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„EGOMUZ-BENLĠĞĠMĠZ‟
Özler:
Kula belâ gelmez Hak yazmayınca,
Hak belâ yazmaz kul azmayınca.
Hak kuldan intikamı kul ile alır.
Dinî irfan bilmeyen bunu, kul etti sanır.
Mevlâna
Yüz daha versen, yüz uman yüzler bilirim.
YokuĢlara kardeĢ olan düzler bilirim.
Dünyâ öküzün üstünde derler;
Ama dünyâ‟nın üstünde nice öküzler bilirim!
N. Fazıl
“Ey îman edenler!
Kendinizin, ana babanız ve en
yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah
için Ģâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan
kimseler olun.”
Nisâ Sûresi, âyet 135
“Ey îman edenler! Siz kendinizi düzeltin!
Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar
veremez. Hepinizin dönüĢü Allah‟adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı
haber verecektir.”
Mâide Sûresi, âyet 105
“Sakın, o kâfirlerden bir
takımlarını zevkyab ettiğimiz Ģeylere göz atma,
onlara karĢı üzülme ve mü‟minlere kanadını indir.”
Hıcr Sûresi, âyet 88
„Ġçinizden hayra çağıran,
iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir topluluk
olsun; iĢte onlar kurtuluĢa erenlerdir-Âli Ġmran Sûresi, âyet 104”
“Bir insanın kendini
beğenmesi (ucub hastalığı), kötülük
olarak o kiĢiye yeter.”
Hz. Muhammed

2

“Tehlikeli de olsa doğruluğa
sarılınız. Muhakkak ki kurtuluĢ doğruluktadır.”
Ġbn-i Ebi Dünyâ
“Her zaman doğru konuĢun; çünkü o kurtarıcıdır.”
Hz. Ali (RA Ω)

Giriş
Benlik denilen eğitilmemiĢ nefs-i emmâremiz, yerinde duramayan iyi
cins, enerjik bir at gibidir. Nefsimizin ölümü, bizim ölümümüz demektir. O
zaman bize düĢen ona, onu öldürecek derecede zayıflatmak değil, onun
özengilerini, gönlün (kalbin) kontrolüne bırakabilmeyi öğreten, bir eğitim
(terbiye) vermemizdir.
Benlik Ve Câhilliğim
Bu satırların yazarı olarak, meğer gençliğimde câhillikler içinde
yüzüyormuĢum… Üstelik câhilliğimin karabasanı da, bizzat kendimi
gözlemlememe engel teĢkil ediyormuĢ! Bütün bunlardan heberim bile
yokmuĢ…
Geriye dönüp baktığımda, gerek davranıĢ ve gerekse iç huzûru
bakımından, gittikçe normalleĢtiğimi, EĢsiz Yüce Ġslâm‟ı Ve Altın
Kültürümüz‟ü, nispeten daha da öğrendikçe, görüyor ve bulunuyorum.
Buradan da Ģimdi alıyor ve görüyorum ki, insan tabiatına göre, gönderilmiĢ
en noksansız din Ġslâm, yine insan tabiatına göre, oluĢmuĢ en güzel kültür
bizim kültürümüzdür. DüĢünsenize, boĢuna mı “Altın Kültürümüz”
diyorum…
Onun için Ġslâm Ve Kültürümüz, maddî, mânevî enerji ve ölçü
kaynağımızdır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor! Bir levhaya yazıp da hep
gözümüzün önünde bulunmalı! Çünkü Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü bilmeyen ve
ona yabancı olan bir kiĢinin benliğine teslim olması, ardından da, çok kötü
aĢırılıklara düĢmesi ihtimâli çok büyüktür.
Böyle birini bir düĢününüz! Bir bakarsınız farkında olmadan, kin,
kibir, haset ve ucub (kendini beğenme) içine yuvarlanmıĢ olduğu hâlde onu
meselâ nefsî menfaati için, yalan söyleyebiliyor, idârecilerine1 sövüyor2 /

Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
Temiz, M. Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.doc, En Son
EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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sövebiliyor, emperyalist güçlerle iĢbirliği içinde kolayca çalıĢabiliyor
görebilirsin3.
Bu nedenle benlik (ucub) deyip geçmeyiniz!
Arapçası „ucub‟ olan “kendini beğenmiĢlik”, özellikle her bir insanda,
Ġslâmî Ve Kültürel Câhillik üzerinden geliĢir. ġu andaki kötülerimiz ve
âsîlerimiz arasında, en zararsızı gibi görünen, bu sinsi câhilliğin,
insanlarımız üzerindeki olgunlaĢmıĢ, olumsuz meyvelerini, daha çok son
yıllarda olmak üzere, yaklaĢık 200 yıldır görüyoruz / görmekteyiz. Bunların
diğer kötü huylarla karmaĢıklaĢmıĢ binlercesini de, artık her gün ortalıkta
görüyor ve biliyoruz.
Kendini beğenmiĢliğin somut görüntüsü, baĢkalarını aĢağı ve
değersiz görmekle kendini ortaya çıkarmakta, bugün her kesimde
görülegelmektedir. Bunun en az görüldüğü kesim, tasavvufu yaĢayan, hâl
ehliyle, olgun (takvâ sâhibi) mü‟minlerdir. Bu sinsi ucub hastalığı,
günümüzdeki bir kısım hocalarımızda da, maalesef, oldukça fazla vardır.
Huzur yollarını mensuplarına baĢka kültürler, daha çok „kendi
menfaatlerini‟ düĢünerek / düĢündürerek; Ġslâm Ve Kültürümüz ise
„baĢkalarının menfaatlerini‟ düĢünerek / düĢündürerek, bulmayı gösteriyor.
Bu nedenle baĢka kültürlerin özlerinde, „benlik‟ kavramı varken, bizim
Kültürümüz‟ün özünde „biz‟ kavramı bulunmaktadır. BaĢka bir ifâdeyle,
baĢka kültürlerin esâsında „ego-benlik4„, bizim Kültürümüz‟ün esâsında ise,
„biz ve paylaĢma‟ kavramı hâkimdir.
Ama, ne yazık ki, günümüzde insanlarımızın bir kısmı,
Kültürümüz‟den haberleri olmadığı ya da ondan soğutulduğu veyâ baĢka
kültürlere özendirilip yönlendirildiği için, bunlar, gün geçtikçe baĢka
kültürleri yaĢama gayretine girmekte, bencillikleri bu nedenle giderek
2
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 Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜR
KĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜR
KĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son EriĢim Târihi, 23.04.2014.
3
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
Ġnternet 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 EriĢim Târihi: 19.04.2014.
4
Temiz, M., Bencillik, Ben! Ben! Ben!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, En Son EriĢim Târihi: 19.10.2013.
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artmaktadır. Artan bencilliklerin sonucunda da, toplumumuz ayrıĢmaya5,
yalnızlaĢmaya doğru hızla yol almaktadır. Kısacası günümüzde Ģeytanın yeni
adı, egodurdur ya da benliktir desek, pek abartı olmaz, sanırım.
1990‟lı yıllarda bir gazete, Almanya‟da Müslüman olan, bir gençten
bahsediyordu. Gencin, Müslüman olunca, duygularını Ģöyle ifâde etmiĢ
olduğunu okumuĢtum:
“Müslüman olmadan önce sâdece kendimden sorumlu olduğumu,
Ģimdi ise, bütün insanlardan sorumlu olduğumu hissediyorum.”
Bu nedir, biliyor musunuz?
Bu bakıĢ açısının, îman nûruyla, fıtrî (yaratılıĢ) mecrâsına girmesidir.
Gerçekten, Ġslâm ve Kültürümüz‟ü inceledikçe, zamanla insanlara ve
yaratılmıĢlara karĢı, Ģartsız, katıksız ve karĢılıksız olarak, daha çok sevgi
duymaya, Yunus‟un dediği artık, „Yaratılanı hoĢ gör, Yaratan‟dan ötürü‟
felsefesine daha çok yaklaĢmaya baĢladığımı bizzat ben de hissettim,
hissedyorum. Hattâ Ģu sıralarda, kim olursa olsun, günah iĢleyen insanları
gördükçe, onlara durmadan duâ etmeden geçemediğimi de îtiraf etmek
zorundayım.

Temiz, M., “Ama Bizleri AyrıĢtırdılar”, Bir „Facebook‟ Diyaloğu Ve Sonrası…, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BĠZLERĠ%20AyrıĢtırdılar.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/AMA%20BĠZLERĠ%20AyrıĢtırdılar.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.

.Suman, D., ġeytan‟ın Yeni Adı: Ego, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kuraldisidergi.com/5485/seytan%E2%80%99in-yeni-adi-ego/, En Son EriĢim Târihi: 01.06.2014.

Bu dönüĢümümde, elime sıçrayan kaynamıĢ çay suyunun ıstırâbını yaĢayınca, Cehennem‟in dehĢetini
kavradığımda, buna kimsenin dayanamayacağını hissediĢimin büyük etkisi olmuĢtur. Bu gerçekleri bilmeyenlere
ancak en etkili olarak duânın fayda verebileceğini düĢünüyorum. Çünkü Müslümanların birbirlerine yaptıkları
duâlarla anne ve babanın çocukları için yaptıkları duâların reddedilmedini biliyoruz. Allah‟ın (CC) sevgili bir kulu,
deniz kenârında eğlenen coĢkulu genç kızların yanından geçiyormuĢ… Kızlar, ondan “bize duâ et dede”
dediklerinde, Allah‟ın (CC) sevgili kulunun nasıl davrandığını bir düĢününüz! Onun, “Allâhü Teâlâ sizleri
Cennet‟te de böyle sevinçli etsin!” Ģeklinde yaptığı duâ, beni müthiĢ bir Ģekilde etkilemiĢtir.
Çocukların okuduğu kitaplar husûsunda seçici olmalıdır. Gençliğimde bozuk kitaplar okumuĢ olsaydım,
böyle güzel davranıĢlardan hiç haberim olur muydu? DüĢününüz! Marksist kitapları okuyanların Marksist, Leninist
olduklarını; sağcı Masonik kitapları okuyan çocukların kapitalist olduklarını; halkçı kitapları okuyanların,
kültürlerinden bihaber oldukları ve aĢırıya saplandıkları için militarist solcu ve anarĢist olduklarını; kültürel ve dinî
ölçüleri zorlayarak aĢırılığa kaçmıĢ bâzı Müslüman yazarların kitaplarını okuyanların Ģiddet yanlısı gruplara
karıĢtıklarını bilmelisin! Atatürkçü kesilenlerin önemli bir kısmının Ġslâm‟a karĢı tavır aldıklarını, Müslümanları
Cumhûriyet düĢmanı olarak vasıflandırdıklarını görmüyor muyuz? Cumhûriyet‟in ilk yıllarında ödenek çıkartılarak,
sırf Medresede yetiĢmiĢ, yurt dıĢına hiç gitmemiĢ, Sunî Ġslâm âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır‟a Kur‟an‟ın
tercüme ettirildiğini bilmeyen var mı? Günümüzdeki Atatürkçülerin, Müslümanları Cumhûriyet düĢmanı saymaları,
apaçık Kültür câhili olduklarının bir örneği değil mi? Bütün bu sapmaların temelinde ya kendi Kültürümüz‟ün temel
esaslarını yeteri kadar bilmemek ya da bilinçli bir hâinlik yatmaktadır. Daha çok rejim kurbanları oldukları için
Kültür câhili olanları hepimiz affedebiliyoruz. Çünkü onlar bilmediklerinden ya da yanıltıldıklarından dolayı bir
dereceye kadar mâsum sayılabilirler ama hâinleri aslâ… Bu nedenle, okutulsun-okutulmasın kavgaları nedeniyle
yıllarca okullarımızda bu zehirlere karĢı okutulamayan, kendi Kültürümüz‟ün temel esaslarının, kestirme bir
panzehir olarak, okullarımızda yeni nesillere olsun bir an evvel doğru-dürüst öğretilmesi gerekmektedir.
5
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Ġnsanları, insanlık fıtratı doğrultusunda geliĢtiren Ġslâm
Kültürümüz‟ün bu insânî özelliğini aman göz ardı etmeyiniz!

Ve

Yüksek Lisans‟ta danıĢmanlığını yaptığım bir araĢtırma görevlimiz,
Boğaziçi Üniversitesi‟nde Doktora‟sını yaparak Bölümümüze geri
döndüğünde, orada iken bir yaĢlı hocanın, birçok baĢarılara imzâ atan, bir
öğrencisini Ģiddetli bir Ģekilde kıskandığını, onun baĢarılarını gölgelemeye
çalıĢtığını söyleyince, o zaman buna önce hayret etmiĢtim. Ama Ģimdi,
inandığı ve özlemi içinde yetiĢtiği, baĢka kültürler açısından, bu hocanın bu
kıskançlığını artık kolayca îzah edebiliyorum.
Îmân Zâfiyeti7
Nefislerine hâkim olamayanları, örneğin, iyi cins, özengisiz bir çıplak
Arap Atı‟nın sırtına binen bir insana benzetebilirsiniz. Burada atın
kontroldan uzak olması, nefsin insana hâkimiyeti demektir. Atın üstündeki
insan, böyle çıplak bir atı kendi istediği Ģekilde kontrol edemez. O at, insanı
her tarafa götürebilir, binicisi de, hiçbir zaman, atın hareketlerine engel
olamaz, ata uymak zorundadır.
Îmânî zâfiyet, nefsin hâkimiyetine, iyi niyet ve hayrın azalmasına,
gönlün kirlenmesine yol açar. Bütün bunlar da, benliği kamçılar ve besler,
onu gittikçe azdırır. Benliğin bir özelliği de, yalnızca kendini beğenmektir.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Bir insanın kendini beğenmesi, kötülük
olarak o kiĢiye yeter.‟ buyurmuyorlar mı?
Kendini beğenen, hiç bedduâ etmekten kaçınabilir mi? Aslâ
kaçınamaz!
Demek oluyor ki bedduâ etmek, temelde nefsin azgınlığının bir
sonucudur. Azgınlık ise, hatâlarda bile bile ısrar sonunda, nefsin hâkimiyeti
altına girmek ve doğruluktan kopmakla baĢlar.
Hatâlara düĢenleri belâlarla temizlemek, kullarını çok seven, Hak
Teâlâ‟nın âdetleri arasındadır. Rahmet yüzünün bir ifâdesi olan, Hak
Teâlâ‟nın bu davranıĢı, madalyonun bir baĢka yüzüdür.

6
Temiz, M., Kültürümüz‟ün Koruyuculuğu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.doc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
7
Temiz, M., Hak Ve Bâtıl Mücâdesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Kula belâ gelmez Hak yazmayınca,
Hak belâ yazmaz kul azmayınca.
Hak kuldan intikamı kul ile alır.
Dinî irfan bilmeyen bunu, kul etti sanır.
Allâhü Teâlâ Nisâ Sûresi‟nin 135. Âyeti‟nde, „Ey îman edenler!
Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için
Ģâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.‟ buyuruyor.
Gerçek (hak) sözlü insanlara Allah (CC) her zaman yardım eder,
onların iĢlerini toplu kılar, hattâ günahlarını bile bağıĢlar8. Allah (CC) böyle
kimseleri, Mâide Sûresi‟nin 105. Âyeti gereğince, hıfz-ı himâyesine alır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Tehlikeli de olsa doğruluğa sarılınız.
Muhakkak ki kurtuluĢ doğruluktadır9“ buyurmuĢlardır. Hz. Ali (RA)Ω da
“Her zaman doğru konuĢun; çünkü o kurtarıcıdır.” demiyor mu?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten ve kötülüklerden
alıkoymaya gayret edeni öven, Yüce Allah (CC), „Ġçinizden hayra çağıran,
iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir topluluk olsun; iĢte onlar kurtuluĢa
erenlerdir10.“ buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün hayâtı
boyunca, fıtratı (yaratılıĢı) îcâbı, Allah‟ın (CC) emri gereğince, mü‟minlere
karĢı Ģefkat ve merhâmetle muamele etmiĢ11; huysuzluk, katı yüreklilik ve
kaba konuĢmaktan hep sakınmıĢ, insanların en hayırlısı olarak yaratılan12
ümmetine de, ya hayır söylemesini, ya da susmasını tembih etmiĢtir13.
Bir kimsenin, benliğine (nefsine) uyarak, diğer bir kimseye, „fâsık‟
veyâ „kâfir‟ gibi kelimelerle söz atmasını da yasaklayan, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, „O, kimsede bu hâller mevcut değilse, bu gibi sözler onu
söyleyene döner.14“ demiĢlerdir.



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey îman edenler! Allah'a karĢı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki
Allah sizin iĢlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük
bir baĢarıya ulaĢmıĢtır.”

Mâide Sûresi, âyet 105: “Ey îman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan
sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüĢü Allah‟adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.”
9
Ġbn-i Ebi Dünyâ.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
10
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
11
Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kâfirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz Ģeylere göz atma, onlara
karĢı üzülme ve müminlere kanadını indir.”
12
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 110: “Siz insanlar için çıkarılmıĢ ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere
yaratıldınız.”
13
Riyâzü's-Sâlihîn.
14
Riyâzü's-Sâlihîn.
8
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ġimdi bu açılamalardan ne anlamıĢ bulunuyoruz?
Tıpkı Ġbrahim Hakkı Hazretleri‟nin:
“Hak Ģerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler.
Ârif anı seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…”
terennümleri ahenginde ve içeriğinde, eskiden gizliden yapılanları, gönül
gözleri ile seyreden ârifler gibi, bugünkü mücâdelelerin iç yüzünü de Ģu
imkânlar içinde, günümüzde, özgür olanlarla gönülleri açık olanlar, benlik,
ideoloji ve kindarlık duygularıyla perdelenerek körleĢip göremeyenlerin
yanında, apaçık olarak seyretmektedirler
İstidrac
Madalyonun bir yüzü daha vardır ki bu, benliğin aĢırı ucunda oluĢan
istidracdır15. Ġstidraca kapılmıĢ insanların iplerini Hak Teâlâ, serbest
bırakmıĢtır. Bu istidrac sâhiplerinin olağanüstü hâller göstermelerine dahî
müsaade edilmiĢtir. Biliyorsunuz, peygamberlerin gösterdikleri olağanüstü
hâllere mûcize, velîlerin gösterdikleri olağanüstü hâllere kerâmet dendiği
gibi, böyle yollarını sapıtmıĢ aĢırı sapıkların gösterdikleri hâllere ise, istidrac
denmektedir.
Yüce Yaratıcı, istidrac sâhiplerine hayatta hiçbir sıkıntı vermediği
gibi, bütün arzûlarını da eksiksiz yerine getirir. Bunu Yüce Allah (CC), sırf
Âhiret‟te hesâba çekip azâbını tattıracağı sırada, o sapığın, „Yâ Rab‟bi!
Ġstediklerimi vermediğin için bu günahları iĢledim.‟ ya da “Ġstediklerimi
verseydin, bu günahları iĢlemezdim.” demesin diye yapmaktadır.
Daha çok nefislerin hâkim olduğu bugünkü dünyâda, Türkiyemiz‟de
de enteresan olaylar olmaktadır. Öyle ki, bu nedenlerden dolayı, hiçbir Ģey
artık, Türkiyemiz‟de de eskisi gibi olmaz / olmuyor / olmayacak…
Çünkü Dünyâ dönüyor16, her Ģey değiĢiyor… Tıpkı bir zamanlar
Kur‟an okutan hocaları, sürek avı ile jandarmalara yakalatıp Müslümanları
15
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc, En Son EriĢim Târihi:
22.03.2014.
16
Temiz, M., Dünyâ Dönüyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
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olmadık zulümlere tabîtutan zihniyetin bugünkü uzantılarının da, artık, 17
Aralık 2014‟ten sonra, „Tencere yuvarlanmıĢ, kapağını bulmuĢ…‟ atasözü
gereğince, artık kendilerine uygun, Pensilvanya‟da ikâmet eden, bir „hoca
efendilerinin‟ olması gibi…
“Büyük lokma ye de, büyük söz söyleme!” demiyorlar mı?
Mahviyet
Mahviyet, eğitim ve terbiye ile benliğin hâkimiyetinin yok edilmesinin
ilmî adıdır. Bu, insanın benlikten sıyrılıp, bir hiç olduğunu anlaması ve o
Ģuurunu dâimâ muhafaza etmesidir. Bu, bir kabul değildir, iĢin gerçeğidir.
Müslümanın bu gerçeği anlayıp, nefsini gönlün kontrolüne, Ġslâmî ölçülere
vermesidir. Bu nedenle, insanın nihâî hedefi, mahfiyet17 olmalıdır!
2000‟li yıllarda Üniversite‟de odamda otururken, bir öğretim üyesi
tarafından kapı vurulmuĢ, aralanmıĢ, bir arkadaĢ selâm vererek, ne yaptığımı
sormuĢtu. Burada belirtmek istediğim hedef, iĢte bu cevâbın içinde
bulunuyordu. ArkadaĢa cevâbım, aynen Ģöyle olmuĢtu, o zaman:
“Mahviyetimin yarıçapını sonsuza kadar büyütmeye çalıĢıyorum.”
ġu satırların, aklı baĢına sonradan gelmiĢ, yazarı olarak ben de
nefsimi, hayâtımın sonuna kadar, bu mahviyet hâline zorlamaya kararlıyım,
iĢte, böylece... Onu size de tavsiye ederim…
Ama muvaffâkiyet, yalnızca Allah‟tandır
dilemesiyledir18. O da asıl gerçek, tabiatıyla…

(CC)

ve

O‟nun

http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://gayalo.net / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
03.01.2013.
("Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı 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 neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en
son on gün zarfında nihayetlendirilmesi." (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945)
"Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.)
17
Temiz, M., Mahviyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.04.2014.
18
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
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BENLĠK YA DA BENCĠLLĠK
“BEN! BEN! BEN!”
"Resûlüm gördün mü, o nefsinin istek ve arzûlarını put edinenleri ."
Furkan Sûresi, âyet- 43
“Benlik Ģeytandandır19.

Allah‟ın Paylaştırması
Batı Kültürü‟nün bilimsel sonuçlarını Batılılarda, en güzel bir
Ģekilde, bencillik olarak özetleyen, kelimenin kaynağı olan „ben‟ sözcüğü, bu
kültürdeki yaĢam felsefesinin temel özelliklerini Ģekillendirmekte,
yansıtmakta, bu özelliğiyle âdetâ, sembolik sosyal bir kavram özelliği
taĢımaktadır.
ĠĢte, karakteristiği tâ Ģeytana kadar uzanan, çoğu sorunların menĢei
olan bencilliğin, asıl kaynak kelimesi ya da kavramı, „ben‟dir.
„Ben‟in çoğulu ise Türkçe‟de, biliyorsunuz, „biz‟ oluyor…
„Biz‟ kelimesi ya da kavramı ise, bizim Kültürümüz‟ün özü, özeti ve
âdetâ sembolüdür... Özellikle Müslüman Tük Milleti‟nin yâni Milletimiz‟in,
kim ve hangi milletten olursa olsun, her zaman haksızlığa uğrayan mazlum
veyâ mazlumların yanında olması, bu Kültürel özelliğimizin uygulamadaki
bir yansımasının sonucudur.
İnsanoğlunun Yaratılış Nedeni
Ġnsanoğlu Dünyâ‟ya, denenmek, imtihan olmak ve sonunda da ya
sınavı kazanıp Cennet‟e gitmek ya da sınavı kaybederek Cehennem‟de ebedî
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 EriĢim Târihi, 07.04.2014.
19
https://kalpteniman.tr.gg/Benlik-%26%23350%3Beytandand%26%23305%3Br.htm
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kalarak, yanmak, „ütülenmek‟ için gönderilmiĢtir. Allah‟ın (CC) Âhiret
Âlemi‟ni paylaĢtırması bu Ģekildedir.
Zerreden kürelere kadar, Evren‟de ne varsa her Ģey, Allâhü
Teâlâ‟nındır. Onun için sık sık duyarsınız, „Mülk Allah‟ındır denmiyor mu?‟
ĠĢin içinde denenme olduğu için, Allâhü Teâlâ insanları, aynı ölçüde ve
karakterde yaratmamıĢ; bâzılarını bâzılarından akıllı, kâbiliyetli, bâzılarını
bâzılarından zayıf, beceriksiz yapmıĢtır20.
Yine aynı sebepten dolayı, mülkünden bâzılarına çok, bâzılarına az
vermiĢ, sonuç olarak, insanları hep birbirlerine dâimâ muhtaç hâlde
bırakmıĢtır. Gâye bu nîmet ve imkânlarla, sınav sebebi oluĢturup bunlarla,
onların özgürlüklerini, kendi akıl ve irâdeleri ile ne Ģekilde kullandıklarını,
ortaya çıkarmaktır.
Mü‟min bir Müslüman‟ı kendinden aĢağı görmek, ona hakir bir gözle
bakmak çok büyük bir günahtır! Evet, çok büyük günah! O kardeĢini de Allah
(CC) yaratmıĢtır. Hattâ mahlûkâtın hepsi de Allah‟ındır. O Allah‟ın (CC)
yarattığı mahlûkâtı, hele hele bir Müslümanı mü‟min olduğu hâlde, hor
görmek, hakir görmek, günah olarak o kiĢiye yeter, zâten!
Ġsterseniz, bu konuda, Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretlerini
dinleyelim:
“Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü, baĢı da…
Olsun ama Allah‟ın kuludur. Onu hakir görme! Elinden geliyorsa, yardım et!
Hakirliğinden dolayı onu ta‟yip etme! Bilinmez insanın içindeki cevher…”
“Onun için, onlara, herkese yâni, elden gelen hürmet, saygı, zayıfların
yardımına koĢmak, büyüklere karĢı hürmet ve saygıda bulunmak
Müslümanların vazîfesidir21.”
İnsanlar Eşit Değildirler
Tembellik bir adamı esir yapar.
Firdevsî

Ġnsanlar hayatta birçok bakımdan eĢit değildirler…
Kim demiĢ insanlar eĢit diye? Hele hele kadın-erkek eĢitliği, o kadar
saçma bir Ģey ki!



CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Mahviyet (M. Zâhid Kotku), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi: 2.12.2012.
21
Temiz, M., Mahviyet (M. Zâhid Kotku), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi: 2.12.2012.
20
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Ne kadar saçmalıklar varsa, bunların hepsi de Batı kaynaklıdır,
bilesiniz!
Evet, Allah (CC) kendi açısından bütün insanları tarağın diĢi gibi eĢit
olarak yaratmıĢtır. ġöyle ki:
Ġslâm, hangi ırk, dil ve ülkeden olursa olsun, bütün Müslümanların
birbirinin kardeĢi olduğunu bildiriyor… “Allah indinde herkes insan olarak,
bir tarağın diĢleri gibi birbirine eĢittir.” sözü bu bakımdan doğrudur…
Namaz kılarken, en büyük rütbeli bir Müslümanla en küçük rütbeli, en
zenginle en fakir, bir beyazla bir zenci Müslüman yan yana durur ve Allâhü
Teâlâ‟ya birlikte secde ederler. Dinimizde ırk ve millet üstünlüğü yoktur.
Mesela tarağın diĢi gibi eĢitlik burada vardır.
Ama Müslüman zenci bir hizmetçi, kâfir bir beyaz kraldan üstündür.
Burada eĢitsizlik geçerlidir. DüĢünsenize mü‟min bir Müslüman hiçbir kâfire
eĢit olabilir mi? Çünkü kâfir kral ebedî olarak Cehennem‟de, Müslüman
zenci hizmetçiyse ebedî olarak Cennet‟te kalacaktır.
Bütün saçmalıklar Batı kaynaklıdır, dedik ya… ĠĢte bir tâne daha size:
“Amerikalılar, 1000 Iraklı‟dan üstün diyorlar.” Hooppalaa, denir,
değil mi Ģimdi!
Görüyorsunuz ya, Ġslâm‟dan nasipsiz olan, Batılılar yaĢam Ģartlarını,
hep Ġslâm‟daki hak kavramının zıddı olan, bâtıl alanlardan seçmiĢ
bulunuyorlar…
Batılılar, “insanla eĢit” diyorlar ya… Prof. Dr. Ahmed Yüksel
Özemre hocamız bakınız ne diyor:
“Ġnsanların eĢit doğdukları da, eĢit oldukları da aslında hiç
görülmemiĢtir. Aynı yumurta ikizleri bile kilo ve boy bakımından
birbirlerinden farklıdırlar. Ayrıca, bir çocuk, koca bir servetin doğuĢtan
sâhibi olarak, Dünyâ‟ya gelirken, bir diğerinin ise üzerine kundak niyetine
saracak bir bez parçası dahî bulunamayabilmektedir.”
“Kimisi bir sultanın çocuğu olarak doğarken, kimisi de bir kölenin
mecbûren köle olacak çocuğu olarak dünyâya gelmektedir. Bu durum
karĢısında, Allah‟ın bilfiil bahĢetmediği eĢitliğin lâfzen lûtf ve ihyâ
edilebileceğini sanmak gibi bir serapla insanların kendi kendilerini aldatıp
avutmalarındaki garâbet ne kadar ibret vericidir!”
ĠĢte bu garâbetlikleri, yalnızca, hep Batılılarda görüyoruz.
12

Özemre hocamız devam ediyor:
“Kadın-erkek eĢitliği ise tam bir kuruntudur. Kadın da erkek de
morfolojileri bakımından olsun, yüklendikleri görevler bakımından olsun ve
kadının yasalar önündeki çok isâbetli ve de islâmî adâlet‟e uygun “imtiyazlı
durumu” bakımından olsun, aslâ eĢit değildirler.”
“Fırsat eĢitliği” de yalnızca bir ütopyadır ütopya... ÇemiĢkezek
ilköğretim okulunu, Millî Eğitim Bakanlığı‟nın müfredat programına uygun
olarak, birincilikle bitirmiĢ olan bir çocuk ile Ġstanbul‟da paralı bir
ilköğretim okulunu birincilikle bitirmiĢ ve son iki yılını da özel derslerle
takviye ederek Anadolu Liseleri giriĢ sınavında özel olarak hazırlanmıĢ olan
bir çocuğun aynı giriĢ sınavında, aynı sorulara tâbi‟ olmaları, zâhiren bir
fırsat eĢitliğidir ama sınavın ilkokul müfredâtı dıĢından sorular da ihtivâ
etmesi acabâ hangi adayın lehinedir? Ve bu durumda fırsat eĢitliği korunmuĢ
olmakta mıdır? Uygulamada buna benzer örnekleri sonsuzadek çoğaltmak
mümkündür.”
“Ġnsanların yasalar karĢısında eĢit olduğu” da objektif gerçeği
yansıtmamaktadır. Bu doğru olsaydı, meselâ milletvekillerinin ve öğretim
üyelerinin, subayların ve altmıĢ yaĢının üstündeki emeklilerin avâma nazaran
hiç bir imtiyâza sâhip olmamaları gerekirdi; ya da hiç değilse memur, iĢçi ve
Bağ-Kur emeklilerinin aralarında emekli maaĢları ve sağlık teminâtı gibi
diğer imkânları bakımından hiç bir fark olmaması gerekirdi.”
“Kur‟ân‟da ise müsâvat (eĢitlik) kelimesinin bulunmamasının hiç
kuĢkusuz Ġlâhî Hikmet‟e dayalı bir sebebi vardır. Allah, Nahl sûresinin 90.
âyetinde, insanlara müsâvatı değil, adâleti ve ihsânı emretmektedir. Burada
adâlet ve ihsânın birlikte zikredilmesinin de büyük bir hikmeti vardır. Çünkü
çoğu kere: 1) ihsânsız adâlet: zulme, 2) adâletsiz ihsân ise: nifâka sebep
olabilmektedir.”
“EĢitlik” Batı Medeniyeti‟nin îcâdı olan bir düĢünce kalıbı
(paradigma)‟dır paradigma. Türk-Ġslâm an‟anesinin “Adâlet ve Ġhsân”
paradigması yerine Tanzîmatdanberi bu Batı paradigmasının yerleĢtirilmiĢ
olması ve Devlet‟in de, vatandaĢlarına adâlet ve ihsân ile muamele etmek
yerine, kendisini ille de „eĢitlik çerçevesi içinde‟ muameleye mecbur sayması
herkesi gitgide tahrîk etmiĢtir.”
“Bunun sonucu olarak, insanlar kendinde bulunmayanı eĢitlik adına
arsızca talep etmeye baĢlamıĢ ve böyle bir motivasyonla ileri sürülen
taleplerin olağanüstü bir yaptırım potansiyeline sâhip olduğunu görmekten
de büyük zevk almıĢlardır.”



ütopya: GerçekleĢtirilmesi imkânsız tasarı veyâ düĢünce…
paradigma: Değerler dizisi
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“O târihten bugüne kadar Türk toplumunu sarsan, çoğunlukla da
Basın‟ın belirli bir kesiminin coĢkuyla desteklemiĢ olduğu (meselâ sayısız
hükûmet darbeleri gibi) bir sürü fâhiĢ hatâ ve suç, anarĢik baĢkaldırıĢlar,
terör (yâni eĢkiyâlık) ve (meselâ lûtîlerin durumları, evlilik müessesesinin
fuzûlîliği ve kadınların ve erkeklerin ayıplanmaksızın her türlü cinsel
özgürlüğe sâhip olmaları gibi) daha bir sürü edepsizlik ve fuhĢiyât ciddî
ciddî hep eĢitlik adına meĢrû gösterilmeğe kalkıĢılmıĢtır22.”
Bunun için hadiste bildirildiğine göre Allah (CC) Ģöyle buyuruyor:
“Zenginliği istediğime, ilmi isteyene veririm.”
Ama insan, okumadığı, öğrenmediği, kısacası câhillikte ısrar ettiği
için bunları bilmiyor, „Ben çalıĢtım, ben kazandım, o hâlde bu mülk, bu servet
benim, benim hakkım!‟ diyor.
Ayrıca insan, uydurulmuĢ sunî eĢitlik kalıplarının dayatıcı
ĢartlanmıĢlığı içine sokulmuĢtur. Bu ĢartlanmıĢlığın sarhoĢluğu içinde çalıĢıp,
kazanıp geçimini sağlayamayanlar için de, „O da çalıĢsın, kazansın! ÇalıĢıp
kazanamıyorsa, ben ne yapayım!‟ diyor.
Çocukluğumu yaĢadığım sıralarda, en görkemli devrini yaĢayan,
Komünizm, bilirsiniz, bu sakat sunî eĢitlik edebiyatı curcunasından türemiĢti.
Katherine Mansfeild, „Aç insan kolay kandırılır.‟ diyor. O dönemde,
câhil insanlar, bu temelsiz fikirlerle oyalanarak aç bırakılmıĢ, zenginlerin
mallarına saldırtılmıĢtır.
Sonuç olarak insanlar “ben, ben,…” diyerek hep kendilerini düĢünür
hâle getirilmiĢler / gelmiĢlerdir.
İslâm‟da Adâlet ve İhsân Kavramı
Adâlet kutup yıldızı gibi yerinde durur
ve geri kalan her Ģey onun etrâfında döner.
Konfiçyus

Bir de Ģu var. Aslında bütün mülk Allah‟ındır (CC)…
Bu durumda insanın ne yapacağını Allah (CC) insanlara, çeĢitli
yollarla bildirmiĢtir. Allah (CC) tarafından bildirilmiĢ olan bu bilgilere, ilim
22
Özemre, A.Y., İslâm, "Hoşgörü" Ve "Eşitlik", Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.ozemre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=57, En son EriĢim Târihi:
11.06.2011.

