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BENCİLLİK
Ben!.. Ben!.. Ben!..

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Gerçek olan bir tek
Yarış vardır, insanlık yarışı…”
G. Moore

Allah’ın Paylaştırması
Ben!.. Ben!.. Ben!.. Ben, bencilliğin ve Batı Kültürü’nün sembolik bir özetidir. Çoğu sorunların
kaynağı olan bencillik…
Biz!.. Biz!.. Biz!.. Biz ise, bizim Kültürümüzün özeti...
İnsanoğlu, Dünyâ’ya denenmek, imtihan olmak ve sonunda da ya sınavı kazanıp Cennet’e
gitmek ya da sınavı kaybederek Cehennem’de ‘ütülenmek’ için gönderilmiştir.
Zerreden kürelere kadar evrende ne varsa, her şey Allah’ındır (CC). Onun için “Mülk
Allah’ındır (CC) denmiyor mu?” Allah (CC), denemek için insanları aynı ölçüde yaratmamış, bâzılarını
bâzılarından akıllı, kâbiliyetli, zayıf, beceriksiz yapmıştır1.
Sonunda da mülkünden bâzılarına çok, bâzılarına az vermiş, insanları birbirlerine dâimâ
muhtaç hâlde bırakmıştır. Gâyesi, sınav sebebi ortaya çıkarmak…

“Kendinden aşağı bir Müslüman’ı hakir görmekten daha büyük bir günah yoktur!.. Çok büyük
günah!.. O kardeşini Allah yaratmıştır. Hattâ, mahlûkâtın hepsi de Allah’ındır. O Allah’ın yarattığı
mahlûkâtı hor görmek, hakir görmek, hele hele Müslüman olsun da!..”

ahnî

“Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü, başı da… Olsun ama Allah’ın
kuludur. Onu hakir görme!.. Elinden geliyorsa, yardım et!... Hakirliğinden dolayı onu ta’yip etme!..
Bilinmez insanın içindeki cevher…”
“Onun için, onlara, herkese yâni, elden gelen hürmet, saygı, zayıfların yardımına koşmak,
büyüklere karşı hürmet ve saygıda bulunmak Müslüman’ların vazîfesidir2.”
İnsanlar Eşit Değildirler

Tembellik bir adamı esir yapar.
Firdevsî

Kim demiş insanlar eşit yaratıldı diye?
Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre hocamız bakınız ne diyor:

“İnsanların eşit doğdukları da, eşit oldukları da aslında hiç görülmemiştir. Aynı yumurta ikizleri
bile kilo ve boy bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Ayrıca, bir çocuk koca bir servetin doğuşta
sâhibi olarak Dünyâ'ya gelirken, bir diğerinin ise üzerine kundak niyetine saracak bir bez parçası d
bulunamayabilmektedir.”


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O’nun şânı çok yücedir.” demektir.
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“Kimisi bir sultanın çocuğu olarak doğarken kimisi de bir kölenin mecbûren köle olacak çocuğu
olarak dünyâya gelmektedir. Bu durum karşısında, Allah'ın bilfiil bahşetmediği eşitliğin lâfzen lûtf
ve ihyâ edilebileceğini sanmak gibi bir serapla insanların kendi kendilerini aldatıp avutmalarındaki
garâbet ne kadar ibret vericidir!..”
“Kadın-erkek eşitliği ise tam bir kuruntudur. Kadın da erkek de morfolojileri bakımından olsun,
yüklendikleri görevler bakımından olsun ve kadının yasalar önündeki çok isâbetli ve de islâmî
adâlet'e uygun "imtiyazlı durumu" bakımından olsun aslâ eşit değildirler.”

