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Epey zamandan beri,
toplumumuzun içine düĢtüğü Ģükürsüzlük durumlarının oldukça
arttığı dikkatlerden kaçmıyordu…
ġu Taksim Gezi Parkı olayları patlak verdiği zaman,
bu Ģükürsüzlüklere ek olarak,
hâinlik örnekleri de ortaya çıkınca,
aklı baĢında olan insanların,
benim gibi ister istemez,
ciddî ciddî düĢündüklerini zannediyorum…
ġahsen bendeniz,
târihteki örneklerini de bildiğim için,
bu nankörlüklerimiz nedeniyle,
toplu bir felâkete mâruz kalma endiĢesinden dolayı,
gerçekten huzursuzluğum artmaya baĢlamıĢtır.
AĢağıdaki âyetleri bir de siz okuyup
sonuçları üst üste koyarak,
bir değerlendirme yaparsanız, iyi olur.
“Her kim iyi bir iĢ yaparsa, kendi lehine yapmıĢ olur.
Kim de bir kötülük yaparsa,
kendi aleyhine yapmıĢ olur.
Rab‟bin kullara zulmedecek değildirΩ.”

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
Ω
Fussilet Sûresi, âyet 46.
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“Gerçekten biz,
insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak
ona sevinir ama
elleriyle yaptıkları yüzünden
kendilerine bir kötülük isâbet ederse,
o zaman görürsün ki,
insan çok nankördür1.”
Ya da:
“Ġnsana bir sıkıntı dokundurulunca bize yalvarır,
sonra kendisine tarafımızdan bir nîmet bahĢettiğimiz zaman da,
„O bana bir bilgi üzerine verildi‟ der.
Belki bu bir imtihandır fakat pek çokları bilmez2.”
“BaĢınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle
kazandıklarınız yüzündendir€.
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:”
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz,
elbette size nîmetimi artırırım.”
“Eğer nankörlük ederseniz,
hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir“.
ġimdi bu âyetlerden sona,
ne düĢünüyorsunuz?
Bu noktada ben çok Ģey düĢünüyorum:
Eğer bu isyanlar,
bu dedikodular, bu iftirâlar,
Şurâ Sûresi, âyet 48.
Zumer Sûresi, âyet 49.
€
Şurâ Sûresi, âyet 30.

İbrahim Sûresi, âyet 7.
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bu ölçüsüzlükler, bu Ģükürsüzlükler,
bu azgınlıklar,
bu nankörlükler,
Rab‟bimizin gazâbını bir celbederse,
neler olmaz, neler!
Çünkü günümüzde görüyoruz,
meselâ Japonya‟daki tsunami gibi,
nerede ne felâket oluyorsa bunların her biri,
Rab‟bimizin bir gazâbı neticesidir.
Böyle bir anda,
günümüzdekiler de dâhil,
Târih‟teki savaĢların,
depremlerin,
yanardağ püskürmelerinin,
sellerin, yangınların,
tsunamilerin,
daha nicelerinin her birini,
ister istemez,
insanın aklından geçen bir baĢkasını,
sizler birer tesâdüf mü sanıyorsunuz?
Konu herhâlde anlaĢılmıĢtır…
!
Türkiye‟nin Suriye ile ipleri gittikçe germesi boĢuna mı?
Bu bir tesâdüf değildir.
Zâten ilim gerçeğinde tesâdüfün hiçbir yeri yoktur,
tevâfuk3 vardır.
Nefis alıĢkanlığı olarak bu iĢlere,
yine de bir “kabahatli” bulacak olanlar,
çok çıkacaktır, elbette…
3
Tevâfuk: Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak... Daha fazla
bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tev%C3%A2fuk
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Gerçekten bu gün görmüyor musunuz,
bütün dünyâdaki kötü gidiĢlerin „bir numaralı müsebbibi’nin
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu (!)…
“Elinin kanadığını” görenin,
ilk olarak hemen,
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟ı suçladığını
görmüyor musunuz?
Onun suçlarının en büyüklerinden birinin de “Ġmam Hatipli”
olması,
daha da ilerisi olarak,
bir “mü‟min Müslüman” olması değil midir?
Ama her Ģey için,
“Yapana değil, yaptırana bak!”
demiyorlar mı?
Yine de,
en sağlamı olarak her Ģeyden önce,
Allah‟ın (CC) da bir hesâbının olduğunu unutma!
Yukarıdaki âyetler gereğince,
Müslümanların tutum ve davranıĢlarına göre,
rahmet ya da zulmet dileyen,
Ulu Allah‟ın (CC) dilemesine¥ bakarsan,
bence daha iyi olur.
Aslında, sence de öyle…


Bakara Sûresi, âyet 202: “ĠĢte bu iki kısım insanlar yok mu, bunlar için kazandıkları Ģeyden bir nasip
vardır. Ve Allah Teâlâ hesâbı pek süratle görücüdür.”
¥
Tekvir Sûresi, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”, İnsan Sûresi,
âyet:30: “Allah‟ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”
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