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Ey Akıllı olduğunu da söyleyen Müslüman KiĢi! 

Allah‟ın (CC) ilk “OKU” Emri karşısında, 

“AKIL veya MUTLULUK” Teleffuz 

edilince, 
tetiklenen kavramlar öyle zincirleme TEFEKKÜRLERĠ doğuruyor 

ki insanda MUTLULUK mutluluğu kovalıyor... 

başlığı ve açıklamaları altında aşağıdaki Îlmî Bilgileri okumadan 

geçiyorsun da, 

“Akıl göz gibi, Bilgi ıĢık gibidir” gerçeği karşısında, 

Sen hâlâ “Armut piĢ, ağzıma düĢ” mü diyorsun? Akıl şimdiye 

kadar hangi karanlıkta neyi görmüş ki! 

Yoksa Sen de, 

“BaĢ örtüsünü ben çözdüm” yalanı ile Halkımız‟ın aklıyla da 

dalga geçen tescilli o yalancı misâli, 

durmadan yalan ve yalanbazlı algı peĢinde koĢan münâfıklar gibi 

bir “dönüşüme” uğrayarak 

akılsızlığın hile ve kurnazlıklarını “AKIL” mı zannediyorsun? 

 

 

Özler: 
Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında, 

Ol düĢmanıdır sâhibinin baĢ üzerinde… 

 

Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden, 

Akıt ona sen kurĢunu hemen deliğinden

. 

 

Akıllı ve çalıĢkan ise takdir et! 

Akıllı ama tembel ise îkâz et! 

Akılsız ama çalıĢkan ise dikkat et! 

Akılsız ve tembel ise imhâ et! 

                                                 

 Anonim, Kulundan Ġsmail Hakkı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://ismailhakkialtuntas.com/2010/09/24/bir-goz-ki-onun-olmaya-ibret-nazarinda/, En Son 

Erişim Târihi: 25.05.2013. 
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http://mtemiz.com/ 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
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Giriş 

 

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz demiştir ki: 

 

“Allah‟ın ilk yarattığı akıldır. Akıl, Allah‟ın her emrine 

kendini teslim (inkıyad) etti. Sonra Allah: 

„Ġzzet ve celâlim için senden daha değerli bir Ģey 

yaratmadım. Seninle verir, seninle alırım. Seninle 

mükâfâtlandırır, seninle cezâlandırırım.‟ buyurdu
1
.”  

“Hz. ÂiĢe vâlidemiz Resûlullah‟a sordu:” 

„Yâ Resûlullah! Ġnsanlar dünyâda ne ile üstünlük 

kazanırlar?‟ „Resûlü Ekrem, „Akıl ile‟ buyurdu. 

“Hz. ÂiĢe tekrar:” 

„Herkesin değeri ameliyle ölçülmez mi?‟ diye sorunca, 

Resûlullah (SAV) buyurdular, „Yâ ÂiĢe! Onlar akıllarından fazla 

bir Ģey yapabilir mi?‟ Allah‟ın verdiği akıl nispetinde amel 

ederler. Sonra amellerine göre mükâfâtlandırılırlar‟
2
.” 

 

İmâm-ı Rabbânî

, Mektûbât‟ında “herkesin amellerinden 

alacağı sevâbın akılları nispetinde olduğunu” söylemesi, 

Peygamberimiz (SAV)

 Efendimiz‟in bu hadîsine dayanmış olsa 

gerektir. 

 

                                                 
1
 Hadis. İhyâ-İ Ulûmid-Din, Cilt 1, Sayfa 211. 

2
 Güzel, R., Aklı kullanabilmek, Zaman, 14.02.1991. 

 RAh kısaltması, “Rametullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir. 

 SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir 

http://mtemiz.com/
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Doğru söze baĢka ne denir? 

 

 

Mü‟minlerin inançlarının esâsını anlatan, “Biz bu kitaba 

(Kur‟an‟a) inandık, muhkemi ve müteĢâbihi ile hepsi Rab‟bımız 

katındandır. Hepsi haktır ve gerçektir.” gibi, âyetlerin mealleri, 

İslâm‟a olan inançlarımızı pekiştirir: 

 

„Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı 

muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir 

kısmı da müteĢâbih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf 

fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için 

onun müteĢâbih olanlarının peĢine düĢerler. Hâlbuki onun te'vilini 

Allah'tan baĢka kimse bilmez. Ġlimde uzman olanlar, „Biz buna 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2136822943065051&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARA9dJptCUPOGfO3ROFiIE-QqzjbqbHkkfL4pilZP_NwfNdpkOE07wouhEgrMHQr8MN-a1TQhR7Ov9Dc
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inandık, hepsi Rab‟bimiz katındandır‟. derler. Üstün akıllılardan 

baĢkası da derin düĢünmez-Âli Ġmran Sûresi, Âyet, 7” 

Ve keza: 

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken 

Allah‟ı anarlar. Göklerin ve Yer‟in yaratılıĢı üzerinde düĢünürler. 

„Rabbimiz! Bunları boĢ yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak 

tutarız. Bizi ateĢ azabından kor u-Âli Ġmrân, âyet: 191‟!” 

 

âyeti ve benzer âyetler, yaratılan her şey üzerine düşünüp 

değerlendirme yapmamızı bize ilham etmiyor mu? 

 

 
 

ġimdi “Akıl akıldan üstüdür” Ata Formülümüzü hatırladınız, değil mi? 

 

 

https://www.facebook.com/Tarimilanlar/photos/a.779568205457357/2117267438354087/?type=3&eid=ARANYl-PufhifJvfNCHryG7AKqFSRwC-78rzJEZVMLKRBqEGHmTiik6oErctUnwbbEMNdmBwa_mcpxRk&__xts__[0]=68.ARBArpcazdyL-KnWW3Y6X_1HRJoyRJUjY81Z0jnwsQ3HY5sv06_dcBBgGkk2_A8N_N9bOQW2toGX3B1j05m3tjgvN9VB58_fxSKDLLO2epY0deG9zQIBqjC0VR_0AOwR6Qbcb7w3KaQ1rYiV88eyqeJXcDe6c_xdP9fcdkT0aKeKCBcRnAXlqANe1TlkrIVc1XSCxzT-Z3dJIqoOV_XTpvbgJRchKxEBKryDP6C2zLCHjDw-7Ojrw3bdj4A8i8jULCuTaI2SkzI-uXPP5x9mTHJOnX6V9QxElApnkub0GjfpEXFuDNrvYSmX_vtizwUef_DTJV_6Fd_ZtUiOcvHItZT_amVuftHqwkllSkQ3cKjSsSBepA&__tn__=EEHH-R
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Ayrıca akıllı insanlar düşünüp akıllarını kullanarak 

insanların faydalanmaları için çeşitli âlet ve cihazlar 

geliştirirlerken, “eserden eserin sâhibine” geçerek Yüce 

Yaratıcı‟nın güç, kuvvet, san‟at ve saltanatını düşünürler, 

“tefekkür” ederler; “Bir anlık tefekkür 70 yıllık ibâdetten 

hayırlıdır
µ
” müjdesine nâil olurlar. Ayrıca Elmalılı Kur‟an 

Tefsiri‟nde Allah‟ın (CC) nîmetlerinin sayılıp dökülmesini 

zikirden saymaktadır. 

 

İşte bu hem Tefekkür ve hem de Zikir sevâbı böyle kazanılır. 

Tefekküre dalan her insan Allah‟ın (CC) güç, kuvvet, san‟at ve 

saltanatını düşünmekle bizzat kendi yaratılış sebebini yakalamış 

olduğu için Allah‟ın (CC) rızâsına daha da yakın olur. 

 

“Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlûkatı 

yarattım.” hadisini
3
 ve Zâriyat Sûresi‟nin, “Ben cinleri ve 

insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” 

 

anlamındaki 56. Âyeti‟ni de duymuşsunuzdur. 
 

Aklı Meşrû Yollarda Kullanmak 

 

Akıl meşrû yollarda kullanılırsa faydalıdır. Meşru demek, 

yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu ve / veya doğru, 

haklı, yasal olan demektir. 

 
Akıl her Ģey olduğunu zannedecek kadar hiçbir 

Ģey; hiçbir Ģey olduğunu bilecek kadar her Ģeydir. 

Abduaciz 

 

                                                 
µ
 Hadis. 

3
 Acluni, KeĢfü'l-Hafa, II/132 

http://www.fikirbul.com/site/page.asp?dsy_id=7644
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ġimdi “Akıl akıldan üstüdür” Ata Formülümüzü hatırladınız, değil mi? 

 

 

Günümüzde her şeyin akıl ile çözülebileceğine kuvvetle 

inanıldığı halde, ne gariptir ki, akıllı oldukları zannedilen çoğu 

insanların yaptıklarının çoğunun bâzen akılla izah edilebilir tarafı 

da olmuyor... Buradan da anlaşılıyor ki, bir yerlerde bir takım 

inanç eksiklikleri vardır. Bu husus oldukça etkili olmaktadır. 

Demek ki, sırf akıllı olmak yetmiyor... O aklı işletebilmek, 

iyi işlerde kullanabilmek için ayrıca kadîm Üstün İslâmî Ve Altın 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2287747801244443&set=a.1717814031571159&type=3&eid=ARBdWaBShSXh-EU7JdzzmJSzl58E4pC7WHhQTiX0ioA7KsmRaAVvJOrsB3YqEkAkrsBnkuXBTYqlIZag
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Kültürel Ölçülerimiz‟in temellerine ilişkin bir eğitime yâni 

Terbiye‟ye ihtiyaç vardır.  
 

Terbiyenin Önemi Ve Rolü  

http://mtemiz.com/bilim/TERBĠYENĠN%20ÖNEMĠ%20V

E%20ROLÜ.pdf 

 

 
 

Ne kadar çok nîmetler içinde olduğumuzu hiç düĢünüyor muyuz! 

 

 

Bu da yetmiyor, tabiatıyla! 

http://mtemiz.com/bilim/TERBİYENİN%20ÖNEMİ%20VE%20ROLÜ.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=271474127055926&set=a.105847040285303&type=3&eid=ARA_fPulyL5GNbbDn9TAi8gAsnxJ7sNq-rW_RwzGlQ4m7UhJ4f2OhNOtMJxNMYcMJDb24jwK6udBI1b_
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Aklı vardır ama şartlanmış olduğu için farkında olmadan 

akıllarını, meselâ ideoloji gibi maskeleyici fikirlerle, kısa devre 

edip düşünemeyenler ve âdetlerinden vazgeçmeyenler de çoktur. 