"Fırsat eşitliği" de yalnızca bir ütopyadır ütopya. Çemişkezek ilköğretim okulunu Millî Eğitim
Bakanlığı'nın müfredat programına uygun olarak birincilikle bitirmiş olan bir çocuk ile İstanbul'da paralı
bir ilköğretim okulunu birincilikle bitirmiş ve son iki yılını da özel derslerle takviye ederek Anad
Liseleri giriş sınavında özel olarak hazırlanmış olan bir çocuğun aynı giriş sınavında, aynı sorular
olmaları zâhiren bir fırsat eşitliğidir ama sınavın ilkokul müfredâtı dışından sorular da ihtivâ etmesi
acabâ hangi adayın lehinedir? Ve bu durumda fırsat eşitliği korunmuş olmakta mıdır? Uygulamada
buna benzer örnekleri sonsuzadek çoğaltmak mümkündür.”
"İnsanların yasalar karşısında eşit olduğu" da objektif gerçeği yansıtmamaktadır. Bu doğru
olsaydı, meselâ milletvekillerinin ve öğretim üyelerinin, subayların ve altmış yaşının üstündeki
emeklilerin avâma nazaran hiç bir imtiyâza sâhip olmamaları gerekirdi; ya da hiç değilse memur, işçi
ve Bağ-Kur emeklilerinin aralarında emekli maaşları ve sağlık teminâtı gibi diğer imkânları bakımından
hiç bir fark olmaması gerekirdi.”
“Kur'ân'da ise müsâvat (eşitlik) kelimesinin bulunmamasının hiç kuşkusuz İlâhî Hikmet'e dayalı
bir sebebi vardır. Allah, Nahl sûresinin 90. âyetinde, insanlara müsâvatı değil, adâleti ve ihsânı
emretmektedir. Burada adâlet ve ihsânın birlikte zikredilmesinin de büyük bir hikmeti vardır. Çünkü
çoğu kere: 1) ihsânsız adâlet: zulme, 2) adâletsiz ihsân ise: nifâka sebeb olabilmektedir.”
"Eşitlik" Batı Medeniyeti’nin îcâdı olan bir düşünce kalıbı (paradigma)'dır paradigma. Türkİslâm an'anesinin "Adâlet ve İhsân" paradigması yerine Tanzîmat'danberi bu batı paradigmasının
yerleştirilmiş olması ve Devlet'in de, vatandaşlarına adâlet ve ihsân ile muamele etmek yerine,
kendisini ille de "eşitlik çerçevesi içinde" muameleye mecbur sayması herkesi gitgide tahrîk etmişti
“Bunun sonucu olarak, insanlar kendinde bulunmayanı eşitlik adına arsızca taleb etmeğe
başlamış ve böyle bir motivasyonla ileri sürülen taleplerin olağanüstü bir yaptırım potansiyeline sâhip
olduğunu görmekten de büyük zevk almışlardır.”

“O târihten bugüne kadar Türk toplumunu sarsan, çoğunlukla da Basın'ın belirli bir kesiminin
coşkuyla desteklemiş olduğu (meselâ sayısız hükûmet darbeleri gibi) bir sürü fâhiş hatâ ve suç, anarşik
başkaldırışlar, terör (yâni eşkiyâlık) ve (meselâ lûtîlerin durumları, evlilik müessesesinin fuzûlîl
kadınların ve erkeklerin ayıplanmaksızın her türlü cinsel özgürlüğe sâhib olmaları gibi) daha bir sürü
edebsizlik ve fuhşiyât ciddî ciddî hep eşitlik adına meşrû gösterilmeğe kalkışılmıştır3.”
Bunun için hadiste bildirildiğine göre Allah (CC) şöyle buyuruyor:
“Zenginliği istediğime, ilmi isteyene veririm.”
Ama insan, okumadığı, öğrenmediği, kısacası câhillikte ısrar ettiği için bunları bilmiyor, “Ben
çalıştım, ben kazandım, o halde bu mülk, bu servet benim, benim hakkım!..” diyor.
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Ayrıca insan, uydurulmuş sunî eşitlik kalıplarının dayatıcı şartlanmışlığı içine sokulmuştur. Bu
şartlanmışlığın serhoşluğu içinde çalışıp, kazanıp geçimini sağlayamayanlar için de “O da çalışsın,
kazansın!.. Çalışıp kazanamıyorsa, ben ne yapayım!..” diyor.
Çocukluğumu yaşadığım sıralarda en görkemli devrini yaşayan kominizm, bu sakat sunî eşitlik
edebiyatı curcunasından türemişti.
Katherine Mansfeild, “Aç insan kolay kandırılır.” diyor. O dönemde, câhil insanlar, bu temelsiz
fikirlerle oyalanarak aç bırakılmış, zenginlerin mallarına saldırtılmıştır.
Sonuç olarak insanlar “ben, ben,…” diyerek hep kendilerini düşünür hâle gelmişlerdir.
İslâm’da Adâlet ve İhsân Kavramı

r.

Adâlet kutup yıldızı gibi yerinde durur
ve geri kalan her şey onun etrâfında döner.
Konfiçyus

Bir de şu var. Aslında bütün mülk Allah’ın (CC)…

Bu durumda insanın ne yapacağını Allah (CC) ona çeşitli yollarla bildirmiş durumda… Ama o bu
bilgilerden mahrum…
İşte bu bir câhillik…
Câhillik Allah’ı (CC) ve O’nun murâdını bilmemektir.

