının hepsi bu görüştedirler9.“ demektedir.
9

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 47.
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„Allah‟ ismi, başlangıçtan îtibâren, özel bir isim olarak kullanılmıştır.
Ve yüce Allah‟ın (CC) zâtı, bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu
gibi, „Allah‟ ismi de öyledir.
„Allah‟ ismi, ilâhlık vasfından değil, ilâhlık ve mâbûdiyet yâni
tapılmaya lâyık olma vasfı, „Allah‟ isminden alınmıştır. „Allah‟ ibâdet edilen
zat olduğu için Allah değil; Allah olduğu için kendisine ibâdet ediliyor. Onun
„Allah‟lığı başka bir ifâdeyle, tapılmaya ve kulluk edilmeye lâyık olması
kendiliğindendir.
Bâzı insanlar puta taparlar, ateşe taparlar, Güneş‟e taparlar,
kahramanlara, zorbalara veyâ bâzı sevdikleri şeylere taparlar. Taptıkları
zaman, taptıkları onlar için birer ilâh ya da mâbud olur. Bu insanlar, daha
sonra bunlardan cayarlar, sonra bu taptıklarını tanımaz olurlar… O zaman, o
taptıkları da, iğreti alınmış mâbûdiyet ve tanrılık özelliklerini kaybederler.
Hâlbuki insanlar, ister Allah‟ı (CC) mâbut tanısınlar, ister mâbut
tanımasınlar, O bizzat mâbuttur. O‟na her şey ibâdet ve kulluk borçludur.
Hattâ O‟nu inkâr edenler bile, bilmeyerek olsa dahî, her nefes alıp
vermelerinde, O‟nu zikretmek ve O‟na kulluk etmek zorundadırlar.
Araştırma mantığına göre iddiâ edilebilir ki özel isimler, kısmen de
olsa, cins isimlerinden önce gelir. Daha sonra, bir veyâ birkaç özelliğin ifâde
ettiği, benzeme yönü ile cins isimleri oluşur.
Bundan dolayı, her özel ismin bir cins isminden veyâ nitelikten
alınmış olduğu iddiası geçersizdir. „Allah‟ yüce sözü, bilginlerin çoğuna göre,
hemen söylenmiş bir sözdür ve türememiştir. Bu yüzden, bu yüce isim, lisan
açısından da, adının sâhibi gibi, bir ezeliyyet sırrı içindedir.
Dolayısıyla Allah (CC) kelimesi, diğer kelimelere benzemez. Târihte
hiçbir şeye, Allah (CC) kelimesi, isim olarak verilmemiştir. Allah (CC)
kelimesine, İsm-i Âzam diyenler de vardır. Allah (CC) kelimesinin her bir
harfini, birer birer azaltsanız geride kalan her kelime, yine Allah‟ın (CC) adı
olur.
Örneğin Arapça yazılışındaki Allah (CC) isminin, sağ baştan
başlayarak, bir harfini kaldırırsanız geriye “Lillah”, iki harfini kaldırırsanız
“Hû”, üç harfini kaldırırsanız “H” harfi kalır. Geriye kalan bu, sırasıyla,
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“Lillah”, “Hû” kelimelerinin her biriyle, en son kalan, “H” harfi de, yine
yalnızca Allah demektir.
Soluyan her canlı her nefes alış-verişinde, (h-hû) sesini çıkarır /
çıkarmktadır… Bu demektir ki bütün canlılar, ister inansınlar, ister
inanmasınlar ya da ister şuurlu olsunlar, isterse şuursuz olsunlar, her bir
nefes alış-verişlerinde, her an Allah‟ı (CC) zikrederler.
Bu bilimsel sonuç da gösteriyor ki, bütün canlıların canlılıkları her an,
Allah‟ın (CC) zikriyle sürdürülmektedir. Canlılar O‟nun zikrinden
kesildiklerinde, onların canlılıkları da ortadan kalkar / kalkmaktadır… Meselâ
zikri biten bir geyik, avcının bir kurşununa hedef olur; zikri biten bir hasta
son nefesini vermiş olur… Dolayısıyla, bütün canlılar, her an, Allah‟ın (CC)
tecellîsine muhtaçtırlar.
Cümle âlem yoğ iken ol var idi,
Yaratılmıştan ganî cebbâr idi.
Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek,
Arş-ü ferş€ -ü Ay-ü Gün hem nuh felek©…
Sun‟ ile bunları ol vâr eyledi,
Birliğine cümle ikrarΩ eyledi.
Kudretin izhâr edüp hem ol celîl,
Birliğine bunları kıldı delîl.


cebbâr: (Sıfat-ı İlâhiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azâmet ve
kudret sâhibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri... Zâlim, gaddar,
müstebid, mütemerrid insanlar (da bu sıfatla tavsif edilir). Meselâ; Cengiz, cebbar ve gaddar bir devlet adamı idi.
€
ferş: ferş: Yer. Yeryüzü. Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey. Küçük develer.

nuh: İnat etmek, ayak diremek anlamındaki Nuh deyip, peygamber dememek ve çok eski, çoktan
modası geçmiş, köhnemiş.
©
. felek: Gök, gök katı, devir. Tâli', baht. Büyük ve dâirevi olan şey. Her gök seyyâresinin gezdiği âlem.
Dünyâ, âlem.

sun‟: Yapmak. Eser, yapılan iş. Te'sir. Güzel iş yapmak.
Ω
ikrar: Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı îtiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak.
Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.

İzhâr: Açığa vurma. Meydana çıkarma. Göstermek. Zâhir ve âşikâre ettirmek. Yalandan gösteriş.
Tecvidde, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak ihfâsız, idgamsız olarak okumaya denir..

celîl: Celâlet ve celâdet sâhibi. Azîm, mertebesi yüksek…

10
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“Ol!” dedi bir kere vâr oldu cihân,
“Olma !” derse, mahv olur ol dem¥ hemân.
Big Bang „Büyük Patlama‟10 Ve Mıknatıs Akısı
„Büyük Patlama‟ ya da Big Bang, benzeri evrensel olayların hepsi ve
bunların sonuçları, Allâhü Teâlâ‟nın, Evren ve insanları yaratıp yaşatması
sırrından olanµ, birer tecellîsidir.
Teoriye göre Evren, yaklaşık 13,7 milyar yıl önce, aşırı yoğun ve
sıcak bir noktadan, patlayarak meydana gelmiştir. Teori, ilk kez 1920‟li
yıllarda, Rus Kozmolog Ve Matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı
Fizikçi Papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılmıştır. Patlama ânı,
Evren„in başlangıcı sayılmakta, bugün ispat edilmiş bulunmaktadır.
Teori‟nin temel fikirlerinden biri, Evren„in hâlâ genişlemesini sürdürmesidir.
Bir zamanlar, Evren dâhil, hiç bir şey yoktu. Evren ve mekânın
başlangıcı, yokluktan varlığa geçişte, Big Bang (Büyük Patlama) ile meydana
gelmiştir. Zaman da mekânla başlamıştır. İşte Evren‟in oluşumunun
başladığı o anda, zaman da sıfırdan başlayarak, akmaya başlamış, böylece
Big Bang (Büyük Patlama), fizikî Evren„in ve zamânın başlangıcı olmuştur.
Başka bir ifâdeyle Evren, „Ol Patlaması‟, “OL, Mukaddes Emri11“ ile
bir Aknokta‟dan12 doğmuş, zaman dahî bu Aknokta İnfilâk‟ı ile başlamıştır.
Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu‟nun Orbitron Teorisi de,
yine bu ilk yaratılış ile ilgilidir13.
¥

dem: Nefes. Soluk. Ağız. Nazar. An, vakit, saat. Koku. Kibir, gurur. Âli, yüksek. Körük.
Temiz, M., Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.docx, En Son Erişim Târihi: 03.11.2013.
µ
tecellî: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. Allâhû Teâlâ‟nın insanlarda ve
doğada görünmesi. Alın yazısı, kader.
11
Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece “ol” dememizdir. O da
hemen oluverir.”
12
Evren ve İnsan, BirleĢik Alan Kuramı (Teorisi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://insanveevren.wordpress.com/2011/05/31/birlesik-alan-kurami-teorisi/#more-2503, En Son Erişim Târihi:
28.10.2013
13
Temiz, M., Kur‟an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara‟lı Behram KurĢunoğlu, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Kur‟an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein%20ile%20TrabzonÇaykara‟li%20Behram%20KurĢunoğlu.doc, En Son Erişim Târihi: 01.11.2013.
10
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Evren‟de her sâniye içinde olan her bir olayda, örneğin her bir
canlının, diyelim ki, her nefes alışverişi sırasında ortaya çıkan, sebep–sonuç
düzenlemelerinde anlık olaylar vardır. Ya da meselâ, maddenin elektron,
proton ve benzeri parçalarının, her andaki sebep–sonuç ilişkileri veyâ
örneğin denizlerdeki herhangi bir balığın, diyelim, kanat kaslarındaki,
herhangi bir hücresinin zarında meydana gelen, anlık bir olayı düşününüz.
Ya da faraza Everest Dağı‟nda yaşayan, bir bitkinin kılcal damarlarında
bulunan, su molekülündeki oksijen ya da hidrojen atomunun ilk enerji
seviyesindeki bir değişimi ele alabilirsiniz. Bilinmelidir ki bütün bu olayların
her biri, anbean, Allah‟ın (CC) „Ol!‟ emrinin birer tecellîsidir.

Uzaydaki Dünyamızı görebildiniz mi?

Konuyu, hepimizin biraz daha yakından bildiğimiz, bir örnek ile biraz
daha açabiliriz. Meselâ bir sâniye içinde milyonlarca Big Bang Patlamasıyla
oluşan, yâni Allah‟ın (CC) “Kün-Ol!” emriyle sürekli olarak meydana gelen,
mıknatıs akısını ele alabiliriz:

12
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Her bir minik patlama sonunda, mıknatısın ortasında oluşan akı,
mıknatısın N Kutbu‟na gelir, oradan çıkar, mıknatıs dışında ilerleyerek, diğer
S kutbu‟na girer. S kutbu‟ndan giren bu akı, mıknatısın içinden ilerleyerek,
ortasında tekrar başladığı yere gelip devrini tamamlar, bir kapalı çevrim
oluşturur.
Sürekli bir şekilde mıknatısta N Kutbu‟ndan çıkan, S Kutbu‟na giren
akı, aslında her sâniye içinde milyonlarca Big Bang Patlamasıyla meydana
gelen, yâni Allah‟ın (CC) “Kün-Ol!” emri ile oluşan sürekli bir akıdır. Bu
akı olayı, her an sürekli ve / veyâ süreksiz olan her olaya ilişkin, Rahman
Sûresi‟nin, “Göklerde ve Yer‟de bulunanların hepsi O‟ndan ister (O‟na
muhtaçtır). O her an yaratma hâlindedir” anlamındaki 29. Ayeti‟nde
bildirildiği gibi, Allah‟ın (CC) her an yaratmasına âit açık bir örnektir. Bu
âyeti, “Allah her an her iştedir” şeklinde açıklayanlar da vardır.
Kezâ her an sürekli ve / veyâ süreksiz her olaya ilişkin olan, Allah‟ın
(CC) tecellîsine, „O (Allah), bir şey irâde ettiği (dilediği) zaman O‟nun emri,
sâdece ona „Ol!‟ demektir. O, hemen olurΩ‟ âyeti de işâret etmektedir. Bu
âyet örneğini, yukarıda Evren‟e ilişkin verilen örneklerin her birinde, her an
vukûbulan, her bir olaya da teşmil ettiğinizde (yaydığınızda), „Allah her an
her iştedir„ âyeti gereğince, O‟nun sonsuz olan gücünü biraz tahmin
edebilirsiniz.
Akının meydana geldiği noktaya genel olarak Ak Nokta, akı devrinin
tamamlandığı noktaya Kara Nokta da denir. Kapalı çevrim, Ak Nokta ile
Kara Nokta üst üste çakıştıkları anda tamamlanır. Buradan şu noktaya
geliyoruz:
İlk Ol Patlaması (Emri) ile Evren‟in oluşumunun Ak Nokta‟dan
başlamış olduğu, son Ol Emri ile Kara Nokta‟da Kıyâmet‟in vukûbulacağı
söyleniyor ya… Evren‟in kendisi, bir mıknatıs gibi, düşünülecek olursa, bu
mıknatısın yerine, Ak Nokta‟daki patlamayı ilk Big Bang Patlaması, Kara
Nokta‟daki patlamayı ise, son Kıyâmet (patlaması) olarak düşünebilirsiniz.
Bu nedenle, mıknatısta seri hâldeki Big Bang patlamaları ile oluşan,
akının bir kapalı çevrim oluşturması, Kıyâmet‟in kopmasının bilimsel bir
delîlidir. Kıyâmet‟in koptuğu ân, Evren‟in Ak Nokta ile Kara Nokta‟sının da
üst üste çakıştığı andır. Olayın yorumunu biraz daha açmak mümkündür:
Ω


Yâ Sin Sûresi, âyet: 82.
Rahmân Sûresi, âyet: 29.
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Akı, mıknatıstaki bir akı biriminin meydana gelmesini sağlayan, Ol
Emriyle, kendine has olan, bir Ak Nokta‟dan başlar. Sonra, çevrimin
tamamlanması, Kara Nokta‟da, son Ol Patlaması‟nın meydana gelmesiyle
sağlanır.
Mıknatıstaki bu iki patlama arasında çok küçük bir süre vardır.
Akının sürekliliğini sağlamak için, sâniyede milyonlarca Patlama (Ol Emri)
oluşumu olduğu düşünülürse, Kıyâmet‟le sona erecek olan, Evren‟in ömrü
yanında, mıknatısta her akı oluşumunun, ne kadar küçük bir ömrü olduğunu
da düşünebilirsiniz. Allah‟ın (CC) zaman ve mekândan münezzeh olduğunu
hatırladığımızda, zamânın bu uzunluk ve kısalığı, tabiatıyla biz insanlara ve
ölçülerimize göredir.
Benzer şekilde, meselâ Allah‟ın (CC) her an böyle benzer
tecellîleriyle, Ak (+ uç) ve Kara (- uç) noktaları arasında, elektrik akımının
da, aralıksız olarak, meydana geldiğini düşündüğünüzde, Evren‟in her bir
noktasındaki her bir devinim ve değişimin, Allah‟ın (CC) tecellîlerine
bağlılığı hakkında daha geniş bir fikre varabilirsiniz.
Evren‟in genişlemesinin14, zamânın akışının, Evren içinde
düşünülebilen, büyüklü-küçüklü her bir olayın, her an Allâhü Teâlâ‟nın
varlığına ve tecellîlerine muhtaç olduğunu bir düşününüz de, içinizden
coşarak meydana gelen hayretinizi, ancak O‟nun bildirdiği, „Süphânallah!„
ile belirterek ferahlayınız! Böylece, Allâhü Teâlâ‟yı yüceltmekten dolayı da,
muazzam bir sevap kazanınız!
Böyle bir Allah‟a (CC) hiç kulluk edilmez mi?
İzâfîyet (Rölativite) Teorisi
Günümüzün en güçlü teorilerinden olan, Rölativite Teorisi de denen,
İzâfîyet Teorisi, zaman-hız ilişkisi üzerine kurulmuştur. Yahûdi asıllı
Einstein‟ın kurduğu bu teori, hıza bir sınır getirmiştir. Bu sınırlama,
Teori‟nin bir noksanlığına işâret sayılabilir.

Zâriyat Sûresi, âyet 47: “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç şüphesiz onu genişleten biziz.”
Süphânallah: Her türlü noksanlıktan çok yüce olan Allah…

14
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Teorik fizikte yapılan araştırmalarda Matematik Denklemler, hızın
ışık hızı ile sınırlandırılamayacağına, ışıktan hızlı giden parçacıkların da
olabileceğine, bunların varlığının kabul edilmesinin bilimi bir bütünlüğe
kavuşturacağına, dolayısı ile „ilim‟ kavramına yaklaşılacağına işâret
etmektedir.
Nitekim Trabzon-Çaykara‟lı bilim adamımız, Prof. Dr. Behram
Kurşunoğlu tarafından kurulan Orbitron Teorisi‟nde hızın sınırı yoktur.
Fizikçiler, ışıktan hızlı giden, bu teorik parçacıklara takyon adını
vermişlerdir.
Behram Kurşunoğlu Ve Orbitron Teorisi
Bilim adamı Behram Kurşunoğlu, Bayburt‟ta doğmuştur. 1945‟te
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Matematik-Astronomi Bölümü 3.
sınıfındayken, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın açtığı bir sınavı kazanarak,
İngiltere‟ye gönderilmiştir. Edinburg Üniversitesi‟nde Lisans, Cambridge
Üniversitesi‟nde Doktora öğreniminden sonra, Amerika‟daki çeşitli
üniversitelerde Öğretim Üyeliği yapmıştır. 1956-1958 yılları arasında,
ODTÜ‟de Nükleer Bilimler ve Teknoloji Fakültesi‟nde Dekanlık yapmıştır.
Genelkurmay Danışmanlığı görevlerinde bulunan, Kurşunoğlu, 1958‟de
Miami Üniversitesi‟nde profesör olmuş, 1965‟te Miami Üniversitesi Teorik
İncelemeler Merkezi yöneticisi olmuştur.
Kurşunoğlu, Avrupa‟nın çeşitli araştırma kurumları, laboratuarları
danışmanı da olmuştur. Rus Fen Akademisi‟nin çağrısıyla, 1968‟de konuk
profesör olarak, Sovyetler Birliği‟ne gitmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Bilim (1972), American Physical Society (Amerikan Fizik Kurumu)
ödüllerini, SX (sigmahi), -K- (fi kappa fi), S S (sipma pi sigma) diye bilinen
bilim ödüllerini kazanan, Kurşunoğlu‟nun, özellikle elementer parçacıklar,
Plazma Fiziği, genel bağlılık ve istatistik yöntemleri üzerine önemli
araştırmaları ve çok sayıda bilimsel makâlesi vardır¥.
„Kâinatın yaratılışı ile ilgili “Genelleştirilmiş İzâfiyet Teorisi‟ adını
verdiği çalışmasında, ünlü Türk Bilim Adamı, Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu,
Büyük Patlama konusundaki değişik görüşünü şöyle açıklamıştır:

¥
Anonim, Bu KiĢiyi Tanıyor musunuz? Behram KurĢunoğlu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.kenthaber.com/karadeniz/bayburt/Kimdir/iz-birakan/behram-kursunoglu, En Son Erişim Târihi:
25.10.2013.
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“En büyük güç sâhibi olan Allah, yaratmak ve yönetmek için Evren‟i
meydana getirdi. Evren‟de temel ve manyetik yükler bulunmaktadır. Orbitron
Teorisi adını da taşıyan bu Teori, Evren‟deki kuramsal çalışmalarımı içine
almaktadır. Kâinatın meydana gelişini îzah eden „Büyük Patlama‟ (Big
Bang) isimli popüler teori yerine, ilmî temel ve deneylerle ortaya çıkardığım
teorim, her şeyin başı olan bu konuyu, ilmen îzah etmektedir. Evren‟in
yaratılmasında ilk 2–3 sâniye içinde, Evren‟in büyük kısmını teşkil eden 1080
parçacık meydana geldi.‟

Behram Kurşunoğlu (1922 – 2003)
Madde ile karşı madde birbirinden, parçalanma neticesinde, ayrılınca, yeni
parçacıklar, zamanla yıldızlar, gezegenler, karşı gezegenler ve insanlar, çok muhtemelen de karşı insanlar yaratıldı.”
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“Zamânın başlangıcından önce Evren‟i kaplayan zaman öncesi
güçlerin alanı vardı. Milyarlarca sene sonra bu alan, çok yüksek yer çekimi
sebebiyle çöktü ve bir atomdan trilyonlarca kere küçük „mikroblackholes‟
denilen „siyah mikro delikler‟ ortaya çıktı. Bu deliklerin yarısı maddeden,
yarısı ise değişik yapılı karşı maddeden meydana geliyordu. Bu deliklerden
zaman öncesinde başlayan büyük bir yangın Evren‟e dağıldı. Madde ile karşı
maddenin çarpışması, her şeyi imhâ eden patlamalara sebep oldu.”
Prof. Dr. Kurşunoğlu kara mikro delikleri de şöyle açıklamıştır:
„Aklın alamayacağı kadar büyük yerçekiminde meydana gelen mikro
siyah delikler hemen hemen „0‟ boyuta yakın ve protonun 1 milyon trilyon
misli ağırlıkta yeni parçacıklar… Bu ağırlık ise, 1‟in 10 milyonda biri
ağırlıkta… Yâni tespiti mümkün olamayacak ölçüde az ağırlıkta…”

Behram Kurşunoğlu ve Einstein

Behram Kurşunoğlu‟nun geliştirdiği „Orbitron Teorisi‟, aslında,
Einstein‟ın teorisinden daha güçlü ve kapsamlı olmasına rağmen,
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Yahûdiler‟in ilmî mafya hegemonyası yüzünden, Kurşunoğlu‟nun Teorisi,
çelik kasaların içinden çıkıp da dünyâya mal olamamıştır. Kurşunoğlu, bu
konuda Einstein ile görüşmüş ve tartışmıştır da...
Einstein, Kurşunoğlu‟na, “İkimizden biri muhtemelen doğru… Senin
teorin benimkinden daha geniş kapsamlı...” îtirafında bulunmuştur. Bilim
adamları Kurşunoğlu‟nun teorisi hakkında:
“Prof. Kurşunoğlu‟nun teorisine kimse karşı çıkamıyor ama
Einstein‟ı çiğneyip açıkça kabûle de yanaşmıyorlar. Fakat kabul edildiğinde
Kurşunoğlu, Newton ve Einstein ayarında bir fizikçi olarak ilim târihine
geçecek” diyorlar15.
Allâhü Teâlâ‟yı Dışlamak Ha! Hâşâ!
Elmalılı Hamdi Yazır, “Allâhü Teâlâ‟yı dışlayan her ilim bir
seraptır.” diyor.
Yüce Allah‟ın (CC), varlık ve birliğini kabul ve tasdik etmeden,
kâinat ve kâinattaki düzeni hissetmek ve anlamak, Elmalı‟nın dediği gibi, bir
hayal, serap ve aynı zamanda telâfisi imkânsız olan bir acıdan ibârettir. Ve
de „Allah‟ özel ismi üzerinde toplanıp düzene konmayan, işlerimiz,
çalışmalarımız, ilim, sanât, bilgi ve eğitimlerimiz de, iki ucu bir araya
gelmeyen fakat varlığımızı silip süpüren, dağınık fikirlerden16, anlamsız yük
ve fikir kirliliklerinden ibâret kalır.
Bu demektir ki, Allâhü Teâlâ‟yı dışlayan ve O‟na dayandırılmayan
her iş, çalışma ve ilim boştur, bir seraptır; o işin geleceği yoktur.
Bundan dolayıdır ki, Allâhü Teâlâ‟ya dayandırılan bütün işler, ilimler
ve sanâtlar, küçük küçük örneklerden başlayarak, bilgilenmelerimizi düzene
sokarlar, son aşamada elde edilen, bir yüksek ilim ve beceri ile bizi, bir
„birlik huzûruna‟ yükseltmek için kullanılırlar.

Döğen, Ş., Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, 1984.
Hâşâ: Aslâ. Kat'iyyen. Öyle değil. Allah korusun!
16
Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 39.
15
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Bütün bu ilim ve beceriler, özünde Yüce Allah‟ın (CC) lütfunun şuûru
varsa, anlamlı ve güzeldirler, o zaman ebedîlik kazanırlar. Aksi hâlde bütün
gayretlerin sonu, tıpkı aşağıdaki hikâyede olduğu gibi, boştur:
Bir ceviz için iki çocuğun kavga ettiğini gören, Hz. Ebû Bekir (RA),
araya giriyor ve cevizi, çocukların aralarında paylaştırmak için, kırıyor ama
cevizin içi boş çıkıyor… Durumu gören çocuklar hâliyle kavgaya son
veriyorlar.

Einstein‟in Kurşunoğlu‟na görüşmekiin gönderdiği mektup

Hz. Ebû Bekir (RA), yanında bulunan, arkadaşlarına şöyle diyor:
“İşte Dünyâ‟nın (bir yüzünün) misâli de, şu ceviz gibidir.”
Eğer hayâtın mânevî yüzünü, Yüce Allah‟ın (CC) lütfunun şuûru ile
değerlendiremedin ise, o zaman bütün çabaların birer serap olacak, elinde
ancak, sonsuza uzanan, pişmanlık kalacaktır.
Bu sözler şaka değil, haa! Akıllarımızı başımıza toplama zamanı
şimdi…
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Uyan! Tolstoy‟da olduğu gibi17, aklını kullanma zamânın, sonraya
kalmasın!
Altının yanında pul neye yarar?
Hak‟kı tanımayan kul neye yarar?
Doğru diye herkes bir yolda gider,
Cennet‟e çıkmayan yol neye yarar€?

Temiz, M., Bilim, Aydınlanma Kurâmı ve Tolstoy‟un AraĢtırması
„Ben Neyim?, Niçin Yaratıldım?‟, Huzur ve Mutluluk ancak Ġslâm‟da…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEYĠM%20-%20TOLSTOY'UN%20ARAġTIRMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEYĠM%20-%20TOLSTOY'UN%20ARAġTIRMASI.doc, En Son Erişim
Târihi: 25.10.2013.
€
Anonim., ÇeĢitli nükteler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?aid=3522, En Son Erişim Târihi: 09.11.2013.
17
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ALLAH‟I (CC) NASIL TANIYABĠLĠRĠZ?
Allah‟ın (CC) Sıfatları
Özler:
Çoğu gençlerimizin
hattâ insanlarımızın dinî temel
bilgilerden ne kadar yoksun olduklarını,
ne kadar tutarsız ve tezat içinde olduklarının da fakında
olmadıklarını görüyoruz.
Bu insanlarımızın hâlleri,
“İki noktadan bir doğru geçer” ya da “İki
noktadan sonsuz eğri geçer” temel prensiplerini öğrenip
kabul etmeden, sırasıyla, Düzlem Geometri ya da Eğrisel (Küresel)
Geometri‟deki çeşitli problemler üzerinde fikir tartışması
yapanların ya da Coğrayfa bilgisi
olmadan öğrencilere harita üzerinde dünyâ
hakkında bilgi verenlerin veyâ bir tütün mağazasında
kapıcılık yapan kişilerin, köyde başlarına toplanan, insanlara kanser
hakkında bilgi vermeleri gibidir. Bu da eskilerin deyimiyle, tam bir „kara câhilliktir.‟
Günümüzün,
işte bu yüzden, en korkunç
özelliklerinden birisi de, hiçbir temel bilgileri
olmadığı hâlde, çoğu insanların, dinî konular üzerinde cesurca
fikir tarışmalarına girmeleri ve özel kanaatlerini din adına gündeme getirmeleri,
değil midir?
“Bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi azâba çarptırmayız.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 15
“Göktekiler ve yerdekiler hep
O‟ndan bir şey isterler. O, her her an yeni bir işle meşguldür.”
Rahmân Sûresi, âyet 29
“O, her şeyden öncedir;
kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı Son‟dur; varlığı aşikârdır;
gerçek mâhiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.”
Hadid Sûresi, âyet 3
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“O, göklerin ve Yer‟in yaratıcısıdır. O, sizin için kendi nefsinizden eşler
ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor.
O‟nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür.”
ġûra Sûresi, âyet 11:
“O‟nun emri, bir şeyi dileyince
ona sâdece „Ol!‟ demektir. O da hemen oluverir.”
Yâsin Sûresi, âyet 82
“Gökleri ve yeri
gerçekle yaratan O‟dur ki „Ol‟ dediği gün
(an) hemen olur; sözü gerçektir”
Enam Sûresi, âyet 73
“Gökleri ve yeri yoktan var eden
Allah‟tır. O, bir işin olmasını dilerse,
ona ancak „Ol‟ der ve olur.”
Bakara Sûresi, âyet 117

Giriş
En zor olanının, Allâhü Teâlâ‟nın varlığının ve murâdının anlaşılması
ve O‟nu tanıyıp bilmek, olduğu açıktır. Onun için bir âyetinde Rab‟bimiz,
“Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi azâba çarptırmayız ¥.”
buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz‟in gönderilişi ve âlemlere rahmet olarak vasıflandırılışının
hikmeti, işte burada gizlidir.
Gerçekten Allâhü Teâlâ, kendi vasıflarını ve biz kullarından neler
istediğini, Kur‟an‟da bildirmemiş olsaydı, bugün, günlük yaşantımız,
hayâtımız ve geleceğimiz hakkında, kafalarımız bu kadar net olabilir miydi?
Başka türlü söyleyelim:
Maddî ve
olabilirmiydik?

mânevî

geleceğimiz

hakkında,

bu

kadar

ümitli

¥
İsrâ Sûresi, âyet 15: “Kim doğru yolu izlerse kendisi için izler. Kim doğru yoldan saparsa kendi
zararına sapıtmış olur. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi
azaba çarptırmayız.”

SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Selle-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Elbette, hayır!
İşte bu da, hiç farkedemediğimiz, büyük bir nîmet ve büyük
rahmetlerden birisidir!
İşte bizler, Allâhü Teâlâ‟yı ve neler yapmamız gerektiğini, daha
doğrusu, kulluğumuzu nasıl yapacağımızı, gönderdiği, kendi kelâmı olan,
Kur‟an‟ın‟dan ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)‟in, bir
hayat nizâmı olarak, İslâm‟ı, Sünnet denilen, yaşayışından öğreniyoruz.
Allah‟ı (CC), Kur‟an‟ın‟da bildirilen, Sıfatları ile tanımaya
çalışıyoruz… Allah‟ın (CC) iki çeşit sıfatı vardır:
1- Allah‟ın (CC) Zâtî Sıfatları-Selbiye Sıfatları,
2- Allah‟ın (CC) Zâtının Gereği Olan Sıfatları (Sıfat-ı Sübûtiye)
Allah‟ın (CC) Zâtî Sıfatları-Selbiye Sıfatları
Allah‟ın (CC) bizzat varolduğunu, varolmak için, başka bir varlık ya
da nedene muhtaç olmadığını dile getiren, sıfatlarına Sıfat-ı Selbiye
denmektedir. Allah‟ın (CC) zâtını niteleyen, Selbiye Sıfatları‟nın sayısı 6‟
tânedir:
Bu Selbiye Sıfatları, 1- Vücût, 2- Kıdem, 3- Bekâ, 4- Vahdâniyet, 5Muhalefetün lil Havâdis ve 6- Kıyam bi Nefsihî (Kıyam bi Zâtihî)‟dir.
1- Allah‟ın (CC) Vücut-Varlık Sıfatı
Allah‟ın (CC) zâtını niteleyen bu sıfatların başında O‟nun VücutVarlık Sıfatı gelmektedir. Yâni Allah (CC) vardır.
Allah (CC) nasıl vardır?
Allah (CC), kendi özü olarak, yâni Kıyam bi Nefsihî (Kıyam bi
Zâtihî) olarak vardır. Ya da Allah‟ın (CC) kendi özü gereği var olmasına,
Kıyâm Binefsihî ya da Kıyâm Bizâtihî denir. Yâni Allah‟ın (CC) varlığı
kendindendir.
23
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Evren‟de her nereye ve her neye bakılırsa, Allah‟ın (CC) kendisi
hâriç, hiçbir şeyin kendiliğinden var olamayacağı, bir mantık kuralı olarak
ortadadır. Bundan dolayı, Allah‟ın (CC) kendi özü olarak [Kıyam bi Nefsihî
(Kıyam bi Zâtihî) olarak] varlığının gerekli olduğu ortaya çıkar /çıkıyor /
çıkmaktadır. Dolayısıyla, Allah‟ın (CC) varlığı, „vâcibu‟l-vücûd (varlığı
zorunlu)‟ olur.
Sonuç olarak, varlığı zorunlu olan, Allah (CC), diğer varlıkların
varlık nedenidir. Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söylüyor:
Yön yön sarılmışım ne yana baksam;
Sarılan olur da saran olmaz mı?
Kim bu yüzü çizen sanâtkar ressam;
Geçip de aynaya, soran olmaz mı?
Bir parçacığım ben, bütüne hasret;
Zaman döne dursun, o güne hasret;
Rûhumsa zamânın üstüne hasret;
Ebediyet boyu bir an olmaz mı?
Evren ve Evren‟de her ne varsa, ancak Allah‟ın (CC) yaratması,
O‟nun var etmesiyle vardır. Zorunlu (vâcib) olmadıkları için, varlıkların var
olmaları, ilim açısından „mümkün‟ olarak nitelenir. Dolayısıyla, „mümkün‟
olanların, genel anlamda, varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur.
Allah‟ın (CC) varlığı, inansın inanmasın, her canlıya (ateiste dahî), az
ya da çok sinmiştir. Bunu en basit olarak, her doğan çocuğun İslâm tabiatı
üzerine doğması da, zâten göstermektedir!
Nâzım Hikmet‟in bir arkadaşı hâtıratında, onunla yaptığı bir
tartışmadan, şöyle bahsediyor:
“Tartışmamız sırasında Allah‟ın (CC) olmadığı kanaatine vardık ama
bundan dolayı yine de başımıza bir şey geleceğinden endişe içindeydik.”
Bu ifâdelere bakıldığında, insanın yaratılışındaki inanma ihtiyâcının,
onun tabiatında olduğu, bunun, insandan tamâmen soyutlanamayacağı
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görülmektedir. Çünkü her şey, bir işâret ve delâlet olarak, Allah‟ın (CC)
varlığını göstermektedir ve O, kesin olarak vardır.
“Allah (CC), ne zamandan beri vardır?” sorusu herkesin aklına
gelebilir.
2- Allah‟ın (CC) Kıdem Sıfatı
İşte bunun cevâbı, Allah‟ın (CC) diğer bir sıfatını meydana getirir.
Buna „Kıdem Sıfatı‟ denir.
Allah‟ın (CC) varlığının öncesi yoktur. Öncesi olmayan anlamındaki
„kıdem‟ kelimesi, bir şeyin öncesinin olmamasına ilişkin bir sıfat kelimedir.
„Kıdem‟ kelimesi ezeliyet bildirir. Yâni Allah‟ın (CC) varlığının öncesi
yoktur. Allah (CC) ezelden beri vardır.
Öncesi olmamaya „kadîm‟ denir. Bu kelimeyi günlük hayatta
kullananlar da vardır. Dostluğun çok öncelere gittiğini belirtmek için,
„Benim kadîm dostum‟ tâbiri, bilhassâ günümüzde çok kullanılır.
Allah‟ın (CC) ilk olduğuna ilişkin, sıfat ismi „el-Evvel‟dir ve
Kur‟an‟da Hadid Sûresi, âyet 3‟te geçer18.
Öncesi olan bir şey, Allah (CC) tarafından, sonradan, yaratılmış
demektir. Sonradan yaratılana „hadis‟ denir. Allah‟tan (CC) başka her şey,
sonradan yaratılmıştır, yâni bunların her biri hadistir.
3- Allah‟ın (CC) „Bekâ‟ Sıfatı
Allah‟ın (CC) varlığının sonu yoktur. Yâni O dâima vardır, var
olmaya devam edecektir. Allah‟ın (CC) varlığının sonu olmamasına „Bekâ‟
denir. Yâni Allah (CC) ebedîdir. Bu sıfatı taşıyana Bâkî, sonu olmayan,
denir. Yâni Allah (CC), aynı zamanda, Bâkî‟dir. Bâkî, O‟nun 99 sıfat
isminden biridir. Diğer taraftan, sonu olana fânî dendiğini biliyorsunuz.

18
Hadid Sûresi, âyet 3: “O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son‟dur;
varlığı aşikârdır; gerçek mâhiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.”
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4- Allah‟ın (CC) „Muhalefetün lil Havadis‟ Sıfatı
Allah (CC), yarattıklarının hiç birine benzemez, yarattıklarının her
birinden farklıdır. Allah‟ın (CC) yarattıklarının hiç birine benzememesine,
„Muhalefetün lil havadis‟ denir.
„Muhalefetün lil havadis‟, sonradan olanlara benzememe demektir.
Çünkü Allah‟ın (CC) varlığı kendindendir. Şûra Sûresi, âyet 11, bunun bir
delîlidir19.
5- Allah‟ın (CC) „Vahdâniyet-Birlik‟ Sıfatı
Vücut, kıdem, bekâ ve Muhalefetün lil havadis sıfatları ile var olan,
Allah (CC) yalnız bir tânedir.
„Yalnız bir oluş‟ sıfatı, Allah (CC)‟ın „Vahdâniyet-Birlik‟ sıfatıdır.
Bunun anlamı, artması, eksilmesi olmayan BĠR‟dir. Kur‟an‟da Allah‟ın
birliğinin delîli olan sûre, İhlas Süresi‟dir. Bu anlamlarda BĠR olana „vâhit‟
denir. Allah (CC) aynı zamanda, Vâhit‟tir. Vâhit, O‟nun 99 sıfat isminden
biridir.
6- Allah‟ın (CC) „Kıyam Binefsihî-Kıyam Bizâtihi‟ Sıfatı
Bu sıfatları taşıyan, Allah (CC), aynı zamanda, yukarıda da
zikredildiği gibi, „Kıyam Binefsihî-Kıyam Bizâtihi‟dir. Yâni O‟nun varlığı
kendindendir, başka bir varlığa dayanmaz. Bu da O‟nun 6 âdet Selbiye
Sıfatları‟ndan bir diğerini meydana getirir.
Allah‟ın (CC) Zâtının
Gereği Olan Sıfatları (Sıfat-ı Sübûtiye)
Sıfat-ı Sübûtiye, Yüce Allah‟ın (CC) zâtının gereği olan ve bu zattan
ayrılmayan, ezelî ve ebedî ve vâcib olan sıfatlardır.