14

diyoruz… Ama ne yazık ki insanlar, öyle ya da böyle bugün dahî, bu
bilgilerden mahrum bırakılmaktadırlar.
ĠĢte bu ilâhî bilgi noksanlığına ise, “câhillik” diyoruz… Yâni câhillik,
Allah‟ı (CC) tanımamak ve O‟nun tarafından bildirilmiĢ olan, bu bilgilerden
mahrum olmaktır.
Günümüzün aydın (!) geçinenleri, „câhillik‟ten tahsilsizliği ve / veyâ
kariyersizliği anlıyor ki, aslında onlar adına bu da, katmerli bir câhilliği
oluĢturuyor…
Bu konuda Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri‟ne kulak verelim:
“Bizim büyüklerimizin çoğu ümmîdir, câhil değildir. Câhil diye,
Allah‟ı tanımayana derler. Ümmî okumasını, yazmasını bilmeyene derler.
Peygamberimiz de ümmî… Bütün evliyâların çoğu ümmî… Okumasını,
yazmasını bilmedikleri hâlde, içlerinde merhâmet gâliptir, Ģefkat gâliptir,
sevgi gâliptir. Ondan dolayı, Allâhü Teâlâ onları kutup bile yapmıĢtır, evliyâ
yapmıĢtır. Onun için üstüne, baĢına bakarsın da hoĢuna gitmez ama Allah‟ın
sevgili bir kuludur23.”
Câhil zannediyor ki, her Ģeyi kendi kazandı, kendi yaptı… Öyle ki,
bilgisiz insan, Allah‟ın (CC) nîmetlerini insanlar arasında adâletli olarak
dağıtmak için, Yeryüzü‟ne elçiler gönderdiğinden habersiz… Kendini mutlak
mülk sâhibi zannediyor. Ama iĢ öyle değil… Bakınız:
“Hocaysan, hocalığı veren Allah! Âlimsen, hâfızsan, hâfızlığı veren
Allah! Zenginsen, zenginliği veren Allah! Kuvvet, kudret sâhibiysen, onları
veren yine Allah! 24 “ demiyor mu, Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri?
Kısacası, fakiri, zayıfı, düĢkünü düĢünmeyen, hor gören, “Ben aklımı
kullandım, çalıĢtım, kazandım! O da aklını kullansın, çalıĢsın kazansın!”
diyen zavallı, aslında yaratılıĢ sebebini bilmiyor. Zır câhil denilenler, iĢte
bunlar…
Sonuçta böyle zır câhiller, mülk ve zenginliğini hep kendi
becerikliliklerine indirgeyerek, Ģeytanın „benlik tuzağına‟ yakalanıp, “Ben!”
nakaratı bütün rûhuna hâkim olmaktadır. Bugünkü fitnelerin, felâketlerin baĢı
da, bu benlikten kopuyor, iĢte...
Kötülüğü adâletle, iyiliği iyilikle karĢıla!
Lao Tse
23
Temiz, M., Mahviyet (M. Zâhid Kotku), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi: 2.12.2012..
24
Temiz, M., Mahviyet (M. Zâhid Kotku), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi: 2.12.2012..
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Yaratılanı Kınama! Ona İhsan Et
Benlik sıfatı ağır basanlar elbette, kirâsını veremeyeni kapı dıĢarı
atacaktır,
zayıf
ve
düĢkünlere
yardım
etmeyi
akıllarından
geçirmeyeceklerdir. Ama Mehmet Efendi (RhA), bu görüĢte değil:
“Zînet-ül hayattır dünyâ, nolacak, hepsi fânî… Bugün çalım satar
insan… ġunu yapar, böbürlenir. Tabaka tabaka ya, insanlar...”
“Kendinden aĢağı bir Müslüman‟ı hakir görmekten daha büyük bir
günah yoktur! Çok büyük günah! O kardeĢini Allah yaratmıĢtır. Hattâ,
mahlûkâtın hepsi de Allah‟ındır.”
“O Allah‟ın yarattığı mahlûkâtı hor görmek, hakir görmek, hele hele
Müslüman olsun da!
Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü, baĢı da…
Olsun ama Allah‟ın kuludur.
Onu hakir görme! Elinden geliyorsa, yardım et! Hakirliğinden dolayı
onu ta‟yip etme! Bilinmez insanın içindeki cevher…”
Sonunda ne olacak? Yine Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri‟nin
dilinden cevap verirsek:
“Bunları kendine mâl etme! „Bu benim sây-ü gayretimle olmuĢtur.‟
deyip de meydana çıkma! Çünkü bu meydana çıkanlar, firavunlar misâli,
helâk olur giderler. Allah esirgeye!”
Bize Düşen Ne Olmalı?
Durmak ölüm, taklit uĢaklıktır;
çalıĢmak ve yetiĢmek ise hayat ve özgürlüktür.
L.Y. Rauch

Ġnsanlar zannediyorlar ki, bütün iĢleri kendileri yapıyorlar… Hayır,
öyle değil! Hayır ve Ģerrin Allah‟tan (CC) olduğu, îmanın 6 Ģartından biri…
Senin elinde sâdece küçük bir irâden var, o kadar... Ġstersen onu iyilik
ve güzellikler niyeti için kullanabilirsin… Allah (CC) dilerse, onu kabul eder
ve o niyetini yaratır.
ĠĢte burada o yaratılan Ģey için sakın, „Ben yaptım‟ deme! ĠĢte bütün
incelik burada… Nefsine pay çıkarma! Nefsini ortadan kaldır! „Bir yaprağın
düĢmesinin‟ dahî Allah‟ın (CC) dilemesiyle olduğunu nefsine kabul ettir!
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Küçücük irâdeni „Ģer‟ için kullandıysan, o isteğini de, sen istedin diye,
bu isteğine râzı olmadığı hâlde, sırf yaratan olduğu için, onu senin için
yaratanın da, yine Allah (CC) olduğuna inan!
Bu inancın seni, inanmayanlara göre, fersah fersah üstün kılar, belki
de bu yüzden, inanmayanların aksine, kurtulanlardan olursun.
Cıva gibi oynayan, kalpler de Allah‟ın (CC) elindedir. Buna da inan!
Zâten kalp kelimesinin anlamı, “hâlden hâle geçen“ değil mi? Kendini
aradan çıkar!
Görüyorsunuz ki, bütün güç ve kuvvet, Allâhü Teâlâ‟nın… Her Ģeyin
Hakîm ve Hâkimi O… Lâilâheillalah!-Allah‟tan baĢka tanrı yok,
Lâmevcûdaillalah-Allah‟tan baĢka var olan bir Ģey yok!
Sana düĢen ey kiĢi, özgür irâdenle O‟na samîmi olarak teslîmiyet,
ardından da Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri‟nin bahsettiği
mahviyet… Bütün gücünü, yokluğunu temsil eden, „0-Sıfır‟ın yarıçapını
büyütmek için harca! Allâhü Teâlâ‟da fânî olmanın gücünü yakala!
Küçük irâdelerini Allah‟ın (CC) murâdına bağlayanlar (râm olanlar),
asıl özgür olanlardır.
Ġnsanların çoğunun, Allah‟ın (CC) murâdına uymamakla, aslında her
Ģeyin esîri olmayı kabul ettiklerine, akılları basmıyor…
Benin Adım Dertli Dolap
Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap,
Böyle emreylemiĢ Çalap,
Derdim vardır inilerim.
Beni bir dağda buldular,
Kolum kanadım kırdılar,
Dolaba lâyık gördüler.
Anın için inilerim.
Ben bir dağın ağacıyam,
Ne tatlıyam ne acıyam,



kalp: Bir hâlden diğer bir hâle çevirme. DeğiĢtirme
râm: Boyun eğen, kendini baĢkasının buyruğuna bırakan…
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Ben Mevlâ‟ya duâcıyam.
Anın için inilerim.
ÂĢık Yunus eder âhı,
GözyaĢı siler günâhı,
Hak‟ka âĢıkam billâhi,
Anın için inilerim.
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“BEN DENĠZLER DERYÂSI‟NIN KAPTANIYIM”
Özler:
“Kin ve kibre öncülük eden benlik”
bütün kötülüklerin anasıdır. Yine Mehmed Efendi (RhA)‟in
Ģu sözünü de kaydedelim:
“Ucub (kendini beğenmiĢlik),
kötülük olarak o kiĢiye yeter (baĢka kötülüğe
artık gerek kalmaz)”…
Benlik (Ucub) gibi kendini
beğenmiĢlik hastalığının, kötülük olarak,
yetmesi husûsunda, Ģeytanın kovulmaktan kurtulamadığı da,
burada konuya uygun olan, bir ana örnek olmuĢ olmuyor mu?
Gerçekten,
“Kin ve kibre öncülük eden
benlik” sarhoĢluğundan kurtulmak, öyle kolay
olmuyor iĢte, Ģeytanın kurtulamadığı gibi… Ve de bu sıralarda
yine bâzı siyâsetçilerimizde de benliğin yeniden debreĢmesi gibi…
Hatırladınız mı
Ģeytan da bu kibir ve benlik yüzünden
kovulmuĢlardan olmuĢtu25…

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Giriş
Üniversite öğrencisiyken, bâzı bunalımlarım nedeniyle26, çoğu Pazar
günleri, Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri‟nin ĠskendepaĢa
Câmisi‟ndeki sohbetlerine çok sık gider olmuĢtum27…
Bir gün, „Kibir ve Benlik‟ konusunu iĢlerken, anlatmıĢ olduğu
masalımsı bir hikâye o gün âdetâ, konunun tuzu-biberi olmuĢtu…
25
Temiz, M. ġeytanın Sonu Nasıl Olacak? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
26
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
27
Temiz, M., Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf, YA
DA http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.doc, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

19

“Ben Denizler Deryâsı‟nın Kaptanıyım”
Köylü vatandaĢ, çamurlu olan, köy yolunda at arabası ile giderken, at
küçük abdestini yapmıĢ…
Yol üzerinde, ayak büyüklüğü kadar bir yerde oluĢan, bir çamur
çukurunda, afedersiniz, atın sidiğinden bir gölcük oluĢmuĢ, duruyor…
Bir müddet sonra bu gölcüğün içine, kenardaki bir ağacın yukarıdaki
yaprakları arsından, bir çöp düĢmüĢ…
Çöp gölcüğün üstünde arasıra, rüzgâr estikçe, ileri-geri, sağa-sola
geliĢigüzel sallanıyormuĢ…
Gübreliklerde büyüyen, bir mavimtırak bir karasinek vardır ya… Ben
köylü çocuğu olduğum için, onu, hızlı ve ânî hareketleriyle, çok iyi bilir ve
tanırım. Hattâ bâzılarının yeĢilimsi kanatları da olur…
Bu sinekler, Ģöyle hızlı ve hırslı manevralarla, zikzaklar yaparak
uçarlar, tıpkı Ģımarık bâzı çocukların önceden ne yapacakları, nerelere
saldıracakları, pek kestirilememesine benzeyen, hareketlerine benzer
Ģekilde…
Derken, bu karasinek, bu göl manzarasını görünce, daha durur mu,
hiç? O an, hemen bu fırsatı değerlendirmeye karar verir:
Bir manevra, bir manevra daha; hemen ardından, sağına soluna hiç
bakmadan ânîden uçarak, çöpün tam ortasına, bir kaptan gibi, oturuverir:
Rüzgârla hafif hafif sallanmakta olan çöp, bu sefer, biraz daha fazla
dalgalanmaya baĢlar, tabiatıyla…
Sineğin keyfine diyecek yoktur, artık, sallanırken!
Öyle ki sinek, her Ģeyi unutmuĢtur, sallanmanın verdiği zevk içinde…
Tek isteği, bizim bâzı dünyâlaĢmıĢ insanlarımızın hayattan tek istedikleri kâm
almalarına benzer Ģekilde, mevcut durumun bu ânında, felekten bir gün daha
çalarak, keyfini çıkarmak…
Böylece, zâten beĢ yüz olan, keyfine bin daha eklenince, bir ara öyle
bir Ģekilde cûĢa gelir ki, kendinden geçercesine kükremeye baĢlar:
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Aklımda kalmıĢ, dinlediklerimi aynen anlatıyorum:
Bir ara, „Ooo!‟ der kara sinek, heyecan içinde:
“Ben, denizler deryâsının kaptanı oldum. Var mı bana yan bakan!”
“Benlik, kin ve kibir” konusunu iĢleyen, Hoca Efendi‟nin anlattıkları
bu kadar idi…
Ancak, bâzen bu hikâyeye bendeniz, „kin ve kibrin sonunun da pekiyi
olmayacağını temsil etmesi açısından, ufak da olsa, bir ekleme yapıyorum,
yeri geldikçe, hayatta vukubulan benzerlerine tam uysun diye…
O da Ģu:
Karasinek, bu heyecanlı sarhoĢluk içinde, sidik deryâsının üzerinde
eğlenip âlem yaparken, „Ben denizler deryâsının kaptanıyım‟ nakaratıyla,
sallana sallana, böylece keyfini sürdürmeye devam etmektedir.
Sinek eğlene dursun; diğer taraftan beri tarafta, çamurlu olan, yolda
baĢka bir köylü vatandaĢ da at arabasıyla, geri geri gelip, manevra yapmakla
meĢguldür.
Karasinek, o sarhoĢluk içinde, bu at arabasının farkında bile değildir.
Derken, manevra yapan, at arabasının bir arka tekerleği, hiç beklenmedik bir
anda, tam da bu sidik gölcüğünün tam ortasından geçmesin mi?
Eyvahhh!
Yaa! ĠĢte olan oluyor, o anda…
Benlik sarhoĢluğu içinde hayattan kâm almakla sarhoĢluğu içindeki o
karasinek, o anda ayılıp kaçamadan ezilip, pislik içindeki çamurun bir
tarafına yapıĢıp kalmasın mı, o cansız hâliyle…
Sonuç
Âraf Sûresi, âyet 95: “Biz de, farkında değillerken onları ansızın
yakaladık.”
Âraf Sûresi, âyet 04: “Nice memleketleri helâk ettik. Onlara azâbımız
gece uykusuna dalmıĢken yâhut gündüz istirahat hâlinde iken gelmiĢti.”
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“Kin ve kibre öncülük eden benlik” bütün kötülüklerin anasıdır. Yine
Mehmed Zahid Kotku (RhA) Hazretleri‟nin Ģu sözünü de kaydedelim:
“Ucub (kendini beğenmiĢlik), kötülük olarak o kiĢiye yeter (baĢka
kötülüğe artık gerek kalmaz)”…
Benlik (Ucub) gibi kendini beğenmiĢlik hastalığının, kötülük olarak,
yetmesi husûsunda, Ģeytanın kovulmaktan kurtulamadığı husûsu da, burada
konuya uygun olan, bir ana örnek olmuĢ olmuyor mu?
Gerçekten, “Kin ve kibre öncülük eden benlik” sarhoĢluğundan
kurtulmak, öyle kolay olmuyor iĢte, Ģeytanın kurtulamadığı gibi… Ve de bu
sıralarda yine bâzı siyâsetçilerimizde de benliğin yeniden debreĢmesi gibi…
Hatırladınız mı, Ģeytan
kovulmuĢlardan olmuĢtu28…

da

bu

kibir

ve

benlik

yüzünden

28
Temiz, M. ġeytanın Sonu Nasıl Olacak? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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„BEN NEYĠM? NĠÇĠN YARATILDIM?
Tolstoy'un AraĢtırmaları‟
Özler:

“Onlar, îman etmiĢ
ve kalpleri Allah zikriyle yatıĢmıĢ olanlardır.
Evet, iyi bilin ki, kalpler Allah‟ın zikri ile yatıĢır.
Râd Sûresi, âyet 28
“Ey Rab‟bine îtaat eden
huzûra ermiĢ ruh, dön Rab‟bine, sen O‟ndan,
O senden hoĢnut olarak! Gir kullarımın içine! Gir Cennetime.”
Fecr Sûresi, âyet 27-30

Şaşılacak Şey!
DüĢünme yeteneklerimin geliĢtiği günlerden beri, aklımın bir
köĢesinde durmadan nefsime sorduğum bir soru vardı. Daha doğrusu, her
sabah kalktığımda, sabahtan akĢama kadar gördüğüm bin bir çeĢit olay ve
hâdiseler esnâsında, kafamda bu soru dâimâ canlı olarak durmakta, beni, hep
cevâbını aramaya sevk etmekteydi. Zannediyorum, aklı baĢında ve düĢünen
her insan da benim gibi, aynı ve benzeri sorularla karĢı karĢıya geliyordur.
Tolstoy da bu soruları çok sormuĢ, kendine…
Rahmetli Necip Fazıl da, bu soruları çok sormuĢ olmalı ki, bakınız bu
konudaki duygusunu, nasıl mısralara döküvermiĢ:
Hiç kalmadı soran; ne var insanda?
Ben duvarda ezik bir böcek miyim?
Yoksa pırıl pırıl tek damla kanda;
Kâinâtı süzen bir mercek miyim?
Evet…
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Günümüzde, „bilimsellik‟ adına, bilmem ne böceğinin ne organından
ya da falanca hücresinden tutun(uz) da, Evren‟in içinde bin bir tâne
bilinmeyen konuyu incelemeye ve bilmeye kalkan, insanoğlunun, bu
bilinmeyenlerin arasında acâyip bir gaflet içinde koĢtururken, kâinâtın en
büyük muammâsı olan, kendi bilinmezliğinin ve sonunun araĢtırılmasını hiç
aklına getirmemesi kadar, ĢaĢılacak bir Ģey, bulamıyor ve göremiyorum!
Dünyâ‟nın Dönmesi Boşuna Değil
Dünyâ‟da olup biten olaylara Ģâhit oluĢumuzun hızının, artan iletiĢim
imkânlarıyla orantılı olarak, gün geçtikçe artması da, insanoğlunun kendine
vakit ayıramaması gafletini de, gittikçe artırıyor. Bununla berâber, söz
konusu bu soru ve bilinmeyenlerin cevapları hakkındaki bu gaflet uykuları,
bir ihtimal çoklarının ilgilerini, benim de merâkımı gittikçe
kamçılamaktadırlar.
Çünkü Nef‟i‟nin
Sanma ki devr-i felek ile Ģâm u seher eyler,
Her vâkıânın âkibetinden haber eyler.
Yâni:
“Dünyâ‟nın dönmesiyle (sâdece) akĢam ve sabahın meydana
geldiğini sanma! (Bu akĢam ve sabah her seferinde) her olayın sonunun
haberini getiriyor.”
Ģeklindeki beytinde belirtildiği gibi, bizler, her gün yeni yeni olayların
haberlerinin getirildiğinin gerçek bilinci içinde bulunuyor muyuz?
YaĢadığımız süre zarfında, bu soru ve bilinmeyenler, Ģüphesiz böyle
devam edip gidecek… Bizden sonra da baĢkaları için sürecek bunlar…
Burada asıl önemli olan, bu soru ve bilinmeyenlerin cevapları hakkındaki
güvenli bilgilere sâhip olup olamamamızdır. Sizce de her hâlde öyle olmalı,
değil mi?
“Hayat bir muammâdır” diyorlar ya, bundan dolayı…
Nitekim, bir sabah kalktığımda, bütün medya, günün en önemli
haberi olarak, Sabancı‟nın ölüm haberini Dünyâ‟ya duyurmaya çalıĢıyordu.
O anda gözüm takvime takılmıĢtı:
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“Ġnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Demek ki, “Sabancı‟nın ömür
denen süresi de, 10 Nisan 2004‟e kadarmıĢ!” dedim, kendi kendime...
Gelecek günler daha kim bilir ne haberler getirecek bizlere?
ĠĢte 10 Nisan 2004 sabahı da, bu haberle birlikte kafamı her zaman
kurcalayan, yukarıda zikrettiğim, o “soru ve bilinmeyenin” cevâbı, tekrar
benliğimi sarmaya baĢlamıĢtı, o gün yine…
Öyle ya, bir gün kuvvetle muhtemeldir ki, birisi de, senin, benim ya
da bir baĢkası için, Dünyâ‟nın dönüĢüyle akarken, biten zaman haberini,
duvardaki takvimde bir târih olarak okuyacak…
Bu konudaki dert ve endiĢelerimizi paylaĢmak üzere, bilgisayarın
baĢına geçip, bir Ģeyler öğrenmek için, dalgın dalgın tekrar baĢladım,
araĢtırmaya…
Ölüm
Akıllı olmak da bir Ģey değil,
mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
Descartes

Ölümü atlatan var mı? Ölüm inkâr edilebiliyor mu? Hayır! Nereden
gelip nereye gidiyoruz?
Bu ve benzer konular, aklımdan birbiri ardınca hızla geçip
gidiyorlardı, yalap yalap... Gerçekten iĢin hiç Ģakası yoktu:
GidiĢ sırasının bir gün de bize gelmesini beklemeden önce,
bilinmeyenler öğrenilmeli, onlarla tanıĢık olunmalıydı, bir bakıma…
Gideceğimiz ince uzun yolu sarsılmaz bir Ģekilde bilmemiz gerekiyordu,
çünkü!
“Hayat bir muammâdır diyorlar” dedim, yine kendi kendime… Ama
aslında, bilinmeyen bir Ģey de yoktu…
Her Ģey biliniyordu, ama benim gibi, 30‟lu-40‟lı hattâ 50‟lili yaĢlara
kadar, ömrünü gaflet içinde harcayıp, son anlarına yaklaĢanlar tarafından
değil; bu dünyânın geçici olduğuna nefsini inandıranlar, inananlar, tembellik
etmeyenler, okuyanlar, araĢtıranlar, kısacası akıllarını kullanıp da, uyanık
olanlar tarafından biliniyordu.
O hâlde, arayan aradığını elbette bulurdu, bulmalıydı!
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Dünyâ‟nın güzelliğini seyrettiğim her an, aklımın bir köĢesinde,
cevâbını bulmamı bekleyen, ilk soru Ģuydu:
“Bu Dünyâ‟ya niçin geldik?”
ĠĢin enteresan tarafı, ünlü Rus Yazar Tolstoy da, bu sorunu cevâbını
aynen benim gibi, çok düĢünüyormuĢ…
Önemli ve güzel bir soruydu aslında bu…
Bu soruyu sorduğum birkaç kiĢi, hemen hemen Ģu Ģekilde
cevaplamıĢlardı, sorumu… DemiĢlerdi ki:
“YaĢamak, hayattan kâm almak için Dünyâ‟ya geldik…”
Ama bu cevap, benim için, hiç de tatmin edici değildi. Sizi tatmin
ediyor mu, bilmem?
Evet!
“Niçin geldik?” diyordum, “Dünyâ‟ya”…
Çünkü biliyordum ki, benim gibi gaflet içinde olup da, bu sorunun
cevâbını bilmeyen çok kiĢi vardı. Ben de bunlardan yalnızca biriydim.
Bu sorunun cevâbını doğru olarak bulduğuma emin olduğum, oranda
rahat ve huzurlu olabileceğimi zannediĢim, aslında yukarıda, „baĢladım bir
Ģeyler öğrenmek için araĢtırmaya…” dememin gerekçesini meydana
getiriyordu.
Şaşkın Bilim Adamları
Lisede iken sınavlarını kazanarak TÜBİTAK Bursiyeri olmuĢtum. Bu
nedenle, 1966 yılında Ġstanbul‟da Erenköy Kız Lisesi‟nde TÜBĠTAK
tarafından organize edilen, bir aylık Yaz Okulu‟na katılmıĢtım29.
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Yaz Okulu‟nda iken, Türkiye‟nin tanınmıĢ bilim adamları geliyorlar,
seminerler veriyorlar ve onlarla, toplu olarak, gezilere gidiyorduk.
Bir defâsında da, kirâlanan bir feribotla, Marmara Denizi‟ne
açılmıĢtık… Boğaziçi Üniversitesi‟nden ve TÜBĠTAK Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Fikret Kortel de bize eĢlik edenler arasındaydı. Eski adıyla, Tekâmül
Nazariyesi‟ni, bu gezi sırasında, ilk defâ ondan dinlemiĢtik… Topluca bilim
konusunda onunla sohbet ederken, „Bir gün gelecek insanın beyni öyle
geliĢecek ki, sonunda insan tanrılaĢacak…‟ demiĢti.
ġimdi anlıyorum ki, o da yakın geçmiĢte Avrupa‟daki teknik
geliĢmelerden haddinden fazla etkilenmiĢti. O zaman, ilk defâ duyduğum,
böyle bir görüĢe pek ihtimal vermediğimi hatırlıyorum.
Rus Yazar Tolstoy da, anlattığına göre, aklını baĢına toplayana kadar,
bu akımın etkisinde kalmıĢmıĢ…
Yâni bu akıma kapılanların ifâdelerine göre soracak olursak,
„Tekâmül Nazariyesi‟ne göre aklını kullanacaksın, bilim ve sanâtta
ilerleyecek, sonunda tekâmül edeceksin, tanrılaĢacaksın…‟ Öyle mi?
TÜBĠTAK Bilim Kurlu Üyesi F. K gibi, son yüz yıl içinde meĢhur
olmuĢ insanlarımızdan çokları da, Batıdaki geliĢmelerin bu olumsuz etkisinde
kalarak, üstün Kültürümüz‟ü çöpe atacak kadar ileri gitmelerinden baĢka,
maalesef asîl Milletimiz‟in de bugünkü Kültür câhilliği içinde kıvranmalarına
sebep olmuĢlar, aynı zamanda, îtikadî tahrîbat nedeniyle, ayrıca kendilerine
de yazık etmiĢlerdir.
Meğer Sanâtçı Neymiş!
Kültürümüz‟de sanât ve sanâtçıların ayrı bir değeri vardır. Bu değer
onların, ilmi pratiğe, uygulamaya dönüĢtürmelerinden, insanların
faydalanacakları âlet ve teknoloji üretmelerinden ileri geliyor. Ama Batılılar,
“sanâtçılığı” ne anlama dönüĢtürdü, bir bakınız!
Tolstoy diyor ki:
“Sanâtın anlamına ve hayâtın tekâmülüne olan bu inanç, bir dindi ve
ben bu dinin papazlarından biriydim30.”
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Gerçek bir dinin gereklerinden tamâmen sıyrılan, bu insanların tipik
yaĢayıĢlarını Tolstoy Ģöyle tasvir ediyordu:
“Yazar yoldaĢlarımın hayat görüĢleri Ģu Ģekildeydi. Genel olarak
tekâmül (geliĢme) devam etmektedir ve bu tekâmülde en büyük rol biz fikir
üreten insanlara düĢmektedir.”…
Tolstoy Ģöyle devam ediyor:
“Akla hemen Ģu soru gelebilir: Ben ne biliyorum ve ne
öğretebilirim?”
“Bu kuramda (teoride) açıklandığına göre, bunun bilinmesine gerek
yoktu. Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğretir…”
„Kafaların modern Batı tipi yıkanıĢını‟ görüyorsunuz, değil mi?
Hıh! „Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğrenirmiĢ(!)‟. Allah (CC)
akıllar versin, e mi!
Tolstoy‟un sözlerine devam edelim:
“Bir sanâtçı olarak yazıp çiziyor ve insanları eğitiyordum. Ama ne
öğrettiğimi ben de bilmiyordum ve bu iĢin karĢılığı belli bir ücret alıyor, nefis
yemekler yiyor, hârika bir yerde kalıyor, muhteĢem kadınlarla birlikte oluyor
ve mükemmel bir câmiânın içinde yer alıyordum. Ünlü biriydim, bu da
öğrettiklerimin doğru Ģeyler olduğunu gösteriyordu31”
ĠĢte Batı kafasının, Batı anlayıĢının özü:
Sapıklık arttıkça, sapıklıkların daha da doğru zannedilmesi…
Tekâmülcü Sapık Zihniyet
Tolstoy tarafından anlatılan, bu felsefî hayâtın, yanlıĢ olduğunu idrak
edenlerin sayılarının da artması yanında, baĢka türevleriyle birlikte, benzer
sapıklıkların, toplumuzun çeĢitli katmanlarında, bu gün de devam ettiğini, ne
yazık ki, hâlâ daha da görmeye devam ediyoruz!
Aralarında dünyâ ölçeğinde, bâzıları da vardır ki, bunlar, ya hevâ ve
heveslerinden baĢka doğruyu ve gerçeği tanımazlar ya da din deyince,
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herhangi bir gerçekle ilgisi olmayan, fikrî bir eğlence, sistem veyâ âdeti
anlarlar. Gerçek olan Ġslâm Dini, onlar nazarında geçersizdir…
Hele hele bunlar, bugün ciddî sayılabilecek bir bilim dalına dayalı, bir
araĢtırmaya dinî kaynaklardan bir tânesinin referans verildiğini görmesinler?
O araĢtırmanın değeri hemen, “Bilim dinine” tâbi olanlar ve “Darvin
Uyduruğunu32” göklere çıkaranların her birinin nazarlarında, birden sıfıra
düĢer. Bu Siyonist Zihniyet mensupları ortaya çıkan, araĢtırmada dinî bir
referans varken, araĢtırmanın adının baĢına, „bilim‟ sıfatının getirilmesine de
aslâ tahammül edemezler.
Bunlar, Ġslâm hükümlerinin kayıtsız Ģartsız doğru ve gerçeğe yüzde
yüz uygun olduğunu bilmezler ya da bilmek istemezler. Dolayısıyla, Ġslâm‟a
inanmazlar, inananları olsa bile, bu tiplerin çoğunun kiĢilikleri, karıĢık ve
karmaĢık ruh yapıları, ona önem vermeye râzı olmaz.
Onlara göre Ġslâmî gerçekler, bilim dünyâsında delil olarak
kullanılamaz. Bunlar, Ġslâmî gerçekleri delil olarak kullananları, hattâ
kullanmadıkları hâlde, sâdece inançlı Müslüman bilim adamlarını bile,
küçümserler, onlara bilim adamlığını da yakıĢtıramazlar.
Dolayısıyla, bilim dünyâsında hiçbir bilim adamı, bu sebeplerden
dolayı, kendisi inansa bile, bilime âit çalıĢmalarında Ġslâm‟a dayanan, bir
belge ya da delil kullanamaz ya da buna cesâret edemez. Bu psikolojik baskı
devamlı canlı tutularak, Ġslâm kavramlarının önem kazanmasının önünü
devamlı olarak kapalı tutmaya çalıĢırlar.
Bu Sapık Zihniyetin İslâm Sahâsındaki Etkileri
Bu zihniyetin etkisinde kalan bâzı din adamları, zihinleri durmadan
Ģüphelere ve vehimlere çekmek için, yalnızca hayal ürünü olan Ģeylerde,
rumuz ve sembollerde muamma, müteĢâbih âyetlerde boĢ ve gerçek dıĢı
Ģeyler ararlar. MüteĢâbih âyetleri Ģüpheye basamak yapmak için, muhkem
âyetlere karĢı üstün tutmaya çalıĢırlar. Bu gayretlerinin çoğu, din
kavramlarının çeliĢkili ve güvenli olmadığını yaymak içindir. Bunların bir
takımı daha vardır ki, dinin hiç anlaĢılmaz ve anlaĢılınca, hükmü kalmaz gizli
ve sır dolu bir özü olduğu iddiâsıyla, bütün muhkem âyetleri, müteĢâbih
âyetlere indirgeme peĢindedirler.
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Bunlar, Ġslâmî her Ģeyi kuĢkulu hâle getirmek, hep garip ve acâyip
Ģeylerden bahsetmek, en belli gerçekleri bile birer efsâne gibi göstermek
isterler, bilinen yolda yürümekten ve yürünmekten hoĢlanmazlar. Sonuçta
Ġslâm Dini‟nin bir safsata olduğunu yaymak için uğraĢırlar.
Orta Yolu bırakıp aĢırılık çukurlarından birine yuvarlanan diğer bir
kısım sapıtmıĢlar da, kendi bilgileri her Ģeyi çözmeye yetermiĢ gibi, Evren
düzeninde, geçmiĢte ve Ģimdiki hâlde veyâ sonsuza kadar sürecek olan
gelecekte, sanki hiç bilinmedik bir Ģey yokmuĢ gibi, müteĢâbih âyetlerin
gerçekliklerini, kökünden, ret ve inkâr ederler. Bunlar anlamadıkları,
anlayamayacakları bir gerçek iĢitirlerse, ona da hurâfe, efsâne, deyip
geçerler.
Bütün bunların hepsi, onların kalplerinin kaypaklıklarından,
çarpıklıklarından, hadlerini bilmezlikten ileri geliyor / gelmektedir…
Tolstoy‟un Şüpheleri Kabarıyor…
Tolstoy sonunda, aklını bir parça devreye sokmuĢ olacak ki,
Aydınlanma Kurâmı da denen, Tekâmül Nazariyesi‟nden Ģüphe etmeye
baĢlamıĢtır.
Avrupa‟da baĢlayan, bu Aydınlanma Kurâmı‟ndan Ģüpheye düĢen ve
mâddî ve mânevî îtikat bütünlüğünü Hıristiyanlık‟tan derleyemeyen ve bu
yüzden de, kendisini bir boĢlukta bulan, Rus Yazarı Tolstoy, hayâtın gerçek
anlamını bulmak için kolları sıvar.
Tolstoy önce bilimi, sanâtı, sonra da, Metafiziği incelemeye baĢlar.
Fakat bunların hiç birisinde, onun sık sık sorduğu, „Bugün yaptıklarımın ve
yârın yapacaklarımın sonucunda ne olacak?‟ sorularına tatmin edici bir
cevap bulamaz.
Bâzen araĢtırmasını soruları çoğaltarak sürdürüyor:
“Niçin yaĢayayım, niçin herhangi bir Ģeye karĢı bir istek duyayım,
niçin her hangi bir Ģey yapayım?” veyâ “Hayâtımın, beni bekleyen,
kaçınılmaz olan ölümün yok etmeyeceği bir anlamı var mı?” gibi soruları
cevaplayamıyor 33.
GeçmiĢinde Aydınlanma Kurâmı‟na inanmıĢ olan Tolstoy, deneye
dayanan, bilimle ilgili olarak da, ilk zamanlar, Ģöyle düĢünüyordu:
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“Her Ģey geliĢir ve kendisini baĢka Ģeylerden farklılaĢtırır,
karmaĢıklığa ve mükemmelliğe doğru ilerler ve bu devinimini yöneten
yasalar vardır. Sen bütünün bir parçasısın… Bütünü mümkün olduğunca
öğrendiğinde ve tekâmül yasasını öğrendiğinde, o bütün içeresindeki yerini
de öğrenmiĢ ve kendini tanımıĢ olacaksın…”
Fakat yıllar geçtikçe hiç de böyle olmadığını hisseden Tolstoy,
gençlik ve olgunluk yılları geçtikten sonra, büyümesinin durduğu zamâna
ulaĢınca, geliĢemediğini, yukarıda adı geçen, TÜBĠTAK bilim adamımız
F.K‟in felsefesi doğrultusunda bakıldığında, tanrılaĢamadığını, üstelik de
bunun aksine, kuvvetinin azaldığını hissetmeye, pörsüdüğünü, kısacası
ihtiyarladığını, esefle ve hayal kırıklığı ile görmeye baĢlar.
Ġlk zamanlar, bilimin her Ģeyi halledeceğine inanmıĢ olan Tolstoy,
aklı baĢına geldiğinde, Tekâmül Nazariyesi‟nin bir hiç olduğuna karar verir,
yeni bir arayıĢa koyulur.
AĢağıdaki sözler, bu aĢamada bulunan, Tolstoy‟a âit:
“Bilim dünyâsının, elde ettiği, hayâta dâir gerçek sorularla hiçbir
iliĢkisi olmayan sonuçları, büyük bir önem ve ciddiyet havası içerisinde îlân
ettiğini gördükçe, bana uzunca bir zaman benim anlayamadığım bir Ģeyler
varmıĢ gibi gelmiĢti.”
Tolstoy, Matematik, Fizik, Kimyâ gibi bilimleri inceledikten sonra
vardığı sonucu da Ģöyle açıklamaktadır:
“VaroluĢa iliĢkin soruların çözümleriyle ilgilenmeyen, sâdece kendi
alanlarıyla ilgili bilimsel sorulara yanıtlar veren o bilim dallarına
baktığınızda, insan aklının gücü karĢısında mest oluyorsunuz ama peĢînen de
biliyorsunuz ki, bu bilimler hayâtın kendisiyle ilgili hiç bir soruya cevap
verememektedirler.”
“Bu bilimler, basitçe bu soruları görmezden gelmekte ve Ģöyle
demektedirler: „Ne olduğunuz ve niçin yaĢadığınız sorusuna verilecek bir
cevâbımız yok, biz bu soruyla meĢgul de olmayız. Ama eğer, ıĢığın
kânunlarını ve Ģekillerini, sayıların ve miktarların iliĢkilerini, aklınıza
hükmeden kânunları bilmek istiyorsanız, bunların hepsine verilecek açık,
kesin ve doğruluğu sorgulanamaz cevaplarımız var‟34.”
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Tolstoy, “Niçin yaĢıyorum?” sorusuna, fizyoloji, psikoloji, biyoloji,
sosyoloji gibi, bilimlerin ve Hukuk ve Toplum gibi, yarı bilimlerin verdiği:
“Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük
parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içeresinde biçim değiĢtirirler ve siz bu
dönüĢümlerin yasasını anladığınızda, Yeryüzü‟nde niçin var olduğunuzu da
anlamıĢ olacaksınız.” Ģeklindeki cevâbın da, tatmin edici, bir cevap
olmadığını da, yeni anlamıĢtı.
Sorularına deneysel bilimden olumlu bir cevap bulamayan Tolstoy,
“Ben kimim?”, “Niçin yaĢıyorum?” ya da “Ne yapmalıyım?” gibi, sorular
da dâhil olmak üzere, hayâtın var oluĢuna âit sorularına cevap bulmak için,
bu sefer Metafizik ve Felsefe bilimlerini incelemeye alır.
Nasıl ki, „Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük
parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içeresinde biçim değiĢtirirler ve siz bu
dönüĢümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin var olduğunuzu da
anlamıĢ olacaksınız.‟ cevâbından tatmin olmamıĢ, bu bilimlerin de:
“Bütün insanlığın var oluĢunu-ki biz bu var oluĢun ne baĢını ve ne
sonunu bilebiliyoruz, ne de küçücük bir parçasını bilebiliyoruz-araĢtırın, o
zaman kendi var oluĢunuzu anlayacaksınız35.” Ģeklinde verdikleri cevaptan
da memnun olmamıĢtı.
Hele, Tolstoy‟un, “Ben kimim ve Evren nedir?” ya da “Niçin varım
ve de Evren niçin var?” gibi sorulara karĢı Felsefe hakkındaki, “Felsefe bu
soruları cevaplamadığı gibi, kendisi de zâten bu soruları sormakla
yetinmektedir.” Ģeklindeki sözü çok anlamlıdır.
Tolstoy, o arayıĢlarının sonucunu:
“ArayıĢımı bütün bilim dallarında sürdürdüm, ama aradığımı bulmak
Ģöyle dursun, benim gibi, hayâtın anlamını bilimde arayan hiç kimsenin de
hiçbir Ģey bulamadığına iknâ oldum.”
“O insanlar, hiçbir Ģey bulamamakla kalmadıkları gibi, beni tam da
ümitsizliğe sevk eden Ģeyin-yânî hayâtın anlamsızlığının-insanın her hangi
bir Ģüpheye yer vermeksizin bilebileceği tek Ģey olduğunu, açıkça da, kabul
etmiĢlerdi.36” Ģeklinde özetlemektedir:
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İslâm‟ın Üstünlüğü
Hıristiyan Felsefesi ve Hıristiyan Kültürü atmosferinde geliĢen Bilim,
Tolstoy‟u neden tatmin edemiyordu?
Bunun sebebi gâyet basit idi:
Hıristiyan Dini tahrif olduğu için, „TaĢlar yerli yerinden oynamıĢ.‟
bulunuyor, geliĢen temeli bozuk Hıristiyanlık Kültür‟ü de yeterli
açıklamalara sâhip olamıyordu. Bu yüzden, Hıristiyanlık Kültürü‟nde,
insanları tatmin edecek ve onlara yol gösterecek bir taraf kalmamıĢtı.
Tolstoy‟un yerinde bir Müslüman olsaydı, onun kadar ümitsizliğe
düĢecek ve intihara teĢebbüs edecek durumlarla hiç de karĢılaĢmazdı.
Çünkü Ġslâm‟da her Ģey iknâ edici bir Ģekilde açıklanmıĢ, „taĢlar yerli
yerinde bulunmaktadır.‟ Tolstoy‟un karĢılıklarını bulamadığı soruların
cevapları, Ġslâm‟da tamâmen biliniyor durumdadır, akıl ve mantığa da
uygundur.
Tolstoy‟un Bilim hakkındaki görüĢlerini Ġslâm, „Müslümanların
faydalanmaları için, Allah (CC) tarafından meydana getirilen, O‟nun bir
hikmet ve sanâtı‟ olarak görmektedir.
Tolstoy da aynı görüĢte olmakla berâber, ayrıca o, Allah‟ın (CC) bu
üstün sanâtından baĢka Ģeyler de beklemekteydi. ġöyle ki:
Îman platformu sağlam temeller üzerine oturmadığı için Tolstoy‟un
bu bilgileri, bu platformla tam bir bütünlük gösterememekten doğan bir
câhillikten dolayı, bölük pörçük kalıyor, „TaĢlar yerli yerinde olmadığı‟ için
îman lezzetine kavuĢamıyordu. Tolstoy, bu tür eksikliklerini, Evren‟deki bu
hârikûlâde düzeni bilip anlamakla giderebileceğini zannediyor, îman lezzetini
ve Ġslâm Dini‟nde sâdece îman ve ibâdetle kazanılan, Âhiret‟i, o yalnızca,
Allah‟ın (CC) Evren‟deki üstün sanâtını bilmekle kazanacağını umuyordu.
BaĢka bir deyimle Tolstoy, „eserden müessire-Allah‟a (CC),‟
geçememekte, dolayısıyla, Allah‟ın (CC) rızâsını kazandıracak, gönlünü
rahatlatacak iĢ ve amellerin ne olduğu konusundaki bilgisiz ve zikirsizliğinden
dolayı, mutlu olamıyordu. Kalp huzûrunun ve mutluluğun, ancak Allah‟ın
(CC) zikri ile elde edildiğini bilmiyordu.
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Ġmâm-ı Rabbânî (RhA)), aĢağıdaki nazmında Zikri Ģöyle târif ediyor:
Oğlum, bu zamanınız çok büyük bir nîmettir.
Dertsiz geçen vakitler, bulunmaz ganîmettir.
Her saati, Allah‟ın zikriyle geçirmeli.
Hep islâm‟a muvâfık ameller iĢlemeli.
Her hareket ve duruĢ, oturup kalkmak bile,
Yapılırsa eğer ki dîne uygun hâliyle,
Yâni kul, her iĢinde, Rab‟bimizin emrini,
DüĢünüp ona göre yaparsa amelini,
Rab‟bini unutmuyor demektir her ânında.
Zikir de „Hatırlamak‟ demektir esâsında.
Yâni her kim, Ġslâm‟a tam uyarsa her zaman,
„Zikrediyor‟ demektir Rab‟bini muntazaman37.
Demek oluyor ki Ġslâm‟ı yaĢamak, zikirle oluyor, zikir oluyor.
Kalpler, ancak Allah'ı zikirle huzur bulur... Yâni, Ġslâm‟ı yaĢadığın oranda
zikrediyor, bu oran da huzurlu ve mutlu oluyorsun.
Tolstoy‟un eksiğini Ģimdi daha kolay kavrayabiliyoruz.
Tolstoy, bu eksikliğinden dolayı, kalbini rahatlatamamakta, sonuç
olarak, Allah‟ın (CC) rahmetinden mahrum kalmakta, daha açık bir dille
söylemek gerekirse, çok Ģey bilmekle birlikte, Allah‟ın (CC) bu üstün


