ŞEYTANIN ALDATMASINA KARŞI GEREK VE YETER ŞART
İHLÂS
Âyetlerden anlaşıldığı gibi,
ihlâslı Müslümanlara karşı, şeytanın
saptırma ve aldatma yetikisi yok… Çünkü Alah (CC),
ihlâslı kullarını koruması altına aldığını bildiriyor.
Matematik bir
dille ifâde etmek gerekirse,
şeytanın saptırma ve aldatma tehlikesine
karşı gerek ve yeter şart, ihlâslı olmaktır.
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“İblis şöyle dedi:
„Rab’bim! Beni saptırdığın için,
mutlaka ben de Yeryüzü‟nde onlara günahları
süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım’!”
„Ancak içlerinden ihlâslı kulların müstesnâdır‟.”
“Allah şöyle buyurdu:
„İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur‟.
„Sana uyan
azgınlardan başka,
kullarımın üzerinde hiçbir
nüfuzun yoktur’.”
„Şüphesiz ki
onların hepsine vaad edilen
yer Cehennem‟dir‟.”
“Cehennemin
yedi kapısı vardır. O
kapıların herbiri için birer
grup ayrılmıştır.”
“Allah‟tan
korkanlar, elbette
Cennetler‟de ve pınarların
başındadırlar.”
“Onlara:
„Selâmetle güven
içinde oraya girin,‟ denir.”
Hicr Sûresi, âyet 39-46

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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“Hani, Rab‟bin
meleklere demişti ki, „Ben çamurdan bir insan
yaratmaktayım.‟
“Onu tesviye edip, düzeltip de
rûhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın.”
“Bunun üzerine
meleklerin hepsi toptan secde ettiler.”
“Yalnız İblis
etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.”
“Allah, „Ey İblis!
O benim kudretimle yarattığıma
secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi
istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı
oldun?‟ dedi.”
“İblis dedi ki: „Ben ondan hayırlıyım. Beni
ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın‟.”
“Allah, „Hemen çık oradan, artık sen
kovuldun‟.”
“Ve elbette lânetim cezâ gününe kadar
senin üzerindedir.‟ buyurdu. ”
“İblis, „Ya Rab!
O hâlde insanların diriltilecekleri
güne kadar bana mühlet ver‟. dedi.”
“Allah, „Haydi belirli
bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin‟ buyurdu.”
“İblis, „Öyle ise
izzet ve şerefine yemin
ederim ki, ben onların hepsini
mutlaka aldatır, saptırırım‟.”
„Ancak içlerinden
ihlâs ile seçilmiş has kulların müstesnâ‟, dedi.”
“Allah buyurdu ki,
„O doğru, ben hep doğruyu söylerim‟.”
“Andolsun ki,
Cehennemi mutlaka senden
ve onların sana uyanlarından, topunuzdan
tıka basa dolduracağım‟.”
Sad Sûresi, âyet 71-85

İhlâs nedir?
İslâm, Müslüman olup îmanın şartlarına inandıktan sonra, bilirsiniz,
ilim amel ve ihlâstan ibârettir. İhlâsı, kısaca, Allâhü Teâlâ’nın emir ve
yasaklarına gösterilen önem ve ciddiyet diye de târif etmek mümkündür.
âyetle bildirilmiştir ki, şeytan ihlâslı kullara bir zarar verememektedir.
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İhlâs, „temiz ve doğru sevgi, gönülden gelen dostluk, samîmiyet, bağlılık‟ anlamlarında olup, işi severek ve kendini işe vererek yapmak olduğuna göre,
bu bize, ibâdetlerimizi, baştan savmadan onları, şevk ve büyük bir arzû
içinde, yerine getirme uyarısını vermektedir.
Dinde Samîmiyet
Cüneydi Bağdâdi’ye sorarlar: “İhlâsı kimden öğrendiniz?” diye… Cevâbı şöyledir:
Mekke-i Mükerreme’de harçlıksız kalmıştım. Basra’dan para bekliyordum ama gelmemişti. Saçım sakalım çok uzamıştı. Bir berbere girdim.
“Peşin peşin söyleyeyim ki, param yok!” dedim,”Allah rızâsı için saçlarımı
düzeltebilir misin?”
Berber o anda mevki sâhibi birini tıraş etmekteydi. Onu bırakıp beni tıraş
etmeye başladı.
