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Sevgi iletkeni ama… Bak da gör neler oluyor?
Yâni bile bile
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dışında, bu dönüşümü, “iki gizli ve bir şuurlu tehlike”
diye özetlemek mümkündür.
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“Ey inananlar!
Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız
olan kimseleri dost edinmeyin -Mümtehine Sûresi, âyet 1”
“Müminler,
müminleri bırakıp da kâfirleri
dost edinmesin ve onu her kim yaparsa, Allah‟tan
ilişiği kesilmiş olur-Â. İmrân Sûresi, âyet 28.”

Tasavvuf’ta Sevgi İletişimi
Mûsâ (AS)’a “Kelîmullah”, İsâ (AS)‟a da “Rûhullah” deniyor, biliyorsunuz.
Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (SAV); Efendimiz’e ise, Allah‟ın (CC) Sevgilisi-‘Habîbullah’-denmektedir. Bunu, Allah‟ın (CC) Peygamberimiz‟e sevgilim (habîbim) demesinden de, zâten biliyoruz. Bu nedenle, Peygamberimiz’le gelen İslâm dininin temelinin sevgi (muhabbet), olduğunu söyleyebiliriz.
Sevgi dinimizin, insan hakları gibi, bir alâmeti, temel bir göstergesidir.
Düşününüz bir kere! Sevgiye dayanmayan hangi bir işten, ne hayır geliyor?
Her hangi bir hususta, konu ile ilgili bir inanç ve îman oluştuktan sonra, onun
gelişmesi, sevgiye dayanmıyor mu? Sonra İslâm‟ın en önemli kavramı olan,
îmanın gelişip olgunlaşması, sevgi ile olmuyor mu?

Ω
. Pdf dosyalarında 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 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
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Demek ki sevgi İslâm’ın, bir olmazsa olmazıdır. İnsan hakları gibi,
başka olmazlar da var. Ama sevgi birincisi olsa gerektir.
Tasavvuf‟ta, derviş ile mürşit arasındaki ilişkinin sürdürülmesini sağlayan husus da, bu yüzden, dervişin mürşidine olan sevgisidir. Bu sevgi köprüsü zarar görmediği sürece, mürşidi vâsıtasıyla, dervişe akan feyiz kesilmez
ve sürer.
Başka bir sözle ifâde etmek gerekirse sevgi, elektrik ile bakır iletken arasındaki ilişkide olduğu gibi, derviş ile mürşidi arasındaki bir feyiz köprüsü
ve iletkenidir.
Bakır iletken koptuğu zaman, nasıl akımın akışı kesiliyorsa, sevgi zedelendiği ya da ortadan kalktığında da, feyiz kesilir. “Kişi sevdiğiyle berâberdir.”, “Kişi sevdiğiyle berâber haşrolur.” gibi hadisler, bu görüşlerin
delillerini meydana getiriyor.
İslâmî açıdan sevilmemesi gerekli şeylere duylan sevgi de, yine sevenle
bunlar arasında da, bir iletkenlik görevini meydana getirmektedir. Yâni İslâmî açıdan, sevilmemesi gerekli şey ve kişilerin sevilmesiyle kurulan iletkenden, bu iletken kullanılarak, bu sefer de, sevilen kötü şey ve insandan
sevene doğru kötülükler akmaya başlar.
Demek ki, sevgi ortadan kalktığı zaman, gerek kötü insandan gelen kötülüklerin ve gerekse iyi insandan gelen iyiliklerin, akışlarının kesildiklerini
anlamak mümkündür.
Bu sonuç bize neyi öğretiyor?
Bu demektir ki, sevgimizi bol keseden kullanmayacağız. Sevilecek şey
ve kimselerle, sevilmeyecek şey ve kimseleri iyice öğreneceğiz!
Sevilecek şey ve kimselerle, sevilmeyecek şey ve kimseler, bugün tahsille ve bilimle öğrenilecek şeyler değillerdir. Bunları bugün öğrenmek isteyenler bu bilgileri, ancak İslâmî ilimle ve / veyâ İslâmî eğitimle öğrenebilirler!

