ÖZ BENLİK TOPLANTISI
Tasavvuf Eğitimi’nin amacı,
mü‟minleri, olgunlaşma sürecinde, Şerîat mertebesinden
kurtararak, Hakîkat mertebesine geçirmektir. Bu ba-şarıldığı takdirde
Müslümanlar, Allah (CC)‟la, her an, ilişkili olan, ruhlarının kontrolüne girerler ki,
bundan sonra böylece, iki cihân mutluluğuna, kolayca, kavuşabilirler…
Öz Benlik Toplantısı‟nda Nefsin
istekleri doğrultusunda alınan kararlara ancak,
olur ya fâsık bir kiş olsa bile, kuvvetli bir İslâmî îmâna sâhip
olan, Öz Benlik sâhibi kişiler engel olabilirler. İslâmî îmanın öyle bir gücü
vardır ki, bunun aktif olmasıyla, Allah‟ın (CC) yardımı da birleşince, onun önünde
başka hiç bir güç, artık hiç, dayanamaz.
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“Hayır, doğrusu onların
işleyip kazandıkları (kötü) şeyler sebebiyle, kalplerinin
üzeri pas tutmuştur.” Deniyor-Mutaffifîn Sûresi, âyet 4”
“Bir kimse, günah işlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse,
o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbin
tamâmını kaplar, kalp, kapkara olur1.”
Tirmizî Hadîsi
İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi,
insan tabiatının kötü niyetli oluşundandır. Sen, kendi şehvetine ve arzûlarına
aşk adını takmışsın. Hâlbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûm

Giriş
Ey kişi, sık sık karşılaştığın, her bir fikir, şey ya da olay karşısında,
ben dediğin, Özbenliğinin başkanlığında, hiç eksik etmeden, mutlaka, yapmakta olduğun, Öz Benlik Toplantısı‟nın bilincine hiç varabildiğin anlar
oldu mu?
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son Erişim Târihi: 18.03.2014.

Anonim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://demle.net/s/OSL1t/, En Son Erişim Târihi:
01.02.2013

Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.ozludeyisler.com/oz-deyisler-sozlugu-y.html, En Son
Erişim Târihi: 01.02.2013.
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Oldu ya da olmadı, her neyse, biz anlatalım:
Kalbin kontrolünde olmayan, akılda hayır yoktur. Şeytan, büyük sözü dinlememiş, nefsine, kibrine ve beniğine uymuştur.
Şeytan, bu başkaldırmasıyla, Allah‟ın (CC) değer verdiği ve kıymetli
kıldığı Âdem (AS)‟ı, küçük görmüş, âdetâ Allah‟a (CC), “Benim Âdem‟den
kıymetli olduğum husûsunda Sen yanılıyorsun.” demek istemiş ama bu akıl
yürütmesinde, aslında kendi kötü huylarına yenik düşmüştür. Allah‟ın (CC)
daha iyisini bileceğini ya düşünememiştir ya da cibilliyeti îcâbı, nefsine zor
geldiği için, bunları düşünmek istememiştir. Ya da kibrinden dolayı, Allah‟a
(CC) karşı gelmenin faydasız olduğunun bilincine varamamıştır.
Mevlânâ (RhA©)‟in deyimiyle, insanda olan her özellik, şeytanda da
vardır, ancak aşk hâriç… Basit ve alçak ruhlu çoğu insanlar, örneğin hikmet2 kelimesinde olduğu gibi, aşk gibi ilahî bir kavramı da, nefsin süflî işleriyle karıştırıp, onun gerçek anlamını çarpıtıp yıpratmakta ve insanları
yanlış yollara sürüklemektedirler. Sonuçta, öyle ya da böyle, aşktan yoksun
olan şeytan, kendisinin, görünen mevcut seviyesinin üstünde olduğu vurgusuyla, âdetâ Allah‟a (CC) kafa tutmuştur.
Bu sebepledir ki, buradan, sırf akıl ve mantığa dayanarak, karar
vermenin, her zaman, isâbetli bir yol olmadığı sonucu çıkmaktadır. Hâlbuki
şeytanın, bu mantık yürütmesiyle, Allah‟ın (CC) mânevî şahsiyetini düşünerek, işin ucunun nereye varacağını, kibrini ayakları altına alıp, düşünmesi
gerekiyordu. Şeytanın bu kontrolden yoksun olan kararı, Allah‟ı (CC) gücendirmiştir.