 

 
 

Ġdeolojik dönüĢüm Milletimizi ne hale getirdi! 

 
 

"Ey kavmim! Bu iĢ için sizden bir ücret istemiyorum. Benim 

ecrim ancak beni yaratana âittir. Artık akıllanmayacak mısınız?-

Hud Sûresi, Âyet 51" 

“Geceyi, gündüzü, GüneĢ‟i ve Ay‟ı sizin hizmetinize O 

verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmiĢlerdir. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2110485215698824&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARDHmLHjRsl4O8oWDfBFxqRIuEcT3SongcGxicnTy9T9PCoKNFCJBOykO5cBfl5EJ8w_hRXkeRl0uR0k
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ġüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır-

Nahl Sûresi, Âyet 12” 

“(Ġbrahim) dedi, "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir 

fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size 

de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hâlâ 

akıllanmayacak mısınız?-Enbiyâ Sûresi, Âyet 66-67" 

“Size verilen Ģeyler, dünyâ hayâtının geçim vâsıtası ve 

debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha 

kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?-Kasas Sûresi, Âyet 

60” 

 

Allah‟ın (CC) Kur‟an‟da müşriklere, “Siz hiç düĢünmez 

misiniz?” anlamında
 
akla vurgu yapması

  
her halde bu yüzden olsa 

gerektir. Akıllı bir insanın davranışı konusunda şu hâdise çok 

güzel bir örnek değil midir? 

 

“Atina‟da hâkimin biri, ölüm döĢeğinde iken yardımcı 

hâkimi çağırıp der ki: 

„-Ben artık ölüyorum, hâkimliği sana bırakıyorum.‟ 

„-Ben nasıl yapabilirim efendim?‟ 

„-Hiç merak etme! Eğer bir akıllı ile bir deli arasında dâvâ 

olursa, akıllıyı dinler, karârı ona göre verirsin!‟ 

„Ġki deli gelirse, zâten mübaĢir senin haberin olmadan 

onların iĢini halleder.‟ 

„-Peki efendim! Ya iki akıllı gelirse ne yapayım?‟ 

„-Olacak Ģey mi? Ben kırk yıllık hâkimim. Daha hiç iki 

akıllının birden geldiğini görmedim
4
.‟ 

 

                                                 
4
 Güzel, R., Aklı kullanabilmek, Zaman, 14.02.1991. 
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Bravo! Bu da aklın ulaĢabildiği bir sonuç değil mi? 

 

 

Düşünmek-Tefekkür Etmek 

 

Düşünme(k) kısaca, bir sonuca, bir karara varmak amacıyla 

bilgileri toplamak, incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden 

yararlanarak yeni sonuçlar çıkarmak, bunların faydalılarını 

zararlılarından ayırmak, yeni-yeni sonuçlar elde etmektir. 

Tefekkür‟ün-Düşünme‟nin temelinde Niyet ve Özgür İrâde 

vardır. Niyet, Özgür İrâde düşünülecek konuyu seçmeye karar 

vermek demektir. Ondan sonra yine Özgür İrâde kullanılarak 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668731796703366&set=a.1442705642639317&type=3&eid=ARBByKSy28Yq9Q_HbtJKTPcxsSm_zzLvurqPUljrSd0EKkdfWerrSDTA5rjujBZVvrquHhOlkWzNx1QD
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seçilen konu sabırla ele alınır. Konular kabaca dünyevî ve uhrevî 

ya da Maddî Ve Mânevî olarak 2 ye ayrılabilir. 

Her iki konuda gerçekleştirilen düşünceler yâni yapılan 

tefekkürler usûlüne
€
 uygun olarak yapılırsa, insan eserlerden 

eserlerin sâhibine geçebilir... Evren ve insanların yaratılış 

hikmeti, bu geçişin (intikâlin) sağlanması ile Yaratıcı‟yı ve O‟nun 

muradını anlamak, ona göre davranmak içindir. 

 

 
 

Hz. Ali (RA) diyor ki, “Sen kendini küçük bir Ģey zannedersin. Hâlbuki sende büyük 

bir âlem dürülmüĢtür.” diyor... 

 

                                                 
€
 Her sistemde usul çok önemlidir. Usûlüne uymayan davâların hemen ilk başta 

usulsüzlükten ret edildiğini hatırlayınız. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851097351905483&set=a.390818554600034&type=3&eid=ARBzbA1gMT0Yo955wh1a_2dPVA2bN0igpChl_m24EEbOvCjuXCkM_Vqooa59B-M_J2KEzDGSkyVgT5xT
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Evet! Hz. Ali (RA) söylenecek sözü söylemiĢ iĢte: “Sen kendini küçük bir Ģey 

zannedersin. Hâlbuki sende büyük bir âlem dürülmüĢtür.” 
 

Dr. Bruce Lipton, yazmıĢ olduğu, “Ġnancın Biyolojisi” adlı kitabında, çevrenin 

insanın DNA‟sını değiĢtirdiğini bulduğunu, söylemektedir. Bunun bir sonucundan 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165843964384985&set=a.118890422413673&type=3&eid=ARBo9YIEFxGAqC03YM5qilhA2XbWgqHuDyXCsL2364blT3z6plA2LYDZ2J9sDfFpGicqsDjUQurVVWfV
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olsa gerektir ki, DNA‟ları bu Ģekilde değiĢenlerin, daha sonra, mâruz kaldıkları R-

Kompleks hastalığından da kurtulamadıkları anlaĢılıyor... 

Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı 

http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20R-

KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf 

Dr. Bruce Lipton, kitabında Ģöyle diyor: “Yaptığım hücre içi çalıĢmalarda, hücre 

yaĢamının, hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik çevre 

tarafından yönlendirildiğini fark ettim.” 

Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iĢ ve dost çevresi gibi, 

hayat ve günlük yaĢam çevremizdir. Tam da bu noktada, insan, “KiĢi arkadaĢının 

dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor... Demek ki arkadaĢlık iliĢkileri, 

insanın DNA‟sını değiĢtirecek kadar etkili olmaktadır. Bunu pratik olarak 

biliyorduk… ġimdi görüyoruz ki, bu hadisin ne büyük bir gerçeği ifâde ettiği de 

bilimsel olarak da açıklanmıĢ oluyor... 

Dr. Elif Güveloğlu, „Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında, konuyla ilgili olarak: 

“Dr. Bruce Lipton‟u, inancı „akıl‟ ile açıklamanın bilimsel kapılarını aralamayı 

baĢarmıĢ bir mikroskop hekimi olmasından ötürü tüm benliğimle kutluyorum. Hücre 

içi iĢleyiĢin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin anlaĢılması, tüm insan vücûdunun 

anlaĢılması demektir
5
.” diyor... 

Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir insanın çevresinde 

bulunan, enerji alanıdır. Buna bâzen „enerji beden‟ diyenler de vardır. Bu enerji 

alanı, örneğin bizim hayât ortamına verdiğimiz, meselâ, sözler, davranıĢlar, 

beynimizden yayılan olumlu, olumsuz dalgalar
6
 gibi

7
, tepkilerden oluĢmaktadır. Dr. 

Elif Güveloğlu diyor ki, „Bu enerji alanı da geri dönüp içeriyi, bizi etkiliyor, yankı 

gibi… Kendi oluĢturduğumuz enerji alanıyla „çarpılıyor‟ veya „iyi oluyoruz‟. Etrâfa 

yaydığımız enerji, söylediğimiz sözler de, isyan da, güzel sözler de, küfürler de önce 

bizim hücrelerimizi etkiliyor
8
.‟ demektedir. 

Dr. Elif Güveloğlu, yorumuna Ģöyle devam ediyor: 

                                                 
5
 Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit 

Erdoğan İban Sk. No: 36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul. 
6
 Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı İnternet Elektronik 

Adresi,  

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son Erişim 

Târihi: 27.06.2013. 
7
 Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan 

Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf 

YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, 

En Son Erişim Târihi: 23.05.2014. 
8
 Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. Şehit 

Erdoğan İban Sk. No: 36. Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul. 

http://mtemiz.com/bilim/İDEOLOJİK%20BELİRTİLER%20VE%20R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx
http://mtemiz.com/bilim/İDEOLOJİK%20BELİRTİLER%20VE%20R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/İDEOLOJİK%20BELİRTİLER%20VE%20R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
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“Her hücremizin içinde tek-tek saklı olan genetik Ģifremiz DNA‟nın çevresel 

etkenler tarafından değiĢtirilebileceğini Dr. Bruce Lipton göstermiĢ... Yâni 

etrâfımızın genlerini-tüm genetik Ģifremizi ele geçirebileceğini!” 

Bu nedenle DNA‟lardaki Kültürel DeğiĢim çok önem arz ediyor... 

Bu Ġnönü Zihniyeti açısından, ne demek? 

Hatırlıyorum, Orta Öğretimdeyken, YurttaĢlık Bilgisi dersinde Millet tanımını 

öğrenmiĢtik, “Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet 

ve gelenekler, bir milleti meydana getiren değerleri meydana getirir” diye… 

Yukarıda zikredilen, bilimsel buluĢtan da anlıyoruz ki, bir millet topluluğu, 

DNA‟larındaki değer yargıları aynı olan, insanlardan meydana gelmektedir. Demek 

ki, Müslüman Türk Milleti‟nin her bir ferdinin DNA‟sındaki değer yargıları 

arasında, özellikle, din olarak Ġslâm‟ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak Ġslâm 

Târihi‟nin çok önemli yeri vardır. 

Bu bilimsel buluĢtan Ģunu da anlıyoruz ki, o değer yargılarının değiĢmemesinin ya 

da silinmemesinin, DNA‟larda olduğu gibi kalmasının devam etmesinin tek çâresi, o 

değerlerin yaĢanmasıdır. Eğer sâhip olunan o geçmiĢ değer yargıları yaĢanmazsa, 

baĢka bir ifâdeyle, seçilen yeni hayat tarzlarına göre, baĢka kültürlerin değer 

yargıları yaĢanırsa, o zaman, böyle insanların DNA‟larındaki değer yargıları 

Ģifreleri, zamanla, zayıflayıp silinmekte, yeni yaĢanan kültürlerin Ģifreleri ile 

yenilenmektedir. 