2
İKİ GİZLİ VE BİR ŞUURLU
TEHLİKE
Sevgi iletkeni ama… Bak da gör neler oluyor?
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Sevginin Zedelenmesi-İletkenin Kopması
Sevginin zedelenmesi nasıl olur? Bu zedelenme çeşitli şekillerde olur ve
sonuçta iletken kopar.
Sevenin sevdiği hakkında, İslâm Ve Kültürümüz’ün esaslarına dayanan, her türlü olumlu düşüncelere, bilimsel tâbiriyle, pozitif dalga veyâ pozitif düşünce denir. Mü’minler arasındaki pozitif dalga veyâ pozitif düşünce,
seven ve sevilen mü’minler arasındaki sevgiyi artırır.
Bir kişinin, bir insan ya da mürşidi hakkında, taşıdığı her türlü
tereddüt, şüphe, îtimatsızlık, dedikodu, sûizan, kötü niyet ve inançsızlığın
her biri, olumsuz düşünce ya da negatif dalga adını alır. Bu negatif dalgaların her biri sevgi iletkenini, yâni örneğin dervişin mürşidi ile kendisi arasındaki sevgiyi zedeler, ortadan kaldırır.
Derviş, şeytanın verdiği bir vesveseyle ya da karşılaştığı bir dedikodu
sebebiyle, seveceği kişiye karşı, böyle olumsuz bir düşüncenin ya da negatif
dalganın kalbinde meydana getirdiği olumsuz bir durum hâlinde, derhal
Allah‟a (CC) sığınıp istiğfar ederek, kalbini pozitif dalgalarla doldurmaya
çalışarak, aradaki sevgi iletkeninin kopmamasını sağlamalıdır ki o sevdiği
kişiden gelen feyiz kesilmesin!
Tehlikeli Sevgiler1
En ileri derecesi aşk olan, sevgide kişinin, sevdiğinde / sevdiklerinde
fâni olma özelliği vardır. Fâni olmak demek, kişinin sevdiği kişiyle, başka
bir ifâdeyle, sevdiği kişinin her türlü hayat felsefesiyle, mânevî olarak, bütünleşmek, her türlü hususta, tek vücut gibi olmak demektir. Onun için mü’minler, tek vücut gibidirler, yalnızca birbirlerini ve Allah ve Resülünü severler…
Aşağıdaki âyetleri lütfen gözden geçiriniz!
“Allah‟a ve Âhiret Günü’ne inanan bir milletin, babaları, oğulları,
kardeşleri yâhut akrabaları da olsa, Allah’a ve Resûlüne düşman olanlarla
1
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLİKELİ%20SEVGİLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLİKELİ%20SEVGİLER.docx, En Son Erişim Târihi: 11.10.2016.
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dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan
râzı olmuş, onlar da O‟ndan râzı olmuşlardır-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
Allah’ı (CC), peygaberini ve Allah’ın (CC) sevdiği kişileri severek
onlarla bir sevgi köprüsü (iletkeni) kurulursa, seven kişi, gelen rahmet ve
pozitif dalgalardan dolayı, çok nîmetlere kavuşur / kavuşmaktadır. Eğer kişi,
sevgi köprüsünü sevilmeyecek kişilerle gerçekleştirirse, o zaman bu köprüden kendisine doğru, zevilmeyecek kişilerden gelen, zulmet (karanlık) kötülükleri akmaya başlar.
Bundan dolayı Allâhü Teâlâ, bunu belirtmek için, mü’minlere ilişkin
olarak âyetinde, “Allah’a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz” demektedir. Anlaşılan odur ki, Allah’a ve Resûlüne düşman olanları sevmekle kurulan köprüden, kendisine doğru bir hayır akmaz. Ama onları seven kişiye doğru zulmet kötülükleri akar. Bunun sonunda, seven kişi,
Allah (CC) düşmanlarında yok (fâni) olur, onlarla bir vücut gibi birleşir.