RhA kısaltması, “Rametullâhi Aleyh=Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Uyan, A, ġiirlerle Menkıbeler, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.siirlerlemenkibeler.com/ksiirmenkibe/06buyukimamlar/201/1%20%28229%29.htm, En Son UlaĢım
Târihi: 5.05.2011.

Râd Sûresi, âyet 28: “Onlar, îman etmiĢ ve kalpleri Allah zikriyle yatıĢmıĢ olanlardır. Evet, iyi bilin ki,
kalpler Allah‟ın zikri ile yatıĢır.

Fecr Sûresi, âyet 27-30: “Ey Rab‟bine îtaat eden huzûra ermiĢ ruh, dön Rab‟bine, sen O‟ndan, O
senden hoĢnut olarak! Gir kullarımın içine! Gir Cennetime.”

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
37
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sanâtının hikmetinden mahrum kalmaktaydı. ĠĢte bu rahmetsizlik, kalbine
kasvet ve sıkıntı Ģeklinde yansımaktaydı.
Ġslâm inancında bir Müslüman mü‟min, Tolstoy‟un doğrudan doğruya
bir kurtuluĢ beklediği, Evren‟deki üstün sanâtı, Allah‟ın (CC) birer hikmeti
olarak görür, o kadar… Öyle ki o mü‟min, „Bunlar boĢuna ve kendiliğinden
meydana gelmedi‟ diye akıl yürüterek „eserden eserin sâhibine intikal eder.‟
Tabiî ki, eseri yanlıĢ yorumlamamak, ondan Sâhib‟ine intikal etmek
için, sağlam ve eksiksiz bir hak ölçü ve kültür zemini gerekir ki,
Hıristiyanlık‟ta bu olmadığı için, Tolstoy sonunda bunalıma girmiĢtir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, huzur ve mutluluğu bulmak için, sâdece
Allah‟ın (CC) sanâtını ve inceliklerini kavramak yetmemekte, bu bilgilerden
etkilenerek, hayranlık duyup, O‟nu birlemek, ululamak ve O‟na kulluk
yaparak, O‟nun zikrinden uzak olmamak gerekiyor.
Huzur ve mutluluk ancak Ġslâm‟dadır.
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“BEN ÇOCUKLUĞUMDAN BERĠ MÜSLÜMAN OĞLU
MÜSLÜMANIM DESEN NE YAZAR!”
Özler:
Her baĢları sıkıĢtığında
Kur‟an‟a sımsıkı sarıldıklarını söyleyen
Batı‟da Müslümanlığı kabul etmiĢ bâzı bilim
adamlarının varlıklarını ve onların, “Her kurduğum
yeni teorilerimin Kur‟an‟a ters düĢmemesi ve sıkıĢtığım anlarda
bana yardım etmesi için onu koynumda taĢıyorum.” biçimindeki görüĢlerini
kitaplarda gördükçe, artık kahrolmaya baĢladım.
Ben, Müslüman
birer ana-babanın bir çocuğu olduğum hâlde,
üstelik Kur‟an‟ın dilini de öğrenen, bir Batılı kadar da olamamıĢım, meğer!
Gerçekten olamamıĢım! Yazık!
Çünkü Ģu anda dahî, anlattığım
bu Batılı bilim adamları Kur‟an‟ı okurken, onu
anlayıp yorumlayabildikleri hâlde ben, yüzünden okusam bile,
herhangi bir kelimesinin mânası hakkında bir fikre sâhip olmak için, Arapça
dilini onların bildiklerinin milyonda biri kadarını dahî bilemiyorum.
O zaman demezler mi ki
insana, „Sen ne biçim Müslümansın?”

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Kur‟an okuyan mü‟min portakal gibidir:
Kokusu hoĢ, tadı güzeldir. Kur‟an okumayan mü‟min
hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur‟an okuyan
münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoĢ fakat tadı acıdır. Kur‟an okumayan münâfık
Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır.”
Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Ġbni Mâce
“Allah kulunun kıldığı iki
rekât namazdan daha üstün olarak hiçbir konuda değer
vermemiĢtir. Kul namaza devam ettiği sürece üzerine iyilik ve sevap saçılır.
Kullar Allah‟a, Kur‟ân‟la ilgileri arttıkça yaklaĢmıĢ olurlar.”
Tirmizî Hadisi
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Giriş
Dünyâ meĢgalelerinin bizi, sarıp sarmalayarak, ebedî mutluluk
kaynaklarından nasıl alıkoyduğunun yeni yeni farkına varıyorum.
Ġngilizler, William Shakespeare‟i tanımayanı, Ġngiliz saymazlarmıĢ...
Yıllarca, „Müslüman‟ım!‟ diye, övünç içinde bulunduğum hâlde,
meğer Kur‟an‟ı tanımadan, bilmeden Ģimdiye kadar, nasıl vakit kaybetmiĢim!
Hayret doğrusu!
ĠĢte, bu gafletin sebebini, dinî kaynaklarΩ, “dünyâ sevgisi” olarak
gösteriyorlar. Öyle ki aynı kaynaklar, “Ġnsanı Allah‟tan (CC) ve Allah (CC)
yolundan alıkoyan her Ģey, Dünyâ Sevgisi‟dir.” diye vurgulama da
yapıyorlar. Hele hele, bir de bilinçli olarak, dünyâĢamayı38 seçenleri bir
düĢününüz!
Yakın zamanlarda gerçekten gördüm ki, bu hayâtı boĢuna
geçirmiĢim! Günümüzde çoğu insan da, Allah‟ın (CC), akla gelen, herhangi
bir konudaki murâdını öğrenmek için, bir Kur‟an tefsirini bulup okuma
zahmetine katlanmayı da, benim geçmiĢ zamanlardaki gafletimde olduğu
gibi, hiç düĢünmemektedir.
Ben dahî Ģu ömrümde, Kur‟an meallerini birkaç kere okumama
rağmen, Kur‟an tefsirini okumayı, ne yazık ki, 1990‟lı yıllardaki yaĢlarıma
kadar, hep geciktirmiĢim!
Ne zaman Kur‟an‟ın tefsirini okuduğumda, iĢte o zaman anladım ki,
geçmiĢte Kur‟an mealini bir roman gibi okuyup geçmiĢim. Bu okumak bana,
ne yazık ki, hiç bir Ģey kazandırmamıĢ… Bunu, Kur‟an tefsirini okuyunca, o
zaman anladım!
O zaman baĢka bir Ģeyi daha anlamıĢtım, bu hayâtı boĢuna geçirmiĢ
olduğumu…
Zarar
Zararın neresinden dönülürse kârdır.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
38
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi: 27.04.2015.
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Zararın neresinden dönersen kârdır mantığıyla, o yüce Kitab‟ı hiç
elimden bırakmıyorum, artık… Bu münâsebetle, ilmi olmayanlara, sırf
Kur‟an meallerini, tefsirsiz olarak, okumalarını hiç tavsiye de etmiyorum.
Çünkü tefsirine vâkıf olunmadan, tefsiri anlaĢılmadan, okunan sırf
mealler, bâzen yanlıĢ anlam ve yorumlara da yol açmaktadır. Bu ise duruma
göre, yanlıĢ bilgilere, çok daha tehlikeli olarak, okuyanı, yanlıĢ îtikâdî
boyutlara da götürebilir.
Her baĢları sıkıĢtığında Kur‟an‟a sımsıkı sarıldıklarını söyleyen,
Batı‟da Müslümanlığı kabul etmiĢ, bâzı Bilim adamlarının varlıklarını ve
onların, „Her kurduğum yeni teorilerimin Kur‟an‟a ters düĢmemesi ve
sıkıĢtığım anlarda bana yardım etmesi için, onu hep koynumda taĢıyorum.‟
biçimindeki görüĢlerini kitaplarda gördükçe, kahroluyorum, desem artık
abartı değildir.
Ben, Müslüman birer ana-babanın bir çocuğu olduğum hâlde, üstelik
Kur‟an‟ın dilini de öğrenen bir Batılı kadar da onu anlayamamıĢım, meğer!
Gerçekten de onlar kadar da olamamıĢım! Yazık ki, çok yazık bana! Çünkü Ģu
anda dahî, Batılı bu Bilim adamları Kur‟an‟ı okurken, onu anlayıp
yorumlayabildikleri hâlde, ben, yüzünden okusam bile, herhangi bir
kelimesinin mânası hakkında bir fikre sâhip olmak için, Arapça dilini, onların
bildiklerinin milyonda biri kadarını dahî bilemiyorum. O zaman demezler mi
ki insana, „Sen ne biçim Müslümansın?‟ diye! Bu durum karĢısında kendi
kendime diyorum ki:
“Sen istediğin kadar, „Ben çocukluğumdan beri Müslüman oğlu
Müslüman‟ım‟ desen ne yazar, Ey Mustafa!”
Tabiatıyla, “Kızım sana söylüyorum ama gelinim sen iĢit!” atasözünü
de bir değerlendirmeli, burada, sıcağı sıcağına!
Öyle değil mi?
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“BEN VĠCDANSIZ VE NANKÖR DEĞĠLĠM!”
Özler:
Eğer, bu isyanlar, bu dedikodular, bu iftirâlar,
bu ölçüsüzlükler, bu Ģükürsüzlükler, bu azgınlıklar, bu nankörlükler,
Rab‟bimizin gazâbını bir celbederse, neler olmaz neler…
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Batı Taşeronlarına Bakınız, Hele Siz!
Emekli olunca, Türkiyemiz‟de olup bitenlerle biraz daha fazla
ilgilenmeye baĢlamıĢtım. Hele hele Ģu Taksim Gezi Parkı Eylemleri39,
dikkatimi çok fazla çekmiĢti:
Yabancı ajanlar, içteki bir takım gâfillerimizi, meğer ne kadar
kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmiĢler… Bunu, bütün açıklığıyla, o
zaman görmüĢtüm.
Baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde, demokrasi ve insan
haklarından tâviz verir gibi görünmeyen sol kesim, halkın oy kullanacağı
yakındaki bir seçimi bekleme zahmetine bile katlanmadan, emperyalistlere
söz vermiĢ oldukları, taĢeronluk görevleri gereği olsa gerek€,, Hükümeti
devirmeye bile kalkmasınlar mı?
Seçimlerde demokrasi ve insan hakları borazanlığını, güya ön plânda
tuttuklarının sık sık propagandasını yapanlara bakınız, hele siz!
„Vay canına!‟, diyesi geliyor insanın… Meğer insan Ġslâm‟ın ve kendi
Kültürünün câhili olursa, neler oluyormuĢ neler!
39
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
Ġnternet 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 EriĢim Târihi: 16.09.2013.
€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son EriĢim Târihi: 18.09.2013.
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Hele hele, Batı ve Batılı özlemi içinde yanıp tutuĢan, solcu ve sosyal
demokratlarımızı, ne mümkün, memnun etmek?
Sıraladıkları sebeplere bakıyorum, bunlar sırf, BaĢbakan‟ı hedef alan
kiĢiselleĢtirilmiĢ Ģahsî kin ve nefretin tepkilerini (aksülamellerini)
sergilemekte… O kadar!
Bu kin ve nefret nereden geliyor?
Ġncelerseniz, aslında onlar da normal insanlar için, eften püften
Ģeyler:
O zamanki BaĢbakan ise:
Halkın içinden çıkmıĢ, bir köylü ve halk çocuğu…
Halk ile özdeĢleĢmiĢ bir hayat tarzının içinde…
Fakr-ü zarûret içinde yetiĢmiĢ…
Kültürüne, geçmiĢteki çoklarına göre, bir parça uyum sağlamaya
çalıĢması, meselâ namaz kılması, oruç tutması…
Hakla kurduğu iliĢkilerin içten ve samîmi olması ve benzerleri...
Bakıyorum, nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek
bezleri yok…
Bence en önemli sebebi söylüyorum, Ģimdi:
Atatürk Dönemi‟ni izleyen, Millî ġeflik Dönemi‟nde eğitim
kurumlarındaki, idârî konumlardaki insanların, o dönemin zenginlerinin
rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla kazanılmıĢ, Ġnönü yakınlığı ile oluĢmuĢ
„ideolojik seçkin bir sınıf40‟ vardı. Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumundaki,
günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız, yâni nefretçi ve tenkitçi arkadaĢ ya
da kardeĢlerimiz de, kendilerini hâlâ 1940‟lı yılların seçkin sınıfı gibi
görüyor olmaları…
Bu kesim, BaĢbakanı, muhtemelen, yukarıda arzettiğim, nedenlerden
dolayı, kendilerinden sayamıyorlar…
40
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.doc, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
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Kendilerini Türkiyemiz‟in yegâne sâhipleri olarak gören, bu
kesimden geri kalanların hakları, onlara göre, sanki zamanla eriyerek yok
olmuĢ, ortalık yalnızca onlara kalmıĢ… Hâlbuki ötekilerin ataları da, dedeleri
de, her zaman Yurdumuzun savunulmasında bulunmuĢlar, Ġstiklal SavaĢı‟na
katılmıĢlardır:
Kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde, kiminin dedesi Çanakkale‟de,
kiminin dedesi Suriye Cephesi‟nde, kiminin dedesi Büyük Taaruz‟da Ģehit
olmuĢtur€. Ama bunlar onlara göre, geçmiĢte olan Ģeyler, Ģimdi mühim değil,
öyle mi?
Millî ġef döneminde, „Biz dindar nesil istemiyoruz41.‟ dendikten
sonra, gerisi mühim değil, öyle mi?
ġeflik Dönemi‟nde her Ģeyin, her imtiyâzın sâhibiydiler, her Ģey
kendilerinden soruluyordu. Bu uğurda asanlar da onlardı, kesenler de
onlardı… Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil, üç kiĢi rejim kurbanı
olmuĢtu… Günümüzdekilere de hep böyle öğretilmiĢ… ġimdi de aynı devran
dönsün istiyorlar, öyle mi?
Köylü vatandaĢın, fakirin, düĢkünün, onlara göre dinci olanların42,
„biz de varız‟ deyip, Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilir? Öyle mi?
Hele hele, geçmiĢ hükümetlere göre, bunlar bir de fark atsalar bile… Öyle
mi?
Bunlar, ne olursa olsun! Onlar için olur Ģey değil… Öyle mi?
„Hayır, olamaz böyle Ģey...‟ Olamaz… Sâhiden mi olamaz… Öyle mi?
„Bunlara dayanılamaz… Öyle mi?
“Biz bizzat kendimizin demokratlarıydık, Ģimdi de öyle olsun…‟
diyorsunuz… Öyle mi?
Hep böyle deyip deyip, ver yansın atıĢlarına baĢlamalarının ana
nedenleri, iĢte kısaca bu Ģekilde…

€
Örneğin benim dedem Balkan Harbi‟nde kalmıĢ, geri dönmemiĢtir. Babam ise Atatürk zamanında
Doğu‟da bir savaĢa katılmıĢ, babam Atatürk‟ü bir teftiĢ sırasında orda görmüĢtür.
41
Belgelerle Gerçek Târih, Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıĢtır, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/tag/inonu-dini-kitap/, En Son EriĢim Târihi:
21.09.2013.
42
Temiz, M., Dindar-Dinci YakıĢtırması Ve Dinci / Dincilik Sınıfı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Sen güyâ demokrattın, insan haklarına saygılıydın, Atatürk‟ün, “Bu
Milletin efendisi köylüdür.” sözünü sık sık tekrar edip, geçmiĢte bu halkın
oylarını alıyordun. O zaman halkçı görünüyordunuz… ġimdi ne oldu sizlere,
böyle!
GeçmiĢe, gerçekten gericiliğe dönük hayaller ağır basınca ve de üst
üst gelince, nefis plânında da, tabiatıyla, ister istemez de katmerlenince,
demokrasi ve insan hakları kavramları, ikinci ve üçüncü sıralara
itilebiliyormuĢ demek ki… Öyle mi?

Köylü vatandaĢın, fakirin, düĢkünün, onlara göre dinci olanların43, „biz de varız‟
deyip, Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilir? Öyle mi?

Hâl böyle olunca, Halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin
kaybolması neticesi, böyle aldatmacalı yan yollardan medet ummak… Öyle
mi?

43
Temiz, M., Dindar-Dinci YakıĢtırması Ve Dinci / Dincilik Sınıfı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Bugün, bu davranıĢların aslı olarak, sizler için, yalnızca,
Atatürkçülük ve Cumhûriyet gibi, kavramları istismar ederek, bölücülük
yapmaktan baĢka çâreniz kalmadı, öyle mi? Üstelik hiçbir insânî yanı ve
dayanağı olmamasına rağmen…
Ġslâm‟ı Ve Kültürünü unutmayan Halkımız, bu zümrenin (Bat
taĢeronlarının) yanlıĢ davranıĢlarını, aĢağıda belirtildiği biçimde okumakta
oldukça Ģerbetli bir duruma gelmiĢtir, artık:
“Efendim, köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz zannediyorduk… Biz
hep üstün, seçkin sınıf kalacaktık… Seçimlerde onların arkalarını
sıvazlayarak oylarını Ģimdilerde de bizim almamız gerekiyordu…”
“Ama durum gittikçe o kadar değiĢti ki, bu gidiĢle sittin sene bir daha
idâreci olamayacağız gibi bir durum var ortalıkta… Ayrıca, bu Halkla bizim
aramızda hiçbir fark kalmamaya da baĢladı… Hani, biz üstün, seçkin
sınıftık… Buna dayanılamaz! „Hayır, sayım-suyum yok‟… Biz demokrasi ve
insan haklarından vaz geçiyoruz…”
Evet! ĠĢte bizim Batı ve Batılı özlemi içinde yanıp yanıp kavrulan,
Batı taĢeronlarımızın geldiği en son düzey bu!
Yazık! Yazık! Hayret ediyorum, doğrusu!
Bunlardan dolayı (CumhurbaĢkanımız olan o zamanki) BaĢbakanı
„haklayacağız‟ diyerek hiç insan, düĢmanlarla iĢ birliği yapacak kadar
alçalabilir mi? Hâinlik ama bendeniz yine, kalbimin kötü sözlerin mekânı
olmasını önlemek için, Hâinlik44 diyemiyorum, dilim varmıyor… Zîra
Kültürümüz kimseye, özellikle kesin deliller olmadan, isim vererek, bu kötü
kelimeyi kullanmaya müsaade etmiyor. Çünkü böyle çirkin kelimelerin,
kiĢisel hedefler göstererek, telaffuzundan, kesin deliller olmadan, hiçbir
fayda sağlanamaz.
Burada bizim amacımız, kiĢisel hedefler gösterilmeden, fikir
tartıĢmaları yaparak, topyekûn Müslümanlar olarak, hep birlikte doğruya
kanalize olmak, böylece birlik ve berâberliğimizi kuvvetlendirmektir.
YanlıĢlık yapan kesimleri, elden geldiğince, uyararak, onları Halkımız‟ın
istekleri paraleline zorlamak ve dolayısıyla Memleketimiz‟in kalkınmasını, bu
kesimlerdeki kardeĢlerimizin de potansiyelleriyle, Târih‟te olduğu gibi, bu
gün de, daha da hızlandırma durumuna tekrar getirmekten ibârettir. Ne
demiĢ atalarımız, “Dost acı söyler…” dememiĢler mi?

44
Temiz, M., Hâin Ve Hâinlik, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂĠN%20VE%20HÂĠNLĠK.pdf, En Son EriĢim Târihi: 12.09.2013.
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Ah! ... Kaç kere yazdım: “Hatâlarımı bana da yazın da, belki benim
de hatâlarım zamanla azalır, daha fazla faydalı olabilirim” diye…
Ama ne tuhaftır ki, Ģimdiye kadar, hatâlarımı usulüne uygun olarak
bildiren samîmi bir kardeĢim çıkmıĢ değil…
Bütün bu olumsuzluklarımızın kaynağı, ne yazık ki, Ġslâmî Ve
Kültürel câhilliğimizdir. Peygamberimiz (SAV), meâlen (anlam olarak)
demiĢler ki:
Kur‟an‟la amel etmeyeni Allah (CC) sapıtır.
Hükümetin İcraatı
Bu kardeĢlerimizin veryansın atıĢları üzerine, bir ara aklıma,
Hükümetin icraatını geçmiĢle karĢılaĢtırmak geldi. Baktım kafamda detay
kalmamıĢ… Ġnsan kindar olmazsa ya da meslekî açıdan konusunun
dıĢındaysa, böylelerini çok tez unutuyor… Aklıma ancak, yalnızca, geçmiĢ
hükümetlerin iyi çalıĢmadıkları geldi, o kadar… O sıralarda yazmıĢ olduğum
birkaç yazıdan, belki mukayese edecek kadar, bir Ģeyler bulurum fikri, ağır
bastı…
ĠĢin içine dalınca, Memleketimiz‟in 10 küsur yıl içindeki
geliĢmelerde, ne kadar merhâleleri kat etmiĢ olduğunu görünce:
„Însaf! Însaf! ... diye mırıldanmaktan kendimi alamadım…
Meğer geçmiĢ hükümetlerin, yalnızca konuĢmaktan baĢka, bir iĢ
yapmadıkları, Memleketimiz‟in beĢ sente muhtaç olduğu, Ģehirlerarası, tek
Ģeritli keçi yollarını andıran, otobüs yolları, bir bir gözlerimin önünden
geçmeye baĢladı. Sonra, THY uçaklarının seferlerini birkaç kiĢiyle yaptıkları
vs…
Hele hele, o sıralarda yazmıĢ olduğum, „KonuĢa KonuĢa Elde Var
Sıfır, DüĢünme Zamanı, Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir Değerlendirme45“
baĢlıklı yazılarım çok dikkatimi çekti, onları satır satır, tekrar, okudum.
Diğer bir yazıyı da, o sıralarda kurulan, Adâlet ve Kalkınma Partisi
(AK Parti) nedeniyle yazmıĢım… ĠĢte bizim seçkin (!) sınıfımızın
beğenmedikleri hükümet, seçimle gelmiĢ olan, bu Adâlet ve Kalkınma
Partisi‟nin hükümetiydi…


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., “KonuĢa KonuĢa Elde Var Sıfır, DüĢünme Zamanı, Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir
Değerlendirme, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.htm, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
45
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O yazıda, birkaç paragrafta, Ģöyle demiĢim, o zaman:
“Görüldüğü gibi ampulün verimi ilk baĢlangıçtan beri durmadan
artarak büyümüĢ ve büyümektedir. Cumhûriyet devrinde memleketimizi idâre
etmek için baĢımıza geçenlerin, çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢmak ve onu
geçmek için çalıĢmaları gerekiyordu.”
“ÇağdaĢ medeniyet seviyesini geçmeyi bir yana bırakalım,
Atatürk‟ten sonra, Ģimdiye kadar gelen bütün yöneticilerin çabalarının
sonucunda Milletimiz, âdetâ bir Dünyâ dilencisi hâline getirilmeye çalıĢılmıĢ
bulunmaktadır. Ahlâkî seviyemiz (düzeyimiz) yaralanmıĢ, böylece dünyâ
göstergesinde yolsuzluk ve hortumculukta 4. sıraya yükselmis duruma
düĢürülmüĢ bulunmaktayız.”
“Ey vah Memleketimize! Yazık oldu Milletimiz‟e! Bu Millet buna mı
lâyıktı?”
“Ey ampulü partilerine sembol yapan yeni parti kurucuları! Ampulün
seyrindeki geliĢmeyi, Memleketimizin geliĢmesine teĢmil ediniz! Bizler, ampul
sembolünden gelen bu çağrıĢımların gerçekleĢmesini bekliyoruz. Bunu
yapabilirseniz, Ģimdiden „Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!‟ diye
peĢînen haykırıyorum.”
Bendeniz, o zaman, “Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!” diye,
peĢin olarak haykırıĢımın, Ģimdi pek de boĢuna gitmemiĢ olduğunu gördüğüm
için, 1950‟den bu yana gelen, bütün hükümetlere ve darbelere Ģâhit olmuĢ bir
kiĢi olarak, beğenmediğim çok yönlerinin olmasına rağmen, Ģu anda bu
Hükümet‟ten, Millet ve Memleketimiz‟in kalkınması adına, en azından, eskisi
kadar rahatsızlık duymadığımı hissedebiliyorum. GeçmiĢi düĢünerek,
Ģimdilik, buna da Ģükretmek gerekmiyor mu?
Partici değilim. Ama Vatanımı seviyorum. Vatanın menfaatlerini, çoğu
aĢırı particiler gibi, parti menfaatinden sonraya, ikinci sıraya koyanlardan
değilim. Bu nedenle, hangi partiden olursa olsun, Vatan ve Milletin
menfaatlerini birinci sıraya koyan, dürüst, insaflı ve vicdanlı olanların
tarafındayım. Ve de dolayısıyla, insaf ve vicdânım, her zaman rehberim
olmuĢtur. Çünkü insaf ve vicdandan yoksun olanların, ne kadar çok nankör
olduklarını da görmüyor değilim.
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz,
elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
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azâbım çok Ģiddetlidir“ âyetinden haberdar olan bir kiĢi olarak, nasıl
nankörlük yapabilirim ki?
Çünkü bütün baĢarılar, Allah‟tan gelen nîmetlerdir. Allah (CC)
dilemeyince, kimse bir baĢarı kazanamaz46. Müslümanım diyen, eğer mü‟min
ise, böyle düĢünmek zorundadır.
Ey, nankörlük yapan, Müslüman kardeĢlerim!
Bu gerçekler karĢısında sen, nasıl nankörlük yapabiliyorsun?
Mânevi Açıdan Tam Korkulacak Durum
Epey zamandan beri, toplumumuzun içine düĢtüğü Ģükürsüzlük
durumlarının oldukça arttığı dikkatlerden kaçmıyordu. ġu Taksim Gezi Parkı
olayları patlak verdiği zaman, bu Ģükürsüzlüklere ek olarak, hâinlik örnekleri
de ortaya çıkınca, aklı baĢında olan insanların, benim gibi ister istemez,
ciddî ciddî düĢündüklerini zannediyorum. ġahsen bendeniz, târihteki
örneklerini de bildiğimden, bu nankörlüklerimiz nedeniyle, toplu bir felâkete
mâruz kalma endiĢesinden dolayı, gerçekten huzursuzluğum artmaya
baĢlamıĢtır.
AĢağıdaki âyetleri üst üste koyarak, bir de siz okuyup bir
değerlendirme yaparsanız iyi olur.
“Her kim iyi bir iĢ yaparsa, kendi lehine yapmıĢ olur. Kim de bir
kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmıĢ olur. Rab‟bin kullara zulmedecek
değildirΩ.”
“Gerçekten, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevinir
ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isâbet ederse, o
zaman görürsün ki, insan çok nankördür47.”
Ya da:



Ġbrahim Sûresi, âyet 7.
Temiz, M., Zerrelerden Galaksilere, Nefislerden Ruhlara Kadar Her ġeyde Allah‟ın (CC) Dilemesi,
Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Kültürümüzde Ġnsanların Ġsteklerinin GerçekleĢmesinde Özgür Ġrâde‟nin
Derecesi, Alındığı Ġnternet 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 EriĢim Târihi: 16.09.2013.
Ω
Fussilet Sûresi, âyet 46.
47
ġurâ Sûresi, âyet 48.
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“Ġnsana bir sıkıntı dokundurulunca bize yalvarır, sonra kendisine
tarafımızdan bir nîmet bahĢettiğimiz zaman da, „O bana bir bilgi üzerine
verildi‟ der. Belki bu bir imtihandır fakat pek çokları bilmez48.”
“BaĢınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle kazandıklarınız
yüzündendir€.
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz,
elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azâbım çok Ģiddetlidir“.
ġimdi, ne düĢünüyorsunuz?
Bu noktada ben çok Ģey düĢünüyorum:
Eğer, bu isyanlar, bu dedikodular, bu iftirâlar, bu ölçüsüzlükler, bu
Ģükürsüzlükler, bu azgınlıklar, bu nankörlükler, Rab‟bimizin gazâbını bir
celbederse, neler olmaz neler! Çünkü görüyoruz günümüzde, Japonya‟daki
tsunami gibi, nerede ne felâket oluyorsa bunların her biri, Rab‟bimizin bir
gazâbı neticesidir.
Böyle bir anda, günümüzdekiler de dâhil, Târih‟teki savaĢların,
depremlerin, yanardağ püskürmelerinin, sellerin, yangınların, tsunamilerin,
daha nicelerinin her birini, ister istemez, insanın aklından geçen bir baĢkasını,
sizler birer tesâdüf mü sanıyorsunuz?
AnlaĢılmıĢtır herhâlde…
Türkiye‟nin Suriye ile ipleri gittikçe germesi, boĢuna mı? Bu bir
tesâdüf değildir. Zâten ilim gerçeğinde tesâdüfün hiçbir yeri yoktur, tevâfuk49
vardır. Bu iĢlere, nefis alıĢkanlığı olarak, yine de bir kabahatli bulacaklar, çok
çıkacaktır, elbette… Gerçekten, bu gün görmüyor musunuz, bütün dünyâdaki
kötü gidiĢlerin bir numaralı müsebbibinin CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN olduğunu (!)… Elinin kanadığını görenin, ilk olarak hemen,
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟ı suçladığını görmüyor
musunuz? Suçlarının en büyüklerinden birinin de Ġmam Hatipli olması, daha
da ilerisi olarak, bir Mü‟min Müslüman olması değil midir?

Zumer Sûresi, âyet 49.
ġurâ Sûresi, âyet 30.

