BİLENLERİN KORKULARI
Özler:
Şu Cennet Yurdumuz‟da birlikte
huzurlu olarak yaşamak için, özgürlükçü
bay ve bayan kardeşlerimizden bizim de, “rahatsız
edilmeden ve korkutulmadan” yaşam özgürlüğümüze katkıda
bulunmalarını bekliyoruz.
Bu da bizim, Vatanımız‟da huzur
içinde yaşamak için özgürlük haklarımızdan değil mi?
Hani,
İslâm‟a inanmıyorsunuz, belki…
Ama “demokrasiye ve insan haklarına inanıyoruz”
diyorsunuz ya…
Bizim için bu,
“insanlık” inancınız da yeter,
tabiatıyla…

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
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İslâmî câhillerin
açıktan yaptıkları günahlar,
ancak
İslâmî birikimi olan
mü‟minleri
korkutuyor…
Genel ahlâka uymayan hâller
nispeten,

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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son 20-25 yıldan beri,
epeyce çoğalmıştır.
Gerçekten
insanlarımıza bir hâl oldu gidiyor…
İlimle, bilimle, akılla, vicdanla hareket etmeyenler,
ne yazık ki,
gün geçtikçe artıyor!
Ahlâkî konularda
muhtelif zamanlarda yapılan,
îkazların
hep başkaları için yapıldığını düşünerek,
kendimizi bu uyarılara karşı
hep teğet durumunda tutuyoruz,
tıpkı her gün,
musalla taşının üzerine
hep başkaları gelecekmiş gibi,
bir duygu içinde oluşumuza benzer şekilde…
İslâm ve / veyâ Kültürümüz‟ün gerçekliklerine göre
işlenen
günahların çoğalması oranında,
o günah bölgesinde
Allah‟ın (CC) rahmeti azalır.
Rahmetin azalması,
çeşitli şekillerde somutlaşmaktadır.
Meselâ
Türkiyemiz‟in her tarafında vukubulan,
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çeşitli asayişsizlikler, trafik kazaları, çeşitli öldürme ve
şiddet olayları, kabalıklar, sertlikler ve dayatmalarla
birlikte,
Memleketimiz‟in Yeryüzü ölçeğinde karşılaştığı
çeşitli risklerin de,
aynı paralelde artmış olması,
İslâm ve / veyâ Kültürümüz‟ü iyi bilen insanlarımızın
akıllarına,
bu rahmetsizlik endişelerini,
ister istemez getirmektedir.
Bu olumsuzluklar,
Milletimiz‟in kötü karakterli oluşundan değildir.
Aslında insanlarımız,
madde ve mâneviyata en uygun bir Millet olarak
yaratılmıştır1.
Fakat ne yazık ki
geçmiş idârecilerimiz,
çoğu kere
bu asîl Milleti gereği gibi eğitmemelerinin yanında,
insanlarımıza
kötü örnek de olmuşlardır.
Bu nedenle insanların
İslâmî bilgi yoksulluğundan (câhilliğinden) dolayı,
kalitesiz kötü önderleri de taklit ederek,
daha çok günah işlemeleriyle,
Memleketimiz‟in karşılaştığı çeşitli şiddet olaylarının,
karşılaştığımız felâket ve risklerin
aynı paralelde artmış olması,
1
Temiz, M., Millî Kimliğimiz’in Hayat Ve İnsanlğımıza Yansımaları, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm, En Son Erişim Târihi: 8.07.2012.
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Allah‟ın (CC) rahmetinin
Memleketimiz‟in semâlarında azalmasından ileri geldiği
inancımızı,
sanki belgeleyen,
bir durumu sergilemektedir.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse,
meselâ önceleri,
açıkta
erkek ve kadının ya da
genç erkeklerle genç kızların öpüşmesi diye
bir şey yoktu.
Bu gün böyle mi?
Açıktan açığa öpüşmenin olmadığı,
o eski günlerin birinde,
bir erkek öğrencimle bir kız öğrencimin,
merdiven boşluğunda,
öpüştüklerine tesâdüfen rastlamıştım.
O zaman onlara,
„Ne yapıyorsunuz?‟ dediğimde,
hemen kendilerine gelmişlerdi...
Ama İslâm ve / veyâ Kültürümüz‟ün gerçekliklerinden
az çok bir şeyler bildiğim için,
o anda
onlardan daha çok,
ben korkmaya başlamıştım.
O anda kendi kendime
şöyle düşünmüştüm:
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Şimdi onlara hiçbir nasîhat yapamasam,
Lut Kavmi‟nin başına gelenlerden biliyorum ki,
maddî ya da mânevî ateşin bir kıvılcımı da
o anda belki
bana da uzanabilirdi.
Bu sebepten o anda,
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!” ya da
“Her koyun kendi bacağından asılır.”
diyemedim.
Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in,
“Bir kötülük gördüğünüzde onu ya elinizle ya da dilinizle
menediniz! Elinizle veyâ dilinizle buna engel
olamıyorsanız, hiç olmazsa o kötü işe kalbinizden
muhalefet ediniz.”
sözünü yerine getirmek için,
hemen onları odama çağırmıştım.
Odamda onlara,
genel ahlâka uyulmamasının getirdiği
felâketin umûmiliğinden bahsederek,
açıklayıcı bir bilgi verip,
„kalbinizden muhalefet ediniz.‟
sözünden dolayı
sorumluluktan,
kuvvetli bir ihtimalle,
biraz daha kurtulmaya çalışmıştım.
1990’lı yıllara kadar,
böyle çirkinlikler genel olarak
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açıktan açığa yapılmıyordu,
tâ ki ANAP‟lı bir Bayan Bakan‟ın Ankara‟da
herkesin gözleri önünde,
bunu bir erkekle gerçekleştirip,
bütün dünyâya yayıp duyurana kadar...
Ondan sonra
açıktan öpüşmeler,
sârî bir hastalık gibi,
her tarafa yayılmaya başlamıştır.
“Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin
sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık
ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah‟ın her
şeye gücü yeter.”
âyetine göre,
kötülüklere öncülük etmenin faturasını
şimdi hele bir
düşününüz!
Bu âyete göre,
iyiliklere öncülük etmek,
ne kadar
kazançlı ise,
kötü örnek olmanın sonucunun da,
o kadar kötü olacağını
aklı olanlar ama
aynı zamanda
“düşünme becerisini” kaybetmeyenler,


