ĠġTE ASIL O ZAMAN…
Emek ve düĢüncelerimi,
herkesin yararlanmasını sağlamak
amacıyla böylece, biraz daha açarak, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟deki gerçeklerin ışığı altında, objektif olarak
arzetmiş bulunuyorum.
Esenlikle kal, kıymetli arkadaşım…
İşte, esenliklere de, asıl o zaman, kavuşacağız!

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
11.4.2018

Giriş
Aşağıdaki yazı, yazarın, Orta öğretimde sınıf arkadaşı
olan, eski bir tanıdığının fikrine karşı, Face Book‟ta yapmış
olduğu bir yorumundan alınmıştır.
Sayın ve değerli Arkadaşım!
Dip notunda görüldüğü gibi, Facebook‟ta seçmiş olduğum, târihi bir belgeye© ilişkin olarak:
Ω

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

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının
garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle
İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek
isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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©

Târihi bir belge:

Târihi bir belge:

Sn Temiz, sizin bulduğunuz arşiv yazılarına saygı duyuyorum... Ama artık sizin
çocuklarınızın ve de torunlarınızın ve sonralarının akıllarını bu kay-naklarla
yanıltmayalım… O devirler geçti... Sen ve ben eğer bu ülkede de-ğişikliklerin olduğunu
gördüysek… Eskiyi unutalım… Siz bir geçmişin ters olanını ben başka birini ortaya
koydukça... Rekabete biner… Yanlış yaparız gibi oluruz... Yaşanmışlar… Yanlışsa
doğrusunu... Doğruysa... Sevinip ileriye bakmalıyız. Biz her an geçmişi yaşarsak geleceğe
zama-nımız olmaz sanırım… Batı ülkelerinde genel bir yaygın düşünce vardır. Geçmişi,
konuşup yargılayacağınıza, zamanınızı geleceğe kullanın derler... İnan hayat çok kısa
herkesin gelecek nesiller bırakacakları çok güzel mi-raslar var... Sana çok ufak bir örnek
vereyim… 1 saatlik yağmurlarla her yere sel geliyor… 10-20 yıl evvel yaşamazdık... Sen
bakma orman bakan-lığının söylediklerine 30 yılda %20-30 üst havza homojen verimli
orman-larımızı yangın, kaçakçılık, afetler, siyasi rantla ve düzensiz kesimlerle kaybettik...
Bunları yenileyemedik bakan 10 milyar fidan diktik diyor… 5-30 m boyunda ağaçı kesilip
15-30 cm lik fidanlarla ekolojiyi nasıl ko-rursun? Bu sektörün içinde ülkenin % 99 unun
gördüm... İnan durum gele-cek açısından çok çok üzüntü verici… İyiyki teknoloji ve insanın
odun ürünlerine ihtiyacı… Azaltıltı alternatif ham maddeler oluştu… Ama atı alan üsküdarı
geçti… Çok şey kaybettik… Batı en ucuz yoldan potansiyel alanları yeşillendiriyor.. gençlik
kampları sayesinde gençler yaklaştırıp sevgi ve saygı oluşturmaya çabalıyorlar... benim için
ADD neyse KURAN KURSU da aynı yeterki her genç, bu ülke için bir yere 10 fidan diksinler, ben artık 1 gün önceyi yargılamamaya özen gösteriyorum. Bir altta hangi insan ne
kökenden geliyor… Yazmış ya dün ya zaten melezleşti... Os-manlıdan beri avrupa ve
anadoluya. Çok göçmen (eskiden muhacir de-nirdi) geldi… Kim kimdir karıştı.. amerikaya
göçmüş bir türk orada tür-kiyenin çıkarına değil amerikaya hizmet ediyor..örnek obama
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- „Eskiyi unutalım, gelecek nesillerin akıllarını bu kaynaklarla yanıltmayalım, o devirler geçti”, diyorsun…
- „Bunları, böyle ortaya koydukça, rekâbet biner‟, diyorsun…
- „İleriye bakmalıyız. Biz her an geçmişi yaşarsak, geleceğe zamanımız olmaz sanırım…‟, diyorsun…
- Batı ülkelerinde genel bir yaygın düşünceden bahsederek, onların „geçmişi, konuşup yargılayacağınıza, zamanınızı
geleceğe kullanın…‟ dediklerinden bahsediyorsun…
- Türkiyemiz‟in iklim ve bitki nîmetlerinin eskisi gibi iyi
olmadığından bahsediyorsun. „Durum gelecek açısından çok
çok üzüntü verici‟ diyerek çok şey kaybettiğimizden bahsediyorsun.
Anladığıma göre geçmişi gündeme getirmektense, bunun
yerine, bu nîmetlerin, refâhın, huzûrun artırılmasına kafa yorulmasına işâret ediyorsun.
- „Benim için ADD neyse KURAN KURSU da aynı‟ diyorsun…

....bıktım bu başkalaştırılmış felsefeden ...insanlarımız ..-,+ eksenlerde o kadar çok farklı
düşüncelere ayrıştıki.. Her konuşulana doğru olarak bakıp bu benim düşüncem arkadaş
deyip ortaya atıyoruz... Asgari müştereklerde anlaşıp birbirimize yaklaşmıyoruz… Sen daha
geçenlerde kimin face ne kabul edilmişsem bir zaman sonra kaldırdıklarını söylemiştin...
Kimsenin böyle bir hakkı yok sen benim baş tacımsın… Akadamisyensin, emekelerin ve
düşüncelerin var herkes senden yararlansın sen de buradaki benim dost-larımla her şeyi
paylaş faydalarımız olsun. Her fikre ve düşünceye açık olursak gelecekte orta yeri mutlaka
buluruz... İnanıyorm… Sana yaz-dıkların için teşekkür ediyorum.
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- „Kim kimdir?‟ diyerek, insanların kökenlerinin çok karmaşık hâle geldiğinden duyduğun rahatsızlığını bildiriyorsun.
- „Bıktım bu başkalaştırılmış felsefeden...‟ diyerek „insanlarımız, -,+ eksenlerde o kadar çok farklı düşüncelere ayrıştı ki…‟ deyip dert yanıyorsun.
- „Her konuşulana doğru olarak bakıp bu benim düşüncem arkadaş deyip ortaya atıyoruz... Asgarî müĢtereklerde
anlaşıp birbirimize yaklaşmıyoruz…‟ diyorsun…
Son sözlerin de:
- „Her fikre ve düşünceye açık olursak, gelecekte orta yeri mutlaka buluruz...‟
- “Akadamisyensin, emeklerin ve düşüncelerin var, herkes senden yararlansın, sen de buradaki benim dostlarımla
her şeyi paylaş, faydalarımız olsun.” oluyor.
Sayın Kardeşim!
Zâten ben de öyle yapıyorum. Tarafsız olduğum, bilim
adamı olduğum, her fikre ve düĢünceye açık olduğum için,
söz konusu bu belgeyi seçmiş bulunuyordum. Yukarıda, „Her
fikre ve düşünceye açık olursak‟, gelecekte orta yeri mutlaka
buluruz...‟ demişsin ama yine de beni eleştirmeden edemiyor, beni kendi düşünce doğrultuna çekemediğin için, eleştiriyorsun! Bu ne çelişki ya da „Ne perhiz ne lahana turşusu‟
demezler mi insana!
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Bu fikirlerinize, şöyle maddî açıdan, düz bir mantıkla,
sırf bir görüş açısından, bakıldığında görülüyor ki, fikirlerimiz arasında, aslında normal olarak, bir pek fark yok gibi…
Ama bakış açısı zenginleştirilerek, maddî ve mânevî açıdan
bakıldığında, önemli ayrıntıların ortaya çıktığını görüyoruz.
Sırf maddî bakış açısında karar kıldıktan sonra „diğerini
pek fazla kurcalamayalım, olsun bitsin…‟ diyebilirsiniz. Siz
demeseniz bile, şu anda dahî bu noktada tartışmamıza sebep
olan, böyle bir zihniyete sâhip olan, çok kardeşlerimiz vardır.
Onlar zâten, yukarıdaki resimde bulunan, söz konusu o zattan beri, böyle söylemeye, ideolojik olarak, şartlandırılmışlardır. Ama bilmiyorlar ki, şu yukarıda sıralamış olduğunuz
olumsuzluklar, normal olmayan, yalnız tek yönlü bu düz
mantıktan ileri gelmektedir.
Yukarıdaki fikirlerinizin esâsı, geçmiş ile değil, gelecek
ile meşgul olma isteğinizdir. „Eskiyi unutalım‟, gelecek nesillerin akıllarını, „bu kaynaklarla yanıltmayalım, o devirler
geçti.‟, diyorsun…
Siz hiç köküne ve gövdesine bağlı kalmadan, onu gözetmeden, büyüyen ve gelişen bir ağaç gördünüz mü? Hele
önce bunu bir düşününüz!
Her şeyden önce, „Her konuşulana doğru olarak bakıp
bu benim düşüncem arkadaş deyip ortaya atıyoruz...” şeklindeki sözünle, “Gelecek nesillerin akıllarını bu kaynaklarla
yanıltmayalım.” sözünden, yoksa Face Book‟ta seçmiş ol5
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duğum, yukarıdaki resimdeki bilgilerin, doğru olmadığını mı
îmâ etmek istiyorsun?
Eğer öyleyse, karşıt görüşlerin de aynen verilmesi gerekmez miydi?
O zaman verilmiş olan karşıt görüşlerin, o zat hakkında
sâhip bulunduğum, bilgileri çürütecek tarzda olmasını çok
arzû ederdim, doğrusu…
Normal Kültürel Yaklaşım
“…Asgari müştereklerde anlaşıp birbirimize yaklaşmıyoruz…” dediğine göre, aynı düşünce de olduğum için, ben
de her yerde olduğu gibi burada da, Normal Kültürel Yaklaşım‟ı savunmaya çalışıyorum, Yoksa siz de İnönü Zihniyeti’nin redd-i miras fikrinin savunucusu musunuz?
Türk Milleti‟nin birer ferdi olarak, önce şu Normal Kültürel Yaklaşım‟da anlaşmak gerekiyor. Yoksa bu husus, sizce
önemli değil mi? Yoksa size göre, bundan daha asgarî müşterekler mi var?
Genel olarak konuşmak gerekirse, insanlar ve canlılar,
yalnızca maddeden olmadıklarına göre, madde ve mânadan
oluştuklarına göre, sırf mantık açısından düşünüldüğünde bile, bu canlıların dünyâdaki her bir düzeninin de, bu iki unsura
göre, ölçülendirilip ayarlanması gerekiyor. Yoksa her işinize
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geldiğinde, siz de mi, bu Ġnönü Zihniyeti gibi, aklı ve mantığı da fedâ eder bir yapıya dönüştünüz?
Günümüze kadar gelen, hâlâ üzerinde tartışılan ama bir
türlü çözülemeyen, sorunların ana kaynağı, bana göre, işte
burasıdır. Üzerinde şu anda dahî tartıştığımız, konunun ana
unsuru da işte bir kısım kardeşlerimizin, Normal Kültürel
Yaklaşım‟ımızdan uzaklaşmış olmaları ve beni dahî, bu yüzden, dışlamış duruma gelmiş olmalarıdır! Ne feci bir dönüşüm, Ya Rabbi!
Yukarıda sıraladığınız konular, bu nedenle bu şartlar altında, burada iki sözle halledilebilecek meselelerden değildir.
Onun için bu ana meseleler, geçmişten bugüne kadar, nasıl
geldiyse, bundan sonra da, benzer şekilde, böyle gideceğe
benzemektedir. Bu kesindir. Neden kesin gibi?
Kültürümüz‟de buna eski lisanda hak (gerçek) ve bâtıl
(gerçekdışılık) mücâdelesi, yeni lisanda ise gerçek ve gerçekdışılıkların mücâdelesi deniyor. Çünkü Evren, insan ve
canlıların yaratılış sebebi ve devamlılık ölçüsü budur da ondan… Zıtlık Kavramı…
Bu konu, Zıtların Kültürel Normali‟nde anlaşma, yâni
senin dediğin, „asgarî müştereklerde anlaşma‟ konusudur. Bu
gün birbirimize yaklaşamamızın nedeni ise işte bunu, bu
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Kültürel zenginliğimizi, ideoloji içinde zamanla unutarak1, bir
DNA dönüşümüne uğramış olmamızdır2.
Zıtlık Kavramı
Her şeyin zıddı ile kâimdir (ayakta durur). Hayat da bu
zıtlar üzerinde yükselir. Konumuz açısından özele inersek,
yaşam, dünyevîleşme ile uhrevîleşme zıtlarının arasındaki
bir süreçtir. Bu kaçınılmazdır, “Biz her şeyi çift yarattık.”
âyeti gereği bu, bir kânundur.
Basitleştirerek konuyu bir örnekle açalım. Şöyle ki, meselâ aydınlığın zıddı karanlık; kötünün zıddı iyidir. Bir düşününüz, kötüler hiç olmasa, iyilerin değeri olur mu?
Olmaz! Bunun gibi, ateist, dinsiz ve kötü zihniyetliler olmasa, iyi insanların da değeri anlaşılamaz.