Ġbrahim Sûresi, âyet 7.
49
Tevâfuk: Birbirine uygunluk. Muvâfık oluĢ. NizamlanmıĢ biçimde birbirine uygun olmak... Daha fazla
bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tev%C3%A2fuk
48
€
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Ama her Ģey için, „Yapana değil, yaptırana bak!‟ demiyorlar mı? Yine
de, en sağlamı olarak, her Ģeyden önce, Allah‟ın (CC) da bir hesâbının
olduğunu unutma!
Yukarıdaki âyetler gereğince, Müslümanların tutum ve davranıĢlarına
göre, rahmet ya da zulmet dileyen, Ulu Allah‟ın (CC) dilemesine¥ bakarsan,
bence daha iyi olur.
Aslında, sence de öyle…



Bakara Sûresi, âyet 202: “ĠĢte bu iki kısım insanlar yok mu, bunlar için kazandıkları Ģeyden bir nasip
vardır. Ve Allah Teâlâ hesâbı pek süratle görücüdür.”
¥
Tekvir Sûresi, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”, Ġnsan Sûresi,
âyet:30: “Allah‟ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”
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“BÜTÜN GAYRETĠM, TÜRKĠYE GEMĠMĠZ‟ĠN
SU ALMAMASI…”
Özler:
Önce Zâriyat Sûresi‟nin
56, âyetini gördüm… Diyordu ki,
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk50
etsinler diye yarattım.”
Mâide Sûresi âyet 3‟de ise,
“size din olarak Ġslâm‟ı seçtim…” diyor…
Âlimran Sûresi, âyet 85‟te de,
“Kim Ġslâm‟dan baĢka bir din ararsa ondan
aslâ kabul edilmeyecek ve o Âhiret‟te de zarar edenlerden
olacaktır.”
Görüyorsunuz, Rab‟bimiz,
bize her türü beğendiği hayat tarzlarını
açıkça belirtmiĢ bulunuyor, hattâ bir çocuğun, anne ve
babasının odasına, giriĢinin Ģekline bile varıncaya kadar…
Bütün bu gerçekler
karĢısında akıl verilmiĢ olanların,
her Ģeyi değerlendirmesi gerekiyor… Yalnız akıl
verilmemiĢ olanlar hesâba çekilmeyecektir. Gazâli, kafası çalıĢmayan
aptalları da bu gruba dâhil etmiĢtir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Giriş
Ġnönü Ve Hempaları‟nın yapmıĢ oldukları târihî Tahribat Ve
Tahrifatları nedeniyle, yapmıĢ olduğum bir yorumdan51 dolayı, Bir
50
Temiz, M., Kullukta Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
51
15 Temmuz Hâinlik KalkıĢması, Ġnönü Tahrifatı‟nın, ufak ama, çok verimli bir sonucudur…
Ġnönü, bu câhillik taĢeronluğunu yapmasaydı, bugün birinci sınıf ne muazzam bir devlet olacaktık:
Ġnönü‟nün Ġslâmî Eğitim ve Öğretim yasağı nedeniyle, insanlarımızın boĢ kalmıĢ kafaları, yıllarca Batılılar
tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar, bu Ġslâmî Eğitim ve Öğretim‟ den uzaklaĢtırmaya dayalı,
câhilleĢtirme iĢini, günümüzde de benzer Ģekilde organize ettikleri, HaĢhaĢîler, IġĠD ve Bokoharam gibi, yüzlerce
yeraltı örgütleri vâsıtasıyla da, hâlâ, iĢtahla ve harâretle yürütmektedirler.
Ġnönü Ve Hempaları‟nın yapmıĢ oldukları târihî Tahribat Ve Tahrifatları nedeniyle, insanlarımızın boĢ kalan
gönülleri, neidüğü bilinmez Ģeylerle, doldurulması neticesinde:

49

Facebook‟ arkadaĢımın, sayfa sonundaki ekte bulunan, tepkisel cevâbî
yorumuna52 karĢı yeni bir yorum daha yapmak zorunda kalmıĢ bulunuyorum.
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılması sonucunda, konuĢmalarından tutunuz da bütün
davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyi, dünyevî ve nefsî düĢüncelerine endekslenmiĢ, bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir
günah yüzünden, her hâllerinde bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuĢ; böylece, ideolojik, kutuplaĢmıĢ, robotlaĢmıĢ,
her bir arkadaĢımızı gördüğümüzde ya da bu arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde;
- Sırf masonların yaĢam ortamlarını hazırlamak için, Ġslâmî ve Kültürel değerlerimizden eser kalmamıĢ
ve de ayrıĢtırılmıĢ veyâ kutuplaĢtırılmıĢ, sağdaki ya da soldaki gençlerimizin birbirleriyle çarpıĢtırılmasıyla, telef
edilen, binlerce gencimizi, her düĢündüğümüzde;
- Ġnönü‟nün, “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir” Ģeklindeki
belgeselleĢmiĢ sözleriyle, boĢ bırakılmıĢ gönüllerde Kürt DüĢmanlığı‟nın temellerini atması ve de mâneviyatsızlık
boĢluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık nedeniyle bugün, kolayca terörist olmuĢ, yüz binlerce Kürt
çocuğunun baĢlarına gelenleri her gördüğümüzde;
- Bizzat Ġnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, gönülleri boĢaltılmıĢ olmasından dolayı,
Halkımızın önemli bir kısmının direnim ve tepkisine mâruz kalmadan, Türkiyemizi kolayca Yarı Amerikan
Sömürgesi yapmasından dolayı, Memleketimiz‟in hâlâ muasır medeniyet seviyesine çıkamaması ve güçsüz
bırakılmasından dolayı, her fırsatı doğduğunda, Türkiyemiz‟in karĢısına çıkarılan, her Haçlı Birliği‟ni
gördüğümüzde, bugünkü hayat memât mücâdelesinde de hep Haçlı zihniyetleriyle uğraĢtırıldığımızı
düĢündüğümüzde;
- Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler olarak, bir
Milleti meydana getiren değerler yığını olduğunun ıĢığı altında, Ġslâmî kıyımdan baĢka, ayrıca Ġnönü tarafından,
Milletimize revâ görülen, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi de değerlendirildiğinde, bütün bu tahribat ve tahrifatlar
sonunda, Milletimizin Din, Târih, Dil, Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet ve geleneklerinin hepsinin Milletimiz
nezdinde yozlaĢtılmıĢ olduğunu da gördüğümüzde, böylece Türkiyemiz‟in Yarı Amerikan Sömürgesi yapılması
îtirâfının vehâmetini, bugün bir kere daha, anladığımızda;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinin, Ġnönü tarafından bu menfur plânların
uygulanamamasını mümkün kılacağından hareketle, böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalıĢıldığını
düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, yukarıda bahsedildiği gibi, katledilmeleri, telef
edilmeleri mümkün olmayacak olan, binlerce Türk ve Kürt vatandaĢları ve çocuklarının içlerinden, muasır
medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir ne büyük Devlet Adamlarımızın da çıkarak, Türkiye‟mizi nasıl bir Birinci
Sınıf Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını da tahayyül ettiğimizde;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinde, Vatan ve Milletimiz‟in muasır medeniyet
seviyesine çıkarılması için, canla baĢla çalıĢan, Adnan Menderes ve arkadaĢlarını îdam sehpâsına götürülmesinin de,
mümkün olmayacağı düĢünüldüğünde,
- En son karĢılaĢmıĢ olduğumuz, Paralel Yapı‟nın maddî ve mânevî tahribat ve tahrifatının da, temelde
Ġnönü Zihniyeti‟nden beslenmiĢ olduğunu da düĢünerek, Milletimizin gönüllerinin ilk baĢta Kültürümüzle dolu
olmuĢ olduğunu bir kere daha düĢününüz!
Bugüne Millet olarak, böyle bir donanımla gelmiĢ olsaydık, bugün ne böyle bir Paralel Terör Örgütü ile
karĢılaĢacak ve ne de bu örgütün, Vatan ve Milletimiz‟e yüklemiĢ olduğu, maddî ve mânevî kayıplarla
yıpranacaktık…
Aynı zamanda, Dinî, Ahlâkî, Târihi, Kültürel, Sosyal, Ekonomik, Teknolojik, Bilimsel ve Îtibârî
kayıplarımızın da söz konusu olmayacağını da düĢündüğümüzde, boĢ gönüllerin ilk baĢta Kültürümüzle
doldurulmasının önemini, Ģimdi anlatabildim mi bilemiyorum?
52
sayın Temiz 2.adam sevket sureyya,ve metin tokerin atatürkten sonra adlı eserlerini okumanı dilerim.
zamanında tek bir karĢı fikir olmamıĢ bir eserlerdir.Ġnönü gerçek bir laik bu ülkenin, din eliyle toplumun sadece 3-5
ay kuran kurslarından gelen HAFIZ lara terk edilemeyecek kadar daha değerli insan gücüne dayalı sanayi,tarım,vb
kalkınma çeĢitliliğine ihtiyacı duymuĢ.bu konuda en güzel yatırımları gerçekleĢtirmiĢtir..örnekmi sen çok iyi bilirsin
1940 yılında açılan samsun tekel fabrikası o zamanlar 5 kiĢinin 1 i bu fabrikadan aile geçindirdi.3 iskeleden yılda
300 milyon dolar tütünü rus Ģilepleri ile ABD ye ihraç edildi..Yapma duygusal değil akılla çözülecek Ģeyler bunlar.
Din bir ülkenin en hassa s değeridir..öyle cahillere teslim edilemez..Müslümanlıkta dini halka yansıtan cahil % 7080 iken batıda %10 altındadır.Ġlmi,akademik,gerçek kuran mealine dayalıdır.Din hiç bir toplumda direkt
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Sayın Arkadaşım,
Senin, diğer arkadaĢlardan daha üstün ve insanî olan, tarafını takdir
ediyorum.
Diğer çoğu arkadaĢım, fikrî açıdan, kendi fikirleri ile örtüĢmediğimi
anladıklarında, „küstüm‟ deyip uzaklaĢan çocuklar gibi, yalnızca siyah, beyaz
renklerini içeren hayat görüĢlerine iliĢkin olarak, âdetâ ON ya da OFF
kutupları bulunan, iki kutuplu sosyal bir anahtarın OFF kutbuna basıp,
karĢısındaki Ģahıslarla iliĢkileri hemen keserlerken, sende, benzer bir Ģekilde,
böyle insanî noksanlık tarafının olmamasını gözlüyorum. Bu, benim için çok
önemli bir ölçüdür, günümüzde değer yargılarının ayaklar altında
süründürüldüğü böyle bir ortamda53…
Bu nedenle, örneğin, doktorluk, mühendislik gibi, kariyer yapmıĢ ama
ideolojinin pençesinde kıvranmaktan kurtulamamıĢ ve de kendi çevresinde
aydın denen, fakat Kültürel ve insânî davranıĢ fakiri bu arkadaĢ ve kiĢileri
bendeniz, ne yalan söyleyeyim, gerçekten birer aydın kabul edemiyorum…
Bunlar gerçekten aydın olsalardı, bırakınız iliĢkileri kesmeyi, tersine daha çok
ilgi göstererek, aradaki bağları daha da kuvvetlendirmeleri gerekirdi, diye
düĢünüyorum.
Öyle bir kısır döngünün içine girmiĢlerdir ki, bunların en önemli
özelliklerinden birisi, kendi çevrelerinde birbirlerini ideolojik açıdan kontrol
etmek için, dünyâda Mahalle Baskısı‟nı en yoğun kullanan bir kesimi
meydana getirmektedirler… Bu zihniyet, sanki âdetâ bu hâlleriyle
arkadaĢlarının, özgür irâdeleriyle araĢtırma yapmak ve onları yayıp
tartıĢmaya açarak, gerçekleri gün yüzüne çıkarmalarına engel olmak için
yaratılmıĢlar…
Benimle Facebook iliĢkisini kesen, birkaç kiĢide de, arkadaĢları
tarafından bu arkaĢlarımıza uygulanan, bu Mahalle Baskısı‟nın etkisini, ne
yazık ki, görmüĢ bulunuyorum… Bu böyle sürdüğü müddetçe, bu kesimin,
„sittin sene‟ çağdaĢ insanlık değerlerini yakalayamayacaklarını artık açıktan
açığa görüyorum. Öyle ki bunların, hiç sevmedikleri Mü‟min Müslümanları
tasvir etmek için kullanmıĢ oldukları, bir zamanların gerici deyimleriyle,

rant,çıkar,siyaset,disiplin,vb baskılara gelmez..Din önce bilinçli, laik önce ailede baĢlar.Sonrası gerçek ülkeyi
güzel,rekabetçi, güçlü yönetime götürmesi gerekir..Her Ģeyi her müslüman bilmek zorunda değil ..mesela ben
islamiyeti bir imam,hoca,akademisyen kadar bilmek zorunda değilim.öğrenmek zorundayım ama halkı bir arada
inanç ve sosyal iliĢkilerde tutacak kadar olmalıdır.
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kaderin bir cilvesi olarak, anılabilir bir hâle geldiklerini üzüntüyle
gözlemekteyim54…
Benzer bozuk davranıĢlar, bugün de, yalnızca bu sol kesimde mi var?
Elbette, hayır!
Ġnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı‟nın, ne yazık ki, hiçbir
sınır tanımadan, bütün kesimlerin üzerinden bir tırpan gibi geçiĢinin etkileri,
hâlâ sürmektedir. Dolayısıyla, Memleketimiz‟in Temel Eğitim Sistemleri‟n
de, yıllarca doğrudürüst bir düzeltme yapılamamıĢtır.
Millî Eğitim‟e iliĢkin kânunlarda her ne kadar, „Eğitim Ve Öğretim‟
sözü geçse bile, günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin etkin engellemeleri
geçmiĢte olduğu gibi bugün de aynen sürmektedir.
BaĢka bir ifâdeyle, geçmiĢin her anında olduğu gibi, Ġnönü Ve
Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı‟nın günümüzde de sürdürülmesi, hâlâ
engellenememektedir. Bu nedenle, Eğitim‟e iliĢkin olarak, müfredâtlarda
gerekli düzenlemelere fırsat verilmediği için, Milletimizi var eden, Eğitim ve
Kültürel terbiye konusunda, bizler de dâhil olmak üzere, geçmiĢteki birkaç
neslin boĢ olarak yetiĢmiĢ olması gibi; günümüzde hâlâ sürdürülmekte olan,
eğitimsiz tek yönlü bir öğretimle, günümüzdeki yeni nesillerimiz dahî, yine
yalnızca, dünyâlaĢmayı hedef alan, bir öğretim dayatması içinde
bulunmaktadırlar.
Bu yanlıĢlığın olumsuz semeresi, bu sıralarda maksimum dozda,
alınıyor, görüyorsunuz… Örneğin Ģu sıralarda, ortaya çıkmıĢ olan, fetö
belâsı, insanlarımızın, sırf, Ġslâmî Ve Kültürel Terbiye konusundaki,
bilgisizliklerinden faydalanılarak, ortaya çıkmıĢ bulunuyor.
Bu nedenlerden dolayıdır ki, Ġnönü Ve Hempaları tarafından geçmiĢte
gerçekleĢtirilmiĢ olan, maddî ve mânevî Tahribat Ve Tahrifat, her kesimdeki
insanlarımızın her birinde, ayrı ayrı noksanlıklara yol açmıĢ bulunmaktadır.
Dolayısıyla, yazılarımda çoğu kere kullanmakta olduğum, „sağ ve soldaki
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Ġnönü Zihniyetliler‟ Ģeklindeki sözümün nedeni, Ģimdi biraz daha iyi
anlaĢılmıĢ olmalıdır, diye düĢünüyorum…
Demek istediğim Ģudur ki, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve
Tahrifatı, Milletimizin her kesiminde, onarılması zor yozlaĢmalara sebep
olmuĢtur.
Sözü edilen bu nedenlerden dolayı, sağ ve daha çok soldaki bu tür
arkadaĢlardan bâzıları, Ġslâmî ve Kültürel konularda o kadar bilgisiz ve
kiĢiliksiz kalmıĢlardır ki!
Bugün onların bu durumlarını gördükçe, beni, onların içinde
bulundukları bu câhillik hâllerinden, çeĢitli sıkıntı ve bunalımlarla
silkeleyerek de olsa kurtaran, Rab‟bime Ģimdi binlerce kere Ģükrediyorum.
Eğer Allâhü Teâlâ‟nın bu lütfu olmasaydı, bugün hem kendimdeki ve
hem de onların ya da tüm Kültürel bilgisizlerin yaĢamlarındaki câhillik ve
bilgisizliğin zerresinin bile farkında olamayacaktım. “Câhil cüretli olur”
kâidesince de, belki de, içinde bulunduğum kibir ve benlikten dolayı da,
yanıma kimse yanaĢamayacaktı. Öyle ki günümüzdeki dünyâlaĢanlar gibi,
Kültüründen habersiz, duygusuz bir mahlûktan farksız olacaktım.
Bilgi ıĢık gibidir ya… Bu nasipsizlik tasvirlerini, geçmiĢteki
arkadaĢlarımın Ģu andaki mevcut durumlarını gözlemlemelerimden artık
kolayca tahayyül edebiliyorum. Örneğin, bir ara Facebook‟ta rastlamıĢtım.
Orta Öğretim‟de sınıfımızın çalıĢkanları arasında olan, muhtemelen Ģu
sıralarda, Vâli Yardımcılığından emekli olduğunu tahmin ettiğim, bir
arkadaĢımızın bir yorumu gözüme iliĢmiĢti. Yorumunda, ölen Recai adlı bir
arkadaĢı için Ģu notu düĢmüĢtü:
“Recai, toprağın bol olsun!” diyordu… Bilmiyordu ki arkadaĢımız,
bizim Kültürümüz‟de bu söz, büyük bir hakâret ve aĢağılama sayılmaktadır.
Çünkü bizim Kültürümüz‟de, “toprağı bol olsun!” sözü, gayrımüslimler için
söylenir. Ġslâm‟da ölen Müslümanlar için, “Allah rahmet etsin”,
denmektedir55. ĠĢte bu tür câhillik örneklerini gördükçe, yalnızca Allâhü
Teâlâ‟ya Ģükrediyorum. Çünkü iyiliklerin artmasının anahtarı, nîmetlere
karĢı ancak Ģükretmektir.
Câhilliğe hattâ daha da fazlası için, diğer bir örnek daha vermek
mümkündür:
GeçmiĢte beni kabul et diyen birisini, Facebook‟ta arkadaĢı olarak
kabul etmiĢtim. Zâten Ģimdi de olduğu gibi, insan seçmeden, kim isterse,
55
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herkesi kabul etmekteyim… Öyle ki Ģimdiye kadar, geri çevirdiğim kimseyi
hatırlamıyorum… Zannediyorum bu kiĢi, Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟ndeki
arkadaĢlarımın arkadaĢlarından birsiydi.
Bu kiĢinin bir gün Facebook‟ta, hiçbir neden göstermeden, bana karĢı
akıl almaz, hakâretler yağdırmıĢ olduğunu zikredebilirim… Böyle bir
davranıĢ, neyin nesi oluyor, gerçekten, anlamak mümkün değil… Nedenini
anlamak mümkün olmayınca da, iĢi süt ya da mayaya bağlamak zorunda
kalmıĢtım56! Bilmiyorum isâbetli olmuĢ mudur?
Tabiatıyla böylelerinin, bırakınız Halkımızı aydınlatmalarını, kendi
arkadaĢlıklarını bile koruyabilecek bir kapasiteden uzak olduklarını, üzüle
üzüle, kabul etmek zorundayız, artık…
Yeri gelmiĢken, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı‟nın, sağ
kesimdeki insanlarımızda da meydana getirmiĢ olduğu, ortak özelliklerden ve
pratik belirtilerden de bahsetmek mümkündür.
- Örneğin, böyle hasta olan sağ kesimdeki bir kiĢi, karĢı tarafa vermiĢ
olduğu, benzer Ģekilde cevap niteliğindeki ölçüsüz sözleriyle, ayrıĢmaya,
kutuplaĢmaya aynı ölçüde katkıda bulunmaktadır. Kendisini Müslümanlar
tarafında konuĢlandırmıĢ olan, meselâ böyle birisi, Ġslâmî ve Kültürel açıdan
bilgisiz bırakılmıĢ olduğundan dolayı, bu tür davranıĢların her biri hakkında,
Ġslâm‟ın ve Kültürümüz‟ün davranıĢ öngörülerinden haberi yoktur ya da
olmayabilir. Bu kiĢi, Müslümanlığı, yalnızca, namaz ve oruçtan ibâret
zannedecek kadar, bilgisiz bırakılmıĢ demektir. Bu son cümleyle, sakın
namaz ve orucu küçümsediğim, aslâ anlaĢılmamalıdır!
Matematiksel bir ifâde kullanmam gerekirse, bir insanın Mü‟min bir
Müslüman olması için, namaz ve oruç gereklidir ama bu yeterli değildir. Fetö
sapıklığının bu kadar dalbudak salmasının temelinde de, Ġnönü Ve
Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı‟dan, elde olmadan ve / veyâ öyle ya da
böyle, etkilenmiĢ bulunan, bâzı yöneticilerimizin de, her gerektiği zamanda,
gerekli ve yeterli Ġslâmî Ve Kültürel bilgiye sâhip olamamaları olduğunu da
burada ayrıca düşünmek gerekebilir… Öyle ki, ben dahî, yıllarca Ġslâmî ve
Kültürel konular üzerinde araĢtırmalar yapmama rağmen, aşağıdaki Hadîs-i
Şerîf’e henüz yeni rastlamış bulunuyorum:
“KiĢinin namazına, orucuna bakmayın; konuĢtuğunda, doğru konuĢup
konuĢmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup
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koymadığına; dünyâ kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp
bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin.”
“KiĢinin namazı, orucu sizi aldatmasın! Dileyen oruç tutar, dileyen
namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz57.”
Yöneticilerimiz de, benim gibi, aynı noksan bir öğrenim sisteminden
geçmiĢ oldukları için, üstelik onların çoğunun da, bizler gibi, yıllarca
araĢtırma yapmamıĢ olacaklarını da düĢündüğümüzde, aynı bilgiye
rastlamamıĢ ve / veyâ yeni rastlamıĢ olabileceklerini de akıldan uzak
tutmamalıdır. Demek istiyorum ki, bütün bu noksanlıklar, Ġnönü Ve
Hempaları‟nın Tahribat ve Tahrifatı ile baĢlamıĢ ve kök tutmuĢ
bulunmaktadır58.
Ġster sağda olsun, ister solda olsun, Ģuursuzluk içinde olanların bu
tahrifatkâr taraflarını, bir parça insafı olanlar zâten görmekte, bunların,
yalnızca, paranın kulu olduklarını da tespit etmiĢ bulunmaktadırlar59…
Sayın arkadaĢım, demek istediğim o ki, sen onlar gibi, ON-OFF
anahtarlı değilsin… Bu özellik, robot gibi olmayan, insanlık adına az bir Ģey
değildir, elbette…
Yorumuna Karşı Düşüncelerime Gelince…
Senin yorumunda bahsettiğin, Tek Adam gibi, o kitapları bendeniz,
daha Orta Öğretim‟de iken, Soley Kırtasiye‟den alarak okumuĢtum… Onlar
hâlâ da elimden çıkmıĢ kitaplar değiller… Daha benzeleri de var
kitaplığımda… Bizim çocuklar da, geçmiĢte, ödevlerini onlardan
hazırlamıĢlardı…
Ama o zamanlar, Ġ.T.Ü‟de güyâ Atatürkçü geçinenler tarafından
zulme uğratıldıktan sonra60, tâ 1970 yıllarından beri, Ġslâmî Ve Kültürel
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araĢtırmalarımın kazanımları üzerimde olmadığı için, bugünkü gibi
karĢılaĢtırma melekesi imkânsız olduğundan, olayları derinlemesine görmem
mümkün değildi…
Bugün, footbal, ekonomi, geniĢ kapsamlı bir konu olan Hac gibi
alanların dıĢında, karınca kararınca, bir fikir arzedebiliyorsam, bunu, her
Ģeyin bedellerini ödeyerek sâhip olduğum, birikimime borçlu
bulunuyorum61...
Yorumunuzda belirttiğiniz gibi, mademki Ġnönü, 3-5 aylık eğitimli
Kur‟an kurslarından gelen hafızlara güvenemiyordu, o zaman en yüksek icrâ
kurumu, Hükümet olarak, bu kurumu düzeltme yoluna gitmedi de, bütün
Ġslâmî faaliyetleri yasaklamaktan mı bir medet bekledi?
Bizim de üzerinde durduğumuz husus da iĢte bu noktalardır. Bu
yasaklama davranıĢı, hepimizin kafasında, „Batı‟nın bir taĢeronu olduğu için
bu tahrifat yoluna sapmıĢtır‟, Ģeklindeki Ģüpheleri akla getirmiyor mu? Akıllı
bir insan, Milleti‟nin 14 asırlık dininin öğrenilmesini hiç62 yasaklar mı?
Dediğiniz gibi, ilk gerçekleĢtirdiği fabrikalar da, iĢte insana zararlı
olan, sigara ve yaĢam felsefesine dayalı olarak, sofralarda yerini alması
gereken, bira gibi içkilerin fabrikaları olmuĢtur63.
Ama dikkat ediniz! Boğaz köprüsü söz konusu olunca, mânevî
değerlerin geliĢimini yasaklaması gibi, bu durumda da en kolayı olarak,
hemen köprü yapımına engel olmak oluyor. Benzer Ģekilde, Kayseri‟de
kurulan ilk uçak fabrikasını kapatan da, yine Ġnönü‟dür. O Uçak Fabrikası ki,
üretiminden Hollanda‟ya bile, uçak satılmıĢtır64.
Lise‟de edebiyat dersinde münâzaralar yapardık da, (Nuran)
Hocamız‟ın o sıralardaki tavsiyesi Ģuydu, bize… Her defâsında, „Zayıf
konuları, zayıf fikirleri müdâfa etmeye kalkmayın‟ derdi… Bunları unutmuĢa
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Eski Türkiye‟deki Fikirlerim Neden Ve Nasıl DeğiĢti? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYEDEKĠ%20FĠKĠRLERĠM%20NEDEN%20VE%20NASIL%20DEĞĠġTĠ.p
df, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/
62
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Tag Archives: atatürk bira fabrikasi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://belgelerlegercektarih.com/tag/ataturk-bira-fabrikasi/, En Son EriĢim Târihi: 29.08.2016.
64
CHP'nin Îtiraz Etmediği Proje KalmamıĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.internethaber.com/chpnin-itiraz-etmedigi-proje-kalmamis-348698h.htm, En Son EriĢim Târihi:
29.08.2016. YA DA http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ucak-fabrikasi-ataturkle-kuruldu-1950de-kapandi90451h.htm, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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benziyorsun… Kaynaklarını verdiğim hâlde, hâlâ bunlara „duygusal‟ diyerek,
bir yere varmak mümkün değildir. Bu düpedüz, okuyucunun aklıyla da
oynamak, olmuyor mu?
Akıllarını kullanan okuyucular, ben inanıyorum ki, asıl duygusal
davrananları bulur, merak etme! Yeter ki konular, demokratik bir ortamda
böyle enine-boyuna tartıĢılabilsin! Ama tartıĢılmazsa, çarpıĢtılmayan
demirden kıvılcımların çıkmaması gibi, gerçekler, hep gizli kalacak, yeni ve
orijinal fikirlerin gün yüzüne çıkmasına yardımcı olunamayacaktır.
“Din bir ülkenin en hassa değeridir… Öyle câhillere teslim
edilemez...” diyorsun da, Ġnönü Ve Hempaları, bu değeri algılamadı,
algılamak istemedi, cihanĢumul bir Kurumu tümden yasaklayarak, birilerinin
arzûsunu ya da arzûlarını yerine getirdi, iĢte…
“50-60 senedir gelen herkesin, örneğin bizlerin de olmak üzere,
hepimizin, birer câhil olarak kalmamız, onun yüzündendir”, deyince de, ona
toz kondurmamaya hâlâ gayret ediyorsun! „Bu ne perhiz, ne lahana turĢusu‟
demezler mi, insana?
“Müslümanlıkta dini halka yansıtan câhil % 70-80 iken Batıda %10
altındadır.” diyorsun… Bu sözün, iĢte toz kondurmak istemediğin Ġnönü Ve
Hempaları sâyesinde varılan, bir sonuçtur. Ġnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat
Ve Tahrifatı‟nın bu sonucunu, ek ve tamamlayıcı bir bilgi olarak, henüz
Ģimdi, sizden öğrendiğimden dolayı da, ayrıca sevindim. TeĢekkür ederim!
70-80 yıl câhil bırakılmıĢ, insanların âilelerinde de, iĢte bizler gibi;
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü bilmeyen nesiller çıkıyor… O zaman, “Din önce
bilinçli, lâik önce âilede baĢlar.” demenizin ne anlamı var ki, âileler böyle
yıllarca ardıĢıl olarak, câhil câhil yetiĢtirilmiĢ olduklarına göre?
“…Ben Ġslâmiyet‟i bir imam, hoca, akademisyen kadar bilmek
zorunda değilim.” diyorsun…
Elbette öyle! Herkesin, Ġslâmiyet‟in, zorunlu olduğu özel kulluğundan
baĢka, mesleği ile ilgili kısımlarını bilmesi ve uygulaması gerekiyor.
Bilmese ve uygulamasa ne olur?
ĠĢte o zaman, bugün toplumumuzun önemli bir kısmında
gözlemlediğimiz gibi; her bir ferdi için, zâlimlikleri, merhâmtsizlikleri, kadın
ve çocukları, hayvanları canlıları hedef alan, her türlü zulümlere, hâinliklere
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kadar her türlü olumsuzluklara, farkında olmadan, bir psikolojik dönüĢüm
baĢlar.
Bu dönüĢüme paralel olarak, oluĢan bakıĢ açıları değiĢimi sonunda,
Âhiret kavramı, daha sonra da, Hesap Verme Duygusu ortadan kalkar…
Ġnsanoğlunda baskın hâle gelen, bu duygusal sorumsuzluk, artık dünyâda
sevginin, merhâmetin, adâletin kalktığının, bunların her birine karĢılığı
olarak, yalnızca gücün hâkim olduğunun bir iĢâretidir.
“… halkı bir arada inanç ve sosyal iliĢkilerde tutacak kadar olmalıdır.”
diyorsunuz ya, iĢte bu sözünüz, Hesap Verme Duygusu‟nun kalkmamasının
bir yorumudur, aslında…
Bu son iki paragraf, aynı zamanda, Facebook‟ta aynı sayfada bir
yorumcu tarafından bahsedilmiĢ olan, “KeĢke bu Ġslâm denen olgu komple
yasaklansa” sözünün yanlıĢlığını da açıklar mâhiyettedir. Ve de Ģimdi bu
sözüm “Ġslâm komple yasaklansa” diyen o kiĢiyedir:
Ġnönü tarafından yasaklandı da ne oldu? Ġyi mi oldu?
Yalnızca budanan yerlerden daha gür olarak geliyor, iĢte Ģimdi
görüyorsunuz, Ġslâm yine…
Bunun sırrı ne? Bunun sırrı, hiçbir gerçeğin ortadan
kaldırılamamasıdır, yalnızca... Bence akıl gücü, yasaklara harcanma yerine,
gerçeklerin öğrenilmesine hasredilse, daha iyi olmaz mıydı?
Sırf Ģu son satırlar bile, akıllarını referans alanlar için, olayların nefsi
arzûlara göre değil, ama yalnızca gerçeklere göre geliĢtiğinin mesajlarını
apaçık olarak taĢımaktadır.
Evet, iĢte çoğu insanoğlu hep bu, “KeĢke bu Ġslâm denen olgu komple
yasaklansa” diyen vatandaĢımız gibi, sonsuz sorumsuzluk duygusu içinde
nefsi ile baĢbaĢa kalmayı çok istiyor… Nitekim ben de, tâ Orta Öğretim
günlerinde, nefsimin bu tür isteklerini tam bağımsızlığa kavuĢturmak için,
hatırladığıma göre, Ġspanya‟da ne kadar çok Ģatolar kurduğumu ama
hayallerimin herbirinin sonunda, papuçların hep pahalıya geldiğini
anımsıyorum, Ģimdi…
Açıklıyayım biraz, isterseniz:
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Önce Zâriyat Sûresi‟nin 56, âyetini gördüm… Diyordu ki, “Ben
insan ve cinleri, ancak bana kulluk65 etsinler diye yarattım.”
Mâide Sûresi âyet 3‟de ise, “Size din olarak Ġslâm‟ı seçtim…”
diyor…
Âlimran Sûresi, âyet 85‟te de, “Kim Ġslâm‟dan baĢka bir din ararsa,
ondan aslâ kabul edilmeyecek ve o Âhiret‟te de zarar edenlerden olacaktır.”
Görüyorsunuz Rab‟bimiz, bize beğendiği her türlü hayat tarzlarını
açıkça belirtmiĢ bulunuyor; hattâ yukarıda da bahsedildiği gibi, bir çocuğun
anne ve babasının odasına giriĢinin Ģekline bile varıncaya kadar…
Bütün bu gerçekler karĢısında, akıl verilmiĢ olanların, her Ģeyi böyle
değerlendirmesi gerekiyor, bence… Yalnız akıl verilmemiĢ olanlar hesâba
çekilmeyecektir. Gazâli, kafası çalıĢmayan aptalları da bu gruba dâhil
etmiĢtir.
2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de beni, 1960‟lı yıllarda tanıĢmıĢ
olduğum, bir arkadaĢ aradı. ArkadaĢ telefonda, „Ġnönü hakkında yazdığın için
arkadaĢlar sana kızıyorlar‟, demesin mi?
Bütün bu icraatleri sırasında, en yüksek görev ve yetki sâhibi iken,
Atatürk‟ü dahî zehirletmeye teĢebbüs edecek66 kadar, gözü dönmüĢ Ģekilde,
kötü amaçlar taĢıdığını düĢündüğümüzde, bendeniz asıl, „Neden Ġnönü Ve
Hempaları‟nı anlatmayı‟ seçmemin sebebini, burada tekrar tekrar arz
edeyim…
Bunu, tersten bir soru sorarak da, yapabiliriz:
Yâni bu tür soru soranlar, Ģimdi benim açıklamaya çalıĢtığım, asıl
Milletimiz‟in maddî ve mânevî varlığını sürekli olarak zehirleyen, kaynağı
görmeyip de, aslında milyonlarca zehirlenmiĢ, mâsumlukta payları
olabilecek, benim gibi, sizin gibi, hattâ günümüzdeki mâneviyat düĢmanları
olan, Ġnönü zihniyetlilerinden, yâni bütün bu kurbanlardan mı baĢlamamı
istiyorlar?
Eğer öyleyse, mantık bunun neresinde?
Dikkat ederseniz, bendeniz, zorlanmadıkça, bu Tahribat Ve
Tahrifat‟ın günümüzdeki kurbanlarından, hattâ partilerinin isimlerinden de
bahsetmiyorum bile...
Temiz, M., Kullukta Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
66
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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Neden?
Onlar da benim gibi Ġnönü kurbanları da, ondan… Bunlarda, az ya da
çok, bir mâsûmiyet belirtisi vardır, ondan…
Benzer Ģekilde siz, fetö ile fetöcülükten içeri alınmıĢ her bir insanımız
arasında da, bir farkın olmadığını mı zannediyorsunuz?
ĠĢte, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Tahribat Ve Tahrifatı dururken,
günümüzdeki Ġnönü Ve Hempaları‟nın kurbanlarını eleĢtirmek; benzer
Ģekilde fetö dururken, fetöcülükten içeri alınmıĢ her bir insanımızı eleĢtirmek,
ne kadar adâletli olur?
EleĢtirmeyi bir yana bırakınız. Bendeniz, çeĢitli mahrûmiyetlere
uğratılmıĢ bulunan, bütün bu kurbanlar için, her an o kadar üzüntü
duyuyorum ki! Bu kurbanlardan rastlamıĢ olduğum bâzılarının bile,
kendilerine, benim kadar da üzülmediklerini görüyorum da, bu durumlarına
da ayrıca hayret etmiyor değilim…
Tam bu noktada bâzılarımızın akıllarına, „Bunlar geçmiĢte olmuĢ,
bitmiĢ, Ģimdi bu eleĢtimelerin ne faydası var?‟ sorusu da gelmiyor, değil,
elbette…
Bu soru da, cevâbı bilinmeyen bir soru değil… Ama bendeniz, kendi
açımdan bir kere daha dile getireyim…
DüĢünüyorum da, Millî Eğitim Sistemimizi, Milletimizi var eden,
değerlerimizle yeniden donatmazsak, muasır medeniyet seviyesine
çıkabilmemiz, aslâ mümkün olmayacaktır. GeçmiĢteki geliĢmelerde de artık
bu husus, daha açıkça görülmektedir.
Bunun nedenini, aĢağıdaki yazımda, daha önce belirtmiĢtim67,
aslında…
Bir partici de değilim68, elhamdülillah! Yalnızca doğru ve
gerçeklerden yanayım. Bütün gayretim, Türkiye Gemimizin su almaması
için… Yoksa, Ġnönü‟ymüĢ, ĢuymuĢ-buymuĢ beni ne ilgilendirir? Vatan ve
Milletimize karĢı içimizde bir sorumluluk hissi olmasa, inanınız ki, Ģu 70
yaĢımda, bu konularda bir satırlık yazı bile bana ölümcül derecede zor gelir!

