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“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 gizliyor-sunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz
her şeyi bilirim. Siz-den kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmış olur”
Mümtehine Sûresi, âyet 1
“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

Âidiyet
Memleket müdâfâsı gibi, olağanüstü günler, bâzı câhillerimizin bilgisizlikleri nedeniyle, âidiyet kavramından dolayı, çoğu kere, îmanlarının
tehlike ile karşılaştığı anlar oluyor.
Dolayısıyla, böyle olağanüstü durumlar, “Emr-i Bi’lma’ruf Ve
Nehy-i Ani’lmünker-İyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” görevi sebebiyle benim için de, daha çok, bilgilendirme ve îkazlarıma hız
verdiğim günler olmaktadır…
Âidiyet kelimesi, bir tarafa âit olma ya da olmamayla ilgili bir kelime ya da kavramdır. Meselâ bugün öyleleri var ki, bunların ana, baba ve
ataları, Türk olarak bu Vatan’da doğup büyümüşlerdir. Bu eski insanların
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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bu günkü neslinden, öyleleri ortaya çıkabiliyor ki, bunlar her nedense, bir
değişime uğrama bahtsızlığı içinde bulunuyorlar. Bunlar hâlâ bu Milletin
ekmeğini yedikleri, binbir türlü nîmetlerinden faydalandıkları hâlde, Müslümanlara karşı, bir nefret içinde yetiştirilmiş oldukları için, sürekli bir başkalaşmışlık içinde bulunuyorlar. Bu nedenle, Memleketimiz’de yeşermeye
başlayan şu son zamanlardaki, İslâmî gelişmelere gösterdikleri tepkilerinin
birer sonucu olarak, kendilerini, Yurdumuz‟da bulunan, günümüzdeki Müslümanlardan saymayıp, başka bir âidiyeti kabul etmekte hiç terddüt etmiyorlar…
Bu tercihin başka türlüsü de olmuyor değil, tabiatıyla… Meselâ adam örneğin ABD’de yaşıyordur. Ama Türklüğünü, Müslümanlığını unutmamıştır, kendisini hâlâ Türk ya da Türkiyeli saymaktadır. Âidiyet konusunda
böyleleri de var…
Maddî Ve Mânevî Âidiyet
Âidiyet Kavramı, maddî, mânevî olarak, önce ikiye ayrılabilir. Her
ikisi de yerine göre çok önemlidir. ABD’de yaşıyan bir Müslüman’ın, örneğin, oranın vatandaşlığında olması, onun maddî bir âidiyeti sayılabilir. Ama
bu insanın kendisini, hâlâ, Türkiyeli bir Müslüman olarak görmesi, sayması,
onun mânevî âidiyetini oluşturur. Burada bu iki âidiyetten önemli olanı,
elbetteki, mânevî olanıdır. Bu örneğe ilişkin olan, maddî âidiyetin, kişinin
inancı açısından, pek önemi yoktur… Bununla berâber, öyle durumlar vardır ki, bâzen maddî bir âidiyet, inanç açısından, îtikadî açıdan, birinci sıraya dahî geçebilmektedir.
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSİYONÂİDİYET,%20HEYBE%20MODELİ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜŞ%20BU
%20AÇIKGÖZLÜK!.pdf
Maddî Âidiyet
Müslümanlarla gayrı Müslimlerin, meselâ cephede savaş durumunda olduğunu düşününüz. Müslüman ordusunda bulunan, Müslüman bir askerin, yolunu şaşırarak yanlışlıkla, gayrımüslimlerin içine düştüğünü farzedelim. Dikkat ederseniz, âidiyet açısından, bu asker kendisini, mânevî olarak, Müslümanlardan saysa bile, gördüğünüz gibi, maddî açıdan, yâni zâhirî
açıdan (görünen durum açısından), düşmanların içinde bulunmakta, zâhirde,
onlardan görünmektedir.
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Savaş sırasındaki böyle bir durum, âidiyet açısından, büyük bir önem
kazanmaktadır. Şöyle ki:
İslâmî hükümlere göre, örneğin ticâret gibi, tanımlanmış bâzı ilişkilerin dışında, Allah (CC) düşmanı olanlarla yüzgöz olmak1, çok tehlikelidir. Bir de savaş sırasında, yanlışlıkla da olsa, düşman tarafında bulunan,
bir Müslümanın da, durumu âidiyet açısından, ayrıca bir önem arzetmektedir. Buradaki durum, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in “Kimin sayısını
artırırsanız, onlarla birlikte haşrolacaksınız” ya da “Düşmanların sayısını
artıran onlardandır” hadislerinin kapsamına girmesinden dolayıdır.