Bu nedenledir ki, onlarda fâni olmak, yok olmak, onlarla bir vücut gibi
birleşmek, aşağıdaki âyette görüldüğü gibi, İslâm’da yasaklanmaktadır.
Aşağıdaki âyetleri, aynı görüş doğrultusunda okuyarak, tek tek, hele
bir düşününüz:
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu her
kim yaparsa, Allah‟tan ilişiği kesilmiş olur.-Â. İmrân Sûresi, âyet 28”
İlişiği kesilmiş olması, onlarda yok olarak, onlarla tek vücut olmak
demektir. Bu durum da, Allah (CC) korusun, bir açıdan, kişinin dininden dönmesi olmasın!
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı se-verler;
mü‟minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah
yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu,
Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sâhibidir, her
şeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
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Sevgi köprüsü ile kâfirlerle tek vücut olmak, onları dost kabul etmek
değil midir?
“Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları
hâlde, siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve
benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmış olur-Mümtehine Sûresi, âyet 1”
Kâfirlerle ancak cihat yapılır. Cihat, hakkı ve doğruyu onlara öğretmek için, İslâm’ın târif ettiği şekilde, onlarla mücâdele etmektir.
“Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et (savaş)! Onlara sert davran, düşmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası ne kötü bir yerdir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
Demek ki, kâfirlere, münâfıklara sert davranmak ve düşmanlık yapıp
yukarıdan bakmak, onlara karşı gururlu ve kibirli davranmak, cihadın prensiplerindendir.
“Muhammed Allah‟ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa varırken,
secde ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerin
izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil‟deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek
kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların
da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri
öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat
vaad etmiştir-Fetih Sûresi, âyet 29”
“Bir gün, Müslümanlardan biri Muaz (RA¥)’a:
“– Ben seni Allah için seviyorum, der.”

¥

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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“Bunun üzerine Muaz (RA) ona:
“– Seni müjdelerim. Zirâ Peygamber Efendimiz‟in şöyle buyurduğunu işittim.”
“Kıyâmet gününde bir grup insana rahat edecekleri yerler hazırlanır. Bunların yüzü ayın on dördü gibidir. İnsanlar dehşete kapılır, onlar kapılmazlar. İnsanlar
korkuya düşer, onlar düşmezler. İşte onlar, Allah‟ın sevgili kullarıdır ki: onlar için
korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”
– “Ya Resulüllah! Onlar kimlerdir? diye sorulduğunda, Peygamberimiz şöyle
buyurdular:
“– Onlar, Allah için birbirlerini seven kimselerdir.”
Allah (CC), Mûsâ Peygambere şöyle vahyetmiştir:
“Ey Mûsâ! Zâlimlerin evlerine varma, dünyâya bağlı olanları sevme, bunların hastalarına ziyâret etme, öldüklerinde cenâzelerine gitme. Zirâ onlar benim
düşmanımdır.”
Sonuç olarak anlaşılan odur ki, rahmet ve nîmetler mü’minlerle birlikte;
zulmet ve kötülükler de Allah (CC) düşmanları ve zâlimlerle birlikte bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi âyetler, Allah (CC) rızasına uygun olan ve olmayan, nîyet ve
davranışları bildirmektedir.
Evet!
Eğer İslâm‟a inanıyorsak, yaptığımız her şeyi, Allah (CC) rızâsı için yapmalı,
vazgeçtiğimiz şeylerden de, sırf Allah (CC) rızâsı için vazgeçmeliyiz. Yâni bütün
gâyemiz, Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak olmalıdır!
Sevginin Matematiksel Fonksiyonu
Âli İmrân Sûresi, âyet 28’de, “Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu her kim yaparsa, Allah‟tan ilişiği kesilmiş olur.” demektedir.