Onun için değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun birçok
yazılarında, “kalbin kontrolünde olmayan akıldan hayır gelmeyeceğine” dâir önemli vurguları vardır. Şeytanın bu tür davranışı, nefsî bir davranış olmuştur. Yâni şeytan nefsinin esiri olmuştur.
İzzet
Farklı telâkkîlere sâhip olan çoğu insanlar, izzeti farklı yorumlarlar.
Münâfıkların kibri izzet zannetmeleri gibi, bilgisizler de izzeti, aslında kötü
©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji ‘Hikmet’in Neresinde? Şimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20‘Hikmet’in%20Neresinde.doc, En Son
Erişim Târihi: 18.03.2013.
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görülen, inatçılık gibi, câhiliyet taassubundan sayılan, gurur / kibir zannederler.
Asıl izzet, insanın kendi nefsinin hakîkatini tanıması, onu, nefsî
menfaatler için, hakârete mâruz bırakmayıp, mevcut kıymetini muhafaza ederek, zedeletmemesidir.
İzzetin başka 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. Hâlis bir mü‟minde, fânî
şeylere karşı, bir zâfiyet yoktur. O, Allah‟tan (CC) başkasına boyun eğmez.
Bu sebeple, bu izzete sâhip olanlarda, aslâ, zillet görülmez. Onların alınları
ak, başları diktir. Hz. Ali‟nin oğlu Hz. Hasan‟a bir adamın, „İnsanlar sende
biraz kibir olduğunu zannediyorlar‟ demesi üzerine, Hz. Hasan, şu cevâbı
vermiştir:
“O kibir değil, izzettir.”
Görülüyor ki, kibir ile izzet çok farklı olmasına rağmen, ilmi ve bilgisi olmayanlar, bunları karıştırabiliyorlar. Bu karıştırmadan kurtulmak için,
önce bunların tanımları doğrultusunda, çok örneklerin incelenip yaşanması
gerekiyor.
Şerîat Mertebesi (Derecesi)
İzzet güzel amellere,
kibir ise, şeytânî amellere kapı aralar.
Prof. Dr. Mustafa Temiz

Şerîat‟ın emirlerini zorlanarak yapan, Şerîat mertebesindedir.
Bir kere:
İzzet güzel amellere, kibir ise şeytânî amellere kapı aralar.
Demek oluyor ki, bir kimsenin davranışının izzet ya da gurur olup
olmadığını anlamanın en kolay yolu, o kişinin amellerine bakmaktır. Çünkü,
işleri sâlih ameller grubuna giren, bir insanın tavır ve hareketi, izzetinin bir
yansımasıdır. Bütün işleri şeytanın işleri olanların davranışlarında, izzetten
ziyâde, gurur hâkimdir.
Yâni:
3
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

İyi amellerin insana kazandırdığı ağır başlılık ve güvene izzet; şeytanın işlerini yapan kimsenin kazandığı benlik ve güvene, kibir diyebiliriz.
Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp, iyi iş ve amellere dayanmaktadır.
Aslında hem davranışlar amelleri, hem de ameller davranışları etkilemektedirler. Bir insana düşen, ilim öğrenerek irâde kuvvetini ve sabır mekanizmasını kullanarak, kendini, iyi amellere zorlamaktır. Bunun da pek kolay
olmadığı açıktır. İnsanın hayâtındaki bu döneme, Şerîat dönemi denir. İnsan
bu dönemde, Şerîat mertebesindedir.
Allah‟ın (CC) emirleri, Şerîat döneminde, insanın nefsine zor gelir.
Bu yüzden, insan bu dönemde, sırf aklının ve gönlünün kılavuzluğunda,
nefsi-nin isteklerine set çekerek, Allah‟ın (CC) emirlerini, zorlanarak da olsa,
yapmaya çalışır / çalışmalıdır!
Fakat çoğu insanda, aklın ve gönlün kılavuzluğu zayıf olduğu için,
nefis ağır basmakta ve Allah‟ın (CC) emirleri yerine getirilememektedir.
Tarikat Mertebesi (Derecesi)
Amellerini ihlâsla yapan, Müslüman Tarikat mertebesindedir.