1
Temiz, M., Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.do
cx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETM
ESĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETM
ESĠDĠR.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her şeyden de çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.”
YA DA Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha)
bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.”
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Karı-koca iki müzisyen varmış… Koca normalmiş… Ama hanıma gelince çirkin mi, o kadar çirkinmiş… Bu haddinden fazla bir çirkinlik ki, yüzüne bakanın dünyâsı başkalaşır, bakanın morali, o anda âdetâ allak bullak olurmuş…
Ama yüzünün çirkinliğinin tam tersi olarak, hanımın sesi,
o kadar güzelmiş ki, duyulunca, duyanı o kadar çok mest edermiş…
Bir gün koca erken kalkmış… Hanımı uyuyormuş… Bir
ara kocanın gözü, uyuyan hanımının açıkta kalan yüzüne takılıvermiş; ardından, ister istemez dikkatle bakmış… Eşinin o
çirkin yüzü, onu nerde ise bayacak duruma sokmuş, ardından nefreti, müthiş şekilde kabarmasın mı?
Kocanın, bu sarsıcı durumdan derhal kurtulmak için bir
şeyler yapması gerektiği, apaçık ortadaymış, artık… Yoksa
şaşıracakmış, nerdeyse3…
Evet, bir şeyler yapması gerekli… O anda kararını vermiş:
Hemen, yatakta uyuyan eşini bir eliyle sarsarken, bir
yandan da diyormuş ki:
„Hanım! Hanım!‟
„Hele! Hele kalk! Çabuk bir şarkı söyle!‟ diyerek feryadı
basmış!

3
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟,
Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son Erişim Târihi,
24.04.2014.
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Görüyorsunuz hayat işte, her an güzelliklerin zıddı olan,
çirkinlikler ile güçlenip güncellenmesiyle devam etmektedir.
Orta Ölçü
Her şeyden önce bir husûsu vurgulamak gerekiyor. Yukarıdaki hikâyede esas akıllılık, hikâyenin erkeğinin, bir aşırılığa sapmadan, o doğrultuda hemen bir aşırı karar almaması, mâkul bir çözüme ilişkin olarak bir çâre arayıp üretmek amacıyla, aklını kullanıp orta bir yolun izlenmesini tercih etmesidir.
Allah (CC) tarafından gönderilen, İslâm‟la Kültürümüz‟ün esâsı, zıt kavramlar arasında sürdürülen, işte yukarıda,
Normal Kültürel Yaklaşım olarak zikretmiş olduğum, bu Orta Ölçü Ve Denge kavramına dayanmaktadır. Mü’min‟in
kıymeti de, kötüleri ve îmansızları görüp algılamak, bunlar arasında kendi hayat düzenini, Orta Ölçü üzerine binâ edip,
her an onu dengede tutmaktan, bu güzel ölçüleri, iyilik niyetiyle, yâni Allah (CC) rızâsı için, yaymaya çalışmaktan ileri
gelmektedir.
Evren‟de her bir fikir ya da büyüklük, çoğu kere, asgarî
(minimum) ve âzamî (maksimum) değerlere sâhiptir. En basitinden, evlerimizde kullandığımız, bildiğimiz 50 Hz‟lik sinizoidal elektrik akımı bile, bir minimum değer ile bir maksimum değer arasındadır. Ama âletlerimiz teknik olarak, bunun ortalama bir değerinde çalışmaktadırlar. Bugün hiçbir
cihaz gösteremezsiniz ki, elektriğin ya minimum ya da maksimum değeriyle çalışıyor olsun…
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O zaman hiç, „Mâdem ki, ben minimum ve maksimum
değerleri kullanmıyorum, o hâlde bu değerlerle uğraşmaya
gerek yok, onları yok edeyim.” diyebilir misiniz?
Bunu diyemezsiniz! Çünkü bu sefer, sistem çöker. Evren‟in düzenini kuran da işte bu Orta Ölçü ve Denge Kânunu‟dur. Dünyâ‟nın Güneş etrâfındaki „mâkul orta yolunu‟
temsil eden yörüngesinden hiç ayrılmadan, yoluna devam etmesi de, Yâsin Sûresi‟nin 40. âyetinde, „Ne Güneş Ay‟a yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.‟ âyetinde belirtildiği gibi, yaratılmıĢ olan,
Tabiat Kânunları‟ndan, yine iki zıt kuvvetin, yâni Merkezkaç
Kuvveti ile Merkezcil Kuvvet‟in dengelenmesi sâyesinde olmuyor mu?
Bütün Evren‟deki bu kuvvetler ve sistemler, Allâhü Teâlâ‟nın her an yaratmasıyla meydana gelip sürdürüldüğü için, Ön Rönesans Dönemi‟ni kuran eski bilginlerimiz Tabiat
Kânunları‟na, Allah‟ın Sünneti (Allah‟ın Orta Ölçüsü) anlamında, „Sünnetullah‟ adını vermişlerdir.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) de, bir başöğretmen gibi, bu kânunların sosyal alandaki uygulamalarını, Kur‟an‟dan okuyup arkadaşlarına (ashâbına) Ģerh ederek açıklamıştır. Allâhü Teâlâ, bizlere hitâbettiği çeşitli âyetlerle, örneğin Enfal Sûresi‟nin 24. Âyeti‟nde:
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“Ey îman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah‟ın ve Resûlü‟nün çağrısına uyun!” ve A’raf Sûresi‟nin 158. âyetinde:
“(Ey Muhammed!) De ki: „Ey insanlar! Şüphesiz ben,
Yer ve göklerin hükümranlığı kendisine âit olan Allah‟ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O‟ndan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere îman edin ve ona uyun ki, doğru yolu bulasınız‟.” şeklinde bildirildiği gibi,
Sünnet, yâni Orta Yol, adı verilen bu Peygamberimiz‟in açıklamalarına uymamızı emretmektedir.
Çift Yaratma Kânunu‟na (âyetine) göre, insanın maddî
vücûduna karşı mânevî varlığı vardır. Nasıl madde için,
„Sünnetullah‟ denilen, Tabiat Kânunları‟nda, orta ölçü varsa,
aynen bunun gibi, toplumların sosyal davranışlarında da,
davranışların orta ölçüsü kullanılacak demektir. Zâten Peygamber (SAV) de, Sünnet denilen, yaşantısında buna örneklik
yapmış bulunmaktadır.
Kültürümüz‟de izlememiz emredilen, bu yolun yolcularının İslâm‟daki adı, „Ehl-i Sünnet Vel Cemaat–Orta Yoldan
gidenler” olarak bilinmektedir. Onun için, dâhil olduğumuz,
İmâm-ı Âzam‟ın mezhebinde, „Ben Ehl-i Sünnet vel Cemaat‟tanım‟ sözü çok duyulur. Nasıl Evren‟in düzeni, zıt kânunların orta ölçüye indirgenmesiyle, sürdürülüyorsa, Evren‟in içeriğinden sayılan, insan ve canlılar da, aynı kânunun değişik isimleri ve etkileri altında, hayat ve faaliyetlerini
böylece sürdürmektedirler.
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Bu açılamalardan sonra artık şu sonucu kolayca çıkarmak zor olmasa gerektir:
Evren‟in her hangi bir bölgesinde, çeşitli dış etkilerle
meydana getirilen, orta ölçüden bir sapmanın, ne gibi, sonuçlar doğurabileceğini, bugün bilim, hemen, „aklın intikal
etmesi‟ yoluyla bilebilmektedir. Örneğin atmosferde Ozon
Tabakası‟nın normal kalınlık ölçüsü azaldığında, insanlarda
kanser hastalığının artacağını bu gün bilmeyen yok gibidir.
Benzer şekilde Peygamberimiz (SAV) de, Sünnet (Orta)
Yolu‟nun her bir değerinden ayrılmanın, ne gibi, sonuçlara
sebep olacağını ümmetine bildirmiştir. Meselâ günahlar artarsa, bereket azalır demiştir. Başka bir hadiste de (Meâlen)
deniyor ki:
“Bir memlekete ya da bir beldeye bir sene içinde yağacak olan yağmur, bir yıl öncesinden plânlanır. Plânlamadan
bir yıl sonra yağmur bulutları, o memleketin ya da beldenin
üzerine gelir. Bulutlardan yağmur dökülmeye başlamadan
önce, Allâhü Teâlâ o memleketin ya da beldenin insanlarının
durumlarını ve kalplerini bir anda yoklar. Sonuçta eğer o
memleketteki ya da beldedeki insanların o yağmura lâyık olduklarını görürse, o yağmurun o memlekete ya da o beldeye
yağmasına müsaade eder, eğer belde halkının yağmura lâyık
olmadıklarını görürse, buluta, o yağmuru, kimsenin işine yaramayan çöllere dökmesini emreder.”
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“Kâinat‟ta madde, mânâya göre döner, şekillenir, hareket eder, değer kazanır. Asıl olan mânadır. Nuh Sûresi‟nin
10-13. Âyetlerinde, Cenâb-ı Hak, Nuh (AS)‟ın yakarışlarını
âyetlerde şöyle seslendirir“:
“Dedim ki: „Rab‟binizden bağışlama dileyin; çünkü O,
çok bağışlayıcıdır.‟ „(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten
bol bol yağmur indirsin.‟ „Sizi mallarla, oğullarla desteklesin
ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.‟
„Ne oluyorsunuz ki Allah‟a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz‟.”
Şu hadislerin anlamlarını iyi düşünmeli!
İbni Ömer (RA) ve Amr bin As (RA)‟tan, sırasıyla, aşağıdaki hadisler rivâyet edilmiştir:
“Zinâ fakirliği miras bırakır. İçinde zinâ zuhur eden,
yaygınlaşan hiçbir topluluk yoktur ki, onlar kıtlıkla cezâlandırılmış olmasın. Yine içinde rüşvetin yaygınlaştığı hiç bir
topluluk yoktur ki, korkuyla cezâlandırılmasın.”
Benim alanım olmadığı için konuyu, burada bitirmek
istiyorum. Daha fazla benzer örnekleri, konunun ilim adamları, elbette daha iyi olarak biliyorlardır. Bir insan, her şeyin
uzmanı olamaz. Ama aklı olan her bir insan, özgür irâdesi ile