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İlişiğin kesilmesi, “İnsan sevdiğiyle hoşrolur” veyâ “Kimin sayısını artırırsanız, onlarla haşrolursunuz” gibi hadisler de dikkate alındığında, Allah (CC) korusun, İslâm’dan çıkmak gibi bir anlama gelmiyor mu?
Eğer inanıyorsak, birine karşı gösterilen sevgi, aşağıda şimdi açıklanacağı
üzere, Matematik’te, sıfır ile sonsuz değer arasında bir değer alabilen ve çarpım
özelliği taşıyan, bir değişken gibi, rol oynuyor demektir.
Gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına
karşı beslenen sevgi, S değişkeni ile temsil edilirse bu tanım:
S=”Gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına karşı beslenen sevgi” biçiminde olabilir.
Başka bir ifâdeyle, gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet
ve hayat tarzlarına karşı beslenen, sevginin tehlikesi, burada en kolay bir
şekilde anlaşılsın diye, Matematik metotlardan faydalanarak da anlatılabilir.
Buraya kadarki tanımlarla, M bir Müslümanı, Î mü’mini ve X ise
matematiksel çarpımı temsil etmek üzere, bir Müslüman, en genel biçimde:
M=Mü‟min Çarpı İşâreti S=ÎXS
ile gösterilebilir. Burada mü’mini temsil eden Î aşağıdaki şekilde olacak
demektir.
Î=(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…)
Buradaki rakamlar, mü‟min tarafından kazanılan, kulluk diyebileceğimiz, günah ve sevapları göstermektedir. Yâni numaralar, meselâ 3=Oruç
tutmak veyâ 8=Sadaka vermek veyâhut da 4=Hırsızlık yapmak, 9=Gıybet
etmek gibi, ayrı ayrı, hayırlı ya da hayırsız amelleri temsil etmiş olsun…
Görüldüğü gibi, bir mü’min, îmanlı olan fakat sevap olan amellerin
yanında, kendisini, günahlardan da koruyamayan, bir Müslüman demektir.
Müslüman formülünü tekrar yazarsak:
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M=ÎXS=(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…)XS
olur. Burada Müslümanın mü’min olması durumunda, S değişkeni, kişinin
mü‟minlik derecesine göre, bir ile sonsuz arasındaki bir değer olabilir.
Örneğin S=1 olsa Müslümanın mü’minliği
M=Î=Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…
olur. Ya da S=500 alınırsa bu sefe Müslümanın mü’minlik derecesi:
M=500Î=500(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…)
demektir.
Allah korusun bu Müslüman, gayrımüslim ve emperyalistlere ve
onların âdet ve hayat tarzlarını seviyorsa, ya da tam bir îtikâdî münafık ise, o
zaman S değişkeni:
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu her
kim yaparsa, Allah‟tan ilişiği kesilmiş olur.”
“İnsan sevdiğiyle hoşrolur” veyâ “Kimin sayısını artırırsanız, onlarla haşrolursunuz”
âyet ve hadislerinin ışığı altında S=0 demektir.
O zaman, buna karşı bulunan, M=G=0 sıfır sonucu, bu Müslümanın, İslâm
değerlerinin dışına çıktığını, İslâm’dan gayrımüslimliğe dönüştüğünü göstermiyor mu?
Şimdi, yukarıdaki âyet ve hadislere bakarak, Hristiyan ve Yahûdilere veyâ gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına
karşı, sevgi ve bağlılık gösterenlerin ya da îtikâdî münafıkların, îmânî açıdan,
ne kadar tehlikeli durumlara dönüşmektedir, görüyorsunuz!
Sonuç
Âyetler tekrar gözden geçirilirse burada, “Kâfirleri dost edinen, Allah‟ın dostluğunu bırakmış olur” veyâ “…İçinizden her kim onlara
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yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır” veyâhut da “… kâfirleri dost
edinmesin ve onu her kim yaparsa, Allah‟tan ilişiği kesilmiş olur” gibi ilâhî
tehditleri, son derece, dikkate alma zarûreti açıktır!
