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Günümüzde bilim ve teknoloji,
besmeleyi henüz
anlamaya çalışıyor:
İslâm’a göre
hayvanların etlerinin yenilebilmesi için
besmele ile kesilmelerinin
şart olduğunu
bilmeyen
yoktur.
Bir grup bilim adamı,
besmeleli ve besmelesiz kesilen
etlerin incelenmesini ele almışlar...
Ortaya çıkan
sonuç şöyledir:
Besmeleli etlerde
her hangi bir mikroba rastlanmamıştır.
Besmelesiz etlerde ise,
sürekli çoğalan ve
büyük ölçüde zararlı olan
mikrop ve bakteriler
tespit edilmiştir1,2.

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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Bilim alanında olan gelişmeler ve
ilmî araştırmalar,
her şeyin birer hayalden îbâret olduğunu söylüyor;
bilim diliyle
birer dalgadan ya da birer boşluktan...
İnsan da öyle...
İnsan da sonunda,
bir hayal ve dalgadan olan,
fânî varlığıyla
yokluğa bürünecek...
Tıpkı TV’deki filmlerde
insanların,
elektriğin kesilmesiyle,
birden
ekranda
yok
olmaları gibi…
Kıyâmet’le birlikte,
Azrâil (AS) de dâhil,
hiç bir şey kalmayacak...
Yalnız bir varlık hâriç...
O varlık da
Allah (CC) olacak!
O Gerçek olanın ta kendisi!
En Yüce Gerçek O, çünkü…
1
Halave, H., Hayvan Kesiminde Besmele Mucizesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.mumsema.org/fetva-soru-ve-cevaplari/84914-hayvan-kesiminde-besmele-mucizesi.html, En Son Erişim
Târihi: 20.11.2014.
2
Sultan Selim, Y., Besmele Mikroskopla İncelendi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.benimblog.com/ibret/69249/Besmele+Mikroskopla+%DDncelendi.html, En Son Erişim Târihi:
20.11.2014.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Her şey yok olduğu hâlde,
O ezelde olduğu gibi,
ebedde de
tek olarak var
olacaktır.
Bu îtibarla
O,
insan zekâsının bir mahsulü olmadığı gibi,
O’na hiçbir şey de denk olamaz,
etki edemez.
Biz insanlara düşen yegâne görev,
O Yüce Gerçeği algılayıp,
yâni idrak edip,
O’nun varlığına tanıklık
yâni şahâdet etmek olmalıdır!
Çünkü
Allah (CC) bunun için,
gerekli yeteneği insanlara vermiş
bulunmaktadır!
Dr. Paul Brunton meşhur,
Hintli Ramâna Maharshi’ye,
“Ben gerçeği arıyorum.
Gerçek nedir?”
der.
Maharshi’nin gözleri Brunton’un yüzüne dikilir ve
bildiği kadarıyla
pürüzsüz bir İngilizce ile
:
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“Ben gerçeği arıyorum diyorsunuz,
evvelâ şu ben’i öğrenin,
sonrası gelir”
cevâbını
verir3.
Peygamber Efendimiz (SAV),
bu sözün özünü
14 asır önce
daha açık olarak
ifâde etmiştir:
“Nefsini bilen Rab’bini bilir.”
Yâni,
“Nefsini bilen En Yüce Gerçeği de bilir.”
Bütün âlemler,
O mutlak gücün varlığına şahâdet eden,
Yansımalardan
ibârettir.
Bu yansımalardan hareket ederek
gerçeğin algılanması
yâni
idrâki için,
tek vâsıta yalnızca
ilimdir.
İnsan gerekli bilgilere
Yalnızca
İslâmî bilgilerle ulaşabilir.
3

Işınlama, Bilim Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul.
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İslâm Dini’nde
İslâmî bilgilere,
“İlim”
dendiğini biliyorsunuz.
Yoksa
akıl ve bilgi sâhibi olmadan,
kat kat perdeler arkasında bulunan
O En Yüce Gerçeği idrak etmek,
o kadar kolay bir şey
değildir.
“Akıl göz gibi, ilim ışık gibidir.”
Düşününüz!
Bunun için her kişi değil,
“er kişi” olmak ön şarttır.
Önce
Hak’kı yâni En Yüce Gerçeği ve /veyâ hakkı,
yâni rastladığımız her bir olaya ilişkin,
her bir gerçeği,
başka bir ifâdeyle
’doğru ’yu,
öğrenip kabul edip,
örtmemek,
sonra da
çalışıp derinleşmek gerekir / gerekiyor…
“Muhyiddinem dervişem,
Hak yoluna girmişem,
On sekiz bin âlemi,
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Bir zerrede görmişem.”
Gerçeği algılamak,
sâdece ilimle olsa çok iyi…
Ama o da yeterli değil...
Özellikle,
başta îmanı muhafaza etmek için,
iş yapmak, çalışmak
yâni amel yapmak da lâzım…
Yetiyor mu?
Yetmiyor tabiatıyla!
İşi yâni ameli de,
sevgi ve ihlâsla yapmalı!
Bitmedi!
Ebedî saadet
yâni mutluluk için,
bunlar yine yetmiyor…
Çünkü her hususta
Allah’ın (CC)tevfîkine,
O’nun yardımına,
sonunda da,
ihsânına
muhtâcız.
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