Adam îtiraz etti. Berber, “Kusura bakmayınız efen-dim!” dedi, “Sizi ücret karşılığında tıraş ediyorum. Ama bu genç Allah rızâsı için istedi.”
Berber dahasını da yaptı, bana harçlık verdi.
Aradan birkaç gün geçti, beklediğim para geldi. Ona bir kese altın
götürdüm. “Asla alamam” dedi ve ilâve etti:
“İnan Allah‟ın rızâsı daha değerli1.”
Allah’ın (CC) emri geciktirilemez, ihmal edilemez. Allah’ın (CC) emrine verdiği önem ve hassâsiyet oranında insanın, Allah (CC) katındaki değeri
artar.
Hz. İbrâhim (AS), Allah‟ın (CC) „Sünnet ol!‟ emri geldiğinde, 80 yaşındaydı. Emrin geldiği anda, yanında sünnet olacak bir şey yoktu. Fakat o
Allah’ın (CC) emrini geciktirmemek için, hemen keskin taşları kullanarak,
kendi kendine sünnet olmuştur.
Anonim, Berberin İhlâsı, Alındığı internet elektronik adresi, http://www.fturka.com/dini-hikayeler/71393berberin-ihlasi.html, En Son Erişim Târihi:15.06.2011.
1
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Bunu günümüzden bir örnekle somutlaştıralım.
Çin’in değişik bölgelerinden yeni Müslüman olmuş on kişi, İstanbul‟a
gelirler. Bir niyetleri de, İstanbul üzerinden, Umre için Arabistan’a gitmektir.
Bunların Müslümanlıkları çok yeniydi. Kimi yirmi gün, kimi bir ay,
kimi ise iki ay önce, Müslüman olmuşlardı. Bu yüzden, henüz ne yeterince
islâmî bilgileri, ne de yapacakları umre ile ilgili bir bilgileri vardı.
Plânları şöyleydi:
Yanlarına, kendilerine yardımcı olacak, hem Çince’yi, hem Arapça’yı
iyi bilen, hem de islâmî bilgisi olan, birini rehber olarak alacaklardı.
Nitekim Türkistan’daki Çin zulmünden kaçıp İstanbul’a yerleşmiş bir
Uygur Türk’ü, bu on Çinli‟ye rehber olmuştu.
Bundan sonrasını bu Uygur Türk’ünden dinleyelim:
“Yeni Müslüman olmuş bu on Çinli ile birlikte yola çıktık. Kısa sürede
aramızda iyi bir dostluk kuruldu. Bu insanlar, Müslüman olmanın ilk ve
büyük heyecânını yaşıyorlardı. Hiçbirinin islâmî bilgisi yoktu. Hattâ namazda
okunan sûreleri bile bilmiyorlardı. Bu yüzden, namazlarda sâdece „Elhamdülillah, Allâhü Ekber‟ diyebiliyorlardı.”
“Bu atmosfer içinde önce Mekke’ye gittik. Kâbe’de onların hâli görülmeye çok değerdi. Yeni doğmuş çocuklar gibi, sevinç ve heyecan içindeydiler. Durumdan duruma geçiyorlar, kâh ağlıyor, kâh gülüyorlardı. Belki
de sevap ve günah bakımından beyaz bir sayfaya sâhip olmanın tezâhürleri
insanda böyle oluyordu.”
“İsimleri değişmişti: Meselâ Çan Çing, Muhammed; Çun Fang, Hasan
olmuştu. Diğerleri de yeni isimleri ile çağrılıyorlardı.”
“On Çinli kardeşimizden Muhammed’de meydana gelen değişme oldukça belli oluyordu. Bu durum dikkatimi çok çekmişti. Meselâ her namazını
gözleri yaşlı olarak bi-tiriyordu. Bir gün Muhammed bana bir soru sordu:”
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“İçki denilen şey nedir, dinimiz içkiye nasıl bakıyor?”
“Ben hemen bilgi verdim:”
“Rab‟bimiz içkiyi kesin olarak yasaklamıştır; içilmesi, yapılması, taşınması, satılması, hepsi, yasaktır.”
“Soru ve cevâbın hemen ardından otele geldik. Muhammed hemen bir
telefon edeceğini söyledi ve ona memleketine telefon etme imkânı sağladık.”
“Telefonu Çin’deki kardeşine ediyordu. Muhammed, telefonda kardeşine aynen şöyle diyordu:”
“İçki fabrikamızı hemen kapat, Allah‟ımız öyle emretmiş... Bize bu emre
derhal uymak düşer!”