Anonim, Bereket Ve Vesîleleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://onudinleyelim.com/bereket-ve-vesileleri.html, En Son Erişim Târihi: 11.05.2014.
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araştırır; ideolojik davranışların, aşırılıkların yâni orta ölçülerden sapmanın hiçbir faydasının olmadığını görebilir.
Görüldüğü gibi Orta Ölçü, zıtlar arasında dengeyi korumaktadır. Yâni Orta Ölçü, zıtları bağdaştıracak yolun adıdır. Evren‟in devamlılığı, sürekliliği, Orta Ölçü‟ye bağlı olduğu gibi, hayâtın devamı da bu orta ölçüye bağlıdır.
Görevimiz
Bir hayat nizâmı olduğu için, İslâm Ve Kültürümüz‟de,
hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Örneğin bu nizâma inanan
herkese genel bildirimler, prensipler ve ilkeler içinde, görevleri de bildirilmiş durumdadır. Meselâ Bakara Sûresi‟nin 286.
âyetinde, „Bir insana kendi gücünden fazlası yüklenmemiştirΩ.‟ sözü genel bir bildirimdir. Bunun gibi, WEB Sitemin
(Sayfam‟ın) başına koymuş bulunduğum, Vel Asr Sûresi‟nin,
„Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine / Hak‟kı (Gerçeği) ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!‟ âyetlerinin her biri
ve konumuz açısından özellikle son âyeti genel bir bildirimdir.
Burada bir Müslümanın bildiği doğruları (hakkı) ya da
gerçekleri (hakkı) çevresine, kendi çapında, bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefliğin kararı, kendi özgür irâdesine bıraΩ
. Bakara Sûresi, âyet 286: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü
kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zarârınadır. (Şöyle diyerek duâ
ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rab‟bimiz! Bize,
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rab‟bimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ-mızsın. Kâfirler
topluluğuna karşı bize yardım et.”
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kılmıştır. Özgür kararı ile çevresini aydınlatma eylemini seçmiş ise, âyetteki „istisnâlar‟ arasına girer, seçmemiş ise, istisnâya girmemekten başka, Allah‟ın (CC) konu ile ilgili olan,
diğer müeyyidelerine tabîolmayı kabul etmiş demektir.
Şahsen ben özgür irâdemi, kendi çapımda, görmüş olduğum ve bildiğim gerçekleri (hakkı), mevcut olan çevreme,
elimden geldiği kadarıyla, bildirme yolunu seçmemin bir zorunluluk olduğu inancındayım; tabiatıyla, gelecek sıkıntılara
da sabretme şartının âyetteki istisnâ şartı içinde olduğunu da
bilerek…
Ancak istisnâlardan olabilmek için, İslâm Ve Kültürümüz‟deki tebliğ usullerine uymak gerekliliği de açıktır. Gerçeklerin duyurulması, insanları incitecek, ürkütecek üslupta
olmamalıdır! Ayrıca İslâm Ve Kültürümüz‟de zorlamak ve
dikte etmek gibi hususlar da yasaktır. Yalnızca gerçekleri açıklamak, karşıdakilerin haysiyetlerini rencide etmeden, insanlık kurallarını aşmadan, „Din nasîhattir, Din nasîhattir,
Din nasîhattir‟ temel hadîsine uyarak, yalnızca Hak‟kı, yâni
Yüce Gerçek olan Hak Teâlâ’nın yolunu ve aynı zamanda
hak‟kı, yâni karşılaşılan fikir şey ve olaylara ilişkin olan, gerçekleri hatırlatıp tavsiye etmek gerekiyor. Çünkü Allah (CC),
yalnızca her bir gerçeğin, usulüne uygun olarak, açıklanmasını, ama hidâyet vericinin bizzat kendisi olduğunu bildirmektedir. Bu sırada bâzen hatâ da yapılabilir. Ama insanlık
gereği olarak, özür dilemesini de bilmelidir. Çünkü hatâlar
karşısında af ve özür dilemenin, Allah‟a (CC) sığınmanın ge16
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rekliliğine, Bakara Sûresi‟nin 286. Âyeti açıklık kazandırmaktadırΩ.
Böyle bir kimse, arkadaşlarını, insanları, hayvan ve
mahlûkâtı, İslâm Ve Kültürümüz‟ün bildirdiği öncelikler içinde sevmesini de bilmelidir, bilecektir! Karşısındaki insanın sanki Hızır olduğu, kendisinin ise, insanların en değersizlerinden biri olduğu düşüncesinden ayrılmayacak, onları
ve bütün mahlûkâtı, Allâhü Teâlâ‟ndan ötürü sevecektir. Yâni kısaca söylemek gerekirse, „kaş yapayım derken, göz çıkarmamaya‟ da çok gayret edecektir.
Tavsiye Etmek-Sakındırmak
Temel İslâm prensiplerinden birisi, “Emr-i bi‟lma‟ruf ve
nehy-i ani‟lmünker-‟İyiliği emretmek kötülükten men etmektir‟.”
Bir mü’min kim olursa olsun karşısındakine kötü niyetli
davranamaz. Mü‟minin tek prensibi, gerçekleri bildirmek ve
kötülüklerden (gerçek dışılıklardan) sakındırmak olmalıdır,
öyledir de… Bunu zâten, „Bir mü‟min herkesin, elinden dilinden emin olduğu kimsedir” hadîsi şerîfinden de anlamıyor
muyuz?

Ω
. Bakara Sûresi, âyet 286: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü
kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zarârınadır. (Şöyle diyerek duâ
ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rab‟bimiz! Bize,
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rab‟bimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ-mızsın. Kâfirler
topluluğuna karşı bize yardım et.”
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Türkçe söylemi, „Gerçekleri bildirmek ve kötülüklerden
(gerçek dışılıklardan) sakındırmak‟ olan, mü’minin bu görevi, İslâm literatüründe, “Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” olarak geçmektedir.
Bu görevin devlete düşen biçiminde, devlet, “İyiliği emreder, kötülükten men eder.” İslâm Ve Kültürümüz, bu görevin yerine getirilmesini, toplumun selâmeti açısından, şart
koşmuş bulunmaktadır. Biraz daha açmak gerekirse açıklamaya, “Bu görevi kim yapabilir?” sorusu ile girebiliriz.
Bu görevi ancak Müslüman Mü‟minler yapabilmekte,
yaptıkları oranda da toplumun düzeni sürmektedir. Çünkü
Allâhü Teâlâ, Mü‟minleri Evren’in sigortası kılmıştır4.
Ne zaman Müslüman Mü‟minler bu görevi aksatmışlar,
bu nedenle iyi düşünceler azalmış, bölgesel ya da kısmî felâketler, ardından gelivermiştir. Çünkü Evren‟in bir kısım işleyişi, mahlûkatın ve özellikle de insanların gönüllerindeki
mânalara göre değiştirilmektedir.
Başka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, „Ben insanın eline değil, gönlüne bakarım‟ diyen Allah‟ın (CC) bizlere, „Siz
iyi ya da kötü ne düşünürseniz, ben onu yaratıyorum. Siz iyi
düşününüz ki, ben de onları yaratayım.‟ mesajını verdiğini
biliyoruz. Bu mesaj, “Hayır ve şerri Allah‟ın (CC) yarat4
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf
YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc,
En Son Erişim Târihi, 11.05.2014.
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tığına îman ettim.” şeklinde, îmanın 6 şartından biri olarak
da, zâten, Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Bu söylenenler, aynı zamanda, yukarıda geçmiş olan, „Asıl olan mânadır‟ sözünün de bir açıklaması sayılır. Maddî ve bilimsel
bir gerçek olan, Kelebek Etkisi5 düşünüldüğünde, bunun çift
yaratılma âyetine (kânununa) göre karşılığı olan, „mâna âleminde‟ki olayların anlaşılması biraz daha kolaylaşır. „Bölgesel ya da kısmî felâketler‟in artması, Tabiatıyla elbette, sırf
Mü‟minlerin görev aksatmalarına bağlı kılınamaz.
Kısmî (bölgesel) dememin sebebi vardır. Allâhü Teâlâ,
Peygamberimiz (SAV)‟i çok sevdiği için, Onun Ümmeti‟ne
genel felâket vermeyeceğine söz vermiştir.
Yukarıda geçen, „Özgür kararı ile çevresini aydınlatma
eylemini seçmemiş ise, âyetteki istisnâya girmemekten başka,
diğer müeyyidelere tabîolmayı da kabul etmiş demektir.‟ sözü
ile işte bu “Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” olayı
kastedilmiş bulunmaktadır.
Bu görevin yeter derece yerine getirilmediği bir toplum,
eninde sonunda, bir felâkete ya da derecesine göre fitne ve
fesata uğrayacak demektir. Buna her yerde vermiş olduğum,
herkesin de çok yakından bildiği, en ibretli örneği, burada da
tekrar vermek işitiyorum:
5
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.doc,
En Son Erişim Târihi, 11.05.2014.
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Ürdün‟deki Lut Gölü, Ak Deniz‟in seviyesinden 790-800
m daha aşağıdadır. Bu ayrıcalık, Lut Kavmi‟nin başına gelen böyle bir felâketin sonucunda oluşmuştur. Felâketin asıl
nedeni, birbirleriyle ahlâksızlık yapan, 300 civârındaki erkeğin bu kötü davranışlarını, Ürdün‟de yaşayan, Müslümanların, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın…” misâli görmezlikten gelerek, Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker”
emrini ihmal etmeleridir.
Allâhü Teâlâ, bir gece vaktinin ¾‟nde Cebrâil (AS)‟a
“Git Lut Kavmi‟nin bulunduğu bölgenin altını üstüne getir!”
emrini verir. Emri alan Cebrâil (AS), bölgeye geldiğinde ne
görsün, tam o sırada 80 000 Müslüman teheccüd (Türkçe‟de
teheccüt) namazı kılıyor…
Emri yerine getirdiğinde, bütün bu Müslümanlar öleceği
için Cebrâil (AS), tereddüte düşer ama Allâhü Teâlâ, emrini
tekrarlar:
“Emri yerine getir, çünkü o Müslümanlar yalnızca kendi
nefislerini düşünüyorlar.”
Bu gerçeği öğrendikten sonra, ben şuna inanıyorum ki,
eğer Roma İmparatorluğu‟nun Pompe şehrinde, Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münker” görevini yapan, yeter sayıda,



AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
Ġbretle Seyredelim Kavimlerin Helâki Lut Kavmi Ve Pompei Halki, You Tube, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi, http://www.youtube.com/watch?v=kImIzI_00l4, En Son Erişim
Târihi: 23.07.2012.
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Müslüman Mü‟min olsaydı, Vezüv Yanardağı püskürmeyecekti.
Ve günümüzde de yine şuna inanıyorum ki, Memleketimiz‟de Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” görevini
kısmen ya da hakkıyla yapan Mü‟minlerin bulunduğu beldelere de felâket ya da benzeri fitne ve fesatlar, aynı oranda
gelmez / gelmiyor / gelmeyecektir.
Gaflet Uykusu
Hâlâ, „Bizim savaşımız Ġslâm‟la…‟ ya da „Bu seçim İslâm Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal‟in seçimidir.‟ diyerek Milletimiz‟i kutuplaştırma gayreti güdenler kadar, lâikliği Ġslâm karşıtlığı kabul eden ve aynı doğrultuda
yetiştirilmiş insanlardan müteĢekkil, o bilinen kurumsal zihniyetin günümüzdeki uzantılarının çeşitli engellemeleriyle,
Halkımızın mânevî ihtiyâcı, 21. Yüzyıl‟daki şu günümüzde
bile, istenildiği gibi, giderilememektedir. Bu dinî mağduriyetin Kurumsal müsebbibi de, iĢte yukarıda adı geçen ve bu
yazının yazılmasına sebep olan kiĢidir.


Taşdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son
Erişim Târihi, 06.05.2014.
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Bu manzara İslâm‟ın kadınlara verdiği îtibârı sıfırlamak değil de
nedir?

Sırf fikirlerle uğraştığım için, kutuplaştırmaya allerji teşkil etmemesi için, mümkün olduğunca, o zatın ismini zikretmemeye da, ayrıca, özen göstermeye çalışıyorum. İsim zikretmemekten başka anlamlar çıkarılmamasını ayrıca ricâ
ediyorum. İşte o öyle bir zattır ki, Atatürk‟ün ölümünden sonra, annesinin mezarındaki, İslâmî tabelâ ve yazılara bile
tahammül edemeyerek, onları kaldırtan ve İslâm‟ın kadınlara
22
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verdiği îtibârı da sıfırlamak amacıyla, yukarıdaki resimde de
görüldüğü gibi, hanımını, Türkiye‟ye gelen, Venizolos‟un
koluna takarak, Ġzmir‟de Milletin ortasında ve gözleri önünde, arkalarından güle güle yürüyecek kadar, Ġslam düşmanı
olan bir zattır.

Kur‟an öğretenleri asmak, İslâm düşmanlığı6 değil mi?

6
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.

23
İŞTE ASIL O ZAMAN…
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Ġslâm‟la savaşın ne anlama geldiğini burada açıklamaya
kalkmak, hem biraz yersiz ve hem okuyucunun aklına hakâret
olur, değil mi?
Daha ilk bakışta, “Ey Millet! Allah birdir. Şânı büyüktür.
Allah‟ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dînî hakîkatleri tebliğe, memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kânunlar cümlemizce mâlumdur ki, Kurân-ı Azîmüşşan‟daki âyetlerdir. İnsanlara feyz rûhunu vermiş olan
dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakîkate uymamış olsaydı, bununla diğer îlâhî ve tabiî
kânunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün îlâhî kânunları yapan Cenâb-ı Hak‟tır©.”
diyen Atatürk‟le, İslâm Dini ve onun değerleri konusunda, o
zatın düşmüş olduğu tezat (tenakuz) ve iftirâyı nasıl görmeden geçebiliriz?
Atatürk‟ün sözünde görüyorsunuz, her hâlükârda Ġslâm
ile savaĢ diye bir şey yok… Atatürk‟ün bu doğru sözünü, siz
de yorumlayınız, bakalım!
Bırakınız Atatürk‟ün resminin paralardan kaldırılarak
kendi resimlerinin yerleştirilmesini, bırakınız Atatürk‟ün vücûdunun 15 yıl Etnograyfya Müzesi‟nde unutulmuşçasına
©
Atatürk,‟ün Balıkesir'de Zağanos Paşa Câmii'nde 7 Şubat 1923 târihinde vermiş
olduğu hutbeden...
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öylece bırakılmasını… Ve de bırakınız Birinci Adam Olma
mücâdelesinde, cephe aldığı, Atatürk‟e sâhip çıkmasından,
iktidara gelir gelmez onu korumak için, kânun çıkarmasından, Anıtkabir‟i yaptırarak 15 yıl gecikmeyle onu, Etnograyfya Müzesi‟nden Anıtkabir‟e nakletmesindenΩ dolayı, 19
60 İhtilâlini desteklemesiyle, Adnan Menderes‟i astırmasını… Ve de bırakınız sonra gelen ihtilâllere model alınmasını, İslâm karşıtlığına ek olarak, sırf şu yukarıdaki birkaç
satırlık cümledeki, tezat (tenâkuz) ve iftirâ kokusu bile, bu
zihniyetteki kardeşlerimizin, Atatürk konusunda dahî, samîmi olmadıklarını, Atatürk‟ü yalnızca istismar ettiklerini, onun gücünü, bir kalkan olarak, kullandıklarını göstermeye
yetmektedir.
Bu zihniyetteki kardeşlerimiz, acabâ bu Zihniyet Bânisi‟nin Ġnsan hakları7 Sicili‟ni8 olsun, iyi biliyorlar mı?
I- ġeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır`da kurulan,
İstiklâl Mahkemesi`nin Başsavcısı Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960`larda Dünyâ Gazetesi‟nde, yayımladığı hâtıralarında diyor ki:

Ω
. Atay, S., Cenâze Töreni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.isteataturk.com/haber/4381/etnografya-muzesi-8217ndeki-ataturk-8217untabutunun-acildigi-gun-ankara-09111953, En Son Erişim Târihi: 11.05.2014.
7
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20N
EREYE...pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20N
EREYE...doc, En Son Erişim Târihi: 21.09.2013.
8
Temiz, M., Zulüm, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son Erişim Târihi:
21.09.2013.
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“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir Kürt genci getirdiler. Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği anlaşılınca,
hâkimler danıştılar ve delikanlının îdâmına karar verdiler.
Türkçe bilmeyen bir kimseden bu memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdâmına karar verilmiştir, diye gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu götürüp astılar.”
Başsavcı daha sonra bu olayın tesirinden kurtulamadığını
şöyle anlatıyor:
“Dağ Kapı‟da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada
kalıyordum. Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma
girerek boğazıma sarıldı ve Türkçe olarak „Îdam etsinler
(diye) niye beni bıraktın?‟ Ģeklinde beni tehdit etti. Sabaha
kadar bu hal üç kere tekrar etti. Deliye dönmüştüm...”
“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim ar-kadaşlara
dedim ki, „Birâder, Türkçe bilmeyenle-ri asarsak, tüm Diyarbekirlileri, hattâ tüm Doğuluları asmak lâzım. Biz buraya
suçluları cezâlandırmaya geldik…‟ Rüyâda başıma gelenleri
onlara anlattım. Mazhar Müftü ve öteki hâkimler, „Sen karışma bu bizim işimizdir‟ dediler. Ben de savcılığımı ileri
sürdüm, aramızda münâkaşa ağız kavgasına kadar ilerledi ve
böylece mahkeme iptal oldu. Ben ve onlar, bir Ģifre ile durumu Ankara‟ya bildirdik. Bir hafta sonra şu telgrafı aldım:
“Ahmet Süreyyâ Bey,Diyarbekir Ġstiklâl Mahkemesi
BaĢsavcısı,

Ahmet Süreyya Örgeevren, Vikipedi: İstiklal Mahkemesi göreviyle ilgili anılarını
Dünya Gazetesi'nde 1957 yılında yayımlamıştır. Daha sonra anılarını "Şeyh Sait İsyanı ve
Şark İstiklal Mahkemesi Vesikalar, Olaylar, Hatıralar" isimli kitapta toplamıştır."Şeyh Sait
İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi" ve benzeri adlarla değişik yayınevlerince yayımlanan
kitapları vardır.
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Gâyemiz, Kürtler‟in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen
ezilmesidir. Hâkim arkadaşlarınla anlaĢ...
Gözlerinden öperim€.
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü9.”
II- Bu konuyu, Lâikliğin Atatürk‟ten sonra katı bir şekilde uygulandığı ve ‘Allah’ isminin yasak olduğu dönemlerde, din ve vicdan özgürlüğünün nasıl bir baskı altına alındığını vurgulamak için, Osman Yüksel Serdengeçti‟nin
ba-şından geçen bir olayla bitirmek istiyorum:
Osman Yüksel Serdengeçti‟yi tanımayan yok-tur. Bu zat,
bir zamanlar, ‘Allah’ dedi diye ‘lâklik’ tılsımının hışmına
uğramış, mahkemeye verilmiştir.
Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuşma-i
nıza başlarken „Allah‟ kelimesini kullandığınızı belirterek
bundan dolayı şahsınızı suçluyor. Söyleyin bakalım savunmanız nedir?”
Serdengeçti savunmasını şöyle yapar:
“Efendim! Allah kelimesi ve mefhûmu Türk-çe‟nin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir. Meselâ „Allahahttp://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_S%C3%BCreyya_%C3%96rgeevren
€
Aykırı Doğrular, Türkçe Bilmeyen Kürt‟e Îdam, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAMKARARI.html#.U27-J1xrPVI., En Son Erişim Târihi: 11.05.2014.
9
Yediler, İ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?, Zaman G., 19 Kasım 1991.