BoĢ Gönüllerin Tehlikesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BOġ%20GÖNÜLLERĠN%20TEHLĠKESĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
68
ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf
, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2
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Bütün rezervlerdeki olumsuz fikirlerin yeterince sıfırlandığı, 15
Temmuz 2016‟dan sonra, geleceğe iliĢkin umûdum bir kere daha güç
kazanmıĢ bulunuyor… Bendeniz, emekli olduğumdan beri yazmakta
olduğum, gerçekçilik konusundaki yazılarımın da daha çok deneylenmiĢ
olduğunu, bu nedenle hiç yanılmamıĢ olduğumu, bugünlerde görmekten de
ayrıca sevinçliyim…
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AHLÂK (EDEB)
Özler:
Ne irfandırα veren ahlâka yükseklik, ne vicdandırß:
Fazîletλ hissi insanlarda Allah (CC) korkusundandır.
Mehmet Âkif Ersoy
Edeb bir tâc imiĢ Nûr-u Hüdâ‟dan,
Giy ol tâcı, emin ol her belâdan…
Ahlâk, insanın yaratılıĢ fıtratına
uygun yaĢaması için, kazandığı fazîletin bir ölçüsüdür.
„Ġyi‟ ve „kötü‟yü milletlerin
kültürleri Ģekillendirmektedir. Kültürün en
önemli unsuru din ve dil olmakla berâber milletlerin âdet,
örf ve gelenekleri de bunda önemli rol oynamaktadır. Meselâ,
eski Atina‟da hırsızlık, yakalanmamak Ģartıyla, bir kahramanlık sayılıyordu.
Hâlbuki bizim Kültürümüz‟de bu kötü bir Ģeydir.
Ġslâm‟da, ahlâk bir zirvedir.
Allah‟ın (CC) bildirdiği ahlâka ne kadar
yaklaĢılırsa, zirveye de o nispette yaklaĢılmıĢ olur.
Elmalılı Hamdi Yazır kendi Kur‟an Tefsîri‟nde, „kötü‟yü, insanı
yokluğa götüren, huy, davranıĢ, söz ve benzeri Ģeyler olarak târif edilmektedir.
Kötünün dıĢında, hak sayfasında
kalanların ise, „iyi‟ olacakları açıktır.
Yâni „iyi‟ ahlâk, insana varlık kazandıran Ģeylerdendir.
Bu yüzden Ġslâm Dini‟nde, Mümin Müslümanların ahlâkları, Kur‟an ve
Sünnet‟e göre Ģekillenir.
Ahlâk, insanın rûhuna
yerleĢen, güzel alıĢkanlıklardır. Bu alıĢkanlıklar
azla düĢünmeye gerek kalmadan, îtikâdi, amelî ve fiilî davranıĢlarımızı
meydana getirmektedirler.
α
Ġrfan sözlükte bilme demektir. Tasavvufta ise, ilâhî yardımla Evren‟in sırlarının bilinmesidir. Bu
bilgiye sâhip olana ârif denir. Bir hadîs-i serifde "Nefsini bilen Rab‟bini bilir." denmektedir.
ß
Vicdan, insanın bozulmamıĢ fıtratına (yaratılıĢına) uygunluğun ölçüsü ve tasdikçisidir. Fıtrat, varlıların
yaratılıĢ gâyesidir. Meselâ gözün fıtratı, güzel olanı görmektir. Fıtratın sınırları için Kur‟an neyi emretmiĢ veyâ
yasaklamıĢsa insanda bunun tastikçisi vicdandır. Meselâ, vicdan zulüm yapmaktan rahatsızlık duyar. Günahlar
vicdânı karatır, hassâsiyet zamanla kaybolabilir.
λ
Fazîlet üstün ahlaklılıktır.
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Ġnsanın öz irâdesiyle
gerçekleĢtirilen, alıĢkanlıkların temeli
niyettir. GerçekleĢtirilen niyetler, alıĢkanlıkları,
alıĢkanlıklar ise, ahlâkı (huyları) oluĢturmaktadır. Demek ki,
ahlâk (huylar) kaderlerin tahakkudurlar. Atalarımız, “Huy teneĢir tahtasında
temizlenir.” dememiĢler mi?
Organlarımızın hareketleri, ruhlarımıza yerleĢen,
ahlâka bağlıdır. Ġyi alıĢkanlıkların istek ve arzûları ruhlarımıza yerleĢirse,
organlarımızın fiil ve davranıĢları, bu arzûlar doğrultusunda iĢlenen, amellerden
etkilenerek güzelleĢirler. Ġyi amellerle beslenen bu davranıĢlara güzel ahlâk denir.
Ruhlarımıza kötü
alıĢkanlıklar yerleĢirse, “Ġnsanın fikri
ne ise, zikri de odur.” misâli, organlarımızın fiil ve
davranıĢları, dolayısıyla, bunlara bağlı olarak, dıĢarıya karĢı ortaya
çıkan davranıĢlarımız da kötüleĢir. Bu davranıĢlara da, “kötü davranıĢlar
-ahlâksız davranıĢlar-” denmektedir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim“
Hz. Muhammed
“Ahlâk, yalnız fazîletli olarak
gürünmemizi değil, aynı zamanda fazîletli
olmamızı da istiyor-A. de Rivarol.”
“Sâkin ve mesut bir hayâta
ancak fazîletle ulaĢılabilir. Güzelliğin
ve fazîletin birleĢmesi nîdirdir-Juvenal.”
“Fazîlette hakîki sükûnet mevcuttur.
Hırs bize nefret verir, zenginlik bizi yorar, taç
tazyik eder, Ģeref dâimâ parlamaz, fakat fazîlet hiç bir zaman
eksik olmaz. Fazîlet altından kıymetlidir-Horatius.”
“Fazîlet mücâdelesinde kazanılan
taç ebediyen kalır-Ahileus.”
“Fazîlet insanı Allah‟la birleĢtirir. Hiçbir
Ģey fazîlet kadar sevilmeye değmez-Cicereo.”
“Ahlâk, Rasûlüllah‟ın Sünneti‟ne uygun hareket etmektir.”
“Ahlâk, eline, diline ve beline sâhip olmaktır.”
“Ahlâkların anası, az konuĢmaktır.”



Hadis.
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“Ahlâk, en hayırlı sanâttır. Hak‟ka giden yolun azığıdır.”
“Ahlâktan mahrum olanlar, Hak dergâhından kovulurlar.”
“Ahlâkın dostları,
hayâ, samîmiyet, teslîmiyet, sevgi
(muhabbet), niyet, îtaat, gayret, sohbet ve hizmettir.”

Giriş
Ahlâka Türkçe‟de edep de (aslı edeb) derler. Edeb Arapça‟da,
yaratılıĢ ya da tabiat anlamına gelen, „hulk‟ kelimesinden türemiĢtir.
Tasavvufta daha çok „edeb‟, kullanılır. „Edeb‟in çoğulu „âdab‟tır.
Edebin ilim sahâsındaki kullanımı konusunda ise Abdülhakim Arvâsî
(RhA ) der ki:
©

“Edeb hudûda (sınıra), sınırlara, riâyet etmek, sınırı geçmemektir. En
büyük edeb ise, Ġlâhî Hudûdu muhafaza etmektir, gözetmektir.”
Fâzîlet
Mehmet Âkif Ersoy, ahlâkı fâzîlete, fâzîleti ise, Allah (CC)
korkusuna bağlamaktadır:
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır:
Fazîlet hissi insanlarda, Allah (CC) korkusundandır.
Yüreklerden çekilmiĢ, farz edilsin havfı Yezdan‟ın,
Ne irfânın kalır tesiri, katiyen ne vicdânın…
“Hayat artık behimîdir¥… Hayır, ondan da alçaktır:
Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürr-ü mutlaktır.”
Mehmet Âkif Ersoy‟un dediği gibi fazîlet hissi, ancak Allah (CC)
korkusundan doğar, ahlâk oluĢumunda önemli ölçüdür.
Fazîlet‟in çok çeĢitli tanımları yapılmıĢtır:
Fazîlet‟i, Charles De Montesquieu, “Cemiyet menfaatini Ģahsî
menfaatin üstünde tutmaktır”; Plautus, “Kendini beğenmemek, yaptıklarını
©

“Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
¥
behimî: Hayvanca, hayvana mahsus ve müteallik. Hayvanlık.
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yeter bulmamaktır”; Benedictus De Spinoza, “Aklın hayâta hâkimiyetidir”;
Zekeriyâ, “irâde” olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımların her biri gösteriyor ki, fazîlet kavramı çok geniĢtir,
ahlâkın zirvesine kadar uzanır. Bu yüzden, fazîlet tanımlarının her birinde,
ayrı birer gerçeklik payı vardır.
Öyle ki Fazîlet konusunda:
- William Shakespeare, „Fazîlet uğrunda ölen bir insan mahvolmaz.
Kim fazîlet içinde ölürse o Ģan içinde yaĢar. Eğer fazîletiniz yoksa yaratınız.
Fazîlet güzelliktir‟;
- A. de Rivarol, „Ahlâk, yalnız fazîletli olarak gürünmemizi değil, aynı
zamanda fazîletli olmamızı da istiyor”;
- Juvenal, “Sâkin ve mesut bir hayâta ancak fazîletle ulaĢılabilir.
Güzelliğin ve fazîletin birleĢmesi nîdirdir”;
- Horatius, „Fazîlette hakîki sükûnet mevcuttur. Hırs bize nefret verir,
zenginlik bizi yorar, taç tazyik eder, Ģeref dâimâ parlamaz fakat fazîlet hiç bir
zaman eksik olmaz. Fazîlet altından kıymetlidir”;
- Ahileus, “Fazîlet mücâdelesinde kazanılan taç ebediyen kalır”;
- Cicereo, “Fazîlet insanı Allah‟la birleĢtirir. Hiç bir Ģey fazîlet kadar
sevilmeye değmez.”
demektedirler.
Demek ki ahlâk, insanın yaratılıĢ fıtratına uygun yaĢaması için,
kazandığı fazîletin bir ölçüsüdür.
İyi Ve Kötü
Günlük yaĢamdaki ahlâk tanımını ise, “Ġnsanların iyi ve kötü olarak
vasıflandırılmasına yol açan, maddî ve mânevî özellikli huylarına ve bunların
etkisiyle ortaya koydukları, irâdeli davranıĢlarına ahlâk (Edeb)
denilmektedir.” Ģeklinde yapabiliriz.
Dikkat edilirse tanımda adı geçen, “iyi ve kötü kavramı” ana
unsurdur. Burada insanın aklına Ģu soru gelmektedir:
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„Ġyi‟ neye göre iyi, „kötü‟ ise neye göre kötüdür?
„İyi‟ ve „kötü‟yü milletlerin kültürleri Ģekillendirmektedir. Kültürün
en önemli unsuru din olmakla berâber, milletlerin âdet, örf ve gelenekleri de
bunda önemli rol oynamaktadır. Meselâ eski Atina‟da hırsızlık,
yakalanmamak Ģartıyla, bir kahramanlık sayılıyordu. Hâlbuki bizim
Kültürümüz‟de bu kötü bir Ģeydir.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de „ahlâk‟ bir zirvedir. Allah‟ın (CC) bildirdiği
ahlâka ne kadar yaklaĢılırsa, zirveye de o nispette yaklaĢılmıĢ olur. Elmalılı
Hamdi Yazır kendi Kur‟an Tefsîri‟nde „kötü‟yü, “insanı yokluğa götüren”
huy, davranıĢ, söz ve benzeri Ģeyler olarak, târif edilmektedir.
Kötünün dıĢında kalanların ise, genel anlamda, „iyi‟ ve/ veyâ zararsız
olacakları açıktır. Yâni „iyi‟ ahlâk, insana kazandıran Ģeylerdendir. Bu
yüzden Ġslâm Dini‟nde Mümin Müslümanların ahlâkları, Kur‟an ve Sünnet‟e
göre Ģekillenir / Ģekillenmektedir.
Ahlâk, insanın rûhuna yerleĢen, güzel alıĢkanlıklardır. Bu
alıĢkanlıklar, fazla düĢünmeye gerek kalmadan, îtikâdi, amelî ve fiilî
davranıĢlarımızı meydana getirmektedirler.
Niyet
Ġnsanın öz irâdesiyle gerçekleĢtirilen alıĢkanlıkların temeli, niyete
dayanır. GerçekleĢtirilen niyetler alıĢkanlıkları, alıĢkanlıklar ise ahlâkı
(huyları) oluĢturmaktadır. Demek ki ahlâk (huylar), kaderlerin tahakkûkunu
hazırlıyor... Atalarımız, “Huy teneĢir tahtasında temizlenir.” dememiĢler mi?
Organlarımızın hareketleri, ruhlarımıza yerleĢen, ahlâka bağlıdır. Ġyi
alıĢkanlıklara iliĢkin istek ve arzûlar, ruhlarımıza yerleĢirse, organlarımızın
fiil ve davranıĢları, bu arzûlar doğrultusunda iĢlenen, amellerden etkilenerek
güzelleĢirler. Ġyi amellerle beslenen bu davranıĢlara “güzel ahlâk” denir.
Ruhlarımıza kötü alıĢkanlıklar yerleĢirse, “Ġnsanın fikri ne ise, zikri
de odur.” misâli, organlarımızın fiil ve davranıĢları, dolayısıyla, bunlara bağlı
olarak, dıĢarıya karĢı ortaya çıkan, davranıĢlarımız da kötüleĢir. Bu
davranıĢlara da, “kötü davranıĢlar” ya da “ahlâksız davranıĢlar” veyâhut da
“kötü ahlâk” denmektedir.
Ahlâk Düşüklüğü
Ahlâk düĢüklüğü tamâmen iflâs getirir.
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Ġslâm Dini, her iki cihanda insanı mutlu kılmayı hedeflemiĢtir. Bunu
da ahlâk ve fazîlet temeline oturtmuĢtur. Ġslâm Dini‟nin amacı, ahlâklı insan
ve bu insanlardan oluĢan, ahlâklı toplumlar meydana getirmektir. Ġslâm‟ın
bütün emirleri bu hedefe yöneliktir. Hem ibâdetler hem de diğer davranıĢlar,
bu hedefe hizmet ettiği oranda değer kazanırlar. Aksi hâlde ahlâk düĢüklüğü,
Allah (CC) katında hiçbir değer taĢımaz. Aynı zamanda bu eksikliğin zararı
da oldukça büyüktür.
Ġnsanlığı görmezlikten gelirsen,
Kafaya da kelleye de baĢ denir.
Biri leĢte öter, biri gülĢende,
Kargaya da bülbüle de kuĢ denir.
Durduk yerde ortaya laf atarsan,
Adama da eĢeğe de çüĢ denir.
Ahlâkta Örneğimiz
Ahlâkta örneğimiz peygamberimiz (SAV)‟dir.
Ahlâkımızın güzel ve davranıĢlarımızın iyi olabilmesi için,
ruhlarımızı kötü huylardan temizleyerek, iyi huylar kazanmamız
gerekmektedir.
Ahlâkta
örneğimiz
Peygamberimiz
(SAV)
Efendimiz‟dir.
Peygamberimiz (SAV), Allah‟ın (CC) terbiyesinde yetiĢmiĢ, yüksek ahlâk
sâhibi bir peygamberdir. O ahlâkını Kur‟an‟dan almıĢ, bütün iyilikleri
kendisinde toplamıĢ ve “güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiĢtir”
Kur‟an ve Peygamber (SAV) Efendimiz, Ġslâm‟ın ve dünyevî hayâtın
genel çerçevesini çizerek, ahlâk anlayıĢının temelini oluĢturmuĢtur.
Ġslâm Dini‟nde yapılması emredilen îbâdetlerin gâyesi, insanı ahlâkî
olgunluğa eriĢtirmektir. Îmanın olgunluğu, ahlâkın güzelliği ile ilgilidir.
Ġbâdetler bizleri, her türlü çirkin iĢlerden korur, ahlâkî bakımdan
geliĢtirerek, Ģefkat, merhâmet duygularını yerleĢtirir. Cimrilikten,
tembellikten, pısırıklıktan kurtarır, baĢkalarına karĢı yardımseverlik
duygularıyla süsleyerek, topluma karĢı faydalı bir insan hâline getirir.


Bicümle.net, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.bicumle.net/cumle/128832/, En Son
EriĢim Târihi: 15.10.2014

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Dünyâya temiz olarak gelen insanoğlu, eğer anne ve babası
tarafından iyi terbiye edilir, güzel huylarla süslenirse, iyi ahlâklı bir insan
olarak yetiĢir. Her konuda olduğu gibi ahlâkî konularda da örnek alacağımız,
güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen, Peygamberimiz (SAV)‟
Efendimizi Allah (CC), en güzel bir ahlâkla yetiĢtirmiĢ, insanlığa örnek bir
insan olarak takdim etmiĢtir. Allah (CC) Peygamberimiz (SAV) için, “Sen
elbette yüce bir ahlâk üzeresin69.” buyurmuĢtur.
Hazreti ÂiĢe (RAh) vâlidemize:
“Ey Mü‟minlerin Anası! Bize Kâinat‟ın Efendisi‟nin ahlâkından
bahsediver, nasıldı onun ahlâkı?” diye sorduklarında, soranlar ondan, Ģu
cevâbı alırlar:
“Siz Kur‟an okumaz mısınız? Onun ahlâkı Kur‟an‟dı.”
Peygamber (SAV) Efendimiz, ahlâkî vazîfeleri hem öğretmiĢ, hem de
kendisi bunları, bizzat yaĢayarak, uygulamıĢtır. O hiç bir zaman doğruluktan,
iyilikten ayrılmamıĢ, güzel ahlâkı ve iyi davranıĢlarıyla, insanlara örnek
olmuĢtur. Yüce Allah (CC) Kur‟an‟da:
“Allah‟ın Resûlü‟nde sizin için uyulması gerekli güzel örnekler
vardır70”
buyurarak Peygamber (SAV) Efendimiz‟in yaĢayıĢını örnek almamızı
istemiĢtir. Dolayısıyla bize düĢen görev, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
ahlâk ve fazîlet dolu, hayâtını iyice öğrenmek, onun ahlâkî davranıĢlarını
örnek alarak yaĢamaktır.
Güzel ahlâka sâhip olan bir insan, güzel bir yüz, güzel bir hayât, en
önemlisi olarak, güzel bir ahlâkla vefât edebilirse, güzel bir Âhiret‟e sâhip
olur. Güzel ahlâkın yegâne kaynağı, Kur‟an ve Sünnet‟tir. Allah‟ın (CC)
rızâsı güzel ahlâktadır.
Zeydu‟l-Hayr (RA) anlatıyor:
“Ey Allah‟ın Resûlü dedim, Allah‟ın rızâsını arzû eden kimselere ve
Allah‟ın rızâsını arzû etmeyen kimselere Allah‟ın koyduğu alâmet nedir, bana
haber verin!”
Kalem Sûresi, âyet 4. ġerhu‟Ģ-ġifâ Aliyyu‟l-Kârî Cilt:1, Sayfa :222.
RAh kısaltması, “Radiyallâhü Anha-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
70
Ahzab Sûresi, âyet 21:” ġânım hakkı için muhakkak ki size Resûllulah'da pek güzel bir örnek vardır.
Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için.”
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Allah‟ın Resûlü:
“Ey Zeyd, sen nasıl sabahladın?” diye sordu.
“Hayrı ve hayır ehlini seviyorum: Eğer hayır yapmaya muktedirsem,
yapmaya koĢuyorum. Eğer yapamaz, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve
onu yapmaya, Ģevkim daha da artıyor!” dedim.
Bunun üzerine Aleyhissâlâtu vesselâm:
“ĠĢte bu söylediklerin, Allah‟ın rızâsını arayanlara Allah‟ın koyduğu
alâmetlerdir. Eğer Allah senin baĢka bir Ģey olmanı isteseydi, seni ona
hazırlardı” buyurdular.
Dikkat edilmelidir ki, Peygamber (SAV)‟in Allah‟ın (CC) rızâsına
uygun olarak nitelendirdiği, Zeyd‟in iĢlerinin temelinde hayır ve hayır
iĢlerine âit sevgi ve istek ya da daha doğrusu ihlâs vardır. Bunlar, bilimin
deyimiyle, pozitif düĢünceye giren iĢlerdir. Eğer aynı sevgi ve istek, Ģer ve
Ģerli iĢlere âit olsaydı, bu da Ģeytanın yolu olurdu ki, bunlar da, bilimin
deyimiyle, negatif düĢünceye giren iĢler olurdu.
Güzel ahlâkın tezâhürü, insanda saygı olarak belirir.
Kutsal Dâire
Kutsal dâirenin neresindeyiz? Gerçekte meslekler, görevler yoktur,
ahlâk vardır. Ahlâk en baĢta gelen kutsal bir görevdir. Diğer görev ve
meslekler, ona bağlıdır. Eğer bunun dıĢındaysanız, insan olmanın en birinci
vasfını elinizden kaçırmıĢ bulunmaktasınızdır.
Polis ahlâklı değilse o, o mesleğe de lâyık değildir, ona güven olamaz.
Avukat ahlâklı değilse o, o meslekte de değildir. Milletvekili ahlâklı değilse o,
gerçekte milletin de vekili değildir. Bir bakan ahlâklı değilse, onun oraya
lâyık olduğunu mu zannediyorsunuz? Reisicumhur ahlâklı değilse o, milleti
aldatmıĢ demektir. Çünkü gerçekte meslekler, görevler yoktur, ahlâk vardır.
Âlemlerin Düzeni
Ahlâk âlemlerin düzenidir… Dünyâ dönüyorsa; GüneĢ senenin her
sabahında, hiç ĢaĢmadan günlere göre belirlenen, vakitlerde doğuyorsa, arı
kendisine vahyedileni aynen yapıyorsa, toprak bitkilerin her türlü ihtiyâcını
muntazaman karĢılıyorsa, bitkiler köklerini toprağa salıyor, gökyüzüne doğru
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çevirmiyorsa, onlar iĢte bunların hepsini, ahlâkları gereğince,
yapmaktadırlar.
Dünyâ, dönmeyi bırakarak, ahlâkî görevinden saparsa, arı bal
toplayıp biriktirecek yerde, bunları yapmaz da toplanmıĢ balları yemekle
vakit geçirirse, toprak bitkilere su, tuz ve gıda sağlamayı bırakırsa, bitkiler
su, tuz ve gıda bulmak için köklerini toprağın derinliklerine doğru
göndermezse, biliniz ki bunların hepsi de artık, ahlâklı davranıĢlarını terk
etmiĢ durumdadırlar.
Vücûdumuzdaki hücreler, salgı bezleri, organlar, normal görevlerini
yaptıkları müddetçe, ahlâklı davranıĢlarını sürdürüyorlar demektir. Ne zaman
hücreler, anormal olarak çoğalmaya baĢlarlar, o zaman bu ahlâksız
davranıĢlar, vücût denen âlemin dengesini, huzûrunu yok ederler, meselâ
adına kanser denen, hastalıkla kiĢinin hayâtına son verirler.
Dikkat ediniz! Sırf hücrelerin yalnızca çoğalma husûsundaki bir
keyfiliği, görüyorsunuz ya, nelere mal olmaktadır!
Salgı bezleri ahlâksızlaĢırsa, bu meselâ kadının sesinin, „boru sesi‟
gibi kalınlaĢmasına, kalın kalın olan, kıllarla kıllanmasına sebep olmuyor
mu?
Organlar, normal görevlerini terk ederek, ahlâksız davranıĢlara
yönelirlerse, bunların her biri birer âlem olan insanoğluna nelere mal olmuyor
ki? Meselâ her gün gözlerimizin önünde ve burnumuzun üstünde taĢımak
zorunda kaldığımız Ģu gözlükler, göz bebeğimizdeki ahlâksız davranıĢların
birer sonucu değil midir?
Bunlar, görünen ve anlaĢılabilen, küçük birer ahlâksız davranıĢ
örnekleridirler. Daha büyükleri yok değildir, elbette…
Milletler ahlâksız ülkeler tarafından sömürülürler, sömürgeciler
ahlâksız olduklarından sömürürler. Ġktidarların çoğunda „ahlâkî zâfiyet‟
olduğu için onlar, çoğu kere baĢarısız olmakta, güven verememektedirler.
Sonuç Ģudur ki, ahlâksızlık arttıkça, huzursuzluğu ve küçük küçük
kıyâmetleri, her an artacak Ģekilde, bekle! Bu neden böyle oluyor deme!
Çünkü görünen köy kılavuz istemez demiĢler… Meselâ sen insanoğlu olarak,
bile bile, „daha çok dolar kazanma pahâsına‟ Ozon Tabakası‟nı delerek onun
da ahlâkını bozarsan, bu davranıĢın bir geri ödemesi olarak, meselâ her an
kanser belâsına da hazır olmalısın!
Son yıllarda, daha sık yakalanan, Ģu çetelerin, içinde emekli polis ve
askerlerin, subayların, doktorların sayılarının artarak, ortaya çıkması, sana
neyi anlatıyor?
Ya da bâzılarının aslî görevlerini daha güzel yapmak için, iĢlerine
yoğunlaĢacakları yerde, bunu yapmayıp, Eski Türkiye‟de çokça gördüğümüz
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gibi, özellikle, silahlı kuvvetlerde bir kısım subayların, „durumlardan
kendilerine vazîfe çıkarmıĢ olmaları‟na ne diyelim?
Tasavvuf Ahlâkı
Tasavvufta ahlâka edeb derler…
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” diyen,
Peygamberimiz (SAV)‟in Sünneti Seniye‟sine uygun hareket ve hayâ duygusu
demek olan, edep, utanılacak Ģeylerden insanı koruyan, en mümtaz bir
melekedir. Onun için o eĢsiz Peygamber (SAV) Efendimiz, „Beni Rab‟bim
edeblendirdi. Ve ne güzel edebledi!‟ buyurmuĢlardır.
“Ey insanoğlu! Allah‟ı sevmek, Allah‟a gitmek istiyorsan, maddî ve
mânevî her iĢine edeb ile gir, onlardan irfan ile çıkmaya çalıĢ!” demiĢlerdir.
“Edeb (Ahlâk), aklın dıĢtan görünüĢüdür.” sözü güzel değil mi?
Edepten mahrum olana akıllı insan denemez. Bütün güzel sanâtlar, bu
kelime ve anlayıĢ üzerine binâ edilmedikçe, onlardan hayır ve kurtuluĢ
beklenemez! Saygı ve edepte cimri olanın, maddiyat konusundaki
cömertliğinin hiçbir kıymeti de yoktur.
Ahlâkla İlgili Sözler
Bunun için, ahlâk hakkında, ne güzel sözler söylenmiĢtir, bir bilseniz:
- “Âdemoğlunun ahlâktan nâsibi yoksa, insan değildir.”
- “Ahlâkla süslenmeyen akıl, silâhsız kahramandır.”
- “Ahlâk, eline, diline ve beline sâhip olmaktır.”
- “Ahlâkların anası, az konuĢmaktır.”
- “Ahlâk olmadıkça asâlet olmaz.”
- “Ahlâk, Ģeytanı öldüren bir silâhtır.”
- “Ahlâk, en hayırlı sanâttır. Hak‟ka giden yolun azığıdır.”
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- “Ahlâk, olgunlaĢmanın ilk Ģartıdır.”
- “Ahlâkı terk eden, ârif olamaz.”
- “Ahlâktan mahrum olanlar, Hak dergâhından kovulurlar.”
- “Ahlâkı olmayanın ilmi yoktur.”
- “Hakîkat‟tan asıl maksat ahlâktır.”
- “Hakîki ahlâk, nefsi terketmektir.”
- “Ayıplarınızı ahlâkla örtünüz!”
- “Hakîki güzellik, ilim ve ahlâk güzelliğidir.”
- “Ġnsanın ziyneti, ahlâkın tamâmıdır.”
- “Evlâdına ahlâk öğretmeyen, düĢmanlarını sevindirir.”
- “Rûhen yükselmek, ancak ahlâkla mümkündür.”
- “Akıllı, ahlâkı edepsizlerin ahlâksızlıklarından öğrenir.”
- “ġeytan Allah‟ın huzûrundan, ahlâksızlığı yüzünden kovulmuĢtur.”
- “Ahlâk dıĢı hareketler, feyzi keser; sâhibini sultanın gönlünden
uzaklaĢtırır.”
- “Sohbet bir cesettir. Ahlâk ise, o cesedin ruhûdur.”
- “Îmânın hakîkatine ermek için yakîn bilgi; yakîn için ihlâslı amel;
ihlâslı amel için farzları edâ; farzları edâ için sünneti tatbik; sünneti tatbik
etmek için de ahlâkı korumak gerekir.”
- “Ahlâk; insanı her türlü hatâdan koruyan bilgi ve prensiplere sâhip
olmaktır.”

72

- “Her Ģey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat ahlâk çoğaldıkça, değeri
artar.”
- “Ahlâk, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aĢağısını
da hor görmemektir.”
- “Üstâdının ahlâkı ile ahlâklanmayan, sünnet ve hadisle
ahlâklanamaz. Sünnet ve hadisle ahlâklanmayan da âyet ve Kur‟an‟la
ahlâklanamaz.”
- “Ahlâk güzelliği, kiĢiyi nesebe muhtaç etmez.”
- “Ahlâk, insanı utanılacak Ģeylerden koruyan melektir.”
- “Ahlâk, Rasûlüllah‟ın Sünneti‟ne uygun hareket etmektir.”
- “Ahlâktan daha üstün Ģeref yoktur.”
- “Ahlâk kâidelerinin en alt derecesi, bir kimsenin, cehâletini sezdiği
yerde durup onu gidermesidir.
- “Ġlim elde etmek isteyen, ahlâklı olsun!”
- “Hiçbir baba evlâdına güzel edepten daha değerli bir armağan ve
daha önemli bir mîras bırakamaz.”
- “Ġyi amel sâhibi olmak isteyen, ahlâklı bir Ģekilde ilim sâhibi
olmaya baksın!”
- “Muhabbet ehlinin, sevgi iĢinde iyi niyete sâhip oldukça, ahlâkları
artmaya baĢlar.”
- “Ahlâk, nefsi gerektiği Ģekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile
süslemektir.”
- “Ahlâk, insanın mutlak bir fazîlet kaynağıdır.”
- “Cennet‟teki makamlara, amel ve ahlâkla ulaĢılır.”
- “Ahlâkın dostları, hayâ, samîmiyet, teslîmiyet, sevgi (muhabbet),
niyet, îtaat, gayret, sohbet ve hizmettir.”
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DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
Özler:
“Artık sen, sana nasıl emredildiyse,
öylece dosdoğru hareket et ve seninle berâber
bulunan ve tövbe etmiĢ olanlar da dosdoğru hareket etsinler ve
taĢkınlıkta bulunmayın, çünkü Ģüphe yok ki O (Allah), ne yapıyorsanız
hepsini de görür”.
Hud Sûresi, âyet 112
Tehlikeyi doğrulukta görseniz de
doğruluğa yapıĢın! Çünkü kurtuluĢ doğruluktadır.
Hadis

Giriş
Ġslâm‟da iĢçi ve iĢçilik kavramı, kutsal denecek kadar, önemlidir. Bu
kutsallık, iĢçilerin hakları açısından:
- „ĠĢçinin ücretini teri kurumadan veriniz.‟
- „Sizden birinin din kardeĢi onun iĢinde, emrinde çalıĢırsa, ona
yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, ona gücünün üstünde yük
yüklemesin.‟
hadislerine de dayanmaktadır. Bunlar, konunun önemini belirleyen, ilk
iĢâretlerdendir ve iĢvereni ilgilendirmektedir.
ĠĢçiyi ilgilendiren tarafı ise, iĢçinin, dürüst olması, verilen iĢi hakkıyla
yapması, iĢverenin malını kendi malı gibi korumasıdır. Bu iĢçi sorumluluğu
da en güzel Ģekilde Hz. Hüseyin (RA)‟ın:


NOT: Bâzı makâleler, verilen Ġnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek
değiĢiklikler nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. Ġstenilen makâlenin adı eksiksiz olarak Google‟a yazılırsa
(kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaĢılabilir.

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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“Size tevdî (emânet) edilen halkın iĢi (vazîfeniz) birer ilâhî nîmettir. O
iĢlere kötü davranmayınız. Sonra azâba çevrilir.” Ģeklindeki sözü ile
belirtilmiĢtir.
ġu satırların yazarı olarak, hayâtımda iĢçilerle ilk kez, öğrenci iken
okulun dönem stajlarında ve daha sonra da, ilk iĢ baĢı yaptığım, Samsun Azot
ĠĢletmeleri‟nde karĢılaĢmıĢtım.
Azot‟ta İşletme Kontrol Mühendisliği
Tehlikeyi doğrulukta görseniz de
doğruluğa yapıĢın! Çünkü kurtuluĢ doğruluktadır.
Hadis

Bu satırların yazarı olarak, Ġ.T.Ü.‟den mezun olur olmaz, Ġstanbul‟dan
ayrılmıĢtım. 28.08.1974 târihinde, Samsun Azot Fabrikası‟nda, ĠĢletme
Kontrol Mühendisi olarak, iĢe baĢladım. Azot Fabrikası‟ndaki bu ilk görev
dönemi, benim için bir kafa dinleme dönemi olduğundan, o sırada
Samsun‟daki arkadaĢlarımla pek görüĢme imkânım olmamıĢtı.
Ayrıca, Ġ.T.Ü‟deki yüksek tahsil sırasında, sahte Atatürkçü Ġslâm
karĢıtlarından gördüğüm zulümler nedeniyle, içinde bulunduğum, bunalım
henüz geçmemiĢ ve kararlı bir durumum da yoktu. Bu nedenle, bu sıralarda
Orta Öğretimde ve Lisedeki altın pırlantası hocalarımın gereği gibi
ziyâretlerine gidemeyiĢim, emekli bulunduğum, Ģu günlerin içimdeki en
büyük üzütüsünü oluĢturuyor / oluĢturmaktadır. O yüzden Ģu anda dahî, içim
yanıp yanıp tutuĢuyor… “Kahrolsun Ġslâm ve Millet düĢmanları!”
Azot‟ta çalıĢırken, hükümette Erbakan vardı. Ankara‟da Azot Genel
Müdürlüğü‟nde, Personel ġefi Ahmet Tekdal ile tanıĢmıĢtım. O zaman
Samsun‟da Azot Fabri‟kası‟na alınacak iĢçilerin organizasyonunu ve bir
dereceye kadar seçimini de ben yapmıĢtım. Maksadımız, Fabrika‟ya mümkün
olduğu kadar, çalıĢkan, dürüst iĢçilerin girmesini sağlamaktı.
ĠĢçilerin sınavını yapmak üzere, Genel Müdürlük‟ten Ahmet Tekdal
Bey‟le, o sırada ilk defâ tanıĢtığım, Gültekin Yıldız Bey, Samsun‟a
gelmiĢlerdi. Onların sözlü sınavda sordukları soruların yankıları, sonradan
Ankara‟da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerine kadar yankı yapmıĢtırµ.

µ
Sonraları Ahmet Tekdal Bey, Erbakan‟ın önde gelen arkadaĢlarından biri ve Gültekin Yıldız ise,
Sakarya Üniversitesi‟nde öğretim üyesi oldu.
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Aslında hepimizin hedefi, iyi insanların iĢe girmesiydi. O zamanlar
çok duyuyorduk, muhtelif yerlerde, örneğin iĢ baĢı yapmamak, greve gitmek,
üretimi sabote etmek için, iĢçilerin bile bile makinelerin haznelerine demir
parçaları, taĢ ve vb. Ģeyler atarak, iĢverene zarar verdiklerini… Bu yüzden o
sıralarda, alacak olduğumuz iĢçilerin seçiminde dikkatli olmak çok önemliydi.
Gerekli ölçüleri hiçbir zaman aĢmadığımızı zannediyorum.
Meselâ, aynı sınav esnâsında iĢçi olmak isteyen, bir yakınım „ vardı.
„Beni de iĢe alın‟ diye, çok dönüp dolaĢmıĢtı, çevremde… Fakat kiĢilik ve
davranıĢlarını zayıf bulduğum için, buna aslâ aracılık etmemiĢim, o zaman...
Eğer hedefimizde Fabrika‟ya kaliteli insanlar kazandırmak
olmasaydı, ilkin kendi çevremizdeki insanları iĢe almaktan baĢlamamız
gerekirdi, değil mi?
Ama böyle bir davranıĢ, bizim için mümkün değildi, tabiatıyla...
Yakınım için, peĢin hükümlü olduğumdan, belki yanılmıĢ olabilirdim. Ama iĢi
Ģansa bırakmak da huyum değildi. Bu yüzden, yakınım diye, onu iĢe
almamıĢtık, o zaman…
O yakınım sonraki yıllarda beni her gördüğünde, “Beni iĢe almadın,
Ģimdi sürünüyoruz, görüyorsun!” gibi sözlerle, bana durmadan sitem
etmiĢtir. Ama aynı sırada Almanya‟da iĢçilik yapmıĢ ve kaynakçılıkta derece
kazanmıĢ olan, Ağabeyim Ġhsan‟ı iĢe almakta hiç tereddüt etmemiĢtim.
Çünkü her bakımdan güvenli olduğu belliydi, Almanya gibi yerlerde bile
kendini ispat etmiĢti.
Demek ki bir insanın, elinden geldiği kadar, doğruluktan ayrılmaması
gerekiyor.
Artık sen, sana nasıl emredildiyse, öylece dosdoğru
hareket et ve seninle berâber bulunan ve tövbe etmiĢ olanlar da
dosdoğru hareket etsinler ve taĢkınlıkta bulunmayın, çünkü Ģüphe yok ki o
(Allah), ne yapıyorsanız hepsini de görür¥.