Başlangıçta zor olan, amel ve işler, zaman geçtikçe, artık zorlanmadan severek, isteyerek ve ihlâsla yapılmaya başlanır ki, bu döneme, tarikat dönemi, bu dönemde uygulanan, eğitime ise Tasavvuf denir.
Daha doğrusu Tarikat, başlangıçta zor olan, amel ve işleri ihlâsla
yapmayı öğreten, bir terbiye usulü sunar. Bu usül sonunda, ibâdet bir meleke hâline geldiği için, zorlanma ortadan kalkar. Bundan sonra, vücuttaki
Gönül üyelerinin saygınlıkları, gittikçe, artarken, Nefsin üyeleri, hep îtibar
kaybederler.
Tarikat mertebesinde, kişinin Öz Benlik Makamı‟ndan, daha çok,
pozitif düşünçe doğrultusunda kararlar çıkmaktadır.
Hakîkat Mertebesi (Derecesi)
İbâdetlerin zevk ve huzurla yapılmaya başlandığı mertebe, Hakîkat
mertebesidir.
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“İbâdet, Allah‟ın (CC) emrine uymak ve boyun eğmektir.” Buna göre,
Evren‟de canlı ve cansız ne varsa, Allah’ın (CC) emrine uyduğu için, ibâdet
yapmaktadırlar. Bir meleke hâlinde, kolayca, yapılabilen, ibâdetlerin zevk ve
huzûru, bütün vücûdu sararak ihâta ederse, bu devreye de, Hakikat denmektedir. Bundan dolayı İslâm’ı, Şerîat, Tarikat ve Hakîkat olarak, târif
edenlerin olduğunu da unutmamalıdır!
Hakîkat mertebesinde, nefsin üyelerinin hiçbir etkisi, artık, kalmamıştır. Gönül üyeleri, her tarafa hâkim olur / olmuştur. Akıl, her zaman İrâde‟nin emrinde olmakla berâber, Hakikat mertebesinde, sanki hep gönlün
emri altındaymış gibi çalışır. Nefsin mertebeleri de, Nefsi Emmâre’yi aşmış
olup, hep ileri derecelerde bulunur3.
Gönül Dünyâmız
Mekânı kalbimizde olan ve ruhûmuzun tek ilişkide bulunduğu, gönlümüz, maddî varlığımızın dışında bulunan, inanmak, sevmek, îtikâdî ve
ahlâkî duygular gibi, ruhsal varlığımızın merkezidir. Îman, îmânsızlık, nankörlük, münâfıklık, ahlâklılık, ahlâksızlık gibi, iyi ya da kötü olan, bu gayrımaddî oluşumlar, hep gayrımaddî dünyâmızda yuvalanmakta ve paketlenmektedir.
Kalbin temizlenmesi için, maddî açıdan, oksijene ihtiyaç olduğu gibi,
gönlümüzün de mânevî temizliğe ihtiyâcı vardır. Ancak, materyalistler, ateistler gibi, inançsızlar, yüreğin kan ile temizlenmesini yeterli bulmakta,
mânevî değerlere hiç ihtiyaç duymamaktadırlar. Ama bu, gerçekte, doğru bir
değerlendirme değildir, eksiktir.
Çünkü gönül olumlu duygularla doldurulmadığı müddetçe, “Evren‟de boş kalan yer doldurulur4.” kânunu gereğince, etkilenme ve / veyâ çevre
şartlarına göre, ya şahsî çıkar ve menfaat ya da ideoloji, olmadı, başka bir
3
Temiz, M., İnsanlık Ve İnsanlık (İnsanların Nefis) Seviyeleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/İNSANLIK%20VE%20İNSANLIK%20(İNSANLARIN%20NEFİS)%20SEVİYELERİ.p
df YA DA
http://mtemiz.com/bilim/İNSANLIK%20VE%20İNSANLIK%20(İNSANLARIN%20NEFİS)%20SEVİYELERİ.d
oc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/İNSANLIK%20VE%20İNSANLIK%20(İNSANLARIN%20NEFİS)%20SEVİYELERİ.
pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/İNSANLIK%20VE%20İNSANLIK%20(İNSANLARIN%20NEFİS)%20SEVİYELERİ.
doc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
4
Temiz, M., Sonsuz Özgürlük Ve Özentinin Kozak Ve Acı Meyveleri, Mânevî Bunalım Ortamında
Sağcı Ve Solcu Kutuplaşması,
http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTİNİN%20KOZAK%20VE%20ACI%20M
EYVELERİ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTİNİN%20KOZAK%20VE%20ACI%20M
EYVELERİ.doc, En Son Erişim Târihi: 25.03.2014.