27
İŞTE ASIL O ZAMAN…
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

ısmarladık‟ deriz; „Allah ömürler versin‟ deriz; „Allah aşkına‟, „Allah‟ını seversen‟ ve „Allah izin verirse‟ deriz.”
“Kullanılması bu kadar tabiî olan Allah kelimesini radyo
konuşmasında niçin kullandın, bu suçtur Ģeklindeki savcılık
iddiâsına cevâbım şudur: Allah Allah!”
III- “Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında
dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi,
gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün
zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. Başvekâlet-Matbuat
Umum Müdürlüğü, İç Mat-buat Dairesi, 1945)”
“Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17 Mayıs. l942) (KAY NAK.
Eşref EDİP-KARA KİTAP.” (Alındığı İn-ternet Elektronik
Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyatfakultelerinde-yetisen-belamlar.html
IV- Kur‟an‟ı Târihe Gömmek İsteyen Bakan‟ın İbretlik
Ölümü
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„Rahmetli babam o zamanlar Konya‟nın tek gazetesi olan “Babalık” gazetesinin başyazarı idi. Ondan işittiğim şu
olayı aynen naklediyorrum:‟
„Devrin ilk Maarif Vekillerinden (Milli Eğiti-İslâm‟a
inanmayanlar şüphesiz, „bunda ne var, olabilir‟
diyebilirler… Tabiatıyla bizler, „Ben Müslümanım‟ diyenleri
muhatap alıyoruz… Eğer gerçekten, gerek İslâm konusunda
“Ben de Müslümanım” sözünde samîmi isek ve gerekse İstiklal Savaşı‟nı kazanan rûhun gerçek kahramanlarını, „gâzilerini, kumandanlarını ve nihâyet Cumhûriyeti seviyorum‟
diyorsak önce, iki yüzlükten sıyrılmamız gerekiyor.
Geçmişimizle yüzleşmeden, kurumsal öz eleştiri yapıp,
Milletin Öz Kültürü ile barışmadan, böyle yarı buçuk
düşünceli bir zihniyetle, geleceğimizi gereği gibi
tasarlayamayacağımızı artık akletmemiz gerekiyor!
Gaflet uykusundan uyanalım da, İslâm Ve Kültürümüz’ün dayandığı Kur’an’ın muazzam gerçeklik yüzünün artık
farkına varalım. Sonunda da, onunla iftihar etme mutluluğuna erelim!
İnanınız, çoğumuzun „îmansız Batılı diye‟ beğenmediklerimiz bile, Kur’an‟ı10 ve Peygamberimiz (SAV)‟i11 çoğu10
Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların
Sözleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠ
M%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠ
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muzdan daha iyi tanımaktadırlar, takdir etmektedirler, eşsiz
olduğunu söylemektedirler. Müslüman oluşlarına yalnızca
Kur‟an‟ın vahyî olduğuna inanmamaları ya da Peygamberimiz (SAV)‟in Peygamberliğini kabul etmemeleri engel
olmaktadır.
İki cihanda bedbahtlığa ve hüsrana düşmemenin yolu,
Kur‟an âyetlerinin ve İslâm verile-rinin gerçekliğini samîmi
olarak anlayıp inanmaktan, sonra da hayâtımızın her safhasını gerçekler üzerine tasarlamaktan geçiyor. İnanıyor görünmenin ya da bu konudaki gevşekliğin faturasının çok ağır
olacağı muhakkaktır. Bunun bilincine varalım!
Kur’an Âyetlerinin Ve İslâm Verilerinin Gerçekliği
Kur‟an âyetlerinin geçekliğine, ibret alınması için, 3000
yıl çürütülmeden bekletilip günümüze ulaştırılan II. Ramses‟in aşağıdaki resimde bulunan, cesedi ile ilgili zikredilen,
âyeti birlikte düşünerek, başlamakta fayda vardır:
Kültürümüz‟ün esas kaynağı dinimiz İslâm, İslâm‟ın
esas kaynağı ise kutsal kitabımız Kur’an‟dır. İslâm ve / veyâ
Kur’an, isimlerimizden, gelenek, görenek ve âdetlerimizden,
yaşayışımızdan tutunuz da, her türlü davranışlarımıza kadar,
her şeyimize damgasını vurmuş bulunuyor. Bu durum, İslâm
M%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.docx, En Son Erişim Târihi,
07.05.2014.
11
Temiz, M., Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sav) Efendimiz Hakkında
Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20HZ.%20MUHAMMED%20MUST
AFA%20EFENDĠMĠZ%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20HZ.%20MUHAMMED%20MUST
AFA%20EFENDĠMĠZ%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM.doc, En Son Erişim
Târihi, 07.05.2014.
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ve / veyâ Kur‟an hakkında bilgisiz olup da, başka kültürlerin
hayranı olanların çoğu için, değersiz bir durumdur. Ama
İslâm ve / veyâ Kur‟an‟ın ne olduğunu bilenler için ise, tek
gerçek ve övünç kaynağıdır. Bu gaflet içinde bulunanlar,
„İnsan bilmediğinin düşmanıdır.‟ sözünün hem kurbanıdırlar
ve hem de bu sözün, bilimsel olarak, ispatının deney elemanlarıdır.

Çürütülmeden günümüze ulaştırılan II. Ramses‟in üç bin yıllık
bu cesedini âyeti de okuyarak bir düşününüz!

İlk zamanlar, temel bir dinî eğitimim olmadığı için, şu satırların yazarı olarak bu konularda, benim de kafam karıĢık
idi. Hattâ o sıralarda yazdığım yazılarımı dinî söylemlerden,
mümkün olduğu kadar, uzak tutmayı dahî düşünüyordum. Ama sonra, bunun mümkün olmadığını, olamayacağını görmüş bulunuyorum.
Çünkü zamanla kazandığım araştırma alışkanlığım nedeniyle, ilk zamanlarda kullandığım, kelime, söz ve kavramların kökenlerine, nedenlerine, delillerine inmeye başladığım31
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da, gördüm ki her şeyin temelinde, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
esasları, etkileri ve yansımaları yatıyor ve de bütün kültürlerin temelinde de bizim Kültürümüz var…
Bunları da bir kenara bırakıp, Kültürümüzü ret yoluna
saptığım zaman, fikrî bir fakirliğe, sınırlılığa düştüğümü,
başka kültürlerin hatırı için, bile bile ya da göz göre göre,
kendimi ihmal ettiğimi ya da yok saydığımı, kelimenin tam
anlamıyla, kendimi dışladığımı, âdetâ nankör bir duruma
düştüğümü gördüm. Bu durumu kim kabul edebilirdi ki?
Çoklarının yaptığı gibi, bir özenti olarak, bir an için,
kendi Ġslâm Ve Kültürümüzü ret yoluna sapsak bile, bu bir
çözüm olmuyor ki… Hattâ bu, bir yıkımdan, bozgunculuktan
farksız oluyor.
Ayrıca daha da önemlisi olarak yazdıklarınız da, gerçeklerle bağdaşamıyor ya da İslâm Ve Kültürümüz‟den uzaklık oranında, gerçeklerden tamâmen kopuyorsunuz, gerçeklerle uyuşmayan varsayımlara dalıyorsunuz.
Bir örnek de verebilirim:
Lise kitaplarında Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evrende
var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan bir şey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen Lavoisier Prensibi‟ni (Lavozya
Prensibi’ni) hatırlarsınız, değil mi?
Takdir edersiniz ki hepimiz bunun, Lavoisier‟ye âit
olduğunu zannediyor, gerçekleri öğrenene kadar da öyle biliyorduk. Ama bugün Bilim Târihi‟ni inceleyenler bunun,
kaynak gösterilmeden, bir fikrî çalıntı olduğunu gösteriyor /
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göstermektedir12. Bunun gibi, şimdiye kadar Batılıların emek
mahsulleri olduklarına inandıklarımızın çoğunun Kültürümüz‟den, kaynak gösterilmeden olan, sâhiplenmeler olduğunu, günümüzde artık herkes biliyor / bilmektedir.
Lavoisier‟ye atfedilen Lavoisier Prensibi‟ni ilk dile getirenin bugün Câbir bin Hayyan olduğunu biliyoruz. Hattâ
Lavoisier‟nin kaynak göstermeden bunu Câbir bin Hayyan’ın “Evren‟de var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan bir
şey de var olmaz. Ama Allah isterse vardan yok, yoktan var
edebilir13.” şeklindeki sözünden, eksik olarak, aşırdığı artık
bir sır değil, artık...
Lavoisier‟nin beğenip almadığı fakat Câbir bin Hayyan‟ın inancı gereği dile getirdiği, “Allah isterse vardan yok,
yoktan var edebilir.” Hükmünün de Kuantum Mekaniği’nde
bugün gözlemlendiği bilinmektedir.
Başka bir örnek verelim:
La Fontaine Masalları‟ndaki konuların şark klasiklerinden alınmış olduğunu, hikâyelerin 18 tânesinin, La Fontaine‟den çok önceleri, yazılmış olan, Beydeba‟nın Kelile ve
Dimne eserinden, kaynak gösterilmeden, alınmış olduğunu
biliyor muydunuz?

12
Temiz, M., Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin İlk Mûcidi
ve Kimyâ‟nın Babası Büyük Dâhi Câbir bin Hayan), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli 1997.
13
Temiz, M., Câbir Bin Hayyan, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Câbir%20bin%20Hayyan.pdf, En Son Erişim Târihi:
19.06.2012.
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Atom bombası fikrini ilk kez dile getiren de, Câbir bin
Hayyan‟dır. O, 13. Yüzyıl‟da şöyle demiştir:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü lâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ ettikleri gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da
parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana
gelir ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah‟ın
kudret nişânıdır.”
Daha böyle, „hırsızlama-kaynak göstermeden intihal
yapılmış‟, yüzlerce örnek var… Meselâ “Düşünüyorum o
hâlde varım…” diyenin siz ilk kez René Descartes (15961650) olduğunu mu zannediyorsunuz? Hâlbuki gerçek öyle
değil... Bu konunun ilk teorisini kurarak bu sonuca varan İbni Sinâ‟dır,.
Görüyorsunuz ki ya, Avrupalılar, yıllarca, Orta Doğu
kültürlerinin, özellikle de, İslâm Kültürü‟nün çöplüklerinde
dolaşarak, elde ettikleri kırıntılardan, kaynak göstermeden,
faydalanmışlar, çoğu bilimsel gerçekleri, kendi hünerleriymiş gibi, haksızca sâhiplenmeye çalışmışlardır.
Kur‟an gerçekliğine mânevî cepheden de bir örnek verelim:
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla koreografiye imzâ atan, Maurice Bejart, bâle dünyâsının en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece ülkesi olan Fransa‟da değil,


.Yunanca‟da „atom parçalanamaz‟ anlamındadır.
Anonim, Ġbni Sina (980-1037), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://okulweb.meb.gov.tr/56/01/312005/ibnisinahayati.html, En Son Erişim Târihi:
19.06.2012.

