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Özgür irâdeye sâhip olan
insanlar,
her şeyi mutlaka
yapma hakkına sâhip değildirler.
İnsanların
yapmak istedikleri de
sınırlıdır.
Sonuç yine
Allah‟ın (CC) dilemesine bağlıdır.
Nitekim
dileme husûsunun
sırf
kulların
özgür irâdelerine
bırakılmadığına dâir
örnekler de
verilebilir:
Meselâ
Mekke‟nin Fethi‟nde,

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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öldürülmelerine karar alınanlardan,
Allah‟ın (CC) öldürülmelerini dilemediği,
bâzıları
kurtulmuşlardır.
Aşağıda görüldüğü gibi,
Kâbe‟nin örtüsü altına da girseler dahî,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz tarafından,
mutlakâ
öldürülmeleri emri verilenler vardı.
Bunlar:
İkrime bin Ebû Cehil, Hebbar bin Esved bin Muttalib,
Abdullah bin Sa‟d bin Ebî Şerh, Mikyas bin Subabetu‟lLeysî, Huveyris bin Nükayz, Abdullah bin Hilâl bin Hatal,
Hint binti Utbe bin Rebia, Sâre, Safvan bin Ümeyye,
Abdullah bin Zibârâ, Vahşî bin Harp, Hâris bin Tulaytıla,
Enes bin Züleym ed-Di‟lî, Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri
Kurayna ve Kurayba ya da Fertana ve Ernebe
idiler.
Bunlardan
Abdullah bin Hilâl bin Hatal, Hâris bin Tulaytıla, Mikyas
bin Subabetu‟l-Leysî ile Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri
Fertana
bulunarak öldürülmüşler,
ayrıca
Safvan bin Ümeyye Cidde‟ye; İkrime bin Ebû Cehil
Yemen‟e; Abdullah bin Zibârâ Necrana
kaçmışlardır.

2
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Daha da enteresan olanı,
Ebû Hatal‟ın şarkıcı câriyeleri
Ernebe ile Vahşî bin Harp,
öldürülmekten kurtularak
bir yolunu bulup
Müslüman da
olmuşlardır.
Öyle ki bunlar,
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in huzûrunda,
„kelime-i şahâdet‟ getirip
Müslüman olana kadar,
kendilerini hep
gizlemişlerdir.
Şimdi bir düşününüz!
Peygamber (SAV) Efendimiz ve
ashâbının dilemeleri ile katledilmelerine karar verilen,
bu insanların
öldürülmeden kurulmaları
neye bağlanabilir?
Elbette ki,
Allah‟ın (CC) dilemesi‟ne…
Meselâ
Ernebe ile Vahşî bin Harp‟in öldürülmekten kurtulup,
Müslüman olmaları da…
Size
başka bir örnek daha:
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Güney Koreli denizci
Lim Kang Yong,
Bangladeş açıklarında,
görev yaptığı
Mary Star isimli gemiden
denize düşmüş…
Gemi yoluna devam ederken,
denize düşen
Yong‟un kurtulmasına,
Allah (CC) öyle dilediği için,
Er-Rahmân isminin
tecellîsi gereğince,
bir kaplumbağa sebep
olmuştur.
Yong,
“Kitaplarda okumuştum,
deniz kaplumbağasının boynuna sıkıca tutunursanız,
o
sizinle birlikte yüzer.”
“Ben de denize düştükten sonra,
gördüğüm
bir metre uzunluğundaki
kaplumbağanın
boynuna sarıldım.”
“Bana dostça davrandı,
hiç canımı acıtmadı.
“Altı saat sonra da
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gemi mürettebâtı tarafından
kurtarıldım1.”
demiştir.
Şimdi bir düşünmeli!
Lim Kang Yong
denize düştüğünde,
onun
kaplumbağaya rastlaması,
kaplumbağanın
ona
dostça davranması,
Allah‟ın (CC)
birer lûtfu ve dilemesiyle
olmuştur.
Yoksa
Allah (CC) öyle dilemeseydi,
bunun mümkün olmasına
imkân var mıydı?
Allah (CC), Lim Kang Yong‟un boğulmasını dilemediği
için, o da boğulmamıştır.

1

Anonim, Öldürmeyince, Zaman G., 5.03.1991.
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