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Bu satırların yazarı olarak kendi isteğimle,
2013 yılında emekli olunca,
Türkiyemiz‟de olup bitenlerle biraz daha fazla ilgilenmeye
başlamış bulunuyorum.
Hele hele, şu Taksim Gezi Parkı Eylemleri1,
dikkatimi çok fazla çekmiş,
gözümü dört açmıştı:
Yabancı ajanlar,
içteki bir takım gâfillerimizi,
meğer ne kadar kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmişler!
Baktım ki bu gâfillerimiz,
hem de görünürde,
demokrasi ve insan haklarından,
tâviz verir gibi görünmeyen sol kesimle,
sağ ve solda bulunan,
İnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki tâkipçileri
her defâsında,
tâkip eden seçimleri bile beklemeden,


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%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi: 16.09.2013.
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dış ajanların€ oyunlarına âlet olarak, Hükümeti devirmeye
kalkışmışlardır.
Bu acelecilik,
bunların demokrasi ve insan hakları konusunda, samîmi
olmadıklarının ilk işâretlerini vermekteydi.
Seçimlerde
demokrasi ve insan hakları borazanlığı yaparak,
Halktan oy istemeye çıkanlara bak sen, hele!
“Vay canına!”,
diyesi geliyor insanın…
Meğer insan,
kendi kültürünün câhili ve / veyâ karşıtı olursa,
neler oluyormuş, görüyorsunuz!
Hele hele Müslüman geçinenler bile,
mü‟minlik vasıflarını yitirince,
neler oluyormuş,
neler!
Peki, bu mü‟minler kimler?
Eğer mü‟minlerin gerçekten kim olduğunu birlikte
öğrenirsek, hayretimin sebebini de îzah etmiş olacağım, elbette…
Şimdi
konuyu aydınlatmak için, aşağıya bir kaç hadis ve bir âyet
ekleyelim:
İşte size bir hadis:
„Allâhü Teâlâ‟nın Sünneti, Allah için sevmek, Allah için
sevmemektir. Evliyânın Sünneti ise, sıkıntı ve belâlara
sabretmektir2.‟
€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son Erişim Târihi: 18.09.2013.
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İşte mü‟min diye,
hadiste anlatılanlara uyanlara deniyor…
Bu uyanlar,
aşağıdaki hadislerde anlatılanlara da uymaktadırlar…
Hz. Ebû Zer (RAΩ) anlatıyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:”
“Amellerin en fazîletlisi,”
“Allah için sevmek, Allah için sevmemektir.”
Hz. Mu‟az İbni Cebel (RA) anlatıyor:
„Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:‟
“Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki,”
„Benim celâlim adına birbirlerini sevenler varya, onlar için
nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehitler bile
onlara gıpta ederler‟.”
Ebû İdris el-Havlanî, Mu‟az İbnî Cebel (RA)‟tan naklediyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki,”
„Allah Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri,
şöyle hükmetti:”
“Benim rızâm için birbirlerini sevenlere, benim (rızâm) için bir
araya gelenlere,
benim (rızâm) için birbirlerini ziyâret edenlere ve benim (rızâm)
için birbirlerine harcayanlara sevgim vâcip olmuştur‟.”

2
Temiz, M., Hayır Ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ Ve Sabrın Dinî Hükümleri, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf, En Son Erişim Târihi: 17.11.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.

Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).

Tirmizî, Zühd 53, (2391).

Muvatta, Şi’r 16, (2, 953, 954).
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Hz. Ebû Zer (RA) anlatıyor:
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki,
„Amellerin en fazîletlisi Allah için sevmek,
Allah için buğzetmektir‟.€”

Görüyorsunuz, sırf “Allah (CC) Rızâsı” için iş yapmak ne kadar önemli!
Şimdi bilimsel olarak bu komutana, “Allah (CC) râzı olsun” demek en iyi
tebrik! Bu imkânı verdiği için “Elhamdülillah” demek de Allah‟a (CC) en iyi
teşekkür! Öyle değil mi?

Hz. Ömer (RA) anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki,
„Allah‟ın kulları arasında bir grup var ki,
onlar ne peygamberlerdir,
ne şehitlerdir.
Üstelik Kıyâmet günü,
Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle,
peygamberler de şehitler de,
€

Ebû Dâvud, Sünnet 3, (4599).