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şey veyâ bozuk düşünce ve değerlerle dolmak zorundadır. Bu nedenle böyle
bir durumda, kötü fikir ve değerler lehine, gönlün dengesi bozulmakta, bu
dengesizlik, vücûdun maddî yapısına da zarar vermektedir5.
Mutaffifîn Sûresi’nin 4. âyetinde, “Hayır, doğrusu onların işleyip
kazandıkları (kötü) şeyler sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuştur.” deniyor.
“İmâm-ı Rabbânî, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yapmamak kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. Îmanın alâmeti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır6.” demektedir.
Bir hadîsi şerifte buyurulmutur ki, “Bir kimse, günah işlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe
etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve kalbin tamâmını kaplar, kalp,
kapkara olur7.”
Diğer bir hadîsi şerifte ise, “Günaha devam edenlerin zamanla kalbi
mühürlenir. O, artık sevap işleyemez olur8.” buyuruluyor.
Bir Tirmizî Hadîsi‟nde de, “Mü‟min, bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen terk edip tövbe ve
istiğfar ederse kalbi cilâlanır, eski parlaklığına kavuşur. Böyle yapmaz da
günah işlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve neticede
kalbini büsbütün kaplar.” deniyor.
Akıl ve Mantık
Mekânı beyinde olan, akıl, Allah‟ın (CC) insanlar için, beyni çalıştırarak, ruh ve kalbin cevheri içinde yarattığı, duyu organları ile bile duyulamayan, şeyleri anlayabilme özelliğine sâhip olan, mânevî bir nûr ve bir
nîmettir.

Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.doc, En Son Erişim Târihi, 24.03.2014.
6
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son Erişim Târihi: 18.03.2014.
7
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son Erişim Târihi: 18.03.2014.
8
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son Erişim Târihi: 18.03.2014.

. Tirmizî, Tefsîr, 83.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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Mantık, gerçeği (hakkı, hakîkati) ararken, vâsıta ile delil arasındaki
tutarlılığa âit zihnî işlemlere ilişkin geçişlerdir. Mevcut ilmî birikimin kalitesine bağlı olarak, bu geçişlerin hangilerinin doğru ve hangilerinin yanlış
yola çıktığını görerek, analiz edip değerlendiren ve sonucu bir rapor olarak
sunan ya da sunacak olan, tek meleke, akıldır.
Mantığın (intikalin-geçişin) üç çeşidinden, özellikle, bir tânesi, bütün
ilimlerin her birinin fiilî uygulamasının yapıldığı, bir karşılaştırmadır. Bu
karşılaştırma, tümden gelim olarak bilinen, çoğuldan tekile, bir cinsten bir
türe ya da bir türden bir ferde geçiş şeklindeki sürecin adıdır.
Diğer taraftan, duyu organlarıyla duyulan, bir eserden, onun hissedilemeyen müessirine (sebebine ya da yapanına) geçiş, akıl ve mantık sâyesinde, mümkün olabilmektedir.
Aklın gerçek sonuçlara varabilmesi, akıl sâhibinin mevcut ilmî birikim çerçevsinde, beyninde canlanan, tasavvurları, düşünceleri, arzûları seçip, mantık kurallarına göre, eşyâ ve hâdiseler arasındaki, müşterek, noktaları bulup, tespit ve tahlil etmesiyle olur / olmaktadır.
Bu bakımdan, görüyorsunuz, akıl, Allah‟ın (CC) yarattığı gerçekleri,
ilmî birikim potansiyeline bağlı olarak, mantık kurallarına göre (mantığın aracılığyla), bulma vâsıtasıdır.
Fakat soruların doğru cevaplarının bulunması, öyle kolay olmadığı
için, hayatta hatâlardan pek kurtulamıyoruz.
Akıl, Gönül, Nefis ve İrâde
Akıl, Öz Benlik (aklın sâhibi olan kişi) tarafından incelenmesi istenen, bir olayın iyi (hak) ve kötü (bâyıl) yönlerini, kişinin sâhip olduğu, ilim
ve bilim birkimi oranında, objektif olarak, analiz eder, kişinin „öz benliğine‟
bir rapor olarak sunar. Kişinin Öz Benliği, Karar Kurulu‟nu toplar. Bu kurul, Gönül üyeleri ve Nefsin üyeleri‟nden oluşur. Kurulun başkanlığını, kişinin ‘Öz Benliği’ yapar.
