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Evrenlerde ya da
âlemlerde
yaratılmış ve yaratılacak olan,
bütün
maddî ve mânevî varlıklara âit,
Allah’ın (CC)
kesin bilgilerine yâni gerçek bilgilerine
“Allah’ın Şâhitliği”
denir.
Allah’ın (CC)
bu bilgilerden
Peygamberi Muhammed Mustafa (SAV)’e
dilediği kadar
bildirdiklerine de,
“Peygamberin Şâhitliği”
denir.
Bu şâhitliklere göre,
evrenlerde yâni âlemlerde
yaratılmış ve yaratılacak olan,
her bir şey, olay, fikir veyâ söz,
bu
şâhitlikler çerçevesinde olduğu gibidir.

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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Her bir şey, olay, fikir veyâ söz,
yer ve zamanı geldiğinde,
Allâhü Teâlâ’nın
Er-Reşîd1 isminin
tecellîsi ile gerçekleşmektedir.
Bir kimse,
“Ben şâhitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve
şâhitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resûlüdür”
derse,
bu kimse,
Allah’ın (CC)
Kur’an’da
bildirdiklerinin ve
Peygamberi’nin söylediklerinin
gerçeklerle örtüştüğünü,
bu inanma çerçevesinde,
söylemiş demektir.
Bu kişi,
bu söylediklerine,
aynı zamanda,
kalben de inanırsa,
o
artık inanmış,
İslâm’a girmiş ve
Müslüman olmuştur.
“Müslüman olmuştur.” demek,
1

Reşîd: “Bütün işleri ezeli takdîrine göre yütütüp, bir nizam ve hikmet üzere aibetine ulaştıran”

demektir.
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aslında,
o
kişinin,
Allah’ın (CC) ve Peygamberi’nin şâhitliklerini,
yâni
onların,
böyle kesin bilgilere (gerçek bilgilere)
sâhip olduklarını,
kabul ve tasdik etmiş olması
demektir.
Bu olay,
o
kişinin,
Allah (CC) ve Peygamberi’ne,
inanmasının adıdır ve
gerçek bir inanmadır.
İslâm’da
bu inanmaya,
Şerî Îman denmektedir2.
Zihin ve zihin dışında görünen ve
görünmeyen âlemlere âit olayların,
insanın beyninde uyandırdığı
şuur ve inanç kavramlarının,
genel olarak
incelenmesi sonucundaki tasniflerle,
2
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve Aşırı Uçlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EHLİSÜNNET%20(ORTA%20YOL’DAN%20GİDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLİSÜNNET%20(ORTA%20YOL’DAN%20GİDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.docx, En Son Erişim Târihi:
03.12.2013.
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İslâm’daki îmânî mevzûların,
birebir
çakışması,
elbette
tasavvur edilemez.
Bu sebepten,
İslâm dinindeki
îmanî mevzûların,
ayrıca
“ilmühâl kitaplarında”
tek tek
incelenmesi zarûrîdir (gereklidir).
Îmanî konularla ilgili
bu bilgilere,
“Şer’î Bilgiler”
denir.
Okuyucular takdir edeceklerdir ki,
Âhiret açısından,
asıl
hayâtî olan da,
İslâm’daki
îmanî mevzulara ilişkin olan,
bu
Şerî Bilgiler
olacaktır.
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İslâmî İlim alanında (Istılahta),
Şer’î Bilgiler’i bilmeyen
Müslümanlara
“câhil”;
Şer’î Bilgiler’e inanıp
onlarla
amel edenlere
mü’min;
Şer’î Bilgiler’e inandığı hâlde
onlarla
amel etmeyenlere
günahkâr ve / veyâ “fâsık”;
Şer’î Bilgiler’e
inanmayanlara ise,
“kâfir”
denir.
Tasavvuf’ta
“İlim Allah’ı (CC) bilmektir.” sözü
çok geçer.
Bu sözden maksat,
insanları,
Allah’ın (CC) rızâsına ulaştıran
bilgilerin bilinmesidir.


.Istılah: Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları. Bir ilim veyâ mesleğe âit kelime. Terim. Erbab-ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime. Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak.
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