Netice olarak, örneğin Ahmet, Mehmet ya da meselâ Can adlı böyle insanların 

yaĢayıĢ, düĢünce ve fikirleri, önceleri Ġslâmî Ve Kültürel inanıĢ doğrultusunda iken; 

bir bakıyorsunuz ki, bunlar, zamanla etkileniĢ Ģartlarına bağlı olarak, değiĢmiĢ 

oluyorlar. Öyle ki, bakıyorsunuz, dönüĢüm sonucunda, meselâ önceleri Ahmet, 

Mehmet ya da Can olanların DNA‟larındaki o değer yargılarının Ģifreleri, silinip 

gitmiĢ, yerlerinde, hayatlarında uyguladıkları, baĢka kültürlerin değer yargılarının 

Ģifreleri, arz-ı endam ediyor... Hattâ bâzılarında bu dönüĢümün hızı, öyle oluyor ki, 

bu yeni tip insanlar, eski adlarını da beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John 

olarak, değiĢtirilmiĢ örneklerine bile, bu sıralarda somut olarak da rastlamıĢ 

bulunuyoruz
9
, yalan mı? 

Yukarıda arzedilen, DNA‟ların bilimsel değiĢim sonucunu, bugün özellikle, 

Milletimiz‟in sağ ve sol cenâhında, gerek solcu, ilerici ya da çağdaĢçı adlarıyla, 

gerekse masonik Batı Kulüpçüleri olarak, yayılmıĢ bulunan, Ġnönü Zihniyeti‟nde, 

açıkça, görmüyor muyuz? Bir düĢününüz, bakalım! 

Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz! 

http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSU

NUZ.pdf 

Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları 

http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBA

ZLARI.pdf 

                                                 
9
 Medya Gündem, “John” Dündar ısrarla târihe vatan haini olarak geçmek için 

çırpınıyor! Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.medyagundem.com/john-dundar-

israrla-tarihe-vatan-haini-olarak-gecmek-icin-cirpiniyor/, En Son Erişim Târihi: 1107.2017. 

http://mtemiz.com/bilim/İLKE%20DESENİZ%20DE%20SİZ%20İŞTE%20BUSUNUZ.docx
http://mtemiz.com/bilim/YENİ%20TÜRKİYE'NİN%20GERİCİ%20VE%20YOBAZLARI.docx
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Tefekkür edip Katma Değer sağlayacak o kadar konu var ki! 

 

 

Eğer düşünme ve incelemeler, eserlerden eserlerin sâhibine 

geçiĢi hedef almazsa, bu gayrete „Dünyâ Sevgisi‟ denir. „Dünyâ 

Sevgisi‟ de bütün tasavvufçulara, özellikle de Üstün Ġslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimize göre, bütün kötülüklerin kaynağını 

oluşturur. Çünkü iş sırf DNA değişmesiyle bitmiyor ki ondan 

sonra daha neler-neler değişmiyor ki! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1975082619205544&set=a.380393715341117&type=3&eid=ARCM9v-LEcR4Zfq8BRxxKtIwmWkRN9oqfIsIWxaOHGf2CFO_iT2xBb9TWgStaIcYpWtDXNp_L5SNauxM
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ĠĢ sırf DNA değiĢmesiyle bitmiyor ki ondan sonra daha neler-neler 

değiĢmiyor ki! 
Ġnönü Zihniyetinde bütün temel amaç hayattan KÂM ALMAK değil mi? Eee, o 

hâlde? 

Anlamakta güçlük çekiyorum, yoksa? Hele bir bilimsel analiz yapayım dedim, kendi 

kendime, rahatlamak için… 

Haksızlık olmasın diye yukarıda tenkit edilenlere, Bir Bilim Adamı gözüyle, bir GÖZ 

daha attım. Yine GÖRDÜM ki bu yapılanların KÂM almaya yâni HEYKEL 

yapmaya, LĠKÖR içmeye, dans salonlarında, DĠSKOTEK ve meyhânelerde DANS 

etmeye GERÇEKTEN hiç bir FAYDASI yok! 

VATAN ve MĠLLETĠN emperyalistler tarafından SÖMÜRÜLMEMESĠ için alınan 

tedbirler bu Zihniyeti hiç ilgilendirmiyor!  

Emperyalistlerin TAġERONU olunca, bu bir MANTIKSIZLIK olmuyor mu? 

Bilimsel açıdan ASIL önemli olan MANTIĞIN kuruluĢunu sağlayan fikirlerin MĠLLÎ 

ve KÜLTÜREL Değer YARGILARINA zemin TEġKĠL eden ĠLMÎ ve Bilimsel 

BĠRĠKĠM değil mi? 

Bu birikim, VATAN ve MĠLLETĠN emperyalistler tarafından sömürülmemesi DEĞĠL 

de sırf hayattan KÂM almaya dönük olan bir BĠRĠKĠM ise: 

Eee, o hâlde? 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2259269190761489&set=a.516351728386586&type=3&eid=ARDc9FtmML69_AF8Cxi_z8b3SrcPeufSOgUPqOB1VEreu-7EjRs02XRFEpjm1sNYJgMTQeBjSSLOzzW5
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CHP'nin 1928 yılında uygulamaya koyduğu “Ġslâmiyeti Islah ve Dinde Reform” 

projesinde bakın neler var! 

Namaz vakitleri beĢten ikiye indirilecek, sabah ve akĢam oîââ 

https://www.milligazete.com.tr/haber/1210782/islam-dinini-nasil-tepelemek-

istediler 

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/609738.aspx 

 
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz? 

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf 

 

 
 

ĠĢ sırf DNA değiĢmesiyle bitmiyor ki ondan sonra daha neler-neler değiĢmiyor ki! 

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067169810111283&set=a.600823263412609&type=3&eid=ARDPyAPodaipeKJDmOGPnYqhXDWjA_sNrS8U8NRkAxSOEU45abnAA-0NOmBqvkhUoxlMQSuYAp2-qTpN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306623450231671&set=gm.1217920451692006&type=3&eid=ARAXKCRvB5xsjQaEEvg15V8P6tU74wJb27Y9-pT-1r4yXXDU0oOrjLR8OvJBoU69o4OmuLohZIBQ3NWZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067169810111283&set=a.600823263412609&type=3&eid=ARDPyAPodaipeKJDmOGPnYqhXDWjA_sNrS8U8NRkAxSOEU45abnAA-0NOmBqvkhUoxlMQSuYAp2-qTpN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306623450231671&set=gm.1217920451692006&type=3&eid=ARAXKCRvB5xsjQaEEvg15V8P6tU74wJb27Y9-pT-1r4yXXDU0oOrjLR8OvJBoU69o4OmuLohZIBQ3NWZ
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Evet! ĠĢ sırf DNA değiĢmesiyle bitmiyor ki ondan sonra daha neler-neler değiĢmiyor 

ki! 

 

 

Esas konu eserlerden eserlerin sâhibine geçiş olmakla 

berâber, geçiĢ nedenini besleyen hedefler de vardır. Düşünmekle 

üretilen bilgiler, pratiğe dönüştürülüp insanlığın hizmetine 

sunularak bu geçiş devamlı beslenir. Düşünmekle üretilen 

bilgilerin pratiğe dönüştürmesi Hikmet Kavramı içinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Allah (CC) böyle her hikmetli iĢ için bir mükâfat 

vaat etmiĢtir. Mükâfatlar esasta insanların akılları nispetindedir. 

Eserlerden eserlerin sâhibine geçmek için her türü gayretlerin 

hepsi “Allah‟ı zikretmek” kavramı içindedir. İmâm-ı Rabbânî‟ de 

„daha akıllı insanların iĢlerinden daha fazla sevap alacaklarına‟ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930892970409726&set=a.675859829246376&type=3&eid=ARA7-31V8NoxJNpnpNuUVOy9XuUw8Kr9SsPb4Dar-4D_yyRi64NyyvoeQvfdqueq_kRnpYP9Fkg7uPrf
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dâir yukarıdaki hadîs-i şerife dayanarak “Ġnsanların 

namazlarından aldığı sevap akılları nispetindedir.” demiştir. 

 

 
 

Her bir iĢin ya da olayın gerçek veya gerçekdıĢı bir fonksiyonu var... 

GerçekdıĢılıklarla karĢılaĢmamak için en iyisi Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimizi referans almaktır. 

 

 

https://www.facebook.com/namaznurum/photos/a.1260826280671486/1833826376704804/?type=3&eid=ARCvTsMWmNEoFxNGaX_MeSPlWNpg7WsUtwtDsaq1CpNHeFNX_gZHl63MSjiz8FXThWSOdjdtbLhdMsBC&__xts__[0]=68.ARDVuxnYT3989GPiZTnqkl79KjOaC-NwcHImO0rxF_GdS73nnzxeSXmvFWKseZpKZ36fct-KDdWw5ciDulCnhaGIa7FUP1KueChMwFBORCyWpqIHdfS5jh9UO90fckxmXdt71McIKEOkypWdJndbcFzGD1lHVsgHN_W6tdN5UyEUQeVrqRnMvVUPuVw36Y31-ISzydVBi4oINEp5mwfPpid6Hsy0IyHd-9zjjFWF9DGXqtGkK_zogxMHIL_mRTncgmgdywxfxGIOuS7Uet8m5heiVzXy4kS8Rslgms8Ef_GtoelX8E285FXtZBFeKE-xFe5zsDEHUjiyR1oUuoyAsWD6R4Lz2euWmlyzoCTZsrePaIyF8EFqOSWKdg&__tn__=EEHH-R
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“Allah bir kuluna iyilik yapmak istediği zaman onu dinde 

fakîh (ince akıllı) kılar” hadîsine bakılırsa, genel olarak uhrevî 

düşüncelerin mükâfatları, dünyevî düĢüncelerin mükâfatlarından 

fazladır. Ancak zarûret halleri bu ölçüleri değiştirebilir. 