Sakarya Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi‟nde asistan olduğum zaman, Akademi BaĢkanı‟nın makam Ģoförlüğüne yeğenim istekli bulunmuĢtu da, iĢe girerken, „ileride dürüstlükten ayrılırsa‟ düşüncesiyle ondan peĢin olarak imzâlı istifâ dilekçesi almıĢtım. Bu dilekçe dosyalarımın birinde hâlâ durmaktadır. ġu anda
yıl 2017… Bu sıralarda geçmiĢe iliĢkin olarak, yürütülen politik deĢifrelerden yansıyan bilgilere göre, geçmiĢte bir
Kurumun Genel Müdürlüğü‟nü yürüten, bugünlerin politikacılarının birisinin, meğer geçmiĢte bir kurumun
Genel Müdürlüğünü yürütürken, kendi yakınlarında 70 küsur kiĢiyi, sınavsız olarak doğrudan doğruya, iĢe almıĢ
olduğunu esefle öğreniyoruz…
¥
Hud Sûresi, âyet 112.
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DOĞRULUKTAN AYRILMAMANIN VE ġEYTANIN ĠNSANA
SATAġMASININ BĠLĠMSEL TEMSĠLĠ VE
MÂNEVÎ MERTEBELER
Özler:
“Ġnsana sadâkat yaraĢır görse de ikrâh,
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah...”
Ziya PaĢa
“Güzel düĢün, iyi hisset, yanılma,
aldanma, ne varsa doğrudadır, doğruluk ĢaĢar sanma!”
Tevfik Fikret
“ĠĢte bundan
dolayı emrolunduğun gibi
doğru ol! Berâberindeki tevbe edenler de
(doğru olsunlar). AĢırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün
yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”
Hud Sûresi, âyet 112
Basma câhilin izine, gitme Ģeytanın sözüne!
Ruhsati€
“Kim Rahmân olan
Allah‟ın zikrini görmezlikten gelirse,
Biz ona Ģeytanı musâllat ederiz; artık bu, onun
bir yakın dostudur.”
Zuhruf Sûresi, âyet 36
“ġüphesiz 'gizli toplantıların
fısıldaĢmaları' (kulis), îman edenleri
üzüntüye düĢürmek için ancak Ģeytan (ürünü olan iĢler)
dendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o, onlara hiç bir Ģeyle zarar
verecek değildir. ġu hâlde mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler 71.”
Mücâdele Sûresi, âyet 10


Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,http://www.diyanetdergisi.com/diyanet-dergisi-133/konu-748.html,
En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013
(Okuyucu, referans olarak verilen WEB sayfalarının ve içeriklerinin zamanla değiĢikliğe uğraması nedeniyle,
verilen kaynaklara her an ulaĢamayacağının ihtimal dâhilinde olduğunu göz önünde bulundurmalıdır)

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.facebook.com/note.php?note_id=150178561691576
http://www.diyanetdergisi.com/diyanet-dergisi-133/konu-748.html, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
€
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sanalda1numara.net/sozler/69201-cahil-ile-ilgilisozler.html, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
71
Mücâdele Sûresi, âyet 10.
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ġurada burada
güçlü adımlarla dolaĢmaktansa, doğru
yolda sekerek yürümek daha iyidir.
Agustinus£

Giriş
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!72“ ilâhî fermânı, Peygamber
(SAV )‟in çok etkilendiği âyetlerden bir tânesidir.


Bu „dosdoğru‟ kelimesinin somut örneklerine, maddî hayatta da
rastlıyoruz. Çünkü Allah (CC), insanlar düĢünüp ders çıkarsınlar diye, her
Ģeyin bir misâlini Dünyâ‟da, maddî olarak da, yaratmıĢtır. Bu nedenle Allah
(CC) bu konuda, kullarını aklın bakıĢıyla bilginin ıĢığında, düĢünmeye
çağırmaktadır73. Dolayısıyla yazarak tefekkür etmekle, baĢka bir ifâdeyle,
düĢünmekle emre uymanın sevâbını O‟ndan ümit ediyoruz.
Bu tefekkür ve düĢünme olayında, ayrıca Ģeytanın kimlere musallat
olup olamayacağı hususlarında, belgeli yorumlara yer vermek istiyorum.
Bundan dolayı, Ģeytanın âdemoğluna düĢmanlığını, önce en kesin belgeler
olan, âyetlerden izleyelim:
Hatırlayacaksınız! Allah (CC) Ģeytana, Âdem (AS¥)‟ı çamurdan
yarattıktan sonra, ona secde etmesini söylemiĢti ya… ĠĢte o âyetler:
“(Allah) dedi ki: „Ey Ġblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten
alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?‟74”
“Dedi ki, „Ben ondan daha hayırlıyım; Sen beni ateĢten yarattın, onu
ise çamurdan yarattın.‟

£
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.manalisozler.com/2012/09/surada-burada-guclu-admlarla.html, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
72
Hud Sûresi, âyet 112: “ĠĢte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Berâberindeki tevbe edenler
de (doğru olsunlar). AĢırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.

CC kısaltması “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
73
.Temiz, M., Ġslâm‟da Aklın Yeri, DüĢünme (Tefekkür) Ve ÇeĢitleri, Ġnsanın Dünyâ‟da Kalan Katma
Değer Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve%20ÇeĢitle
ri.pdf, En Son EriĢim Târihi: 15.04.2013.
¥
AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Allah‟ın selâmı üzerine olsun.” demektir.
74
Sad Sûresi, âyet 75-85.
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“(Allah) dedi ki: „Öyleyse oradan (Cennet‟ten) çık, artık sen
kovulmuĢ bulunmaktasın. Ve Ģüphesiz, din (Kıyâmet‟teki hesap) gününe
kadar Benim lânetim senin üzerinedir.‟
“Dedi ki: „Rab‟bim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana
süre tanı.‟”
“Dedi ki: „O hâlde, süre tanınanlardansın, bilinen vaktin gününe
kadar.‟
“Dedi ki, „Senin izzetin adına Andolsun, ben, onların tümünü mutlaka
azdırıp-kıĢkırtacağım. Ancak onlardan, muhlis olan kulların hâriç…„
“(Allah) „ĠĢte bu haktır ve ben hakkı söylerim” dedi.‟
„Andolsun, senden ve içlerinde sana tâbi olacak olanlardan tümüyle
Cehennem‟i dolduracağım.‟”
Allah (CC), aĢağıdaki âyetleri ise, Peygamberimiz nezdinde kullarına
yöneltmektedir.
“ġâyet sana Ģeytandan bir kıĢkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a
sığın! Çünkü O, iĢitendir, bilendir75.”
“ġüphesiz 'gizli toplantıların fısıldaĢmaları' (kulis), îman edenleri
üzüntüye düĢürmek için ancak Ģeytan (ürünü olan iĢler)dendir. Oysa Allah'ın
izni olmaksızın o, onlara hiç bir Ģeyle zarar verecek değildir. ġu hâlde
mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler76.”
“Kim Rahmân olan Allah‟ın zikrini görmezlikten gelirse, biz ona
Ģeytanı Mûsâllat ederiz; artık bu, onun bir yakın dostudur77.”
Doğruluk
Allâhü Teâlâ, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” diyor.
Yukarıdaki âyetlerde görüldüğü gibi, kibrinden dolayı lânetlenen,
Ģeytanın tuzağına ancak ihlâslı kullar düĢmeyecektir. Yukarıdaki âyetlerden
Ģu da anlaĢılmaktadır ki, Allah (CC), ihlâslı ve mü‟min kullarını Ģeytanın
tasallutundan korumaktadır. Fakat Ģeytanın tuzağına, doğru yoldan
Fussilet Sûresi, âyet 36.
Mücâdele Sûresi, âyet 10.
77
Zuhruf Sûresi, âyet 36.
75
76
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ayrılarak, Allah‟ın (CC) zikrini görmezlikten gelenler düĢmekte, Ģeytan
ancak o kimselere musallat olmaktadır. Onun için insan, “emrolunduğu gibi
dosdoğru olmalıdır!”
Doğruluğun Maddî Bir Temsili
Doğru ve dürüst yoldan ayrılmanın ne gibi felâketler getirdiğini Allah
(CC), aslında her gün günlük yaĢantımızda, somut olarak da, bize bilimsel
(maddî) misâllerle göstermiĢ bulunmaktadır. Yeter ki olaylardan ders (ler)
çıkarmasını bilelim!
Zâriyat Sûresi‟nin 49. Âyeti€ gereğince, her maddî (mânevî) Ģey, olay
ve kânunların mânevî (maddî ) bir benzeri vardır. Ayrıca burada konuyu
destekleyen, bir atasözümüzü de hatırlamak gerekiyor: “TeĢbihte hatâ
olmaz.” kâidesince aĢağıdaki benzetme üzerinde iyice bir düĢünelim:
Deniz yüzeyi gibi, dümdüz bir sahâ düĢününüz… Ġslâm ġerîatı‟nın her
bir düstûru, bu dümdüz sahâ üzerinde bulunan, dosdoğru yollar gibidir.
Ġslâm‟da bütün iĢler, sahâ üzerinde bulunduğu farz edilen, ġerîat‟ın
dosdoğru hatlarına uygun olarak, dosdoğru yapmalıdır! Hud Sûresi‟nin 112.
Âyetinde belirtilen, “… emrolunduğun gibi doğru ol!” emrinin maddî anlam
ve Ģekli bu değil midir?
ġimdi herkes, her bir dürüst iĢinin yapılmasını, bu sahâ üzerindeki bu
dosdoğru yollar (hatlar-düsturlar) üzerinde, hızla giden birer otomobilin
dosdoğru gidiĢinin yerine koysun.
Örneğin bir vatandaĢ bir iĢini, maddî ve mânevî olarak, tüm Ģartlarına
uygun bir biçimde, dürüstlükle yapmıĢ ise, bu, bir bakıma temsile göre,
ootomobil bu düz alandaki dosdoğru yolların birinde, belli bir hızla,
dosdoğru olarak bir yol kat etmiĢ demektir.
Sonuç olarak bu temsilden anlaĢılacak olan odur ki, Ġslâm ġerîatı‟a
uygun olarak, dürüstlükle dosdoğru yapılan her bir iĢ, bu düz alan üzerinde
bulunan, her bir doğru yolda, muhtelif hızlarda yol alan, her bir otomobilin
gidiĢi gibi düĢünülebilir.
Bu temsilden Ģu da anlaĢılmaktadır:

€

Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Ve anar, ibret alırsınız diye her Ģeyi çift yarattık.”
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ĠĢlerini bu düz alan üzerinde ilâhî ölçülere göre yapanların temsilî
otomobil yollarının, aynı zamanda, hep birbirlerine paralel kaldıkları da
görülmektedir. Meselâ aynı anda dürüstlükle yüzbinlerce iĢ yapılmıĢ olsa, bu
demektir ki, bu paralel yollar üzerinde giden, otomobiller de, hiç birbirlerine
zarar vermeden, sonuca ulaĢmaktadır. Bunların sürücüleri de hiçbir zaman,
Goethe‟nin, “Doru yoldan gidenler ĢaĢırmazlar.” demesi gibi, hiç de
ĢaĢırmazlar.
Böyle bir temsil çerçevesinde, bir kimsenin iĢinde bir yamukluk
yapması, ölçüyü kaçırması, otomobilin, dosdoğru yolda giderken, sağa-sola
yalpa yapması, düz yoldan ayrılmasına benzemiyor mu, sizce de Ģimdi?
Buraya kadarki temsilden bir bakıma, J.J. Rousseau‟un, „YanlıĢ,
sonsuz Ģekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.‟ Ģeklindeki
sözünü anlamıyor muyuz?
Demek ki, yamukluk yapmanın, ölçüyü kaçırmanın sonsuz tür Ģekilleri
vardır ama doğruluğun yalnız bir Ģekli olur. O da, asrımızın en gerçek dini
olan ve de Sırat-ı Müstakîm denen Ġslâm ile bildirilmiĢ bulunan, Kur‟an ve
Ehl-i Sünnet Yolu‟dur78.
Diyelim ki, bir insan bir günah iĢledi. Günah iĢlemek Ġslâm‟da doğru
olmayan bir iĢtir. Meselâ yalan söylemek, doğru olmayan, çok yanlıĢ olan, bir
olgu değil midir?
Örneğin yalanın söylendiği andan îtibâren yapılan, böyle bir günah,
otomobilin, doğru ve düz yolunda giderken, sağa ya da sola yalpa yapması ve
/ veyâ kıvırılıp yön değiĢtirmesi demek olmuyor mu Ģimdi, yukarıdaki temsile
göre?
Meselâ sürücü, düz yolda 150-180 km/h hızla giderken, direksiyonu
sağ ya da sola doğru, az bir miktar, kıvırırsa ne olur?
O zaman ne olur bilir misiniz?
Dosdoğru yolda giderken, ortalıkta olmayan ama direksiyonu
kıvırdığınız anda ortaya çıkan, bir kuvvetin, sizi, direksiyonu döndürdüğünüz
istikâmetin tam ters yönüne doğru, çektiğini hissedersiniz. Bu çekme
78
Temiz, M, Mahviyet, M. Zâhid Kotku, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/YENĠ%20SÜRÜCÜ%20BELGESĠ%20ALANLARA%20TAVĠSYE%20VE%20BĠL
ĠMSEL%20AÇIKLAMALAR.doc YA DA http://gayalo.net/dosyalar/Mahviyet.pdf, En Son EriĢim Târihi:
5.03.2013.
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kuvvetinin, otomobilin hızı ile doğru orantılı olduğunu da görürsünüz. BaĢka
bir ifâdeyle direksiyonu kıvırdığınız anda meydana gelen çekme kuvveti, o
andaki otomobilin hızına bağlıdır. Otomobilin o andaki hızı düĢük ise,
meydana gelen çekme kuvveti de düĢük, büyük ise daha büyük olur.
Zuhruf Sûresi‟nin, “Kim Rahmân olan Allah‟ın zikrini görmezlikten
gelirse, Biz ona Ģeytanı Mûsâllat ederiz; artık bu, onun bir yakın dostudur.”
mealindeki 36. Âyeti‟nin maddî temsili, iĢte görüldüğü gibi, otomobilin düz
ve dosdoğru yoldan giderken, istikâmetinin değiĢtirmesiyle, bir ibret ve
hikmet olarak, somut Ģekilde, bizlere gösterilmiĢ bulunmaktadır.
Dosdoğru yolda giderken, ortalıkta olmayan fakat kıvırınca o anda
ortaya çıkan, bu kuvvete Bilimde Merkezkaç Kuvveti denmektedir79.
Demek ki Ģeytan, “Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten
gelirse, biz ona Ģeytanı Mûsâllat ederiz; artık bu, onun bir yakın dostudur 80.”
âyeti gereğince, doğru yoldan ayrılan kimseye, bir Merkezkaç Kuvveti gibi,
musallat olmaktadır.
Bu Kuvvetin hangi parametrelere bağlı olduğunu, bilimsel olarak
bugün, biliyoruz. Yâni bu Kuvvet, otomobilin hızı, sağ ya da sola kıvrılıĢı,
ağırlığı oranında büyük olmaktadır81.
Benzer Ģekilde, Ģeytan da bilinmeyen bir Ģey değildir. Allah (CC)
Ģeytanı ve iĢlerini bize tanıtmıĢtır. Bütün iĢ, bu bilgileri bildikten sonra, bu
bilgileri kullanmaya kalmaktadır. Bu da akıllı insan iĢidir. Farabi diyor ki,
“Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse, yanlıĢ da bilinir ama önce
yanlıĢ ve Ģeytan bilinirse doğruya ulaĢılamaz.”
Farabi‟nin bu sözü, beni üzüntüye sevk etti. Ġnanıyorum ki, söylersem
siz de aynen benim gibi çok üzüleceksiniz. Söylüyorum:
Son asırlarda insanlarımız, özellikle, yurtdıĢına giden gençlerimiz,
insanlığın fıtratına (tabiatına) en (yegâne) uygunu olan, Ġslâm‟ı ve
Kültürümüz‟ü öğrenmeden bilgisizce gittikleri için, ilk fırsatlarında,
79
Temiz, M, Yeni Sürücü Ehliyeti Alanlara Tavsiyeler ve Bâzı Bilimsel Açıklamalar, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/YENĠ%20SÜRÜCÜ%20BELGESĠ%20ALANLARA%20TAVĠSYE%20VE%20BĠL
ĠMSEL%20AÇIKLAMALAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2013.
80
Zuhruf Sûresi, âyet 36.
81
Temiz, M, Yeni Sürücü Ehliyeti Alanlara Tavsiyeler ve Bâzı Bilimsel Açıklamalar, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/YENĠ%20SÜRÜCÜ%20BELGESĠ%20ALANLARA%20TAVĠSYE%20VE%20BĠL
ĠMSEL%20AÇIKLAMALAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2013.
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tamâmen gerçekdıĢı ve geçersiz olan, yabancı kültürlerle haĢir-neĢir oluyorlar
ve böylece doğruyu bilmekten geri kalıyorlar… Hattâ bu gençlerimizin
önemli bir kısmı da, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanı olur.” sözü gereğince de,
sonunda kendi öz değerlerimizin ve millî Kültürümüzün düĢmanı kesiliyorlar.
Şeytanın Arkadaşları
Kindarlık ve sertlik Ģeytanı dıĢa kovmaz, içe iter.
Aleksıs Kıvı¥
Ġnsanlar için mutluluk ümidi ancak doğrulukta vardır.
Euripidesµ

ġeytanın arkadaĢları kimlerdir?
Önce Ģunun bilinmesi gerekiyor… Enam ve Zuhruf sûrelerinin,
sırasıyla:
“ĠĢte böylece iĢledikleri günahlardan ötürü zâlimlerin bir kısmını
diğer bir kısmının peĢine takarız.”
- “Kim Rahmân'ı zikretmekten gâfil olursa, yanından ayrılmayan bir
Ģeytanı ona musallat ederiz.”
Ģeklindeki 129. ve 36. âyetleri gereğince, düz ve doğru yolda kavis çizen
otomobilin, ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisiyle savrularak, felâkete
yaklaĢması gibi, istikâmetten ayrılan, insana da Allah (CC), zâlimlerin ve /
veyâ Ģeytanın mısallat olmasına müsaade eder. Zuhruf Sûresi‟nin 36.
Âyeti‟nin son kısmı gereğince “…O artık Ģeytanın dostudur, onun dediğini
yapar.”
Hz. Ali (RA¥)‟ın dediği gibi, “Eğri olanın gölgesi de eğri olur.” Tabiî
ki, otomobilin savrulup yoldan çıkması gibi, Ģeytanın dostunun sonu da
felâkettir, Cehennem‟dir.
¥

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, , En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.tariharastirmalari.com/ibretlisozler.html, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.

Dosdoğru bir hat üzerinde giden bir otomobili sağa ya da sola doğru çeken bir kuvvet yoktur. F=mv 2/r
olan merkez kaç kuvveti formülünde, m otomobilin kütlesini, v teğetsel hızı ve r ise, otomobilin çizdiği yayın eğrilik
yarıçapını, meselâ bu eğri yol bir dâire Ģeklinde ise dâirenin yarıçapını, gösterir. Otomobil dosdoğru bir hat üzerinde
giderken r yarıçapı sonsuz olacağından merkez kaç kuvveti sıfır olur (mv2/r=0). Dolayısıyla dosdoğru bir hat
üzerinde giden bir otomobili sağa ya da sola doğru çeken bir kuvvete rastlanmaz. Ancak otomobil kavis çizmeye
baĢlayınca, sonsuzdan ve sıfırdan faklı bir yarıçap ortaya çıkar ve dolayısıyla sonlu bir merkez kaç kuvveti doğar
(mv2/r=Sonlu büyüklük).Bu kuvvet, otomobili sağa ya da sola doğru çekerek savurur (Otomobil kavis çizmeye
baĢlayınca doğru yoldan ayrılınca merkez kaç kuvveti ona musallat olur.)
¥
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
µ
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Artık otomobil savrulmuĢ, yoldan çıkmıĢ, geliĢigüzel yuvarlanıp
gitmektedir. Fakat Sad Sûresi‟nin 83. Âyetindeki “Ancak onlardan, muhlis
olan kullarım hâriç.” Ģeklinde bildirilen, doğruluktan ayrılmayan ihlâslı
insanlara, dosdoğru sürülen ve yalpalamayan otomobile, merkezkaç
kuvvetinin etki etmemesinde olduğu gibi, Ģeytan musallat olamaz. Çünkü
ihlâslı insan, dikkatli ve bilgili bir Ģoför gibi, Ģeytanın kötü yollarını bilmekte
ve davranıĢlarını ona göre ayarlamakta, dosdoğru olmaktadır.
Sonuç olarak, Enam Sûresi‟nin 129. ve Zuhruf Sûresi‟nin 36. âyetleri
gereğince, peĢimize zâlimin ve / veyâ Ģeytanın takılmasını önlemek için, Sad
Sûresi‟nin 83. Âyeti uyarınca, kulluk görevlerimizi severek (ihlâslı) yapmalı,
doğruluktan sapmamalıyız. Çünkü Wendel Philips‟in dediği gibi, “Doğruluk
sonsuzluğun güneĢidir, nasıl olsa doğar.”
Aksi takdirde, yalpa yapan otomobili yoldan çıkarmaya çalıĢan,
Merkez Kaç Kuvveti gibi, Allah (CC) bizi yoldan çıkarmak için, peĢimize
Ģeytan ve Ģeytanların takılmasına müsaade eder, nitekim de etmektedir.
Doğruluğun en güzel meyvesi ruh sükûnudur.
Epikurosµ

Kibir ve İzzet
Biz, doğruyu söylemekteyiz, âlem yanlıĢ bilmekte...
YanlıĢına bir kılıf için, bin doğruyu silmekte...
Ölçüler farklı, tartılar değiĢik, hesap apayrı...
„Ben kârdayım` derken, bilmiyor ki iflas etmekte...©

Câhillerin çoğu ve münâfıklar, kibri izzet, izzeti kibir zannederek
yanılmaktadırlar.
Aslında izzet kibirden çok farklıdır. Lügatte kibir (kibr), “1)
büyüklük, ululuk, 2) büyüklük taslama, yüksekten bakma” ve izzet ise, „1)
değer, kıymet, yücelik, ululuk, 2) kuvvet, kudret, 3) hürmet, saygı, ikram‟
anlamlarındadır.
Aradaki derin farkı, bu kelimelerin zıtlarını düĢünerek de anlamak
mümkündür: Ġzzetin zıddı „zillet‟, kibrin zıddı ise „alçak gönüllülük‟tür.
µ
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://siir.cuknet.com/zafer-ardic-sx/bakis-acisi-siiri.html, En Son
EriĢim Târihi: 01.02.2013.
©
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.hikayeler.net/yazilar/bakis-acisi/, En Son EriĢim
Târihi: 01.02.2013.
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Kibir insanın kendini tanımaması, haddini bilmemesi ve bu yüzden
kendini, bulunduğu seviyenin üstünde görmesi ve tutmasıdır, Ģeytanın fikir
yoldaĢlığıdır.
Kibre iliĢkin bu tanımın kaynağı:
„(Allah) Dedi ki, “Ey Ġblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten
alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?”82„
„Dedi ki, “Ben ondan daha hayırlıyım; sen beni ateĢten yarattın, onu
ise çamurdan yarattın.‟
Ģeklinde, Sad Sûresi‟nin 75 ve 76. âyetlerinde bildirildiği gibi, Ģeytanın
sözlerine dayanmaktadır. Görüldüğü gibi, Ģeytan bu iddiâsıyla, kendini
bulunduğu değerden daha üstün görmektedir.
Ġzzet ise, insanın kendini tanıması, bulunduğu seviyenin farkında
olarak, haddini bilmesi, üstünlük taslamaması fakat hakkı olan bu durumunu
koruması ve muhafaza etmesidir.
Bir de îtibar (saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma) denen
durum vardır. Hz. Ömer (RA), Dünyânın îtibârının malla, Âhiret‟in izzet ve
îtibârının ise, iyi amel ile olduğunu söylemektedir.
Akıl
Ġnsaf et, aĢk güzel bir iĢtir!
Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi,
insan tabiatının kötü niyetli oluĢundandır. Sen, kendi
Ģehvetine ve arzûlarına aĢk adını takmıĢsın. Hâlbuki Ģehvetten
kurtulup aĢka ulaĢabilmek için, yol çok uzundur.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûm

Kalbin kontrolünde olmayan, Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere uymayan,
akılda hayır yoktur. ġeytan büyük sözü dinlememiĢ, aklına uymuĢtur.
ġeytan, bu baĢkaldırmasıyla, Allah‟ın (CC) değer verdiği, kıymetli
kıldığı, Âdem (AS)‟ı, küçük görmüĢ, âdetâ Allah‟a (CC), „Benim Âdem‟den
kıymetli olduğum husûsunda Sen yanılıyorsun.‟ demek istemiĢ, bu çıkıĢında
82


Sad Sûresi, âyet 75-85.
Anonim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://demle.net/s/OSL1t/, En Son EriĢim Târihi:

01.02.2013


Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.ozludeyisler.com/oz-deyisler-sozlugu-y.html, En Son
EriĢim Târihi: 01.02.2013.
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yanılgıya düĢmüĢtür. Allah‟ın (CC) en iyisini bileceğini ya düĢünememiĢtir
ya da cibilliyeti gereği olarak, nefsine zor geldiği için, düĢünmek
istememiĢtir. Ya da kibrinin baskısından / baskılamasından dolayı, Allah‟a
(CC) karĢı gelmenin faydasız olduğunun bilincine varamamıĢtır.
Mevlânâ (RhA©)‟in deyimiyle, insanda olan her özellik, Ģeytanda da
vardır, ancak aĢk hâriç… Basit ve alçak ruhlu çoğu insanlar, örneğin
hikmet83 ve sanât kelimelerinde olduğu gibi, aĢk gibi ilahî bir kavramı da,
nefsin süflî iĢlerine isim olarak seçip, onun gerçek anlamını yıpratmakta ve
insanları yanlıĢ yollara sürüklemektedirler.
Sonuçta, öyle ya da böyle, aĢktan yoksun olan Ģeytan, kendisinin
gerçek seviyesinin üstünde olduğu vurgusuyla, Allah‟a (CC) kafa tutmuĢtur.
Bu sebepledir ki buradan, sırf akıl ve mantığa dayanarak, karar
vermenin, her zaman, isâbetli bir yol olmadığı sonucu çıkmaktadır. Hâlbuki
Ģeytanın bu mantık yürütmesini, Allah‟ın (CC) yüceliğini düĢünerek, iĢin
ucunun nereye varacağını, kibrini ayakları altına alıp, kalbini çalıĢtırarak da,
kontrol etmesi gerekiyordu. ġeytanın, bu kontrolden yoksun olan, kararı
Allah‟ı (CC) gücendirmiĢtir.
Onun için, değerli Bilim Adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun birçok
yazılarında, “kalbin kontrolünde olmayan akıldan hayır gelmeyeceğine” dâir
önemli vurguları vardır.
İzzet
Farklı telâkkîlere sâhip olan insanlar, izzeti farklı farklı yorumlarlar.
Münâfıkların kibri izzet zannetmeleri gibi, bilgisizler de izzeti, aslında, kötü
görülen, inatçılık ve câhiliyet taassubu zannetmektedirler.
Asıl izzet, insanın kendi nefsinin hakîkatini tanıması, onu, acele
acele, kısmet ve menfaatler için, hakârete düĢürmeyip, kıymetini muhafaza
ederek, üstün tutmasıdır.
Bunun baĢka tanımları da yapılabilir. Meselâ izzetten, mağlûbiyete
mânî olan, hâl ve durum mânâsı da kast edilebilir. Kur‟an‟da izzetli olarak
övülen mü‟minlerde, daha çok bu mâna hâkimdir.
©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresinde.doc
, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2013.
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Hâlis bir mü‟minde, fânî Ģeylere karĢı bir zâfiyet yoktur. O Allah‟tan
(CC) baĢkasına boyun eğmez. Bu sebeple, izzete sâhip olanlarda aslâ zillet
görülmez. Onların alınları ak, bu anlamda, baĢları diktir. Hz. Ali‟nin oğlu Hz.
Hasan‟a bir adamın, “Ġnsanlar sende biraz kibir olduğunu zannediyorlar”
demesi üzerine, Hz. Hasan Ģu cevâbı vermiĢtir:
“O, kibir değil, izzettir.”
Görülüyor ki, kibir ile izzet çok farklı olmasına rağmen, ilmi ve bilgisi
olmayanlar, bunları karıĢtırabiliyorlar. Bu karıĢtırmadan kurtulmak için,
önce bunların tanımları doğrultusunda, pek çok örneğin incelenmesi
gerekiyor.
Şerîat Mertebesi
ġerîat‟ın emirlerini zorlanarak yapan bir Müslüman, ġerîat
mertebesindedir. Bir kere izzet güzel amellere; kibir ise Ģeytanî amellere kapı
aralamaktadır. Demek oluyor ki davranıĢların, izzet ya da gurur tipinden
olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, o kiĢinin amellerine bakmaktır.
Çünkü iĢleri sâlih ameller grubuna giren bir insanın tavır ve hareketi, onun
izzetinin bir yansımasıdır. Bütün iĢleri Ģeytanın iĢleri olanların
davranıĢlarında ise, çoğunlukla gurur hâkimdir. Yâni:
Ġyi amellerin insana kazandırdığı ağırbaĢlılık ve güvene izzet,
Ģeytanın iĢlerini yapan kimsenin kazandığı benlik ve güvene kibir diyebiliriz.
Demek oluyor ki, faydalı iĢler dönüp dolaĢıp, iyi iĢ veyâ iyi amellere
dayanıyor / dayanmaktadır. Aslında hem davranıĢlar amelleri, hem de
ameller davranıĢları etkilemektedirler. Bir Müslümana düĢen, ilim öğrenmek,
sabır mekanizmasını kullanarak, özgür irâdesiyle, kendini iyi amellere
zorlamaktır. Bunun da pek kolay olmadığı açıktır. Bir Müslümanın hayâtında,
iyi amellere iliĢkin, bu zorlanma dönemine, ġerîat Dönemi denir / deniyor…
bu dönemde Müslüman, ġerîat Mertebesi‟ndedir.
Şerîat Mertebesinin Özellikler
ġerîat Dönemi‟nde Allah‟ın (CC) emirleri, insanın nefsine zor gelir.
Bu yüzden insan bu dönemde nefsinin isteklerine set çekerek, sırf aklının ve
gönlünün kılavuzluğunda, Allah‟ın (CC) emirlerini, zorlanarak da olsa,
özgür irâdesiyle yapmaya çalıĢır.
Fakat çoğu insanda, aklın ve gönlün kılavuzluğu zayıf olduğu için,
nefis ağır basmakta ve Allah‟ın (CC) emirleri yerine getirilememektedir.
87

Ġslâm Dini‟ni sevdiği, takdir ettiği, onun bütün emir ve yasaklarını doğru
bulup onlara inandığı, kısacası, Müslüman olduğu hâlde, zayıf karakterli çok
insanımız var…
Bu insanlarımız için, dünyâ zevklerinin câzibesi, Mahalle Baskısı gibi
çevresel etkenler, çeĢitli özentiler ağır basar / basmaktadır. Meselâ
bayanlarımızın bir kısmı, örneğin Allah‟ın (CC) tesettür emrine uymaya, bir
türlü yanaĢmaz. Bu yüzden, günahkâr olmayı göze alır / alabiliyor...
Erkeklerimizde de, böyle zayıf karakterlilerimizden çok var…
Eğer bunların içinden, Allah (CC) korusun, daha da ileri giderek,
tesettür emri gibi, Allah‟ın (CC) benzer baĢka bir emir ya da emirlerini de,
Ģüphe ile karĢılayanlar ya da “Bu kafama yatmadı, bu emre inanmıyorum”
diyenler çıkarsa, o zaman o kiĢiler, o anda Müslüman olmaktan çıkarlar…
Çünkü Ġslâm‟da yalnızca inanmanın, inanarak ibâdet yapmanın, inandığı
hâlde ibâdet yapmamanın veyâ Ġslâm‟ın bildirdiklerinin bir kısmına
inanmanın veyâ bir kısmına inanmamanın yâhut da Ģüphe etmenın ayrı ayrı
müeyyyideleri vardır. Her birimiz için, beni en çok korkutan husus, böyle bir
câhillik nedeniyle, böyle hatâlara düĢmektir. Bu nedenle, bu noktayı özellikle
paylaĢmayı insanlık adına bir görev sayıyorum.
Bu gibi hatâlar ya da böyle bilinçli-bilinçsiz konuĢmalar, ġerîat
Mertebesi‟nde çok olmaktadır. “Unuttum ya da bilmiyordum” gibi
mazeretler, geçerli değildir. Îmanı korumanın tek çâresi, ilim öğrenip,
câhillikten uzak kalmaktır. „Ġlmiyle âmil olmak‟ yâni bu bilgileri de hassas
olarak uygulamak, ayrıca, îmanı koruyup kuvvetlendirmektedir. ġerîat
Mertebesi‟ndeki Müslümanların, böyle bilmedikleri konularda, uluorta
konuĢmaları, bu tür îmânî tehlikeleri oldukça çoğaltmaktadır. Bu yorumun
esas unsuru, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in “Susan kurtuldu84.” hadîsinden
gelmektedir. Diğer bir hadiste ise:
“Ġlerde bir fitne olacak... O fitne içinde kiĢi mü‟min olarak
sabahlayacak, kâfir olarak akĢamlayabilecek… Ancak Allah‟ın ilimle kalbini
dirilttiği kimseler hâriç…“ buyurulmuĢtur.
Bu hadiste geçen, „fitne‟ kelimesi ile hadis yetkilileri, câhilliğin, dinî
bilgisizliğin, insanlar arasında câhillerin sayılarının arttığının gösterildiğine
iĢâret etmektedirler.

84
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son EriĢim Târihi:
016.04.2013.
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ġerîat Mertebesi‟nden sonra, Tarikat Mertebesi ve Hakîkat Mertebesi
denilen, 2 mertebe daha vardır.
Akıl, Gönül, Nefis ve İrâde
ġeytanda insandaki özelliklerin birisi hâriç hepsi vardır.
ġeytanda eksik olan tek Ģey aĢk… ġeytanın insanı çekememesi aĢksızlığındandır.
ġems-i Tebrizî
ġeytanın dostu, gerçeğin de düĢmanı çoktur.
Emile De Girardin

Güncel olarak nefis dendiğinde daha çok, bütün emeli dünyâlaĢmak,
hayattan “kâm almaya çaliĢmak” olan, eğitilmemiĢ “nefs-i emmâre” akla
gelmektedir. KiĢiye hâkim olan nefis ya da gönüldür. Gönül ise Allah‟ın
(CC) nazargâhı olup O‟nunla irtibatlıdır. KiĢiye hâkimiyet sağlayan, ya nefis
ya da gönül olmaktadır. Akıl ve irâde kiĢiye hâkim olan tarafın emri
altındadır.
Aklın görevi, “öz benlik” diyebileceğimiz, aklın sâhibi kiĢi tarafından
incelenmesi istenen bir olayın iyi ve kötü yönlerini, analiz etmektir. Analiz
Sonucu, kiĢinin „Öz Benlik Komisyonu‟na (Öz Benlik Karar Kurulu‟na)
Analiz Raporu olarak sunulur. KiĢinin Öz Benliği, Öz Benlik Karar
Kurulu‟nu toplar. Bu Kurul, Gönül Üyeleri ve Nefsin Üyeleri‟nden oluĢur.
Kurulun baĢkanlığını kiĢinin Öz Benliği yapar.
Kurulda, akıl tarafından verilen, Rapor (Analiz Sonucu) tartıĢılır.
Gönül Üyeleri, her toplantıda, hem dünyâ ve hem de Âhiret menfaatlerini
gözeterek, orta bir yol izlenmesini isterler, hep akl-ı selîmi temsil ederler. Bu
arada, „Öz Benliğin‟ sıhhatinin zarar görmemesini de isteyen, Gönül üyeleri,
baĢka bir ifâdeyle, bugünkü Bilim diliyle, her zaman Pozitif DüĢünce‟yi
savunurlar.
Buna karĢılık Nefsin Üyeleri, her zaman dünyâlaĢmayı, gününü gün
etmeyi, eğlenmeyi, hayattan hep kâm almayı, zevk ve sefâ yapmayı tercih
ederler. Daha açıkçası, bunların savunmaları, bilimsel açıdan, daha çok
negatif düĢünce yönünde olur.
Akıl tarafından sunulan, Analiz Raporu, „Öz Benliğin‟ baĢkanlığında
yapılan, Karar Kurulu‟nda, bu görüĢler çerçevesinde, enine boyuna tartıĢılır.
Gönül Üyeleri‟nin ve Nefsin Üyeleri‟nin her tartıĢmada kendi hesaplarında
kullanmak istedikleri, BeĢ Duyu Organları‟ndan geçmiĢte alınan, bilgiler de,
Gönül ve Nefis dosyalarından alınarak, ortaya dökülür. Kuruldaki fikir


Anonim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://demle.net/s/OSL1t/, En Son EriĢim Târihi:

01.02.2013


Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.ozludeyisler.com/oz-deyisler-sozlugu-y.html, En Son
EriĢim Târihi: 01.02.2013.