İşte yukarıda, Allah (CC) düşmanlarını dost edinenlere ilişkin olan,
âyetlerin nasıl tecellî ettiği, yalnızca konunun daha açık olarak kavranması
açısından, Matematik olarak da incelenmesi bulunuyor.
“Muhakkak o da onlardandır” ne demek, bir düşünsenize!
Bir de bu îkazları kim yapıyor, hemen onun ardından, onu da bir düşünüver!
Onlar kâfir-doğruyu örten-olduklarına göre, “o da onlardandır”
demenin anlamı, açıkça anlaşılmıyor mu? Allah korusun!
Bulunmuş olan G=0… sonucu, îlâhî açıdan, önceki İslâmî kimliğin
gitmiş olduğunu, sevilen, takdir edilen, gayrımüslim insanların mânevî kimliklerine bir başlangıç yapılmış olduğunu gösteriyor. Başka bir ifâdeyle, bu
yeni kimlik demek, mânevî açıdan, artık başka bir kimlikte bir insan demektir.
Bu kimlik dönüşümünün, yalnızca, gayrımüslimleri ve / veyâ onların
hayat tarzlarını sevmeye veyâ münâfıklığa dayandığına dikkat ediyor muşunuz?
Bu insan, bu kimliğe nasıl gelmiştir?
Bu kişi bu kimliğe, Allâhü Teâlâ‟nın kendisine düşman bildiği ve
müminlere bu şekilde duyurmuş olduğu, Hristiyan ve Yahûdilere veyâ
gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına karşı,
beslemiş olduğu sevgi ve dostluk nedeniyle dönüşmüştür. Bu dönüşüm, Allâhü Teâlâ‟nın onu onlardan sayması ve onda, ona uygun gelecek şekilde,
bir dönüşüm yapmasıyla / yaratmasıyla olmuştur.
Şimdi de, Yâsin Sûresi‟inin 82. âyetini de düşün de, Evren’de her an
zerrelerden galaksilere kadar, her şeyi kontrol ve koordine eden, Allâhü
Teâlâ’nın yaratması nasıl oluyormuş, görüver:
“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak „OL!‟ demektir. O
da hemen oluverir- Yâsin Sûresi, âyet 82”
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Kısacası o kişi, önce mü‟min ruhluyken, bundan sonra, öyle olur ki,
za-manla dönüşe dönüşe, tâ varır Hans ya da George ruhlu birisi olur, Allah
korusun!
Şimdi tekrar, özetlemek gerekirse, bir Müslümanın, bile bile, küfrü
tercih etmesinin dışında, farkında olmadan gelen, iki büyük tehlikeden birisi, farkında olmadan îmânî açıdan tehlikeli bir söz söylemesi; ikincisi de özüne zıt düşecek şekilde2, küfr ehline3 duyulan sevgidir4. Münâfıklık ise, farkında olarak, yâni bilerek yapılan bir ikiyüzlülüktür.
Yâni bile bile gayrımüslimliğin tercih edilmesinin dışında, bu dönüşümü, “iki gizli ve bir şuurlu tehlike” diye özetlemek mümkündür.

2
Temiz, M., Şerî Îman, İlim Sevgi, Aşk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ŞERÎ%20ÎMAN,%20İLİM%20SEVGİ,%20AŞK%20VE%20NÎMET,%20BİLİM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ŞERÎ%20ÎMAN,%20İLİM%20SEVGİ,%20AŞK%20VE%20NÎMET,%20BİLİM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.docx, En Son Erişim Târihi: 11.10.2016.
3
Temiz, M., Evreni Ayakta Tutan Kavram Sevmek ya da Sevgi, Cömertçe Harcanan ve Bilinçsiz
Kullanıldığında Tehlikesi Çok Büyük Olan En Güzel Kelime, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGİ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGİ.pdf, En Son Erişim Târihi: 27.09.2013.
4
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLİKELİ%20SEVGİLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLİKELİ%20SEVGİLER.docx, En Son Erişim Târihi: 11.10.2016.
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