 

Düşüncelerin-tefekkürlerin mükâfatları, akıldan başka usul 

ve ahlâka (edebe) da bağlıdır. Nitekim:  

 

“HuĢûsuz-HuĢusuz yâni tevâzûsuz-gönül alçaklılığı 

olmayan namazda, boĢ Ģeylerden kaçınılmayan oruçta, 

tefekkürsüz okumakta, iffetsiz ilimde, sahâvetsiz
©
 malda, 

muhafazasız kardeĢlikte, bekâsı olmayan (devamsız) nîmette, 

ihlâssız duâda hiçbir hayır yoktur.” denmiştir. 

 

 
 

Allahın (CC) hangi nîmetlerini sayalım... 

 

 

Osmanlıca Lügat‟ta “huşu” “alçak gönüllülük” demektir. 

Huşunun diğer önemli anlamları ise, hayâ etmek ve mütevazı 

olmaktır. Korku ile karışık sevgiden ileri gelen edepli bir hâl de 

huşunun anlamları arasındadır. Huşu sükûn ve sâkinlik anlamına 

                                                 
©
 sahâvet: Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146377372109608&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARABZO0S-PQCGNbbV8gOsd2eeEqnUHVibtfU-tRyONoJZURtRXl4qI4Z5FmvRkI2wxesqwBGW5IvyAMm
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da gelir. Yâni huĢu “yüksek ve heybetli bir huzurda” duyulan 

alçak gönüllülüğe denir. Netice olarak hadiste geçen huşu, Allâhü 

Teâlâ‟nın huzurunda haddini bilerek edepli bir hal içinde 

bulunmak demektir. Buradan hareketle hadise göre, “HuĢûsuz 

namazda da hiçbir hayır yoktur.” 

 

 
 

 

Ama huşu ile kılınan namaza ne demeli? Evet! Huşu ile 

kılınan namazın getirdiği nîmetlere de diyecek olamaz / pahâ 

biçilemez! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268813503793244&set=a.115762845764978&type=3&eid=ARBKuZFAa7MG4N-pYhiMpJrhdl0DLIhC1885u6BTFv62Z_qrstZb407pK-dylpv7sY5dDD24c8rYzyD9
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HuĢu ile kılınan namazın getirdiği nîmetlere diyecek olamaz / pahâ biçilemez! 

 

 
 
Uzun yıllardır ABD de yaĢayan san‟atçımız NeĢe Karaböcek‟i tebrik ediyorum sırf 

aklını kullandığı için... 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2288650701154153&set=a.1649332488419314&type=3&eid=ARCx0A0rlvFFCOZ2PUwNx-y-UihsoxvBnjs3jZgJYrLuebnvF5pSsv68cVEKOIADFal1Be8VOfVDsnbX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205559970401139&set=a.105304290426708&type=3&eid=ARCxmTCHecWIkyEPDXyKxB0HKqucFP4nkMYgZ3ZqKk89hT-ox8kb4xNOKETl89llRivJf0OK1_Gi-p3R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2288650701154153&set=a.1649332488419314&type=3&eid=ARCx0A0rlvFFCOZ2PUwNx-y-UihsoxvBnjs3jZgJYrLuebnvF5pSsv68cVEKOIADFal1Be8VOfVDsnbX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205559970401139&set=a.105304290426708&type=3&eid=ARCxmTCHecWIkyEPDXyKxB0HKqucFP4nkMYgZ3ZqKk89hT-ox8kb4xNOKETl89llRivJf0OK1_Gi-p3R
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Zikir 

 

İslam Dininde Zikir Allah‟ı (CC) anmak demektir. İslâm‟ı, 

kısaca “fikir, zikir ve Ģükür” olarak özetleyenler vardır. 

“Fikirden” anlaşılan maksadı ise, Allah‟ın (CC) 

yarattıklarını, eserlerini temâĢâ edip bilgilenmek, insanların 

hizmeti için faydalar sağlamak, âlet edâvat, cihazlar, makineler, 

fabrikalar ve kısaca insanların fakrü zarûretten kurtulmaları için, 

bilgileri üretime çevirmek şeklinde düşünebiliriz. 

“Zikre” gelince, eserleri karşısında Allah‟ın (CC) 

büyüklüğünü anmak; bunları zikrederek “tefekkür etmek” sonra 

da “sübhânallah! Her türlü noksanlıktan yücesin!” deyip O‟na 

teslim olmaktır. “Sübhânallah”, Allah‟ın (CC) mahlûkatı ve 

eserleri karĢısında duyulan hayret ve ĢaĢkınlığı ifâde etmek için, 

en çok kullanılan kutsal bir sözdür. “Sübhânallah” sözü Allah‟ın 

(CC), zâtında, sıfâtlarında ve ef'alinde yâni fiillerinde, iĢlerinde, 

bütün kusur ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifâde eder. 

Şimdi İslâm‟ın “fikir, zikir ve Ģükür” şeklindeki târifinde 

geçen, “ġükür” kavramını ele alabiliriz. Şükür gerek fikir ve 

zikir için bir mü‟minin kendisine verilen Maddî Ve Mânevî 

nîmetlerde, gerekse bunlara ulaĢmada Allah‟ın (CC) sağladığı ve 

sağlayacağı “tevfiki-yardımı”, yâni Allah‟ın (CC) çeşitli lütuf ve 

yardımları için bir “teşekkürdür”. Kul bu inanç, teslîmiyet ve 

çalışmayla kulluğunu yapar, bunu şükürle mühürleyerek Allah‟a 

(CC) yollar. 

Kul böylece yaratılış sebebini yerine getirerek Allah‟ın 

(CC) Evren ve insanları yaratmadaki murâdı, kendi güç ve 

kudretinin bilinip zikredilmesi tahakkuk eder / meydana gelir. 

Zikir ve Ģükrün her ikisi birden dil, kalp ve bedenle yapılır… 

 

Dil ile Zikir‟de Allah‟ın (CC) en güzel isimleri anılır. O‟na 

hamt edilir, tesbih edilir, tenzih edilir, Kitab‟ı okunur ve duâ 

edilir. 
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Allah‟ı (CC) gönülden anmak diye târif edilen kalp ile 

Zikrin birincisi, gönülden şüpheleri silerek O‟nun varlığının 

delillerini, isim ve sıfatlarını düşünmektir / tefekkür etmektir. 

Meselâ: 

Allah‟ın (CC) bilinen isimlerinin sayısı 99‟dur. O kendisine 

bu isimlerle yalvarılmasını istiyor... Bunları anlamlarıyla 

ezberleyenlerin Cennet‟e gideceği bildirilmiştir. 

 

 
 

Zilzâl Sûresi 7-8. âyetleri ne diyor? Diyor ki, “Kim zerre ağırlığınca bir hayır 

yaparsa, onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu 

görecektir.” 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2113518718667353&set=a.1742425695776659&type=3&eid=ARBRd414UM2lp9yAYYzYjK9IXZXAhqk-Th9R7xzoIkyaLBy6VAvMKnihmcsjufkxBiNOWtJv4O0dTspv
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Bu isimler Mehmet Zâhit Kotku Hazretleri‟nin düzenlediği 

duâ kitabının ilk sayfalarında yer almaktadır. Onun bağlıları her 

sabah duâlarına, bu isim ve sıfatları okuyarak baĢlamaktadırlar. 

 

 
 

 

Piyasada Allah‟ın (CC) isim ve sıfatlarını içeren “Esmâ ül 

Hünsâ” adları ile bilinen başka güzel kitaplar da vardır. 

Kalp ile yapılan zikrin ikincisi, Allah‟ın (CC) yarattığı 

âlemlerin (evrenlerin) yaratılışlarındaki Matematik denklem, 

denge ve ölçüm inceliklerini, koyduğu hükümlerin ve kulluk 

vazîfelerimizin, mükâfat ve cezâların düşünülmesidir. 

Kalp ile zikrin üçüncü şeklinde Allah‟ın (CC) yarattığı 

bütün Maddî Ve Mânevî varlıkları ve bunların yaratılış sırları yâni 

Yaratılış Hikmetleri araştırılır, seyredilir ve düşünülür. Zikrin 

düşünmeye ilişkin bu türü de, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimiz içindeki, Tefekkür Kavramı içindedir. 

Öyle ki, bu âlem en küçük zerreden en büyük Kosmos‟a-

Evren‟e kadar uzanır. Bu yaratılmıĢ varlıkların kutsal bir âleme 

birer ayna oldukları görülür. Bu aynaya öyle bakanlar vardır ki, 

onlara o güzellik, incelik ve büyüklük âleminin nurları yansır. 

Onlar bâzen bir anlık bir hisse kapılırlar ki, onların o anda 

kazandıkları müĢâhede zevki bütün dünyâlara bedel olur. Bu Zikir 

https://www.facebook.com/mehmetzahitkotku/photos/a.359586481133311/667969340295022/?type=3&eid=ARDI59QADTJFRpG8HA_fkg3mn3NRgvrirteeDzjTw1xTAX-1h4-1xRkAM17otxaZ4mivNMFvz2maME7w&__xts__[0]=68.ARDiCy4F7ImMyNahPJOPd82RWax8Jio0-BsGYdIUeyBpT2hwg0lqhHzDHgWrEBX0UipH_8PDIyCNXefQNfSRBJ8uxSVAjGSFw7s505F6u7p8GswbpuH3GzC8-jAEY1uLCjsYj6JESu8Tf7GfJ5i1MduUqhVc2ujg62jG6ZXBZAKaupqxD9gefeTlsMvHKc1Ecz4EiUw_w372GthR3YzW-Lp9boZvRn0WUaLMujGgM2xRe01Pq6rIvuIskvPLJ7dCEc6UZfoIRb5x488kJwtxYLHHmnfLDYXxMkPTJnAYulDc36if1vi94UCoK087xngUgArcinQ9bXieSnyDldWbjkZE&__tn__=EHH-R


26 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

makâmının hiç sonu yoktur. Bu makamda insan bütün hisleri ile 

Allah‟a (CC) bağlanır. Öyle ki, ortalıkta sâdece zikredilen kalır. 

Bu hale zikredenin Allah‟da (CC) Fâni Olması denir. “Allah‟da 

(CC) Fâni Olmak” demek, mü‟minin sevgisi-aşkı ile Allah‟la 

(CC) bütünleşmesi yâni O‟nda yok olması demektir. Bu 

makamların, benim gibi, sözünü edenler çoktur ama bunların 

tadına-zevkine erenlerin sözle alâkaları yoktur. 

