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ASIL MESELE DENENMEK! 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ 

 

ASIL MESELE DENENMEK! 

 

 
Kazanılan para haramsa, Haccı yapsa bile, 

o Hac zâten kabul edilmez. Kazanılan para helâl olsa bile, kişinin 

niyeti bozuk ya da o kişi münâfık ya da fâsık ise, böyleleri de, muhtemelen, Hacca öz irâdeleri 

ile gitmezler, böylece, o nîmetlerden bir katalizör olarak faydalanamazlar. 

 

Mesele, bilenler için bu kadar basittir… 

 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 

13.10.2015 
 

 

 

“(Ey Muhammed!) Sana da 

o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki 

 kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. 

Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan 

(gerçeklerden) ayrılıp da onların arzûlarına uyma! Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde 

 sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın! Hepinizin dönüşü Allah’adır. O  

zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.” 

Mâide Sûresi, âyet 48 

 

“O, sizi Yeryüzü’nün halîfeleri yapan ve sizleri 

verdiği şeylerle denemek için kiminizi kiminize üstün kılandır. Şüphe 

yok ki, Rab’bin çabuk cezâlandıran ve yine şüphe yok ki, O tek bağışlayan, tek merhâmet edendir.” 

Enam Sûresi, âyet 165 

 

“Her nefis 

ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan 

olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda 

bize döndürüleceksiniz.” 

Enbiyâ Sûresi, âyet 165 

 

 

 

 

Giriş 

 

Her hâlde bilmeyen yok gibidir, Hac’cın İslâm’ın şartlarından olduğunu Ω… 

 

Zengin olanlar için hayatta bir kere Hac etmek farzdır, her mü’min için… Müslü-

manlar içinde zikredilen ama gerçekte kâfir olan, îtikâdî münâfıkları ve îtikâdî fâsıkları 

ayırdetmek için, burada doğrudan mü’min sözünü kullanmış bulunuyorum
1
... 

                                                 

 Sayfanın düzenleyicisi, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garan-

tisinin, Kültürel (İslâmî) istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Kültürel (İslâmî) 

istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Sayfanın düzenleyicisi hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, a-

şağıdaki internet adresini tıklayabilirler: 
 http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf  
Ω.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında ulaşılabilir. 
1 Temiz, M., Fâsık Müslümanlar,  Alındığı İnternet Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
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Face Book’ta dolaşırken, birisinin, aşağıdaki sayfa sonu ekinde de görüldüğü gibi, 

‘Hac’ca gidip Müslümanlara para yedirmem’ demesi, bu yazının yazılmasına sebep olmuş-

tur
2
. 

 

Önce şu açıklamaları yapmakta fayda vardır: 

 

‘Her Müslümanım’ diyeni mü'min zannetmeyin, haa! Yalnızca nüfus cüzdanlarında 

Müslüman yazanları iyi incelemek gerekiyor. 

 

Haccın şartlarından biri de Hacca helal para ile gidilmesidir. Mekke ve Medine’ye 

kâfirlerin girmesi zâten yasak… 

 

Aslında ‘Müslüman’ sözü, geniş dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki Müslümanlar üç 

gruptur. 

 

Bunlar: 

 

Münâfıklar, Fâsıklar, Mü’minler
3
… 

 

Müslüman dendiği zaman, bu üç gruptan biri anlaşılır. 

 

Münâfıklar da Amelde Münâfıklar, Îtikatta Münâfıklar ve kezâ Fâsıklar da Amelde 

Fâsıklar, Îtikatta Fâsıklar diye ikişer gruba ayrılırlar… 

 

Îtikatta Münâfıklar ile Îtikatta Fâsıklar, kâfir sıfatını alanlardır. 

 

Kâfir olan Münâfıklar, Cehennem’de, gayrimüslim kâfirlerden daha derin azap çu-

kurlarında ağırlanacaklardır. 

                                                                                                                                                         
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx YA DA  

http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
2
  

 
3 Temiz, M., Fâsık Müslümanlar,  Alındığı İnternet Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx YA DA  

http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, 

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

http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
http://gayalo.net/dosyalar/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=976129155778727&set=gm.972739512771844&type=3
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Müslümanlar içinde asıl gıpta edilen grup mü’minlerdir
4
. Müslüman Mü’minler, Ev-

ren’in de bir çeşit sigortasıdırlar, haa
5
, unutmayınız! 