19
Şûra Sûresi, âyet 11: “O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur.
O, her şeyi işitir ve görür.”
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Bu sıfatların hepsi, Kur‟an âyetleriyle sâbit oldukları ve âyetlerden
çıkarıldıkları için, yâni varlıkları Yüce Allah‟ın (CC) zâtında ispat edilmiş
oldukları için, „sübûtî sıfatlar‟ diye de isimlendirilmişlerdir.
Yüce Allah (CC), bu sıfatlarla tâ ezelde vasıflanmıştır. Bu sıfatların
hiç biri sonradan kazanılmış (hadis) sıfatlardan değildir. Bunların da her biri,
Yüce Allah‟ın (CC) zâtıyla kâimdir. O‟nun Yüce zâtı ve varlığı
düşünülmeden, bu sıfatlardan bahsetmek de mümkün olmaz20.
Allah‟ın (CC) Sübûtî sıfatları, 1- Hayat, 2- İlim, 3- İşitme (Semi), 3Görme (Basar), 4- İrâde, 5- Kudret Ve 6- Yaratma (Tekvin) olarak
bildirilmişlerdir.
1) Allah‟ın (CC) Hayat Sıfatı:
Önce hayat kelimesinden ne anlıyoruz?
Hayat yaşayan, canlı demektir. Biyoloji ilminde canlılık hücre ile
başlar.
Canlılık alâmetleri, özümleme ve solunum yapılması, atık maddelerin
hücreden dışarı atılmasıdır. Dolayısıyla, canlıların, tek hücreli ve çok hücreli
canlılar diye, önce iki sınıfa ayrılması, bu bakımdan anlamlıdır.
Hücrenin büyük bir kısmı, protoplazmadan ve bunun da yaklaşık
%80‟i sudan meydana gelir.
Protoplazmanın içinde, ergimiş vaziyette, protein molekülleri vardır.
Bunların atomlarının özel dizilişleri, canlı molekülleri meydana getirir ki, bu
özel dizilişli moleküllerin her birine, aminoasit denir.
Meselâ 8 atomlu bir şeker molekülü olan, glycolaldehyde‟in, karbon,
oksijen ve hidrojenden meydana geldiği biliniyor. Bunlar, diğer moleküllerle
birleşerek, şeker ribozu ve glikoz biçimini oluşturur. Ribozun, nükleik asit
blokları olan, RNA (Ribo Nükleik Asit) ve DNA (Dezoksi Ribo Nükleik Asit)

20

Anonim, Sıfât-ı Sübutiyye, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sevde.de/islam_Ans/S/S2/84.htm, En Son Erişim Târihi: 3.05.2011,
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moleküllerini meydana getirdiği ve bu RNA ve DNA‟ların, yaşayan
organizmaların genetik kodlarını içinde bulundurdukları bilinmektedir.
Bütün bu teferruat sırf Allah‟ın (CC), Sünnetullahı olan, sebepler
zinciridir. Fakat işi asıl yapan, Allah‟ın (CC) bizzat kendisidir. Her bir
sebebin işlemesi de, Allah‟ın (CC) bizzat dilemesiyledir. O dileyince,
yalnızca, „Kün-Ol! „ der21, olacak olan da hemen o anda olur.
Bilim adamları, milyarlarca yıl önce, Evren‟in, Allah‟ın (CC) bir
„Ol!‟ emriyle, yarıçapı çok küçük olan, bir enerji yumağından, Big-Bang
(Büyük Patlaması) denilen, bir patlamayla meydana geldiğini, ispat
etmişlerdir.
“Büyük Patlama ya da Big Bang, Allâhü Teâlâ‟nın Evren ve insanları
yaratmak için bir tecellîsidirµ. Teoriye göre Evren yaklaşık 13,7 milyar yıl
önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan patlayarak meydana gelmiştir. Teori,
ilk kez 1920‟li yıllarda Rus Kozmolog Ve Matematikçi Alexander Friedmann
ve Belçikalı Fizikçi Papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılmıştır.
Patlama ânı, Evren‟in başlangıcı sayılmakta, bugün ispat edilmiş
bulunmaktadır. Teori‟nin temel fikirlerinden biri, onun hâlâ genişlemesini
sürdürdüğüdür22”.
Bilim adamlarının görüşlerine göre, bir mıknatısın (+) ve (–)
kutupları arasında akan, mıknatıs akısı (fluksu) da, sâniyede, küçük
aralıklarla meydana gelen, milyonlarca bigbang‟lerden meydana
gelmektedir… Sizin anlayacağınız, bir mıknatıs akısı, Allah‟ın (CC), her
sâniye başına, milyonlarca Ol! emirinin bir sonucudur.
Biliyorsunuz ki, „Allah (CC) her an her iştedir„ âyeti gereğince,
Allah (CC) Evren‟de, her zerreyi ve her olayı kontrol ve koordine etmektedir.
O, gaflet ve yorulma gibi, mahlûkî özelliklerden uzaktır.
Netice olarak hayat, Allah‟ın (CC) her an yaratmasının bir
sonucudur. Dolayısıyla Allah‟ın (CC) canlılığı, bu hayatî fonksiyonların
Yâsin Sûresi, âyet 82,Bakara Sûresi, âyet 117, Enam Sûresi, âyet 73.
tecellî: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. Allâhû Teâlâ‟nın insanlarda ve
doğada görünmesi. Alın yazısı, kader.
22
Temiz, M., Allah (CC) Ve Allah‟ın (CC) Tecellîler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20VE%20ALLAH‟IN%20(CC)%20TECELLÎLERĠ.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20VE%20ALLAH‟IN%20(CC)%20TECELLÎLERĠ.doc, En
Son Erişim Târihi, 07.05.2014.

Rahmân Sûresi, âyet 29: “Göktekiler ve yerdekiler hep O'ndan bir şey isterler. O her gün (her an) yeni
bir işle meşguldür.”
21
µ
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sebepler zincirinden münezzehtir, uzakır. Çünkü O, “muhalefetün lil
havadis”tir, sonradan yaratılmışların hiç birine benzemez.
Allah‟ın (CC) hayâtı, yukarıda anlatılan, dünyâdaki canlıların
biyolojik hayatları gibi değildir, kendi zâtına mahsus olan, bir hayattır ve
kadîmdir.
2) Allah‟ın (CC) İlim Sıfatı:
Allah (CC), her şeyi bilir, her şeyin en ince teferruatına kadar,
malûmat sâhibidir. Bu bilme (ilim), O‟nun sıfatıdır; insanlarda olduğu gibi,
sonradan çalışarak, elde ettiği bir şey değildir.
İnsanların bilgisi, sınırlı ve geçmişe dayandığı hâlde, Allah‟ın (CC)
ilmi, her şeyi kuşatmıştır ve geleceği de içine alır.
Onun için Allah‟tan (CC) başka kimse, gelecek hakkında bilgi sâhibi
değildir.
Günümüzde gelecekten haber verenlerin çoğalması, Kültürel (Dinî)
câhilliğin bir sonucu olarak, akıllarını bir disiplin altına alamayan, „câhil ve
kaçıkların‟ oldukça fazla oluşunun bir işâretidir.
Allah‟ın (CC) bu sıfat-ı sübûtiyesinden dolayı, „el-İlmi‟ ismi, O‟na bir
sıfat ismi olmuştur. İnsanlardaki ilim, O‟nun ilim sıfatının, her bir insan
üzerindeki, birer tecellîsidir.
3) Allah‟ın (CC) İşitme (Semi) Sıfatı:
Allah (CC) işitir. Ama O‟nun işitmesi, insanlarda olduğu gibi, kulak
denilen bir vâsıta ile değildir, kendi zâtına mahsus özel bir işitmedir. O‟nun
işitmesinin bir sınırı da yoktur. Hâlbuki insanların işitmeleri sınırlıdır.
Allah‟ın (CC) bu sıfat-ı sübûtiyesinden dolayı, „es-Semi‟, O‟na bir sıfat ismi
olmuştur.
4) Allah‟ın (CC) Görme (Basar) Sıfatı:
Allah (CC) görür ama O‟nun görmesi, insanlarda olduğu gibi, göz
denilen bir vâsıta ile değildir, kendi zâtına mahsus özel bir görmedir. O‟nun
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görmesinin bir sınırı da yoktur. Hâlbuki insanların görmeleri sınırlıdır.
Bakara Sûresi‟nin 233. âyetinde, „Allah yaptıklarınızı görür.‟ buyuruluyor…
5) Allah‟ın (CC) İrâde Sıfatı:
Yüce Allah‟ın (CC) İrâde sıfatı, O‟nun istediğini dileyip tercih etmesi
demektir. O‟nun yaratmaya ilişkin tekvinî (kevnî)€ irâdesi ve dinî (teşriî£)
irâdesi vardır.
Bu tercih, bir şeyin olması ya da olmaması yönlerinden birinin
seçilmesiyle belirir. İrâde sıfatı, “O‟nun hiçbir şeyin tesiri altında kalmadan,
zaman, mekân ve güç sınırlamalarına mâruz kalmaksızın istediğini istediği
gibi arzû etmesidir.”
İrâde Sıfatı, „Allah‟ın (CC) emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür
olduğunu bildiren sıfat‟ diye de tanımlanır.
Allah‟ın (CC) yaratmaya ilişkin tekvinî (kevnî) irâdesi, bütün
yaratılmışlara şâmildir. Bu bir şeye tealluk edince, o şey olmamazlık edemez,
her hâlukârda olur.
Âyetlerde belirtildiğine göre Allah (CC) bir şeyi dilediğinde, ona
„Ol!‟ diyerek irâdesini gerçekleştirir.
O‟nun teşriî (dinî) irâdesi ise, kulların mânevî işleriyle ilgilidir. Bu
anlamda Yüce Allah (CC) Bakara Sûresi‟nin 185. âyetinde „... Allah size
kolaylık diler, zorluk dilemez.‟ buyurulmaktadır.
Ama siz zorluk ve kötülük isterseniz ne olur?
Eğer siz, Allah‟ın (CC) rızâ ve sevgisinin tersine zorluk, kötülük,
isterseniz; kendisi bunları istemediği, zorluğa ve kötülüğe rızâsı olmadığı
hâlde, O, siz istediğiniz için, onu yaratır.
6) Allah‟ın (CC) Kudret Sıfatı:
Allah‟ın (CC) kudret sıfatı, O‟nun irâde ettiğini yapma gücüne sâhip
olmasıdır. O‟nun gücünün yetemeyeceği bir şey yoktur. Bu gücünün bir
€
£

kevnî: Oluşa âit ve müteallik. Kâinat ilmine dâir. Varlıkla alâkalı.
(Teşriiye) Şerîatla, kânun ile, kânun yapma ile alâkalı, şerîata müteallik, kânuna dâir.
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sınırlaması da yoktur. Bu yüzdendir ki, „el-Kâdir‟ sıfat ismi, „istediğini,
istediği gibi yapmaya gücü yeten‟, anlamını taşır.
Yüce Allah‟ın (CC) Bakara Sûresi‟nin 20. Âyeti‟nde “Şüphesiz Allah
her şeye kâdirdir.” buyurulmaktadır.
O‟nun „el-Muktedir‟ sıfat ismi ise, „Kuvvet ve kudret sâhipleri
üzerinde istediği gibi tasarruf eden‟ anlamını taşımaktadır. Bir şeyin olmasını
istediği zaman, O, sâdece „Ol!‟ emrini verir, o iş oluverir.
7) Allah‟ın (CC) Yaratma (Tekvin) Sıfatı:
Allah‟ın (CC) tekvin sıfatı, O‟nun yaratıcı olduğunu gösteren, bir
sıfattır. Allah (CC) Tekvin‟dir; yâni O yaratıcıdır.
O‟nun „el-Hâlık‟ sıfat ismi, „Her şeyi yoktan var eden, yaratan…‟
anlamında olduğu gibi, „el-Bedî‟ sıfat ismi ise, “Örneksiz, misâlsiz ve hayret
verici acâyip âlemler yaratan…” anlamlarını taşımaktadır.
Câhillerin Dünyâsı
Allah‟a (CC) mahsus olan, temel sıfat bilgilerinden yoksun olup da,
Allah (CC) hakkında uluorta konuşanların hâlleri, dört işlemi bilmeden, hesap
yaptıklarını zannedenlerin hâlleri gibidir.
Allah (CC) hakkında temel bilgiden yoksun olanların konuşmalarına
bir bakınız! Meselâ bu konuda bilgisiz olan, bir genç şöyle diyor:
“Eğer tanrı varsa dünyâyı niye yaratmış? Eğer imtihan etmek içinse,
bana bu çok saçma geliyor. Ayrıca, insan dinini nesnel koşullara bağlı
olarak seçiyor. Bu dünyâ hiç de imtihan dünyâsına benzemiyor. Teizmα

α

Teizm: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına

inanma.

31
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

anlamsız... Deizmµ de anlamsız geliyor. Tanrı varsa, niye inasanlıkla
ilgilenmiyor. Ateizmß en mantıklısı geliyor bana…”
Diğer bir gencimiz ise:
“Ben bilime inanıyorum. Bilimse şimdiye kadar bize tanrı var ya da
yok diye bir şey söylemedi.”
“Bildiğim kadarıyla o yüzden benim söyleyebileceğim tek şey
„bilmiyorum‟ oluyor. Hem var ya da yok, bir şey fark etmez.”
“Önemli olan tanrının olup olmadığı değil, bizim insan olup
olmadığımız... Ne de olsa herkes, her şey kendinden sorumlu değil mi?”
şeklinde fikir beyan ediyor. Şu andaki halkımızın da, böyle, daha önceki
gençlerden meydana geldiğini düşününüz!
Bilenler için, bu sözlerin her bir cümlesi, muazzam câhillikleri
içeriyor, ne kadar tezatlarla dolu… “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?”23
Câhillerin sordukları sorular da çoğu kere câhilce olmaktan öteye
geçemiyor. İnkârcı bir câhil, âlimin birine aşağıdaki şu üç soruyu sorar:
1-Allah varsa bana göster bakalım!
2-Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu cezâ çekiyor?
3-Mademki, şeytan ateşten yaratıldı, o hâlde Cehennem ateşi ona
nasıl etki edebilir? Bu bir mantıksızlık değil mi?

µ

Deizm, evrenin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmekle berâber, dinlerin ilâhi olduğunu kabul etmeyen bir
akım. Deizmin bakış açısına göre, Tanrı başlangıçta evreni yaratmış ve sonra işleyişine karışmamıştır. Dinler ilâhî
değil, insan yapısıdır.
ß
Ateizm, tanrı tanımazlık, bir tanrının varlığına inanmamaktır.
23
Temiz, M, Bilgi Noksanlığı-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son Erişim Târihi,
13.05.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Âlim bu soruları büyük bir soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir
kerpiç parçası alıp inkârcının başına okkalı bir şekilde indirir.
Başı yarılan inkârcı, soluğu mahkemede alır. Hâkim, âlim zatı
getirterek sorar:
Bunun başına kerpiç vurmuşsun, öyle mi?
Âlim şöyle cevap verir:
Bana üç soru sormuştu, ben de sorularına karşılık cevap olarak kerpici
vurdum.
Hâkim bu cevâba biraz şaşırır! Nasıl, yâni?
Âlim, anlatayım, der ve devam eder:
„Allah varsa bana göster demişti.‟
„Başının acıdığını (ağrıdığını) iddiâ ediyorsa, (şimdi) o da bunu bana
göstersin.”
“İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa, suçlu neden cezâ
çekiyor, dedi.”
“Mademki, onun dediği doğruysa, şimdi niçin beni mahkemeye
vererek cezâlandırmak istiyor?”
“Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana Cehennem ateşi nasıl
etki yapar, diye sordu. Dolayısıyla, bunun cevâbını kerpiç tuğla verdi:
„Topraktan yaratılan kendisine, yine topraktan olan kerpiç nasıl etki
etti, böylece görmüĢ oldu.‟
Sonuç
Çoğu gençlerimizin hattâ insanlarımızın, dinî temel bilgilerden ne
kadar yoksun olduklarını, ne kadar tutarsız ve tezat içinde olduklarının da,
fakında olmadıklarını görüyoruz.
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Bu insanlarımızın hâllerinin, elbette karşılığı olan, bilimsel durumlar
da vardır:
Bir insan, „İki noktadan bir doğru geçer‟ ya da „İki noktadan sonsuz
eğri geçer‟ temel prensiplerini öğrenmeden, onları kabul etmeden, Geometri
biliminde hiç bir şey bildiğini söyleyebilir mi?
İslâm konusunda câhil olanların dinî konularda hiç çekinmeden
„kanaatime göre‟ deyip konuşmaya başlamaları, yukarıdaki iki önermeyi bile
bilmediği hâlde, Düzlem Geometri ya da Eğrisel (Küresel) Geometri‟deki
çeşitli problemler üzerinde fikir tartışması yapmaları gibi değil midir?
Ya da bunlar, Coğrayfa bilgisi olmadan, öğrencilere harita üzerinde
dünyâ hakkında bilgi verenlere benzemiyorlar mı?
Veyâhut da bunlar, gurbette inşaat işçiliği yapan işçilerin, köye
geldiklerinde, şehirde çalışıyor olmanın gurûru içinde, hep yukarıdan
baktıkları ve hiç de değer vermedikleri köylü vatandaşlara, bir şeyler
biliyormuşcasına, örneğin bilgisayarın yapısı konusunda, bilgi vermeye
kalkan kişiler gibi değiller midir?
Günümüzün, işte bu yüzden, en korkunç özelliklerinden birisi de,
hiçbir temel bilgileri olmadığı hâlde, çoğu insanların, yukarıdaki gençler
gibi, dinî konular üzerinde cesurca fikir tarışmalarına girmeleri ve özel
kanaatlerini din adına gündeme getirmeleri, değil midir?

34
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

ALLAH‟A GÜVENMEK
Özler:
Bir mü‟min Allah (CC)
karşısında her an ümit ile korku arasında olmalıdır.
“Doğrusu bunlar hayırlı işlerde yarışır,
Bize umut ve korkuyla duâ ederlerdi. Bize karşı derin
saygı duyuyorlardı.”
Enbiyâ Sûresi, âyet 90.
Hz. Ömer (RAΩ), şöyle
buyurdu: “Eğer bir kişinin
Cennet‟e gireceğini bilsem, o bir kişinin ben olabileceğine
ümit ederim ve Allah‟a güvenirim. Yok, eğer sâdece bir kişinin Cehennem‟e
gireceğini bilsem, o kişinin ben olabileceğini düşünür, Allah‟tan korkarım€.‟‟

Ümit Etmenin / Etmemenin Bedeli
Ümit etmek âdeta bağışıklık ve enerji kaynağıdır. Bu nedenle,
Allah‟tan (CC) ümit kesmek, büyük günahlardan sayılmıştır. Bir kul, bir
mü‟min, ne kadar günahkâr olursa olsun, dâimâ Allah‟ın (CC) rahmetinin
sonsuzluğuna güvenmelidir.
Allah (CC), kendinden ümit kesenleri sevmemekte, bunu büyük günah
saymaktadır. Ebû Saîd el-Hudrî‟den rivâyet edildiğine göre, Peygamber

Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
Anonim, Mümin Allahtan Ümit Kesmez, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198718480234420&id=168980416541560, En Son Erişim
Târihi: 28.09.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
€
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(SAV) Efendimiz, bir gün aşağıdaki kıssayı anlatarak, Allah‟tan (CC) ümit
kesmemenin gerekliliğini vurgulamıştır24:
Vaktiyle bir adam, 99 kişiyi öldürür, sonra da günahlarını
affettirmenin mümkün olup olmadığını öğrenmek için „Dünyânın en büyük
âlimi kimdir?‟ diye soruşturur. Ona bir râhibi haber verirler. Adam, kalkıp
râhibin yanına gider. Râhib‟e:
“99 adam öldürdüm, tövbe etsem kabul olur mu?” diye sorar. Râhib:
“Hayır, olmaz!” der.
Adam kızar, „Oldu olacak… Seninle 100 olsun!‟ diyerek, bu sefer
râhibi de öldürür. Ama adamın yine içinde bir ümit vardır. “Dünyânın en
büyük âlimi kimdir?” diye, yine soruşturmaya devam eder. Bu sefer de ona
başka bir âlimi tavsiye ederler. Adam gider âlimi bulur ve sorusunu sorar:
“Ben, 100 kişiyi öldürdüm, tövbe etsem kabul olur mu?” Âlim ona
şöyle der:
“Elbette! Seninle tövben arasına kim girebilir? Yalnız sen falan yere
git! Orada ibâdetle meşgul olan iyi kimseler vardır. Onlarla berâber Allah‟a
(CC) ibâdet et! Memleketine geri dönme! Çünkü senin memleketin fenâ bir
yerdir!”
Adam yola çıkar. Yarı yola vardığında eceli gelir, ölür. Rahmet
melekleriyle, azap melekleri, bu şahıs hakkında tartışmaya başlarlar.
Rahmet melekleri şöyle derler:
“Bu adam buraya kadar candan tövbe ederek geldi. Bu sebeple onu
bizim götürmemiz gerekiyor.”
Azap melekleri buna îtiraz ederler:


24

SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Kandemir, M.K.Y., Örneklerle Ġslâm Ahlâkı, Sayfa 255, Nesil Yayınları, 2003, İstanbul.
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“Hayır! Bu adam hiçbir iyilik yapmamıştır. Onu bizim almamız
gerekiyor.”
Derken, bu sırada başka bir melek, bunların yanına gelir. Melekler bu
meleği hakem yapmaya karar verirler. Hakem melek onlara şöyle der:
“Geldiği yerle gideceği yer arasındaki mesâfeyi ölçünüz. Hangi taraf
daha yakınsa, adam o tarafındır.”
Melekler bu ölçümü yaparlar; görürler ki, adam gideceği yere daha
yakındır. Bunun üzerine, o adamı rahmet melekleri alıp götürürler.
Görüyorsunuz! Allah‟tan (CC) ümit kesmeyince, O da umulmadık
kapılar açarak, karşılığını vermektedir.
Bu kıssadan başka hisseler de alabiliriz:
Yarım doktor insanı candan, yarım din adamı dinden eder.
Yeryüzü‟nde günahlı ve bereketsiz yerler de vardır. Öyle ki, oralara
rahmet inmediği için, oraların sâkinlerinin başları dertlerden kurtulmaz. Bu
konuda da uyanık olmalıdır!
Allah‟a (CC) Bağlılık-Ashâbü‟l Uhdûd
Allah‟a (CC) sıtkı tam olanları, Allah (CC) korur.
Allah (CC), kendisini tanıyanları, mahrum etmez. Bu konuda yine,
Suheyb-i Rûmî, Peygamber (SAV) Efendimiz‟den, Kur‟an‟da Ashâbü‟l
Uhdûd diye geçen, şu kıssayı nakletmiştir25.
Bir padişahın bir kâhini varmış… Kâhin ihtiyarlayınca padişaha şöyle
der:
“Artık ben ihtiyarladım. Bana birini gönder de ona kâhinlik
öğreteyim.”
Padişah ona bir delikanlıyı gönderir.
25

Kandemir, M.K.Y., Örneklerle Ġslâm Ahlâkı, Sayfa 256, Nesil Yayınları, 2003, İstanbul.
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Delikanlının gidip geldiği yol üzerinde, bir râhip vardır. Genç adam
kâhine giderken, hoşuna gittiği için, her defâsında önce râhibe uğramakta,
onun yanında biraz kalmaktadır.
Bu yüzden, kâhinin yanına geldiğinde, genç, “geç geliyorsun!” diye,
kâhin tarafından sık sık dövülür.
Dekanlı bir gün durumu râhibe anlatınca, râhip ona şöyle der:
“Kâhinden korktuğunda ona, „Beni evden bırakmadılar de!‟ Âilenden
korktuğunda da onlara, „Beni kâhin alıkoydu de! E mi!”
Delikanlı böyle devam edip giderken, bir gün insanların gelip geçişini
tehlikeli kılan, kocaman bir hayvan canavarına rastlar, kendi kendine akıl
yürüterek, şöyle düşünür:
“Bakalım! Kâhin mi, yoksa râhip mi daha üstünmüş? Şimdi anlarız.”
Delikanlı yerden bir taş alır ve:
„Allah‟ım!‟ der. “Eğer râhibin tuttuğu yolu, kâhinin yolundan daha
çok beğeniyorsan, bu hayvanı öldür ki, insanlara zararlı olmasın!”
Genç, bu duâdan sonra, taşı hayvana fırlatır, hayvan ölür. Böylece,
insanlar bu tehlikeli hayvandan kurtulurlar.
Genç ya da delikanlı, bundan sonra, râhibin yanına vardığında ona
olanları anlatır. Râhip şöyle der:
“Evlâdım! Senin üstünlüğün, gördüğün dereceye çıkmıştır. Sen artık
benden daha üstün bir derecede bulunuyorsun. Yakında bir belâya
uğrayacaksın!26 Eğer başına bir belâ gelirse, benim bulunduğum yeri
kimseye söyleme!”
26
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.pdf YA DA
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Delikanlının maharetleri artmıştır, artık… O körleri iyileştirir,
hastaları tedâvi etmeye başlar.
O günlerde padişahın arkadaşlarından biri kör olur. Delikanlının
yaptıklarını duyar. Değerli hediyelerle yanına gelir ve:
“Eğer beni iyileştirirsen bu hediyeleri sana veririm.” der. Delikanlı
ise:
“Ben kimseleri iyileştiremem. Şifâyı veren Allah‟tır. Eğer Allah‟a
îman edersen, ben de duâ ederim; o zaman O seni iyileştirir.” der.
Adam, Allah‟a (CC) îman eder, Allah (CC) da şifâsını verir.
İyileşen adam, padişahın meclisine gidince, padişah şüphelenir.
“Gözünü kim iyileştirdi?” diye sorar. Adam:
“Rab‟bim iyileştirdi.” diye cevap verince, padişah kızar:
“Senin benden başka Rab‟bin mi var? diye çıkışır. Adam şu cevâbı
verir:
“Evet! Benim de Rab‟bim, senin de Rab‟bın Allah‟tır!”
Padişah, adamı yakalatarak, hapse attırır, ona durmadan işkence
yapmaya başlar. Sonunda adam dayanamaz, delikanlının yerini söyler.
Delikanlı, padişahın huzûruna çıkarılır. Padişah:
“Oğlum! Demek senin sihir bilgin körleri ve hastaları iyi edecek
seviyeye geldi.” deyince delikanlı:
“Ben kimseye şifâ veremem! Şifâyı veren yalnız Allah‟tır.” der.

http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.doc, En Son Erişim Târihi: 27.09.2013.
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Padişah, bu sefer de, delikanlıyı hapse attırır ve işkence yaptırmaya
başlar. İşkenceye dayanamayan delikanlı da, râhibin yerini söylemek
zorunda kalır.
Râhip hemen yakalanıp getirilir. “Dininden dön!” diye zorlanır. Fakat
bunu râhip kabul etmez. Bunun üzerine, padişah bir testere ister. Testereyi
râhibin başının tam orta yerine ayarlayarak, onu ikiye biçer.
Sonra, padişahın gözü iyileşen, arkadaşı getirilir. Ona da “Dininden
dön!” denilir. Ama o da bunu kabul etmez. Padişah onu da, aynı şekilde ikiye
biçer. Sonra delikanlı getirilir. Dininden dönmesi için, o da zorlanır. Ama o
da, kesinlikle, bunu kabul etmez.
Bunun üzerine padişah, delikanlıyı adamlarına teslim ederek, onlara
der ki:
“Bunu falan dağın tepesine çıkarın! Eğer orada dininden dönerse ne
âlâ, dönmezse dağın tepesinden aşağı fırlatın!”
Padişahın adamları, delikanlıyı alıp, dağın en yüksek yerine çıkarırlar.
Delikanlı, duâ ederek, Allah‟a (CC) şöyle yalvarır:
“Allah‟ım! Bunların hakkından Sen gel!”
Dağ sarsılır. Padişah adamlarının hepsi, dağdan aşağı yuvarlanırlar.
Delikanlı, yürüyerek, padişahın yanına gelir. Padişah ona:
“Yanındaki adamlarım nerede?” diye sorar. Delikanlı:
“Allah beni onlardan kurtardı.” der.
Padişah bu sefer delikanlıyı, başka adamlarına, teslim ederek:
“Bunu alın! Büyük bir gemiye koyup denize açılın. Orada dininden
dönerse ne âlâ, dönmezse denize fırlatın!”
Delikanlı yine duâ eder:
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“Allah‟ım! Bunların haklarından Sen gel ve beni bunların elinden
kurtar!”
Bunun üzerine gemi batar, adamların hepsi boğulur. Kurtulan
delikanlı, yine padişahın yanına gelir. Padişah yine sorar:
“Yanındaki adamlarıma ne oldu?”
Delikanlı:
“Allah beni onların elinden kurtardı. Sen de söylediklerimi yapmadıkça
beni öldüremezsin!” der. Padişah sorar:
“Söyle bakalım! Ne yapmam gerek?” Delikanlı:
“Halkı geniş bir sahâya topla… Beni de bir hurma kütüğüne bağla…
Sonra oktanlığımdan bir ok al… Yayın tam ortasına yerleştirdikten sonra:
„Delikanlının Rab‟bi olan Allah‟ın adıyla de! Ve oku bana at! Böyle
yaparsan beni öldürebilirsin.” der. Padişah denilenleri yapar:
Halkı geniş bir sahâya toplar. Delikanlıyı bir hurma kütüğüne bağlar.
Delikanlının oktanlığından bir ok alıp, yayın tam ortasına yerleştirir ve:
„Delikanlının Rab‟bi olan Allah‟ın adıyla!” der ve oku delikanlıya
atar.

Ok, delikanlının tam alnına rastlar. Delikanlı ölür. Bunun üzerine
bütün ahâli:
“Biz delikanlının Rab‟bine îman ettik!” diye üç kere bağırırlar.
Padişah çok kızar. Sokak başlarına hendekler kazdırarak, içlerine
korkunç ateşler yaktırır. Padişah adamlarına:
“Halka yeni kabul
Dönmeyenleri çukurlara atın!

ettikleri

dinden

dönmelerini

söyleyin!
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Padişah‟ın adamları harekete geçer. Halkı diri diri çukurlara atarak
yakarlar.
Nihâyet sıra, yanında küçücük bir çocuk bulunan, bir kadına gelir.
Kadın, çukurun kenârına gelince, irkilip durur. Bunun üzerine çocuk dile
gelerek:
“Anneciğim dişini sıkıp sabret; çünkü sen doğru yoldasın!” der.
Bu kıssadan anlaşılan, diğer bir husus da, şudur.
İnsanın derecesi arttıkça karşılaşılan sınavın şiddeti de artar. Nitekim
en büyük sıkıntıları peygamberler çekmişlerdir.
Ümit ve Korku Arasında Olmak
Bir mü‟min Allah (CC) karşısında her an ümit ile korku arasında
olmalıdır. Bunun dindeki adına „havf ve recâ‟ denmektedir. Havf, „korku,
korkutmak‟, recâ ise „emel, ümit, yalvarmak, dilek‟ anlamlarını taşımaktadır.
Allah (CC) hem Gaffar‟dır, hem de Kahhar‟dır. O‟nun hem
bağışlaması vardır, hem de kahrı ve perişan etmesi vardır. Bu nedenle
Allah‟tan (CC) her an ümitli olup kendini garantide görmek, büyük günah ve
tehlikeli olduğu gibi, O‟ndan büsbütün ümit kesmek de büyük günah ve
tehlikelidir.
Çünkü Allah‟tan (CC) korkmayan insan, isyan yolunu tutar, bu yolun
sonunda ise, küfre düşme tehlikesi vardır. Ümidin azalması da, gittikçe
ümitsizliğe yol açar. Bu da sonu küfre çıkabilecek bir başka yoldur. Allâhü
Teâlâ Enbiyâ Sûresi‟nin 90. Âyeti‟nde, “Doğrusu bunlar hayırlı işlerde
yarışır, Bize umut ve korkuyla duâ ederlerdi. Bize karşı derin saygı
duyuyorlardı.” buyuruyor.
Bundan dolayıdır ki, Hz. Ömer (RA), şöyle demiştir:
“Eğer bir kişinin Cennet‟e gireceğini bilsem, o bir kişinin ben
olableceğine ümit ederim ve Allah‟a güvenirim. Yok, eğer sâdece bir kişinin
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Cehennem‟e gireceğini bilsem, o kişinin ben olabileceğini düşünür, Allah‟tan
korkarımΩ.‟‟
Hz. Ömer (RA) bu sözüyle, bir mü‟minin korku ile ümit arasında
olmasına ilişkin olarak, daha da anlaşılabilir şekilde, açıkça bir örneklik
yapmıştır.

Ω
Anonim, Mümin Allahtan Ümit Kesmez, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198718480234420&id=168980416541560, En Son Erişim
Târihi: 28.09.2013.
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ALLAH (CC) HAKKI VE ĠNSAN HAKLARI
Özler:
“İlmin azalması
ve cehâletin ortaya çıkması, Kıyâmet‟in alâmetlerindedir.”
Hadis
İslâm‟da halkın
hakkına tecâvüz, Kâbe‟yi yıkmak
ile eş anlamda sayılmaktadır.
En son şunu
söylemek mümkündür:
Hayatta iken,
İslâm‟da daha çok, „Kul
Hakkı‟ olarak telaffuz edilen, İnsan
Hakları, dünyevî önem sıralamasında, Allah (CC)
hakkından önde tutulmaktadır. Bu da, toplumları ortadan
kaldıran27, fitnenin28 kapısının aralanmasına fırsat vermemek için, sırf
Allah‟ın, (CC) toplumun düzenine verdiği önemden ileri gelmektedir.
Akıllarını rehber
edinenler, toplum düzenini bozarak,
İnsan Hakları‟na zarar vermenin, ne gibi müeyyidelere
mâruz kalabileceklerini hemen kestirebilirler.
Ama elbette ki, akılları
nefs-i emmârelerinin kontrolünde değilse…

27
Temiz, M., İslâm AnlayıĢında Günümüzün Fitnelerinden TERÖR, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20ANLAYIġINDA%20GÜNÜMÜZÜN%20FĠTNELERĠNDEN%20TERÖR.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20ANLAYIġINDA%20GÜNÜMÜZÜN%20FĠTNELERĠNDEN%20TERÖR.do
cx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
28
Temiz, M., Fitne, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.doc, En Son Erişim Târihi: 11.04.2014.
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İnsanî Tezâhürler
Bir insandan doğan tezâhürler, konuşma, hareket ve düşünme olarak
özetlenebilir. Bu kaabiliyetler, kişinin kendi nefsi için, kendi dışındakiler için
olmak üzere, iki alanda kullanılır / kullanılmaktadır.
İnsanın kendi nefsi içinde, Allah (CC) ile olan ilişkileri de vardır.
Kendi dışındakilere ilişkin olan tezâhürleri ise, insan haklarını içerdiği için,
îmandan sonra bu, tezahürlerin en önemlilerinden birini teşkil etmektedirler.
İnsan Hakları
Bir îmanlı Müslüman ya da mü‟min, kendini Allah‟a (CC)
affettirebilir. Son nefesinde kendisine belki îman da nasip olabilir. Ama
üzerinde insan hakkı varsa, hak sâhipleriyle helallaşmamış ise, o zaman onun
işi çok zorlaşır.
Bu satırların yazarı olarak, “Karada şehit olanların kul hakları hâriç,
bütün günahları af olur.” şeklindeki bilgiyi epey zamandan beri biliyordum.
Zaman geçtikçe, burada söz konusu olan, kul hakkının önemini daha da iyi
anlamaya, bu yüzden bu konuda bugün, “belki geçmişte daha az titizlik
göstermişimdir.” diye de, daha fazla endişe duymaya başlamış bulunuyorum.
Çünkü her geçen gün insan yeni yeni bilgiler elde etmektedir.
Zaman geçtikçe, insanlara âit haklar çerçevesinde, kazanılan yeni
bilgiler, bu endişemde haklı olduğumu doğrulamaktadır. Nitekim içinde
bulunduğumuz, 21. Yüzyıl‟ın en önemli evrensel konusu ve meşgalesi de,
insan hakları değil mi?
Geçmiş reisicumhurlarımızdan Turgut Özal da çocuklarına, insan
hakları konusunda dikkatli olmalarını, özellikle tembih ediyormuş… Bunu
kızı, yazmış olduğu hâtıralarında söylüyor... Kul hakkı, hele hele Müslüman
olmayanların hakları ise durumu, daha da tehlikeli olarak
katmerleştimektedir.
Her şeyden önce, insan hakkı ile Allah (CC) hakkının farkını, iyi
bilmelidir!