Bedenle yapılan zikre gelince, dil ve kalp ile öğrenilen 

ibâdetleri ve üretilen fikir ve bilgileri gerek bedenleriyle ve 

gerekse mallarıyla uygulamaya koymaktır. Bunların içine namaz, 

oruç ve hac gibi farz ibâdetler girdiği gibi; bilim adamları, 

mühendis, teknisyen ve ustalar tarafından ortaya konan ve 

gerçekleĢtirilmeleri birer nâfile ibâdet sayılan, teknik çalışmalar 

ve eserler de girmektedir. 

 

 
 

Ġlimde-bilimden bahsederken bu ilim öcülerini anmadan geçmek mümkün mü? 

https://www.facebook.com/167631730234786/photos/a.186420758355883/834341283563824/?type=3&eid=ARDDclK45GZD5PjlIO6pdPPFtaLKxuQ5zjqMXJMKBVhRNjzlSOQs913J_IVH5UE-cjnEGsLz0iwMzY-0&__xts__[0]=68.ARC9vxtJh_YKq2mkdXuI4X9A09RuzGJQZcANCALRL_-P0iAd77eVdp-8ANo--dB_z-QJ5hAgNOEOeMY3eappfjVnLaqRsSJhi1MYhI_seQ8ksQh-I-Tlv6AXtQDnEEZgJRmHQmK0E_2hxqOBzds045aHPl8F5NZkboGNLJ15jMwvD-3CxGv6EK6OxuKpvZkLpUC_wPKu13Mq1J3VUTMslvstmBSRJoiD5mwETNSz5c76xTwKECp9TwYfmqxVXp2hsAPF0VhzWWpH0z50tzRrEbEQDzE4CaG4WsssOpGq5jpQoyEV9s0wA8g1PPy-48jekSn34GX3Fdg3lfXS32NHdf941h1f9VNcSIkLzhzemDc8bz6gIWDYiYo&__tn__=EEHH-R
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Tabiatıyla güncel bilim adamlarımızdan da bahsetmek görevimizdir. 

Resimde TEĠ Genel Müdürü bilim adamımız Prof. Dr. Mahmut AKġĠT görülüyor... 

https://www.eskisehir.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/Prof_Dr_Mahmu

t%20Faruk%20Ak%C5%9Fit.pdf 

 

 

Tefekkürün Dereceleri-Sınıfları 

 

Düşünmenin (Tefekkürün) 3 derecesi vardır. Bu dereceler 

birer hadisle bildirilmiştir. Tefekkürün-DüĢünmenin birinci 

derecesine iliĢkin olarak, Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle 

buyurmaktadır: 

“Bir anlık tefekkür (etmek)-düĢünme(k) 1 yıllık nâfile 

ibâdetten hayırlıdır.” 

Bu konudaki diğer iki dereceye âit hadisler de şunlardır: 

“Bir anlık tefekkür (etmek)-düĢünme(k) 70 yıllık nâfile 

ibâdetten hayırlıdır.” 

https://www.facebook.com/slogandegilsadecegercekler/photos/a.521561207994608/1278507145633340/?type=3&eid=ARCqnE1QYIqu2gCJFRI43rvNHc0fpMBGpa_VBd_Tr8gZrE4jLrXh_juH8MCCSKzPhfGv3n0IeFIupffM&__xts__[0]=68.ARDe3Es_Wvp0XbzIex0OkakJNBDyeWVPhUWfdB0pz9H84Ogxx6tMbnB_gIsyJKztneBzX1TfRz53Pan6snUlUxKvbNLiEn65GNA7F24fINY9ZYyv_HMvuxzDLO_gsBSx9BcoNRKMgqA-i0FPKKBrH8fOpg0J3eO6RCks8WFRi5VF1ZSaSNRZbVUHRVAxlFgZSucGUu9GTiYQutm0BkGB178phQS9bunsUg4kWxtEMygs5sqxfMVbrF37zSO1RBhRhSPHiM70Qqlfwx_hTw5W95-qJI-pPB0PvPrxHvyPg3OIsihi3bYhqhEJG_CiP4jR5V83lNbVCgqcVKjV5xX4u6FbLGJjL7TyF7ECycElaij273afAI-eJ7A&__tn__=EEHH-R
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“Bir anlık tefekkür (etmek)-düĢünme(k) 1000 yıllık nâfile 

ibâdetten hayırlıdır.” 

Bu hadislerde geçen “an” kelimesi meselâ sâniyelerle 

gösterilen kısa bir zaman aralığı demektir. Ama bir olay fikir, şey 

ya da olay hakkındaki düşünmenin, konusuna göre, bir dakika, beş 

dakika, bir saat, üç saat, on saat, bir gün, bir ay, altı ay, bir yıl, iki 

yıl, on yıl olabilmesi de mümkündür. Bu uzun süren konulardaki 

tefekkürün tümünün anlık-anlık düĢünmelerin birer-birer 

toplamından meydana geldiğini hesâba katarsanız, o zaman 

örneğin uzun süren bir ilmî ve / veya bilimsel konudaki 

tefekkürün tümünün mânevi kârlığının-kazancının ya da Katma 

Değeri‟nin ne kadar büyük olduğunu bir düşününüz! Sırf bu 

sonuç bile Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in ne 

demek olduğunu göstermiyor mu? 

 

Bilim Adamının Bir Anlık Tefekkürü 

 

Biliyorsunuz bilim adamları, bilim ve / veya teknolojilerle 

uğraĢmaktadırlar. Birinci hadîs-i şerif göre demek ki bir bilim 

adamının bir anlık tefekkürü-düşünmesi “Bir anlık tefekkür 

(etmek)-düĢünme(k) 1 yıllık nâfile ibâdetten hayırlıdır.” hadisine 

göre 1 yıllık ibâdetten hayırlıdır. Bu hadisin yorumunu 

Abdülkadir Geylânî (KS)

 şöyle yapmaktadır

10
. 

“Her kim, bâzı hikmet taĢıyan iĢleri düĢünür, onun bir 

parçasından birçok parçalar olduğunu, onlardan dahî nice Ģeyler 

husûle geldiğini düĢünürse, buna tefekkür denir, yaptığı bu 

tefekkür bir yıllık ibâdete bedel olur.” 

„Hikmet‟ kelimesi çok anlamları içermekle berâber, teknik 

yazılarda en çok onun „bilim, san‟at ve teknoloji‟ anlamı 

kastedilmektedir Bu hadis ve onun yorumu, bütün aklî ilimleri 

içine almaktadır. Bunların başında da, Matematik, Fizik, Kimyâ, 

                                                 

 KS kısaltması, “Kuddise Sırruh-Allah onun sırrını mukaddes etsin!..” demektir. 

10
 Akçiçek, A., Abdülkadir Geylânî, Sırr‟ul-Esrar, İkinci Baskı, Tan Gazetesi ve 

Matbaası, 1968, İstanbul. 



29 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

Biyoloji, Fizyoloji, Tıp gibi, bütün pozitif bilimler ve bütün 

mühendislik dalları başta gelmektedir. Optik, Fotonik, 

Biyokimyâ-Biyokimya, bütün Gen Bilimleri, Astronomi, 

Kozmoloji, Kozmogoni de bunlar arasına girer. Sibernetik ve Big 

Bang gibi teoriler de buna dâhildir. 

 

 
 

 

Bir maddenin ya da bir biyolojik uzvun çeşitli büyüklükleri 

arasındaki ilişkileri; yâni proton, nötron ve elektronlardan oluĢan 

atomları; atomlardan oluşan molekülleri; moleküllerden oluĢan 

organları; organlardan oluşan sistemleri ya da atomlardan oluşan 

element ve bileşikleri veyâ gezegenlerden oluşan Güneş 

Sistemi‟ni; yıldızlardan oluşan galaksileri düşününüz! 

Görüyorsunuz! Atom denilen parçacıklardan neler meydana 

geliyor, ne bileĢikler doğuyor… 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043731825838044&set=gm.10156271433883871&type=3&eid=ARCBvHpzjV_1k7dTW8r9ocqzJWR9ONN2LcA6rhJQc_f7YB-HuVqgts4f7euqB9t5FU1RGRyCkdVzRip5
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Bu husus, Ġslâmî istikâmetin test usullerinden-metotlarındandır. 

 

 

Ve de sıfırdan dokuza kadar on tâne rakamdan ne 

Matematik ilişki ve denklemler meydan geliyor… İşte meselâ 

böyle her bir âlemin inceliklerini düşünmeye, Tefekkür Etmek 

diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi yine düşününüz, elektron denilen 

parçacığın hünerlerini: 

Bu küçücük parçacığın meydana getirdiği elektriğin verdiği 

çeĢitli ve renkli ıĢıkları, çalıĢtırdığı binlerce cihaz ve fabrikaları, 

maddenin sertlik ve yumuĢaklığını ve daha nicelerini… Bütün 

bunların hepsi, bu hadisin kapsamına girmektedir. 

Bunlarla uğraĢan, bunları araĢtıran insanlara bilim adamı 

deniyor. ġimdi bir düĢününüz bu hadis gereğince Müslüman ve 

mü‟min olan bir bilim adamının değerini! Bilimde düĢünürken her 

an bir yıllık (nâfile) ibâdetten daha hayırlı iĢ yaptığını… 

 

Bu vâdedilen hayra kavuşmak için, dikkat edilirse, burada 

“Müslüman ve mü‟min olma” ön şartı vardır. Yâni bu vaadi veren 

İslâm dinine inanmak ve dürüst olmak gerekiyor... Yoksa 

yukarıda bahsedilen mücdeden İslâm‟a inanmamış olanlar 

faydalanamazlar. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2287340484618508&set=a.1735234006495828&type=3&eid=ARBz8JZZo5qCj8JcO3zy7NOFYHmxzSDngW75LOGrq7U1vcDDCns3W8FhVhr4syqm1iJjBiNBqQgSgnB6
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Her birinin ölçüsü Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz içindedir... 

 

 

Düşünsenize 18 Haziran 2008 târihli bir yazıda ABD'de 

yapılan bir araştırmada, bilim adamlarının her yıl 2325 kötü 

niyetli davranıĢ sergilediği, bu sahtekârlıklar arasında uydurma 

raporlar ve yayınlar, çarpıtılmış veriler ve uydurma burs 

tâliplerinin yüzde 60'la başı çektiği, intihalin (bilim hırsızlığının) 

ise yüzde 36'yla ikinci sırada olduğu bildiriliyor. 