 

Bu bilgiler çerçevesinde: 

 

Her Hacca giden, orada Dünyâ’daki Müslümanlar arasından süzülüp gelen, gerçek 

Mü’minlerin (îmanlarını kaybetmemiş olan Müslümanların-îmanlı Müslümanların) topluluk-

larını görünce, daha başka olmaktadır. Hiç bir zaman, en azından, nezâketsiz birini göre-

mezsin
6
… 

 

Maşallah, hepsinin de çok nâzik, kibar olduklarını, haram, helal olan şeylere ve 

insan haklarına çok duyarlı olduklarını her an müşâhade ediyorsun, orada… “Mü’min, 

elinden dilinden ve kendisinden emin olunan kişidir” hadîsinin tahakkûkunu, ancak, tam 

anlamıyla burada görebiliyor, insan… 

 

Allâhü Teâlâ’nın, “Müslümanlara para yedirmem” diyen bir kimsenin, gerek malının 

kalitesinden ve gerekse niyet bozukluklarından dolayı, oraya lâyık olmadığını en iyi 

bildiğini düşünüyorum. 

 

Daha esastan düşünmek gerekirse, Kültürümüz’e (İslâm’a) göre, Allâhü Teâlâ’nın El-

Vâris isminin bir tecellisi olarak, Dünyâ’daki bütün mal ve mülkün gerçek sâhibi Allâhü Te-

âlâ’dır. 

 

Allâhü Teâlâ, mal ve mülkü, insanlara geçici olarak dağıtmıştır ki, onların bunları, 

bildirdiği usullere uygun olarak, kullanıp kullanmadıklarını denetleyip, ona göre onları 

imtihan edebilsin; kendi durumlarını, bu şekilde, kendi öz irâdelerinin fonksiyonları cinsin-

den raporlaştırsın; böylece, akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıp-kullanmadıkları 

ortaya çıksın diye… 

 

Sonuçta Allâhü Teâlâ, böylece, akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıp-kullan-

mayanlara, adâleti gereğince bir karşılık vermektedir. Mal ve mülk, sonunda yine Allâhü 

Teâlâ’ya kalacaktır. 

 

Sizin anlayacağınız insan, mal ve mülk karşısında, Kimyâ’da kullanılan, bir katalizör 

gibi, iş görmekte, akıl ve özgür irâdesini, daha önceden bildirilen, müeyyideler çerçevesinde, 

iyilik-kötülük târifi için kullanıp kullanmamasına göre, ya mükâfatlandırılmakta ya da cezâ-

landırılmaktadır. 

 

                                                 
4 Temiz, M., Âyetlerle Mü’minlerin Özellikleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf YA DA  

http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf YA DA 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx YA DA  
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
5Temiz, M., (Evren Ve) İnsanların Velinîmeti Ve Mü’minler,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNÎMETİ.pdf, En Son Erişim Târihi: 03.10.2015. 
6Temiz, M., Âyetlerle Mü’minlerin Özellikleri,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf, En Son Erişim Târihi: 03.10.2015. 

http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ’MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx
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‘Müslümanlara para yedirmem’ demek de, bir özgür irâde meselesidir. “Mal ve ev-

lâtlarınız, sizin için birer fitnedir (imtihandır)” hadîsini hatırlayınız! Burada mal ve evlât 

karşısındaki tutum ve davranışlarımız, özgür irâdelerimize bağlı değil midir? 

 

Demek ki sonuçta, mal ve mülk karşısında, bunların helâl olarak kazınılıp kazanıl-

mamasına göre, insanın oynadığı katalizör oluşunun karşılığı ortaya çıkacaktır. 

 

Kazanılan para haramsa, Haccı yapsa bile, o Hac zâten kabul edilmez. Kazanılan para 

helâl olsa bile, kişinin niyeti bozuk ya da o kişi münâfık ya da fâsık ise, böyleleri de, muhte-

melen, Hacca öz irâdeleri ile gitmezler, böylece, o nîmetlerden bir katalizör olarak faydala-

namazlar. 

 

Mesele, bilenler için bu kadar basittir… 

 

Amaç ve sonuç, aşağıda görüldüğü gibi, Mülk Sûresi’nin, 2. âyetinde, zâten, ne güzel 

açıklanmış bulunuyor: 

 

“O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından 

daha güzel olduğunu bildirmek için... O öyle güçlü, bağışlayandır.” 