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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Fîl Sûresi‟nde de bildirildiği gibi, Ebrehe Kâbe‟yi yıkmak için, büyük
bir ordu ile Mekke üzerine yürüyünce, bu güçlü orduya karşı koymaya kimse
cesâret edememiş… Mekkeliler, dağlara çıkarak, Mekke‟yi boşaltmışlar.
Ebrehe‟nin öncü kuvvetleri, Kureyş‟in bütün mallarını sürüp
götürmüş… Bunların içinde Kureyş‟in ulusu (büyüğü) olan, Abdülmuttalib‟in
200 devesi de vardır.
Ebrehe, Himyerîler‟den Hunata adında birisini, Mekke‟ye
göndermiş… “Git bu beldenin reisini, şerîfini bul, ona şöyle söyle”:
„Melik diyor ki, „Ben sizinle harp etmek için gelmedim ancak şu Beyt‟i
(Kâbe‟yi) yıkmak için geldim. Eğer bize harp ile karşı koymazsanız, bizim
sizin kanlarınıza ihtiyacımız yok‟, şâyet benimle harp etmek istemiyorsa, onu
al bana getir.”
Nihâyet beklenen hâdiseler, şu şekilde, cereyan etmiştir:
Huzûra getirilen Abdülmuttalib, gayet iri ve çok yakışıklı, insanlar
güzeli bir insan idi. Ebrehe onu görünce, ona tâzim ve ikram etmek için,
kendinden aşağı oturtmayı uygun görmez, yanındaki divânına oturmasını da
Habeşlilerin görmesini istemez. Bunu üzerine, kendisi, divânından inip
minderine oturur. Abdülmuttalib‟i de berâberinde yanına oturtur. Sonra
tercümanına, “İsteğin nedir? diye söyle ona”, der.
Tercüman Abdülmuttalib‟in isteğini sorar.
Abdülmuttalib:
“İsteğim, Melîk‟in sürdürmüş olduğu iki yüz devemi bana geri
vermesidir.” der. Ebrehe tercümanına söyle söylemesini ister:
“Ben seni görünce gözüme büyük görünmüştün, Fakat söz söyleyince
gözümden düştün! Ben senin dinin ve atalarının dini olan Beyt‟i (Kâbe‟yi)
yıkmaya gelmişken, sen onu bırakıyorsun da, bana sürdürmüş olduğum iki
yüz deveni mi söylüyorsun?”
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Bu konuşmayı buraya alışımın sebebi, Abdülmuttalib‟in, Ebrehe‟nin
sorusuna, vermiş olduğu cevapta Allah (CC) hakkının açıkça belirtilmesidir.
Abdülmuttalib‟in cevâbı şöyle olur:
“Ben o develerin sâhibiyim, o Beyt‟in (Kâbe‟nin) ise bir Rab‟bi
vardır, onu menedecek odur.”
Bunun üzerine Ebrehe, “Benden menedemez!” diyerek bu söze îtiraz
eder. Abdülmuttalib ise, “Ben ona karışmam, işte sen, işte O!” diye karşılık
verir.
Nihâyet Ebrehe ve ordusu, Fil Sûresi‟nde anlatıldığı gibi, tuzla buz
edilmiştir / olmuştur:
Bu durumu Allah (CC) şöle bildiriyor:
“Görmedin mi Rab‟bin fil sâhiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını
boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan
sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı29.”
Görüldüğü gibi Ebrehe, Allah‟a (CC) ve O‟nun Beyt‟ine karşı
büyüklenmenin ve cüretinin cezâsını hak etmiş oluyordu.
İnsan hakları konusunda bu satırları yazmama beni Er-Râzî‟nin
aşağıdaki incelemesi zorlamıştır:
Er-Râzî önce:
“Kureyş kâfirleri eski zamandan beri Kâbe‟yi putlarla doldurmuş
değil miydiler?” şeklinde sorusunu soruyor, sonra Kâbe‟nin putlarla
doldurulmasını, yıkılması ile (duvarlarının tahrip edilmesiyle) karşılaştırarak,
putlarla doldurulması husûsunda:
“Bu ise hiç şüphe yok ki, Kâbe‟nin duvarlarını tahrip etmekten daha
çirkin, daha büyük suçtur.” diyor ve merak ettiğini şöyle bir soru ile
belirtiyor:
29

Fil Sûresi, âyet 1-5.
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“O hâlde, Allah Teâlâ o azâbı niçin (Kâbe‟yi) yıkma kastında
bulunanlara musallat kıldı da, onu putlarla dolduranlara musallat etmedi?”
Aslında Er-Râzî‟nin, kendi kendine, yapmış olduğu bu irdelemenin
sebebi, Allah (CC) hakkı ile insan haklarının (kulların haklarının) açıkça
ortaya dökülmesini sağlamak içindi.
Er-Râzî, bu son sorusuna da, yine bizzat kendisi, cevâp vererek,
konuyu oldukça açıklığa kavuşturuyor:
“Çünkü…” diyerek başlayan Râzî, açıklamasını şöyle sürdürüyor:
… “Kâbe‟ye putları koymak Allah‟ın hakkına tecâvüz, Kâbe‟yi
yıkmak ise, halkın hakkına tecâvüzdür. Bunun benzeri yol kesenler, kânuna
karşı gelen kâtillerdir. Bunlar Müslüman olsa bile, şer‟an öldürülürler.”
“Hâlbuki kocamış, ihtiyar, kör ve sabih savmea (manastırlarda
ibâdete çekilen) kadınlar, kendi hallerinde iken, kâfir iseler de,
öldürülmezler. Çünkü bunların halka zararları dokunmaz”.
Şimdi gördünüz mü „insan hakkı‟ ya da günümüz söylemiyle, „İnsan
Hakları‟ neymiş? Ya da 1965‟li yıllardan beri ve özellikle son yıllarda, çeşitli
kânunsuz eylemlerle, yürüyüş güzergâhlarında cam ve çerçeve indirmelerle,
ateşe verilen, çeşitli binâ ve vâsıtalarla, yaralama ve öldürmelerle, zarara
uğratılan, kamunun ya da Halkın hakkı neymiş?
Hele bu insanların soylarının tüketilmesine dönük olan bir “soykırım”
olursa, siz böyle terörist devletlerin her zaman payidar kalacaklarını mı
düşünüyorsunuz?
Konuyu Elmalılı Hamdi Yazır (RhA©) şöyle özetlemektedir:
“Bunun özeti, Allah‟ın Şerîat‟ında (İslâm‟da) dünyâya âit cezâ,
kulların haklarına zarar ve tecâvüz dolayısıyladır. Yalnız Allah‟ın hakkı olan
hususta azap, asıl Âhiret‟tedir30.”
©
30

“Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 9, sayfa 485.
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Sonuç
Dinimiz İslâm‟da, toplumun düzeni ve insan hakları, çok çok
önemlidir. Er-Râzi‟nin yukarıdaki sözlerine bakılırsa, Halkın hakkına
tecâvüz, Kâbe‟yi yıkmak ile eş anlamda sayılmaktadır. Nasıl ki Kâbe‟yi
yıkmak isteyenlerin cezâları, hemen dünyâda veriliyorsa, bunun benzeri olan,
yol kesmeler, cam çerçeve indirmeler, kânuna karşı gelmeler, çeşitli
kâtillikler de, İslâm‟a göre aynı kategoriye girmektedirler.
Peki! Şimdi insana sormazlar mı?
Son yıllarda, muhtelif illerimizde, toplumumuzun düzenini bozarak
yapılan, her türlü kânunsuz yürüyüş ve eylemler, hangi kategoriye giriyor?
Devletin ve vatandaşların mallarına ilişkin, cam, çerçeve, pencere ve
kepenklerin kırılmaları; otobüs, taksi ve benzerleri gibi, vâsıtaların çeşitli
zararlara uğratılmaları, hangi kategori içinde bulunuyor?
Sanki bir savaştan çıkmışçasına, örneğin Taksim Gezi Parkı31
olaylarında olduğu gibi, kamuya âit yolların, sokakların, alanların
kullanılamaz hâle sokulmaları, kutsal yerlerin, saygısızca, gasp edilip
amaçları dışında, ahlâka uygunsuz biçimde, zorla işgal edilip kullanılmaları,
bir kısım vatandaşın, canlarından olmaları ve / veyâ mallarının zarara
sokulmaları, hangi kategoriye giriyor?
Müslüman nüfusa (tebeaya) mensup oldukları herkes tarafından
bilindiği ya da en azından, nüfus cüzdanlarında Müslüman oldukları yazılı
olup da, Müslüman olduklarını söyledikleri hâlde, bütün bu yıkımlara destek
verenlerin durumları, sorumlulukları, hangi kategoriye giriyor?

Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi: 27.06.2013.
31
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1940‟lı yıllardan beri Türkiyemiz‟de, yıllar boyu, lif lif örülen ve
olgun meyvelerinin bu son yıllarda alınmaya başlandığı, Müslüman oldukları
ve de hakları olmadığı hâlde, bu cüretli işlere girişenlerin içinde
bulundukları kategorinin adı, İslâmî Cehâlet Kategorisidir.
İslâm‟da, en tehlikeli durum, câhilliktir.
Neden?
„Câhil cüretli olur.‟ da ondan…
Cüretli câhil‟in, şu yukarıda sayılan, yıkım–kırım işlerinden
başkasına, kafası almaz, kafası çalışmaz da, ondan…
En son şunu söylemek mümkündür:
Hayatta iken, İslâm‟da daha çok, „Kul Hakkı‟ olarak telaffuz edilen,
İnsan Hakları, dünyevî önem sıralamasında, Allah (CC) hakkından önde
tutulmaktadır. Bu da, toplumları ortadan kaldıran32, fitnenin33 kapısının
aralanmasına fırsat vermemek için, sırf Allah‟ın (CC) toplumun düzenine
verdiği önemden ileri gelmektedir.
Akıllarını rehber edinenler, toplum düzenini bozarak, İnsan
Hakları‟na zarar vermenin, ne gibi müeyyidelere mâruz kalabileceklerini
hemen kestirebilirler; Ama elbette ki, akılları nefs-i emmârelerinin
kontrolünde değilse…

32
Temiz, M., İslâm AnlayıĢında Günümüzün Fitnelerinden TERÖR, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20ANLAYIġINDA%20GÜNÜMÜZÜN%20FĠTNELERĠNDEN%20TERÖR.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20ANLAYIġINDA%20GÜNÜMÜZÜN%20FĠTNELERĠNDEN%20TERÖR.do
cx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
33
Temiz, M., Fitne, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.doc, En Son Erişim Târihi: 11.04.2014.
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ALLAH‟IN (CC) ġEFKAT VE RAHMETĠ
Özler:
Allah‟ın (CC) gazâbının
büyüklüğünün, rahmetinin güzelliği oranında
ne derece şiddetli olacağı gerçeğini, sık sık hatırlamakta şüphesiz büyük
faydalar olabilir.
“Kim güzel bir işte aracılık ederse,
ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde
aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip
karşılığını verir.”
Nîsâ Sûresi, âyet 85

Kazançlı Olan İbâdet
İbâdetin devamlı olanı kazançlıdır ve bu alışkanlık, ibâdet sâhibinin
lehine Allah‟ın (CC) bir rahmetidir34.
İnsanın yaptığı iyilikler, Allah‟ın (CC) şan ve mertebesine zerre kadar
bir katkı yapmadığı gibi, yaptığı kötülük ve günahlar, O‟nun yüceliğinden,
şan ve şöhretinden de zerre kadar bir eksiltme meydana getirmez.
Ancak kul istediği için, hayır ve şerrin her ikisini de, Allah (CC)
yaratmasına rağmen, Allah‟ın (CC) murâdı, kulunun kötülükten kaçıp dâimâ
iyilik yapmasıdır. Çünkü „Rahmetim gazâbımı geçti.‟ kutsî hadis bilgisine
göre O, kulunu çok sevmekte, kuluna karşı, gazâbından daha fazla, rahmet


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son Erişim Târihi:
25.08.2014.
34
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nazârıyla bakmaktadır. Kötülüklere karşı bire bir ve iyiliklere karşı, en az,
bire on vermesi bu yüzdendir. Ancak burada, çok ince bir nokta vardır.
Allah‟ın (CC) kuluna rahmet nazârıyla bakmasının gerek şartı, kulun
irâdesini, iyi niyet, saygı ve samîmiyet tarafında kullanmasıdır.
Başka bir ifâdeyle kul ne isterse, Allah (CC) o istenileni
yaratmaktadır. Kul kötülüğü talep ederse, Allah (CC), onu da yaratır /
yaratmaktadır ama O‟nun murâdı kötülük olmadığı için, bu kötülüğün
karşılığı olarak, ancak „bir misli‟ bir günah yazar. Bu da Allah‟ın (CC)
kuluna karşı rahmetinin başka bir sonucudur.
Allah‟ın (CC) Rahmeti35 Ve Gazâbı
Allah (CC), rahmeti‟nin % 99‟unu Âhiret‟e bırakmıştır. Bu Âlem‟e
rahmeti‟nin % 1‟ri kalmıştır. Öteki Dünyâ‟ya ilişkin rahmet‟in bolluğunu
gören şeytan bile, bu bolluğun bu derece yüksek oluşundan dolayı,
affedilmesi için, büyük bir ümide dahi kapılacaktır.
Şimdi, „Teşhihte hatâ yoktur!‟ kuralına dayanarak, devamlı olarak
yapılan, günahlardan zerre kadar bir sevap fazlalığının nasıl rahmete
dönüşeceğini, sevaplardan da zerre kadar fazla olan bir günâhın fazlalığının
nasıl gazâba dönüşeceğini ya da devamlı bir ibâdetin ne derece faydalı
olduğunu Matematik ile de gösterebiliriz.
Âhiret‟in ölçülerini de, bu Matematik örnekten esinlenerek, tahmin
etmek mümkündür.
Örneğin, (-) günâhı, (+) sevâbı temsil etmek üzere, bir kulun %50
günâhı, %50 de sevâbı varsa, onun günah ve sevap durumunu, sırasıyla,
meselâ, -1 ve +1 ile temsil edebiliriz. Kulun net durumu, -1+1=0 eder ki,
buradaki 0, o kulun durumunun, nötr olduğunu gösterir. Yâni bu insanın
durumu, -%50+%50=0 (-1+1=0), „nötr‟ demek, net olarak, ne günahı, ne de
sevâbı var demektir. Sonuç îtibârıyla bu kişi günahsız bir insan…
35
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son Erişim Târihi:
25.08.2014.
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Bu insan için, x çarpımı göstermek üzere, meselâ (  1  bgk)yxbyg
şeklinde bir sevap-günah formülü verilmiş olduğunu farzedelim. Aslında
böyle bir şey yok ama bunu biz farz ediyoruz… Farz edelim diyoruz…
Çünkü biz insalar şu anda, Allah‟ın (CC) muamelesinin, yâni
uyguladığı muâmelenin Matematik formülünün ne olduğunu bilmiyoruz,
Onun için durumu, Matematiksel olarak, açıklayabilmek için, farzedelim
diyoruz… Burada (+) ve (-) işâretleri, sırasıyla sevâp ve günâhı temsil
etmekte; bgk harfleri ise, bir günde kazanılan sevâp veyâ günâhı; y yıl
sayısını; byg harfleri de, bir yıldaki gün sayısını göstermektedir.

İnsana boşuna Büyük Evren demiyorlar…

Böylece, bir günlük sevap formülü (1+bgk) ya da bir günlük günah
formülü -(1+bgk) olarak olur. Veyâ y yıllık sevap formülü +(1+bgk)yxbyg
olarak alınırsa, y yıllık günah formülü de -(1+bgk)yxbyg olarak ortaya çıkar.
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Bir insan, farz edelim ki, her bir gün için küçücük bir iyilik yapmaya
başlamış olsun. Diyelim ki Allah (CC), her bir iyilik için, rahmetinden sevap
olarak, birim sevâbın yüzde birini, yâni bgk=0.01‟ri vermiş olsun. Aslında
Allah‟ın (CC), her bir hayırlı iş için, en az 10 birim sevap vereceğini /
verdiğini biliyoruz. Ama şimdilik biz, bir günde yapılan bir sevap için,
bunun bgk=0.01 olduğunu düşüelim.
Bu kabul çerçevesinde +(1+bgk)yxbyg sevap formülüne göre, insanın
bir günlük sevâbı (1+bgk)=(1+0.01)=1.01 olmaz mı? Evet… Öyle olur:
Yâni, henüz yıl konusu olmadığı (y=0) için, kişinin her gün yaptığı
“bir adet iyilik” için, sırf o güne ilişkin, bir günlük sevâbı=1.01 demektir.
Öyle değil mi?
Günde tek bir sevap usûlüne göre, bir sene sonraki sevâbı ne olur?
Şimdi bir de ona bakalım:

Bu hârikulâde yaratılışları-incelikleri değerlendiremeyen, insanların çoğu hâlâ
ateist oluyor, şaşılacak olan bu değil mi?

Hesâbı kolay:
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Bu kişinin, +(1+bgk)yxbyg sevap formülüne göre, bir sene sonraki
sevâbı, (1+0.01)1X365=37.78343433288728 olur. 2 senelik sevap ise,
(1+0.01)2X365=1427.587909987605‟dir.
25 senelik sevap, (1+0.01)25X365=2.707296155932419x1039 olarak
astronomik bir rakam olark ortaya çıkıyor, görüyorsunuz.
1 günlük sevâp
1 senelik
2 senelik sevâp
25 senelik sevâp

=1.01
=37.78343433288728
=1427.587909987605
=2.707296155932419x1039

Görüyorsunuz değil mi, atalarımızın, “Damlaya damlaya göl olur”
formülünün ne demek olduğunu?
Eğer her bir iyiliğe 0.01 değil de, 0.001 (binde bir) sevap verilmiş
olsaydı bu, 1 senede (1.001)365=1.44025131342952 ve 25 senede 9140.22
7359761459 ederdi.
Görüyorsunuz ya, bu temsile göre, burada her sevâp için birim
sevâbın yüzde biri (0.01), binde biri gibi (0.001) gibi, çok küçük sevaplar
verilmesi hâlinde bile bu işlemlerin zamanla nasıl büyüdüğünü… Ya da
“Damlaya damlaya göl olur.” atasözünün de işaret ettiği gibi, 1 sene ya da
25 sene sonunda, az da olsa, devamlı olarak yapılan, iyilik ve ibâdetlerin
sevaplarının, nasıl bir şekilde artacağının, Matematik olarak artışını,
büyümesini...
Bu sevap sonuçlarına sırasıyla, Allah‟ın (CC) her bir iyiliğe 10 değil
sâdece 0.01 (yüzde bir) ya da 0.001 gibi bir sevap verdiği kabul edilerek
varılmıştır. Gerçekte ise Allah‟ın (CC) iyiliklere karşı ne kadar birim sevap
vereceğini, biz bilemeyiz ama birim sevâbın en az 10 katı sevap verdiğini
bildirmiştir. Bunu biliyoruz.
Burada bir de her bir iyilik için, rahmetinden sevap olarak, birim
sevâbın yüzde biri yerine, bir hayırlı iş için bgk=10 birim sevap vermiş
olduğunu bir düşününüz! O zaman bir günlük sevâbı (1+bgk)=(1+10)=11
olmaz mı? Bir sene sonraki sevâbın (1+10)1X365 olarak bunun ne muazzam bir
yekün tutacağı görülmüyor mu? 70 seneliğini var sen tahmin et!
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Onun için ibâdetin az da olsa, devamlı olanı makbuldür. Görüyorsunuz, damlaya damlaya nasıl göl, deniz ve deryâ oluyor?
Bu hesaplar, Allah‟ın (CC) sevapları, mutlaka yukarıda verilmiş
formüle göre, değerlendireceği anlamına gelmemelidir! Buradan çıkarılan
sonuç, dünyâda seçilen bir Matematik kuralına göre bile, devamlı yapılan iş
ve ibâdetin verimini vurgulamaktan ibârettir. Kaldı ki, Allah‟ın (CC) bir
hayırlı iş için, en az 10 birim sevap verdiği düşünülürse, sonucunu siz tahmin
ediniz, artık!
Her gün günah işleyenler için, günahların artışı da, hemen hemen
benzerdir. Yâni tam tersi bir düşünüşle, devamlı olarak her gün yapılan
küçük bir günâhın da, nasıl büyük bir yekûn tuttuğu, tıpkı bunun gibi,
gösterilebilir.
Farz edelim ki, bir insan her gün, küçücük bir iyilik ya da kötülük
(günah) yapmaya başladı. Böyle durumlarda olan insanlar çoktur. Allah
(CC) Kur‟an‟da meâlen şöyle diyor:
“Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay
vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay
vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir36.”
Günah hesâbı için, meselâ bir kimsenin her gün için hesâbına birim
günâhın bgk=0.000001 (milyonda bir) kadar bir günah (cezâ) verilmiş olsa, o
kişinin bir günlük günâhı, -(1+0.000001)=-1.000001 olur. Bir senelik toplam
günah, -(1+0.000001)1x365=-1.00036506643801 ya da 70 senelik toplam
günah, -(1+0.000001)70x365=-1.02587918584031 olur. Dikkat edilirse bu
toplam günahlar, her 1 günlük suç için birim günâhın bgk=0.000001
(milyonda bir)‟lik bir günah takdir edilmesine karşıdır.
Hâlbuki Allah (CC), iyiliklere karşı en az 10 birim, kötülüklere karşı
ise yalnızca 1 birim günah yazacağını bildirmiştir. Eğer günah oranını, 1
değil de meselâ, birim günâhın bgk=0.01 (yüzde bir) alsak, bir günlük, bir
yıllık ve 70 yıllık günah ne olur?

36
Nîsâ Sûresi, âyet 85. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de
kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.”
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Bir günlük günah -1.01, bir yıllık günah -(1+0.01)1x365=-37.7834343
3288728 ve 70 yıllık günah, astronomik olarak -(1+0.01)70x365=-2.576915
314547290x10110 olur. Görüyorsunuz, her bir günah için 1 değil, birim
günâhın bgk=0.01 (yüzde bir)‟lik günlük günah için, 70 yılda yine
astronomik bir rakam ortaya çıkmaktadır.
Günah ve sevâbın, şüphesiz, bu formüllere göre yapılacağı
düşünülmemelidir. Bu hesaplamalar, küçük de olsa devamlı işlenen sevap ve
günahların, öyle ya da başka bir şekilde de (gerçeğini Allah (CC) bilir)
hesaplanmış olsa, zamanla nasıl astronomik sayılara kadar büyüdüğü
hakkında şaşmaz bir fikir vermektedir.
Hele hele insan hakları konusunda, “Kim güzel bir işte aracılık
ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık
yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını
verir37.” âyetinin kapsâmına girenlere ilişkin olarak, sonucun iyi işlere sebep
olanlar için, ne kadar büyük sevâba ve kötü işlere sebep olanlar için ise, ne
kadar büyük günaha dayandığı açıkça görülmektedir.
İyilik ya da Kötülüğe Öncü Olmak
Nîsâ Sûresi‟in 85. Âyeti, “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o
işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona
da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.”
Görüyorsunuz ya, iyilik ya da kötülüğe öncü olanlara, iyilik ya da
kötülük için birer pay ayrılır / ayrılıyor... Bu iyilik ve kötülüklerin örnek
alanlar tarafından, yine zincirleme olarak, bu örnek alanları da yine örnek
alanlar tarafından, yıllarca, yüz yıllarca, hattâ bâzılarının belki Kıyâmete
kadar uygulandığını bir düşününüz! Bunların ilk müsebbiplerine ayrılan,
payların, hayırlara sebep olanlar için ne büyük zenginliklere, şerlere sebep
olanlar için ise, ne büyük günahlara katladığını anlıyoruz, değil mi?
İyilik ya da kötülüğe öncü olanlara ilişkin âyet ve ilgili hadisleri bir
kez daha ele alalım:
37
Nîsâ Sûresi, âyet 85. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de
kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.”
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“Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay
vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay
vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir38.”
“Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay, Âdem‟in ilk
oğluna ayrılır. Çünkü o, insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir39.”
“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevâbı
gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.
Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günâhı gibi
günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez40.”
“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap
vardır41.”
Devamlı yapılan, günah ve sevapların, sırf kabul etmiş olduğumuz,
yukarıda arzedilen Matematik kuralına göre bile, nasıl artış gösterdiğini
gözlerimizle görmüş bulunuyoruz.
Kaldı ki, Allah‟ın (CC) muamelesinin nasıl olacağını, sevap ve
günahların karşılığı olan birim miktarları bilemiyoruz. Bizim izlediğimiz
hesaplama yolu, konuyu bilinçli olarak iyice kavrayabilmek için, sâdece
O‟nun bize öğrettiği, dünyâ hesâbına göre bir kabulden ibâret olmuştur.
Ancak vardığımız sonuç, “az da olsa devamlı yapılan iyiliklerin
makbul ve günahların kötü olduğu” dîni öğretisini, Matematik ile görebilmiş
olmamızdır.
“Her bir uygulamadan, bir iyiliğe önderlik edenlere bir sevap payı
veyâ bir kötülüğe önderlik edenlere de bir günah payı ayrılmakta…” olduğu
gerçeğine göre, bu iyilik veyâ kötülüğün Kıyâmete kadar yapılması hâlinde,
bunlara sebep olanların ne derece sevap veyâ günah kazanacaklarını da bu
Matematik hesaplamalar, gözlerimizin önüne sermektedirler.

Nîsâ Sûresi, âyet 85.
Buhârî, Cenâiz 33, (R.S. C.2/s.25)
40
Müslim, İlim 16 (R.S. C.2/s.31).
41
Müslim, İmâre 133, Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14.
38
39
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Allah (CC)Mü‟minleri sapıklıktan korusun42!

Temiz, M,. YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir ġey Olabilir mi? Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pdf YA
DA
http://mtemiz.com/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pdf YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.docx, En
Son Erişim Târihi: 07.04.2015 / http://mtemiz.com / http://gayalo.net
42
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Sonuç
Meselâ bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan, bir örgütün kuruluşuna
önderlik eden, bir insanı ele alalım. Bu örgütü kuranın kendisinin ölümünden
sonra da, örgüt meselâ 100 sene devam etmiş (yaşamış) olsun.
Bu örgüt senede 5000 genci eroin bataklığına sürüklese, her bir genç
başına, sırf bu örgütün kuruluşuna ön ayak olan insan için, bire bir değil,
yalnızca 0.0001‟lik bir günah payı düşse, bu insanın 100 senelik günâhına bir
bakalım:
Allah (CC) iyiliklere karşı en az bire 10 birim, kötülüklere karşı ise,
yalnızca bire 1 birim günah yazacağını bildirmiştir. “Kim güzel bir işte
aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde
aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip
karşılığını verir43.” âyeti gereğince, bir eroin örgüt liderinin günahına bir
bakalım.
Örgüt senede 5000 genci eroin bataklığına sürüklese, her bir genç
başına, sırf bu örgütün kuruluşuna ön ayak olan, insan için, eğer günah
oranını, örneğin 1 birim değil de, yalnızca meselâ birim günâhın bgk=0.0001
(onbin de bir) olarak alsak, bu eroin örgüt liderine ayrılan günah payı ne
olur?
Bu örgüt, senede 5000 genci eroin bataklığına sürüklemiş olsun. Bu
örgüt bu şarlar altında 100 sene varlığını sürdürsün.
Her bir genç başına, sırf bu örgütün kuruluşuna ön ayak olan, örgüt
lideri için, günah oranını, 1 birim değil de, yalnızca meselâ en iyimser
olarak, birim günâhın bgk=0.0001 (onbin de bir) olarak alalım.
Şimdi bu eroin örgüt liderinin, yukarıda örnek alınan Matematiksel
fomüle göre, 100 senelik, günahlarına bir bakalım:
1 günlük ve bir kişilik günah
1 senelik 1 kişilik günah

=-1-0.0001=-1.0001
=-(1.0001)1x365
=-1.03717241130255

43
Nîsâ Sûresi, âyet 85. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de
kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.”
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1 senelik 5000 kişilik günah
100 senelik 5000 kişilik günah:

=-1.03717241130255x5000
=-5185.862056512750
=-5185.862056512750x100
=-518586.2056512750

Günah oranı, 0.0001 yerine, 1 birim olarak alınmış olsa, karşımıza
muazzam bir günah yükünün çıkacağını, şimdi daha kolay tahmin
edebilirsiniz.
Bu hesaplama yolları, sırf Allah‟ın (CC) bize öğrettiği bilime göre,
dinî öğretilerin gerçekliklerini, kabul edilmiş bu kurala göre, rakamsal olarak
göstermekte ve devamlı yapılan iyi veyâ amellerin ne derece etkin
olduklarına işâret etmektedir.
Allah‟ın (CC) gazâbının büyüklüğünün, rahmetinin güzelliği
oranında, ne derece şiddetli olacağı gerçeğini, sık sık hatırlamakta da,
şüphesiz, büyük faydalar olabilir.
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DUÂ
ALLÂHÜ TEÂLÂ ĠLE ĠLETĠġĠM

Özler:
“Bir zamanlar Rab‟b‟in meleklere:
„Ben Yeryüzü‟nde bir halîfe yaratacağım‟ demişti.
(Melekler): „A! Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi
yaratacaksın? Oysa biz Seni överek tesbih ediyor ve Seni takdis ediyoruz‟ dediler.
(Rab‟bin):
„Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.‟ dedi.”
Bakara Sûresi, âyet 30
„Hani! Rab‟bin meleklere demişti ki,
“Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım.”„
Sâd Sûresi, âyet 71
“Nihâyet hac ibâdetlerinizi
bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı
andığınız gibi, hattâ daha kuvvetli bir anışla Allah‟ı anın!
İnsanlardan kimisi: “Ey Rab‟bimiz! Bize Dünyâ‟da ver!” der. Onun için
Âhiret‟te hiçbir kısmet yoktur.”
Bakara Sûresi, âyet 200
“Yine onlardan: „Ey Rab‟bimiz!
Bize Dünyâ‟da bir güzellik ve Âhiret‟te de bir güzellik
ver ve bizi ateş azâbından koru!‟ diyenler vardır.”
Bakara Sûresi, âyet 201
“İşte onlar için,
kazandıklarından bir nasip vardır.
Allah, hesâbı çok çabuk görür.
Bakara Sûresi, âyet 202
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“Rab‟binize
yalvara yalvara ve için için duâ ediniz!
Gerçek şu ki, Allah sınırı aşanları sevmez.”
A‟râf Sûresi, âyet 55

İnsanoğlunun Yaratılış Nedeni
Allah (CC), kendi varlığını bilsin, kendisine ibâdette bulunsun diye,
insanoğlunu yaratmayı istediği zaman, meleklerine şöyle hitâp etmiştir:
“Ben Yeryüzü‟nde muhakkak bir Halîfe yaratacağım ki, ona kendi
irâdemden kudret ve sıfatımdan bâzı yetkiler vereceğim44.”
Bu âyetten anlıyoruz ki insanoğlu, Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟ndeki
halîfesidir. Halîfe, Allâhü Teâlâ‟nın Yeryüzü‟ndeki gölgesi gibidir.
İnsanoğlu, Dünyâ‟daki mahlûkâtın üzerinde bir takım tasarruflara sâhiptir;
Allah‟ın (CC) adına hüküm verir; Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini, kânunlarını
uygulamaya yetkili bulunur.
Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟nde insanları yaratma isteğinin temelinde,
görüldüğü gibi, O‟nun güç ve ihtişâmını gösterip zikredilme, methedilme,
yüceltilme, kendisine yalvarılıp duâ ve kulluk ettirme gibi ulûhiyet arzûsu
bulunmaktadırΩ.
Kendi açımızdan diyebiliriz ki biz insanlar, Allah‟a (CC) kulluk etmek
için, Yeryüzü‟ne gönderilmiş bulunuyoruz.
Melekler, Allah‟ın (CC) bu murâdının hikmetini anlamak için şöyle
derler:


44

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Sâd Sûresi, âyet 71: „Hani! Rab‟bin meleklere demişti ki, “Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım.”‟



ulûhiyet: 1) İlâhlık. 2)Allah'ın (CC) kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibâdet ve itaat ettirmesidir.
Ω
Bâzı kimselerin kendi mantıklarına göre “Allah'ın (CC) ibâdete ihtiyâcı yok…” diyerek bu husûsa îtiraz
ettiklerine rastladım. Bu îtirâzın yapılması, Allah'ın (CC) böyle bir tercihini ret etmek olur ki bu îtiraz, kişiyi İslâm
inancı sınırları dışına çıkarır. Ben Müslüman kardeşlerimle dertleştiğim için, İslâm sınırı dışında olanlarla zâten bir
meselemiz olamaz.
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„Ey Rab‟bimiz! Biz seni hep tesbih ve takdis edip dururken, sana
dâima hamt ederken, Yeryüzü‟nü fesada verecek ve orada kan dökecek bir
mahlûk mu yaratacaksın45,46?‟
Allah (CC), onlara şöyle cevap verdi:
“Ben muhakkak sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim47.”
Melekler bu cevap karşısında sustular ve teslimiyetle birbirlerine:
„Elbette Rab‟bımız her şeyin en iyisini bilir 48.‟ dediler.
Allah‟tan (CC) İsteklerimiz
Yeri gelmişken hemen belirtmekte fayda vardır ki, kim ne isterse
Allah (CC) onu isteyene vermektedir.
Meselâ Allah (CC), başa geçmek için makam isteyene makam, ilim
isteyene ilim, örnek insan olmak isteyene üstün ahlâk verir. Daha başka,
O‟ndan ne istenirse, O, istenileni vermektedir. Sonuç olarak, Allah‟tan (CC)
ne istenirse, isteyen ona kavuşmaktadır.
Zâten, gözlemlerime göre, günümüzde ilim tahsili yapanların
çoğunun, Allah (CC) rızâsından çok, herhangi bir dünyevî menfaat için ilim
tahsili yaptıklarını ve de istenilenlerin çoğunun kendilerine verildiklerini
gördüm.
Allah (CC), kim ne isterse onu veriyor. Kendisine, “Ne güzel ahlâklı
adam densin” diye, üstün ahlâk isteyen dahî, bu istek O‟nun rızâsı dışında da
olsa, Dünyâ‟da bu maksadına kavuşmakta, gerçekten kendisi aynı paralelde
anılmaktadır.
45
Anonim, Hz. Adem‟le Havva, Alındığı elektronik posta adresi, http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-ademile-havva/7309045, En son ulaşım târihi: 29.04.2011.
46
Bakara Sûresi, âyet 30: “Bir zamanlar Rab‟b'in meleklere: „Ben Yeryüzü‟nde bir halîfe yaratacağım‟

demişti. (Melekler): „A! Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz Seni överek tesbih ediyor ve Seni takdis ediyoruz‟ dediler. (Rab‟bin): „Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.‟ dedi.”
47
Bakara Sûresi, âyet 30: “„Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.‟ dedi.”
48
Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı elektronik posta adresi, http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-ademile-havva/7309045, En son ulaşım târihi: 29.04.2011.
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Ben de Orta Öğretim‟de ara sınıfların birindeyken, Allah‟tan (CC)
Lise Birincisi olmayı istemiştim. O zaman pek şuurlu ve bilgili olmadığım
için, birinciliği gözümde çok büyütmüş olabilirdim, belki... Bu istek,
gönlümün sâdece gizli bir köşesinde duruyor, ara sıra aklımdan geçmiyor da
değildi, o kadar... İstemem yalnızca buydu.
Her sene iftihara geçiyordum. Son sınıfta da iftihara geçmiştim. Ama
Lise Birincisi olduğumu bilmiyordum. Mezun olduktan sonra, bir gün bir
arkadaşım, Akşam Gazetesi‟nin Türkiye‟deki lise birincilerini yazdığını
görmüş, gazeteden keserek o kısmı bana getirmişti. Meğer gazeteci beni
bulamadığı için, ona hakkımdaki bilgiyi, Müdür Muâvini Meliha Atasagun
Hocam vermişmiş...
O zaman gördüm ki, 1967 yılının Samsun Ondokuzmayıs Lisesi
Birincisi ben idim. Şimdi değerlendiriyorum da, Yüce Allah (CC), kalbimin
bir kenârında sakladığım, arzûmu yerine getirmişti. Bunun gibi kim ne
istiyorsa, „üç aşağı beş yukarı‟ Yüce Allah (CC), istekleri kabul ediyor…
Öldükten sonra dirilmeye ve Âhiret gününe îmânı olmayanlar, yâni
kısacası, Müslüman olmayanlar ya da ateistler de, gerek dünyâ, ruh ve
gerekse bedenlerine âit herhangi bir faydayı istedikleri takdirde, Allah (CC),
onlara da istediklerini veriyor… Çünkü O herkesin Rab‟bıdır.
Can Üstünuçar tarafından dilimize çevrilen, Rhonda Byme tarafından
kaleme alınmış, “The Secret” adlı kitabı da okuduğunuzda göreceksiniz ki,
kim, kurallarına uygun olarak, ne istemiş ise, her isteyen murâdına
kavuşmuştur / kavuşmaktadır.
Sâdece dünyâlık isteyenler için, yüce Allah (CC), şöyle
buyurmaktadır:
“İnsanlardan kimisi, „Ey Rab‟bimiz! Bize Dünyâ‟da ver‟ der. Onun
için Âhiret‟te hiç bir kısmet yoktur49.”

49
Bakara Sûresi, âyet 200: Nihâyet hac ibâdetlerinizi bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı
andığınız gibi, hattâ daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın! İnsanlardan kimisi: “Ey Rab‟bimiz! Bize Dünyâ‟da
ver!” der. Onun için Âhiret‟te hiçbir kısmet yoktur.”
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Çünkü o yalnızca dünyâlık istemiş, Âhiret‟e önem vermediği ve
dolayısıyla onu istemediği için Allah (CC) da; “Onun için Âhiret‟te hiçbir
kısmet yoktur.” demektedir.
Yine Allah (CC), şöyle buyurmaktadır:
“Yine onlardan „Ey Rab‟bimiz! Bize Dünyâ‟da bir güzellik ve
Âhiret‟te de bir güzellik ver ve bizi ateş azâbından koru!‟ diyenler vardır.”
“İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah (CC), hesâbı
çok çabuk görür50.”
Bu son âyetlerden de anlaşıldığı kadarıyla, “Dünyâ‟da bir güzellik ve
Âhiret‟te de bir güzellik” isteyenler için Allah (CC), hem dünyâ ve hem de
Âhiret için, istenilenleri vereceğine işâret etmektedir.
Burada hemen şunu belirtmeliyim ki, şimdiye kadarki
kazanımlarımdan elde ettiğim kanaate göre, âyetlerde öğretilen bu duâ,
Arapça‟sıyla “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ …” diye başlayan ve birçoklarımız
tarafından, çok sık olarak okunmakta olan, duâdır.
Çünkü Allah (CC), iki cihan saâdetini isteyenlere, kendisine
“Rabbenâ âtinâ fiddünyâ …-Bize Dünyâ‟da bir güzellik ve Âhiret‟te de bir
güzellik ver ve bizi ateş azâbından koru! -” şeklinde duâ edilmesini tavsiye
etmektedir. Dikkat edilmelidir ki, inanılan her doğrultuda yapılan, bütün
istekleri, Allah (CC), kabul etmektedir.
Bu noktada diyebiliriz ki, “Bu Dünyâ‟ya niçin geldik?” sorusunun
doğru cevâbının bulunması, Cennet‟e kavuşmanın doğru metotlarının
bulunup uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
Bu cevâbın bulunması, ancak ilimle mümkündür.