89

tatıĢması, tarafların ağırlığına bağlı olarak, bâzen uzun bâzen kısa sürer.
Bâzen, oylamadaki eĢitlik nedeniyle, kararın alınamadığı zamanlar da olur.
Bu duruma Tereddüt denir.
Kuruldan çoğunlukla, ya Pozitif DüĢünce doğrultusunda veyâ negatif
düĢünce doğrultusunda bir karar çıkar. Karara, gönül ve / veyâ nefis
dosyalarına kiĢi tarafından konulmuĢ olan, geçmiĢte edinilmiĢ olan, bilgi,
tecrübe ve çevre Ģartları da etki eder.
Alınan Karar Özeti, Öz Benlik Makamı‟na (BaĢkanlığı‟na) sunulur.
Öz Benlik Makamı kararı, Ġrâde Makâmı‟na (Dâiresi‟ne) havâle eder.
Kararın bir sûreti de Akıl Makâmı‟nda dosyalanır. Ġrâde Makâmı, vücûdun
organlarına emir vererek, yine Aklın kontrolü altında, kararı uygular. Akıl
herzaman, Ġrâde Makâmı tarafında çalıĢır.
Öz Benliği (KiĢiyi) en çok rahatsız eden durum, Tereddüt durumudur.
„Nefs-i emmâre‟nin hâkimiyet sağladığı döneme, genel olarak ġerîat
Dönemi denir. ġerîat Dönemi‟ndeki kurullarda, çoğu kere, Nefis tarafının
borusu ötmekte, daha çok nefis tarafı kazanmaktadır.
Tarikat Mertebesi85
Bâzen hâlimize melekler
imrenirler. Bâzen de hâlimizden ġeytan bile iğrenir.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Amellerini ihlâsla yapan bir Müslüman, tarikat mertebesindedir.
ġerîat Dönemi denilen ilk dönemde kiĢiye zor gelen amel veyâ dinî iĢler,
zaman geçtikçe artık zorlanmadan sevilerek, isteyerek ve ihlâsla yapılmaya
baĢlanır. Nefsin eğitilmeye baĢlandığı bu döneme, Tarikat Dönemi,
uygulanan eğitime ise Tasavvuf Eğitimi denebilir. Daha doğrusu Tasavvuf
Eğitimi, baĢlangıçta zor olan, amel ve iĢleri, ihlâsla yapmayı öğreten, bir
terbiye usulü sunar. Bu usul sonunda ibâdet bir meleke hâline geldiği için,
zorlanma ortadan kalkar, vücuttaki Gönlün saygınlığı artarken, Nefis
eğitilmeye baĢlar.
Tarikat Mertebesi‟ndeki bir kiĢinin Öz Benlik Makamı‟ndan, daha
çok, Pozitif DüĢünce doğrultusunda kararlar çıkmaktadır.
85
Temiz, M., Tasavvuf ve Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.doc, En Son EriĢim Târihi:
18.03.2013.

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.facebook.com/note.php?note_id=182516395119537&comments&ref=mf, En Son EriĢim
Târihi: 1.02.2013.
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Hakîkat Mertebesi
Dikkat ediniz, kadınlar cin
gibidir. Yeri geldi mi taparlar, yeri geldi mi çarparlar
Alfred Capus

Ġbâdetlerin, zevk ve huzurla, yapılmaya baĢlandığı mertebe, Hakîkat
Mertebesi‟dir. “Ġbâdet Allah‟ın (CC) emrine uymak ve boyun eğmektir.” Buna göre, Evren‟de canlı ve cansız ne varsa, Allah‟ın (CC) emirlerine
uydukları için ibâdet yapmaktadırlar. Bir meleke hâlinde kolayca yapılabilen,
ibâdetlerin zevk ve huzûru, bütün vücûdu sararak ihâta ederse, bu devreye de
Hakikat Dönemi denmektedir. Bundan dolayı, Ġslâm‟ı ġeriat, Tarikat ve
Hakîkat olarak da, târif edenler olduğunu da unutmamalıdır.
Hakîkat Mertebesi‟nde Nefsin hiçbir etkisi kalmamıĢtır, güzelce
eğitilmiĢtir. Gönül Üyeleri her tarafa hâkim olurlar. Bu mertebede Akıl ve
irâde hep gönlün emri altında çalıĢırlar.
Milletimiz‟in donamının eĢi benzeri yoktur. Çoğunluğunun da îtikâdı
düzgündür. Ben iddia ediyorum ki her bir ferdimiz, doğruluğu rehber edinir,
yalandan kaçarsa, câhilliğin izine basmayacak, Ģeytanın iĢlerinden zevk
almayacak, ardından gitmeyecektir. Bu birkaç temel prensiplerden
ayrılmayanların, o zaman, Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna kavuĢmaları
nispeten daha kolay olacaktır.
Son sözüm Ģu:
Çok açığın varsa, böyle bir durumda bile, eğer sen bu yazıda anlatılan
konulardaki sözlerden hiç etkilenmediysen, peĢinen söylüyorum ki, senin için
Ģimdiden üzülmeye baĢlamıĢ bulunuyorum... Onun için tekrar tavsiye
ediyorum, kendini ve ebedî geleceğini bir düĢün!
Neden?
Çünkü Peygamber (SAV) Efendimiz‟in:
“Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız!”
Ģeklindeki sözü beni, çok düĢündürüp endiĢelendiriyor da...


Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.facebook.com/notes/ge%C3%A7mi%C5%9Fs%C3%B6zler/dikkat-edin-kad%C4%B1nlar-cin-gibidir-yeri-geldimi-taparyeri-geldimi%C3%A7arpar/264691323554017, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
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BAKIġ AÇISI, ÎMAN VE DALGALAR
Özler:
Bir topluluk kendi durumlarını
değiĢtirmedikçe, Allah (CC) onların durumlarını değiĢtirmez.
Ra‟d Sûresi, Âyet 11
“Mü‟min Allah‟ın (CC) nûru ile bakar. Onun ferâsetinden sakınınız!86”

Üstünlüğün Ölçüsü
Herkesin bilgisi, birikimi ve anlayıĢı, bakıĢ açısına göre Ģekillenir.
Doğrudan doğruya, yalnızca „Kitap‟ dendiğinde bir insan, kültür ve
bilgi birikimine bağlı olarak, ilk anda romanları, hikâye kitaplarını, edebî
kitapları; bir öğrenci ise daha çok ders kitaplarını ve benzerlerini, ardında da
o konuda kafasında uyanan, kendisine uygun, bilgi ve çağrıĢımları hatırlar.
Ġslâmî kavramlarla uğraĢan, Ġslâm konularına yoğunlaĢmıĢ, bir din
adamı ise, „Kitap‟ dendiğinde, çoğu kere Kur‟an‟ı, adından da belki, Tevrat,
Ġncil, Zebur, Kur‟an gibi 4 Büyük Kitap‟tan bir ya da bir kaçını, o konudaki
bilgi ve görüĢlerini düĢünür.
Bir Müslüman ise, genellikle dinî ortamlarda „Kitap‟ dendiği zaman,
Kur‟an‟ı anlamakta ve kafasında, ona uygun, bilgi ve çağrıĢımlar
doğmaktadır. Dolayısıyla, her hangi bir konudaki üstünlüğün ölçüsü, bakıĢ
açısına çok bağlıdır. Bu yüzdendir ki, olaylara çok farklı bakıĢ açıları ile
bakabilenler, zengin ufka sâhip olanlardır.
Bu nedenlerden dolayı, olaylara tek bir bakıĢ açısından bakanlarla,
değiĢik açılardan bakanların bilgi, anlayıĢ ve kavrayıĢları elbette bir
tutulamaz. Meselâ hastalarına sırf bilimsel olarak yaklaĢan, doktorlar ile



ferâset: AnlayıĢlılık, çabuk seziĢ…
Hadis
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„ilimle‟ yâni hem bilimsel hem de ilmî (mânevî) açıdan yaklaĢan,
doktorlardan siz hangisini tercih edersiniz?
Öyleyse, sırf kendi bakıĢ açımızla yorumladığımız madde, olay ve
fikirlere karĢı, baĢkalarının daha farklı bakıĢ açıları olacağını da bilmemiz
gerekiyor. Çünkü bilgi, anlayıĢ ve kavrayıĢ; ilim, bilim, maddî ve mânevî
olaylara karĢı, bakıĢ açıları oranında çoğalmaktadır. Bu yüzdendir ki, her
zaman bir bilenden daha fazla bir bilen, bir güçlü olandan daha güçlü olan
biri mutlaka çıkar.
Desene Bütün Ömrün Boşa Gitti!
Mûsâ (AS)„ın bakıĢ açısı, ġerî hükümlere dönük olduğu için, bâtınî
ilimde Hızır (AS) ile boy ölçüĢemediğini bilmeyen yoktur. Konu Kur‟an‟da
Kef Sûresi‟nde geçiyor87.
Necmettin ġâhinler Fransızlar‟ın “ĠhtiĢam baktığında değil, bakıĢında
olmalı!” Ģeklindeki bir sözünden bahsetmekte ve bir hapishânin demir
parmaklıklarından dıĢarı bakan, iki mahkûmdan birinin gökteki yıldızları,
diğerinin ise, yerdeki çöplükleri gördüğünü zikrettikten sonra, Mevlânâ‟dan
ana fikri Ģu olan, kıssayı nakletmektedir88:
“Kendini beğenen ve ilmine çok güvenen bir dil bilgini bir boğazda
karĢıdan karĢıya geçmek için bir kayığa biner. Yolculuk sırasında kayıkçıya
döner ve onu biraz da küçümseyerek, „Sen, ey kayıkçı! Hiç gramer okudun
mu?‟ diye sorar.”
“Kayıkçı „Hayır!‟ deyince, kendini çok beğenen bilgin, „Yazık!” der
ve devam eder „Yarı ömrün boĢa gitmiĢ!‟
“Kendini beğenmiĢ bilginin bu tavrı, kayıkçıyı fenâ hâlde rahatsız
eder ama bunu hiç de belli etmez.”
“Olacak bu ya! Biraz sonra ansızın bir rüzgâr çıkar, kayığı tehlikeli
bir girdâba sokar. Kayık batma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır.”
“Soru sorma sırasının kendine geldiğini gören kayıkçı, bu kendini
beğenmiĢ bilgine döner ve „Ey bilgin! Hiç yüzme bilir misin sen? der.



AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
Türkçe Kur‟an-ı Kerim ( Diyânet Meali), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=18, En Son EriĢim Târihi: 27.11.2012.
88
ġâhinler, N., Musâ ile Yürümek, Furkan Yayınları, Trabzon, 1998.
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Bilginin telaĢla „Hayır!‟ demesi üzerine, kayıkçı cevâbı hemen yetiĢtirir:
„Desene bütün ömrün boĢa gitti!‟
Bu yüzdendir ki, „bakıĢ açısı‟ dendiği zaman, insanın, kendisi
dıĢındaki varlıklara iliĢkin, maddî ve mânevî olaylarla ilgili olarak, kalbinde
belli bir hedefe yönlendirdiği, niyet, düĢünce ve birikimler anlaĢılmaktadır.
Üstünlük ve beceri, bakıĢ açısı doğrultusunda geliĢir. Onun için bir
kimse, sırf kendi kendini düĢünerek, kimseye yukarıdan bakmamalı! Bu
sebepledir ki, bugünkü modern bilim ve teknolojideki geliĢmelerin ve
insanların maddî ve mânevî ilerlemelerinin tümünün, bütün insanların
değiĢik bakıĢ açılarının bir sonucu olduğu da açıktır.
Bakış Açısı ve Îman
BakıĢ açısını, en etkin Ģekilde, değiĢtiren olgulardan biri, din
değiĢtirmektir. Hz. Ömer (RA)‟ın Müslüman olmadan ve Müslüman olduktan
sonraki bakıĢ açıları çok farklıydı. Bunu, onun sık sık anlattığı, Ģu
sözlerinden anlıyoruz:
Hz. Ömer (RA)‟ın aklına geldiğinde, aĢağıdaki Ģekilde anlattıkları,
bakıĢ açısı bakımından, bana çok çarpıcı geliyor, doğrusu... O bunu, yaklaĢık
bir Ģekilde, sık sık Ģöyle anlatmaktadır:
Hayâtımda aklıma gelen iki olay var ki, birinde çok üzülüyorum,
birinde de, yaptığım iĢi çok komik buluyor, bu hâlime gülüyorum.
Üzüldüğüm husus Ģu:
Câhiliye Devri‟nde kız çocuğumu diri diri toprağa gömmek üzere,
çukur açmak için toprağı kazarken, gözüme toprak sıçradı. Kızım
dayanamayıp gözümdeki torakları çıkarmak istedi, tam o sırada çukura
iterek onu diri diri gömdüm. Bu her an aklıma geldiğinde, çok üzüntü
duyuyorum.
Güldüğüm olay da Ģu:
Yine Câhiliye Devri‟nde elma Ģekerinden put yapar, tanrı diye ona
tapardık, bir müddet sonra da onu afiyetle yerdik...
Bu iki olayı bir arada düĢündüğünüzde, din değiĢtirmenin, hele hele
bâtıl bir dinden gerçek bir dine geçildiğinde, bakıĢ açılarının nasıl etkin bir
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Ģekil ve Ģiddette değiĢtiğini göreceksiniz. ġüphesiz bu olaydaki iĢin sır
noktasının, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Mü‟min Allah‟ın (CC) nûru ile
bakar. Onun ferâsetinden sakınınız!” sözü ile yakından ilgili olduğu, çok
açıktır.
Umeyr Ġbni Vehb, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i öldürmek için,
Bedir SavaĢı‟nda esir düĢen oğlunu kurtarmak bahânesiyle, silahlanarak
Medine‟ye gelir. Hz. Ömer (RA):
“Bu Allah‟ın, (CC), düĢmanı Umeyr Ġbni Vehb‟dir. Vallâhi o, sâdece
bir kötülük için gelmiĢtir.”
“Gidin, Resûllüllah (SAV)‟in yanında durun! Dikkatli olun ki, bu pis
hilekâr, ona bir kötülük etmesin!” deyip kendisi de, Resûllüllah (SAV)‟in
yanına varır:
”Ey Allah‟ın Resûlü! Allah‟ın (CC) düĢmanı Ġbni Vehb kılıcını
kuĢanarak gelmiĢ… Ben onun sâdece kötülük için geldiğini tahmin
ediyorum” der.
Resûllullah (SAV) Hz. Ömer‟e:
“Onu benim yanıma getir!” emrini verir.
Hz. Ömer, Vehb‟in yanına gider, yakasından tutar ve kılıcının bağını
boynuna geçirip, Resûllullah (SAV)‟in yanına götürür. Peygamber (SAV),
Ġbni Vehb‟e çok iyi davranır. Bâzı sırlarından da haber verince, bundan
etkilenen ve Peygamber (SAV) Efendimiz‟in gerçekten Peygamber olduğuna
kanaat getiren, Ġbni Vehb:
“ġahâdet ederim ki, sen Allah‟ın Elçisi‟sin!” der ve Müslüman olur.
Umeyr‟in Müslüman oluĢu, Müslümanları çok sevindirir. Hz. Ömer:
“Umeyr, Resûllullah‟a ilk geldiğinde, domuz bana ondan daha
sevimli idi. Bu gün ise, o bana oğullarımdan daha sevimlidir” diyordu.
Çünkü îman öyle bir nurdur ki, bakıĢ açılarını olumlu yönde
değiĢtirir. ĠĢte bu yüzden, Ömer‟in Umeyr‟e karĢı bakıĢ açısı değiĢmiĢtir.
Umeyr‟in Müslüman olması hâdisesi, Târih‟te olmuĢ birçok
hâdiselerden yalnız bir tânesidir. Asıl üzerinde durulması gereken nokta
Ģudur:
Umeyr‟in îmana gelmeden ve îmana gelerek, din ve îman kaynağı
olan, Hz. Muhammed (SAV)‟i tasdik ettikten sonraki durumunu göz önüne
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alacak olursanız, onun da inanç durumuna göre, nasıl tam yüzde yüz bir
değiĢmeye uğradığını göreceksiniz.
Umeyr‟in Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟i öldürme
niyetinde iken, sâhip olduğu bakıĢ açısını, “ġahâdet ederim ki, sen Allah‟ın
elçisisin!” dedirtecek kadar değiĢtiren Ģey nedir? Bir düĢününüz!
ĠĢte bu, onun kalbini değiĢtiren, îmanıdır, yânî îman nûrudur.
Bu nedenledir ki, îman veyâ îman nûru, kiĢinin bakıĢ açısını yüzde yüz
değiĢtirebilir, negatif (olumsuz) durumdan pozitif (olumlu) duruma
dönüĢtürür.
Dolayısıyla, Umeyr‟in, Müslümanlara, îmana gelmeden ve îmana
geldikten sonraki, bakıĢ açıları da, son derece farklı olmuĢtur.
Ahmed Hulûsi, Allah‟ın (CC) BakıĢ Açısı‟nın mutlak olduğunu ve
Ģunları yazıyor:
YaĢamda 2 bakıĢ açısı vardır:
1) (Allah‟ın (CC) indindeki) Allah‟ın BakıĢ Açısı, 2) YaratılmıĢların
bakıĢ açıları…
“Allah‟ın BakıĢ Açısı” ise mutlaktır; gerçektir; kesindir; hakîkatin tâ
kendisidir.”
„YaratılmıĢların bakıĢ açıları‟, yaratılmıĢların sayısıncadır. Ve
izâfidir, göreseldir, her birine göredir!” diyor, Ahmed Hulûsi Bey89.
Durum Değişikliği
Günlük yaĢamımızda, „değiĢim‟ sözünü çok duymuyor muyuz? Evren
ve Hayâtımız, hep durum değiĢikliklerinden oluĢuyor.
Günümüzde, bilim alanındaki kümeleri, yığınları, çoklukları
oluĢturan, parçacıkların „değiĢim pozisyonuna‟ da „durum‟ denmektedir.
Bilimde Durum Yoğunluğu kavramı çok önemlidir.
Bu husûsta Allah‟ın (CC) Kur‟an‟da bizi:


CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Hulusi, A., Mesajlar, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.angelfire.com/ut/fatih3/ahhu/ahmethulusi.htm, En son ulaĢım târihi: 06.06.2011.
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“Bir topluluk kendi durumlarını değiĢtirmedikçe, Allah (CC) onların
durumlarını
değiĢtirmez.”
âyeti
ile
uyardığını
söyleyebiliriz90.
Doktorlarımızın sağlıklarımız hakkında da, bâzen, yaĢam biçimimizi
değiĢtirmemiz hâlinde, tedâvi olacağımızı söylemiyorlar mı?
Bir parça maddî ve mânevî bilgilere sâhip olanlar, Ģöyle küçük bir
araĢtırmayla, bu âyetin, bugünkü modern bilimdeki geliĢmelerin ve insanların
maddî ve mânevî ilerlemelerinin de, sırrını taĢıdığını, hemen görebilirler:
Özet olarak söylemek gerekirse, modern bilimin temelinin bugün,
elektronun enerji seviyelerinin değiĢmesine dayandığı, bilinmektedir. Tersi
ile ifâde etmek istenirse, bugünkü bilimin açıklamalarına göre, her bir
elektronun Durum Yoğunluğu‟nu ve onların enerji durumlarını değiĢtirmek
mümkün olmasaydı, bilinen bugünkü Evren Düzeni de mümkün olmayacaktı.
Meselâ yalnızca, geceleri evlerimizi aydınlatan, Ģu fleoresan lambâlarından
çıkan, ıĢığı düĢünecek olsak, böyle bir nîmete kavuĢmamız mümkün
olmayacağı gibi, ayrıca, insanların da, meselâ hiçbir Ģeyi renkli olarak
görmeleri de mümkün olmayacaktı.
Âyetin iĢâret ettiği, bu maddî yöne (nîmetlere) âit geliĢmelere bu basit
örnekle iĢâret ettikten sonra, âyetin, asıl insanlar için olan boyutuna da
değinebiliriz, kısaca.
Âyet, insanlar için de, ĢaĢırtıcı bir dinamikliği iĢâret etmektedir. Ġnsan
hayâtının yenilenmesinin esâsı, her Ģeyden önce, insanın kendi içinde
saklıdır. Dünyâya azim ve ileri görüĢlülükle (ferâsetle) bakan bir kimseyi, ne
kadar kötü olursa olsun, Ģartlar aslâ dize getiremez. Tam tersine böyle
kimseler, hayattan öyle ya da böyle, faydalanabilir ve muvaffak olurlar.
Bu cümleyi yorumlarken, ana fikri Ġmam Hasan el Benna‟ya âit olan
Ģu cümleyi hele bir okuyunuz:
“Toprağın derinliklerine gömülü olan bir tohumun toprağı yara yara
bütün engelleri aĢarak, kendisi için büyük olan bir geleceğe, GüneĢ ıĢığına
ulaĢmasını düĢününüz!”
Bundan sonra, „Evren ve hayat her an hep durum değiĢikliğinden
ibâret değil mi? sorusunun daha anlamlı olduğunu hissedemediniz mi, hâlâ?
Elbette bir tecrübeniz yok değildir ki, en azından, özel anlamda insanlar,
siyâsette bile, bir değiĢimden yana tavır göstermektedirler…
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Ra‟d Sûresi, âyet 11.
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Su Terâzisi
Ġnsanın Allah‟ın BakıĢ Açısı‟na yaklaĢma derecesi, Kur‟an‟a ve Orta
Yol anlamına gelen, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Sünnet‟ine uyma
derecesinde olur. Yâni Kur‟an ve sünnetlere ne derecede uyabiliyorsanız,
Allah‟ın (CC) bakıĢ açısına (murâdına) da o derece uyuyorsunuzdur.
Bu yaklaĢımı Müslüman (insan), ancak kalbini kontrol ederek sağlar /
sağlayabilir. Kalp (Gönül) ve beyin iĢ birliği içinde çalıĢırlar. BakıĢ açısına
göre meydana gelen, her türlü fikir, düĢünce ya da iĢ, kalbe de etki ederek, bu
etkilerin cinsine uygun olacak Ģekilde, beyin tarafından pozitif ve negatif
dalgalar üretilir. Bu dalgalar, vücûdun en ücrâ köĢelerine kadar olmak üzere,
uzaya yayılırlar91.
Su terâzisine dikkat ediniz! Duvarcı ustalarının çok kullandıkları su
terâzisi, dengede olduğunda, su kabarcığı terâzinin tam orta noktasında
bulunur. Bu durum, meselâ Kur‟an‟a ve Peygamberimiz (SAV)‟in Yol Ve
Sünneti‟ne uyularak kazanılan, pozitif dalgalarla kalbin kazandığı huzûrun
(kalbi selîmin) derecesini temsil edebilir.
Kur‟an‟dan ve Peygamberimiz (SAV)‟in Yol Ve Sünneti‟nden
ayrılarak, kazanılan aĢırılıklarla kalbin dengesi kaybolur. AĢırılıklar, hem
pozitif ve hem de negatif dalgaları, değiĢtirirler. Kalbin dengeden
ayrılmasının ölçüsü, her bir aĢırılığın derecesi ile doğru orantılıdır demek
mümkündür. Yâni aĢırılık büyükse, kalpteki denge bozukluğu büyük, aĢırılık
küçükse, denge bozukluğu da küçük denebilir.
Denge bozukluğu, su terâzisinin dengesinin bozulup, su kabarcığının,
terâzinin ya sağ tarafına doğru ya da sol tarafına doğru kaymasına benzer.
Terâzinin sağ ucu, kalbin dengesinin aĢırı pozitif dalgalarla, sol ucu ise, aĢırı
negatif dalgalarla bozulduğu, en uç noktalara tekâbül ettirilebilir (karĢı
düĢürülebilir).
Ġnsanın bizzat kendi vücûdunun geliĢimi, aĢırılıkları oranında, yine
bizzat kendisi tarafından üretilen, dalgalardan etkilenir. Ġnsan sağlıklı
geliĢimini, dengeli hâldeki, Kur‟an ve Sünnet‟e uygun olan, pozitif dalgalarla
sağlar.
Kalbe etki eden, pozitif ve negatif dalgaları doğuran hususları, biraz
daha açmak mümkündür:
Bu hususlar, bakıĢ açılarına göre, baĢlangıçta çevreden gelen etkiler,
içten gelen etkiler diye ikiye ayrılabilir.


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Olumlu%20Olumsuz%20Dalgalar%20Ve%20Mutluluk.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
26.12.2012.
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Ġçten gelen etkiler, biraz daha detaylıdır.
Bir kere, kiĢinin bilgi ve eğitim durumuna göre kalbine, muhtelif
zamanlarda farklı farklı olmak üzere, çeĢitli duygular gelir. Bu duygular, ya
Allah (CC) ve meleklerden gelen ilhamlar ya Ģeytanın vesvesesinden ya da
insan Ģeytanlarının etki ve telkinlerinden gelen etkileĢimlerdir.
Her nereden gelirlerse gelsinler, Orta Yol anlamına gelen, Sünnet‟in
dıĢındaki bütün bu uyarılar, aĢırılıkların tipine göre, kalbi denge durumundan
ayırarak, ya sağ taraftaki bir aĢırılığa ya da sol taraftaki bir aĢırılığa
sürükleyerek, Kur‟an ve Sünnet dalgalarından ayırırlar / ayırabilirler. Böyle
durumlarda insana düĢen Ģey, bir kedinin fâreyi gözlemedeki sessiz ve uyanık
hâlindeki durumu gibi, devamlı olarak hareketlerini ve kalbini gözlemesidir.
Kalbin gözlenmesi, kolay olmayan bir iĢ olduğu için, Peygamberimiz
(SAV) bir savaĢtan Medîne‟ye dönerken, “Küçük savaĢtan büyük savaĢa
geldik.” Ģeklindeki o meĢhur hadisini söyleyerek, konunun önemi açısından,
uyarıda bulunmuĢtur. Bu hadise göre, kalbin dengede tutulması için, küçük
irâdemizi kullanarak, nefisle giriĢilen mücâdele, büyük bir savaĢ olarak
nitelendirilmiĢtir.
Mü‟minler, terâzideki su kabarcığının denge durumunda tutulması
gibi, kedi dikkati ile dâimâ kalplerini gözleyerek, kalplerinin aĢırılıklara
sapmadan, „orta yol-kalbi selîm‟ dengesinde kalmasındaki nefsî uğraĢıda
(mücâdelede) muvaffak olarak, “büyük savaĢı” kazanmalıdırlar!
Kalplerimizin Bekçileri
KiĢinin, özellikle her bir Müslüman‟ın, kalbinin bekçisi, her bir kalbin
bizzat sâhibi olan kiĢidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz (SAV), 14 asır
önce Ģu meĢhur hadîsini söylemiĢtir:
“Ġnsanın vücûdunda küçük bir et parçası vardır. O güzel olursa, bütün
vücût güzel olur; o kötü olursa bütün vücût kötü olur92.”
ġuna inanmalıdır ki Ġslâm‟ın, mubahından tutunuz da farzlarına
kadar, her müeyyidesi, bilimsel olarak, pozitif dalga; mekruhundan haramına

Kedi delikten çıkacak olan fâreyi yakalamak için deliğin baĢında ne kadar sessiz fakat ne kadar dikkatli
olarak beklediğini inceleyiniz. O anda kedinin bir tüyünün (kılının) bile kıpırdamadığını göreceksiniz. Ġnsanlar da
civa gibi kaygan olan kalplerini böyle bir dikkatle beklemeleri gerekiyor.
92
Görmez, M., Kalbin Erbaîni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetgormez.com/dosyalar/1_11977518_7953420.doc, En Son EriĢim Târihi: 3.12.2012
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kadar her yasağı ise, negatif dalga karakterinde olup; pozitif dalgalar
geliĢtirici ve negatif dalgalar yok edici özelliktedir.
Kalbimiz güzel olursa vücûdumuz da güzel olur. Eğer nefisle her an
yapılan savaĢı kazanarak, kalbimizi dengede tutabilirsek, o zaman, beyinden
vücûdumuzun en uzak noktalarına kadar yayılan (ve aĢırıya kaçmayan), Orta
Yol Dalgaları, organlarımızın, en güzel bir Ģekilde, geliĢmesi için, uygun öz su
ve hormonların salgılanarak, sağlıklı bir Ģekilde geliĢmesi sağlanmıĢ
demektir.
Aksi hâlde, aĢırı davranıĢ ve düĢüncelerle beyinden yayılan aĢırı
dalgalar, meselâ aĢırı büyümeye baĢlayan, kanser hücrelerinde olduğu gibi,
hücre ve organlarımızın aĢırı davranıĢlarına ve tahrip olmalarına, netice
olarak, sağlığımızın bozulmasına neden olurlar. Öyle ki, negatif özellikli
nazar ve kin dalgalarının aĢındırma ve tahrip etmelerinin birer sonucu
olarak, bu dalgalar, baĢkalarını da tepeler, hasta ve tahrip ederler93.
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Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar (Göz Değmesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/NAZAR%20(GÖZ%20DEĞMESĠ)%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.doc,
YA DA , En Son EriĢim Târihi: 26.12.2012.
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ASIL MESELE DENENMEK!

Özler:
Kazanılan para haramsa,
Hac yapılsa bile, o Hac zâten kabul
edilmez. Kazanılan para helâl olsa bile, kiĢinin
niyeti bozuk ya da o kiĢi münâfık ya da fâsık ise, böyleleri de,
muhtemelen, Hac‟ca öz irâdeleri ile gitmezler, böylece, o nîmetlerden bir
katalizör olarak faydalanamazlar. Mesele, bilenler için bu o kadar basittir…

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“(Ey Muhammed!)
Sana da o Kitab‟ı (Kur‟an‟ı)
hak, önündeki kitapları doğrulayıcı,
onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah‟ın
indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan
(gerçeklerden) ayrılıp da onların arzûlarına uyma! Sizden her
biriniz için bir Ģeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette
sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği Ģeylerde sizi imtihan etmek için
ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarıĢın! Hepinizin dönüĢü Allah‟adır. O zaman
anlaĢmazlığa düĢmüĢ olduğunuz Ģeyleri size bildirecektir.”
Mâide Sûresi, âyet 48
“O, sizi Yeryüzü‟nün halîfeleri
yapan ve sizleri verdiği Ģeylerle denemek
için kiminizi kiminize üstün kılandır. ġüphe yok ki, Rab‟bin
çabuk cezâlandıran ve yine Ģüphe yok ki, O tek bağıĢlayan, tek merhâmet edendir.”
Enam Sûresi, âyet 165
“Her nefis
ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan
olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda
bize döndürüleceksiniz.”
Enbiyâ Sûresi, âyet 165
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Münâfıklar, Fâsıklar, Mü‟minler
Hac‟cın Ġslâm‟ın Ģartlarından olduğunuΩ, her hâlde, bilmeyen yok
gibidir.
Zengin olan her mü‟min için, hayatta bir kere Hac etmek farzdır…
Müslümanlar içinde zikredilen ama gerçekte kâfir olan, îtikâdî münâfıkları ve
îtikâdî fâsıkları ayırdetmek için, burada doğrudan mü‟min sözünü kullanmıĢ
bulunuyorum94...
Face Book‟ta dolaĢırken, birisinin, aĢağıdaki sayfa sonu ekinde de
görüldüğü gibi95, „Hac‟ca gidip Müslümanlara para yedirmem‟ demesi, bu
yazının yazılmasına sebep olmuĢtur.
Önce Ģu açıklamaları yapmakta fayda vardır:
„Her Müslümanım‟ diyeni, mü'min zannetmeyin, haa! Yalnızca nüfus
cüzdanlarında Müslüman yazılması gerçeği aksettirmiyor, yâni mü'min
olmayı sağlamıyor...
Hac‟cın Ģartlarından biri de, Hacca helal para ile gidilmesidir. Mekke
ve Medine‟ye kâfirlerin girmesi zâten yasak…
Ω

.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında

ulaĢılabilir.
Temiz, M., Fâsık Müslümanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Aslında „Müslüman‟ sözü, geniĢ dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki
Müslümanların üç gruptan oluĢtuğu daha önce söylenmiĢti.
Bunlar:
Münâfıklar, Fâsıklar, Mü‟minler96…
Müslüman dendiği zaman, bu üç gruptan biri anlaĢılır /
anlaĢılmaktadır.
Münâfıklar da Amelde Münâfıklar, Îtikatta Münâfıklar ve kezâ
Fâsıklar da Amelde Fâsıklar, Îtikatta Fâsıklar diye ikiĢer gruba ayrılırlar…
Îtikatta Münâfıklar ile Îtikatta Fâsıklar, kâfir sıfatını alanlardır.
Kâfir olan Münâfıklar, Cehennem‟de, gayrimüslim kâfirlerden daha
derin olan, azap çukurlarında ağırlanacaklardır.
Müslümanlar içinde asıl gıpta edilen grup mü‟minlerdir97. Müslüman
mü‟minler, Evren‟in de bir çeĢit sigortasıdırlar haa98, unutmayınız!
Bu bilgiler çerçevesinde:
Hac‟ca giden her bir Mü‟min, orada Dünyâ‟daki Müslümanlar
arasından süzülüp gelen, Mü‟minleri yâni îmanlarını kaybetmemiĢ olan
Müslüman topluluklarını görünce, daha baĢka olmaktadır. Hiç bir zaman
orada, en azından, nezâketsiz birini göremezsin99…

Temiz, M., Fâsık Müslümanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet 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 EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi:
03.10.2015.
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Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi:
03.10.2015.
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MaĢallah, hepsinin de çok nâzik, kibar olduklarını, haram, helal olan
Ģeylere ve insan haklarına çok duyarlı olduklarını, her an müĢâhade
ediyorsun, orada… “Mü‟min, elinden dilinden ve kendisinden emin olunan
kiĢidir” hadîsinin tahakkûkunu, ancak, tam anlamıyla burada görebiliyor,
insan…
Allâhü Teâlâ‟nın, “Müslümanlara para yedirmem” diyen bir
kimsenin, gerek malının kalitesinden ve gerekse niyet bozukluklarından
dolayı, oraya lâyık olmadığını en iyi bildiği, bir gerçektir.
Daha esastan düĢünmek gerekirse, Ġslâm‟a göre, Allâhü Teâlâ, El
Vâris isminin bir tecellîsi olarak, Dünyâ‟daki bütün mal ve mülkün gerçek
sâhibidir.
Allâhü Teâlâ, mal ve mülkü, insanlara geçici olarak dağıtmıĢtır ki,
onların bunları, bildirdiği usullere uygun olarak, kullanıp kullanmadıklarını
denetleyip, ona göre onları imtihan edebilsin; kendi durumlarını, bu Ģekilde,
kendi öz irâdelerinin fonksiyonları cinsinden raporlaĢtırsın; böylece, akıl ve
öz irâdelerini yerli yerinde kullanıp-kullanmadıkları ortaya çıksın diye…
Sonuçta Allâhü Teâlâ, böylece, akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde
kullanıp-kullanmayanlara, adâleti gereğince bir karĢılık vermektedir. Mal ve
mülk, sonunda yine Allâhü Teâlâ‟ya kalacaktır.
Sizin anlayacağınız, insanın denenmesi için mal ve mülk, Kimyâ
Bilimi‟nda kullanılan, bir katalizör gibi iĢ görmektedir. Ġnsan mal ve mülkü,
akıl ve özgür irâdesini, daha önceden bildirilen, müeyyideler çerçevesinde,
iyilik-kötülük
târifi
için,
kullanıp
kullanmamasına
göre,
ya
mükâfatlandırılacak ya da cezâlandırılacaktır.
„Müslümanlara para yedirmem‟ demek de, bir özgür irâde
meselesidir. „Mal ve evlâtlarınız, sizin için birer fitnedir (imtihandır)”
hadîsini hatırlayınız! Burada mal ve evlât karĢısındaki tutum ve
davranıĢlarımız, özgür irâdelerimize bağlı değil midir?
Demek ki sonuçta insanın oynadığı rol, mal ve mülk karĢısında,
bunların, helâl olarak, kazanılıp kazanılmamasına ya da harcanmasına göre,
ortaya çıkacaktır.
Kazanılan para haramsa, Hac, yapılsa bile, o Hac zâten kabul
edilmez. Kazanılan para helâl olsa bile, kiĢinin niyeti bozuk ya da o kiĢi
münâfık ya da fâsık ise, böyleleri de, muhtemelen, Hac‟ca öz irâdeleri ile
gitmezler, böylece, o nîmetlerden faydalanamazlar.
104

Mesele, bilenler için bu kadar basittir…
Amaç ve sonuç, aĢağıda görüldüğü gibi, Mülk Sûresi‟nin, 2.
Âyeti‟nde, zâten, ne güzel açıklanmıĢ bulunuyor:
“O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranıĢ
bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için... O öyle güçlü,
bağıĢlayandır.”
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EN AZINDAN
ASIL MANTIKSIZLIK NE?
Özler:
Nehirler aktı geçti,
Kurudu vakti geçti.
Nice han, nice sultan
Tahtı bıraktı geçti.
ġu dünyâ bir penceredir,
Her gelen baktı geçti100,101.
Mal sâhibi mülk sâhibi,
Hani bunun ilk sâhibi.
Mal da yalan mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan.
Yûnus Emre
“O ki, Yeryüzü‟nde ne varsa,
hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi,
onları yedi gök olarak düzenledi. O, her Ģeyi bilir.”
Bakara Sûresi, âyet 29
(Ey Muhammed!) De ki:
“Duânız olmasa, Rab‟bim size ne
diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle
ise, azap yakanızı bırakmayacak.”
Furkan Sûresi, âyet 77
“Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi
edinmek, O‟nun eserleriyle O‟na hayranlık duymaktır.
Anthony Standen

Dünyâ‟ya Niçin Geldik
Hiç düĢündünüz mü, “biz bu dünyâya niçin geldik” diye? Dünyâ‟ya
geliĢimiz için bize bir Ģeyler soruldu mu?