Hunke, S., Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa'nın Üzerine Doğan Ġslâm
GüneĢi (çev.S.Sezgin). Stuttgart 1967; İstanbul, 1972).
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bütün Dünyâ başkentlerinde ayakta alkışlananlardandı. Bale
sanâtında devrim yaptığına inanılan, bir sanâtçıydı. Fakat bu
şöhret zirvesindeyken, 1981 yılında Müslüman dinine girdiğini açıklaması, bence onun asıl devrimiydi. O, bu kararıyla,
sevenlerini öyle şaşırtmıştı ki…
Onu kararından caydırmak için, neler söylemediler ki…
Basının soru yağmuruna tutulmuştu. Neymiş yâni! Meselâ
şimdiki Müslümanlar güçsüzmüş, geri kalmışlarmış…
Ama o, onlar gibi, basitçe düşünmeden vermişti kararını… Gerçeği gördükten sonra, tek başına kalsa da, kararından vaz geçmeyecekti. Yöneltilen bütün sorulara bu ruhla
cevap vermişti. Ve de asıl vahşetin ve geriliğin bugün Batı‟da
olduğunu açıklamaktan da çekinmemişti.
Çünkü o kendi sanâtının inceliklerini Kur’an‟ın mûsikîsinde, ritminde ve ahenginde görmüştü ve bu yüzden Kur‟an‟a gönülden inanmıştı, onun emsalsizliğini ve dolayısıyla
da, Allah‟ın (CC) kelâmı olduğunu hemen tasdik etmişti.
İngiliz bilim adamı A.J. Arberry‟nin:
“Kur‟an‟ı her ne zaman makamla okunurken işitsem,
bana müzik dinliyormuşum gibi gelir. Bu sürekli melodinin
altında sanki bir davulun ısrarlı temposunun seslerini işitiyorum. Tıpkı kalbimin vuruşları gibi...”
şeklinde târif ettiği Kur‟an mûsikîsini, ritmini ve ahengini,
şüphesiz Maurice Bejart da duymuştu ki, kararını inançla
dile getiriyordu.
Kur‟an öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda müzisyen olan
müziği, Matematikçi olan Matematiği, edebiyatçı olan
edebiyatın bütün inceliklerini görür ve hisseder. Kısacası o
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kitap her okuyana, kendinden ve kendi bilim ve sanâtından,
değişmeyen sırlar fısıldar.
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
„İstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü (Maurice
Bejart) geldi. “Kur‟an‟ı tetkik ediyorum.” dedi. “Onu inceledikçe hayrete düşüyorum. Kuran şiir olmadığı hâlde, ondan
bir harf kaldırsan, derhal kendine has musikînin aksadığı görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir ahenk bulunamaz.14“
Misâfir profesör konuşmasını şöyle sürdürüyor:
“Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikînin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi
olduğuna işâret ettiği için Müslüman olmuştum. Hâlbuki
„Âmene‟r-Resülü‟de, bir kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin bozulması onun
mûcizeliğini kaldırır, îmanım sarsıldı.”
Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah‟a bu konudaki derdini anlatmak için gelmiştir. Misâfirinin sıkıntısını
anlayan, Profesör M. Hamidullah:
“Oku, bakalım nasıl bozuluyor‟?” dedim.” diyor.
“Okudu…” diyor. “Okudu ama „Lâtûahiznâ‟ diye okuyor. „Vav‟ı‟ med harfi gibi alıp Tâ‟yı‟ „tû‟ diye uzatıyordu. Ona dedim ki:
“Sen yanlış okuyorsun. Oradaki vav hem-zenin yazılması
için konmuştur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu
dikkate alma! Tâ‟yı uzatmadan oku: „Lâtüahiznâ...”

14
Polat, M., Kuran-ı Kerim (2),
http://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/yazar_detay.asp?detay2=479&yazar_id=10
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“O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.„
“Geçenlerde bana bir mektup yazmış:”
“Teşekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.”
İşte Müzisyen Maurice Bejart£, Kur‟an‟da kendi sanâtını
görüp Müslüman olanlardan…15
Böyle yüzlerce örnekleri görerek anlamış bulunmaktayım ki, Yeryüzü milletlerine bilimi, medeniyeti16, kültürü, bizim atalarımız yaymışlar ve öğretmişlerdir. Dünyâ yüzündeki milletleri eğiten Bizim Kültürümüz‟dür.
Bütün bu gerçekler sonunda, Kültürümüz‟den bahsetmeden, gerçeğine uygun esaslı bir yazının da yazılamayacağı
açıktır. Kültürümüz‟ün bu temel esasları teğet geçilerek, yazılan yazıların yavan, derinliksiz olması bu yüzdendir. Bu
da bizi, başka milletlere özentili olarak, gerçeklerden uzak,
sunî kalıplara sokuyor, sunî bir yaşama götürüyor.
Belki, Batılılara bir özenti adına, örneğin „ilericilik’ saçmalığı adıyla, câhil bir sınıf, bunlarla oyalanabiliyor… Ama
bu tür fikir ve yazıların, Kültürümüzü özümleyen, geniş Halkımız üzerinde hiçbir etkisi olmuyor. Bilinçli olarak câhil de


. Hamidullah, Maurice‟ye tecvit kâidesine göre okumayı
göstermiştir.
£
Maurice Bejart, 22.11.2007 târihinde 81 yaşında iken vefât etmiştir.
15
Anonim, Maurice Bejart (Balarin), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.cinalemi.net/giris/5muslumanolanlar/muslumanolanlar/muslumankadinlar/maurice.htm, En Son Erişim
Târihi: 23.07.2009.
16
Temiz, M., IĢık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki
GeliĢmeler Yeterli mi? Eğitimin Önemi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/iĢık%20medeniyetine%20doğru%20ii.doc, En Son Erişim
Târihi: 8.07.2012.
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bırakılmış bile olsa, Halkımız, üzerinde Kültürümüz‟ün kokusunun bile olması nedeniyle, her zaman uyum sağladığı (rezonansa geldiği) için, kendi ruh köküne uygun olan gerçek
fikirlerden hoşlanıyor / hoşlanmaktadır.
Dolayısıyla bir bilim adamı olarak, yetişme tarzımdan
dolayı, her şeyin nedenini, kaynağını, delîlini araştırmak ancak ondan sonra ilgilenilen olaya inanmak zorunda olduğumun doğru olduğu kanaatine varmış bulunuyorum. Delilsiz,
kaynaksız, kuru, düz lâflarla sonuca gidilemeyeceğini, her
bilim adamı da az çok bilir.
Gerçeklikle ilgili olarak aşağıdaki hadisi de zikretmeden
geçmeyelim:
Resûlüllah (SAV) buyurmuşlardır ki:
“Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim.
Nitekim semâ uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semâda
dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah‟a secde için alnını koymuş birer melek vardır.”
“Allah‟a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az
güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belânızı defetmesi için) Allah‟a
yalvar yakar olurdunuz.” Ebu Zerr (RA) ilâve etti: “Keşke
sökülen bir ağaç olsaydım.”


Anonim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.gonlumungulu.com/KutubiSitte-h_op-hadisgoster-kid-361-orderby-titleD,
Son Erişim Târihi: 20.06.2012.

En
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Bu sözü bir de düşünerek değerlendirmekte nefsimiz için
çok fayda vardır.
Sonuç olarak bu yüzden yazılarımı, dinî olsa bile bundan
kaçınmayarak, hep delilli ve kaynaklı olarak yazmaya çalışıyorum.
Kur‟an‟da:
“Allah‟tan (CC) en çok âlimler korkar.” deniyor. Neden öyle?
Çünkü âlimlerin câhillikleri yoktur! Bu nedenle onlar,
her olayda enine boyuna düşünürler, ölçüleri gözden geçirirler, olayları ve gelecekleri, Kur‟anî bilgileriyle, nedenleriyle gerçeğe en yakın olacak şekilde, yorumlamaya çalışırlar. Bu yüzden de gösterilen usullere uyulmadığında, „papucun pahalı olabileceğinden‟ emindirler. Ancak bunlardan
habersiz olan câhiller, müstesnâdır. Hayatta en rahat olanlardan biri de, bu yüzden, câhillerdir. Bu nedenle, hayatta en rahat olanlardan biri de câhil olanlardır. Bunun, tabiatıyla elbette, bir geri ödemesi olacaktır. Çünkü bunlar, değer yargısı, ölçü, falan bilmezler; nefisleri ne diyorsa onu, doğru kabul edip yaparlar / yapıyorlar. Onun için câhil bir kimse, her
şeyde cüretli olur.
Lut Kavmi‟nin başına gelenleri biliyoruz. 300 kadar
günahkâr insan yüzünden 80 000 Müslüman telef olmuştur.
Mûsa (AS)’ın Merâkı