50
Bakara Sûresi, âyet 201-202: “Yine onlardan: „Ey Rab‟bimiz! Bize Dünyâ‟da bir güzellik ve
Âhiret‟te de bir güzellik ver ve bizi ateş azâbından koru!‟ diyenler vardır. ĠĢte onlar için, kazandıklarından bir
nasip vardır. Allah, hesâbı çok çabuk görür.
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“Pâdişahım! Ye, İç, Dışarıya Çıkarma!”
Karşılıklı konuşmaları sırasında, Pâdişah III. Mustafa, yeri gelice,
sohbet ettiği karşısındaki bir velî kula, “Hayat nedir?” diye bir soru sorar.
Velî, oldukça bilimsel bir cevap verir. Der ki:
“Hayat “ der, “Yeyip içip çıkarmaktır”.
Pâdişah, velî kişinin verdiği, bu cevâbı kendisine göre bir saygısızlık
olarak yorumlar. Buna şiddetle kızıp, o veliyî huzûrundan kovar.
Velîler, tam bir îmanla Allah‟a (CC) gönül bağlamış, O‟nun
emirlerini, hükümlerini yerine getiren, rızâsına uymayan işlerden, şüpheli
hâllerden kaçınan kimselerdir. Bu sebeple, onların Allah (CC) ile iletişimleri
o derece iyidir ki! Hatâsız insan olmaz. Olur ya, meselâ ağızlarından bir
yalan çıkmış bile olsa, Allah (CC) onları yalancı duruma düşürmemek için,
olayları, yeri geldiğinde, onların ağzından çıktığı şekilde yaratmaktadır /
yaratabilir / yaratıyor…
Gerçekten Allah (CC), ermiş kullarının duâlarını çoğu kere ânında51
kabul eder. Hattâ duâ etmeyip yalızca içinden geçirse bile! Bundan şüpheniz
olmasın!
Huzurdan kovulan Velî, pâdişâhın bu davranışından son derece
üzülür… Ayrılırken:
“Pâdişahım! Ye, iç, dışarıya çıkarma!” der.
Hakîkaten, bir müddet sonra pâdişah tuvâletini yapamaz olur. Sağa
sarılırlar, sola sarılırlar, doktorlar gelirler, giderler, çâre yok…
Çünkü Velî‟nin duâsı, o anda kabul olmuştur.
Pâdişah bir türlü, ihtiyâcını giderip de, rahatlayamaz, kasıkları
sızlamaya ve karnı, davul gibi, şişmeye başlar.

51
ân: Göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, bölünemeyecek derecede kısa bir zaman parçası… 2.
Gerçek süresi ne olursa olsun, çok kısa zaman…
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Nihâyet Pâdişah, işin iç yüzünü, daha doğrusu hatâsını anlar. Hemen
Velî‟yi huzûruna çağırtır; kendisini bu durumdan kurtarmasını ricâ eder.
Dünyâ Pâdişahlığı
Aşağıda göreceğiniz gibi, Dünyâ pâdişahlığı, gelip geçici, bir yele52
denk oluyor.
Pâdişah‟ın ricâsı üzerine:
Velî Pâdişah‟a, “Pâdişahlığı bana verirsen, seni bir defâ
yellendiririm.” der. Pâdişah, düşünür-taşınır, en sonunda bakar ki, başka çâre
yok, peki deyerek buna râzı olur. Râzı olmamak mümkün mü? Karnı davul
gibi şiş, sıkıntı büyük…
Velî, elini pâdişahın karnına koyar, karnını bir defâ sıvazlar; pâdişah
bir kere yellenir, ardından „oohh!‟ der, birazcık rahatlar...
Velî şöyle der:
“Görüyorsun ya, Pâdişahım! Senin pâdişahlığını bir „yel‟e satın
aldım.”
Hakîkaten, bir düşününüz şu sıhhatin kıymetini! Kanûnî de
pâdişahlığını, sıhhatle alınıp verilen, bir nefesle kıyaslamamış mıydı?
“Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...”
Velî sözüne şöyle sürdürür:
“Padişahlığın senin olsun! Eğer yeni yaptırdığın câmiye benim adımı
verirsen, sıhhatine tamâmen kavuşursun!”
Pâdişah, yellenmenin verdiği bu rahatlığı, hiç kaçırır mı?
İçinden, “Bunun sözü mü olur?” der, teklifi hemen kabul eder…
52

yel: kalınbağırsak gazı, yellenme…
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Bunun üzerine Velî, Pâdişah‟ın karnına bir kere daha dokunur
dokunmaz, Pâdişah, birkaç kere daha yellenir, sıhhati normalleşir.
Bu Velî‟nin adı “Lâleli” imiş… Nitekim III. Mustafa tarafından
İstanbul-Bayezit‟te yaptırılmış olan, III. Mustafa Câmisi, o günden sonra,
Lâleli Câmisi olarak anılmaya başlamıştır.
Düşünenler için, sıhhat ve / veyâ dünyâ zenginliği açısından tutunuz
da, gönül kırmaya kadar, çok çeşitli konularda, bundan alınacak ne dersler
var, ne dersler, görüyorsunuz53!
“Rab‟binize yalvara yalvara ve için için duâ ediniz! Gerçek şu ki,
Allah sınırı aşanları sevmez-A‟râf Sûresi, âyet 55:”
Âyette Allah‟ın (CC) kendisine yalvarırcasına duâ edilmesini istemesi,
bir bakıma, edebe de (ahlâka da) işâret etmektedir. Büyük günahlardan
kaçmak gerektiği gibi, küçük olanlardan da sakınmalı, güzel ahlâkı ihmal
etmemelidir!
Alma Mazlumun Âhını
Allah‟la (CC) iletişimin temelinde samîmiyet ve saygı esastır. Pratikte
insanın bu samîmi durumu, daha çok insanın karşılaştığı zorluk, yetersizlik
ve haksızlık karşısında ortaya çıkmaktadır. Bu duruma düşenlere, bilimsel ya
da incelenen alanın konusu açısından, mazlum denmektedir. Mazlum demek,
haksızlığa uğrayan, baskı altında ezilen, kendisine zulmedilen, zulüm gören
mektir.
Mazlum olanlar, Allah‟a (CC) o derece samîmi olarak yalvarıyor
olmalılar ki, ister Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın, bir ayırım söz
konusu olmaksızın, Allah‟la (CC) birebir ilişki kurabilmektedirler. Halk
arasında bu durum, “Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste!” sözü ile
dile getirilmektedir. “Mazlumun duâsı yerde kalmaz, ah alan felâh bulmaz!”
atasözü de aynı şeydir.
Sırf bu temel gerçeklere dayanarak söylüyorum:
53

Ozak, M., İrşâd, Cilt 1, Dilek Matbaası, İstanbul, 1971.
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Bir gün gelecektir ki, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere,
Almanya ve Fransa gibi, ne kadar zâlimlikleriyle meşhur olmuş terörist
devletler varsa, bunların her birinden, mazlumların âhları, aheste aheste
çıkacaktır. Onu çıkaracak olan da bizzat Allah (CC) olacaktır… Onun adâleti
bunu gerektiriyor. Hiç şaşmayınız! Gözlemlerime göre, mazlumlara sâhip
çıkan Yeni Türkiye‟nin neşvünemâsyla bu süreç, bir bakıma, yeniden
başlamış görülüyor…
Sâre Vâlidemizin Başından Geçenler
İnsanlar arasında Allah‟la (CC) en güzel iletişim kuranlar,
peygamberler, velîler ve Allah‟ın (CC has kullarıdır. İslâm‟da Allah‟la (CC)
kul arasında başka bir makam olmadığı için her insan, ihlâs ve samîmiyet
derecesine göre, Allah‟la (CC) doğrudan doğruya iletişim kurabilir.
Bunun temelinde samîmiyet, saygı ve ısrar vardır. Burada ısrarın
mevcûdiyetini, ihlâs ve samîmiyet belirler. Aslında ısrar, samîmiyetin bir
yoludur. Bu bakımdan Allah‟la (CC) iletişimin temeli samîmiyet denebilir.
İbrâhim (AS)‟in başından geçen olayı bilirsiniz. Bu, Allah‟la (CC)
olan, iletişime en güzel bir örnektir:
İbrâhim (AS), bir zamanlar, eşi Sâre Vâlidemiz‟le birlikte Mısır‟a
gider. O devirde Mısır‟da tanrılık iddîalarında bulunan, firavunlardan biri
vardır. Firavun halka zulümde zirvededir. Şehrin giriş ve çıkışları, dâimâ
kontrol altındadır. Firavun, gelen gidenler hakkında, ânında
bilgilendirilmektedir. Bu sıkı bilgi akışı içinde, Firavun, haberdar olduğu,
güzel kadınları alıkoymakta, onlardan faydalanmaktadır.
Bu durum karşısında İbrâhim (AS), kendince bir tedbir olduğunu
düşünerek, Sâre Vâlidemiz için, “Senin neyindir?” diye sorarlarsa,
Âdem(AS)‟dan gelen, kardeşliğe dayanarak, “Bu benim kardeşimdir.”
şeklinde cevap vermesini Sâre Vâlidemiz‟e önceden tembihte bulunur:
“Sana sorarlarsa beni yalancı çıkartma! Bu memlekette Allah‟a
inanan ikimizden başka kimse yok… Seninle eşim olmanın yanında aynı
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zamanda iki din kardeşiyiz. Benim onlara, senin için kardeşimdir demem, din
kardeşliği açısındandır.” der.
Nitekim güzel olduğu için görevliler Sâre Validemiz‟i alıp Firavun‟a
götürmek isterler. İbrâhim (AS)‟a sorarlar:
“Bu kadın senin neyindir?”
İbrâhim Aleyhisselâm:
“Benim kardeşimdir”, der.
Fakat mümkün mü, kurtulamazlar, tabiatıyla… Firavun Sâre
Vâlidemiz‟i ister. Sâre Vâlidemiz, görevli adamların eşliğinde zorla,
Firavun‟un huzûruna çıkarılır. Zorba Firavun, Sâre‟ye yaklaşmak için,
oturduğu yerden ayağa kalkar. Fakat Sâre Vâlidemiz tam o sırada, zorbadan
izin ister, abdest alıp, iki rekât namaz kılar ve Allah‟a (CC) niyazda bulunur:
“Yâ Rab‟bim! Sana ve gönderdiklerine îman etmişim. Bu ana kadar
kocamdan başkasına karşı ırzımı, nâmusumu korumuş isem, şu kâfiri üzerime
saldırtma, beni ondan koru!”
Bu sırada Firavun, Sâre Vâlidemiz‟i sabırsızlıkla beklemektedir.
Namazını kılıp duâsını eden, Sâre Vâlidemiz, Firavun‟un yanına
döner. Firavun kaldığı yerden tekrar yaklaşmaya başlar. Tam o esnâda
Firavun‟un ayakları kendini tutmaz olur; olduğu yere yıkılıp kalır,
çırpınmaya başlar. Bu durumu gören, Sâre Vâlidemiz endişeye kapılır.
Öyle ya, adamın dirisi de berbat, ölüsü de… Firavun bu hâlde ölecek
olsa, sorumlusu olarak onu göreceklerdir. Sâre Vâlidemiz, bu duruma
düşmemek için, yine Allah‟a (CC) ikinci niyazda bulunur, “Yâ Rab‟bim! Bu
ölürse, benim üzerime atarlar, onu eski hâline getir!” diye…
Zorba eski durumuna gelir. Ancak huyundan vazgeçmez. Tekrar Sâre
Vâlidemiz‟in üzerine yürür. Sâre Vâlidemiz, bu sefer de izin ister. Namazını
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kılar, duâsını yapar ve aynı olay bir kere daha cereyan eder. Bu olay, böyle
üç kere tekrarlanır.
Firavun yaşadıkları karşısında şaşkına döner. Adamlarına:
“Bu kadını aldığınız yere götürün! Bana kadın diye getirdiğiniz
şeytanın ta kendisidir. Benden uzak olsun, yanına câriyelerimden birini de
verin!” emrini verir.
Bu sûretle Sâre Vâlidemiz, Firavun‟un zulüm ve tecâvüzünden
korunur; ayrıca bir de bir câriyeye sâhip olur. Sâre Vâlidemiz, eşinin yanına
gelince:
“Ey İbrâhim! Rab‟bim beni zorbanın şerrinden korudu, bir de şu
câriyeyi bize ihsan eyledi!” der54.”
Allah (CC) Hakkında
Güzel Düşünmek (Hüsnü Zan)
Sakın sizden kimse Allah hakkında
hüsnü zanda bulunmadan son nefesini vermesin!
Hadis

Dinimizde akıldan geçen düşüncelerin ve kalpteki niyetlerin büyük
önem taşıdığını bilmek gerekir / gerekiyor…
Bugün bilim de ispat etmiştir ki, insana mahsus iki tür düşünce (dalga)
vardır: Pozitif düşünceler ya da pozitif dalgalar, negatif düşünceler ya da
negatif dalgalar… Bugün bilinmektedir ki, pozitif düşünceler, hayırlı güzel
düşüncelerdir… Yine bugün bilinmektedir ki, negatif düşünceler, hayırsız
bâtıl düşüncelerdir… Kezâ yine bugün bilinmektedir ki, pozitif düşünceler,
hayra ve negatif düşünceler şerre açılan, birer kapı durumundadırlar.
Bilimin bu sonuçlarını, yüz yıllar öncesinden, dinimiz, birer esas olarak, bize
bildirmiştir.
Bir Tirmizî hadîsinde:

54

Beyan Dergisi, 89.Sayı, Ocak -2007.
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“Allâhü Teâlâ hakkında hüsnü (güzel) zan, güzel ibâdettendir.”
deniyor.
Hüsnü zan, iyi niyetle, güzel düşünmek demektir. Demek ki, iyi
niyetle, güzel düşünmek dinimizde güzel bir ibâdettir. Aklı olanlar, bu
sonuçtan, kötü düşünmenin günah olduğunu hemen kestirebilirler.
Düşünceler gibi, dinimizde davranışların da sonuçları vardır. Ama esas,
düşüncedir. Çünkü davranışların kaynakları da düşüncelerdir.
Ebû Vâkıd el Leysî‟nin anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, bir gün ashâbıyla birlikte mescitte otururken, hemen üç kişi
yanına geliverdi. Bunlardan ikisi, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
huzûrlarına doğru yürüdü.
Bu iki kişi, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in huzûrlarına gelince,
bunlardan biri, cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, ikincisi, cemaatin
arkasına geçip oturdu. Üçüncüsü ise oturmayıp döndü, gitti. Bunun üzerine
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, mescitten çıktıktan sonra:
“Bu üç kişiyi size anlatayım mı? buyurdular. Ve ilâve ettiler:
“Bunların birincisi, Allah‟a sığındı. Allah da onu ilim mescidinde
oturmakla mükâfatlandırdı. İkincisi, Allah‟tan hayâ etti, Peygamber‟in
meclisinde bulunanları sıkıştırıp rahatsız etmekten kaçındı. Allah da ona
ihsanda bulundu. Üçüncüsüne gelince, o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz
çevirdi!55“
Buradan Allah‟a (CC) sığınmanın, her şeyin en iyisi olduğu sonucunu
çıkarabilir miyiz?
İyi niyetin (hüsnü zannın) her çeşidi güzeldir. Ebû Hureyre (RA),
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in şöyle buyurduğunu anlatır:
Cehennem ateşine giren, kimselerden iki kişi, şiddetli bir şekilde
feryât eder. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ:

55
İmanoğlu, I.S., Büyük Dinî Hikâyeler, Osmanlı Yayınevi, Ticarethane sk. No:14/2 PK:1344,
Sultanahmet / İstanbul.
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„Çıkarın şunları!‟ diye emir buyurur. Çıkarılınca Allâhü Teâlâ
kendilerine:
„Neden feryâdınız çok şiddetlendi?‟ diye sorar. Onlar da:
„Bize merhâmet edesin diye böyle yaptık‟ şeklinde cevap verirler.
Allâhü Teâlâ:
„Benim size rahmetim, gidip kendinizi, önceden bulunduğunuz ateşin
içerisine tekrar atmanızdır‟ buyurur.
Bunlardan birisi, kendini tekrar ateşe atar. Allâhü Teâlâ da, kulu
emrine uyduğu için, ateşi ona soğuk ve selâmet kılar. Diğeri ise kendini ateşe
atmaz, yerinde durur. Allâhü Teâlâ ona:
„Niçin, arkadaşının attığı gibi, sen de kendini ateşe atmadın?‟ diye
sorar. Adam:
„Ey Rab‟bim! Muhakkak ki ben, ateşten çıkarıldıktan sonra, tekrar
beni oraya atmayacağını ümit ve niyaz ederim...‟ diye cevap verir.
Bunun üzerine Allâhü Teâlâ:
„Niyaz ve ümidin kabul olunmuştur‟ buyurur.
Rab‟lerine karşı hüsnü zan sâhibi olan bu iki kişi, Rab‟lerinin rahmeti
ile Cennete girerler56.
Allâhü Teâlâ‟ya karşı olduğu gibi, böyle iyi niyet (Hüsnü Zan), her
zaman, her yerde ve herkese karşı da güzeldir. Asıl güzel olmayan art ve kötü
niyettir.
Uyanık ve Şuurlu Olmak
Neyin ne zaman ve neden olacağı bilinmez. Her an uyanık ve şuurlu
olmalıdır! Allah‟ın (CC) hangi küçük ya da büyük bir günahtan dolayı gazap
edeceği veyâhut da hangi küçük ya da büyük bir sevaptan dolayı af edeceği
56

Tirmizî hadîsi.
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bilinmediği için, insan Allah‟a (CC) karşı her an korku ve ümit içinde
bulunmalıdır.
Bu şu demektir?
Kimse yaptığı günahlardan dolayı ümitsizliğe düşmemeli; yaptığı
iyiliklerden dolayı da kendini tamâmen bir garanti içinde saymamalıdır!
Bir insan, her an Allah‟a (CC) karşı bir saygı, bir ümit ile korku
içinde bulunmalıdır. Günahları terk edenin kalbi incelir. Haramı terk edip
heâl yiyen, kimsenin düşüncesi saflaşır. Münebbihât57 kitabında yazdığına
göre, Hz Ömer şöyle demektedir:
“Gerçekten, Allâhü Teâlâ altı şeyi altı şeyde gizlemiştir:
Rızâyı tâatta; gazâbı isyan etmekte; İsm-i Âzamı‟nı Kur‟an‟da; Kadir
Gecesi‟ni Ramazan ayında; Selâtı Vustâyı namazlarda58, Kıyâmet Günü‟nü
de günler içinde…”
Yine aynı kitapta anlatıldığına
Peygamber‟e vahyederek buyurmuştur ki:

göre,

Allâhü

Teâlâ,

Üzeyr

“Yâ Üzeyr! Küçük bir günah işlediğinde onun küçüklüğüne bakma;
kime karşı işlediğine bak!”
“Sana azıcık bir hayır ulaştığında onun küçüklüğüne bakma; sana
rızk verene bak!”
“Ve sana bir belâ isâbet ettiğinde beni mahlûkâtıma şikâyet etme!
Nasıl ki senin kabahatin bana yükseldiğinde seni meleklerime şikâyet
etmiyorum.”

İbnü Hâceri‟l Askalânî, Münebbihât, Bahar Yayınevi, İstanbul, 1967.
Ay, H., Salâtu'l-vusta nedir? Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.hanifler.com/showthread.php?t=1359, En son erişim târihi: 17.08.2011.
58
Salâtu'l-vusta nedir? Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.hanifler.com/showthread.php?p=4262, En son erişim târihi: 17.02.2017.
57
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Aynı kitapta kendini ibâdete vererek, her türlü eğlencenin terk
edilmesi olarak tanımlanan, zühdün daha açık bir tanımı yapılmıştır ki,
bunun başında günâhın büyük ve küçüğünden sakınmak gelmektedir.
Münebbihât, bâzı hâkimlerden şunları nakletmektedir:
“Allâhü Teâlâ‟dan korkmayan, dil kaymasından kurtulmaz.”
“Allah‟a gidişinden korkmayan kimsenin kalbi, haram ve şüpheden
kurtulmaz.”
“Halktan ümitsiz olmayan kimse, tamahtan kurtulmaz.”
“Ameli üzerine muhafız olmayan kimse, riyâdan kurtulmaz.”
“Kalbini muhafaza etmek üzere Allah‟tan yardım istemeyen kimse,
hasetten kurtulmaz.”
“Kendisinden ilim ve amel cihetiyle daha iyi olana bakmayan kimse,
kendini beğenmekten kurtulmaz.”
Tasavvuf erbâbı ve ilim adamları, hikmetin başının sükût olduğunda
ittifak etmişlerdir.
Zinnûn-i Mısrî, “Nefsini en ziyâde muhafaza eden kimse, dilini en
ziyâde muhafaza eden kimsedir.” demektedir.
Bir yerde okumuştum:
“Bir kimsenin rüyâsının doğruluğu (isâbeti), dilinin doğruluğu
ölçüsündedir” diye...
Az Konuşmak
Hz. Ömer (RA), “Az konuşanı Allah (CC), heybetli gösterir!” diyor.
Bendeniz bu sözün etkisini hayâtımda yaşamışımdır:
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Askerde kendi takımımda ve yattığım koğuşta kafa dengi arkadaşım
olmadığı için, âdetâ bir dilsiz gibiydim.
Namaz kılacak yer olmadığından, namazlarımı da koğuşlara açılan,
salonun bir ucunda, herkesin gözü önünde kılmak zorunda olduğum için,
„kim‟ ya da „ne‟ olduğumu da zâten herkes biliyordu.
Dolayısıyla, kimsenin meşrebi benimkine uymadığından dolayı, o
kadar kalabalık asker arasında, Hz. Ali‟nin, “Kişi dilinin altında saklıdır,
konuştukça kişiliğinden neler kaybettiğini görürsünüz.” sözü gereğince, sanki
dilimin altında tek başına saklı bir insan gibiydim.
Akşam yemeğinden yatma zamânına kadar bir serbestlik vardı. Bu
süre içinde asker arkadaşlar, „salon‟ dediğim yerde ve yatakhânelerde
birbirlerine her türlü muzipliği yapıyor, ortalık gürültü ile doluyordu.
Akşam yemeğinden sonra, genel olarak, loş bir aydınlık içinde
yatakhânedeki karyolama uzanır, o vaziyette hem dinlenir, hem de onların
muzipliklerini, ister istemez, seyrediyordum.
Herkesin bir askerlik numarası vardı ve karyolasının ve tüfeğinin
üzerinde yazılıydı. Benim numaram 40779 idi. Tüfekler de karyolaya asılı
bulunuyordu.
Benden başka herkesin birbirlerine çeşitli muziplikler yaptığı, böyle
bir gecede, yine yarı karanlık olan yatakhânede karyolamın üzerinde
uzanmış, dinleniyordum.
Muzip arkadaşlar, muziplikleri esnâsında, battaniyeleri, tüfekleri,
bunlara benzer ne görürlerse, onları kullanıyorlardı.
Oda epey karanlıkça olduğu için, karyolada uzandığım kolayca fark
edilemiyordu.
İşte böyle bir günde, yatakhânede epeyce de gürültü vardı.
O akşam İ.T.Ü‟den devre arkadaşı olan bir arkadaş, muziplik
yapmada öne geçmişti. Birden, karyolamda asılı bulunan, tüfeğim gözüne
ilişmiş olacak ki, seri bir hareketle, tüfeği kavrayıp, diğer arkadaşı için, tam
kullanacağı sırada, öte taraftan ciddî sayılabilecek bir ses duyuldu:
Aynen, “Hey! Hey! O tüfek 79‟un!”


Bu arkadaşın 2000‟li yıllarda Teknik Üniversite‟de Öğr. Üyesi olduğunu biliyorum.
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Benim tüfeğimi eline alır almaz, bu sesi duyan arkadaş, sanki tüfek
elini yakmışçasına, onu gerisin geriye yerine hemen asmasın mı?
Tanışmamıza ve yarı arkadaş olmamıza rağmen, onun bu titizliğinin ve bu
davranışının, ancak bir açıklaması olabilirdi:
Her ne zaman bu olay aklıma gelse, Hz. Ömer (RA)‟ın yukarıdaki
sözünü hatırlıyor ve bu olayı, onun, “Az konuşanı Allah (CC) heybetli
gösterir!” sözünün bir tecellîsi olarak kabul ediyorum.

78
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

ALLAH (CC) RIZÂSI
Özler:
“Eğer aranızda çokça rükû
eden yaşlılar, takvaya sarılmış gençler,
süt emen çocuklar ve otlayan hayvanlar olmasaydı
(yaptığınız isyanlar yüzünden) üzerinizdeki göğü demir, yeri kuru
bir çöl ve toprağı da sâfi kül yapardım. Böylece, gökten bir damla olsun yağmur
yağdırmaz, yerden bir tek yeşillik çıkartmaz ve üzerinize azâbı dâimî kılardım .”
“Hayvanları
beslemek için vakıflar ve
ücretli adamları vardır. Bu adamlar
sokak başlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere et
dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek
için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak
mümkündür... Birçokları da sırf azât etmek için kuşçulardan kuş satın alırlar. Bunu
yapan bir Türk‟e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu
cevâbıverdi: „Allah‟ın rızâsını tahsîle yarar‟.”
Guer
“Allah rızâsı için başkasına yiyecek ikram etsen,
sevap kazanırsın; hattâ eşinin ağzına verdiğin bir lokmayla bile, sevap kazanırsın µ.

Merhâmet Ve Şefkât
Kış mevsiminde karda üşümüş ve büzülmüş olan, bir kediciği görünce,
bir hayvanın, „Rab‟bını, düşmanını ve sâhibini tanıdığı‟ aklıma geldi ama
belli ki, bu kediciğin sâhibi gâlibâ yok, dedim, kendi kendime…


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
Sertan, Kudsi Hadis , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://sertancobanoglu.wordpress.com/2010/07/06/kudsi-hadis-03/, En Son Erişim Târihi: 30.12.2013..
µ
.Buharî, Vesâyâ, 2; Müslim, vasiyet, 5; Tirmizî, Vesâyâ, 1.
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İşte bu kediciğin içinde bulunduğu durum, Cennet‟e gitmek isteyenler
için, belki bir fırsattır. Kim bilir? Çıkar ve menfaat uğruna kırk takla atan
modern insanlar için, Cennet bu kadar mı gereksiz oluyor, anlamıyorum?
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Siz yerdekilere şefkat göstermezseniz, göktekiler de size merhâmet
etmez.” diyor. Bu nedenle, „Evreni ayakta tutan, Allah‟ın (CC),
yarattıklarına gösterilen merhâmet ve şefkâttir.‟ dense bu, pek de abartılı
olmaz, zannediyorum.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Eğer aranızda çokça rükû eden
yaşlılar, takvaya sarılmış gençler, süt emen çocuklar ve otlayan hayvanlar
olmasaydı (yaptığınız isyanlar yüzünden) üzerinizdeki göğü demir, yeri kuru
bir çöl ve toprağı da sâfi kül yapardım. Böylece, gökten bir damla olsun
yağmur yağdırmaz, yerden bir tek yeşillik çıkartmaz ve üzerinize azâbı dâimî
kılardım“ demektedir.
Bu hadisle, Allah‟ın (CC) diğer yarattıklarından başka, hayvanlara
verdiği önemi ve onlara yapılan, yardımın da ne kadar güzel bir hareket
olduğunu vurgulamak istiyorum.
Bu cümleden olmak üzere, atalarımız da bu hususlarda çok hassastılar.
İslâm ve Türk düşmanı avukat Guer, Türk Milleti olarak, bu güzel
hasletlerimiz hakkında, “Türk şefkati hayvanlara bile şâmildir.” dedikten
sonra şu örneği vermektedir:
“Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu
adamlar, sokak başlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar.
Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için, bir fakire para
verip, sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a bile rastlamak mümkündür...
Birçokları da sırf azât etmek için kuşçulardan kuş satın alırlar. Bunu yapan
bir Türk‟e bir gün, yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı
ve şu cevâbı verdi: „Allah‟ın rızâsını tahsîle yarar‟.”


SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Sertan, Kudsi Hadis , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://sertancobanoglu.wordpress.com/2010/07/06/kudsi-hadis-03/, En Son Erişim Târihi: 30.12.2013..
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Hititliler‟in şu duâsı, bize aslında, çoğu anlamsız, faydasız ve de
yorucu, hayâtımızı düzene sokma konusunda, neler söylemiyor ki:
“Tanrım beni yavaşlat! Aklımı sâkinleştirerek kalbimi dinlendir!
Zamânın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele! Günün
karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükûnetini ver!
Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği, belleğimde yaşayan akarsuların
melodisiyle yıka, götür!”
“Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol!
Anlık zevkleri yaşayabilme sanâtını öğret; bir çiçeğe bakmak için
yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir
kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyâlara dalabilmeyi
öğret!”
Günümüzde böyle duâlara daha çok ihtiyâcımız var. Yardıma muhtaç
hayvanların ihtiyaçlarıyla uğraşmak da, yapılan böyle duâların somutlaşmış
bir şeklidir, bence...
Eğer böyle duâ eder de, duâlarımız kabul olursa ya da örnekte olduğu
gibi, bunu somutlaştırırsak, biliniz ki bütün streslerden, maddî, mânevî,
hastalıklardan kurtulmamız kolaylaşacaktır, can sıkıntılarından da,
tabiatıyla…
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Ameller niyete göredir.” sözüne
göre, sevaplar, niyetlerin güzelliklerine göre verilir. İyi bir niyet, bir işi sâlih
bir iş, dolayısıyla da, nâfile bir ibâdet durumuna getirir. Allah‟ın (CC) rızâsı
gözetilen her iş, bir sâlih amel özelliğini taşır. Hz. Peygamber (SAV)
Efendimiz, Sa‟d bin Ebî Vakkâs‟a, şu tavsiyede bulunmuştur:
“Allah rızâsı için başkasına yiyecek ikram etsen, sevap kazanırsın;
hattâ eşinin ağzına verdiğin bir lokmayla bile, sevap kazanırsınµ” Bu hadise
göre ibâdette, esas olan nîyettir. Niyet yapmadan kılınan namaz, ibâdet
sayılmayacağı gibi, ibâdet olsun diye, Allah (CC) rızâsına bağlanan, her
türlü meşrû iş, nâfile ibâdet olur.

µ

.Buharî, Vesâyâ, 2; Müslim, vasiyet, 5; Tirmizî, Vesâyâ, 1.
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Bir veciz sözü de hatırlatmış olayım. Söyleyen diyor ki:
“Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O hâlde, yardıma muhtaç olan bir
insana nasıl yardım edeceğinizi düşününüz ve ona göre hareket ediniz.”
Buhârî ve Müslim‟de bildirildiğine göre, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, ashâbına (arkadaşlarına) aşağıdaki olayı anlatmıştır:
“Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrâfında
dolaşıp duruyordu. İsrâiloğulları‟ndan fâhişe bir kadın onu gördü; hemen
çizmesini çıkardı ve onunla kuyudan su çekerek onu suladı. Bu yüzden o
kadın bağışlandı.”59



Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Selâm 155.
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.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf, En Son Erişim Târihi, 07.01.2014.
59
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ALLAH‟IN (CC) DOSTLARI
Özler:
Bendeniz, emekli olduğumdan beri
Cumhurbaşkanımız60 Recep Tayyip Erdoğan‟ı61,
İslâmî İstikâmet açısından, inceliyorum62… Cumhurbaşkanımızın
63
bir mü‟min olarak, bir Allah (CC) dostu olduğuna, bugünkü târih îtibâriyle,
şâhitlik yapacak kanaate, fazlasıyla, varmış bulunuyorum64.

60
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
61
Temiz, M., “Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?“ Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf, Son Erişim
Târihi: 17.05.2015.
62
Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru: Türkiye
Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin
Günümüzdeki Açınımları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi, 23.04.2014.
63
Temiz, M., Hacıvat‟la Karagöz Oyunu, ABD‟nin Elindeki Sağ ve Sol ĠP, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT‟LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD‟NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT‟LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD‟NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.docx, En Son Erişim Târihi: 01.10.2015.
64
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kim ne derse desin, değil mi ki, istikâmeti
bozuk olanlar, herhangi bir başarıya imzâ attıklarında, onu, dans,
balo ve içki âlemleri ile kutladıkları hâlde, Cumhurbaşkanımız, hattâ Başbakanımız
bile ve hattâ birçok yöneticimiz hiç öyle mi davranıyorlar?
Onlar, böyle sevinçli ve başarılı anlarının
karşılığının, nîmet-şükür dengesini yerine getirmek için 65, meselâ,
Eyüp Sultan veyâ Mevlânâ gibi, büyükleri ziyâret edip, Allah‟a (CC) hamt etme
ihtyâcı duyarak hareket ediyorlar…
O hâlde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın
bu İslâmî istikâmeti, biz mü‟minlere, onların da birer samîmi mü‟min olduklarına
ilişkin, şahâdet etme güvenini fazlasıyla vermektedir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Sizin dostunuz ancak Allah‟tır,
Resûlüdür ve Allah‟ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan,
zekâtı veren mü‟minlerdir. Kim Allah‟ı, O‟nun peygamberini ve inananları dost edinirse,
bilsin ki, şüphesiz Allah taraftarları gâliplerin tâ kendileridir-Mâide Sûresi, âyet: 55-56”

Giriş
Bu satırların yazarı olarak kendi isteğimle, 2013 yılının 5. ayının
sonuda da emekli olunca, Türkiyemiz‟de olup bitenlerle biraz daha fazla
ilgilenmeye başlamış bulunuyorum. Hele hele, şu Taksim Gezi Parkı
Eylemleri66, dikkatimi çok fazla çekmiş, gözümü dört açmıştı:
Yabancı ajanlar, içteki bir takım gâfillerimizi, meğer ne kadar
kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmişler!
Baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde, demokrasi ve insan
haklarından tâviz verir gibi görünmeyen sol kesimle, sağ ve solda bulunan,
65
Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf,
En
Son Erişim Târihi:
25.07.2013.
66
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
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İnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki tâkipçileri, her defâsında, tâkip eden
seçimleri bile beklemeden, dış ajanların€ oyunlarına âlet olarak, Hükümeti
devirmeye kalkışmışlardır. Bu acelecilik, bunların demokrasi ve insan hakları
konusunda, samîmi olmadıklarının ilk işâretlerini vermekteydi.
Seçimlerde demokrasi ve insan hakları borazanlığı yaparak, halktan
oy istemeye çkanlara bak sen hele!
“Vay canına!”, diyesi geliyor insanın… Meğer insan, kendi
Kültürünün câhili ve / veyâ karşıtı olursa, neler oluyormuş, görüyorsunuz!
Müslüman geçinenler bile Mü‟minlik vasıflarını yitirince, meğer,
neler oluyormuş, neler!
Kim Bu Mü‟minler?
Şimdi bu konu ile ilgili olarak aşağıya bir kaç hadis ve bir âyet
ekleyelim:
İşte bir hadis:
„Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti, Allah için sevmek, Allah için sevmemektir.
Evliyânın Sünneti ise, sıkıntı ve belâlara sabretmektir67.‟
Hz. Ebû Zer (RAΩ) anlatıyor: “Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm
buyurdular ki: “Amellerin en fazîletlisi, Allah için sevmek, Allah için
sevmemektir (buğzetmektir).”
Hz. Mu‟az İbni Cebel (RA) anlatıyor: „Resûlullah Aleyhissalâtü
Vesselâm buyurdular ki:‟

€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son Erişim Târihi: 18.09.2013.
67
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, En Son Erişim Târihi: 17.11.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.

Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).
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“Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki, „Benim celâlim adına
birbirlerini sevenler varya, onlar için nurdan öyle minberler vardır ki,
peygamberler ve şehitler bile onlara gıpta ederler‟.”
Ebû İdris el-Havlanî, Mu‟az İbnî Cebel (RA)‟tan naklediyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki, „Allah Tebâreke
ve Teâlâ Hazretleri şöyle hükmetti:”
“Benim rızâm için birbirlerini sevenlere, benim (rızâm) için bir araya
gelenlere, benim (rızâm) için birbirlerini ziyâret edenlere ve benim (rızâm)
için birbirlerine harcayanlara sevgim vâcip olmuştur‟.”

Bilimsel olarak “Allah (CC) râzı olsun” demek en iyi tebrik! Bu imkânı verdiği için
“Elhamdülillah” demek de Allah‟a (CC) en iyi teşekkür! Öyle değil mi?

Hz. Ebû Zer (RA) anlatıyor:




Tirmizî, Zühd 53, (2391).
Muvatta, Şi‟r 16, (2, 953, 954).
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“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki, „Amellerin en
fazîletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir‟.€”
Hz. Ömer (RA) anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki, „Allah‟ın kulları
arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik
Kıyâmet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler
de şehitler de onlara gıpta ederler.‟”
Orada bulunanlar sordu:
“Ey Allah‟ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!”
“Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir
mal olmadığı hâlde, Allah‟ın Rûh‟u (Kur‟an) adına birbirlerini sevenlerdir.
Allah‟a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur
üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar
üzülmezler.”
„Ve şu âyeti okudu:
“Haberiniz olsun! Allah‟ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne
de onlar üzülecekler”
Görüyorsunuz ya, karşılıksız olarak sırf Allâhü Teâlâ için sevmenin
ya da sevmemenin önemini bu verilerden çıkarmak mümkün!
Bu nedenlerle birisi size, „Allah dostları diye anılanlar kimlerdir?”
diye bir soru soracak olursa, hiç tereddüt etmeden hemen:
“O Allah dostları, mü‟minlerdir‟ diye cevap verebilirsiniz…

€

Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).
Ebû Davud, Büyü 78, (3527).

Yunus Sûresi, âyet 62.
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Bendeniz ve mü‟minler yine huzurluyuz, işte Elhamdülillah! Gerisini
vicdansız ve nankörler düşünsünler!
Sonuç:
İnsanın aklına şu soru da gelemez mi?
Peki, mü‟minlerin dostu kimdir?‟
Bu sorunun cevâbını, Mâide Sûresi‟nin 55. ve 56. âyetlerinde:
“Sizin asıl dostunuz Allah‟tır, O‟nun Resulüdür ve namazlarını kılan
zekâtlarını veren ve (Allah‟ın emirlerine boyun eğerek) rükû eden (namazı
kılan) mü‟minlerdir. Kim Allah‟ı, Peygamberini ve inananları dost edinirse
bilsin ki, şüphesiz Allah‟tan yana olanlar üstün gelirler.”
şeklindeki meal içinde bizzat Allâhü Teâlâ vermektedir:
“Sizin asıl dostunuz Allah‟tır.”
Başka kimlerdir?
Allah‟tan (CC) başka, mü‟minlerin dostları, Allâhü Teâlâ‟nın
Resûlüdür ve Allah‟ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren
mü‟minlerdir.”
Bendeniz, emekli olduğumdan beri Cumhurbaşkanımız68 Recep
Tayyip Erdoğan‟ı69, İslâmî İstikâmet açısından, inceliyorum70…
68
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
69
Temiz, M., “Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?“ Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf Son Erişim
Târihi: 17.05.2015.
70
Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru: Türkiye
Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin
Günümüzdeki Açınımları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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Cumhurbaşkanımızın, bir mü‟min71 olarak, bir Allah (CC) dostu olduğuna,
bugünkü târih îtibâriyle, şâhitlik yapacak kanaate, fazlasıyla, varmış
bulunuyorum72.

