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İslâmî ölçülere göre
her bir insanın inanç sayfasında,
îmânî ve îtikâdî konularda,
ilmî açıdan,
ortalama bir koordinatı vardır.
İslâm Ve Kültürümüz‟deki İslâmî Ve Kültürel Hayat
Nizâmı‟na göre,
her bir kişinin inanç sayfasında kendi yerinin koordinatını
ilmî açıdan
görmesi hâlinde,
yazılan ya da okunan yazılar,
daha faydalı olabilir.
Bu nedenle önce,
Dünyâ‟daki bütün insanları,
İslâm Ve Kültürümüz‟deki İslâmî Ve Kültürel Hayat
Nizâmı‟na göre,
inanç ölçeğinde,
ilmî olarak,
genel bir sınıflamaya
sokmakta fayda
vardır.

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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Bu sınıflamada:
Müslüman olmayanlar ile Müslüman anne ve babadan
doğdukları ve
nüfus cüzdanlarına göre
Müslüman gibi
göründükleri hâlde,
İslâm ile hiç ilgileri olmayanları,
örneğin, ateist, teist gibi gruplara dalmış olanları
birinci gruba sokabiliriz.
Allah‟a (CC) eş koştukları ve İslâm îtikâdı dışında
kaldıkları için,
İsrâ Sûresi 97. Âyeti‟nde,
“Onları Kıyâmet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak
yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer Cehennem‟dir.
Cehennem‟in ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.”
şeklinde bildirildiği gibi,
bunların
Âhiret‟te nasipleri ve huzurları yoktur.
İslâm îtikâdında,
Bu grupta olanlara
aşağılamak kastinden öte¥,
bilimsel terminoloji olarak,
„gerçekleri örten‟ anlamında,
„kâfir‟ deniyor...

¥
İslâm, cihanşümul bir hayat tarzıdır. İslâm’da anlayışında Allah’ın (CC) hiçbir yaratığının aşağılanması
doğru değildir. Çünkü ileride kimin ne olacağını kimse bilemez. Sonunda bakarsın, beğenmediğin bir kâfir seni
sollamış ve senin önüne geçmiş olabilir. Bunun örnekleri çoktur.
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İkinci grup olarak
Müslüman anne ve babadan doğanları ve kendilerini
Müslüman sayanları düşünebiliriz.
Bu grup içinde îman ve îtikatları düzgün olan
Müslümanlara mü‟min deniyor…
Mü‟minlerden,
son nefeslerinde de îmanlarını koruyanlar,
Cennet‟e giderler.
Günahsız kimse olmadığına göre,
bunların içinde
günahları af edilmemiş olanlar,
az da olsa, çok da olsa,
cezâlarını çektikten sonra
Cennet‟e vâsıl olurlar.
Bu ikinci gruptaki Müslümanlar içinde
İslâm‟ı yaşamayan,
ama kendilerini Müslüman sayanlar da
vardır.
Bunlara
genel olarak
fâsık denir.
Bunların bir kısmı içinde,
İslâm‟ı çok iyi bildikleri yâni câhil olmadıkları hâlde,
nefislerinin kurbanı olup,
güzel ve sâlih amel işlememiş olanlar çıkabilir.
Bunlara
amelî fâsık denir.
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Câhil olmadıkları için
bunlar içinde,
îman ve îtikatlarını koruyanlar
olabilir.
İlimleri sâyesinde îtikatlarını korumuş olan
bu kimseler,
mü‟min Müslümandırlar.
Ama bunların,
günahları ve Âhiret yükleri çok fazladır.
Günahları çok olan
bu amelî fâsıklar
son nefeslerinde,
mevcut îmanlarını koruyabildikleri takdirde,
cezâlarını çektikten sonra
Cennet‟e giderler.
Bu amelî fâsıkların,
ellerinden geldiğince
İslâm‟ı yaşamaya çalışan,
mü‟min Müslümanlardan farkları,
şudur:
Bu fark bunların,
sâlih amellerinin olmayışı ya da çok az oluşudur.
Bu ikinci gruptaki Müslümanlar içinde
“ayakları kayarak”
îman ve îtikatlarını koruyamayanlara
îtikâdî fâsık denir.
Bunlar
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çok
fazla olabilir.
Îtikâdî fâsıklar da,
bilimsel sınıflama açısından,
kâfir sayılırlar.
Dünyâ‟ya gelişimizin amacı,
denenmek ve sınava tâbîtutulmak
değil mi?
Dolayısıyla hayatta
Müslümanların karşılarına yüzlerce, binlerce tehlike ve
sınavlar çıkmaktadır.
Hadiste bildirildiği gibi,
özellikle câhil Müslümanlarla
şeytan
çocukların topla oynadığı gibi oynamakta,
îmanlarını çalmaktadır.
Ya da bunların câhilce söz ve davranışları yüzünden,
„ayakları kaymakta‟,
Îmanları
gitmektedir.
Bu yazımın konusu,
görüldüğü gibi
İslâm‟da
îmânî ve îtikâdî
bir sınıflamayı oluşturmuştur ki,
her Müslüman
inanç sayfasında,
kendi durumunu
ilmî açıdan,
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üç aşağı-beş yukarı
kestirebilsin.
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