Fatır Sûresi, yet 28. Bâzı kaynaklarda „korkar‟ yerine „derin saygı duyarlar‟

geçiyor.
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Mûsâ (AS), bir gün kırlarda bir taşın üstünde otururken
aklından, “Böyle genel ahlâkı ilgilendiren durumlarda suçu,
kötülüğü bir ya da birkaç kişi işliyor ama bu yüzden birçok
suçsuz kişi mahvolup gidiyor. Bunun hikmeti ne olabilir?” diye düşünüyormuş...
Mûsâ (AS), böyle bir düşünce içinde belli bir zaman geçirir. O orada otururken, taşın dibindeki karınca yuvasından
çıkan karıncalar, sessiz sedâsız bir şekilde bacaklarından yukarıya doğru bütün vücûduna yayılmıştır. Ama o, bunun henüz farkında değildir. Bir müddet sonra karıncalardan birisi,
nasıl olduysa, Mûsâ (AS)‟ın bacağını şöyle bir ısırır. Birden
canı yanan, Mûsâ (AS) o anda, “Ey vah! Karıncalar!” diyerek elini pat diye bacağına vurur. Vurur ama ne olur?
O anda bacağını tek bir karınca ısırdığı hâlde, Mûsâ (A
S), onunla birlikte, ayrıca yüzlerce karıncayı öldürmüştür.
Ardından Allah (CC) Mûsâ (AS)‟a şöyle ilham eder. „Yâ
Mûsâ! Senin bacağını bir tek karınca ısırdı, ötekileri neden
öldürdün?‟
Mûsâ (AS)‟ın aklı başına gelir, özür ve af diler… Aklından geçen düşüncenin cevâbı böylece kendisine verilmiş
olur.
“Gazâb-ı ilâhiyeye dokundu” sözünün temel dayanağı,
işte Allah‟ın (CC) bu sünnetidir. Sonuç olarak genel ahlâka
uygun olmayan, açıktan yapılan günahlar, başkalarının cezâlandırılmalarına da yol açabiliyor. Genel ahlâkın bozukluğundan, bu nedenle, korkmamak mümkün değil…
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Korkuyu azaltmak için, “Emr-i bil ma‟ruf nehyi anil
münker-iyiliğin
tavsiye
edilmesi
ve
kötülükten
sakındırma”nın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirerek,
belki, oluşacak olan felâketlerin kıvılcımlarından, Allah
(CC) bizleri ve ilgi duyanları korur diye, her an bir ümit içinde olmalıyız.
Her gün gözümüzün önünde onlarca olan gayrı ahlâkî
olaylarda, şahsen, „bir ara köteğine gitmemek, ahlâksızlıklara
yem olmamak için…‟ bu yazıların bir vesîle olmasını diliyor,
ümitli olmaya çalışıyorum… Çünkü bu tür yazı çalışmaları
da, „Emr-i bil ma‟ruf nehyi anil münker-iyiliğin tavsiye edilmesi ve kötülükten sakındırma‟nın cinsindendir.
Bilenlerin Korkuları
İslâmî câhillerin açıktan yaptıkları günahlar, ancak İslâmî kültürü olanları korkutuyor / korkutmaktadır.
Son 15-20 yıldan beri genel ahlâka uymayan hâller o kadar fazla çoğalmıştır ki... İnsanlarımıza bir hâl oldu gidiyor…
İlimle, bilimle, akılla, vicdanla hareket etmeyenler, ne yazık
ki, gün geçtikçe artıyor! Muhtelif zamanlarda bu konuda yapılan îkazların, hep başkaları için yapıldığını düşünerek,
kendimizi bu uyarmalara karşı hep teğet durumunda tutuyoruz; çoğu kere, tıpkı musalla taşının üzerine hep başkaları gelecekmiş gibi, bir duygu içinde oluşumuzda olduğu
gibi…
İslâm Ve Kültürümüz‟ün gerçekliklerine gö-re, işlenen
günah bölgesinde Allah (CC) rahmeti, günahların büyüklüğü ve çokluğu oranında, azaltır. Rahmetin azalması çeşitli
şekillerde somutlaşmaktadır. Türkiyemiz‟in her tarafındaki,
çeşitli asayişsizlikler, trafik kazaları, çeşitli öldürme ve şiddet
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olayları, kaba ve sertlikler, dayatmalar, Memleketimiz‟in
Yeryüzü ölçeğinde karşılaştığı çeşitli risklerin aynı paralelde
artmış olması, rahmetin azalmasını, İslâm Ve Kültürümüz‟ü bilen insanların akılarına, ister istemez, getirmektedir.
Bu olumsuzluklar, Milletimiz‟in kötü karakterli oluşundan değildir. Aslında insanlarımız madde ve mâneviyata en
uygun Millet olarak yaratılmıştır17. Fakat yukarıda bahsedildiği gibi, geçmiş idârecilerimiz çoğu, bu asîl Milleti gereği
gibi eğitmemelerinin yanında, çoğu kere insanlarımıza, kötü
örnek de olmuşlardır. Bu nedenle insanlarımızın, İslâmî bilgi
yoksulluğundan (câhilliğinden) dolayı, kalitesiz kötü önderleri taklit ederek, daha çok günah işlemeleriyle, Memleketimiz‟in karşılaştığı çeşitli şiddet olayları, karşılaştığımız felâket ve risklerin, aynı paralelde, artmış olması, Allah‟ın (C
C) rahmetinin, Memleketimiz‟in semâlarından, azalmasından ileri geldiği inancımızı, sanki belgeleyen bir durumu sergilemektedir.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse, meselâ önceleri açıkta, erkek ve kadının ya da genç erkeklerle genç kızların
öpüşmesi diye, bir şey yoktu. Bu gün böyle mi?
Açıktan açığa öpüşmenin olmadığı o eski günlerde bir
erkek öğrencimle bir kız öğrencimin yarı kapalı bir yerde öpüştüklerine tesâdüfen rastlamıştım. O zaman onlara, “Ne
yapıyorsunuz?” dediğimde, hemen kendilerine gelmişlerdi...
Ama Kültürümüz‟ün bu gerçekliklerinden az çok bir şeyler
bildiğim için, o anda onlardan daha çok ben korkmaya başlamıştım. O anda kendi kendime şöyle düşünmüştüm:
17
Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat Ve Ġnsanlğımıza Yansımaları, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm, En Son Erişim
Târihi: 8.07.2012.
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Şimdi onlara hiçbir nasîhat yapamasam, „Lut Kavmi‟nin
başına gelenlerden biliyorum ki, maddî ya da mânevî ateşin
kıvılcımı o anda belki bana da uzanabilirdi. Bu sebepten o anda, „Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!‟ ya da „Her koyun
kendi bacağından asılır.‟ diyemedim. Çünkü Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in, „Bir kötülük gördüğünüzde onu ya elinizle ya da dilinizle menediniz! Elinizle veyâ dilinizle buna
engel olamıyorsanız, hiç olmazsa o kötü işe kalbinizden muhalefet ediniz.‟ sözünü yerine getirmek için, hemen onları odama çağırmıştım.
Odamda onlara, genel ahlâka uyulmamasının getirdiği
felâketin umumîliğinden bahsederek, bir açıklayıcı bilgi verip, „kalbinizden muhalefet ediniz.‟ sözünden dolayı sorumluluktan, kuvvetli bir ihtimalle, biraz daha kurtulmaya çalışmıştım.
Yakın târihlere kadar böyle çirkinlikler genel olarak açıktan açığa yapılmıyordu, tâ ki ANAP‟lı bir Bayan Bakan‟nın bunu Ankara‟da, bir erkekle, kameralar önünde, açıktan
açığa, gerçekleştirip bütün dünyâya yayıp duyurmasına kadar...
Bu Bayan Bakan‟nın bu rezilliğinden sonra açıktan öpüşmeler, sârî bir hastalık gibi her tarafa yayılmaya başlamıştır. “Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah‟ın her şeye gücü
yeter.” âyetine göre, kötülüklere öncülük etmenin faturasını
şimdi hele bir düşününüz.
İyiliklere öncülük etmek ne kadar kazançlı ise, kötü
örnek olmanın sonucunun da, o kadar, kötü olacağını aklı o

.Nisâ Sûresi, âyet 85.
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lanlar, hemen kestirebilirler. Ya akılları yoksa o zaman onlar, mâsumdurlar… İmâm-ı Gazalî, çok aptallara bile, sorgusual muâmelesi yapılmayacağını söylüyor.
Neden? Çünkü sorumluluk, iyi ve kötüyü çözen, akıldan
dolayıdır da, ondan…
Günümüzdeki durum mâlumunuzdur... Hangi birini îkaz
edip sorumluluktan kurtulacaksınız ki?
Sonra günahların artışı, sâdece, bir konuda değildir ki…
O yüzden dışarı çıktığımızda, daha çok yapılan günahları görmemek için, çoğunlukla önümüze bakıyoruz ki, sağa sola bakarak, bu çirkinlikleri görüp de îkaz edememe nedeniyle, sorumlu bir duruma düşmemek için…
Ne zaman yanlışlıkla böyle açıktan günah işleyenleri
görseler, gözlerini, gayri ihtiyârî olarak, hemen karşıdaki
sönmüş yanardağın kraterine çevirmeden edemeyenleri ben
biliyorum; Allah (CC) etmesin, Allah‟ın (CC), gazâba gelerek, cezâ yağdırmak için, „belki bir sâniye sonra‟ dağın tepesinden lavları püskürtecek mi diye...
Vazgeçemeyenlere ricâ ediyorum, yapacaksanız bile
günahlarınızı, gizli olarak yapınız da, bizlerin ve bütün insanların kanlarına girmeyiniz! Ne olur, lütfen…