Bu olumsuz işleri yapanlar da düşünüyor-tefekkür ediyor, 

Ģüphesiz... Ama bunların dinleri, niyetleri bozuk... Hâlbuki bizim 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre, “Ameller yâni 

yapılan iĢler niyete göredir yâni niyete göre değerlendirilirler.” 

Çünkü Üstün İslâm Ve Altın Kültürümüz‟de bu hadis, emsalsiz bir 

değerdedir. Müslüman ve mü‟min olmayan bilim adamları, 

elbette bu hadisin kapsamı dıĢında kalacaklardır. Bununla 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215486139719711&set=a.3431230732593&type=3&eid=ARA7p1Q3TXjhC7dbHmmfNBCq8e5xDlAshi76tqMckqwd1M15qO31lq8cfnrM2PeCtvN3HqecCPZbzIzi
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berâber, dürüst ve ateist olan iyi niyetli bir bilim adamı bu 

meziyetlerinin karşılığını hiç görmüyor da değildir. Bunlar da 

Allah‟ın (CC) Er-Rahman İsm-i Şerîfi‟nin tecellîsi nedeniyle ve 

“Sizin kazancınız ancak çalıĢmanızın karĢılığıdır.” âyeti 

gereğince çalışmalarının karşılıklarını ancak hayatta iken görürler. 

Allah‟a (CC) ve bütün peygamberlerine inanırlarsa o zaman 

bunların, ayrıca, Allah‟ın (CC) Er-Rahîm İsm-i Şerîfi‟nin 

tecellîsiyle Âhiret‟leri de güzel olur. 

 

 
 

Âyet-el Kürsi‟nin özet olarak verilen bu faydalarını biraz daha açabiliriz:  

1. Âyet- el Kürsi okunan eve Ģeytan giremez. O evde büyü tutmaz. 

Devamlı olarak Âyet- el Kürsi okumaya devam eden kiĢi hem dünyada hem Âhiret‟te 

büyük makamlara eriĢir. 

https://www.facebook.com/oyasevenlerburaya/photos/a.1521231538183015/1982388242067340/?type=3&eid=ARDXbRKD6JAZJqfLBZQygsV5MPsscZX8_maVcjDQw6R0dD3xMTFyrA5Ae7zoSAhcfmT9e0pNKPGrio2r&__xts__[0]=68.ARDqoYdj5TG6dxc4ZzQWbpRPCIfEyQPfDHGtEmPnxgTDoBllZJfNmm_KcPEhG2lLhfRjVldihcb50zZFoELBbU4Dh9fYGGuH4MZvyLudBNgze_GsEsHkKiq6YNYX5xlgM6XQZ7lRnCEGPciptJg6d5B1tpQjqQJy5M2XHIRMbs-FScepcitiPLhw4-YPKtFoX3FLegL6gg5NbZ3ibnIVlYEEZFDUn8p-e6I7W-eD3sLgFg8Rs9uKgP-Avj9Rr733-xd5eNCj6-gIEXdwm5Wfgx4f7qfxd5l6sHUowfe5SOZPY-G4w0ztoyydqTekCocCxLZfdXvD4AHYW-3wtYH6x_4c3CfN8IjizKRWf7Q8Cn4rquzh18vs-_sC&__tn__=EEHH-R
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2. Âyet- el Kürsi nîmet üzerine 313 defa okuyup ve her okuyuĢta “hu” diye 

üfürülürse o nîmet bereketlenir. 313 Âyet- el Kürsi‟nin hatim adedidir. 

3. Âyet- el Kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmiĢte iĢlemiĢ olduğu günahlar 

bağıĢlanır. Hazreti Allah o kiĢiye hayır kapılarını açar. 

4. Bir kiĢi Âyet- el Kürsi‟yi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde 

önüne dördüncüde arkasına beĢincide yukarı altıncıda aĢağı ve yedincide içine 

“hu” diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek Ģekilde üflerse melekler onu 

çevreler ve o gün içinde o kimseye belâ isâbet etmez. 

5. Âyet- el Kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kiĢiye cennetin sekiz 

kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer. 

6. Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra Âyet- el Kürsi okumayı unutturmaz. 

Kabir ehli için okunursa Cenâbı Hak Âyet-el Kürsi‟nin fazileti hürmetine o kabir 

ehlinin kabrini geniĢletir ve makamlarını yükseltir. Okuyan kiĢiye de sevap yazılır. 

7. Gece yatmadan önce okunursa kiĢi kendini ve âilesini güven içine almıĢ olur. 

Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah‟ın izni ile sıkıntı geçer. 

8. Âyet-el Kürsi okunan eve Ģeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Âyet-el Kürsi okumaya 

devam eden kiĢi hem dünyada hem de Âhiret‟te yüce makamlara ulaĢır. 

Günahlardan sakınmaya baĢlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar. 

9. Âyet-el Kürsi‟yi; durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri 

sayısınca 170, resuller ve Ashâb-ı Kiram sayısınca 313 defa okuyan kiĢinin her 

arzusu yerine gelir. Cesâreti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve îtibârı çoğalır, 

Ġstediği makama ulaĢır. Hiç kimse ona zarar veremez. Her kim Peygamber 

Efendimiz(SAV)‟in isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve Âhiret‟le ilgili 

istekleri geri çevrilmez. 

10. Âyet- l Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi Ģeylere 313 defa okunarak her 

okunuĢta o Ģeye üflenirse o Ģeyin bereketi artar o Ģeyde bereketlilik olur. 

11. Âyet-el Kürsi‟yi her gün okumayı adet haline getiren kiĢinin Allah geçmiĢ 

günahlarını bağıĢlar. Okuyan hem tevhid hem de tilâveti yerine getirmiĢ olur. Bu da 

üstün bir zikir olur. 

12. Âyet-el Kürsi‟de 17 açık olarak 17 de kapalı olarak 34 ilâhî isim vardır. Aynı 

zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. Allah‟ın en büyük ismi Ayet-el 

Kürsi‟de mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile duâ edilirse kabul görür. 

13. Âyet-el Kürsi‟yi bir hacet ve arzunun olması için okumak o iĢin olmasına vesiledir. 

Bu âyeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür. 

14. Bu âyeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve Ģehitler devam eder. KiĢi 

okumaya devam ederse ahlâkı Ģehit ve sıddıkların ahlâkına ulaĢır. 

15. Âyet-el Kürsi‟yi okumaya devam eden kiĢiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar; 

ilim öğretir; gizli bilgileri ve tedâvi etme yollarını öğretir; hem zâhirî hem de bâtınî 

ilim nasip eder. 

16. Âyet-el Kürsi okunur ve sevâbı kabir ehline bağıĢlanırsa o kabir nurla dolar kabir 

geniĢler ve ölünün derecesi mevkisi ve makâmı yükselir. Okuyana da büyük sevap 

verilir. 

https://www.haberturk.com/ayet-el-kursi-okumanin-faydalari-nelerdir-hbrt-2818258 
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Tahkîki Îman 

 

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre Tahkîki 

Îman
11

, Taklidî Îman‟dan üstündür. Tahkîki Îman ilmî ve / veya 

bilimsel araştırmaya dayanan îman demektir. Taklidî Îman ise, 

çocukluk anlarından başlayarak ana ve babaya bakarak öğrenilen 

îmandır. 

 
 

 

Demek oluyor ki, yukarıda sayılan konuların bir veyâ bir 

kaçı ile veyahut da meşru sayılan başka her hangi bir konuyla 

uğraşan ya da bu konularda düşünüp emek sarf ederek tahkîk eden 

bunların kendiliğinden olamayacağını idrak edip, yaratılış 

                                                 
11

 Akad, N.B., Risâle-i Nur‟un Bir Çekirdeği Olarak: Birinci Söz, Yeni Ümit, Sayı 

74, 2006. 

https://www.facebook.com/nefesim.55.55.55/photos/a.226182307773390/843018952756386/?type=3&eid=ARAUBeJ1SVQ5s4xQNnpmnxPldMAO1TZERUpv0bfK_QLBLCnugFwSZ82k7vpO96ADtjyqOd3y4Ct5xl-q&__xts__[0]=68.ARBGtt9GEDrAveQmJoWY5-Xad3feS2dmSWQbQ-7rn9_vXZO-iMDApZHUWUfr70XPJyjFdYOuvNxBBiEfIb76rTQGr5ZVbcXm75znlIuj71siBHRMOy3YgR4F3K4NVnZCQpRqAlsSlhxT5EujZql9UOwWv0vi-BNi0meeenLFHwM-j_tNfx4kxz-4BB0OS4vhLDXm4Rk13FGcV3LPFD5pIhkMKMlfMPPoC57NVTwEOo7bTmp3RweT_CjW3dljPA7R8sZ0AnYGLOnhaWjv-1eE_H43DvrujuVJMmf4NNAvxH7AxYvWqXQieBihj79OI30pI9LvtMHUD4xWsYMk0ZpQ0sjbJtRSIBStrOU9Zckp7UtTnY02UNZs8Q&__tn__=EEHH-R
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sebebinin böylece gereğini yerine getiren bir mü‟min, tahkik 

ettiği ve düĢündüğü oranda nâfile sevap kazanmaktadır. 

Tahkîk etmek demek, ele alınan, konunun doğru olup 

olmadığını araştırmak veyâ doğruluğunu incelemek, yanlışlığını 

meydana çıkarmak ya da konunun içyüzünü araştırmak; yeni bir 

Ģeyin hakîkatine ermek veyahut da konunun künhüne vâkıf olmak 

ve nihâyetine eriĢmek demektir. Tahkîk Kur'an‟daki kıraat ilminde 

ise, her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riâyet etmek, sesi 

tam yerinden (mahrecinden) çıkarmak, medleri gerektiği kadar 

uzatmak, hareke, izhar ve gunneleri okuyuş hassâsiyetinin en son 

imkânını kullanarak okumaktır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki ilmin inceliklerini düşünerek 

kazanılan böyle bir Tahkîki Îmân, çocukluktan beri ana ve babaya 

bakarak kazanılan, Taklidî Îmân‟dan çok üstündür. 