Eğer Müslüman isen, “Allah (CC) râzı olsun” demek en iyi duâdır. Yok, eğer henüz
gayrımüslim isen insanlık için, “Allah (CC) hidâyet versin” demek en iyi duâdır!
Öyle değil mi?

http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi, 23.04.2014.
71
Temiz, M., Hacıvat‟la Karagöz Oyunu, ABD‟nin Elindeki Sağ ve Sol ĠP, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT‟LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD‟NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT‟LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD‟NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.docx, En Son Erişim Târihi: 01.10.2015.
72
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kim ne derse desin, değil mi ki, istikâmeti bozuk olanlar, herhangi bir
başarıya imzâ attıklarında, onu, dans, balo ve içki âlemleri ile kutladıkları
hâlde, Cumhurbaşkanımız, hattâ Başbakanımız bile ve hatta birçok
yöneticimiz hiç öyle mi davranıyorlar? Onlar, böyle sevinçli ve başarılı
anlarının karşılığının, nîmet-şükür dengesini yerine getirmek için73, meselâ,
Eyüp Sultan veyâ Mevlânâ gibi, büyükleri ziyâret edip, Allah‟a (CC) hamt
etme ihtiyâcı duyarak hareket ediyorlar…
O hâlde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın bu İslâmî
istikâmeti, biz mü‟minlere, onların da birer samîmi mü‟min olduklarına
ilişkin, şahâdet etme güvenini fazlasıyla vermektedir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın, 1 Kasım 2015 Milletvekili
seçimlerinde Halkımız‟ın gösterdiği teveccüh nedeniyle, Allah‟a (CC) şükür
niyetiyle74, Eyüp Sultan‟ı Ziyâreti
73
Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf,
En
Son Erişim Târihi: 25.07.2013.
74
Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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ALLAH (CC) ĠSTEMEYĠNCE…
Özler:
Sizin kısaca anlayacağınız,
her olay ya da olgu, Allah (CC dilemesiyledir;
örneğin, her bir elektronun, meselâ her an ya da zaman zaman,
ışıma yapmasında veyâ her bir canlının
her an nefes alışverişinde veyâhut
galaksilerdeki yıldızların veyâhut da 14 asır önce
Yâsin Sûresi‟nin 40. âyetinde, “Ne Güneş Ay‟a yetişebilir,
ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzerler.” şeklinde
belirtildiği üzere, Ay ve Güneş‟in her an kendi yörüngelerindeki hassas seyirlerini
sürdürmelerinde olduğu gibi…
O zaman bize, birer Müslüman olarak,
bildirilen usul ve sebepleri hazırladıktan sonra, her hususta
Allah‟a (CC) tevekkül etmek düşmektedir75.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Âlemlerin Rab‟bi olan Allah
dilemeyince, siz dileyemezsiniz.”
Tekvir Sûresi, âyet 29
“Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl düşünürse
ben öyleyim. O beni andıkça ben onunla berâberim.
O Beni içinden
anarsa ben de onu öylece
anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa,
ben de onu daha hayırlı kimseler arasında anarım.”
Hadis
“Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım 76- Hadis”
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf,
En
Son Erişim Târihi: 25.07.2013.
75
Tevekkül: Osmanlıca-Türkçe Sözlük: 1. İşi başkasına ısmarlamak. 2. Sebebleri yerine getirdikten
sonra neticesini Allah'a bırak-mak. Allah'tan gelene râzı olmak. Kendine âit vazîfeyi yaptıktan sonra neticelerini
Allah'dan istemek. Kadere râzı olmak. Hak‟ka güvenmek. 3. Yeis ve kederden uzak olmak.
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İlim Ve / Veyâ Bilim Adamı
Peşinen söylüyorum ki, tamâmen gerçekler üzerine gönderimiş olan,
kendi İslâm Dinimiz‟ın her türlü veri ve mesajını kullanma azmi içinde
olmalıyız! Elektromayetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda
bir bilim adamı olarak, bendeniz, inceleme ve araştırmalarımın sonunda77,
artık78, bu görüşte karar kılmış bulunuyorum79:
Teknik bir yazıda dahî, yeri geldiğinde, Kur‟an‟dan bir âyeti
alabileceğim gibi, her türlü düşmanımın ağzından çıkabilecek hikmetli
gördüğüm bir sözü de, “Hikmet80 mü‟minin yitmiş malıdır, nerede görürse
alsın!” Hadîs-i Şerifi gereğince almak, benim için, yine inanç, Kültür ve
bilincimizin bir gereğidir. Çünkü icelemelerimin sonunda şu gerçeğe ulaşmış
bulunuyorum ki, yüzlerce, hattâ binlerce anlamı içinde barındıran hikmet
kavramı, içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟ın şu güncel yaşamında
anıldığında bile, en basitinden bize, doğrudan doğruya, bilim, sanât,
teknoloji, adâlet ve ahlâkı anlatma gücüne sâhip bulunuyor…
Sonuç olarak araştırmalar, bilimden başka, aynı zamanda, İslâmî
esaslar ve doğrularla da belgelenip desteklenmelidir. Böylece hem İslâmî ve
hem de bilimsel olarak, doğru kaynaklara dayalı en sağlam bilgiler elde
edilmiş olur. Aslına bakıldığında, bilimin, İslâmî ilmin maddî sonucu
olduğunu görürsünüz. Öyleyse İslâmî ilmin kaynak gösterilmesi, gerçeği asîl
kaynağına bağlamak değil midir?
Buhârî. Not bir arşın 68 cm‟dir.
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETME
YE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015 / http://gayalo.net /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
78
http://mtemiz.com/ÖZGEÇMİŞ%202.2.15.pdf
79
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son Erişim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
80
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresinde.doc, En
Son Erişim Târihi: 03.10.2013.
76
77
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Maddî ve mânevî bilgilere sâhip olan, bir insana İlim Adamı denir.
Sâdece maddî bilgilere sâhip olan bir insana, inancı olmasa dahî, bugün
Bilim Adamı ya da Bilim Bayanı deniyor.
Îmanla birleşmemiş dahî olsa, Bilim Adamı‟nın bildiklerinin,
Dünyâ‟da da olsa, insanlara faydası vardır. En azından, böyle bir insan,
bilgili oluşundan dolayı, kendi hesâbına da dünyâda bir îtibâra sâhip olur. Bu
da onun bilgisinden ileri gelen bir nîmettir.
İlim adamı olmak için, Bilim Adamı‟nın özelliklerinden başka, İslâmî
Îman‟a ek olarak, daha başka özellikler gerekmektedir.
Sonsuz Mutluluğun Gerekçeleri
İslâm Dini, İslâmî Îtikat ya da İslâmî Îman başta olmak üzere, „ilim,
amel-iş, ihlâs„tan veyâ bir başka bir sınıflamaya göre, „îtikat, ibâdet ve
muâmele„lerden ibârettir. Muâmelelere, eski deyimde, muâmelât dendiğini de
hatırlatmak gerek… Muâmelâttan, karşılıklı olarak, insanî, ekonomik,
kültürel ve benzerleri gibi, ilişkiler kast edilmektedir.
Bir kimsenin îtikâdı, Ehl-i Sünnet îtikâdı olur ve işlediği ya da meşgul
olduğu, „bilim ve iş‟e, îman enerjisi de eklenirse, bu yeni biçime, „ilim ve iş‟
ya da „ilim ve hayırlı amel‟ de diyebiliriz.
Yâni, îmanlı bir bilim adamına, o zaman, ilim adamı diyebiliriz. Ama
sâdece bilim ve iş yapan, bir ateist ya da teist ya da bir gayrımüslim, ancak
bir bilim adamıdır, o kadar...
Bilim ancak Dünyâ‟da; ilim ise iki cihanda da fayda sağlar. Başka bir
ifâdeyle ilim, hem hayatta, hem de Âhiret‟te geçerli olur. Buna ayrıca ihlâs
da eklenirse, bu ihlâsla yapılan, “ilim ve / veyâ hayırlı amel‟ e pahâ
biçilemez. Bununla berâber, îmanla göçebilmek, daha doğrusu, Cennet‟e
girebilmek için, yine de Allah‟ın (CC) tevfik (yardım) ve ihsânına, yâni
O‟nun dilemesine gerek vardır.
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Îtikat bozuk olursa, „bilim ve iş‟ ya da „ilim ve iş‟, kendi çapında,
sâdece dünyâda fayda sağlar / sağlayabilir. Bu bakımdan Cennet‟e
kavuşabilmek / girebilmek için, daha doğrusu Cennet‟e ulaşabilmenin, orada
mutlu olabilmenin gerek ve yeter şartı, her şeyden önce îtikadın, Ehl-i Sünnet
Îtikâdı olması güzel ammellerin işlenmesidir.
Görülüyor ki, Âhiret‟te bir serapla karşılaşmamak için, bilimin
yanında, ayrıca İslâmî îtikat ve onun doğrultusunda, ilme ya da bilime dayalı
olan, güzel işlerin de yapılması gerekmektedir.
Bütün bunların sonunda ebedî mutluluğa doğru bir yolculuk kârlı
olabilir. „Olabilir‟ diyorum; çünkü bu sıfatlarla dahî, Cennet‟e girebilmek,
yine de Allah‟ın (CC) „tevfik ve ihsânına‟ bağlıdır. Cennet‟e kavuşulduğunda,
ebedî mutluluk işte o zaman elde edilir. Cennet, öyle bir yerdir ki, orada bir
daha ölüm yoktur, sonsuza kadar süren bir mutluluk vardır.
Reisicumhurumuz Sezer, Ecevit‟le takıştığı 2003 yılında, Ecevit
taraftarları Sezer‟e “Ecevit seni Cumhurbaşkanı yaptı…” tipinden, başa
kakıcı sözlerle, karşılıklar vermişler; Sezer ise, “Ben buraya kariyerimle
geldim” demişti. İlim ile ilgili âyetleri okuyup hakkıyla düşündüğüm zaman
gördüm ki, gerçekte her şeyi dileyip gerçekleştiren ancak Allah‟tır (CC), ne
kariyeri?
Kariyer olsa olsa, Allah‟ın (CC) dilemesine bir bir sebep olabilir.
Çünkü Allah (CC), her şeyi sebeplere bağlamıştır. Meselâ tedâvi olmadan
kullanılan ilâçlar birer sebeptir. Ama şifâyı, sıhhatı ilâç değil, Allah (CC)
vemektedir.
İlgili âyetleri bu açıdan bir daha okuduğunuzda ayni anlayışa siz de
varacaksınızdır. Çünkü Tekvir Sûresi‟nin, “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah
dilemeyince (istemeyince), siz dileyemezsiniz!” şeklindeki 29. Âyeti, hiç „es‟
geçilebilir mi?
Allah‟ın (CC) Dilemesi‟ne İlişkin Örnekler
Dileme husûsunun sırf kullara bırakılmadığına örnekler de verilebilir:
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Mekke‟nin Fethi‟nde, öldürülmelerine karar alınanlardan, Allah‟ın
(CC) öldürülmelerini dilemediği, bâzıları kurtulmuşlardır.
Kâbe‟nin örtüsü altına da girseler dahî, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz tarafından, mutlakâ öldürülmeleri emri verilenler vardı.
Bunlar, İkrime bin Ebû Cehil, Hebbar bin Esved bin Muttalib,
Abdullah bin Sa‟d bin Ebî Şerh, Mikyas bin Subabetu‟l-Leysî, Huveyris bin
Nükayz, Abdullah bin Hilâl bin Hatal, Hint binti Utbe bin Rebia, Sâre,
Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Zibârâ, Vahşî bin Harp, Hâris bin
Tulaytıla, Enes bin Züleym ed-Di‟lî, Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri Kurayna
ve Kurayba ya da Fertana ve Ernebe idiler.
Bunlardan Abdullah bin Hilâl bin Hatal, Hâris bin Tulaytıla, Mikyas
bin Subabetu‟l-Leysî ile Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri Fertana bulunarak
öldürülmüşler, Safvan bin Ümeyye Cidde‟ye; İkrime bin Ebû Cehil Yemen‟e;
Abdullah bin Zibârâ Necrana kaçmışlardır.
Daha da enteresan olanı, Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri Ernebe ile
Vahşî bin Harp, öldürülmekten kurtularak bir yolunu bulup Müslüman
olmuşlardır.
Öyle ki bunlar, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in huzûrunda, „kelime-i
şahâdet‟ getirip Müslüman olana kadar, kendilerini hep gizlemişlerdir.
Şimdi bir düşününüz!
Peygamber (SAV) Efendimiz ve ashâbının dilemeleri ile
katledilmelerine karar verilen, bu insanlardan Ernebe ile Vahşî bin Harp‟in
öldürülmekten kurtulmaları, elbette ki Allah‟ın (CC) bizzat dilemesinin
(istemesinin) bir sonucudur.
Allah‟ın (CC) Rahmeti
Burada hemen şu da belirtilmelidir ki Allah (CC), yarattıklarına karşı
genel anlamda, „Er-Rahmân‟ ismi ile tecellî eder.
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„Rahmân‟ kelimesi, rahmet mânasına gelen bir sıfat gibi düşünülse
bile, Er-Rahmân olarak, Allah‟ın (CC) doksan dokuz isimlerinden bir
tânesidir. Sırf Allah‟a (CC) mahsus olmak üzere, „çok merhâmetli‟ lügat
anlamını taşıyan, bu ismin zikrinde düşünülen anlama, Rahmân kelimesinin,
kullanıldığı ilim alanındaki, mânası denir ve o da şudur:
“Ezelde yaratılmış olan bütün varlıklar hakkında hayır ve rahmet
irâde buyuran, sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeden, bütün yaratıklarını
sayısız nîmetlerine gark eden…” şeklinde ifâde edilebilir.
Allah‟ın (CC) sevgi ve merhâmetinin arkasından, insanda olduğu
gibi, infial gelmez. Yarattığı her varlığa, ayırım yapmadan, merhâmet eder ve
onları, çeşitli nîmetlerine kavuşturur.
Diğer taraftan Allah (CC), Müslümanlara karşı, ayrıca daha çok,
şefkâtlidir. Er-Rahmân‟ın tecellîlerine ilâve olarak, O‟nun bu ilâve şefkâti,
„Er-Rahîm‟ ismi ile tecellî etmektedir.
Er-Rahîm de, Allah‟ın (CC) doksan dokuz isimlerinden bir tânesidir.
„Rahîm‟ kelimesinin kullanıldığı ilâhiyat alanındaki mânası ise:
“Pek ziyâde merhâmet edici, verdiği sayısız nîmetleri rızâsına uygun
olarak kullananları daha büyük ve ebedî nîmetler vermek sûretiyle
mukâfatlandırıcı” şeklindedir.
Allah (CC), Er-Rahmân ismi gereğince, hiçbir ön şart koşmadan,
verdiği nîmetlerin kıymetini bilerek, Allah‟ın (CC) istediği şekilde kullanan
ve şükreden kullarının bu davranışlarına karşı, bu kullarını Er-Rahîm ismi
gereğince de, ayrıca, çeşitli ve sayısız ilâve nîmetlerine kavuşturur.
Özetlemek gerekirse, Allah (CC) Er-Rahmân ismi gereğince:
“Ezelde yaratılmış olan bütün varlıklar hakkında hayır ve rahmet irâde
buyuran, sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeden, bütün yaratıklarını sayısız
nîmetlerine gark eden…”
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tanımında da görüldüğü gibi, hiçbir ön şart koşmadan, bütün kullarını,
sayısız rahmet ve nîmetine kavuşturmaktadır.
Fakat Allah (CC), özgür irâdeleriyle, kendi isteklerini yönlendirerek
nîmetlerin kıymetini bilerek, O‟nun istediği şekilde kullanan ve şükreden
kullarının bu davranışlarına karşı, ayrıca Âhiret‟te ek olarak, Er-Rahîm
isminin tecellîsi gereğince, daha büyük rahmet ve nîmetlerine
kavuşturacaktır.
Bu mükâfatın en azı bire ondur. Mükâfatın üst sınırı yoktur. Bu
mükâfat, kişinin istek ve ihlâsına bağlı olarak artar, hattâ hudutsuz ve
hesapsız derecede çok olabilir.
Öyle ki O‟nun kullarına olan şefkâti, bir annenin çocuğuna olan
şefkâtinden çok daha fazladır. Ayrıca Allah (CC), kendisine rahmeti
seçmiştir. Bu ne demektir? Bu O‟nun rahmetinin gazâbından fazla olması
demektir. Nitekim bunların sonucunu, şu hadisten de anlamak mümkündür:
“Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım81.”
Rab‟bimizin kendisine rahmeti seçtiğini, âyet meallerinden de
anlamak mümkündür. Bundan başka, bir insan bir günâhı işlediğinde, ona
bir birim günah yazıldığı hâlde, bir insan bir sevaplı iş yaptığında, ona en az
on birim sevap verilir.
Ayrıca niyet edilip de gerçekleştirilmeyen günah işleri için, bir günah
yazılmadığı hâlde, niyet edildiğinde gerçekleştirilemeyen sevap işleri için, en
az bir sevap yazılır.
Bütün bunlar, Allah‟ın (CC) insanlara karşı merhâmet ve rahmetinin
birer sonucudur. Onun için sen, dâimâ iyiliği ve O‟na karşı olan, kulluğunu,
samîmiyetle istemeye devam et! Ve de ümitli ol!
Çünkü ümitsizlik, yâni Allah‟ın (CC) rahmetinden ümit kesmek,
O‟nun gücüne gittiği için, büyük günahlardandır, ümitsizlik O‟nun gazâbını
celbeder.
“Kulum beni nasıl tahayyül ederse (hayal ederse), ben onu öyle
karşılarım.” hadisini de unutmamalıdır!

81

Buhârî.
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Lim Kang Yong
Güney Koreli denizci Lim Kang Yong, Bangladeş açıklarında, görev
yaptığı Mary Star isimli gemiden denize düşmüş… Gemi yoluna devam
ederken, denize düşen Yong‟un kurtulmasına, Allah (CC) öyle dilediği için,
Er-Rahmân isminin tecellîsi gereğince, bir kaplumbağa sebep olmuştur.
Yong, “Kitaplarda okumuştum, deniz kaplumbağasının boynuna
sıkıca tutunursanız, o sizinle birlikte yüzer.”
“Ben de denize düştükten sonra, gördüğüm bir metre uzunluğundaki
kaplumbağanın boynuna sarıldım. Bana dostça davrandı, hiç canımı acıtmadı. Altı saat sonra da gemi mürettebâtı tarafından kurtarıldım82.” demiştir.
Şimdi bir düşünmeli!
Lim Kang Yong denize düştüğünde, onun kaplumbağaya rastlaması,
kaplumbağanın ona dostça davranması, Allah‟ın (CC) bir lûtfu ve dilemesiyle
olmuştur. Yoksa Allah (CC) öyle dilemeseydi, bunun mümkün olmasına
imkân var mıydı?
Allah (CC), Lim Kang Yong‟un boğulmasını dilemediği için, o da
boğulmamıştır.
Sonuç
“Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O‟ndan isterler. O, her an
yeni bir ilâhî tasarruftadır-Rahmân Sûresi, âyet: 29”
Yâni Allah (CC her an her iştedir.
Sizin kısaca anlayacağınız, örneğin her bir elektronun meselâ her an
ya da zaman zaman ışıma yapmasında veyâ her bir canlının her an nefes

“Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl düşünürse ben öyleyim. O beni andık-ça ben onunla
berâberim. O beni içinden a-narsa ben de onu öylece anarım. O, beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha
hayırlı kimseler arasında anarım.” Buhârî.
82
Anonim, Öldürmeyince, Zaman G., 5.03.1991.
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alışverişinde veyâhut galaksilerdeki yıldızların veyâhut da 14 asır önce Yâsin
Sûresi‟nin 40. Âyeti‟nde, “Ne Güneş Ay‟a yetişebilir, ne de gece gündüzü
geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzerler.” şeklinde belirtildiği gibi, Ay ve
GüneĢ‟in her an kendi yörüngelerindeki hassas seyirlerini sürdürmelerinde
olduğu gibi, her olay ya da olgu Allah (CC) dilemesiyledir.
O zaman bize, birer Müslüman olarak, bildirdiği usul ve sebepleri
hazırladıktan sonra, her hususta Allah‟a (CC) tevekkül etmek düşmektedir83.

83
Tevekkül: Osmanlıca-Türkçe Sözlük: 1. İşi başkasına ısmarlamak. 2. Sebebleri yerine getirdikten sonra
neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene râzı olmak. Kendine âit vazîfeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan
istemek. Kadere râzı olmak. Hak‟ka güvenmek. 3. Yeis ve kederden uzak olmak.
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ALLÂHÜ TEÂLÂ‟NIN SÜNNETĠ VE
O‟NUN DOSTLARI

Özler:
Bir Müslümanın, „Allâhü Teâlâ‟nın,
mü‟minleri çok sevdiğini‟ yeni öğrendiğini düşünelim.
Bu Müslüman, „Eğer, Allâhü Teâlâ‟nın,
çok sevdiği mü‟minleri ben de aynen seversem, O‟nun
rızâsını kazanırım‟ niyetiyle, bundan böyle, hiçbir dünyevî menfaat
gütmeden, bütün mü‟minleri sevmeye devam ederse, o Müslümanın işte bu ameli,
Allâhü Teâlâ için olur. Başka bir ifâdeyle bu karşılıksız, katıksız, sırf Allâhü Teâlâ‟nın
rızâsını kazanmak için yapılan bu sevme ameli, Allâhü Teâlâ için yapılan bir amel olur.
Mü‟minlere
karşı beslenen bu sevgi, bir kılıcın keskin olan bir
tarafı gibi etkin bir ameldir.
Bu Müslüman,
„Eğer, Allâhü Teâlâ‟nın, hiç sevmediği
Kâfirleri ben de aynen sevmezsem, O‟nun rızâsını
kazanırım‟ niyetiyle, bundan böyle, hiçbir dünyevî menfaat gütmeden,
bütün kâfirleri sevmemeye devam ederse, o Müslümanın işte bu ameli, Allâhü Teâlâ
için olur. Başka bir ifâdeyle bu karşılıksız, katıksız, sırf Allâhü Teâlâ‟nın rızâsını kazanmak
için yapılan bu sevmeme ameli,
Allâhü Teâlâ için yapılan bir amel olur.
Kâfirlere karşı beslenen gurur ve sevmemek (buğz), iki tarafı
keskin olan kılıcın diğer keskin tarafı gibi etkin bir ameldir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Ey inananlar, Allah‟ın gazap
ettiği kimselerle dostluk etmeyin!”
Âyet


Mümtehine Sûresi, âyet 13.
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“Sizin dostunuz ancak Allah‟tır, Resûlüdür
ve Allah‟ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren
mü‟minlerdir. Kim Allah‟ı, O‟nun peygamberini ve inananları dost edinirse,
bilsin ki, şüphesiz Allah taraftarları gâliplerin tâ kendileridir.”
Mâide Sûresi, 55-56. âyetleri
“Kendisinde şu üç huy bulunan kimse îmanın tadını alır:
Allah ve Resûlünü her şeyden fazla sevmesi, mü‟min kardeşlerini yalnız
Allah rızâsı için sevmesi, tekrar küfre düşmekten ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi
hoşlanmaması…-Hadis”
„Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti, Allah için sevmek,
Allah için sevmemektir. Evliyânın Sünneti ise, sıkıntı ve belâlara sabretmektir 84.‟

Mûsâ (AS)‟ın Bilemediği Soru
Allâhü Teâlâ birgün Mûsâ (AS)‟a:
„Yâ Mûsâ! Benim için ne yaptın?‟ demiş ve sonra aralarında,
aşağıdaki gibi, karşılıklı bir konuşma geçmiş…
"Mûsâ (AS):
“Yâ Rab‟bi! (Yaptığı ibâdetleri sayarak) Senin için şunu, şunu…
yaptım.” demiş…
Allâhü Teâlâ:
“Yâ Mûsâ! Onları kendi nefsin için yaptın… Benim için ne yaptın?
Ben benim için yaptıklarını soruyorum” demiş…
Enteresan!

84
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, En Son Erişim Târihi: 17.11.2013.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Siz de ben de tabiatıyla, hemen Allâhü Teâlâ‟ya yapmış olduğumuz,
ibâdetleri saymaya başlarız (kalkarız), değil mi?
Ama iş öyle değilmiş, meğer…
Elbetteki, Mûsâ (AS) da duraklamış, cevap verememiş, hâliyle…
Sonunda Allâhü Teâlâ, Mûsâ (AS)‟ın vereceği cevâbı da kendisi
vermiş, demiş ki:
“Ey Mûsâ! Kimi, benim rızâm için sevdin, kimi de yine benim rızâm
için sevmedinse (buğzettinse), işte onlar benim içindir.”
Bundan çıkan sonuç şudur:
Sevdiklerimiz de ve sevmediklerimiz de, Allah (CC) için olmalıdır!
Yâni Allah‟ın (CC) sevdiklerini sevecek; Allah‟ın (CC) sevmediklerini
sevmeyeceğiz!
Allah (CC) İçin Sevmek
Ve Allah (CC) İçin Sevmemek
İslâm‟da Allâhü Teâlâ‟nın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek
çok üstün bir ameldir.
Sevmek, iki tarafı keskin bir kılıç gibidir.
Allâhü Teâlâ‟nın katında, „sevmek‟ ve „sevmemeyi sevmek‟ çok
kıymetlidir. İki tarafı keskin olan bir kılıcın, bir tarafı „sevmeye‟ karşılık
alınırsa; diğer tarafı da „sevmemeye-buğz etmeye-buğz etmeyi sevmeye‟
karşılık alınabilir.
Daha da açmaya çalışalım:
„İki tarafı keskin kılıç gibidir‟ demek ne demektir?
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„İki tarafı keskin kılıç gibidir‟ demek, burada sırf bu yazı için yorum
yapılmak istenirse, sevme ya da sevmeme olayının kişiye sağladığı sonucun,
„iki tarafı keskin olan‟, kılıcın keskinliği gibi, sevap olması demektir.
Başka bir ifâdeyle, sevmenin sonucu faydalı, makbul ve sevap ise, bu,
keskin bir kılıcın bir tarafının keskinliği derecesinde faydalı, makbul ve sevap
demektir.
Diğer taraftan, sevmenin sonucu, zararlı, çirkin ve günah ise, bu,
keskin kılıcın diğer tarafının keskinliği derecesinde, zararlı, çirkin ve günah
anlamındadır. Ama bu zararlı, çirkin ve günah olan, şeyleri „sememeyi
sevmek‟ de, bu keskin kılıcın diğer tarafının keskinliği derecesinde sevaptır.
Yukarıda, Mûsâ (AS)‟ın bilemediği ve Allâhü Teâlâ‟nın verdiği
cevâbı tekrar ele alalım:
“Ey Mûsâ! Kimi benim rızâm için sevdin, kimi de yine benim rızâm
için sevmedinse (buğzettinse), işte onlar benim içindir.”
Bu cevaptan anlaşıldığı gibi, Allâhü Teâlâ‟nın nezdinde, hem sevmek
ve hem de sevmemek, çok büyük sevaptır. Yâni sevmek ve sevmemek, öyle bir
kılıçtır ki, iki tarafı da keskindir.
Ya da yine:
Bu cevaptan anlaşıldığı gibi, Allâhü Teâlâ‟nın nezdinde yerine göre
hem sevmek ve hem de sevmemek, çok büyük günahtır, yerine göre de çok
büyük sevaptır… Yâni sevmek ve sevmemek, yine öyle bir kılıçtır ki, iki
tarafı da keskindir.
Konuyu örneklerle biraz daha açalım:
Allâhü Teâlâ, mü‟minleri çok sevmektedir.
Şimdi bir Müslümanın, „Allâhü Teâlâ‟nın, mü‟minleri çok sevdiğini‟
yeni öğrendiğini düşünelim.
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Bu Müslüman, „Eğer, Allâhü Teâlâ‟nın, çok sevdiği mü‟minleri ben
de aynen seversem, O‟nun rızâsını kazanırım‟ niyetiyle, bundan böyle, hiçbir
dünyevî menfaat gütmeden, bütün mü‟minleri sevmeye devam ederse, o
Müslümanın işte bu ameli, Allâhü Teâlâ için olur. Başka bir ifâdeyle, bu
karşılıksız, katıksız olarak, sırf Allâhü Teâlâ‟nın rızâsını kazanmak için
yapılan, bu sevme ameli, Allâhü Teâlâ için yapılan bir amel olur. Mü‟minlere
karşı beslenen bu sevgi, bir kılıcın keskin olan bir tarafı gibi, etkin bir
ameldir.
Başka bir örnek daha verelim:
Allâhü Teâlâ, sıla-i rahîm yapanları sevmektedir. Bir Müslüman, hiç
bir dünyevî menfaat gütmeden, Allâhü Teâlâ sevdiği için, sırf O‟nun rızâsını
kazanmak niyetiyle, sıla-i rahmi elinden geldiği kadar yapmayı sever ve
yaparsa, o da Allâhü Teâlâ için yapılan bir amel olur. Bu amel de, yine bir
kılıcın keskin olan bir tarafı gibi, etkin bir ameldir.
Allâhü Teâlâ için sevmeye ilişkin örnekleri, bu şekilde çoğaltmak
mümkündür.
Şimdi de sevmemeye ilişkin örneklere geçebiliriz:
Allâhü Teâlâ, kâfirleri hiç sevmez.
Şimdi bir Müslümanın, „Allâhü Teâlâ‟nın, kâfirleri hiç sevmediğini‟
yeni öğrendiğini farz edelim.
Bu Müslüman, „Eğer, Allâhü Teâlâ‟nın, hiç sevmediği kâfirleri ben de
aynen sevmezsem, O‟nun rızâsını kazanırım‟ niyetiyle, bundan böyle, hiç bir
dünyevî menfaat gütmeden, bütün kâfirleri sevmemeye devam ederse, o
Müslümanın işte bu ameli, Allâhü Teâlâ için olur. Başka bir ifâdeyle, bu
karşılıksız, katıksız olarak, sırf Allâhü Teâlâ‟nın rızâsını kazanmak için
yapılan, bu sevmeme ameli, Allâhü Teâlâ için yapılan, bir amel olur.
Kâfirlere karşı beslenen, gurur ve sevmemek (buğz), iki tarafı keskin olan,
kılıcın diğer keskin tarafı gibi etkin bir ameldir.
Başka bir örnekle devam edelim:
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Allâhü Teâlâ, lâf taşıyanları sevmez. Bir Müslüman, hiçbir dünyevî
menfaat gütmeden, Allâhü Teâlâ sevdiği için sırf, O‟nun rızâsını kazanmak
niyetiyle, kişiler arasında lâf taşımamaya gayret ederse, o da Allâhü Teâlâ
için yapılan, bir amel olur. Bu amel de, yine iki tarafı keskin olan, kılıcın
diğer keskin tarafı gibi, etkin bir ameldir.
Allâhü Teâlâ için, sevmemeye ilişkin örnekleri de, bu şekilde
çoğaltmak mümkündür.
Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti
Bu açıklamalar ya da delillere dayanan benzerleri, Müslümanların,
„çam devirmemek‟, yâni „îmanlarını kaybetmemek‟ için, bilmeleri gerekli
temel esaslardan sayılabilir.
Kaynaklarda şu bilgiler de vardırΩ:
„Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti, Allah için sevmek, Allah için sevmemektir.
Evliyânın Sünneti ise, sıkıntı ve belâlara sabretmektir85.‟
Görüyorsunuz, karşılıksız olarak sırf Allâhü Teâlâ için, sevmenin ya
da sevmemenin önemini…
Şimdi bu konu ile ilgili olarak, aşağıya, bir kaç hadis ve bir âyet
ekleyelim:
Hz. Ebû Zerr (RAΩ) anlatıyor: “Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm
buyurdular ki: “Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek, Allah için
buğzetmektir.

Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf ve html uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf, html uzantılı ilgili
yazılara internette ânında ulaşılabilir.
85
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, En Son Erişim Târihi: 17.11.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.

Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).
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Hz. Mu‟az İbni Cebel (RA) anlatıyor: „Resûlullah Aleyhissalâtü
Vesselâm buyurdular ki:‟
“Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki, „Benim celâlim adına
birbirlerini sevenler varya, onlar için nurdan öyle minberler vardır ki,
peygamberler ve şehitler bile onlara gıpta ederler‟.”
Ebû İdris el-Havlanî, Mu‟az İbnî Cebel (RA)‟tan naklediyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki, „Allah Tebâreke
ve Teâlâ Hazretleri şöyle hükmetti:”
“Benim rızâm için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya
gelenlere, benim için birbirlerini ziyâret edenlere ve benim için birbirlerine
harcayanlara sevgim vâcip olmuştur‟.”
Hz. Ebû Zerr (RA) anlatıyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki, „Amellerin en
fazîletlisi, Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir‟ €”
Hz. Ömer (RA) anlatıyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki, „Allah‟ın kulları
arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik
Kıyâmet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler
de şehitler de onlara gıpta ederler.‟”
Orada bulunanlar sordular:
“Ey Allah‟ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!”
“Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir
mal olmadığı hâlde, Allah‟ın Rûh‟u (Kur‟an) adına birbirlerini sevenlerdir.


Tirmizî, Zühd 53, (2391).
Muvatta, Şi‟r 16, (2, 953, 954).
€
Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).
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Allah‟a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur
üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar
üzülmezler.”
„Ve şu âyeti okudu:
“Haberiniz olsun! Allah‟ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne
de onlar üzülecekler”
Mü‟minler Ve Diğerleri
Âyetlerde Allah‟ın (CC) dostlarının yalnızca mü‟minler olduğu
bildirilmektedir¥.
Hâl böyle iken, Allâhü Teâlâ, mü‟minlere bu kadar değer verirken,
gerici veyâ „örümcek kafalı, göbeklerini kaşıyanlar‟ gibi, yakıştırmalarla
onları aşağılayanlara sevgi duyanlar için, yukarıdaki hadisler ışığında, şimdi
ne demeli?
İslâm karşıtlığı yapanları veyâ İslâm‟ı, mü‟min ve Müslümanları
aşağı ya da değersiz görenleri veyâ Mü‟minleri gördüğünde, içini sıkıntı
basan ama diğer bir İslâm karşıtını, örneğin meşhur bir ateisti, İslâm‟ı
karalamaya çalışan, ünlü birini gördüklerinde, huzur ve ilgi duyanların,
yukarıdaki açıklamalar ışığındaki yerleri neresi olur?
Bu ve buna benzer sıfatları olanlara Allah (CC), gazapla bakar.
“Ey inananlar, Allah‟ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin!”
Câhil insanlarımızın çoğu, „Ben Müslümanım‟ dedikleri hâlde, İslâm
ve Kültürümüzü bırakıp, başka milletlerin âdet, an‟ane ve kültürlerini ya da
onların yaptıklarını daha üstün görüyorlar. Bu konu ile ilgili Hatîb‟in şu sözü,
gerçekten çok ürkütücüdür:



Ebû Davud, Büyü 78, (3527).
Yunus Sûresi, âyet 62.
¥
Âli İmrân Sûresi, âyet 68.

Mümtehine Sûresi, âyet 13.
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“Amellerini yapmasa bile, bir milletin yaptığını seven onlarla
haşrolur.”
Enes bin Mâlik (RA) der ki, Bir adam geldi ve Resûl-i Ekrem
Efendimiz (SAV) Efendimiz‟e:
“Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopacak?” dedi.
Resûl-i Ekrem (SAV):
“Sen Kıyâmet için ne hazırladın ki?” buyurdu.
Adam:
“Allah‟ın ve Resûlü (SAV)‟in sevgisini hazırlayabildim, Yâ
Resûlallah!” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (SAV):
“Muhakkak sen sevdiğinle berâbersin!” buyurdular...
Sonuç
Bu yazıyı, Enes (RA)‟tan nakledilen, bir haberle bitirelim:
“Biz İslâm‟a girdikten sonra Hazret-i Peygamber (SAV)‟in, „Sen
sevdiğinle berâbersin!‟ sözünden dolayı duyduğumuz sevincin üstünde daha
şiddetli bir sevinç duymadık.”
Mâide Sûresi‟nin 55 ve 56. âyetleri de çok anlamlıdır:
“Sizin dostunuz ancak Allah‟tır, Resûlüdür ve Allah‟ın emirlerine
boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü‟minlerdir. Kim Allah‟ı, O‟nun
peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki, şüphesiz Allah
taraftarları gâliplerin tâ kendileridir.”
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ALLÂHÜ TEÂLÂ‟NIN NÎMETLERĠ VE CUMHURBAġKANIMIZ‟IN
HASLETLERĠ

Özler:
“Allah (CC), herkesin Rab‟bı
olduğu için O, Er-Rahman isminin tecellîsi
olarak, ayırım yapmadan herkese istediğini dilediği kadarı
ile verir. Sonra İslâmî doğrultuda gidip gitmediğini (iş yapıp
yapmadığını) kontrol eder. İslâmî doğrultuda iş görenleri ödüllendirir,
işlerini bereketlendirir, onlardan râzı olur; İslâmî istikâmete uymayanları cezâlandırır ve
işlerinin bereketini kaldırır, onları kendi aleyhlerine nankörlük86 delili kılar.
“Aynı usûlü, örneğin bugünkü insanlara,
meselâ iktidar ve muhalefettekilere ya da halkın her birine,
bizlere, uyguladığı gibi, gelmiş geçmiş ya da gelecek olan bütün başka kullarına
da uygular / uygulayacaktır…
Sonuçta özgür irâdesi ile başbaşa
bıraktığı herkesi, yaptıkları ile imtihan etmiş olur,
yaptıklarını asıl hesap günü için, birer delil olarak saklar.
“Bu usûlün tümüne birden eski dilde
Hak (gerçeklere uyma)-Bâtıl (gerçeklere uymama) Mücâdelesi denir.
Bumücâdele, böyle Kıyâmet‟e kadar devam eder.