Kurulda akıl tarafından verilen rapor tartışılır. Gönül üyeleri, hem
dünyâ ve hem de Âhiret menfaatlerini gözeterek orta bir yol izlenmesini isterler, akl-ı selîmi temsil ederler. Bu arada, „Öz Benliğin‟ sıhhatinin zarar
görmemesini de isteyen, Gönül üyeleri, başka bir ifâdeyle, bugünkü bilim diliyle, her zaman pozitif düşünceyi savunurlar. Fakat Nefsin üyelerinde,
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meselâ sâhiplerinin sağlığı konusunda, gönül üyelerinde görüldüğü gibi,
böyle bir hassâsiyet yoktur. Örneğin bir kadeh rakı ya da şarap fırsatı doğduğunda veyâhut da diyelim ki domuz eti yenmesi söz konusu olduğunda,
Nefsin ana amacı, hayattan azâmî ölçüde kâm almak olduğu için, o anda bu
da eğer sağlanıyorsa, o zaman, Nefsin üyelerince, sağlık konusunu hiç hesâba
bile katılmaz.
Net olarak söylemek gerekiyorsa, Nefsin üyeleri, her zaman dünyâlaşmayı, gününü gün etmeyi, eğlenmeyi, zevkü sefâ yapmayı, hayattan kâm
almayı tercih ederler9. Daha açıkçası, bunların savunmaları, bilimsel açıdan,
daha çok, negatif düşünce yönünde olur.
Tereddüt
Akıl tarafından sunulan, rapor, Öz Benliğin başkanlığındaki kurulda,
enine boyuna tartışılır. Gönül ve Nefis üyelerinin, toplantılardaki her tartışmada, kendi hesaplarında kullanmak istedikleri, geçmişte Beş Duyu Organları‟ndan alınan, her türlü bilgi de Gönül ve Nefis dosyalarından alınarak,
masaya getirilip ortaya dökülür. Taraflar, bu bilgilerin, tarışılan konuyla,
ilgili kısımlarını da toplantıda, kendi tezleri doğrultusunda, elbette, kullanırlar / kullanmaktadırlar. Tabiatıyla, toplantıda ayrıca taraflar, Öz Benlik
sâhibinin, o ana kadar, hayattan derlemiş olduğu, maddî ve mânevî ya da
ilmî ve bilimsel veyâhut da sosyal, târihî ve benzer konulardaki eğitim ve
tahsil birikimlerinden de faydalanmaktadırlar. Kuruldaki fikir taraflarının
ağırlıklarına bağlı olarak, tartışma, bâzen uzun, bâzen kısa sürer. Bâzen
kararın alınamadığı zamanlar da olur. Bu duruma Tereddüt denir / denmektedir.
Tereddüt dışında kuruldan, çoğunlukla, ya pozif düşünce doğrultusunda olan ya da negatif düşünce doğrultusunda olan, bir karar çıkar. Yukarıda özetlendiği gibi, bu Kararda, kişi tarafından geçmişte edinilmiş, gönül
ve / veyâ nefis dosyalarına konulmuş olan, bilgi, tecrübe ve / veyâ çevre
şartlarının da, etkileri, kaçınılmaz olarak, vardır.
Kararın Uygulanması
Kurulda, Pozitif (hak) ya da negatif (bâtıl) düşünce doğtultusunda,
alınmış olan son karar, Öz Benlik Makâmı‟na sunulur. Öz Benlik Makâmı
9
Temiz, M., Gittikçe Dünyâlaşan Neslimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.doc, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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bu son karârı, uygulanmak üzere, İrâde Dâiresi‟ne havâle eder. Kararın bir
sûreti de Akıl Başkanlığı‟na gönderilir. İrâde Dâiresi, vücûdun organlarına
emir vererek, akıl ile iş birliği içinde, kararı uygular.