 

İrfan Duygusu Taşıyan Mü’minin Îmanı 

 

Yukarıda verilen sınıflamada zikredilen ikinci hadise göre 

ibâdet yapan irfan duygusu içindeki bir insanın bir anlık 

tefekkürü-düşünmesi 70 yıllık ibâdetten hayırlıdır. 

 

İşte şimdi zikredilen bu ikinci hadîsi ele alalım: 

 

“Bir anlık tefekkür (etmek)-düĢünme(k) 70 yıllık nâfile 

ibâdetten hayırlıdır.” 

 

Abdülkadir Geylânî, bu hadisi şöyle yorumlamaktadır: 

“Her kim, yaptığı ibâdeti düĢünür ve onların hikmetine 

karĢı irfan duygusu taĢırsa bu tefekkür, 70 yıllık ibâdete bedel 

olur.” 

Asıl “irfân” olarak yazılan ve pratik hayatta daha çok 

“irfan” şekline dönmüş olan bu kelime, “bilme anlama, ilâhî bir 

feyiz olarak kâinatın sırlarını bilme kudreti, kültür” anlamlarını 
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taşımaktadır. Sizi anlayacağınız burada “irfân” kelimesi ilmî ve 

bilimsel bir birikimi ifâde ediyor... 

 

 
 

ĠĢte gözün Ġlâhi Sanâtı görsün! 

 

 

Bir kimsenin yaptığı ibâdeti ve onun mânevî hikmetini ve 

feyizlerini düşünmeye kalkması için, o kimsenin en azından ilmî 

ve bilimsel bilgilere sâhip olması gerekir. Çünkü “irfan duygusu” 

taşımak için birinci hadisin kapsamına da girmek gerekiyor... 

“Ġrfan duygusu” taşımak demek, “kâinatın sırlarını bilme 

kudreti” olan bilimle ilgili fen bilimlerini bilmek demektir. 

Demek oluyor ki, ibâdetine düşkün bir bilim adamı ya da 

fen bilimlerini bilen bir Müslüman ve mü‟minin madde ve mâna 

sahâlarında (konularında) her an yaptığı tefekkür 70 yıllık nâfile 

ibâdete bedel oluyor... Burada şu sorunun cevâbı da merak 

konusudur: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548131975355111&set=a.320688801432764&type=3&eid=ARAXdAN122Z-Q3bTG3otYQW_dHGmPZIG1LC8NoGHK8NwhG8U17xqLCdRRrPjdatyQZiUxj3Pc0E2OauB
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Ġlim ile bilimin buluĢma noktası... 

 

 

İlâhî Mârifeti Düşünmek 

 

İlâhî Mârifeti düşünmenin kazancı 1000 yıllık ibâdete bedel 

olur. Yukarıda verilen sınıflamada zikredilen üçüncü hadise uygun 

olarak amel eden bir mü‟minin bir anlık tefekkürü-düşünmesi 

1000 yıllık ibâdetten hayırlıdır. Adı geçen hadisi hatırlayınız: 

 

“Bir anlık tefekkür (etmek)-düĢünme(k) 1000 yıllık nâfile 

ibâdetten hayırlıdır.” şeklideydi. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045505118863501&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARBEpI6RCj2xD2yGKGBpEZ_5lU9RAY4TWYUG3xJO2Le2nXKI2yJ-_R1R7lraJaejmh-LCYGPBiK3wfrz
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Tefekkürün-DüĢünmenin sonunda oluĢan tepki “Vay Be!” olarak tezâhür emiĢ... Asıl 

olan Tefekkürün-DüĢünmenin mânevî karĢılığıdır. 

 

 

Bu hadisi Abdülkadir Geylânî Hazretleri şu şekilde 

yorumlamaktadır / yorumlamıştır: 

“Her kim, ilâhî mârifeti düĢünür; Allâhü Teâlâya karĢı tam 

irfan duygusuna sâhip olmayı dilerse, bunun yaptığı tefekkür de 

1000 yıllık ibâdete bedel olur.” 

Burada ilim ve fenlerle tahsil olunan bilgi anlamındaki 

“mârifet“ kelimesinin diğer anlamları da, hüner, üstatlık, san'at 

demektir. Hadisteki “ilâhî mârifetin” anlamının ise benzer şekilde, 

Allah‟ın (CC) “yaratma kaabiliyeti” olduğu açıktır.  

Burada geçen “irfan” kelimesinin anlamı yukarıda 

verilmiştir. “irfan” kelimesinin için, “Esrar-ı Ġlâhiyeye, îman ve 

Kur'an hakikatlarına vukufiyet de diyebiliriz. Başka bir anlam 

https://www.facebook.com/BilimAllahiispatediyor/photos/a.986602511475333/1484747944994118/?type=3&eid=ARB6vQDaX0ijNC0QQu8iE1sylwG___C5AiNV0OTU3uJcu5Eomp_MO1Syk6WEdcjjHFMj9TPEXArvKj4B&__xts__[0]=68.ARBKJUTloDxeintL5C0AkyAu2qzsWDTnJ09wDNLzpqvaT_958YQRsWstv8m1gfQMtdGOCFyHAlAZLWnU82KiFkfvYtC5HRSKHtrIhA5RXWmOYqATfLZZU5WiUFsWuv0Ge-bQbyPKAXX0hbAPil8SNZG8_uAbNMjmvnwmBxTU4zlfbKfjjU_yLcpaBiwf5d3KC8kQOCkXMmpjn8cBTwAZQy9Crr_Fe7JZgjPmkDXMhE4rHI098AHWhSuYf3fzQNq8p9eWGGXnfSbdBstITuS6gUhkcbSF0AJ2WE6siZ-4FlzTiivWS6kCLu6Wj-b8_8pGVfX790RQt9YaEDxWVPd-BCOxnoYXyMZFRrwpBBTCgulrrcDbD77KjJDY&__tn__=EEHH-R


39 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

olarak da “irfan” kelimesi, ilme ve bilime her cephesiyle vâkıf 

olmak demektir. 

Abdülkadir Geylânî, asıl irfan ilminin bu olduğunu 

söylemektedir. Eskiden bu sıfatı kazanan bir kimseye “hakîm” 

deniyordu... Hakîm denen zatların madde ve mâna ilimlerinin 

hepsini bilmeleri gerekiyor... 

Osmanlıca Lügatta “hakîm” kelimesi için şu bilgi 

verilmektedir. “hakîm” kelimesi, Hikmetle muttasıf olan ve 

mevcudatın hakikatına vâkıf olan demektir. “hakîm” kelimesi 

ayrıca, “Hikmet mütehassısı” anlamına geldiği gibi, “İlm-i 

Hikmet‟te-Hikmet İlmi‟nde” deniz gibi derin ve mütehassıs olma 

anlamındadır. Başka bir ifâdeyle bir hakîm, “ĠĢ ve emirleri 

hikmetli ve yanlıĢsız olan kimse” demektir. 

İlmin içinde hem aklî ve hem de naklî ilimler vardır. 

Biliyorsunuz ki, bilim kavramına İslâm‟ın îmanî kavramları da 

katılırsa ilmî kavram elde edilir / edilmektedir. Abdülkadir 

Geylânî, “irfan ilmi” ile “tevhid” ilminin de kast edildiğini 

söylemektedir. Türkçe‟de tevhit olarak telaffuz edilen, Tevhid 

Kavramı ya da Tevhid İlmi, Allâh‟ü Teâlâya‟nın birliğini konu 

alan ilimdir. Başka bir ifâdeyle Tevhit İlmi, insanın ve insanlığın 

yaratılışı sebebinde esas olan, onun asıl görevini de konu alan bir 

ilimdir. Çünkü Allâh‟ü Teâlâ Maddî Ve Mânevî evrenleri ve 

insanları, kendi birliğinin, ululuğunun anılması, methedilmesi ve 

yüceleştirilmesi için yarattığını bildirmektedir. 

 

Allah’ın (CC) Zikri’nden Yüz Çevirmek 

 

Allah‟ın (CC) Zikri‟nden yüz çevirene Üstün İslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimize göre bir şeytan mûsallat edilir. 

Zikir Kavramı çok anlamlıdır. Çünkü Dünyâ‟ya gelişte esas 

olan Allah‟ın (CC) anılmasıdır. Bunun da en güzeli, Kur‟an Ve 

Sünnet‟e hâkim olanların yâni Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimizi referans alanların dışında kalanlar tarafından 

yapılamaz. 
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Misvak kullanmak sünnettir. 

 

 

Kur‟an Ve Sünnet İlmi‟nin ya da İslâm‟ın özüne uygun 

olan, baĢka bir ifadeyle, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimize uygun düşen Zikir‟in terk edilmesi, hedeften ĢaĢmak 

anlamına geliyor... Nitekim yüce Allah (CC) Zuhruf Sûresi‟nin 

36. ve 37. âyetlerinde bu husûsu şöyle açıklamaktadır: 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2038761349537878&set=a.208951035852261&type=3&eid=ARBiHFD0ORdDMnzaQZNEd-q9E9PJVagmOxE7K0qC_h-STk_7mwqxhgC12Ay8YtpXQ8Y_RmbBFiSDK2UQ


41 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ 

 

 

 

“Her kim Rahman olan Allah‟ın (CC) zikrinden yüz 

çevirirse, biz ona bir Ģeytan musallat ederiz. Artık o Ģeytan onun 

yakın dostudur. ġüphesiz ki, bu Ģeytanlar onları yoldan çıkarırlar. 

Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar -Zuhruf 

Sûresi, Âyet 36, 37” 
Düşünmenin sınır, zaman ve mekânı yoktur... Allah‟ın (CC) 

zikrinden yüz çevirenlerin daha çok günâha saplanacakları da 

açıktır. Onun zikrinden yüz çevirmek demek kullukla, ibâdetle 

iliĢkiyi kesmek demektir. Şeytan günah işleyen bu gibi kimselere 

musallat edilmektedir. Bir Deylemî hadisine göre sonuç şudur ki, 

“Sükûtu tefekkür, bakıĢı ibret olup çok istiğfar eden kurtuldu.”  

İnsanoğlunun bütün meselesi nedir? Bütün mesele, yaratılış 

sebebimiz ile ilgili değil mi? Şimdi bunun cevâbını az çok 

biliyoruz. O halde yolda giderken bile hadi iş başına! 