100
Anonim, Ölüm Gerçeği... , Alındığı Ġnternet Adresi, http://www.forumankebut.net/forum/dinibilgiler/11006-olum-gercegi.html, En Son EriĢim Târihi: 20.07.2011.
101
Anonim, Alındığı Ġnternet Adresi, http://www.arastiralim.net/fani-siirleri.html, En Son EriĢim Târihi:
20.07.2011.
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Birer anne ve baba olarak, çocuklarımızın dünyâya gelmesi
konusunda, bâzı ön Ģartlar koyabildik mi? Çocuğun boyu-bosu, rengi, aklı,
fikri, güzelliği gibi konularda, bir tercih sâhibi olduk mu?
Ya da, kilomuz, boyumuz, göz rengimiz, kirpiklerimiz, kaĢlarımız,
alnımız gibi, her bir uzvumuzun Ģekli, biz istedik diye mi böyle oldu?
Annen beyaz bir rengi, zencîler siyah bir rengi mi tercih ettiler?
Yâni, biz beyaz olmayı istediğimiz için mi, beyaz olarak dünyâya
geldik? Ya da zencîler, siyah olmayı istedikleri için mi, siyah olarak dünyâya geldiler?
Biz istedik diye mi, gözlerimiz görüyor?
Ya da „Siyam Ġkizleri102‟nin kendileri istedi diye mi, bitiĢik olarak
doğdular?
Veyâ komĢunun avcı köpeği, çobanın çoban köpeği ya da Afrika
Kıtâsı‟ndaki bir fil, Amazon nehrindeki bir timsah veyâ bir fâhiĢe kadının
kanındaki bir AIDS virüsü, kendilerinin istekleri doğrultusunda mı, birer
köpek, fil, timsah ya da AIDS virüsü oldular?
Bütün bu sayılanlarda ya da sayılmayan yüzlerce, binlerce,
trilyonlarca durumlarda, hiçbir varlığın ya da hiçbir insanın bir tercih hakkı
olmadığı açıktır. Bunun böyle olduğunu, bilmeyen de yok gibidir.
Ancak Ģu da açıktır:
102
Yapışık İkizler (Siyam İkizleri): Chang ve Eng, Siyam'da 1811 yılında doğduklarında, göğüslerinin alt
kısmından bant Ģeklinde bir et parçası ile birbirlerine bağlıydılar ve karaciğerleri birleĢikti. 17 yaĢına gelene kadar
annelerinin yanında basit bir yaĢam sürdüler. 1829 yılında Kaptan Coffin'in Amerika seyâhati teklifini kabul ettiler.
Siyam Kralı‟ndan alınan özel izin ile Amerika‟ya gittiler. Siyam‟lı çifte oğlanlar olarak lanse edilen Chang ve Eng,
kaptanın menejerliğinde gösterilere katıldılar. Bir ara Ġngiltere'ye giden ikizler burada soylulara teĢhir edilip Krâliyet
âilesinden pek çok üye ile tanıĢtırıldılar. Tüm seyâhatleri boyunca her gittikleri yerde durumun anlaĢılması, cerrâhî
olarak ayrılmaları olasılığı açısından tıbbî deneylere tâbi tutuldular. Turneler esnâsında, onlara bakan gebelerin
benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa'ya kabul edilmeyince tekrar Amerika'ya geri döndüler. 28 yaĢına
geldiklerinde Kuzey Karolina'da bir çiftlik aldılar ve tarım ile uğraĢmaya baĢladılar.1840 yılında A.B.D.
vatandaĢlığına geçtiler. 1843 yılında Adelaide Yates ve Sarah Anne isimli iki kız kardeĢ ile evlendiler. 31 yıl
boyunca tam 21 çocukları oldu. 1850'lerde yeniden gösteri dünyâsına dönen ikizlerin sağlığı kötüleĢmeye baĢladı,
1870 yılında yeniden A.B.D.'ye döndüler. 17 Ocak 1874'de Eng gece yarısı garip bir his ile uyandı ve kardeĢi
Chang'ın öldüğünü fark etti. Birkaç saat sonra kendisi de öldü. Birkaç hafta sonra gövdeleri Philadelphia'ya getirildi
ve otopsi uygulandı. Sonuçta Chang'ın beyin damarlarına giden bir pıhtı nedeni ile öldüğü anlaĢıldı. O zamanlar
Eng'in neden Chang'ın ölümünden hemen sonra öldüğü anlaĢılamadı. Bâzı hekimler korkudan hayâtını kaybettiğini
ileri sürdüler. Oysa bugün Eng'in kanama nedeni ile öldüğünü biliyoruz. Eng'in kanı Chang'ın ölü bedeninde
göllenerek Eng'in de ölümüne neden olmuĢtu. Cahng ve Eng, toplumun yapıĢık ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan
bireylere bakıĢlarının değiĢmesini sağladı. Ġkizler, değiĢik olan bireylerin de normal hayatlarının, iĢlerinin ve sağlıklı
âilelerinin olabileceğini kanıtladılar. Chang ve Eng terminolojiye "Siyam Ġkizleri" tâbirini kazandırdılar.
Mumcu.A., Alındığı Ġnternet Adresi,
http://www.mumcu.com/html/article.php?sid=227, En Son EriĢim Târihi: 20.07.2011.
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Hiçbir varlık, abes ve gâyesiz olarak yaratılmamıĢtır.
Hele hele insanlar?
Evet! Ġnsanlar da, hedefsiz ve gâyesiz olarak yaratılmamıĢlardır.
Peki!
Akıldan yoksun canlıları bir tarafa bırakacak olursak, birer akla sâhip
olan insanların her biri, kendi irâdeleri dıĢında, dünyâya getiriliĢ sebebini
biliyorlar mı?
Ya da bu insanlar, „Bizi dünyâya getiren gücün bizi yaratmadaki
gâyesi nedir? Bütün bu oluĢlar sonunda, “biz dünyâya niçin geldik?”
gibi soruların cevaplarını hiç araĢtırıyorlar mı?
Bu soruların cevapları, çoğu kimseler için, sanırım, „hayır!‟ olacaktır.
Ġnsanların mühim bir çoğunluğu bugün, dünyânın hızla giden
günümüzdeki akıĢı içinde, bu sorularla ya da soruların cevapları ile
ilgilenmeyi bile yersiz buluyorlar…
Bu yüzden de günümüzde, dünyâda bu soruların cevapları ile çok az
insan ilgileniyor.
Sâhi! Niçin yaratıldık?
ĠĢte bu eser, bu soruların cevaplarını düĢünmek, didik didik
araĢtırmak için ele alınmıĢtır.
Nasıl?
DeğiĢmeyen, sönmeyen, her zaman çağdaĢ kalan, gerçeklerin pratik
alandaki yaĢam örnekleriyle…
Yoksa bu eser, bilim açısından iddialı bir inceleme değil, bir yaĢam
pratiğidir, o kadar…
Yine dönelim ana konuya…
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Âlemlerdeki maddî ve mânevî varlıkları, yalnız bir olan, Yaratıcı
yaratmıĢtır.
Demek ki her Ģey, sırf o Yaratıcı‟nın arzûsunun, irâdesinin ve
tercihinin bir sonucudur.
Bu sebeptendir ki Yer ve gökler, Yer‟de ve göklerde ve bunların
arasında, canlı, cansız ne varsa, bütün bunlar, Yaratıcı‟nın kendi
mülkündendir103.
BaĢka bir ifâdeyle mülk sâhibi, kendi mülkünde istediği gibi tercih
yapma hakkına sâhiptir. Akıl ve mantık bunun aksini düĢünemez!
Öyle ki, O‟nun yarattığı hiçbir Ģey, O‟nun mülkünün dıĢında olamaz.
Çünkü, maddî ve mânevî, zerreden küreye kadar her Ģey, galaksiler,
yıldızlar, dağlar, taĢlar, ağaçlar, hayvanlar, sen, ben, …her Ģey, O‟nun
mülkü içindedir.
Öyleyse O‟nun mülkünün dıĢında baĢka bir mülkten hiç söz edilebilir
mi?
O hâlde, güç, kuvvet, mülk ve mülkündeki trilyonlarca sanât
hârikaları sâdece Allah‟ındır (CC)!
Bu sebepten, O kendi mülkünde istediği tasarrufu yapar / yapıyor /
yapacak… Buna kim îtiraz edebilir!
Yine bu sebepten O, istediği gibi, kural koyar ve uygular. O‟nun bu
tasarrufuna îtiraz diye bir Ģey olur mu?
Yer ve göklerde ne varsa O‟na teslim olmuĢtur.
“Oysaki göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O'na teslim
olmuĢ, hep döndürülüp O'na götürülüyorlar 104.”
Nefes alıp veren her canlı, her bir nefesini alıĢında ve veriĢinde sâdece
O‟nun tecellisine muhtaç oluyorsa, bütün varlıklar O‟nun varlığına, îrâdesine

103
Bakara Sûresi, âyet 29: “O ki, Yeryüzü‟nde ne varsa, hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi,
onları yedi gök olarak düzenledi. O, her Ģeyi bilir.”
104
Âl-i Ġmran, âyet 83: “Onlar, Allah'ın dininden baĢkasını mı arıyorlar? Hâlbuki göklerde ve yerde ne varsa
hepsi, ister istemez O'na boyun eğmiĢtir ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir.”
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ve dilemesine dayanıyorsa, o zaman yaratılmıĢa düĢen Ģey, istese de istemese
de, O‟nun istek ve irâdesine boyun eğmektir.
Aklı baĢında olanlar arasında bundan farklı düĢünenler yoktur!
Hey, ters düĢünen kiĢi!
Bunu da mı mantık dıĢı sayıyorsun?
Hani! Fânî bir kralın karĢısında eğilmeyi, diz çökmeyi, “emrin baĢ
üstüne!” demeyi mantıksızlık saymıyorsun ya!
Asıl mantıksızlık O‟nun isteklerini, murâdını sorgulayıp öğrenmemek
değil mi?
Hâlâ aklınız baĢınıza gelmediyse, O‟na yalvarmaya baĢlayınız ki,
gönlünüzü açsın da size yolunuzu göstersin. O demiyor mu ki, “Sizin duânız
yoksa, siz ne iĢe yararsınız” diye…
Yâ Rab‟bi!
Hamdini sözümün baĢ tâcı yap!
Zikrini kalbimin mîrâcı et!
Kur‟an‟ı kendime Ģerefli bir yol ve metot kıl!
Sen:
Bana değer verdin de beni yoktan var ettin!
Dünyâ‟ya göndererek kendine kul seçtin!
Varlığından haberdar ettin!
Gönlümü bîkarar ettin!
Bunun için Ey Rab‟bim!
Lütfuna sığınarak kapına geldim, hidâyetine muhtâcım!
Kulluk edemedim, affına geldim!
Beni ĢaĢırtma! Tevfîkini refik et! Bana doğruyu söylet!

Furkan Sûresi, âyet 77: (Ey Muhammed!) De ki: “Duânız olmasa, Rab‟bim size ne diye değer versin!
Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.”
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Bana sevginle neĢeni duyur, gerçeği öğret!
Çünkü:
Sen duyurmazsan, ben duyamam!
Sen söyletmezsen, ben söyleyemem!
Sen sevdirmezsen, ben sevemem!
Ey Rab‟bim!
Sevdir bize sevdiklerini!
Yerdir bize yerdiklerini!
ArkadaĢ et bize erdirdiklerini!
Ey Rab‟bim!
Sevdin Habîb‟ini, hılat-ı risâleti giydirdin!
Sevdirdin kâinata! Makâm-ı Ġbrâhim‟den Makâm-ı Mahmûd‟a
erdirdin!
Server-i asfîyâ, hatem-i enbiyâ, Muhammed Mustafa kıldın!
Salât-ü selâmlar, tahiyyât-ü ikrâmlar, her türlü ihtiramlar ona, âl,
ashâb, ahbâb, âile ve etbâına olsun!
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RAHAT HAYAT ĠÇĠN DUÂ‟NIN ĠNCELĠKLERĠ
Özler:
Müslüman olduğunu
beyan eden, Allah‟ın (CC)
vermiĢ olduğu nîmetlerden sonuna
kadar faydalanmasına rağmen, O‟nun
rızâsına pek uygun iĢler yapmadığı hâlde, uzun
süreler boyunca diĢi bile kanamadan, bütün iĢleri tıkır
tıkır yolunda olan ve bu durumlarını aklını çalıĢtırması sonunda elde
ettiğini söyleyen, böyle bir kimse varsa, istidrac konusunda, bence biraz
düĢünmelidir! Neden böyle diyorum?
„Ölçüsüz istekler‟,
Ashab‟dan Salebe‟nin baĢına
gelen felâket gibi, insanın baĢına, onulmaz
dertler açabilir. ġükrü yerine getirilemeyen, ilâhî ikramlar,
sonunda insanın sırtına büyük bir yük olabilir; insan, bir nankör durumuna
düĢebilir105.‟ Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in, “Ayağınızın
tırnağı kanasa, bu da bir günâhınıza
karĢılıktır.” Ģeklinde konuĢunca, Ashab‟dan
bâzıları, „uzun bir süredir bizim baĢımıza bir sıkıntı
gelmedi” diyerek “Acabâ bizim gidiĢimiz fenâ mıdır?” diye endiĢeye
kapılmıĢlardır.
“Bu Dünyâ, kâfirin
Cennet‟i, mü‟minin Cehennemi‟dir”
Hadîs-i ġerifi de, dikkate alındığında, istidrac konusunda
Ģüpheye düĢen Müslümanların, bu uyarıları dikkate almalarını tavsiye
ediyorum. Çünkü yanılmayan, bir tek Allâhü Teâlâ‟dır. Zararın neresinden
dönülürse kârdır.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Tesbih, Hamt Ve En Kötü Zenginlik, Salebe‟nin Başına Gelenler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.doc YA
DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.pdf,
En Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
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Allah‟tan (CC)Hayır ve Güzellik (İyilik) İstemek
Biz her Ģeyde Allah‟tan (CC) hayırlısını isteriz. Hayırlı iĢler, dâimâ
sabır ister, kolayca oluĢmaz. Hayatta her Ģey, plânlandığı ve istendiği gibi,
istenilen zamanda olmuyor…
Hayâtın çeĢitli zorluklarına karĢı dâima hazırlıklı ve sabırlı olmak
lâzımdır. Böyle durumlarda Allah (CC), Bakara Sûresi‟nin 153. âyetinde
Ģöyle tavsiyede bulunuyor:
“Ey îman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. ġüphe yok ki,
Allah (CC) sabredenlerle berâberdir.”
Bakara Sûresi‟nin 45. âyetinde ise:
“Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. ġüphesiz bu, Allah‟a (CC)
saygılı olanlardan baĢkasına ağır gelir.” denmektedir.
Burada hemen Ģunu belirtmekte fayda vardır ki, Allah‟tan (CC) dâimâ
sabrı gerektirmeyecek güzellikler istemelidir.
Nitekim Peygamberimiz (SAV), „Allah‟ım! Senden sabır istiyorum.‟
diye yalvaran bir kimseye, „Allah‟tan (CC) belâ istedin! Ondan sağlık ve
selâmet iste!” der. Çünkü sabretmek çok zordur.
„Allah‟tan (CC) hayırlısı‟ sözünün önemi, bu hadisten kolay
anlaĢılıyor, değil mi?
Mutref bin Abdullah der ki:
“Âfiyette olup Ģükretmek, imtihan edilip sabretmekten bana daha
sevimli gelir. Çünkü âfiyet, makâm-ı kurtuluĢa (kurtuluĢ makâmına) daha
yakındır. Bundan dolayı Ģükrü, sabra tercih ederim. Zirâ sabır imtihan
ehlinin (imtihana tâbiî tutulanların) hâlidir.”
Bütün bunlar, “Allah‟tan (CC) af, âfiyet ve yakîn isteyiniz!” hadîs-i
Ģerifi ile tamâmen uyuĢmaktadır.



CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, zayıflamıĢ ve kuĢ kadar kalmıĢ
bir insana rastlamıĢ, onun duâ biçiminden ĢüphelenmiĢ ve ona sormuĢ:
“Allah‟a (CC) duâ ediyor muydun, O‟ndan bir Ģey istiyor muydun?
Adam, „Evet‟ demiĢ ve devam etmiĢ:
“Allah‟ım (CC) cezâmı Âhiret‟e bırakma, bu Dünyâ‟da çekeyim! diye
duâ ediyordum.” demiĢ...
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Ģöyle buyurmuĢlar:
“Süphânallah! Buna dayanamazsın! ġöyle duâ etseydin: Allah‟ım
(CC) bu dünyâda da, Âhiret‟te de iyilik ver. Bizi ateĢin azâbından koru!”
Bu duâ çoğumuz tarafından bilinen, “Rabbenâ âtinâ fi‟d-dünyâ
haseneten ve fi‟lâhirati haseneten. Ve kınâ „azâbe‟n-nâr“ duâsıdır. Bence
çoğu duâmız böyle olmalı! Bu duâ Kur‟an‟da Bakara Sûresi‟nin
201.Ayet‟inde Allah‟ın (CC) bize, “Böyle duâ edin diye” öğrettiği bir duâdır.
Sabır
Varlık âlemini tanımanın baĢı sabırdır. Allah (CC) sabrı, elimizde
olmadan, mâruz kaldığımız, belâ ve sıkıntılar geldiğinde, baĢvurulacak son
çâre olarak bildiriyor.
Ancak, sabır hâli geldiğinde de gösterilen, sabrın meyveleri elbette
güzel olmaktadır.
Elmalılı M. Hamdi Yazır, sabır konusunda diyor ki:
“Rûhen ve bedenen nefsinizi terbiye etmezseniz, sabır ve tahammüle,
kararlı ve metin olmaya alıĢamazsınız, Allah‟ın (CC) yardımının ilk
sebeplerinden birini kaybetmiĢ olursunuz. En ufak bir sıkıntı, bir acı
karĢısında korkmaya, sızlanmaya baĢlarsınız. Ümitsizliğe ve gevĢekliğe
düĢersiniz.”



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Rabbenâ âtina fid‟dünyâ haseneten ve fil‟âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike Yâ
Erhamerrahimîn. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü‟minîne yevme yekumü‟l hisâb.
“Allah‟ım! Bize dünyâda iyilik ve güzellik, Âhiret‟te de iyilik, güzellik ver. Bizi ateĢ azâbından koru! Ey
bizim Rab‟bimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü‟minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde)
bağıĢla…”
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“ġunu biliniz ki, sabır, her baĢarının baĢıdır… Îmandan sonra tâkip
edilecek yolun baĢı sabır, ahlâkın baĢı sabır, ilmin baĢı sabır, amelin baĢı
sabır, kısaca varlık âlemini tanımanın baĢı sabırdır.”
“Kısacası, ahlâkta, îmandan sonra sabır, îlâhî yardımın ilk celp
edilme yoludur.”
Sabır Gerektiren İşler
Ġnsanlar, sabır gerektiren, iĢlerle eğitilirler. Sabreden elbette murâdına
erecektir. “Sabreden derviĢ, murâdına ermiĢ…” bu demektir. Ama her Ģeyin
bir de daha kısa ve kolay yolu vardır. Akıllı insanlar hep böylelerini ararlar.
ġuurlu olarak, „Allah‟tan (CC) iyilik ve hayırlısını‟ istemek, bence en
kestirmesi…
O zaman, Allah (CC) hangisi iyi ve hayırlı ise, onu senin için seçer ve
verir. „Bu hayırlıyı‟ beklemek için, duâ ve sabır, yine gereklidir tabiatıyla...
Sabır ânının olgunlaĢıp geliĢmesi husûsunda, bâzı hikmetler vardır:
1. Bugünkü dünyâda hayırlı iĢler, Ģer karĢısında, zifiri karanlıkta
uçuĢan ateĢ böcekleri gibi, az olduğundan, arayarak bunlara isâbet etmek çok
vakit istemektedir.
2. Allah (CC), yaratılıĢ icâbı olarak, Furkan Sûresi‟nin 77. âyetinde
“Sizin duânız yoksa siz ne iĢe yararsınız” buyurmaktadır. Bu âyet gereğince
yapılan yalvarmaların bereketiyle, bunların isâbet edip hayırlısının
bulunmasında, Allah (CC) yardım eder.
Dâima olumsuzluklara hazırlıklı olmalıdır. Çünkü Allah (CC) sevdiği
kulunu bunlarla dünyâda eğitmekte, terbiye etmektedir. Allâhü Teâlâ,
sevmediği kullarına bu olgunlaĢtırma iĢlemini uygulamıyor /
uygulamamaktadır. Bu durumlar, kesin delillerle sâbittir. Dolayısıyla mümin
için hadîs-i Ģerifte, “Lâ rahate fiddünyâ–dünyâda rahatlık yoktur.”
denmiĢtir.
3. Kolay elde edilen nîmetler, elden kolay çıktığı için, Allah (CC),
kulunu sabırla eğitmekte ve terbiye etmekte, kendisine duâ edilmesini
istemektedir:
Çünkü Allâhü Teâlâ, insanların kendisine duâ ve niyaz etmelerinden
hoĢlanmaktadır. Fakat O, sevmediklerinin yalvarmasını istemiyor.
Âraf Sûresi‟nin 55. Âyetinde ,“Rab‟binize yalvara yalvara ve gizlice
duâ ediniz. Allah (CC) haddi aĢanları sevmez.” buyuruluyor.
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Tabiatıyla, sabredip karĢılığını Allah‟tan (CC) beklemek gerek:
Mü‟minûn Sûresi‟nin “Biz hiç kimseyi, gücünün yettiğinden baĢkası
ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar
haksızlığa uğratılmazlar” mealindeki 62. Âyeti gereğince ise sabra
dayanıklılığı, bizzat O kendisi verir. Duâ, söz kalabalığından uzak, öz ve
anlamlı olarak yapmalıdır.
Çoğu kimseler ve tarafımdan da tecrübe edilmiĢtir ki, bütün
müĢküller, duâ ile en güzel Ģekilde çözülebiliyor. Bugün bilimin ileri olduğu
ülke hastânelerinde, duâ ile hastaların iyileĢtirme deneyleri yapılmıĢ ve sonra
da bu, bir metot olarak, kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Duâ ve Tedâvi
ABD‟de çalıĢan, Müslüman bir bilim adamı olan, Dr. Ahmet El-Kadi,
1984‟de Ġstanbul‟da yapılan, Ġslâm Tıp Kongresi‟ne sunduğu tebliğinde:
“Kuran‟ın Arapça metnindeki kelimelerin ses özelliklerinin stresi
azalttığını saptadıklarını anlatmıĢtır.”
Pasifik Tıp Merkezi, Psikososyal Onkoloji AraĢtırmaları Klinik
Direktörü olan, Dr. Elisabeth Targ, duâ ve mâneviyatın AIDS hastalarının
iyileĢmesi üzerine etkilerini araĢtırmıĢ ve Ģifâ duâsı ile yapılanların, daha iyi
olduklarını gözlemlemiĢtir.
Time-CNN yaptığı 4000 kiĢilik ankette, katılımcıların yüzde 82‟sinin,
ibâdet ve duânın iyileĢtirici etkisi olduğunu belirtmiĢtir.
Harvardlı Dr. Benson, inanmanın, hastalıkların yüzde 60-90‟ında,
iyileĢtirici etkisi olduğunu iddiâ etmiĢtir.
Handbook of Religion and Health adlı kitapta Ģunlar yazmaktadır:
“Tüm çalıĢmalar, dindar insanların daha uzun ve sağlıklı yaĢadığını
gösteriyor. Ġbâdetlerine düĢkün ve düzenli olarak duâ eden insanlar, daha
seyrek hasta oluyor.”
“Dindar olmayan hastalar, dindar olanlara göre, üç kat daha uzun
süre, hastânede yatıyor.”
“Herhangi bir dinî aktiviteye katılmayan kalp hastalarının ameliyat
sonrası ölüm riski, dindar hastalara kıyasla 14 kat fazla…”
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“Düzenli olarak ibâdet eden yaĢlıların inme riski, diğerlerinin yarısı
kadar. Dindar insanların kalp hastalığı ve kanserden ölme ihtimâli, yüzde 40
daha az…”
“Dindarlar, daha seyrek olarak depresyon yaĢıyorlar, depresyona
girince de daha çabuk düzeliyorlar.”
“Güne duâ etmekle baĢlamak, tansiyonun düĢmesine yardımcı
oluyor.”
“Bilim adamları yaĢları 25-45 arasında değiĢen ve kendilerini dindar
kabul edip çok duâ eden 155 kiĢiyi inceledi. Deneklerin kan basıncını 24
saati aĢkın zaman diliminde ölçen bilim adamları tansiyon değerlerinin
düĢük olduğu saptandı106,107.”
Kansas eyâleti St. Look Hastanesi‟nde Dr. William Harris ve
arkadaĢları, kalp-akciğer hastası 990 hastayı iki gruba ayırmıĢ ve bir gruba
onların bilgisi ve haberi olmadan, beĢ din adamına onlar için duâ ettirmiĢtir.
4 hafta boyunca her gün duâ edilen, gruptaki hastaların iyileĢme oranları,
duâ edilmeyen gruba kıyasla, yüzde 11 daha iyi bulunmuĢtur108.
San Fransisco Hastanesi‟nde 393 kalp hastası üzerinde çalıĢma
yapılmıĢ, duâ edilen 150 hastanın daha çabuk iyileĢtiği gözlenmiĢtir.
Harvard‟lı bilim adamı Dr. Herbert Benson, son 30 yılını, duânın
insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine adamıĢ, tüm duâların stresi gideren,
bedeni sâkinleĢtiren ve iyileĢmeyi hızlandıran etkisi olduğuna dikkat
çekmiĢtir.
Duâ hâlindeyken, Ġnsanların beyinlerinde yaĢadıkları değiĢiklikleri,
Manyetik Rezonans çekimleriyle izleyen, Benson, duâ esnâsında beyinde
karmaĢık bir aktivitenin gerçekleĢtiğini saptamıĢtır109.
ABD Maryland Üniversitesi‟nde 23 değiĢik hastalıklı bir grup ile
yapılan, çalıĢmada, duâ edilen hastaların ağrılarının azaldığı ve daha çabuk
iyileĢtiği saptanmıĢtır110.
Cornell Üniversitesi kalp cerrahlarından Dr. Mehmet Öz:
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“Kalp krizi geçirmiĢ stent takılacak 750 kiĢi üzerinde araĢtırma
yaptık. Duâ edenlerin hızla iyileĢtiğini gözlemledik. Ben de duâ etmelerini
tavsiye ediyorum” demektedir111.
Mind / Body Medicam Enstitüsü‟nün kurucusu, Dr. Herbert Benson
tarafından 10 yıl boyunca devam ettirilen, 1800 kiĢinin katıldığı bir araĢtırma,
bu alanda Ģimdiye kadarki, en geçerli sonuçların elde edildiği araĢtırma
olarak nitelendirilmektedir.
ABD‟de federal hükümetin 2.3 milyon dolar fon ayırdığı,
araĢtırmalarla ulaĢılan sonuç, duâ ile hastalıkların iyileĢmesi arasında birebir
bağlantı olduğunu göstermiĢtir112.
Michigan Üniversitesi‟nin araĢtırmasına göre, dindarlarda depresyon
ve stres daha az görülürken, Chicago‟daki Rush Üniversitesi‟nin
araĢtırmasına göre, düzenli olarak ibâdet ve duâ edenlerin erken ölüm oranı,
dine bağlı olmayanlara göre, yüzde 25 daha az olarak tespit edilmiĢtir113..
Duâ okuyan kalp hastalarının, ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde,
ölüm oranlarının yüzde 30 daha az olduğu tespit edilmiĢtir.
Columbia Üniversitesi‟nin yaptığı araĢtırmada, üreme sorunları
yaĢayan kiĢiler için, düzenli olarak duâ edilmiĢtir. Bu kiĢilerdeki döllenmenin
baĢarı oranı, %8‟den %16‟ya çıkmıĢtır. Embriyonun sağlıklı bir Ģekilde
büyüme ihtimâli ise, %25‟ten %50‟ye yükselmiĢtir114.
Nîmetler ve Mahrûmiyetler
Allah (CC), hayatta uğradığı bir mahrûmiyete karĢı, insana, hayatta
ya da Âhiret‟te, bir nîmet verir. Meselâ, duâ eden, bir insanın yaptığı duâyı
kabul etmez ise, ona karĢı, onun için sevap yazar ya da bir sıkıntısını yok eder
veyâ bunu bir belâya karĢı sayar; bunların hiç biri olmasa bile, bereket verir.
Yâni Allah (CC) hiçbir duâyı, mutlak olarak, karĢılıksız bırakmaz. Yapılan
duâyı, duâ sâhibinin hakkında, daha hayırlı olacak Ģekilde, değerlendirir.
Bunun delîli Zilzal Sûresi‟dir ki, orada, zerre kadar bir Ģer veyâ hayrın bile,
boĢa gitmeyeceği bildirilmiĢtir.
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Ġnsan bir baĢarıya karĢı, Ģükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kiĢiyi
bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır / bırakabilir. Meselâ, dikkat
ediniz, çoğu kere rastladığınız / rastladığımız gibi, bir baĢarıya imzâ atan, iyi
bir kimsenin sevinci, genel olarak devam etmeyebilir / etmez. Bir zaman
geçer geçmez, o baĢarının sevincini gölgeleyen ya da ortadan kaldıran, bir
olayın üzüntüsü hemen beliriverir / meydana gelebilir...
Çünkü biz insanlar, genel olarak, nîmetlerin Ģükrünü, gereği gibi, edâ
etmekte kusursuz olamıyoruz. Eğer nîmetlerin Ģükrünü / Ģükürlerini, tam
tamına yerine getirebilsek, sevincimiz devamlı olur, Allah‟ın (CC) nîmetleri
de, arttıkça, artar gider.
Fakat bırakınız Ģükretmeyi, günümüzde nîmetlere kavuĢanların
çoklarının Allah‟a (CC) Ģükretmemeleri bir tarafa, kavuĢulan bu huzur ve
sevinçlerini, O‟nun rızâsına uymayan, eğlence ve çılgınlıklarla kutladıklarını,
hele Ģu son yıllarda daha da artan bir Ģekilde, siz de sık sık görüyorsunuzdur,
mutlaka! Bu konudaki en çok örneklere özellikle, sırf hayattan kâm almak
için dünyâya geldiklerine kendilerini inandırmıĢ bulunan, sağ ve / veyâ sol
cenahlarda yuvalanmıĢ bulunan, zamanımızdaki Ġnönü Zihniyeti‟nde
rastlanmaktadır. Böyle olmasına rağmen, Ģimdi bu noktada dahî, Allah‟ımızın
(CC) yine de mühlet verdiğini, bu yüzden hemen cezâ vermeye kalkmadığını,
dolayısıyla, bizleri ne kadar çok sevdiğini bir düĢününüz!
Ancak, Ģükür iĢini beceremezsek de, sevincimiz sona erse bile, yine
baĢka bir sıkıntıyla karĢılaĢsak dahî, birer mümin olarak sıkıntı ve belâlara,
îmanla gösterdiğimiz, sabrımız oranında, Allah‟ın (CC) af ve lütuflarına
uğruyoruz.
Allâhü Teâlâ‟ya Karşı Büyük İsyan ve İşâreti
Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan, isyanın büyüklüğünün iĢâreti, sonu
hayırlı olmayan yâni hayırla bitmeyen, çok büyük nîmetlere kavuĢmaktır.
Tanım olarak bu duruma, Ġstidrac denmektedir. BaĢka bir ifâdeyle istidrac,
Allâhü Teâlâ‟ya isyan etmekte çok ileri giden insanların, Allâhü Teâlâ‟nın
kendilerine verdiği zenginlik, mal, baĢarı, sıhhat ve âfiyet gibi, nîmetlerle
isyanlarını daha da ileri götürmeleridir. Ġstidrac sâhipleri, sonunda helâk
olmaktadırlar..

1) istidrac: Derece derece yükselmeyi isteyiĢ. 2) Hakkı ve hakîki değeri olmadığı halde ve kabili-yetsizliğine rağmen, bir kimsenin çok nîmete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi, Allâhü
Teâlâ‟nın gazâbına yaklaĢması. [Allah (CC) korusun! Bu öyle bir iĢtir ki, Allâhü Teâlâ‟nın bir Hikmeti olarak bâzı
kâfirlerin muratları zuhur eder, onların istedikleri hârika bir Ģekilde meydana gelir. Ve bunların küfürleri, Allah‟a
(CC) isyanları da böylece artar gider].

Paksu, M., Ġstidrac nedir? Keramet ve istidrac arasındaki farkı nasıl anlamalıyız? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
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Peygamber Efendimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allâhü Teâlâ‟nın bir kula, günah iĢlemesine rağmen, dünyâda
sevdiği Ģeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz, bilin ki o „istidrac‟dır.”
Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, sonra Ģu âyet-i kerîmeyi
okumuĢtur:
“Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her Ģeyin kapısını
açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca, onları,
azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp ĢaĢkına
döndülerΩ.“
Olağanüstü hâllerle ilgili olarak, kötü insanların kavuĢtukları
istidrac‟a karĢı, iyi olan mü‟minlerin, kavuĢmuĢ oldukları, olağanüstü
davranıĢlarına kerâmet denmektedir.
Kerâmet, ona sâhip olan mü‟minin, Allah‟ın (CC) hayırlı bir kulu
olduğunu bildiren, bir iĢârettir. Müslüman olmayanların ya da Müslüman
oldukları hâlde, Allâhü Teâlâ‟ya karĢı isyanda ileri gidenlerin gösterdikleri
olağanüstü hallere, Hak Dini Kur‟an Dili adlı Kur‟an tefsirinin 4. cildinin
182. sayfasında da belirtildiği gibi, „istidrac‟ denmektedir. Ġstidrac, Allâhü
Teâlâ‟ya karĢı yapılan, büyük isyan anlamındadır.
“Ġstidrac, aslında derece derece çıkarmak veyâ indirmek demek olup,
bir kimseyi arzûsuna göre, bir noktaya kadar tedricen götürüp, haberi
olmayacak bir Ģekilde, atmak anlamında bir deyim olmuĢtur ki, o kimse onu
kendi yararına bir terakkî, hayırlı bir geliĢme zanneder, gerçekte onun için o
durum, bir anlamda, uçuruma sürüklenmek demektir.”
“Allah‟ın (CC) istidrac yapması da, bir kimse hakkında uzun süre
hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu bir lütuf olarak görmesi ve
kendi tuttuğu yolun kendisi için hayır olduğunu sanması… Bundan dolayı da
gitgide gurur, kibir ve taĢkınlığını artırması ve en sonunda da bütünüyle
hayal kırıklığına uğrayıp, en acı ve en feci bir Ģekilde, hakkında azap
hükmünün gerçekleĢmesidir ki, bu çok çetin bir azap olur.”
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“DıĢ yüzüyle lütuf gibi görülen o nîmetler, iĢin iç yüzü açısından,
gerçekten bir kahırdır… Bu, Allah‟ın (CC) o kulun azâbını Ģiddetlendirmek
için, lütuf Ģeklinde ortaya koyduğu, bir kahır ve hesâba çekme yöntemidir.”
Sonuç
Allah‟tan (CC) iyilik ve hayırlısını dilemeyip de, „Allah‟tan (CC)
gelene râzı olma‟ davranıĢını seçmeyenler, eninde sonunda, zarardadırlar.
Allah (CC), “En sevmediğim insan, benden hayırlısını istediğinde, onu
verdiğim zaman, sonunda verdiğimden râzı olmayan insandır.” diyor.
Müslüman olduğunu beyan eden, Allah‟ın (CC) vermiĢ olduğu
nîmetlerden sonuna kadar faydalanmasına rağmen, O‟nun rızâsına pek
uygun iĢler yapmadığı hâlde, uzun süreler boyunca diĢi bile kanamadan,
bütün iĢleri tıkır tıkır yolunda olan ve bu durumlarını Allâhü Teâlâ‟dan
kendine birer lütuf olarak gören, böyle kimse varsa, istidrac konusunda,
bence biraz düĢünmelidir!
Neden böyle diyorum?
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Ayağınızın tırnağı kanasa, bu
da bir günâhınıza karĢılıktır.” Ģeklinde konuĢunca, Ashab‟dan bâzıları, „uzun
bir süredir bizim baĢımıza bir sıkıntı gelmedi” diyerek “Acabâ bizim
gidiĢimiz fenâ mıdır?” diye endiĢeye kapılmıĢlardır. “Bu Dünyâ, Kâfirin
Cennet‟i, mü‟minin Cehennemi‟dir” Hadîs-i ġerifi de, dikkate alındığında,
istidrac konusunda Ģüpheye düĢen Müslümanların, bu uyarıları dikkate
almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yanılmayan, bir tek Allâhü Teâlâ‟dır.
Zararın neresinden dönülürse kârdır.
„Ölçüsüz istekler‟, Ashab‟dan Salebe‟nin baĢına gelen felâket gibi,
insanın baĢına, onulmaz dertler açabilir. ġükrü yerine getirilemeyen, ilâhî
ikramlar, sonunda insanın sırtına büyük bir yük olabilir; insan, bir nankör
durumuna düĢebilir115.‟
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