4
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

onlara gıpta ederler.‟”
Orada bulunanlar sordu:
“Ey Allah‟ın Resûlü!
Onlar kim, bize haber ver!”
“Onlar,
aralarında ne kan bağı
ne de
birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı hâlde,
Allah‟ın Rûh‟u (Kur‟an) adına
birbirlerini sevenlerdir.”
“Allah‟a yemin ederim,
onların yüzleri mutlaka nurdur.”
“Onlar bir nur üzeredirler.”
“Halk korkarken, onlar korkmazlar.”
“İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler.”
„Ve şu âyeti okudu:
“Haberiniz olsun! Allah‟ın dostları var ya! Onlara ne korku var,
ne de onlar üzülecekler”
İşte bu özellikli Müslümanlara mü‟min deniyor…
Elbetteki,
Allah‟ın (CC) dostları da, işte görüyorsunuz, mü‟minlerden
başkası değil…
Yine görüyorsunuz ya,
karşılıksız olarak sırf Allâhü Teâlâ için sevmenin
ya da
sevmemenin önemini bu verilerden çıkarmak mümkün!



Ebû Davud, Büyü 78, (3527).
Yunus Sûresi, âyet 62.
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Bu nedenlerle birisi size,
„Allah dostları diye anılanlar kimlerdir?”
diye bir soru soracak olursa,
hiç tereddüt etmeden
hemen:
“O Allah dostları, mü‟minlerdir‟
diye cevap verebilirsiniz…
Bendeniz ve mü‟minler yine huzurluyuz,
işte Elhamdülillah!
Gerisini
vicdansız nankörler ve / veyâ hâinler düşünsünler!
İnsanın aklına şu soru da gelmiyor değil…
Peki, mü‟minlerin dostu kimdir?‟
Bu sorunun cevâbını Allâhü Teâlâ,
Mâide Sûresi‟nin 55. ve 56. âyetlerinde bakınız nasıl veriyor?
“Sizin asıl dostunuz Allah‟tır, O‟nun Resûlüdür ve namazlarını
kılan zekâtlarını veren ve (Allah‟ın emirlerine boyun eğerek) rükû
eden (namazı kılan) mü‟minlerdir. Kim Allah‟ı, Peygamberini ve
inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah‟tan yana olanlar
üstün gelirler.”
Özetlemek gerekirs Allah mü‟minlere diyor ki:
“Sizin asıl dostunuz Allah‟tır.”
Başka kimlerdir?
Mü‟minlerin dostları,
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Allah‟tan (CC) başka, Allâhü Teâlâ‟nın Resûlüdür ve Allah‟ın
emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren
mü‟minlerdir.”
Bendeniz, emekli olduğumdan beri,
Cumhurbaşkanımız3 Recep Tayyip Erdoğan‟ı4,
İslâmî İstikâmet açısından inceliyorum5…
Cumhurbaşkanımız‟ın, bir mü‟min6 olarak,
bir Allah (CC) dostu olduğuna,
bugünkü târih îtibâriyle,
şâhitlik yapacak kanaate, fazlasıyla, varmış bulunuyorum7.
Kim ne derse desin,
değil mi ki,
istikâmeti bozuk olanlar,
herhangi bir başarıya imzâ attıklarında,
3
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
’YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
’YE%20DOĞRU.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
4
Temiz, M., “Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?“ Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf Son Erişim
Târihi: 17.05.2015.
5
Temiz, M. Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye’ye Doğru: Türkiye
Cumhùriyeti BaĢbakanı’nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin
Günümüzdeki Açınımları, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
’YE%20DOĞRU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
’YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi, 23.04.2014.
6
Temiz, M., Hacıvat‟la Karagöz Oyunu, ABD’nin Elindeki Sağ ve Sol ĠP, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT’LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD’NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HACIVAT’LA%20KARAGÖZ%20OYUNU,%20ABD’NĠN%20ELĠNDEKĠ%20SAĞ%20
VE%20SOL%20ĠP.docx, En Son Erişim Târihi: 01.10.2015.
7
Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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bu başarılarını,
dans, balo ve içki âlemleri ile kutladıkları hâlde,
Cumhurbaşkanımız,
hattâ Başbakanımız bile ve hattâ birçok yöneticimiz dahî hiç öyle
mi davranıyorlar?
Onlar,
böyle sevinçli ve başarılı anlarının karşılığını, nîmet-şükür
dengesini yerine getirmek için8
meselâ,
Kâbe, Eyüp Sultan veyâ Mevlânâ gibi, kutsal yerleri ve / veyâ
büyükleri ziyâret edip, Allah‟a (CC) hamt etme ihtyâcı duyarak
vermeye çalışıyorlar…
O hâlde,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın ve onun gibi
olanların bu İslâmî istikâmetleri,
biz mü‟minlere,
onların da birer samîmi mü‟min olduklarına ilişkin olarak,
şahâdet etme güvenini fazlasıyla vermektedirler...
Şimdi,
böyle 100 yılda bir gelen mü‟min bir kadroya cephe alanları
görünce,
“Vay canına!” diyenlere,
sizler de,
insafla hak verirsiniz sanıyorum, değil mi?

Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf,
En
Son Erişim Târihi:
25.07.2013.
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