86
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son Erişim Târihi:
02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kıyâmet günü bunların hesapları görülür.
Hesap sonunda herkes özgür irâdesi ile kazandıklarına kavuşur.
Bu Dünyâ‟nın özeti budur.
Bu faaliyetlerde en değerli olan,
İslâm‟a inanmak (uymak), yalandan kaçınmaktır.
Böyle insanlara Müslüman mü‟min denir87.
Müslüman mü‟min her
hususta doğruluktan ayrılmamaya
gayret eder ki, doğruluğun son mertebesi Sıddıklık
Makamı‟dır. O da Hz. Ebû Bekir (RA)‟a nasip olmuştur.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık,
biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz.
Müjdele o sabredenleri!”
Bakara Sûresi, âyet 155
“Onlar, ona mihraplar, timsaller (heykeller) ve havuzlar
gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud
hânedânı, şükür için çalışın! Ama kullarım içinde şükreden azdır.”
Sebe Sûresi, âyet 13
“Hani, Rab‟biniz şöyle duyurmuştu:
„Andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nîmetimi artırırım.
Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7
„De ki, “Eğer Allah‟ı seviyorsanız
bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhâmet edendir.”„
Âli Ġmran Sûresi, âyet 31
“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları
ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3
87
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx, En Son Erişim
Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Andolsun ki,
„Allah, kesinlikle Meryem
oğlu Mesîh‟tir‟ diyenler, kâfir
olmuşlardır. Hâlbuki Mesîh, „Ey İsrâiloğulları!
Rab‟bim ve Rab‟biniz olan Allah‟a kulluk ediniz. Biliniz ki
kim Allah‟a ortak koşarsa muhakkak Allah ona Cenneti haram kılar;
artık onun yeri ateştir ve zâlimler için yardımcılar yoktur‟ demişti.”
Mâide Sûresi, âyet 72

Giriş
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri, sayılıp dökülemeyecek kadar, çoktur.
Bununla birlikte, Allâhü Teâlâ‟nın büyük lütuf ve nîmetlerini kabaca 4 ana
konuda özetlemek mümkündür:
Allâhü Teâlâ, trilyonlarca nesil arasından tercih ederek, bizi seçmiş
ve Dünyâ‟ya getirmiştir. Düşününüz bir kere! Her birimizin ana rahmine
intikâli sırasında, bizim döllenme hücre ve yumurtalarımızın oluşması
sırasında, o anda milyonlarcasının sırada beklediklerini göz ardı edebilir
misiniz? İşte o anda Allâhü Teâlâ‟nın, o milyonlarcasının arasından, bizi
tercih edişini, siz bir tesâdüfe mi bağlıyorsunuz?
Eğer öyleyse yanılıyorsunuz! Çünkü Allah‟ın (CC) tesâdüfe bağlı hiç
bir işi yoktur, her bir işinin ve yaratmasının bir hikmeti vardır.
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri
Evet, O‟nun yaratmasında tesâdüf diye bir şey, olamaz! Çünkü insan
gibi, şerefli bir varlığı tesadüflere bağlamak da, ayrıca başka bir aptallık
olur… Bir:
Allâhü Teâlâ‟nın, trilyonlarca nesil arasından bizi tercih etmesi, bize
verdiği üstün bir değerdir ve bu bir şükür (teşekkür) gerektirir. İki:
Allâhü Teâlâ, bizleri Müslüman birer anne ve babadan halk ederek,
her birimizi îmanlı olarak yaratmıştır. Bu lütuf, bir şükür (teşekkür) istemez
mi? Müslüman olmayan anne ve babadan olan, Müslümanlara başka bir
lütufla îman nasip etmesi ise, ayrıca şükür (teşekkürü) gerektirmektedir. Üç:
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Görüyorsunuz, şu anda bir Cennet Vatan‟da, Cennetteymiş gibi, çeşitli
ihsanlara gark olmuş durumdayız… Eğer bunu idrak edemiyorsanız, geçmişte
yoksulluk, sefâlet ve sıkıntı içinde büyüyenlerin hayatlarını okuyarak,
bugünkü rahatlık içindeki durumunuzu tespit edebilir, günümüzdeki ihsanları
görebilirsiniz88. Şahsen bendeniz, şimdiki nîmet ve lütufları, geçmişteki
durumlarımı düşünüp, şu anda karşılaşmış olduğum lütuflarla
karşılaştırarak, ancak idrak edebiliyorrum. Dört:
Allâhü Teâlâ her birimizi, peygamberlerin büyüklerinden olan, Hz.
Muhammed Mustafa (SAV)‟in bir ümmeti yapmıştır. Hz. Îsâ (AS)‟ın bile
ümmeti olmak istediği, böyle şerefli bir Peygamber‟in ümmeti olmak, bir
şükrü (teşekkürü) hak etmiyor mu?
Şimdiye kadar bunları hangimiz düşünüverdi? Düşünenlerimizi ayrıca
candan kutluyorum…
Vicdanlardaki
Kaynamalar Ve Dumura Uğrayan Akıllar
En güzeli, Reisicumhurumuz Tayip Erdoğan gibi, Türkiye Gemisi‟nin
batmaması isteğiyle gayret sarf etmektir!
Şimdi güncel birkaç örnek verelim:
Her ne nîmete ya da sıkıntıya uğruyorsak bunu, şu partiden, bu
partiden ya da şu şahıstan, bu şahıstan bilmek câhilliktir. Allâhü Teâlâ
dilemeden olmayacağına göre, her şeyi Allah‟tan (CC) bilmek, Dinimiz‟in
esâsıdır. Şu parti, bu parti ya da şu şahıs, bu şahıs, ancak birer sebep ya da
vâsıta olabilir, o kadar...
Şu parti, bu parti ya da şu şahıs bu şahıs, birer vâsıtadır ama bir
Müslüman, Allah‟a (CC) karşı şükrünü ya da duâsını, bunların
çalışmalarından ortaya çıkan, nîmetlere bakarak, yapar.
Şimdi şu soru sorulabilir:

88
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (BHBG), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/, En Son Erişim Târihi: 03.07.2015.
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Geçmiş hükümetler de Adâlet Ve Kalkınma Partisi Hükümeti gibi
çalışıyor muydu? Bir an tarafsız olun da şöyle insafınızla bir düşününüz!
Şimdilik, ideolojik saplantınızı (hastalığınızı) bir tarafa bırakınız,
lütfen!
Biliyoruz, yine ideolojik saplantıları olmayanların içindekilerden de
öyleleri çıkacaktır ki, bunlar bilgisizlik, Kültürsüzlük ve câhillikleri
nedeniyle, çeşitli akımların etkisinde kalarak, vicdanlarını rahatlatmak için,
çeşitli alternatifleri birer neden kabul edip kullanabileceklerdir. Ama onların
bu vicdanlarını dengeleme çabaları, insan tabiatına uymadığı için, bir
müddet sonra, 2000‟li yıllardan önce el açan, Türkiye‟yi hatırladıklarında,
yine vicdanlarında kıpırdayan huzursuzluklar, onların peşlerini yine
bırakmayacaktır. Bu söylediklerim tamâmen, ideoloji kurbanları dışında kalan
ve kararsız olan, vatandaşlarımız içindir.
Aşırı ideoloji kurbanları ise, her hâlükarda, kendilerini haklı görme
iptilâsı içinde oldukları için, bunlar, bu söylediklerimin dışındadırlar. Akıl ve
vicdanları devre dışı olduğundan dolayı onlar, iç dünyâlarında, yalnızca iki
kutup arasındaki açkapa anahtarı gibi, giderler ve gelirler. Onların sâdece kin
ve düşmanlık hisleri kalmış, bu nedenle, değerlendirme ve akıl yürütme
melekeleri, çoktan “dumura” uğramış durumdadır.
İslâm Karşıtlığı Da İlâve Belâ
Bu aşırı ideolojik kurbanların içinde, ayrıca, bir de İslâm karşıtlığı da
varsaµ, duydukları her bir İslâmî gelişme, bunların ruhlarında bir felç etkisi
yaptığından dolayı, belki onların çoğu bugün, geçmişte “beğenmedikleri
mü‟minler” tarafından yönetiliyor olmalarının verdiği stresler nedeniyle, sık
sık inme ve kalp krizlerine mâruz bile kalabilmektedirler.
İslâm Karşıtlığının ve kininin etkisiyle, insan yerine koymadıkları,
müminler tarafından yönetiliyor olmaktan kurtulmak için, çok büyük bir
ihtimalle, bunlar, gerektiğinde, dış güçlerle müşterek olarak çalışmaktan
ferahlık duydukları oyalayıcı pozisyonlarıyla, kalp krizlerini bir parça
erteleyebiliyorlar... Onların hayattaki bu kin ve huzursuzlukları da,
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.
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Âhiret‟tekiler ayrı olmak üzere, yaşam sınavındaki yanlış istikâmet
nedeniyle, muhtemelen, Dünyâ‟daki cezâlarından olabilir.
Bu ruh hastalarına yukarıda bahsedilen, şükür, teşekkür gibi, en
azından, insanî melekelerin bile fayda vereceğini, hiç tahmin edeniniz var mı,
bilemiyorum?
Cumhurbaşkanımız‟ın Hasletleri
2015 yılı Milletvekili seçiminde, bütün dünyâ emperyalistleri ile
içimizdeki işbirlikçilerinin tek hedef olarak seçmeleri nedeniyle, şimdi sözleri
anlamlandırıp değerlendirebilenler için, değerli Reisicumhurumuzu ele
alalım:
Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım:
“Herkes, meyveli ağacı taşlar…”
Bundan da mı haberimiz yok? Eğer Cumhurbaşkanımızın bizzat iyi
bir insan olduğu kanaatinde isen(iz) bu söz, ne demektir, bir düşün(ünüz)!
Şimdi yine hâinleri, Memleket düşmanlarını, bile bile başkalarının
maşaları olmuşları bir tarafa bırak(ınız)! Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu
Reisicumhur kimmiş, bir kez daha bakalım?
- 2000‟li yıllarda yok edilmek istenen, Kemal Derviş adında bir
yediemine teslim edilen, Türkiye‟yi, Başbakanlığı zamânında 10 seneyi aşkın
süre içinde, yaklaşık her alanda 3 ya da 5‟e katlayan, halkının çoğunluğu
tarafından sevilen, bir Cumhurbaşkanı...
- Gerek İslâmî açıdan, gerekse Kültürel açıdan, yâni örf, âdet,
gelenek, görenek ve ahlâki açıdan, Halkıyla bütünleşmiş olan bir
Cumhurbaşkanı…
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Tam burada cibilliyetle hâinlik kafa karıştırıyor ama şunu biliyoruz ki,
hâinlik bilimsel olarak cibilliyete de bağlıdır…

Öyle ki, Eski Türkiye‟de Cumhurbaşkanı ile vatandaş arasında böyle
bir sarmaşdolaş ve sevgi seli, hayal bile edilemiyordu. Bırakınız böyle yakın
bir ilişkiyi, İnönü‟nün yakın hempalarına sarf ettiği, „Kimse duymasın! Millet
Düşmanınızdır89„ sözünün açınımı gereğince, bir zamanlar görüntüyü
bozuyor diye, köylü vatandaşlar, ankara-Kızılay‟a bile sokulmuyorlardı...
Bugün Hükümeti ve Devletimizi en fazla meşgul edenler, bu
zihniyetin90 uzantıları olan, o eski diktatöryal günlerin özlemi içinde
89
hhportal.com, Ġnönü: Millet düĢmanımızdır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.hhportal.com/serbest-kursu/511645-inonu-millet-dusmanimizdir.html YA DA uludağ sözlük, Ġsmet
Ġnönü‟nün Millet DüĢmanımızdır Demesi,Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,http://www.uludagsozluk.com/k/ismet-in%C3%B6n%C3%BC-n%C3%BCn-milletd%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1m%C4%B1zd%C4%B1r-demesi/ YA DA RİSALE FORUM, ĠĢte 'Millet
DüĢmanınızdır'ın Asıl Belgesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.risaleforum.com/gundem/20315iste-millet-dusmanimizdirin-asil-belgesi.html YA DA Kormaz, T., Küfürbazlıkta Târih Yazdı, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/tamerkorkmaz/kufurbazlikta-tarih-yazdi-2010045, En Son
Erişim Târihi: 07.01.2015.
90
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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bulunanlar, teşkil etmiyor mu? Dünya dönüyor… Her şey değişti, gelişti.
Ama bunların beyinlerinin, ne yazık ki, hiç değişmemiş olduğunu esefle
gözlemliyoruz.
- Recep Tayyip Erdoğan istese, hiçbir engeli olmadan, elde
edebileceği en yüksek dünyevî bir makam olan, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
konusunda bile ne demişti, hatırlayınız:

http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son Erişim Târihi: 07.01.2015.
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Örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki açıdan Halkıyla bütünleşmiş olan bir
Reisicumhur…

„Cumhurbaşkanı adayı olsam da, Başbakan olarak kalsam da bir
dönem ara versem de hizmete her yerde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı
adaylığı konusunda henüz kararımı vermedim.”
“Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben, şuna inanırım:
Bâki eserler, fâniler üstünde olamaz. Bu meseleyi de değerlendireceğiz,
istişâre edeceğiz.”
“Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her kararımızda olduğu gibi
önce Halk, sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o…”
İşte böyle diyebilen ve Memleketinin menfaatlerini, şahsî
çıkarlarından, parti menfaatlerinden üstün tutan bir Cumhurbaşkanı91…
- Reisicumhurluk Makâmı için, o sıralarda, nefislerini okşayan niyet,
söz ve temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da görev ve ciddiyetlerinde,
91
Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer'den çok çektim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/490924/#.U07z4lxrPmQ, En Son Erişim Târihi: 11.01.2015.
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hemen birer başkalaşım hissedilen, „ne oldum delisi‟ bâzı yüksek düzeyli
yargı mensuplarının, birden bire, gerekirse, „kırk takla atacakları‟ intibâını
vermelerine karşı, elini uzatsa, o Reisicumhurluk Makâmı‟nı elde
edebileceğini bildiği hâlde:
“Nefsim doğrultusunda karar vermem! … Bâki eserler fâniler üstünde
olamaz. … istişâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. …Halk ne derse, siz
ne derseniz o…” sözleri ile hizmeti birinci plânda tutarak, makam ve ihtişamı
ikinci plâna aldığının işâretlerini vermiş ve bu söyledikleri doğrultusunda
olduğunu da, yaptıklarıyla, gösteren bir Cumhurbaşkanı…
- O günlerde gerek, partisinde sâhip olduğu, bâzı milletvekillerinin ve
gerekse bâzı bakanlarının ikiyüzlü, dalgalı tavırlarına karşı, Sırf Vatan ve
Milletimiz‟in selâmeti için, sabretmiş olan bir Reisicumhur… Daha Neler,
Neler… Şimdi bunları birer birer, tek, tek düşünsenize!
Resimlerden Yansıyan Gerçekler92
Resimler, gerçeklerin somutlaşmış ipuçlarıdır. Aşağıdaki görsellere
birer, birer bakınız. Bunların her biri, benin yukarıda bahsettiklerimin birer
somut delillerini vermektedir.

Şu sırada tünel sayısının 157‟yi de aştığının düşünebilirsiniz.
92
Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, Yoksa
SavaĢ mı Olacak?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.docx, En Son Erişim Târihi:
27.09.2014.
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Her geçen gün daha da iyiye gittiği düşünülürse… Hele bu sıralarda her tarafta
yükselen Şehir Hastâneleri de ayrı birer gökem, vesselâm!

Doğru söze başka ne denir!
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Adam Eski Türkiye‟de İnönü Dönemi‟nde hem de Vâli…
Ama Asîl Halkımız‟a “Öküz” deme terbiyesizliğinden ve kabalığından da yanına
yaklaşılamayacak bir yapıda!

Görüyorsunuz ya, adamların hep işi gücü, Türkiye‟yi gözlemek! Şimdi bize düşen
ne? “Elhamdülillah” demek değil mi?
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Gerçekten nereeen nereye!
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Bâtıl çephesinde, “gel keyfim gel” Hak çephesinde İslâmî İstikâmet…
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Pek de fenâ olmamış, hani!
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Zâten her ne zaman bir heykel görsem, ilk aklıma gelen Milletin car-çur edilen
paralarıdır. Şimdi de yine öyle oldu!

124
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Bu hastâne de güzel olmuş, değil mi?

Görüyorsunuz ya, herkesin derdi başka başka…
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Cumhurbaşkanı, “yol medeniyettir” dediği ilk zamanlarda, pek kulak asmamıştım
ama şimdi yanıldığımı anlıyorum…

Bu hastâne de fenâ değil, değil mi?
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İşte Filistin‟e yıllarca zulüm eden eski İsrail Başbakanı siyonist Ariel ġaron‟un
öldükten sonraki hâli… ALLAH (CC) mutlak hâkimdir ve O‟nun azâbı çok
şiddetlidir.

127
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Bu hastâneye de diyecek, doğrusu!

Hele hele bu hastâneye ne demeli!
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Evet, evet! Hizmetlerden elbetteki, hâinlerle nankörler de faydalanırlar. Tam o
sırada yüzleri kızarır mı kızarmaz mı bilinmez. Ama bilinen bir şey varsa
“nankörler” için, Allah‟ın (CC) azâbım çok şiddetlidir” dediğini biliyoruz93

Bu resmi görünce Türklük ve insanlık grurum o kadar sızlıyor ki!

93
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için ŞÜKREDERSENİZ elbette size
(nîmetimi) artırırım ve eğer NANKÖRLÜK ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir-Ġbrâhim Sûresi, âyet 7.”
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Hastâneler hep birinden güzelmiş, doğrusu, her ne kadar, sırf heykel
yapıcılar hastânelere harcanan paralara israf deseler de…

Bu adam da takmış kafaya, “İslâmi faaliyetleri!”Ama aşağıdakilerden hiç haberi
yok:
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Milletleri, kendi kültürleri oluşturur. Bu husus, daha ilkokullarımızda
okutulan kânun gibi bir husustur. Ülkemiz ve Milletimiz de, bu saydıklarınızı içeren
İslâmî istikâmette, bu esâslara göre 1000 yıldan beri birlik, berâberlik ve ortak ülkü
uğruna bugün de varlığını sürdürmektedir. Sizlerin, hangi millet ve ülkeden
olduğunuzu bilmemize imkân yok ama anlaşılıyor ki, yolunuzu şaşırarak Ülkemiz ve
Milletimiz içinde yanlışlıkla bulunuyorsunuz. Uslu durursanız, misâfirimiz
sayılırsınız!
Ayrıca, bizim Dinimiz‟de yolunu şaşıranlara, tavsiyelerde bulunup yol
göstermek de çok sevaptır. Bu nedenlerle zehirlerinizi saçmaya devam etme
niyetinde iseniz, en iyisi, size ülkenizi ve milletinizi bulmayı tavsiye ediyoruz!
Aksi hâlde, sağda solda olumsuz söz ve davranışlarla birlik ve düzenimizi
bozmaya haddinizin olmadığını size hatırlatmak istiyoruz. Bu Milletin hem ekmeğini
yiyip suyunu içeceksiniz, hem de haddiniz olmayan işlerlere tevessül edeceksiniz,
öyle mi?
Bunları anlatınca bu adamın kültürünü de merak etmedim değil, tabiatıyla… Siz de
olsanız merak etmez misiniz?

Bak hele, bak! Hizmet yalnızca bir alanda değil ki! Evren Okyanusu‟nda nazlı nazlı
yüzerek yol alan Yeni Türkiye Gemisi‟nin su almaması için, Hizmet nerede gerekli
ise orada yapılıyor, görüyorsunuz değil mi?
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Hastâneler hep birinden güzelmiş, doğrusu!

Bu zavallı‟nin derdi de daha başka!
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Reisicumhur ve Başbakan Câmide bir arada…

Hee, ya! Gerçekten öyleydi!
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Tencere ve tava çalanlar öyle mi? Bunlar da modern türediklerden…

Çalışmalar her alanda dedik ya!
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Hee, ya! Her alanda!

İşte bir medeniyet göstergesi daha!
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İşte bir hastâne daha! Saymakla bitmiyor ki, Elhamdülillah!

Ah! İşte bunlar da birilerinin askerleri ya da gençliği… İyice bakınız!
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Buna Cumhurbaşkanı‟nın ihlâslı Ordusu diyebilir miyiz, bilmem?
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Bu da Eski Türkiye‟nin ve Yeni Türkiye‟nin medeniyet göstergelerinden…

Sömürgeci canavarların umutsuzluk efkârını dile getirmiş, adam…
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Gerçekten çalışkan bir ekipmişler. Dağları bile delmişler. Bravo! Ne diyor Allahımız
(CC):
“Sizin kazancınız, yalnız çalışmanızın karşılığıdır-Necm Sûresi, Ayet 39”

Bunların özelliği hep böyle sayıklamak, uyandıklarında da hep heykel yapmak değil
mi? Görevimiz gereği olarak iyi işlere teşvik için, hatırlamaya yardımcı olsun diye
söylüyorum, tabiatıyla! Yoksa bana ne, kimin ne halt ettiği…
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Ah! Bir medeniyet göstergesi daha, size!
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Bu hizmet ekibi öyle çalışıyor ki, yaptıklarının listesini vermeyi de ihmal etmemişler
ama bu liste bugün için çok noksan. Çünkü epey önce hazırlanmış gibi…

Bu bilge zat da hep doğruları not düşmeyi âdet etmiş! Hiç yalan söylemiyor,
doğrusu! Çünkü ben de İnönü Zulmü‟nü aynen incelemiştim: Zulüm, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf
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Aaaa! Eski Türkiye‟deyken bir Başbakan da buydu, işte94… Hatırladınız mı?

94
http://www.olay53.com/haber/mesut-yilmazin-burnunu-kim-kirdi-25296.htm YA DA
http://www.habervitrini.com/gundem/mesut-yilmaz-kumar-masasinda-boyle-goruntulendi-744811/ YA DA
http://www.gazete5.com/haber/mesut-yilmaz-kumar-masasinda-goruntulendi-376516
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Yukarıda ne demiştik? „Bu ekip, öyle çalışkandırki dağları bile deliyor‟, dememiş
miydik?
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“Bu çalışkan ekibin lideri bu gücü nerden mi alıyor?”
İşte görüyorsunuz, “Evvel Allah”, HALK‟tan almıyor mu? Bunu ben söylemiyorum,
ha! Kaç kere söylerken bizzat kendisinden işittim “Evvel Allah”, HALK‟tan aldığını!

Gerçekten çocuklar da HALK‟tan sayılır! Cumhurbaşkanımız Erdoğan, çocukları da
sever… Ama o meselâ ayak öptürmez, benlik yapmaz, şeflik yapmaz, yalnızca
hizmetkârların reisliğini yapar! Allah bozmasın!
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Meselâ yukarıdaki bu resim, Eski ve Yeni Türkiye‟de Boğazlar‟ın temizlik durumlarının
aynen bilimsel göstergesi gibidir.
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Dubleler arasında fark aynen, “Gel keyfim, gel!” ile “Çalışan demir
pastutmaz” gibidir.

Derken size bir medeniyet göstergesi daha! Çalışmışlar, çünkü!

146
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Çalışkan ekibin lideri olan Cumhurbaşkanımız, dünyâda da pek de îtibarlıdır
haa!
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Kültürümüz‟ün redd-i miras edildiğinin bir belgesi…
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Cumhurbaşkanımız pek de îtibarlı ha! Öyle kıyıda köşede kalmış “bir pısırık” gibi
değil! Elhamdülillah ki Türklük grurumuz ve şerefimiz yeniden SİLKİNİP ayağa
kalkmış bulunuyor!

“Millet‟e hizmetkârlığın” bir örneği de bu olsa gerek! Öyle değil mi?
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Ekip o kadar çalışkanki, yapılan hizmetler, saymakla bitmiyor, görüyorsunuz
ya!

Bu da çiçek gibi parlayan Cumhurbaşkanı‟nın ideal Ordusu gibi sanki!
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Bu resim de İnönü Ve Hempaları‟nın yapmış bulunduğu bir zulmün belgesi...

Sâhi bunları şimdiye kadar hiç tanıyamamışız!
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Beyinleri “Dumura” Uğramışlar…
Bizim, beyinleri “dumura” uğramış, İnönü Zihniyeti‟ndeki
kardeşlerimiz her şeyi hâlâ, İnönü devrindeki gibi zannediyorlar…
Dünyâ dönüyor işte… Her şey durmadan öyle değişiyor ki! Eski
Türkiye‟deyken ben de, Yeni Tükiye‟deki hizmetlerin „h‟sini bile göreceğim,
aklımın köşesiden bile hiç geçmiyordu.
Evren‟deki galaksiler de bir geçtiği yerden de bir daha geçmiyor,
biliyorsunuz… İnsanlar da öyle değişiyor… Türkiye de değişiyor… Eski
Türkiye hem de öyle değişti ki! Bu değişimin, 1940‟lı zihniyetin târihe
gömülecek ve hiçbir zaman geri gelmeyecek biçimde, süreceği anlaşılıyor…
Hak-Bâtıl ya da Gerçek-Gerçekdışı Mücâdelesi
Yine ana vadiye gelelim:
Her görüşten insan, kahvesini yudumlarken, fikrî ve vicdanî nasibini
yukarıdaki görsellerden almıştır, herhâlde...
Resme bakan bir kimsede ilk olarak, ya sevinç, sevme, sevinme,
sevmeme ya da kin, nefret, nankörlük duyguları uyanıyor, değil mi? Sevinç,
sevme, sevinme duygusu resimlerde gözlenen, İslâmî istikâmetteki
işâretlerden ya da sevmeme duygusu, İslâmî istikâmete ters düşen
işâretlerden ileri geliyorsa, seyredenin Dinî istikâmette olduğu söylenebilir.
Tersine kin, nefret, nankörlük duyguları, İslâmî istikâmetteki
işâretlerden ileri geliyorsa, seyreden bu kişilerin ise, İslâmî istikâmete
uymayan, kişilerden olduğu da anlaşılabilir.
Bütün bu duygular, hayâtın sınav sonucu belgeleridir, belge
mâhiyetinde kaydedilerek saklanırlar. Kıyâmet Günü, hayâtın her ânına
ilişkin belgeler eksiksiz getirilerek, hesap ânında son durum belirlenecektir.

152
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Sonuç olarak, Allah (CC) herkesin Rab‟bı olduğu için, O, Er-Rahman
isminin tecellîsi olarak, ayırım yapmadan herkese istediğini dilediği kadarı
ile verir. Sonra O böylece herkesin İslâmî doğrultuda gidip gitmediğini, aynı
doğrultuda iş yapıp yapmadığını kontrol eder; İslâmî doğrultuda iş görenleri,
Er-Rahim isminin tecellîsiyle ödüllendirir, onların işlerini bereketlendirir,
onlardan râzı olur; İslâmî istikâmete uymayanları cezâlandırır ve işlerinin
bereketini kaldırır, yatıkları olumsuzlukları kendi aleyhlerine nankörlük95
delili kılar.
Allah (CC) aynı usûlü, örneğin bugünkü insanlara, meselâ iktidar ve
muhalefettekilere ya da halkın her birine, bizlere, uyguladığı gibi, gelmiş
geçmiş ya da gelecek olan, bütün başka kullarına da uygular /
uygulayacaktır… Sonuçta özgür irâdesi ile başbaşa bıraktığı herkesi,
yaptıkları ile imtihan etmiş olur, onların bu yaptıklarını asıl hesap günü için,
birer delil olarak saklar.
Bu usûlün tümüne birden, eski dilde, Hak-Bâtıl ya da GerçekGerçekdışı Mücâdelesi denir. Bu, böyle Kıyâmet‟e kadar devam eder.
Kıyâmet Günü bunların hesapları görülür. Hesap sonunda herkes, özgür
irâdesi ile kazandıklarına kavuşur.
Bu Dünyâ‟nın özeti budur. Bu faaliyetlerde en değerli olan, İslâm‟a
inanmak (uymak), yalandan kaçınmaktır. Böyle insanlara mü‟min Müslüman
denir96. Mü‟min Müslüman her hususta doğruluktan ayrılmamaya gayret
eder ki, doğruluğun son mertebesi Sıddıklık Makâmı‟dır. O da Hz. Ebû Bekir
(RA)‟a nasip olmuştur.
Gözlemlerime göre
çoklarından çok iyi biliyor…

Cumhurbaşkanı,

Hak-Bâtıl

Mücâdelesi‟ni

95
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son Erişim Târihi:
02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
96
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son Erişim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…”
Reisicumhur Tayyip Erdoğan

Sonuç
Son 10-15 yılda, Türkiyemiz‟deki bütün olumlu gelişmeleri, ilk başta,
Allâhü Teâlâ‟nın Milletimize olan, nîmetleri olarak görmelidir! Yapılanları
şahıslara bağlamamalıdır! Ama şahısları, Allâhü Teâlâ‟nın şeçmiş olduğu,
birer vâsıta olarak düşünmelidir. Bununla berâber, Allâhü Teâlâ‟ya bağlı
olan idârecilerin de, O‟nun huzurundaki, yüksek değerini inkâr etmemelidir97.
Bundan dolayı, şu satırların yazar olarak, bendeniz, aslında, şahısları
methedip onlara doğrudan bel bağlamayı doğru bulmuyorum… Mü‟min,
Allah‟a güvenir, bel bağlar, bozuk yöneticilerin düzelmeleri ve iyi olaların
bozulmamaları için, idârecilerine duâ eder. Ancak şu anda yaptığım şey,
şimdiye kadar görülmemiş biçimde ihmal edilmiş ya da kasten katledilmiş
olan İslâm‟a ilişkin istikâmet ölçülerinin, uzun yılların ihmâlinden sonra, ilk
kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vâsıtasıyla canlandırıldığına
olan inancımın bir ifâdesidir. Ve de bu tespit aynı zamanda, bir methetmeden
ziyâde, kadirşinaslığı bilenler için, umum âleme nankörlüğü98 ayaklar altına
alıcı, bir mücdedir.
Ya Belediye Başkanlığı döneminde ya da Adâlet Ve Kalkınma
Partisi‟nin ilk kurulduğu99 yıllarda bir gün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, Denizli‟ye gelmişti.
Genel olarak benim, öğrencilik yıllarımın dışında, hiçbir siyâsî kişiyle
ya da partiyle, doğrudan doğruya, hiçbir ilişkim olmamıştır. Ama ilgi dozu
bakımından, tabiatıyla, her birine, ayrı bir yaklaşım tarzım olmuştur.
97
Temiz, M., Kültürümüzde (Dinimiz‟de) İdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf, En Son Erişim
Târihi: 02.07.2014
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
98
Temiz, M., Allah‟ın Dostları-Mü‟min Olmanın Huzûru, Gerisini Nankörler DüĢünsünler! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20DOSTLARI-MÜ‟MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20DOSTLARI-MÜ‟MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
99
Temiz, M., Ampulün Hikâyesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMPUL'ÜN%20HĠKAYESĠ.pdf, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
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Recep Tayyip Erdoğan‟ın Denizli‟ye geldiği o sıralardaki bu
ilgisizliğim, çok genç olması nedeniyle özet olarak, „çocuklarla vakit
kaybedemeyiz…‟ cinsinden bir ilgisizlikti; onu o zaman hiç merak bile
etmemiştim100…
Ben her zaman Türkiye‟yi, Türkiye Gemisi‟ni gözlüyordum. Hâlâ da
öyle ya… Özet olarak, maddî ve mânevî açıdan, vatandaşın geçmişteki refah
durumuyla, şimdiki durumuna bakıyorum…
Recep Tayyip Erdoğan ilk dikkatimi ne zaman çekmişti?
Sağlık Ocakları kurulmadan önce, ilâç yazdırmak için, yaklaşık bir
güne yakın zamânım, heder olup gidiyordu, diğer sıkıntıları bir tarafa koysan
bile… Koyamıyorsun da, hani…
Önce sevk çıkartıyorsunuz. Bunun imzâları, sevk edilmeleri, sıralar,
kuyruklar, itilip kakılmalar ve benzerleri, ondan sonra zincirleme eklenip
devam ediyordu… Üstelik bizler için bütün bunların üniversitede olması da
şarttı… Çünkü dışarı sevk ettirme hakkımız da yoktu, o Eski Türkiye
günlerinde...
Herkes gibi benim de bu konuda çektiğim sıkıntılar, yazışmalara bile
konu olmuştur. Bu nedenle bu sıkıntılara ne katlanabiliyor, ne de vakit
ayırabiliyordum, ilâç ihtiyâcımı, bu yüzden, hep cebimden ödeyerek
karşılıyordum.
Sağlık ocaklarının kurulduğu yıllardı. Bir gün sabah hazırlandım, işe
gitmek üzere, tam evden çıkacağım sırada eşim, „Benim ilâçlarım bitti‟
demişti…
O zaman hazırlan dedim, üstünü giydi… Çıktık…

100
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bindik arabaya… İlk kez ilâç derdine düşecek kadar bir vaktim
olmuştu, o gün... Üniversiteye gidecekken, ilk defâ döndüm sağlık ocağına
doğru…
Sağlık Ocağına varmış, ilâçlarımızı yazdırmış, çıkmıştık…
Söyle bir saate baktım. O ana kadar işin bu kadar hızlı olabileceğini
hiç düşünmemiştim. Anam ne göreyim?
Evden çıkışımızla, ilâçlarımızı yazdırıp çıkışımız arasında 15–17
dakikalık bir zaman geçmişti… İşte o zaman uyanmıştım. Hiç unutamıyoum
bunu… Hanıma dönmüş, o zama gayrı ihtiyârî olarak ağzımdan:
“Bu bir devrim! Bu bir devrim!” sözleri çıkmıştı101.

Bu bir iyi cibilliyet örneği... Bunun yanında,“bozuk cibilliyetler” de aklıma gelmiyor
değil… Ne dersiniz?
Benim Tasavvuf‟taki mürşidim Halid-i Bağdadî (RhA) Hazretleri de Kürt‟tür.
Cibilliyetin ne olduğunu hâlâ anlamadınız mı? Aşağıdaki resme bakınız Karakoç
bunu somut olarak açıklamış bulunuyor…

101
Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son Erişim Târihi: 27.09.2014.
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Karakoç somut olarak işte açıklamış bulunuyor

Burada da yine cibilliyetsizlik söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz?
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ALLAH‟IN (CC) SEVĠNCĠ
Özler:
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını
aslâ bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise,
dilediği kimseler için bağışlar. Allah‟a şirk koşan kimse (yâni müşrikler,
kâfirler), şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftirâ etmiş olur.”
Nisâ Sûresi, âyet 48.
“Bir kimse, işlediği günaha
tevbe edince, Allâhü Teâlâ meleklerine
buyurur ki, „Şu kimseye bakın, günah işledi, günahın
cezâsını veren ve affeden bir Rab‟bi olduğunu hatırlayıp tövbe etti.
Şâhit olun ki, onu affettim.”
Buharî
“Müminlerin hepsi Allah‟ın dostlarıdır.”
Hadis

Kalbin Kararması
İşlerimizde, istediklerimizi yapmakta, ne kadar serbest olursak
olalım, her birimizin, az ya da çok, kusur ve günahı olması nedeniyle,
kulluğumuzun, yâni yaptıklarımızın ve ibâdetlerimizin, yaratılışımızın
sebebini tamâmen karşılayamadığı bir gerçektir.
Çünkü yaptıklarımız ve ibâdetlerimiz, varlık zincirinin kesin bir ilk
sınırı değildir, onun akışı içinde bir değişme anıdır. Bu nedenle, bütün irâde,
istek ve dileklerimiz aksamadan ve sıkıntı çekmeden meydana
gelememektedir. Dolayısıyla, Allah (CC) tarafından tâbîtutulan sınavı, başarı
ile atlatmak için, biricik yol, yine Allah‟tan (CC) yardım dilemektir.