“Konuşmalardan anlaşılıyordu: Kardeşi bunu yapa-mayacağını, birçok
bağlantısının olduğunu, durup dururken kapatırlarsa, yüz binlerce dolar zarar
edeceklerini, hiç ol-mazsa kendisine biraz zaman vermesini istiyordu.”
Fakat Muhammed kararlıydı:
“Allah‟ımız emretmiş, bize derhal uymak düşer” Fabrikayı hemen kapat, ben gelince borçları hallederim!”
“Mekke’deki ziyâretlerimizi bitirdik ve Medîne’ye gittik. Medîne’de bir
sabah namazı esnâsında Peygamberimiz Muhammed (SAV) Efendimiz’in
“Burası Cennet bahçesinden bir bahçedir.” buyurduğu yerde sabah namazının farzını yan yana kılıyoruz. Diğer Çinli kardeşlerimiz de aynı safta bulunuyoruz.”
“Muhammed secdeye vardı ama bir daha kalkmıyor. Biz namazı biirdiğimiz hâlde o hâlâ secdede…”



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir.
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“İlkin Muhammed’in secdede bayıldığını zannettim. Ardından biraz
daha bekledik… Hâlâ olduğu gibi duruyordu. Sonunda seslendim. Cevap vermedi. Tekrar seslendim, yine cevap yok…”
“Telâşlandım, elimi uzattım, omzuna dokundum ve hafifçe çekeyim dedim. Ne göreyim! Sağ tarafının üzerine yuvarlanıvermesin mi?”
“Hemen ambulans çağırdık, hastâneye ulaştırdılar. Biz de arkasından
gittik. Hastânedeki ilk muâyenede çoktan vefât etmiş olduğu anlaşılmıştı.”
“Muhammed’i hastânenin morguna kaldırdılar. Çinli kardeşlerimle birlikte hastânenin önünde ne yapacağımızı bilemez bir hâlde üzüntü içindeydik.”
“O sırada bir araba ile makam ve mevkî sâhibi olduğu anlaşılan bir zat
oraya geldi. Orada bulunan herkes, onu tanıyor olmalılar ki, hürmetle karşıladılar. Sonradan öğrendiğimize göre, bu zat Medîne’nin ileri gelen yöneticilerinden biri imiş…”
Gelen zatın hastâne yetkililerine ilk sorusu şu oldu:
“Bugün burada ölen bir Çinli var mı?”
“Hastâne yetkilileri:
“Evet, var”, dediler.
Biz de meraklanarak:
“Biz o Çinli‟nin arkadaşıyız. Neden sordunuz?” diye sorunca o, zat şu
açıklamada bulundu:
Dün gece Efendimiz (SAV), rüyâmda bana göründü ve buyurdular ki:
„Yarın burada bir Çinli kardeşim vefât edecek, onun cenâzesi ile
ilgilenin!‟
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Sonuç
“İblis şöyle dedi: „Rab’bim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de Yeryüzü‟nde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım’! Ancak içlerinden ihlâslı kulların müstesnâdır.‟ Allah şöyle buyurdu:„İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur‟. Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur’-Hicr Sûresi, âyet 39-42”
“Hani, Rab‟bin meleklere demişti ki, „Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım.‟ Onu tesviye edip, düzeltip de rûhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın.‟ Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah, „Ey İblis! O
benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi
istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?‟ dedi. İblis dedi
ki, „Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın‟.
Allah, „Hemen çık oradan, artık sen kovuldun. Ve elbette lânetim cezâ gününe kadar senin üzerindedir.‟ buyurdu. İblis, „Ya Rab! O hâlde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver‟. dedi. Allah, „Haydi belirli bir
vakte kadar mühlet verilenlerdensin‟ buyurdu. İblis, „Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, aptırırım. Ancak
içlerinden ihlâs ile seçilmiş has kulların müstesnâ‟, dedi. Allah buyurdu ki,
„O doğru, ben hep doğruyu söylerim. Andolsun ki, Cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım‟-Sad
Sûresi, âyet 71-85”
Âyetlerden anlaşıldığı gibi, ihlâslı Müslümanlara karşı, şeytanın saptırma ve aldatma yetikisi yok… Çünkü Alah (CC), ihlâslı kullarını koruması
altına aldığını bildiriyor.
Matematik bir dille ifâde etmek gerekirse, şeytanın saptırma ve aldatma tehlikesine karşı, gerek ve yeter şart, ihlâslı olmaktır.
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