Sonuç
Masaya gelen, bu yeni konular, tabiatıyla, Öz Benlik sâhibinin, yukarıda özetlenmiş bulunan, tüm eğitim ve tahsil birikim dosyalarıyla, geçmişte Beş Duyu Organları tarafından, Gönül veyâ Nefse sunulmuş olan, her
türlü bilgi dosyalarının, geçmişte bu dosyalar hakkında, Akıl Başkanlığı’nın
sunmuş olduğu, analiz raporlarının ışığı altında, görüşülür. Görüşülp kararlaştırılamayan ve Tereddüt‟e kalan kararlar, Öz Benliği en çok rahatsız
eden durumlar arasındadır.
Öz Benlik Başkanlığı’nda yapılan, Öz Benlik Toplantısı, asıl Nefis
Üyeleri ile Gönül üyeleri‟nden oluşur. Bu üyeler, Akıl Başkanlığı tarafından
sunulan raporları ya da Öz Benlik sâhibinin (kişinin) karşılaşmış olduğu,
yeni fikir, şey ya da olayları görüşür, karara bağlar.
Kuruldan çıkan her bir karar, Tereddüt dışında, bilimsel olarak, ya
Pozitif düşünce doğrultusunda ya da Negatif düşünce doğrultusunda yâhut
da ya hak (gerçek) doğrultuda ya da bâtıl (gerçekdışı) doğrultuda; Şerîat açısından ise, ya hak (doğru) doğrultuda ya da bâtıl (yanlış) doğrultu olur.
Tahmin edileceği gibi, dünyâlaşarak canavarlaşmış10 Batılılarda11 ya
da örneğin İslâm‟ı ve Kültürümüzü redd-i miras eden ve Batı hayâtı için,
yanıp tutuşan, İnönü Zihniyeti‟ni12 tâkip eden, günümüzdeki her bir dünyâlaşmış insanda, tabiatıyla, gönül ve ruh değerleriyle ilişkileri tamâmen kesik
olduğu için, Öz Benliklerinin, yüzde yüz, nefislerinin kontrolüne geçmiş olTemiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı Başka Yolu? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAŞKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAŞKA%20YOLU.docx,
En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
11
Temiz, M., Batı’da İnsanlık, Batıcılarımız’la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor
muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin İslâm Düşmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son Erişim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
12
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
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ması dolayısıyla, Şerîat açısından, hak (doğru) doğrultuda hiç bir kararın
çıkmayacağı açıktır. Bu nedenle bu tür kişilerde, Gönül cephesi, tamâmen,
sükût etmiş olduğu için, kararlar, daha tartışmaya gerek kalmadan, nefislerin istekleri doğrultusunda, hızla, alınır / alınmaktadır. Müslüman
toplumlardaki insanlarda ise, Şerîat döneminde, daha çok nefsin baskısıyla,
Nefis üyeleri‟nin borusu, daha çok, ötmektedir.
Benzer durum, nefsin sükût etmiş olduğu, mânevî yüksek derecelere
çıkmış olan, Hakîkat dönemindeki mü’minlerde de, tam tersi bir durum
vardır. Bunlarda kişinin Öz Benlikleri, hemem hemen yüzde yüze yakın olarak, gönlün, dolayısıyla, rûhun kontrolüne geçmiş olduğu için, kişinin nefsiyle ilişkileri, tamâmen, kesik olduğundan dolayı, Öz Benlik Toplantısı‟ndaki kararlar, tartışmalar uzamadan, kısa sürede gönlün istekleri doğrultusunda, kolayca ve hızla alınabilmektedir.
Tasavvuf Eğitimi’nin amacı, mü‟minleri, olgunlaşma sürecinde, Şerîat mertebesinden kurtararak, Hakîkat mertebesine geçirmektir. Bu başarıldığı takdirde Müslümanlar, Allah (CC)‟la, her an, ilişkili olan, ruhlarının kontrolüne girerler ki, bundan sonra böylece, iki cihân mutluluğuna,
kolayca, kavuşabilirler…
Öz Benlik Toplantısı‟nda Nefsin istekleri doğrultusunda alınan kararlara ancak, olur ya fâsık bir kiş olsa bile, kuvvetli bir İslâmî îmâna sâhip
olan, Öz Benlik sâhibi kişiler engel olabilirler. İslâmî îmanın öyle bir gücü
vardır ki, bunun aktif olmasıyla, Allah‟ın (CC) yardımı da birleşince, onun
önünde başka hiç bir güç, artık hiç, dayanamaz.
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