Meselâ yolda giderken her an niçin yaratıldığını ve sonra da 

“Allah‟a (CC) ibâdet ve kulluk yapıp kendi aczini düĢünerek onun 

övgüye ve nîmetlerinden dolayı teĢekküre, hamdedilmeye ne kadar 

çok lâyık olduğunu…” düşün! Çünkü bak! Trafik ne kadar 

hareketli! Herkesin içinde ayrı bir düĢünce, ayrı bir hedef var: 

Öğrenciler okullarına doğru koşuşturuyorlar… Trafik polisi 

cadde üzerinde bulunduğu yerden duruma hâkim vaziyette... 

Derken bir rüzgâr her tarafta tozu dumana katıyor... Yapraklar 

savruluyor… Ardından bir yağmur... Artık biliyorsun ya yaprağın 

kımıldaması dahî Allah‟ın (CC) irâdesi ile oluşan, melek de denen, 

bir kuvvetin

 eserinin sonucu… Ardından o gördüğün insanların 

her birinin hareket ve düşüncelerini yönlendiren kuvvetleri ayrıca 

bir düşün! 

Bütün bunları kontrol ve koordine eden O Yüce Allah‟ın 

(CC) gücünü, her yerde hazır-nâzır olduğunu düşünedur! Bununla 

bağlantılı olarak da, „Allah (CC) her an her iĢtedir‟ anlamındaki 

âyetini de ayrıca tefekkür et; “Bunların hepsinin ne için?” 

olduğunu da, tabiatıyla... 

 

                                                 

 Arapça‟daki „melek‟ kelimesine Türkçe‟de „kuvvet‟ denmektedir.  
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“Göklerde ve Yer'de bulunan herkes, O'ndan ister. O, her 

an yaratma hâlindedir-Rahman Sûresi, Âyet 29.” 

 

O Kâdir-i Mutlak Yüce Allah‟ın (CC) kendi yüceliğini, 

övülmeye, methedilmeye lâyık olduğunu, sende, bende, onda, 

toprakta, arabanın motorunun çalışmasında ya da şimşeğin 

ardından gelen gök gürültüsünde veyâ yaprakta ya da zerrede nasıl 

gösterdiğini de düşünmelisin! 

Tek husus, senin bu düşüncelerinin sonunda sana, “Bütün 

bu karmaĢık fakat plânlı ve hikmetli iĢlerin kendi kendine olması 

mümkün değil, Ģimdiye kadar kendi kendine ne olmuĢ ki?” 

dedirtip taaccübünü / taaccübünüzü “Süphanallah!” ile bir 

teslîmiyete çevirmek, verdiği nîmetler için, minnet duyguları 

içinde kendisine teşekkür ya da hamdetmeni / hamdetmenizi 

sağlamak değil mi? 

 

İnsanlığın Asıl Meselesi 

 

İnsanlığın asıl meselesi Yaratılış Hikmeti‟ni bilmesidir. Bu 

hikmetlerden biri de işte “Tefekkürdür”. Yukarıda da bahsedildiği 

gibi Tefekkür‟ün-Düşünme‟nin sınır, zaman ve mekânı yoktur. 

İnsanoğlunun bütün meselesi görüyorsunuz ya, Yaratılış 

Sebebimiz ile ilgilidir. Her an meselâ niçin yaratıldığını düşün! 

 

Ve sonra da “ona ibâdet ve kulluk yapıp kendi aczini 

düĢünerek onun övgüye ve nimetlerinden dolayı teĢekküre, 

hamdedilmeye ne kadar çok lâyık olduğunu…”, tabiatıyla... 

 

Sonuç  

 

İsterseniz bir sonuç olsun diye geçmişte Face Book‟ta, akıl 

ile ilgili olarak, yapmış olduğum birkaç yorumumu buraya 

alabilirim. Siz de tefekkür ederek-düşünerek bundan yeni–yeni 

sonuçlara ulaşabilirsiniz: 
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Çoğu münâfık her ağzı açıldığında hemen CumhurbaĢkanı‟nı suçluyor... Bunların 

mürĢidi de mi CumhurbaĢkanı, YOSA? 

Hayâtımın burasında, bir insanda kısa süreler içinde bu kadar tezatları göreceğim, 

hiç aklıma gelmiyordu? Bu neyin nesi, yâ? 

Bunlar bu Milletin hiç akılları yok zannediyorlar… Ya da Milletimiz‟in temiz 

akıllarıyla bunlar, böyle durmadan alay edebiliyorlar? 
 

 
 

Bu “zırvayı” Bilimsel açıdan düĢünelim: 

https://www.facebook.com/DerinligimizDinimizdir/photos/a.150071245054216.31624.150050178389656/1051185948276070/?type
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154019721769189&set=a.10151127503954189.463325.652004188&type
https://www.facebook.com/DerinligimizDinimizdir/photos/a.150071245054216.31624.150050178389656/1051185948276070/?type
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154019721769189&set=a.10151127503954189.463325.652004188&type
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“Zırva” dediğim için beni de suçlayacak olan zavallı bilgisiz ve / veya câhil 

zihniyetleri artık adım gibi biliyorum... Ama bendeniz bir bilim adamıyım. Bu 

nedenle her olayı, en iyi bir Ģekilde açıklayacak / belirtecek olan sözlerle ortaya 

dökmek görevim. Yoksa bunda “hakâret etmek” gibi çarpıtılacak bir durum yok... 

Yoksa bir mü‟min hakâret etmenin ahlâka sığmadığını çok iyi bilir / biliyor... ġimdi 

asıl konuya dönecek olursak: 

 

Adam, “Bu imkân verilirse diyor.” "ġartlı cümlelerle daha çok Ģeyler söylenebilir 

bunda hiç bir zorluk yok... Ama bunu “aptallar” fark edemez! Adam bunu bildiği 

için aptallar nazarında kendisi lehine “VAYY BE!” dedirtmek için “Zırvasını” 

kullanma kurnazlığını yapmıĢ... 

Meselâ, aĢağıdaki cümleyi, ben kuramaz mıyım? 

 

 “Allah (CC) bana Âhiret‟te Ģefaat izni verirse, onu ilk önce günahkârlar için 

kullanırım…  

 

Aynı zatın, böyle kurnazlıklardan baĢka,  haddini çok-çok aĢan cümleleri de var... 

Ġnsan ÖLÇÜSÜZ olunca neler-neler olmuyor ki! Bu zat Ġslâm Büyüğü olan Fatih 

Sultan Mehmet için ise, “kendini kurtaramaz” diyor... DüĢü bir kere! Bütün 

maksadı, aptalları peĢine takıp sürüklemek... 

 

Böyle sorumsuz ölçüsüz ya da sapık, böyle uç noktalardaki değerli insanların seçilip 

zikredilmesiyle, onlar hakkında burada verdiği yanıltıcılık, aldatıcılık mesajı gibi 

“zırvayı / zırvaları” kullanarak bunları kendisinin olağan üstünlüğüne dönüĢtürme 

amacındadır. Akıllı olanlar, bu tuzağı hemen anlayabiliyorlar... Aptallar ise 

HEMEN peĢine takılıp sürünün sayısını artırıyorlar... Asıl mesel bu! 

 

 
 

Sanki kendisinin uyacağı bir Ģey yokmuĢ gibi… 

 

Zâten, HUKUKA uymayan mı var? Sanki sizin demenizle uyacak, öyle mi? 

Mü'minlerin kânunlara uyma zorunluluğu Ġslâm'ın önemli emirlerinden ama bendeniz bunu 

bu Ģekilde tekrarlamanızı anlayamıyorum, yoksa uymayanlara cibilliyetinizin rengini mi 

bildirmek istiyorsunuz? 

https://www.facebook.com/ankazumrud/photos/a.529470490458367.1073741826.529466607125422/1047668968638514/?type
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Bundan, en azından, bir BENLĠK havası çıkmıyor mu? Lütfen bir açıklama, aklımı 

karıĢtırdınız da… 

 

„Egomuz-Benliğimiz‟ 

http://mtemiz.com/bilim/EGOMUZ.pdf 
 

Bencillik, Ben! Ben!
 
Ben!, 

http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf 

 

Ġslâm‟ın Memleketin selâmetine iliĢkin değerlendirmeleri çok önemlidir. Öyle ki, onun 

uğruna ölenlere, “Sakın onlara ölüler demeyiniz!” âyeti ile en yüksek pâyeyi vermiĢtir. 

Bendeniz, bu nedenle, bütün değerlendirmelerimi, Ġslâmî istikâmetin, TÜRKĠYE GEMĠSĠ‟nin 

su almaması yönündeki, davranıĢ esaslarına göre yapmaya çalıĢıyorum… Tenkitlerim de 

olursa bu açıdan olmaktadır. 

Bir yere kaydediniz! CumhurbaĢkanımız Tayyip Bey, bu istikâmeti aynı doğrultuda 

sürdürürken; Bu Bey, bu benlik (ene) tutumunu sürdürdüğü müddetçe hep ahlâkî seviye 

olarak KAYBEDECEK; CumhurbaĢkanımız Tayyip Bey ise gittikçe PUAN kazanacaktır. 

Bâtıl (yanlıĢ), takıntılı kiĢilerin cıva gibi ortalıkta kalmasını Allah (CC), kendi siyâseti ile bu 

Ģekilde gerçekleĢtirecektir. Bunları unutmayınız! 

Kusursuz ve günahsız Mü‟min olmaz ama mü‟minin de istikâmetinin kusursuz (doğru) olması 

gerektir. 

Bunlar, “ġu geçmiĢ makamlarım hep görünecek, ĢakĢaklanıp-pohpohlanıp hep el üstü 

tutulmalarım sürüp gidecek...” zannediyorlar... 

Nefis insanların çoğunu bu noktadan yakalayıp onlara ucup-kendini beğenme hastalığını 

musallat kılıyor... Böyleleri öyle bir duruma düĢüyor ki sonunda, istikâmetsizler hemen bu 

tiplere sâhip çıkıyor... O zaman bunların nefisleri biraz rahatlar gibi oluyor... 

Sonuç: 

“Biz dünyâlık isteyene dünyâlık veririz, ama baĢka NASĠBĠ yoktur” anlamındaki âyetin sırrı 

tecellî ediyor... 

 

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.doc
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENCİLLİK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc