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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Allah‟ın (CC) gazâbından, yine, O‟nun rahmetine sığındığımız gibi,
O‟nun rızâsına ulaşmada başarılı olmak için de, yine O‟nun yardımını
istemek zorundayız. Bu yüzden duâlarımıza, „Tevfikini (yardımını) refik
(arkadaş) et!‟ sözünü eklemeyi de ihmal etmiyoruz. Bunu da, ilimleri
oranında, ancak mü‟minler anlıyor ve yapıyorlar. Mü‟min olanlar, münâfık
olmayan Allah‟a (CC) teslim olan Müslümanlardır. Bunlar, aynı zamanda
Allah‟ın (CC) dostlarıdır da…
Müslüman kişinin inancının belirtisi (turnusol kâğıdı), yaptığı
iyiliklerin kendisini sevindirmesi, kötülüklerin üzmesidir. Yâni Müslüman
kişinin îmanının belirtisi, küçük de olsa, yaptığı bir günah karşısında üzüntü
duymasıdır.
Büyük küçük yapılan günahlar, aynı zamanda kalbi de karartır.
Kalp kararması, günahların sonunda oluşan, mânevî bir hastalıktır.
Bu hastalığın belirtisi, kalp kararmasıyla çoğalan, bir dinî duyarsızlıktır.
Duyarsızlığın belirtisi ise, gerek küçük ve gerekse büyük olan, bir günah
karşısında insanın üzüntü duymamasıdır.
Bu husus, basit gibi görünmektedir ama aslında çok önemlidir. Kalbin
temizlenmesi için tövbe yapmak gerekiyor…
Günahlar ve Tövbe
Küçük günahları önemsiz saymamak gerekir! Bir bardağın, „damla
damla damlayan su‟ ile dolup taştığını görmediniz mi?
Bir kere birinci olarak, her önemli şeyin, çok basit şeylerin bir
kompozisyonu olduğunu unutmamak lâzımdır. Fıkıh kitaplarının belirttiğine
göre, bütün büyük günahlar, “Damlaya damlaya göl olur.” atasözüne benzer
olarak, küçük günahların birikimiyle oluşur. Dolayısıyla, küçük günahlara
aldırış etmemek hatâdır. Büyük tepeler, küçük küçük taşlardan meydana
gelmiyor mu? Günahlar sonunda kalp kararır, inanç ve duyarlık zayıflar.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Mü‟min, bir günah işlediğinde,
onun kalbine siyah bir nokta konulur. O, bunu tövbe ve istiğfar ile silip
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atınca, kalbi o lekeden temizlenir. Eğer günâha dönerse, o noktalar artırılır
ve sonunda onlar, o mü‟minin kalbini kaplar.‟ buyuruyor.
Îmanı ve inancı zayıf olanlar, her bir günâhı, sinek kadar küçük
görmektedirler. Kara kalpli insanlar ise, büyük günahları da, kolayca, yapar
hâle gelmektedirler.
İkinci olarak günah işlemeyen insan yoktur. Günah, insanın, insan
olma karakterindendir. Asıl olan, kişinin günahının farkına vararak, inanç ve
duyarlığının zayıflamaması için, günahı isteyerek yapmaması, sonunda da,
olur ya, istemeye istemeye yaptığı, her günah için pişmanlık, üzüntü duyması
ve tövbe etmesidir.
Çünkü inancı güçlü bir insan, günahlarının mânevî ağırlığı altında
ezilir. Bu yüzden tövbe etmeden rahatlayamaz. Kalpleri kara olanlar, bu
hassasiyette de değildirler.
Sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, kulların günah işleme ve
tövbe etmeleriyle ilgili şöyle buyurmuştur:
“Her insan günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlıları ise
tövbe edenlerdir.”
İnsan ne kadar çok sık günah yaparsa, o kadar da çok sık tövbe
etmelidir! Ancak, her tövbede pişmanlık ve “bir daha yapmama azmi”
bulunmalıdır. Her tövbe başına bu iki şart olduğu müddetçe, her günah
ardından bir tövbe yapmak, yüzsüzlük sayılmaz. Ayrıca, günahın içinde insan
hakkı varsa, önce helalleşmek gerekmektedir.
Bu hassâsiyetler çerçevesinde böyle tövbe eden insanoğlu, meleklerin
bile üstüne çıkmaktadır. Böyle duyarlı olan insanlardan Allah (CC), hoşnut
olmakta ve dilerse günahlarını bile sevâba dahî çevirmektedir.
Haram, Helal ve Günahlar
Harama helal, helala haram demek, îmanı yok eder, insanı
Müslümanlıktan (İslâm‟dan) çıkarır. Bâtılı savunmakta da bu tehlike vardır.
Böyle bir hatâya düşmemek için, en başta ilim sâhibi olmak gerekiyor. İlim
sâhibi olmayan bir kişi, yapılan işin haram ya da helal olduğunu bilmiyorsa
susması, fikir belirtmemesi en uygunudur. Bir işin haram olduğu bilinerek
yapılırsa, haramı yapan, Müslüman‟ın îmanı gitmez, o yalnızca günah
işlemiş olur.
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Şu satırların yazıldığı sırada, iyi bir insan olduğunu zannettiğim,
vâlilerden birinin, haber kanallarından birinde, şarap fabrikalarından birini
ziyâret ettiğini, bu ziyâret esnâsında, şaraptan da bir kadeh kaldırdığını
söylüyordu. Şimdi bu kişi, eğer bir mecbûriyet karşısında bu içkiyi içmiş de,
istemeyerek bunu yapmış olduğundan dolayı, içinde bir üzüntü varsa, bu
insan hakkında bir fikir yürütmek hatâ olur. Ancak istemeyerek günah işleyen
insan, günahını, açıktan açığa, öyle uluorta anlatamaz. Çünkü gizli kalan
günahların, îlan edilen (şâhidi olan) günahlara göre, affedilme ihtimâli
vardır.
Ama Vali Bey, hiçbir mecbûriyet yok iken, sırf bâzı çevrelere şirin
görünmek niyetiyle, bunu yapmış ise, o zaman bu davranış, hiç de olumlu bir
çağrışım sergileyemez. Bunun panzehiri, yalnızca pişmanlıkla birlikte
tövbedir.
İstemeyerek günah işleyen insan üzülür, üzgündür. Ya da sonradan
pişman olmuş olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, yapılan günah için, tövbe
edilirse, Allah (CC), onu isterse affeder. Allah‟ın (CC) istemesi, O‟nun bir
ihsânıdır. Bir kimse, ilim, amel ve ihlas gibi, bütün şartları yerine getirse bile,
Allah‟ın (CC) ihsânı gerçekleşmeden Cennet‟e de yine gidemez.
Benim de bâzen geçmişte, hanımların ellerini sıkmak gibi, mecbur
kaldığım anlar oluyordu... Ama onun gerçekten günah olduğunu biliyor,
üzülerek elimi uzatıyor fakat sonunda Allah‟a (CC) istiğfar ediyordum. Bu,
az da olsa, kalbimin tamâmen kararmadığını gösteren, bir duyarlıktır,
inşallah… Bu duyarlığı bana ihsan ettiği için, Allah‟a (CC) hamt olsun!
„Kadınların ellerini sıkmak günah değildir‟ demek de, çok tehlikelidir.
Bâzı hanımların, bir takım Müslümanların günah hassasiyetinden
dolayı, hanımların elini sıkmamalarını, hanımları aşağılamadan ileri geldiği
şeklinde yorumladıkları için, böyle dinî hassâsiyetleri olan, erkeklere çok
kızdıklarını biliyorum. Bu onların, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in uygulamış
olduğu, bir dinî kural olduğunu bilmemelerinden ileri gelen, kendi
cehâletleridir. Yoksa hanımları aşağılamak gibi bir durum, Müslümanlığa da
sığmaz.
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Allah‟ın (CC) Sevinci
Muhammed Gazâli (RhA©) tarafından yazılan, Uysal Kitabevi‟nce,
2000 yılında basılan 2. baskı, “Hayâtını Yenile”, adlı kitabın 27-28.
sayfasında yazılı olan, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, aşağıdaki
hadisini, bu husûsu vurgulamak için, arz ediyorum:
Resul-ü Ekrem (SAV) buyuruyor ki:
“Mü‟min kulun tövbesi karşısında Allâhü Teâlâ‟nın sevinci şu hâldeki
adamın sevincinden daha fazladır.”
“Adam devesiyle giderken, konaklama yerinin hâricinde öldürücü
(susuz, insansız) bir yerde konaklar. Yiyeceği, içeceği, azığı devesinin
üzerindedir. Başını yere koyar ve uykuya dalar.”
“Uyandığında, devesi kaybolmuştur. Onu aramaya koyulur, tâ ki
sıcaktan ve susuzluktan tâkati kesilir. (Veyâhutta Allah‟ın (CC) dilediği
kadar arar durur denilmiştir).
“Der ki, „İlk indiğim yere gideyim de uykuya dalayım ve öylece
öleyim.‟
“Ölmek için başını kollarının arasına alır ve birden kendine gelir.
Devesi, sırtında yiyecek ve içecek (azığı) olduğu hâlde yanındadır.”
“İşte, Allah (CC) mü‟minin tövbesi karşısında bu adamın devesini
gördüğündeki hâlinden daha çok sevinir.”
Görüyor musunuz? Günahına tövbe eden insanın karşısında, Allah
(CC) ne kadar çok sevinmektedir. Bu O‟nun, kulunu ne kadar çok sevdiğini
belirtmiyor mu? Bu sevgi, bir annenin çocuğuna olan sevgisinden de daha
fazladır. Demek ki, insan günahlardan hiç kurtulamaz ama dâimâ Allah‟tan
(CC) af dilemek ve pişmanlık göstermek ve üzülmek, onun kendi elinde ve
özgülüğü ve irâdesi dâhilindedir.
Her bir günahımıza pişman olup tövbe ederek, Allah‟ı (CC)
sevindirmeyi kim istemez?

©

“Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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ALLAH‟TAN (CC) ÜMĠT KESMEK
VE ÜMĠT IġIĞI
Özler:
“Ve Allah‟a tevekkül et, îtimat et.
vekil olarak Allah yeter-Ahzab Sûresi, âyet 3”
“Ki onlar, sabretmiş olup
yalnız Rab‟lerine güvenip dayanmaktadırlar.”
Ankebut Sûresi, âyet 59
“Nîmetlerine şükür için her türlü yüce
sıfatlarıyla saygı göstererek, noksan sıfatlardan
uzak olduğunu kabul et. Kullarının günahlarından haberdar
olarak O yeter! Hiç kimse bilmese de, onun bilmesi yeterlidir- Furkan Sûresi, âyet 58”
“Sen O, mutlak gâlip ve engin merhâmet
sâhibine güvenip dayan!- ġuarâ Sûresi, âyet 217”
“O hâlde Allah‟a güven ve îtimad et.
Ya Muhammed! Çünkü sen, apaçık hakîkatin
(gerçeğin) üzerindesin-Neml Sûresi, âyet 79“
“Çünkü göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır- Ġsrâ Sûresi, âyet 132”
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O hâlde kim tâğutu reddedip Allah‟a
inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır.
Allah işitir ve bilir-Bakara Sûresi, âyet 256.”


tağut: Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, puthane, kâhin, sihirbaz. ALLAH‟ın
hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların tümü… Arapça „Teğa‟ kökünden türetilmiş olup kelimenin masdarı
olan „Tuğyan‟, ALLAH Teâlâ‟ya isyan etmek anlamı-na gelmektedir.
Allah‟ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler îcâdeden her varlık
tağuttur. Tağut, Allah‟a (CC) karşı isyan etmekle berâber O‟nun kullarını kendisine kul edinmek gayretinde olandır.
Bu ise şeytan, papaz, dinî veyâ siyasî lider veyâhut da kral olabilir. Bu sebepten dolayı bir insanın müslüman
olabilmesi için tağutu reddetmesi gerekmektedir.
Kaynak: Maviyıldırım, F., Tağut, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/2988450-tagut-nedir-mutlaka-okuyun-cok-onemli.html, En Son Erişim
Târihi: 55.05.2015.
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Allah‟tan (CC) Ümit Kesmek
Allah‟tan Ω (CC) ümit kesmek büyük günahlardandır102.
Bir kul, bir mü‟min, ne kadar günahkâr olursa olsun, dâimâ Allah‟ın
(CC) rahmetinin sonsuzluğuna güvenmelidir.
Allah (CC) kendinden ümit kesenleri sevmemekte, bunu büyük günah
saymaktadır. Kitabın geçen kısımlarının birinde, Ebû Saîd el-Hudrî
tarafından rivâyet edilen, Peygamber (SAV) Efendimiz‟ in anlattığı hikâyeyi
tekar hatırlayınız.
Hani, 99 kişiyi öldüren, bir adamın, günahlarını affettirmenin
mümkün olup olmadığı konusunda, “Dünyânın en büyük âlimi kimdir?” diye
araşırmalara giriştiğini, ona bir râhibi haber verdiklerini, adamın kalkıp
râhibin yanına gittiğini Râhib‟e, “99 adam öldürdüm, tövbe etsem kabul olur
mu?” diye sorduğunu, Râhibin “Hayır! Olmaz!” dediğini, adamın bu cevâba
kızarak, „Oldu olacak… Seninle 100 olsun!‟ deyip bu sefer râhibi de
öldürdüğünü ama yine de ümitsizliğe düşmediğini, ondan sonraki
kısımlarıyla, tekrar hatırlayınız103.
İşte, (CC) ümit kesmeyince, Allah (CC) da umulmadık kapılar
açarak, karşılığını vermektedir / verir.

Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaşılabilir.
102
Temiz, M,. Allah‟a Güvenmek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://www.mtemiz.com/bilim/ALLAH%E2%80%99A%20G%C3%9CVENMEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%E2%80%99A%20G%C3%9CVENMEK.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH%E2%80%99A%20G%C3%9CVENMEK.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH%E2%80%99A%20G%C3%9CVENMEK.docx, En Son Erişim Târihi:
07.04.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net
103
Kandemir, M.K.Y., Örneklerle Ġslâm Ahlâkı, Sayfa 255, Nesil Yayınları, 2003, İstanbul.
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ALLAH‟IN (CC) SĠYÂSETĠ‟NE AÇIK BĠR ÖRNEK
Özler:
24.10.2014 Cumartesi günü, mübârek Muharrem Ayı‟na girmiştik.
O Cumartesi günü,
Hicretin 1436. yılına girilmişti. Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini esas alan bu Hicret târihi,
İslâm Târihi‟nde bir dönüm noktasıdır. Bu mübârek gün, Hz. Ömer (RA) zamânında
Takvim Başlangıcı kabul edilmiş ve 1 Muharrem Hicri Yılbaşı olmuştur.
Bu târihin doğuşuna neden olan ve Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini esas alan bu olay, aynı zamanda bir bakımdan
da, Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟ne en güzel ve açık bir örnek teşkil etmektedir.
“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.”
Enfal Sûresi, âyet 30
“Ey Muhammed!
Hikmetli Kur‟ân‟a andolsun ki,
sen risâlet görevi dosdoğru bir yol üzerindesin.
Babaları korkutulmamış ve kendileri de gâfil olan bir kavmi,
çok güçlü ve çok merhâmetli olan Allah‟ın indirdiği (Kur‟ân) ile korkutasın…
Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar îmana gelmezler.”
“Çünkü biz, onların boyunlarına kelepçeler
geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı,
gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz,
kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.”
Yâsin Sûresi, âyet 1-9

165
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Giriş
Bir olayın meydana gelmesinde, 3 ana taraf ya da 3 durum vardırΩ:
Birinci taraf ya da durum, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesidir104. Allah‟ın (CC)
dilemediği hiç bir olay, gerçekleşmez.
İkinci taraf, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı ve Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti doğrultusunda105 yâni İslâmî doğrultuda olaya karışan
ve müdahale eden taraf veyâ kişiler ya da adı geçen doğrultudaki durumdur.
Eğer varsa üçüncü taraf, olaya, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına ve
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Sünneti‟ne uygun olmayan, taraf veyâ
kişilerdir. Olaya ilişkin olumsuz taraf veyâ kişiler varsa, olaylara ilişkin
olarak, olumsuz durum tabiatıyla her zaman mevcuttur.
Olayın sonucunun, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı ve Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti doğrultusunda ya da olumsuz doğrultuda gerçekleşmesi
de, ancak Allâhü Teâlâ‟nın dilemesi ile olur.


NOT: Bâzı makâleler, verilen İnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek değişikliler
nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. İstenilen makâlenin adı, eksiksiz olarak Google‟a ya da arama motoruna
yazılırsa (kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaşılabilir. Hattâ, makâlelerimde varsa, bir KONU‟yu merak
edenler için, Google‟a ya da arama motoruna tırnak içinde, örneğin, “prof. dr. mustafa temiz”+KONU [eski
makâleler için “doç. dr. mustafa temiz”+KONU ya da “yrd. doç. dr. mustafa temiz”+KONU] yazarak istenilen
KONU hakkında kolayca bilgiye ulaşmak mümkündür.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında
ulaşılabilir.
104
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: 23.10.2014.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.

SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
105
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son Erişim Târihi:
04.01.2014.
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Allâhü Teâlâ‟nın dilemesine güncel hayatta, „Allah‟ın (CC) Siyâseti‟
adını vermek de mümkündür. Hani, bir olayın cereyan etmesi esnâsında,
„Allâhü Teâlâ‟nın da bir Siyâseti var.‟ derler ya…
Burada işte, 24.10.2014 târihiyle girmiş olduğumuz, Muharrem Ayı
dolayısıyla Peygamberimiz (SAV)‟in Hicret Olayı‟nı, “Allâhü Teâlâ‟nın
Siyâseti‟ne bir örnek olarak vermek istiyorum.
Hz Muhammed (SAV)‟in
Hicreti Ve Allah‟ın (CC) Siyâseti
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Medine‟ye hicret etmesini uygun
görmeyen Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammedi (SAV) Efendimiz öldürmek
için, kesin olarak karar almışlardır.
Müşrikler, kısa süre içinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
dedelerinden Kusay bin Kaab‟ın konağının bulunduğu, Daru‟n-Nedve‟de
toplandılar. Birçok tartışmadan sonra, gizlice aldıkları kararı Cebrail (AS),
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e şöyle haber vermiştir:
Müşriklerin hilelerine karşı Allâhü Teâlâ, Enfal Sûresi‟nin 30.
Âyeti‟nde, kendi Siyâseti‟nin ipuçlarını:
“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.”
şeklinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e haber veriyordu.
Devam edelim:
Müşrikler, Ebû Cehl‟in fikrine göre, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟i, Mekke‟nin gözü dönmüş gençlerinin içinden seçtikleri, kişilere
öldürteceklerdi. Bu sâyede, her kabîleden dâvet ettikleri bu gençler


AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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aracılığıyla, hem Peygamberimiz (SAV)‟den, hem de fidyeden kurtulmuş
olacaklardı. Katliamı gerçekleştirecek gençler ve tasarladıkları cinâyetin
günü ve saati, belirlenmişti.
Zamânı geldiğinde katil gençler silahlandırıldı. Kararlaştırılan gün ve
saatte Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in evi kuşatıldı. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟i gecenin yarısında, uykunun en derin anında
öldüreceklerdi.
Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti de, tabiatıyla, bu arada sürüyordu:
Cebrâil (AS), bir kez daha gelerek, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟e „„Ey Allah‟ın Resulü, bu gece yatağında yatma!‟‟ emrini
verdikten sonra, O‟na alınması gereken tedbirleri de, anlatmıştı.
Öyle ki, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, her zaman yatıp
dinlendiği yatağına, Hz. Ali (RA)‟ı yatıracak, yeşil cübbesini de Hz. Ali
(RA)‟ın üzerine örtecek, daha sonra da, Yâsin Sûresi‟nin ilk 9 âyetini
okuyarak, avucuna aldığı bir parça toprağı, kendisini öldürmek için bekleyen,
müşriklerin üzerine doğru savurarak, Hâne-i Saadet‟ten ayrılacaktı. Bütün bu
tedbirler Cebrâil (AS) tarafından O‟na anlatılmıştı.
Böylece müşriklerin almış oldukları cinâyet plânlarının detaylarını
ayrıntıları ile birlikte bilen, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Hz. Ali
(RA)‟a, yukarıda anlatılanları aktararak, yatağında yatma talimâtını verdi ve
ona, „Sana onlardan herhangi bir zarar erişmeyecektir.‟ buyurarak
korkmamasını söyledi.
Sonra Hz. Ali (RA)‟a, kendisine, çoğu müşriklerin, muhafaza edilmek
üzere, emânet ettikleri, yükte hafif, ancak parada ağır eşyâlarını teker teker
göstererek, bu emânetleri, en kısa süre içinde, sâhiplerine teslim etmesini ve
onun da Medine‟ye hicret etmesi emrini verdi.
Hz. Ali (RA), bu talimatlara aynen uymuştur. Onun bu teslîmiyetini
Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi‟nin 207. Âyeti‟nde şöyle övmüştür:
“İnsanlar arasında, Allah‟ın rızâsını kazanmak için canını verenler
vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.”
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, kendine özel olan ibâdetlerini
yaptıktan sonra, bunlara ek olarak, İsrâ Sûresi‟nin 80. Âyeti‟ni de okudu:
„Ve şöyle niyaz et: Rab‟bim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi
sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından,
hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.‟
Bunun ardından, Yâsin-i Şerif‟ten okuması istenilen, âyetleri yüksek
sesle okumaya başladı. Âyetlerde şöyle deniyordu:
“Ey Muhammed! Hikmetli Kur‟ân‟a andolsun ki, sen risâlet görevi
dosdoğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gâfil
olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhâmetli olan Allah‟ın indirdiği (Kur‟ân)
ile korkutasın. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur.
Onlar îmana gelmezler.”
“Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler
çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.
Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmişiz, kendilerini
sarmışızdır. Baksalar da görmezler.”
Hz. Ali (RA)‟ın, verilen talimat üzerine, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in mübârek yatağına yatmasından ve yeşil cübbeyi üzerine
çekmesinden sonra Peygamberimiz (SAV), avucuna aldığı toprağı
müşriklerin üzerine, „Ya Rab! Âyetine vücût ver‟ diyerek serpip. Hâne-i
Saadet‟inden ayrıldı. Hiç kimse O‟nu göremedi.
Kararlaştırılmış saat gelince, müşrikler, hızla Hâne-i Saadet‟in
kapısına yüklenerek, içeri daldılar. Hz. Ali‟nin üzerindeki yeşil cübbeyi
çekerek, yatağında uyuyan Hz. Ali (RA)‟ı uyandırdılar. Bu duruma şaşıran
müşrikler, Hz. Ali (RA)‟ı hırpalayarak, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i
sormaya başladılar. Hz. Ali (RA) sâkin sâkin, „„Allah‟ın emri ne ise onu
yapmaya gitmiştir.‟‟ diyerek işi savuşturmuştur106.
İşte bu olay, Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟nin bir sonucuydu. Târih, Hicrî
1 Muharrem‟i gösteriyordu.
106
Hz Muhammedin Hayâtı, Hz Muhammedin Hicreti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.hzmuhammedinhayati.gen.tr/hz-muhammedin-hicreti.html, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014
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Muharrem Ayı‟nın Önemi
24.10.2014 târihinde de Muharrem ayına girmiştik... 10 peygambere
10 ikramın verildiği Aşûre gibi, önemli bir günü barındırdığı için, bu ayın
diğer aylar arasında farklı bir yeri vardır.
O günde, 10 peygamberine 10 farklı ikramda bulunan, Allâhü Teâlâ,
bizlere de af ve mağfiret için, imkânlar sunmaktadır.
Asr-ı Saadet döneminde sahâbeden biri, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in yanına gelir, “Ramazan‟dan sonra ne zaman oruç tutmamı
tavsiye edersiniz?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah‟ın ayıdır. Bu ayın 10.
gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önceki bir senenin
günahlarına kefâret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.” cevâbını verir107.
Sonuç
24.10.2014 Cumartesi günü de, mübârek Muharrem Ayı‟na girmiştik.
O Cumartesi günü, Hicretin 1436. yılına girilmiştir. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini esas alan bu târih, İslâm
Târihi‟nde bir dönüm noktasıdır. Bu mübârek gün, Hz. Ömer (RA)
zamânında, takvim başlangıcı kabul edilmiş ve 1 Muharrem, Hicri Yılbaşı
olmuştur.
Bu târihin doğuşuna neden olan ve Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye Hicretini esas alan bu olay, aynı
zamanda bir bakımdan da, Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟ne en güzel ve açık bir
örnek teşkil etmektedir108.

107
Eğitim Platformu, Muharrem Ayı Ne Demektir Anlamı ve Önemi, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://www.derszamani.net/muharrem-ayi-ne-demektir-anlami-ve-onemi.html, En Son Erişim Târihi:
15.10.2014.
108
Muharrem ayının 1. ve 10. günlerinde okunacak en önemli duâlardan birini, “Mehmet Zâhit Kotku
Hazretlerinden Muharrem Ayı Duâsı” adı altında
http://gayalo.net/dosyalar/Mehmet%20Z%C3%A2hit%20Koktu%20Hazretlerinden%20Muharrem%20Ay%C4%
B1%20Du%C3%A2s%C4%B1.pdf Elektronik adresinde ya da bir arama motoruna “prof. dr. mustafa temiz”+
Mehmet Zâhit Kotku Hazretlerinden Muharrem Ayı Duâsı yazıp google‟da aramayla bulabilirsiniz.
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BĠLĠMSEL BĠR ARAġTIRMAYLA
ALLAH‟IN (CC) SĠYÂSETĠ VE DÜNYÂ‟NIN ÖZETĠ
Özler:
Ateist ya da
deist veyâ zındıklar ya da
lâikler, Allâhü Teâlâ‟yı bilmedikleri /
bilemedikleri için, tabiatıyla, O‟nun gücünün
ve murâdının da ne olduğu konusunda bir bilgiye
sâhip olamadıklarından, „Temsilde hatâ yoktur‟ kuralı gereğince,
böyle bilimsel bir temsile gerek duyulmuştur. Ayrıca bu temsil metodu, hayatta
olup biten olayların cereyan tarzı ile bu bilimsel metodun karşılaştırılmasından, ateist ya da
lâikler, olabilir ki,
„Allah‟ın (CC) her an her yerde hazır ve nâzır, hattâ kendisine şah
damarından daha yakın olduğu‟ gerçeğini, biraz daha kolay,
kavrayabilme imkânına sâhip olabilirler. Belki bu, onların
şu anlayışsızlıkları için de bir şifâ olabilir:
Batılıların gerçekdışıklar üzerine kurulmuş olan,
ahlâksız hayat parıltılarına aldanarak, 2070 yılında en yaygın
din olacak olan, İslâm Dini‟ne sâhip olan Türkiye‟yi, Evren‟de daha hızlı
uçuracağız diyerek, belki, onu 1000 yıllık İslâm Dini‟nden ayırma gayretlerinin de,
yalnızca sonuçsuz kalacak, zorlu bir macerâdan başka, bir şey olmadığına da kanaat
getirebilirlirler… Benden açıkça anlatıp söylemesi109…
Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.
Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine Hak‟kı ve
sabrı tavsiye edenler müstesnâ!
Asr Sûresi
“İsrâil oğullarını peygamberler siyâsa
ediyorlardı (yönetiyorlardı). Bir nebî öldüğünde onu bir başka nebî
tâkip ediyordu. Ben‟den sonra nebî yoktur. Birçok halîfeler olacaktır.”
Hadis (Buharî, Enbiya, 50; Müslim, Ġmarat, 1842)
109
Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En Son
Erişim Târihi: 17.11.2013.
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“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 44
“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zâlimlerin ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 45
“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fâsıkların ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 47
“Allah, size, emânetleri mutlaka ehline
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle
hükmetmenizi emrediyor.”
Nisâ Sûresi, âyet 58
“Hayır! Rab‟bine andolsun ki, iş bildikleri gibi değil,
onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da
senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle
boyun eğmedikçe îman etmiş olamazlar.”
Nisâ Sûresi, âyet 65
“Onlar hâlâ câhiliye devrinin
hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir
toplum için, kimin hükmü Allah‟ınkinden daha güzeldir?”
Mâide Sûresi, âyet 50
“Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran,
doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde gider
bir topluluk bulunsun! İşte arzûlarına erecek olanlar, onlardır.”
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104
“Siz insanlar için çıkarılmış en
hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten
vazgeçirmeğe çalışır ve Allah‟a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı
kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden îman edenler de var ama pek
çoğu yoldan çıkmışlardır.”
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 110
“Onlar (o mü‟minlerdir) ki, eğer kendilerini Yeryüzü‟nde iktidar
mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenâlığı
yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah‟a âittir.”
Hac Sûresi, âyet 41
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“Erkek ve kadın bütün mü‟minler birbirlerinin dostları ve
velîleridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar,
zekâtı verirler, Allah‟a ve Resûlüne îtaat ederler. İşte bunları Allah, rahmetiyle
yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.”
Tevbe Sûresi, âyet 71
“Nefsimi elinde bulunduran (Allah)‟a yemin ederim ki,
siz ya iyiliği emreder, münkerden nehy edersiniz ya da Allah, katından hemen
size bir azap gönderir, sonra da siz duâ edersiniz de duânız hiç kabul edilmez.”
Hadis
“Şüphesiz ki Allah hiçbir zaman
bir kısım (özel) insanların işledikleri kötülükler
yüzünden bütün insanlara azap etmez. Ne zaman ki aralarında
kötülüklerin yapıldığını görürler de güçleri yettiği hâlde o kötülüklere karşı
çıkmazlar ya da ortadan kaldırmazlarsa, işte o zaman, Allah‟ın azâbı hem günahları
işleyenleri, hem de bu günahlara karşı çıkmayanları, bütün insanları kapsar.”
Hadis
“Hiçbiriniz
kendisini tahkir etmesin
(küçük düşürmesin)”. „Yanındakiler; Ey
Allah‟ın Rasûlü, bizden birisi kendisini nasıl tahkir eder?‟
diye sordular. O da şöyle buyurdu: „Bir kimse öyle bir şey görür ki, onunla
ilgili bir şey söylemesi Allah‟ın onun üzerinde hakkıdır. Fakat o bu hususta konuşmaz (yâni
insanlardan çekinip konuşmamakla kendisini tahkir etmiş, alçaltmış olur). Allâhü Teâlâ da
Kıyâmet
günü ona, şu şu meselede
niye üzerine düşen sözü söylemedin,
söylemene engel olan neydi? diye hesâba çeker.
Adam; konuşmamı insanlardan korkmam engelledi, der. Allâhü
Teâlâ da; Sen (insanlardan değil) önce benden korkmalıydın, der‟.
Hadis
“Cihadın en üstünü, zâlim sultan (otorite) karşısında hak sözü söylemektir.”
Hadis
“Kimin asıl önem
verdiği husus, Allah‟tan başkası olmuşsa o, Allah‟tan
değildir. Kim de Müslümanlara önem vermezse onlardan değildir.
Hadis
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Giriş110
Müslüman ülkelerde, iyi ile kötününün her an gündemde olduğu,
yaşam kavgasına mânevî açıdan Hak-Bâtıl Mücâdelesi dendiğini her
Müslüman bilir111. Yine bilinmektedir ki „hak‟ kelimesinin en çok bilinen
Türkçe karşılıkları, „geçek, doğru‟; „bâtıl‟ kelimesinin ise, „gerçekdışı‟ yâni
hatâlı, yanlış‟ demektir112.
Bir şey, bir olay ya da bir fikre veyâ düşünceye âit yâhut da bir söz ya
da kavrama ilişkin, yalnız bir adet gerçek yâni hak-doğru, varken, sonsuz
civârında gerçekdışılık yâni yanlış vardır. Örneğin Kur‟an bir gerçekler
yumağıdır. Bu ndenle Kur‟an‟a uymayan her şey yanlıştır.
Matematiğin Ne Suçu Var?
İşte bugün huzûrun kalmadığını, yanlışlar üzerine kurulan bir
dünyânın her taraftan çatırdamaya başladığını, buna rağmen Kur‟an
gerçeğinin duyulmaması için bütün Batılı ülkelerde, her türlü gayretin
insafsızca sarfedildiğini, hepimiz artık görmeye başlamış bulunuyoruz.
Hak kelimesi, „Hak‟ şeklinde büyük harfle başlatılırsa, İslâmî ilim
alanlarında, daha çok, Allâhü Teâlâ anlaşılır / anlaşılmaktadır. Nitekim
Allah‟a (CC) bâzen Hak Teâlâ dendiğini de hatırlayınız. Netice olarak
110
Temiz, M., Câhillik, Yalan Ve Yalancılık, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.docx, En Son Erişim Târihi:
07.04.2015.
111
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%20Ger
%C3%A7ek.docx, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
112
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.
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hemem burada, Hak-Bâtıl Mücâdelesi‟nin, bir Doğru-Yanlış Mücâdelesi
demek olduğu anlaşılmış olmaktadır.

İslâm‟ın etkisinin ne maksatla zayıflatılması113 gerektiğini insan sormadan114
edemiyor?

113
Anonim, Bizim Ġktidarımızda Dini NeĢriyat Olmayacak!”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizim-iktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son
Erişim Târihi: 03.01.2013.
114
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 Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)
“Biz her ne şekil ve sûrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik i-çin dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.)
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İslâm‟ın hükümlerine göre, bir Müslüman hayatta hep Doğru-Yanlış
ikilemi içinde yaşar. He zaman ve her an, doğruları araştırıp bulmaya ilişkin
yaşama mücâdelesinin Cennet‟te, yanlışları yaşamanın karşılığının
Cehennem‟de sonuçlanacağı, inancı içinde bulunur. İslâm‟a ilişkin, tüm
doğru inançlar, en sonunda “Sıddıklık” ile taçlanmaktadır.
İslâm, bir İlâhî Hayat Nizâm‟ı olduğu için, kendi yapısı içinde hiçbir
noksanlığı, eksikliği, îtibarsızlığı ve aşağılanmayı kabul etmez. Allah (CC)
tarafından gönderilen bir din olduğu için, inanan bir Müslüman Mü‟min,
İslâm‟ın tam ve noksansız olduğuna inanmak zorundadır. Bir Mü‟min
hayatta, görülebilecek aksaklıklar oluyorsa, hatâyı İslâm‟da değil, İslâm‟ı
uygulayanda arar. Bu mantıklıdır da… Çünkü bir öğrencinin Matematik
dersinden zayıf alması, ya kendisinin ya da hocasının bir eksikliğindendir.
Şuçu Matematiğe yüklemek, sizce de hiç mantıklı olur mu?
Bu nedenle, îmanlı bir Müslüman, İslâm Nizâm‟ı içinde, bu nizâmın
temel îtikâdî öğeleri içinde yalnızca birine bile inanmasa, derhal îman
dâiresinin dışına çıkar. Örneğin, îmanlı bir Müslüman, İslâm‟ın haram
saydıklarından birini helâl kabul etse ya da helâl saydıklardan birini haram
saysa ya da İslâm‟ın herhangi bir değer ya da kavramını aşağılasa, onunla
alay etse, o insanın îmansız olarak ölmesinden korkulur.
Onun için İslâm, tüm ilkelerine samîmi olarak teslîmiyet ister /
istemektedir. İslâm Nizâm‟ının bir değerine, meselâ İslâm‟ın bir belirtisi olan
tespih ya da namazda başa giyilen takke gibi, İslâm‟la ilgili bir şeyine,
yapılan hakâret de, insanı aynı sonuca götürür. Birisinin yaptığı böyle bir
hakârete, zevklenerek gülen, bir başkası da aynı durumu paylaşmış demektir.
İslâm ile ilişkisi, yalnızca nüfus cüzdanının „Din Bölümü‟nde yazılı
olan, “İslâm” yazısından ibâret olan, bir kısım kişilerin, İslâm‟ın temel
kânunları olan, Allah Kelâmı Kur‟an‟a „çöl kânunu‟ ve Peygamberimiz Hz
Muhammed (SAV)‟e „çöl bedevisi‟ diyerek aşağılayanları ya da Kur‟an‟ın
ahlâkî âyetlerini beğenip, diğer âyetleri çağdışı bulanları, geçmişte çok
gördük…
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Boşluktaki Balona Etki Eden Üç Kuvvet Misâli
Türkiye‟yi yönetmek de Hak-Bâtıl mücâdelesi ya da Doğru-Yanlış
mücâdelesi içindedir. Yönetim konusunda genel olarak, görünürde iktidar ve
muhalefet vardır. Hak-Bâtıl mücâdelesini, bu mücâdelede Allah‟ın (CC)
Siyâseti‟nin etkisini daha kolay anlayabilmek için, Türkiye‟nin
yönlendirilmesine iktidârın etkisini, B vektör kuvveti ile temsil edelim.
Bilindiği gibi bir vektör, öyle bir kuvveti temsil eder ki, bu kuvvetin bir
doğrultusu, bir yönü, bir de uygulandığı (tatbik edildiği) bir tatbik noktası
vardır.

“Allah‟ı (CC) tahtından indirmek”, en azından,“Allah‟a (CC) bir hakâret sayılmaz
mı, acâba?
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Muhalefetteki partilerin güç ve kuvvetlerini temsil eden ve balona
etki eden, D, E, F, G, K… gibi, birçok vektör vardır. D, E, F, G, K…
vektörlerinin etkilerini, vektörel toplama ile vektör C=vektör D+vektör
E+vektör F+vektör G+vektör K… şeklinde tek bir C vektörü ile temsil etmek
mümkündür.
Tüm muhalefet partilerinin etkisi, böylece, C vektör kuvveti ile
gösterilmiş olsun. İşi daha da kolaylaştırmak için, Türkiyemiz‟i de, uzayda
yol alan bir balon ile temsil edelim.
Bu durumda balona etki eden vektörler, B ve C gibi, iki ana vektöre
indirgenmiş bulunmaktadır.
Balon Ve Vektörlerin Özellikleri
Balonun ideal istikâmeti, eksi sonsuzdan artı sonsuza doğrudur. Biz
buna, „geçmişten geleceğe doğru‟ ya da eski lisanla, „ezelden ebede doğru‟ da
diyoruz.
Türkiye‟yi temsil eden balonun yönetimine ilişkin, has özelikler
vardır. Bu has özelliklerden maksat, Allah‟ın (CC), târih boyunca,
Türkiye‟nin yönetimine biçtiği İslâmî ve Kültürel özelliklerdir. Buna balonun
ideal has özellikleri de diyebiliriz…
Vektörlerin güçleri, bu vektörlerin temsil ettiği, halkın balon için
düşündüklerinin İslâmî ve Kültürel özelliklere uygunluğu yâni balonun has
özelliklerine uyumları oranlarına bakılarak değerlendirilir. Başka bir ifâdeyle
vektörlerin güçleri, halkın balon hakkındaki İslâmî ve Kültürel özelliklere
uygunluğu oranındadır. Örneğin, hangi vektör, ideal has istikâmetine gidecek
şekilde, balonun, kendine has özeliklerini, daha çok temsil ediyor ve
benimsiyorsa, o vektör, diğer vektörden aynı oranda daha güçlü, balona etkisi
daha fazla olsun.
Meselâ, diyelim ki, iktidarın (idârecilerin) gücünü temsil eden, B
vektörünün gücü, muhalefet partilerinin etkisini temsil eden, C vektörünün
gücünün tam iki katı olsun. Bu durumda bunun anlamı, B vektörü, balonun
kendine has özeliklerini, C vektöründen tam iki kat daha fazla temsil ediyor
demektir. Bunun diğer bir anlamı, muhalefetteki insanların, balonun İslâmî
ve Kültürel özelliklere uygunluğunu, iktidardaki yönetcilerin, balonun İslâmî
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ve Kültürel özelliklere uygunluğunun, tam yarısı kadar bir istekle istediğini
gösterir.
Dikkat edilirse, vektörlerin güçlerinin temel kaynağının, halkın
irâdesine bağlı olduğunu düşünmüş oluyoruz.
Esas unsurlar söylendikten sonra şimdi biraz daha detay verebiliriz:
Eğer B vektörü, balonun özelliklerini yüzde yüz (%100) temsil
ediyorsa, onun yön ve doğrultusu, balonun ideal has istikâmeti ile çakışıyor
demektir. Başka bir ifâdeyle, B vektörü ile balonun ideal has istikâmeti
arasındaki açı sıfırdır (0o). Böyle bir durumda C vektörü de, meselâ B
vektörü gibi, aynı özelliklerde ise, o da balonun özelliklerini yüzde yüz
(%100) temsil ediyor, onun da yönü ve doğrultusu, balonun ideal has
istikâmeti ile çakışıyor demektir. Bu son durumda, B ve C vektörü, aynı
yönde ve aynı doğrultuda balona etki ederek, ikisi birden balonu, ideal has
istikâmetinde hedefine doğru uçuruyor demektir. Böyle bir durumda, C
vektörü ile balonun ideal has istikâmeti arasındaki açı da, yine sıfırdır (0o).
Bu yaklaşım teorik bir yaklaşımdır, pratikte böyle bir durum hiç
olmaz. Aslında hiç bir vektörün özellikleri, balonun ideal özellikleri ile yüz
de yüz (%100) çakışmaz. Ancak şu bir gerçektir ki, balon her zaman hedefine,
hızlı ve kolay bir şekilde, ancak ideal has istikâmeti doğrultusundaki
ilerlemesine, en uygun olan vektörle varabilir.
Şimdi bu başlığın ana fikrini tekrar özetlemek gerekirse, diyebiliriz ki,
ideal has istikâmeti doğrıltusunda götürülmesi gereken, bu özel balona etki
eden, B vektörü ile C vektörünün gerekli olan güçleri, yalnızca halkın
gücünden gelmektedir.
Dikkat edilmelidir ki, buraya kadar ki temsilde, Allah‟ın (CC)
Siyâseti, henüz bilimsel (vektörel) olarak, görülmemektedir.
Temsiller
Şimdi balon ve vektörleri biraz daha somutlaştırarak, konuyu biraz
daha özelleştirebiliriz. Yukarıda değinildiği gibi, balon Türkiyemiz‟i;
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balonun ideal özellikleri ise, Türkiyemiz‟in hedefine doğru ilerlemesine
ilişkin, en uygun ölçüleri temsil etmektedir. Bu ölçüler neler olabilir?
Bu ölçüler çok açıktır ki, Türkiye‟mizin bin yıllık geçmişinden bu
yana gelerek perçinlenmiş olan, İslâmî ve Kültürel Ölçülerimiz‟dir. Bu
hâliyle Türkiyemiz Evren‟de, kendisini has, İslâmî ve Kültürel istikâmetine
uygun düşecek, idâreci ve muhalefet beklemektedir. Yukarıda bahsedilen, B
vektörü iktidarı (idâreciyi), C vektörü ise, muhalefetin tümünü temsil ettiğini
biliyoruz.
Şimdi artık şunu da biliyoruz:
Türkiyemiz, bundan sonra da, idâreci ve muhalefetin, İslâmî ve
Kültürel ölçü ve istikâmete uygunlukları oranında, Evren‟de bir balon gibi,
uçarak hedefine doğru yol alacak; uygunsuzlukları oranında ise, vakit
kaybedecek ya da başı dertten kurtulamayacaktır.
Yalnız, iş bu kadarla da bitmiyor…
Buraya kadarki açıklamalar, yüzde doksan dokuzu (% 99‟u)
Müslüman olan, İslâm ve Kültürüne bağlı Halkımız‟ın yaşadığı yurdumuzda,
dünyâlaşmış (lâik) bir görüş çerçevesinde yapılmıştır. Yâni buraya kadarki
temsilde, Allah‟ın (CC) Siyâseti, henüz bilimsel (vektörel) olarak, temsile
dâhil edilmemiştir. Daha doğrusu, B ve C vektörlerinin güçleri, yalnızca
halkın gücüne bağlanmıştır.
Demokrasi‟nin tanımı ve dürüstlük açısından bakıldığında,
Dünyâlaşmış (lâik) kişiler nazârında, iş burada bitmektedir. Yâni temsil
tamamlanmıştır. Onlar nazârında, halkın gücünden başka bir güç yoktur.
Şimdi tam bu noktada insanın aklına gelen şu mantıklı soruya ne demeli?
Halkın gücü, temâyülleri ve tercihleri, neye / nelere bağlıdır?
Şimdi yeri gelmişken hemen şu husûsu vurgulamak gerekir ki,
herkesin, Halkı‟nın yüzde doksan dokuzunun (% 99‟nun) Müslüman olduğu,
bin yıllık târihî Kültürü‟nün buna göre şekillenip perçinlenmiş bulunduğu, bir
ülkede, mutlak lâik bir îdarî sitemin ne derece başaralı olacağı konusunda,
şimdiden düşünmeye başlanmasında fayda vardır.
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Geçmiş uygulamalar göstermiştir ki, yukarıda yapılan analiz,
Demokrasi‟nin tanımının sırf dürüstlükle uygulanması üzerine yapılmıştır.
Ama uygulaması, hiç de öyle olmamıştır. Örneğin Türkiyemiz‟de emperyalist
taşeronlar kullanılarak, Halkımızı, kelimenin tam anlamıyla, kendi
canavarlarına âşık olacak şiddette, bir dönüşüme mâruz bırakarak
mankurtlaştırıp115, C vektörüne istedikleri değişimi vermeyi seçmişlerdir.
Bu nedenle „didiş ve kakışmalarla‟ vakit kaybetmemek ve Evren‟de
söz sâhibi olmak istiyorsak, özel balonumuza etki eden asıl üçüncü bir
vektörü aslâ gözardı etmemiz mümkün değildir. Bu, geçerlikte olan, öyle bir
vektördür ki, ona hiçbir şey etkili olamaz / olamamaktadır. Çünkü A vektörü
olarak göstereceğimiz, bu üçüncü vektör, Allah‟ın (CC) dilemesine bağlı olan
ve gücünü O‟ndan alan bir vektördür. Bu vektörü kabul etmemek demek,
doğal duruma uymamak ve suyu tersine akıtmaya zorlamak demektir. Bu
vektör, gücünü yalnızca Allah‟ın (CC) Siyaseti‟nden alan bir vektördür.
Dünyâlaşmış lâikler, ateist ve kâfirler nazarında bu vektör ve etkileri,
yok hükmündedir. Onun için bunlar, şimdiye kadar balona, hiçbir zaman,
doğru dürüst insanî bir etkide bulunamamışlar ve de Müslüman olmadan ve
inançlarını güzelleştirmeden de muvaffak olamayacaklardır.
Üçüncü Vektör: A vektörü
“Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini Yeryüzü‟nde iktidar
mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenâlığı
yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah‟a âittir.”
Hac Sûresi, âyet 41

A vektörü, örneğin Hac Sûresi‟sin 41. Âyeti gereğince, öyle bir
vektördür ki, Halkın isteklerine etki ederek, hem balonun, hem de B ve C
vektörlerinin özelliklerini değiştirebilme gücüne sâhiptir. Bu sonucu,
yukarıda sorulan, „Halkın gücü ve temâyülleri ve tercihleri nereye bağlıdır?‟
sorusunun bir cevâbı mâhiyetinde de düşünmelidir.

115
Temiz, M., Modern Mankurtlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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Bâzıları vardır ki, A vektörünün varlığını ve kabul ederler; bâzıları da
vardır ki, kabul etmezler. Bâzıları vardır A vektörünü, işlerine geldiğinde
kabul ederler; bâzıları vardır, işlerine geldiğinde kabul etmezler.
Günümüzde A vektörünün varlığını kabul edenlere mü‟min; kabul
etmeyenlere ateist ya da deist veyâ zındık veyâhut da hepsine birden mutlak
lâik diyebiliriz… İşlerine geldiğinde kabul edenlere veyâ etmeyenlere,
münâfık denir. A vektörünün varlığını kabul edenler arasında, bâzı özel
hâllere ilişkin olarak, anlayışsızlık ya da tembellik gösterip zorluk çıkaranlar
da olabilir ki, bunlar da fâsık altında toplanabilirler. Halk arasında, bu ana
sınıflandırmalar ve sınıfların tanımlanan özelliklerinden başka yönlenmeler
de olabilir.
A vektörü, Türkiyemiz‟in İslâmî ve Kültürel istikâmetine uygunluğu
oranında, B ve C vektörlerine kolaylıklar, uygunsuzluğu oranında ise,
uygunluğa yönlendirecek tarzda, zorluk ve dayatmalar uygulayabilir.
Kolaylığı belirleyen faktör, B ve C vektörlerininin temsil ettikleri iktidar ve
muhalefetteki insanların, İslâmî ve Kültürel istikâmete ilişkin olan, bağlılık ve
ihlas derecelerine; zorluğu belirleyen faktör ise, benzer şekilde, yine B ve C
vektörlerininin temsil ettikleri iktidar ve muhalefetteki insanların, İslâmî ve
Kültürel istikâmete ters düşen, uyumsuz fikirlerine bağlı olur.
Özetlemek gerekirse, A vektörü, Allâhü Teâlâ‟nın gücünü ve
murâdını temsil etmekte, Peygamberimiz (SAV) vâsıtasıyla bildirdiği
biçimde, her şeye ve herkese tesir edip yönlendirme gücüne sâhip
bulunmaktadır.
Örnek
Allah (CC), herkesin Rab‟bı olduğu için, O, Er-Rahman İsmi‟nin
tecellîsi olarak, herkese, ayırım yapmadan, istediği nîmetlerini, dilediği
kadarıyla, verir / vermiştir. Ama Yaratıcı olarak O‟nun arzûsu, bütün
insanların, kendisi tarafından târif edilen ve Peygamberi (SAV) tarafından
bildirilen, İslâmî ve Kültürel istikâmete gitmeleridir. Bu nedenle, İslâmî ve
Kültürel istikâmete uymayanları, grektiğinde, cezâlandırır. Oların güçlerini
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azaltır ve işlerinin bereketini kaldırır116, nankörlüklerini kendi aleyhlerine
çevirir. Sonunda da, inatlarında ısrar edenleri Cehennem‟ine sokar.
Ama İslâmî ve Kültürel istikâmette gidenleri, bu tercihleri nedeniyle,
Er-Rahîm isminin tecellisîyle, ayrıca ek olarak mükâfatlandırır117. Hatâları
olursa, düzelmeleri için, çeşitli biçimlerde îkaz eder. Râzı olduklarını
ödüllendirir, işlerini bereketlendirir, sonunda da Cennet‟ine koyar.
Yukarıda anlatılan, usûlün tümüne birden eski dilde, hak-bâtıl yeni
dilde ise, gerçeklere uyma-gerçeklere uymama mücâdelesi denir118. B ve C
vektörleri tarafından temsil edilen insanlar arasındaki hak-bâtıl yâni gerçekgerçekdışı mücâdelesinden başka, ayrıca bir de, A vektörü tarafından temsil
edilen, Allah‟ın Murâdı, Allah‟ın Siyâseti vardır119.
116
Temiz, M., Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SON
UÇLARI.pdf, En Son Erişim Târihi: 07.01.2015.
117
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Er-Rahmân Ve Er-Rahîm Ġsimleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAHIN%20ERRAHMAN%20VE%20ERRAHİM%20SIFAT%20İSİMLERİ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAHIN%20ERRAHMAN%20VE%20ERRAHĠM%20SIFAT%20ĠSĠMLERĠ.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAHIN%20ERRAHMAN%20VE%20ERRAHİM%20SIFAT%20İSİMLERİ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAHIN%20ERRAHMAN%20VE%20ERRAHĠM%20SIFAT%20ĠSĠMLERĠ.docx,
En Son Erişim Târihi: 07.04.2015.
118
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 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
119
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.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/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
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx, En Son
Erişim Târihi: 23.10.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://gayalo.net
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Bu üçlü durum ve etkileri, böylece Kıyâmet‟e kadar devam eder,
durur...
Kıyâmet günü her bir insan, özgür irâdesiyle, yaptığı, hak-bâtıl yâni
gerçek-gerçekdışı mücâdelesindeki kazandıklarına, kaydedilmiş delilleri ile
birlikte kavuşur. O gün bunların döküm ve hesapları görülecektir.
Bu Dünyâ‟nın özeti, işte budur.
Sonra Allah (CC) aynı usûlü, gelen başka kullarına uygular…
Sonuçta özgür irâdesi ile başbaşa bıraktığı herkesi, yaptıkları ile imtihan
etmiş olur. Bütün yapılanlar, asıl hesap günü için, birer delil olarak
kaydedilip saklanır.
Hatâsız insan olmaz da, hatâ yapmamaya gayret eden insanlar olur.
Çoğu kere İslâmî ve Kültürel istikâmettte gayret gösterenlerde de öyle hatâlar
olabilir ki, bu ya rahatlığın verdiği rehâvetten ya da bilgisizlik veyâ ilgisizlik,
tembellik gibi husulardan ileri gelir. Böyle durumlarda Allah (CC), onları, A
vektörünün etkisinde görüleceği gibi, çeşitli biçimlerde uyarır.
Bu uyarma, çoğu kere, işlerin plânlandığı gibi gitmemesi, beklendiği
gibi olmaması ya da sarpa sarması şeklinde ortaya çıkabilir. Her bir parti
veyâ daha açıkçası, partilerdeki her bir insan, İslâmî ve Kültürel istikâmete
uyan ya da uymayan iş ve amelleriyle, niyet ve özgür irâdeleriyle, kendi
raporunu ve delîlini, sonuçta, kendisi hazırlamış olur.
Shakespeare‟in dediği gibi “Dünyâ bir sahnedir, insanlar da
oyuncu… Herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.” Nereye?
Elbette ki, Hesap Günü‟ne…
Dünyâ‟daki bu sınavda A vektörünün varlığını kabul edenlere
mü‟min120; kabul etmeyenlere ateist121 ya da deist veyâ zındık veyâhut da
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son Erişim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
121
Temiz, M., Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
120
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daha metodik olarak, mutlak lâik122, işlerine geldiğinde, kabul edenlere veyâ
etmeyenlere münâfık123 dendiğine göre, sınavı başarılı olarak tamamlayan,
barış ve teslîmiyet anlamına gelen, İslâm‟a tam teslim olmuş olan,
mü‟minlerin kazanacakları açıkça ortadadır. Onlar Cennet‟te mutlu olarak
yaşayacaklardır.
Mü‟minlerin dışında olup da îmanlarını kaydbedip Cehennem‟de
kalanların içinde, doğruluk ve dürüstlük gibi, insânî değerlere uyanlar varsa,
onların bu davranışları da boşa gitmeyecek, Cehennem‟de kaldıkları hâlde,
gördükleri cezâlarının şiddetleri, aynı oranda hafifletilmiş olacaktır. Böylece,
„zerre kadar şer ve zerre kadar hayır işlemiş olanlar, karşılıklarını
alacaklardır‟ âyeti takakkuk edecektir124. Çünkü El-Adl sıfat isminde de
görüldüğü gibi, en Büyük Adâlet Sâhibi Allah‟tır (CC).
Tekrarlamak gerekirse, yukarıda çok geniş bir şekilde açıklandığı
gibi, Peygamberimiz (SAV)‟den gelen, verilerin ışığı altında, kimsenin
farkında olmadan, Allâhü Teâlâ‟nın kendi dilemesiyle125, istediğine
müdâhale etmesine, pratik hayatta, Allah‟ın (CC) Siyâseti denmektedir126.
Allah (CC) tarafından kurulan, bu Dünyâ-Âhiret Düzeni, bilimsel
düşünceye ve akıl ve mantığa da uygundur.

http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER).p
df YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYB
EDENLER).doc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
122
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
123
Temiz, M., Îman‟ın Ve Ġslâm‟ın ġartları, Müslüman, Münâfık Ve Mü‟min Kime Denir?, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.docx, En Son Erişim Târihi:
07.04.2015.
124
Zilzal Sûresi, âyet 7-8: “Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar
Ģer işlemişse onu görecektir.”
125
Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece “ol” dememizdir. O da
hemen oluverir.”
126
Yâ Sin Sûresi, âyet: 82: O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sâdece Ol!‟ demektir. O da hemen
oluverir.”
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Herkes tarafından yakînen bilindiği gibi, İslâmî ve Kültürel
istikâmette çalıştığı gözlenen iktidardaki partinin, 2015 Milletvekili
seçimlerinde ve tâkip eden Belediye seçimlerinde oylarının düşürülmesi,
Allâhü Teâlâ‟nın îkazı konusunda güzel bir örnektir. Bu seçimlerde Allâhü
Teâlâ, ayrıca bütün partileri, hattâ, fert fert, herkesi de, ayrıca, îkaz etmiş
bulunmaktadır.
Bu faaliyetlerde en değerli olan, İslâmî ve Kültürel istikâmete
inanmak (uymak), yalandan kaçınmak ve her hususta doğruluktan
ayrılmamaktır ki, doğruluğun son mertebesi, Peygamberlik düzeyinin
(mertebesinin seviyesinin) hemem altında bulunan, Sıddıklık makâmıdır. Bu
makâma, yalnızca, Hz. Ebû Bekir (RAΩ), ulaşabilmiştir.
Sonuç
Peygamberimiz (SAV), kırda arkadaşları ile dolaşırken, bir çobana
rastlamış ve ona, “Şu keçilerden birisini bize verir misin?“ demiş…
Çoban:
“Ağam kızar” demiş…
Peygamberimiz (SAV):
“Kurt kaptı ya da kayalıklardan yuvarlandı, telef oldu dersin,
olurbiter” deyince bu sefer çoban:
“Ya Allah‟ı ne yapalım?” cevâbını vermiş…
Ateist ya da deist veyâ zındıklar ya da daha metodik olarak, kısaca
lâikler, Dünyâda olup bitenlerin, yalnızca B ve C vektörlerininin temsil
ettikleri, insanların bir mücâdelesi olarak gördükleri olaylarda, Allah‟ı (CC)
hiç düşünemiyorlar. Zannediyorlar ki, „bir kendileri, bir de karşılarındakiler
var. Başka kimse yok…”

Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Hâlbuki bir Mü‟min Müslüman, „Allah‟ın (CC) her an her yerde hazır
ve nâzır ve hattâ kendisine şah damarından daha yakın olduğunu‟
bilmektedir.
Ateist ya da deist veyâ zındıklar ya da lâikler, Allâhü Teâlâ‟yı
bilmedikleri / bilemedikleri için, tabiatıyla, O‟nun gücünün ve murâdının da
ne olduğu konusunda bir bilgiye sâhip olamadıklarından, „Temsilde hatâ
yoktur‟ kuralı gereğince, böyle bilimsel bir temsile gerek duyulmuştur. Ayrıca
bu temsil metodu, hayatta olup biten, olayların cereyan tarzı ile bu bilimsel
metodun karşılaştırılmasından, ateist ya da lâikler, olabilir ki, „Allah‟ın (CC)
her an her yerde hazır ve nâzır, hattâ kendisine şah damarından daha yakın
olduğu‟ gerçeğini, biraz daha kolay, kavrayabilme imkânına sâhip olabilirler.
Belki bu, onların şu anlayışsızlıkları için de bir şifâ olabilir:

Allah (CC)Mü‟minleri sapıklıktan korusun!
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âBatılıların, hak‟kın-gerçeklerin her sarsıntısında başlarına yıkılan bu
çatırtıları altında feryat edip cığırmaya başladıkları günler artık başlamış
bulunuyor… Bunun ilk sinyalleri, yüzyıllar boyu sürdürülen, zulümlerin, bu
sıralarda düğmesine basılan bir Geri Ödeme Dönemi‟nin güncel başlangıç
alâmetlerinden oluşuyor. Ama artık İlâhî Adâlet‟in önüne geçmek ne
mümkün!
Şu satırların yazıldığı sırada TV‟de Alman gazeteci Todenhöfer :
“Biz Batılılar, Dünyayı Fikirlerimizin ya da dinimizin Mükemmeliğiyle
fethetmedik. Gerçek bu değil. Yalnızca başkalarından daha acımaââûî
“Bir Amerikalı 1000 Iraklı‟dan üstündür.”
Batılıların gerçekdışıklar üzerine kurulmuş olan, ahlâksız hayat
parıltılarına aldanarak, 2070 yılında en yaygın din olacak olan, İslâm Dini‟ne
sâhip olan Türkiye‟yi, Evren‟de daha hızlı uçuracağız diyerek, belki, onu
1000 yıllık İslâm Dini‟nden ayırma gayretlerinin de, yalnızca sonuçsuz
kalacak, zorlu bir mecerâdan başka, bir şey olmadığına da kanaat
getirebilirlirler…

127
https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/alman-gazeteci-jurgen-todenhoferden-carpiciitiraf-50-milyon-insani-oldurenler-batinin-zorbaliklariydi YA DA
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/03/19/alman-gazeteci-jurgen-todenhoferden-carpici-itiraf
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İnsanlıkdışı davrananları buradan da çıkarabilirsin…

Benden açıkça anlatıp söylemesi128…
128

Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

189
ALLAH (CC) DEYİNCE
DALDAN DALA
Serî 1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“Küfür BĠR Millettir-Hadis”

İsrail canavarının keyfine bak, sen hele!
İslâm Dini‟ndeki, “Haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek
gibidir129” mealindeki Kur‟an âyetine karşı, “Yahûdi olmayanların öldürülmesi‟nin
sevap olduğu,” Yahudiliğe sokularak Yahûdilik tahrif edilirse olacak olan budur.
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En Son
Erişim Târihi: 17.11.2013.
129
İsrâ Sûresi, âyet 32: “Bunun içindir ki, İsrâiloğulları'na, „Kim, bir cana kıymayan veyâ Yeryüzü‟nde
bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına
sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur‟ hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz
açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu Yeryüzü‟nde aşırı gitmektedirler.”
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İslâm Dini‟ndeki, “Haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek
gibidir” Kur‟an âyetine karşı, “Yahûdi olmayanların öldürülmesi‟nin sevap
olduğu,” Yahudiliğe sokularak Yahûdilik tahrif edilirise olacak olan budur.
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Buna da derler ABD Zulmü…
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Buna da derler Batılıların zulmü…
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“Müslümanlar Türkler insan sayılmazmış, hıhh, Yalan!” Alman gazeteci
Todenhöfer‟in,sömürge iştahlı nefislerine göre, uydurduklarına inanmışlar.
Bu tür bâtıl inançlarının elbette bir geri ödemesi olacaktır!

Şimdi iyi kıyasla! Hele şu “Demokrasi getireceğiz” diyenleri iyi bir düşün!
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Bu insanlık adına, “En büyük ahlâksızlık” değil mi?
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Bu insanlık adına, “En büyük ahlâksızlık ve zâlimlik” değil mi?
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Şimdi iyi düşün! Bu “En büyük ahlâksızlık ve zâlimlik” değil mi?
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Bu ne zâlimlik”
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Bakınız şimdi İslâm‟ın ölçüleri neymiş, görünüz!
Zâlimlik ve başkalarını hakir ve hor görmek İslâm‟da neymiş!

İşte, yine bakınız! İslâm‟ın ölçüleri neymiş!
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ALLAH‟A (CC) TEġEKKÜR ETMEK VE NANKÖRLÜK

Özler:
Bir insan, bir iyiliğe karşı
Teşekkür etmez mi ya da edileceğini bilemez mi?
Aklı varsa bilir,
bildiği hâlde teşekkür etmez ise, “Onda
insanlık var mıdır?” diye akla bir tereddüt gelir. Tereddütler, ilmî ya da
bilimsel olarak olumsuz kabul edilirler.
İnsanlık yoksaΩ, o nankördür130. Nankörler ise,
Allah‟ın (CC) azâbını hak etmişlerdir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Çünkü Allah mükâfatlarını
kendilerine tamâmen ödedikten başka,
lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O,
çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.”
Fatır Sûresi, âyet 30
“(İbrâhim aleyhisselâm) Allah‟ın nîmetlerine
şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.”
Nahl Sûresi, âyet 121
„İnsanlardan öyleleri de vardır ki,
inanmadıkları hâlde, “Allah‟a ve Âhiret gününe inandık.” derler.‟
Bakara Sûresi, âyet 8

Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaşılabilir.
130
Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son Erişim Târihi: 27.09.2014.
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“Hani bir vakitler İsrailoğulları‟ndan
şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah‟tan
başkasına tapmayacaksınız, anababaya iyilik, yakınlığı
olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara
güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok
azınız müstesnâ olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”
Bakara Sûresi, âyet 83
“Kendilerine güven veyâ korku husûsunda
bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Hâlbuki onu
peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan
sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah‟ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti
olmasaydı, pek azınız hâriç, şeytana uyardınız.”
Nisâ Sûresi, âyet 83
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti:
Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer
nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

Giriş
Emalılı Hamdi Yazır, „Kul olmanın başı zikir, sonu ise şükürdür‟
demektedir. Zikir aynı zamamda Kur‟an‟ın diğer bir ismidir. Dolayısıyla,
kulluktaki zikrin açınımı, Kur‟an ilmini öğrenip onunla amel etmek
anlamında da alınabilir.
Bâzılarının, İslâm‟ı „fikir, zikir ve şükür‟ üçlüsü olarak târif
etmelerine yâni özetlemelerine bakılırsa, burada fikir ilme işâret etmekte,
zikir ise, ilmi uygulayıp amel etmeyi temsil etmektedir. Şükür ise, Allah‟ın
(CC) fikir, zikir lutfundan dolayı yapılan teşekkürdür.
Her şeyde olduğu gibi, ilim ve amelin her biri de, ancak Allah‟ın (CC)
lütuf, yardım ve dilemesiyle mümkün olmaktadır. O zaman bir insanlık gereği
olarak, bu lütuf ve yardımından dolayı, en azından, Allah‟a (CC) bir teşekkür
etmek gerekmez mi?
Gerçekten, Allah‟a (CC) teşekkür etmek yâni Allah‟a şükretmek, en
sonunda kulluğu tamamlamaktadır.
Bu mantığa da uymuyor mu?
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Başkasından yardım gören bir insanın, yardımsever insana
teşekkürünü bildirmesi, gerçekten çok güzel bir insanî davranış şekli değil
midir? Böyle bir yardım karşısında, hiç teşekkür etmeyen bir insan
düşünülebilir mi?
Bu kıyaslama da gösteriyor ki, İslâm‟da Allah‟a (CC) teşekkür etmek
yâni şükretmek, ihmal edilmesi kesin olarak tasavvur edilemeyecek bir
meseledir. İhmâlinin düşünülmesi bile, insanlığa yakıştırılamayacak kadar
çirkin olan bu husûsun önemini, İbrâhim Sûresi‟nin 7. Âyeti‟nden siz de
kestirebilirsiniz:
“Ve düşünün ki, Rab‟bınız şöyle i‟lân buyurdu: Celâlim hakkı için
şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz,
haberiniz olsun ki, azâbım çok şiddetlidir.”
Azâbın hak olması, teşekkür etmenin yâni şükretmenin önemini
vurgulamıyor mu?
Şükretmek
Şükretmek, çok çeşitli şekillerde ele alınmıştır:
Şükür, nîmeti vereni bilip, gereğince amel etmektir. Amel, kalp, dil ve
diğer organlarla (azâlarla) yapılır.
Kalbin şükrü, iyiliğe niyet etmek, dilin şükrü hamt etmek, şükrünü
ifâde etmektir. Uzuvlarla ilgili şükür ise, Allah‟ın (CC) verdiği nîmetleri yerli
yerinde kullanmaktır.
Kalbin şükrü olarak, iyiliğe niyet etmenin açınımında, Allah‟ın (CC)
bütün maddî ve mânevî varlıkları ve bunların yaratılış sırları araştırılır,
seyredilir ve düşünülür. Öyle ki, bu âlem, en küçük zerreden, en büyük
kozmosa kadar uzanır. Bunların, kutsal bir âleme, birer ayna oldukları
görülür. Bu tür tefekkür de, kalbin şükrü konusunda önemli bir yer tutar.
Meselâ insanların kusurlarını görmemek, gözün şükrünü; kötü sözlerden kulakları saklamak, güzel şeyleri dinlemek, kulağın şükrünü meydana
getirir.
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Bâzıları şükrü kısaca şöyle tanımlamaktadırlar:
“Şükür, günahlardan kaçmak, Allah‟ın (CC) emirlerini yerine
getirmektir.”
Daha kısa olarak şükür, İslâm‟a uymak demektir.
İmâm-ı Gazâli‟nin bildirdiğine göre, Allah (CC), şükrü Mûsâ (AS)‟a
şöyle târif etmiştir:
“Bir kimse, kendine verdiğim nîmeti, benden bilip kendinden
bilmezse, nîmetlerin şükrünü edâ etmiş olur.”
Şükrün başka türlü târifleri de vardır:
Şükür, kendini kazanılan nîmete lâyık görmemektir.
Şükür, Allah‟ın (CC) verdiği nîmetleri O‟nun sevdiği yerlerde
kullanmaktır.
İnsanın, şükür yapmadaki ihmalkârlığını, düşünüp, bunun için,
Allah‟tan (CC) özür dilemesi de şükürdür.
Hattâ şükür, vazîfesini yerine getirmenin, Allah‟ın (CC) bir lûtfu
olduğunu düşünmek de şükürdür.
Nîmete karşı şükür, hem eldeki nîmeti yok olmaktan korur, hem de
yeni nîmetlerin ele geçmesine sebep olur.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Az veyâ çok bir nîmete kavuşan,
„Elhamdülillah!‟ derse, Allah (CC) o kimseye bu nîmetten daha iyisini verir.‟
buyurmuşlardır.
Allah (CC) şükredenden hoşnut olur.
Nîmetin, Allah‟tan (CC) geldiğini, bilerek şükretmek, gelene râzı
olmak ve isyan etmemek şükrü tamamlar.
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Din işlerinde ve ilimde, kendinden üstün olanı görüp, ona uymak,
dünyâ işlerinde ise, kendinden aşağısına bakıp, Allah‟a (CC) hamt etmek de
şükürdür.
Şükreden karşılığını, Allah‟tan
emeklerini Allah (CC) zâyi etmez132.

(CC)

bekler131.

Böylelerinin

Yukarıda „Şükür, günahlardan kaçmak, Allah‟ın (CC) emirlerini
yerine getirmektir.‟ olarak da tanımlanmıştı.
Günahlardan kaçmak ve Allah‟ın (CC) emirlerini yerine getirmek için
insanoğlu, bir takım sıkıntılarla karşılaşmakta ve Allah (CC) tarafından
denenmeye tâbi tutulmaktadır. İnsan, bu imtihan sonunda ya kazanmakta ya
da kaybetmektedir133,134. Onun için, dünyâda Müslüman‟a pek rahatlık
yoktur.
Nankörlük
Şükrün karşıtına nankörlük denir. Nankör diye, Allah‟ın (CC) verdiği
nîmetlere şükretmeyen ya da insanlardan gördüğü iyiliklere teşekkür etmeyen
kimseye denir. Yâni nankör, nankörlük yapan, bir kimse demektir.
İnsanın İmtihanı Ve Denenmesi
İmtihan ve deneme vâsıtalarını, Ģöylece özetlemek mümkündür:
İnsanoğlu, birinci plânda nefsiyle, ikinci plânda şeytanın bin bir
hîlesiyle, üçüncü olarak da, dünyânın câzibesi karşısında, kendisini
kurtaramadığı dünyâ sevgisiyle, dördüncüsü olarak ise, insanlar ve diğer
Fatır Sûresi, âyet 30. “Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten başka, lütfundan
onlara fazlasını da vere-cektir. Çünkü O, çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.”
132
Nahl Sûresi, âyet 121: “(İbrâhim aleyhisselâm) Allah‟ın nîmetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve
doğru yola iletmişti.”
133
Bakara Sûresi, âyet 8: „İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları hâlde, “Allah‟a ve Âhiret
gününe inandık.” derler.‟
134
Bakara Sûresi, âyet 83: “Hani bir vakitler İsrailoğulları‟ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık:
Allah‟tan başkasına tap-mayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik
yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesnâ
olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”
131
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yaratıklar karşısında, takındığı davranışlarla karşı karşıya bulunmaktadır.
Aslında bu başlıkların her biri, ayrı birer kitap konusudur.
Bakara Sûresi, âyet 155:
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o
sabredenleri!”
Âl-i İmran Sûresi, âyet 186:
“Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız husûsunda imtihan
olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah‟a ortak
koşanlardan size eziyet verici birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve
Allah‟dan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren
işlerdendir.”
Â‟raf Sûresi, âyet 168:
“Ve onları Yeryüzü‟nde birçok ümmetlere ayırdık. İçlerinde iyi
olanları da vardı, olmayanları da… Onları biz, bâzan nîmetlerle, bâzan da
musîbetlerle imtihana çektik. Sonunda belki hakka (gerçeğe) dönerler diye...”
Enbiyâ Sûresi, âyet 35:
“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak, kötülük ve
iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3:
“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sâdece „İman ettik‟ demeleriyle
bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de
imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak,
yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
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İnsanoğlu bütün bu sınavlarda olumlu sonuçlar alsa bile, bunları aslâ
kendisinin (nefisinin) başarısı sanmamalı, Allah‟ın (CC) bir lûtfu olarak
bilmelidir135. Bu da şükrün esaslarındandır.
Nankörlükle İlgili Âyetler
Bakara Sûresi, âyet 152:
“O hâlde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük
etmeyin.”
İbrâhim Sûresi, âyet 7:
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için
şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz
hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.”
İbrâhim Sûresi, âyet 34:
“O, Kendisi‟nden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah‟ın
nîmetini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zâlim, çok
nankördür.”
Nahl Sûresi, âyet 55:
“Bunu, kendilerine verdiğimiz nîmete nankörlük etmek için yaparlar.
Şimdi eğlenin bakalım! Fakat yakında bileceksiniz.”
Nahl Sûresi, âyet 112:
“Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi.
Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar, Allah‟ın
nîmetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden
açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.”
135
Nisâ Sûresi, âyet 83: “Kendilerine güven veyâ korku husûsunda bir haber geldiğinde onu hemen
yayıverirler. Hâlbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü
yetenler, onu anlarlardı. Allah‟ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hâriç, şeytana uyardınız.”
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İsrâ Sûresi, âyet 67:
“Denizde başınıza bir felâket geldiği zaman, Allah‟tan başka
yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya
çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zâten insan çok nankördür.”
İsrâ Sûresi, âyet 69:
“Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar
göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi
boğmayacağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı, bizim
aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız.”
Âbid‟in Nankörlüğü
Hadîs-i şerifte buyrulduğuna göre:
Benî İsrâil‟de bir âbid beş yüz yıl ibâdet etmişti. Allah (CC), Kıyâmet
günü, “Bu âbidi benim ihsanımla Cennet‟e götürün!” emrini verir.
Âbid:
“Ben ihsan ile değil, yaptığım beş yüz yıllık ibâdetle Cennet‟e girmek
istiyorum.” der.
Allah (CC) emreder, ibâdetinin hesâbı yapılır. Öyle bir sonuç elde
edilir ki, bırakınız bütün uzuvlarına ilişkin nîmetleri, yalnız Allah‟ın (CC)
verdiği göz nîmetinin karşılığı beş yüz yıllık ibâdetten fazla gelir.
Melekler Âbid‟i hemen Cehennem‟e götürürler. Abid, “Yâ Rab‟bi!
Ben hatâ ettim, beni rahmetinle, ihsânınla Cennet‟ine koy!” diye duâ eder.
Ondan sonra, Allah (CC) ile âbid arasında, şöyle bir karşılıklı sorucevap oluşur:
-”Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?”
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-”Sen yarattın.”
-”Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsânımla,
benim rahmetimle mi oldu?”
-”Senin rahmetinle oldu.”
Allah (CC), bu arada, verdiği daha bâzı nîmetlerini de sayar. Âbid de
bunların hepsine, “Senin rahmetinle, ihsânınla…” cevâbını verir.
Bâzı Kadınların Nankörlükleri136
İslâm‟da koca hakkının önemi çok büyüktür. “Şâyet insanın insana
secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini
emrederdim.” hadis bilinmektedir.
Buna göre kadının, kocanın hakkını inkâr etmesi, kocasına zıt gitmesi,
onu bunaltması, dik kafalılık yapması, Allah‟ın emrini hafife aldığını gösterir.
Müslüman geçinen sağ kesimdeki kadınlar da dâhil, kocanın yaptığı
iyiliklere karşı, nankörlük eden kadınlara, günümüzde de, oldukça fazla
rastlanılmaktadır. Bu durum, bir hadis üzerinden kolayca açıklanabilir.
Ebû Saîd el-Hudrî‟nin Hz. Peygamber‟den rivâyet ettiği meşhur bir
hadis vardır.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Bana Cehennem gösterildi. Cehennemliklerin
kadınlar olduğunu gördüm. Çünkü onlar inkâr edenlerdir”.

çoğunluğu‟nun

“Hz. Peygamber‟e soruldu:
136
Anonim, Kur‟an Ve Hadis, Kocanın (Yaptığı Ġyiliklere KarĢı) Nankörlük Etmek, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.kuranvehadis.com/node/2474, En Son Erişim Târihi: 05.05.2015.
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„Allah‟ı mı inkâr ederler?‟
“Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdular:
“Kocalarının hakkını inkâr ederler, iyiliği inkâr ederler. Onlardan
birine uzun zaman iyilikte bulunsan, sonra senden (sevmediği) bir şey görse
hemen „zâten senden hiçbir iyilik görmedim‟ der.”
Sonuç
Bir insan, bir iyiliğe karşı teşekkür etmez mi ya da teşekkür
edileceğini bilemez mi?
Aklı varsa bilir. Bildiği hâlde teşekkür etmez ise, „Onda insanlık var
mıdır?‟ diye akla bir tereddüt gelir. Tereddütler, ilmî ya da bilimsel olarak,
olumsuz dalgadırlar. Olumsuz dalgalar ise, hep yıpratıcı ve yokedicidirler.
İnsanlık yoksa o nankördür137. Nankörler ise, Allah‟ın (CC) azâbını
hak etmişlerdir, o kadar…

137
Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son Erişim Târihi: 27.09.2014.
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