Allah Düşmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜŞMANLARI.pdf
Gayrimüslimlerin ahlâkları, Allah‟a (CC) eş koşmaları yüzünden, en
kötü bir huy içinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, insânî huylar, âdetâ bir
kânun etkinliğiyle, sarî bir hastalık gibi, kişiden kişiye ânında geçmektedir.
Gayrimüslimlerle ilişkilerin bu kadar hassas olmasının nedeni, ilâhî
kutsallarımızın düşmanı olarak nitelenmiş olan, onların bu kötü huylarından, Allah’ın (CC), en çok sevdiği, mü’minleri koruma amacından kaynaklanmaktadır2. Yâni yukarıda savaş anındaki ilişki örneğinin çok hassas olarak
yorumlanmasının ilk nedenlerinden biri, bu husustur. Ancak burada şu
husûsun da belirtilmesi gerekir. Düşman ordusu içine, örneğin câsusluk gibi
işler için, görevlendirilmiş olarak gidenler, bu kapsâmın dışındadırlar.
Mânevî Âidiyet
Başkalarına karşı, kalbî sevgi ve kalbî bağlılık gibi, bütün duygusal
tezâhürlerin hepsi, İslâmî hükümler açısından, ilgi duyulanların her biriyle,
tamâmen birer mânevî birliktelik ve bütünleşmedir3. Bu bütünleşmenin öne-

1
Temiz, M., Allah Düşmanları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜŞMANLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜŞMANLARI.docx, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
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.
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, En Son Erişim Târihi: 27.09.2013.
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mi, kişinin bu sevgi bağıyla, sevilende (sevgilide) fâni (yok) olup, tek bir vücut gibi, tekleşmeden dolayıdır.
Sevgi İletkeni
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 (SAV)’le gönderilen İslâm Dini’nin temelinin sevgi
(muhabbet) olduğunu da biliyoruz.
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?
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, sevenle ile sevilen arasında sevgi, bir çeşit
huy köprüsüdür. Demek oluyor ki sevgi, sevenle sevilen arasındaki huyların
geçişi için, mânevî bir iletişim iletkeni oluyor.
Bakır iletken koptuğu zaman, nasıl akımın akışı kesiliyorsa, sevgi
zedelendiği ya da ortadan kalktığında da, huy iletişimi de 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
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iletkenden, bu iletken kullanılarak, bu sefer de, sevilen kötü şeyden ve
insandan sevene doğru kötülükler akmaya başlar.
Demek ki, sevgi ortadan kalktığı zaman, gerek kötü insandan gelen
kötülüklerin ve gerekse iyi insandan gelen iyili huyların, akışlarının kesildiklerini görüyoruz…
Bu sonuç bize neyi öğretiyor?
Bu sonuç bize demektedir ki, sevgimizi bol keseden kullanmayacağız.
Sevilecek şeyle ve kimselerle, sevilmeyecek şeyi 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!
İki Gizli Ve Bir Şuurlu Tehlikeı
http://mtemiz.com/bilim/İKİ%20GİZLİ%20VE%20BİR%20ŞUURLU
%20TEHLİKE.pdf
Sevgiyle İlgili Âyetler4
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
dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ır4
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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maklar 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 da 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 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, sevgi besleyerek, bir hâin, inkârcı ve kâfirde fâni
olarak 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.-Âli İmrân Sûresi, âyet 28”
İlişiği kesilmiş olması, Allah‟ın (CC) düşmanlarında yok olarak,
onlarla tek vücut olmak demektir. Bu durum da, Allah (CC) korusun, bir
açıdan, kişinin dininden dönmesi olmuyor mu?
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler;
(onlar) 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”
Elmalılı Hamdi Yazır gibi, bâzı ilim adamlarına göre, bu âyet, aynı
zamanda, Türkleri anlatmaktadır.
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Şimdi bir düşününüz! 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
onlara yukarıdan bakmak, onlara karşı gururlu ve kibirli davranmak, cihatın 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”
Sonuç
Sonuç olarak, âidiyet kavramını canlı tutmak, sevgimizi vara-yoka
harcamamak5 için, önemli bir kıstas oluyor…
5
Temiz, M., Benden Söylemesi… Gerisini Siz Bilirsiniz! Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESİ%20GERİSİNİ%20SİZ%20BİLİRSİNİZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESİ%20GERİSİNİ%20SİZ%20BİLİRSİNİZ.doc
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