Facebook‟ta tanıştığım bir arkadaş, Derviş Yunus‟tan, şöyle yazmış: “Emeksiz
zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermâyesi din olanın rehberi şeytan olmuştur.” İlk
başta korktum doğrusu... “Söleyene değil, söyletene bak diyorlar ya...” Çünkü görünüşte
ben de bu du-rumdaymışım gibi geldi bana... Neden? Görüyorsunuz ya hep dinî konuları
konuşuyorum. Bunun üzerine kendimi tekrar gözden geçirdim. Allah‟a (CC) şükür ki benim
için bunda bir sermâyeden ziyâde, çok riskler var... Bâzı etkin çevrelerde dinî alerjinin
yüksek olduğu bu devirde dinle uğraşmak ateşten bir gömlek, ikinci sınıf bir kimse ya da
„gerici (!)‟ olmanın da ilk göstergesi... Buna rağmen inandığım yolda zorla da olsa,
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Şu Cennet Yurdumuz‟da, hep birlikte huzurlu olarak yaşamak için, özgürlükçü bay ve bayan kardeşlerimizden bizim de, „rahatsız edilmeden ve korkutulmadan yaşam‟ özgürlüğümüze katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu da bizim
vatanımızda, huzur içinde yaşamak için, özgürlük haklarımızdan değil mi?
Sonuç
Bölümüm girişinde sözü edilen, resimdeki, târihî zâtın
amaçları doğrultusunda, kendi hâtıratındaki deyimiyle, „Din‟in toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasının‟ gerçekleştirilmesi için, insanların, adı geçen zihniyetin misyonu gereğince, plânlı bir şekilde baskı altına alınıp, tamâmen ölçüsüzleştirilerek ya da onları örnek alıp hemen hemen, ölçüsüzleşerek
çılgınlaştırdığı, şu günümüzdeki, felâket, fitne ve fesatlardan
yalnızca biri olarak, şu sıralarda artan, kadın ve çocuk cinâyetleri seviyesine bile, tahammül edememeye, feryat ve
şikâyet etmeye baĢlamıĢ bulunuyoruz.
Ama günden güne hızla arttığını gözlemlediğimiz, bu
Kültürel câhilliğe dayalı, ölçüsüzlüklerin artması oranında,
huzursuzlukların, fitnenin, fesatların ve çeşitli şiddet ve öldürme olaylarının, vatan hâinliklerinin, daha da artmakta
olduğunu, sonuç olarak, „Din‟in toplum üzerindeki etkisinin
sorumluluktan kurtulmak için, kararlı olmam gerekiyor. Ateist bir hocam vardı. Derdi ki
“Hak bildiğin yolda tek de olsa gideceksin! Riskine rağmen devam ediyorum. Beni îkaz
eden arkadaşa teşekkür ediyorum.
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azaltılmasının‟, artık meyve verme dönemine geçtiğini, ibretle görüyor ve seyrediyoruz.
Bu gidişin hayra işâret olmadığını ve de ölçüsüzlüklerimizle sebep olduğumuz, niyet ve günahlarımızla bunda,
gerek iyi örnek olamamakla, gerek ilgisizlikle, gerekse çeşitli
desteklerle, fert fert katkımızın olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yoksa Yurdumuzdaki kardeşlerimizden, câhil kalmış,
bir zihniyetin dillendirdiği gibi, suçlu, belli bir kesim değil,
ölçüsüzlük ve ilkesizlikte ya da çeşitli desteklerde, sâhip olunan, oranlara göre, bir dağılım çerçevesinde herkestir.
Tabiatıyla suçluların çoğunluğunun, Kültürel ihmalkârlar topluluğuna ek olarak, asıl, bu yazının yazılmasına sebep
olan resimdeki târihi politikacı gibi, Kültürel (Dinî) gelişmelere köstek olup, İslâmî Ve Kültürel Yozlaşma‟nın fitillerini ateşleyip onu, savunup geliştirerek, Kültürel ilkesizliği ve
ölçüsüzlüğü meşrep kabul eden, bozuk zihniyet tarafında olacağı açıktır.
Memleketimiz‟de, özellikle, bu bozuk zihniyetli kardeşlerimizin sebep olacağı, böyle fitne, fesat ve felâketlerin,
bunlar tarafından hiç de beğenilmeyen, çoğu kere „dinci,
göbeğini kaşıyan‟ gibi, aşağılayıcı sözlerle, tasvir edilen, asîl
ve sâmîmi Halkımızın18 ve Müslümanların, çocukların, din18
Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak
Görmek Ġsteyenler,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20
VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20
VE%20DIġ%20BASKILAR.doc, En Son Erişim Târihi: 11.05.2014.
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dar yaşlıların ve hayvanların yüzleri suyu hürmetine geciktirildiğini kaynaklar bildiriyor. Ne zamana kadar geciktirilecek? Bir de bunu düşünmeli, değil mi?
Kendilerini kaymak tabaka, seçkin tabaka ya da Halkın
üstünde gören bu zümrenin günümüzdeki temsilcileri, geçmişlerindeki kurumsal hatâlarını kabul edip öz eleştiri yapmadan, onlarla yüzleşmeden, Müslümanlardan (Halktan)
özür dilemeden, kendilerini yenileyip güncellemeden, hâlâ da
o hatâlar doğrultusunda ısrar ettikleri müddetçe, kuvvetle
muhtemeldir ki, gelecekte bunlar, o toplum için daha yüktürler, ayak bağıdırlar, ayak bağı olmaya da devam edeceklerdir; bir fâre çıkıp o ayak bağını kemirene kadar…
Bu sonucu tahmin etmek güç değildir. Bu Zihniyet‟in,
toplum nezdindeki, îtibarlarının gün geçtikçe zayıflaması, fârenin geleceğinin yakın olduğunu gösteriyor. Bu emeklerimle
onları uyarmakla, târihî potansiyellerinin bir an önce Millet
ve Memleket hizmetine dönüşmesine katkı sağlamaktan, başka amacım yoktur. Olabilirse, bu katkımın kendi çapımda bir
hizmet olacağı inancını taşıyorum.
Bizler gibi, Müslüman Mü‟minlere de düşen görev, ilkeli
ve tarafsız uyarıları bıkmadan sürdürmek, geçmişleri ile bir
an önce yüzleşmelerini hızlandırarak, potansiyellerini, bir
an önce, Milletimiz‟in hizmetine yönlendirme çabası içine
girmelerini sağlamaktır. Ben de âcizâne, işte bunu yapıyorum. Peygamber (SAV)‟in üst üste üç kere tekrarladığı,
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“Din nasihattir, Din nasihattir, Din nasihattir…” sözünün
anlamı da budur.
Türkiyemiz‟deki bu mâhut zihniyet, şimdiye kadar,
geçmişini irdeleyerek bir ders çıkarma yoluna gitmediği için
hâlâ, „Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.‟ Döngüsü içinde kıvranıp durmaktadır.
Bu zihniyetin önemli iki elemanı, geçenlerde, bir açık
oturuma katılmışlardı. Onları dinlemiştim. Bunların açık
oturumda konuştuklarını ve görüşlerini sıksanız, bunlar iki
damla suya dönüşse, birinci damla, onların bugünkü başarısızlıklarının ilk suçlusunun CumhurbaĢkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN olduğunu, ikinci damla ise, yine başarısızlıklarının diğer suçlusu olarak da, Halkın anlayışsızlığı olduğunu gösterdiği sonucunu çıkarıyorsunuz. Kendilerine hiç toz
kondurmuyorlar.
Öyle şey mi olur? Herkes suçlu, onlar, pîr-i pâk… Oh!
Ne âlâ Kaymak Tabaka!
Yalnız, bu Zihniyetin bu durumlarının, “Hem kel, hem
de fodul” ata formülümüz ile ifâde edildiğini, kendilerinden
başka herkes görebiliyor…
Sonuç-Asıl O Zaman
Bizler, bu Zihniyet‟in de artık, mâneviyatın, insanların
fıtrî ihtiyacı olduğunu anlamalarının, kısaca, çağa uymaları
Taşdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son
Erişim Târihi, 06.05.2014.
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nın gerekliliğine inanıyoruz, onun gayreti içindeyiz, yoksa
dedikodu bize yakışmaz.
Ve yine bizler, bu yüzden, olumlu İslâmî Ve Kültürel
ilkeler uyarınca, bu gayretleri hızlandırarak, bu yüzleşme ve
dönüşümün yapılmasını, bihassa Türkiyemiz‟in hatırı için
arzû ediyoruz. Ve bizler:
- Asıl o zaman, ileriye bakmış olacağız.
- Asıl o zaman, gerçekleri böyle „ortaya koydukça‟, „rekâbet biner‟ endişenizden kurtulacak, daha doğrusu, gerçeklerin hâkimiyetinde kutuplaşma sona erecektir.
- Asıl o zaman, kutuplaşma olmasın diye, şimdilik, titizlik gösterdiğim, kimsenin ad ve meşrebini belirtme hatâsına
düşme endişesinden, belki, kurtulmuş olacağım.
- Asıl o zaman Türkiyemiz’de, umut ettiklerimize kavuşacağız.
- Asıl o zaman, gerçek ölçülerini yitirmiş olan, bahsettiğin ADD ya da KUR‟AN KURSU, herkes nazârında gerçek
değerine kavuşacak,
- Asıl o zaman insanlar, insanlıklarını, insan olduklarını
görecekler,
- Asıl o zaman, bıkmadığımız günler gelecek,
- Asıl o zaman, çok farklı insanlardan ve felsefelerden
bıkmamış olacağız.
- Asıl o zaman, Bakara Sûresi‟nin 195. âyetindeki,
“Kendi kendinizi tehlikeye atmayın!” ilâhî emrinin anlamını
anlayarak, kendi ellerimizle, rûhlarımızın, tâbî (örneğin hormonsuz) yiyeceklerimizin, tâbî çevremizin cellatları olmayacağız. Özellikle şikâyette bulunduğun, bitki örtüsü de, işte o
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zaman, bizzat arzûlamakta olduğun ölçülerde ve güzellikte
olacaktır.
- Asıl o zaman, gelecek nesillerin akıllarını, “bu kaynaklarla yanıltmamış ama gerçeklerle aydınlatmış olacağız.
ĠĢte o zaman, o hayırsız devirlerin bitmiş olduğuna göreceğiz.
- Asıl o zaman, hep geleceği konuşuyor olacağız.
- Asıl o zaman, gerçek dışılıklar azalacak, herkesin düşünceleri gerçeklerde birleşecek, asgarî müştereklerde anlaşıp birbirimize yaklaşacağız.
- Asıl o zaman, Halkını küçümsemeyen aydın, aydın olduğu kadar da, İslâm Ve Kültürü ile bütünleşmiş nesillere
kavuşacağız.
- Asıl o zaman densizlerimizin, İslâm Ve Kültürümüz‟le,
bütünleşmiş olduğunu göreceğiz.
- Asıl o zaman densizlerimizin, uyanışlarıyla, kültürel
ve hayat felsefesi özlemi içinde yanıp kavruldukları, sömürgeci zihniyetin Yurdumuz üzerindeki, iştahlı ağız suları kuruyacak, paralel yapılanmalar ortadan kalkacak…


http://www.aksam.com.tr/siyaset/ciae-gulen-adam/haber-292688, En Son
Erişim Târihi: 06.05.2014.
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CİA Erdoğan‟ı neden hedef aldı

- Asıl o zaman, „bir eli yağda bir eli balda olarak…‟
büyürken ve hayattan kâm alarak yaşarken, yaptıkları büyük
israflar içinde, seçkin ve üstün sınıf olma ölçüsü anlarında,
yaşadıkları şu dünyâda, aşağıda görüldüğü gibi, açlık çeken
ve kuru ekmeğe hasret kalan, birisinin yüzü gülecek…

Birisinin yüzü gülecek…


. Edmond S., Cia Erdoğan‟ı Neden Hedef Aldı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/, En Son
Erişim Târihi: 06.05.2014.
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- Asıl o zaman, “Ey îman edenler! Kendiniz, ana babanız
ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun“ âyetinin
paralelinde yetişmiş dürüst nesillere kavuşacağız.
Bugün ne yazık ki, “her fikre ve düşünceye açık olursak,
gelecekte orta yeri mutlaka buluruz...” demiş olmana rağmen, açık fikirliliğim nedeniyle seçmiş olduğum, târihi bir
belgeye ilişkin, göstermiş olduğun, tepkinin ürünü olarak bu
yazı ortaya çıkmış bulunuyor.
Son söz olarak da, İslâmî Ve Kültürel zihni birliğimiz
sağlandığında:
- Asıl o zaman, „Her fikre ve düşünceye açık olacak‟, ayrı tellerden, ayrı özentilerden, ayrı havalardan bahsetmeden,
kuvvetle muhtemeldir ki, senin deyiminle, „Orta Yeri’ buolacağız.
Görmüş ve tecrübe etmiş oluyoruz ki, akıl ve gerçeklerden kopunca, tekrar onlara dönmek meğer ne kadar zormuş!
Bugün asıl bu gerçeği de, daha yakından hissetmeye
duymaya başlamış bulunuyorum:
Emek ve düşüncelerimi, herkesin yararlanmasını sağlamak amacıyla böylece, biraz daha açarak, Ġslâm Ve Kültü-



Nisa Sûresi, âyet 135.
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rümüz‟deki gerçeklerin ışığı altında, objektif olarak arzetmiş bulunuyorum.
Esenlikle kal, kıymetli arkadaşım…
- İşte, esenliklere de, asıl o zaman, kavuşacağız!
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