.Nisâ Sûresi, âyet 85.
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şimdi daha iyi
kestirebilirler.
Yai akılları yoksa o zaman onlar,
mâsumdurlar…
İmâm-ı Gazalî,
çok aptallara bile
sorgu-sual muâmelesi yapılmayacağını
söylüyor…
Neden? Çünkü
sorumluluk, iyi ve kötüyü çözen,
akıldan dolayı da
o yüzden…
Günümüzdeki durum mâlum...
Hangi birini îkaz edip sorumluluktan
kurtulacak mısın?
Sonra
günahların artışı
sâdece bir konuda değil ki…
Mevcut durumun en iyisi olarak,
dışarı çıktığımızda,
yapılan günahları görmemek için,
çoğunlukla önümüze bakıyoruz,
sağa sola bakarak
bu çirkinlikleri görüp de îkaz edememe nedeniyle,
sorumlu bir duruma düşmemek için…
Ne zaman
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yanlışlıkla böyle açıktan günah işleyenleri görseler,
gözlerini
gayri ihtiyârî olarak,
hemen karşıdaki sönmüş yanardağın kraterine
çevirmeden edemiyenleri ben biliyorum,
Allah‟ın (CC),
gazâbıyla „bir sâniye sonra‟
belki
püskürecek mi diye...
Allah (CC) korusun, Allah (CC)!
Vazgeçemeyenlere ricâ ediyorum,
yapacaksanız bile,
günahlarınızı gizli olarak yapınız da,
bizlerin ve bütün insanların
kanlarına olsun girmeyiniz!
Ne olur,
lütfen…
Şu Cennet Yurdumuz‟da
birlikte
huzurlu olarak yaşamak için,
özgürlükçü bay ve bayan kardeşlerimizden
bizim de,
“rahatsız edilmeden ve korkutulmadan”

Facebook’ta tanıştığım bir arkadaş, Derviş Yunus’tan, şöyle yazmış: “Emeksiz zengin olanın, kitapsız
bilgin olanın, sermâyesi din olanın rehberi şeytan olmuştur.” İlk başta korktum doğrusu... “Söleyene değil, söyletene bak diyorlar ya...” Çünkü görünüşte ben de bu durumdaymışım gibi geldi bana... Neden? Görüyorsunuz ya
hep dinî konuları konuşuyorum. Bunun üzerine kendimi tekrar gözden geçirdim. Allah’a (CC) şükür ki benim için
bunda bir sermâyeden ziyâde, çok riskler var... Bâzı etkin çevrelerde dinî alerjinin yüksek olduğu bu devirde dinle
uğraşmak ateşten bir gömlek, ikinci sınıf bir kimse ya da ‘gerici (!)’ olmanın da ilk göstergesi... Buna rağmen inandığım yolda zorla da olsa, sorumluluktan kurtulmak için, kararlı olmam gerekiyor. Ateist bir hocam vardı. Derdi ki
“Hak bildiğin yolda tek de olsa gideceksin! Riskine rağmen devam ediyorum. Beni îkaz eden arkadaşa teşekkür ediyorum.
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yaşam özgürlüğümüze katkıda bulunmalarını
bekliyoruz.
Bu da bizim,
Vatanımız‟da
huzur içinde yaşamak için
özgürlük haklarımızdan değil mi?
Hani,
İslâm‟a inanmıyorsunuz, belki…
Ama
“demokrasiye ve insan haklarına inanıyoruz”
diyorsunuz ya…
Bizim için
bu “insanlık” inancınız da
yetmektedir!
Haa!
“İnsanlık” deyince
aklıma geldi:
Sizlere,
“kardeşlerimiz” diye
hitâbedişim de
zâten
insanlığımızdan
yâni
sapıtmışların
iddia ettikleri gibi,
“maymun soyundan”
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gelmediğimizi de
bu arada
ayrıca
bir kere daha
vurgulamak içindir.
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