“Bizim büyüklerimizin çoğu ümmîdir, câhil değildir. Câhil diye Allah’ı tanımayana derler. Ümmî
okumasını, yazmasını bilmeyene derler. Peygamberimiz de ümmî… Bütün evliyâların çoğu ümmî…
Okumasını, yazmasını bilmedikleri halde, içlerinde merhâmet gâliptir, şefkat gâliptir, sevgi gâlipti
Ondan dolayı, Allah-ü Teâlâ onları kutup bile yapmıştır, evliyâ yapmıştır. Onun için üstüne, başına
bakarsın da hoşuna gitmez ama Allah’ın sevgili bir kuludur4.”

Câhil zannediyor ki, her şeyi kendi kazandı, kendi yaptı… Öyle ki, bilgisiz insan Allah’ın (CC)
nimetlerini insanlar arasında adâletli olarak dağıtmak için yeryüzüne elçiler gönderdiğinden habersiz…
Kendini mutlak mülk sâhibi zannediyor. Ama iş öyle değil… Bakınız:

“Hocaysan, hocalığı veren Allah!.. Âlimsen, hâfızsan, hâfızlığı veren Allah!.. Zenginsen,
zenginliği veren Allah!.. Kuvvet, kudret sâhibiysen, onları veren yine Allah!..5” demiyor mu Mehmet
Efendi?
Kısacası, fakiri, zayıfı, düşkünü düşünmeyen, hor gören, “Ben aklımı kullandım, çalıştım,
kazandım!.. O da aklını kullansın, çalışsın kazansın!...” deyen zavallı, aslında yaratılış sebebini bilmiyor.
Sonuçta mülk ve zenginliğini hep kendi becerikliliğine indirgeyerek şeytanın ‘benlik tuzağına’
yakalanıp “Ben!.. Ben!.. Ben!..” nakaratı bütün rûhuna hâkim oluyor. “Bugünkü fitnelerin, felâketlerin
başı da bu benlikten kopuyor.“
Kötülüğü adâletle, iyiliği iyilikle karşıla!..
Lao Tse
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Yaratılanı Kınama, İhsan Et

Benlik sıfatı ağır basanlar elbette, kirâsını veremeyeni kapı dışarı atacaktır, zayıf ve düşkünlere
yardım etmeyi akıllarından geçirmeyeceklerdir. Ama Mehmet Efendi bu görüşte değil:

“Zînet-ül hayattır dünyâ, nolacak, hepsi fânî… Bugün çalım satar insan… Şunu yapar,
böbürlenir. Tabaka tabaka ya insanlar...”
“Kendinden aşağı bir Müslüman’ı hakir görmekten daha büyük bir günah yoktur!.. Çok büyük
günah!.. O kardeşini Allah yaratmıştır. Hattâ, mahlûkâtın hepsi de Allah’ındır.”
“O Allah’ın yarattığı mahlûkâtı hor görmek, hakir görmek, hele hele Müslüman olsun da!..
Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü, başı da… Olsun ama Allah’ın kuludur.
Onu hakir görme!.. Elinden geliyorsa, yardım et!.. Hakirliğinden dolayı onu ta’yip etme!..
Bilinmez insanın içindeki cevher…”
Sonunda ne olacak? Yine Mehmet Efendi’nin dilinden cevap verirsek:

“Bunları kendine mâl etme!.. ‘Bu benim sây-ü gayretimle olmuştur.’ deyip de meydana çıkma!..
Çünkü bu meydana çıkanlar, firavunlar misâli, helâk olur giderler. Allah esirgeye!..”
Bize Düşen Ne Olmalı?
Durmak ölüm, taklit uşaklıktır;
çalışmak ve yetişmek ise hayat ve özgürlüktür.
L.Y. Rauch

İnsanlar zannediyorlar ki, bütün işleri kendileri yapıyorlar… Hayır öyle değil!.. Hayır ve şerrin
Allah’tan (CC) olduğu îmanın 6 şartından biri…
Senin elinde sâdece küçük bir irâden var. İstersen onu iyilik ve güzellikler niyeti için
kullanabilirsin… Allah (CC) dilerse onu kabul eder ve o niyetini yaratır.
İşte burada o yaratılan şeyi sakın, “Ben yaptım” deme!.. İşte incelik burada… Nefsine pay
çıkarma, onu ortadan kaldır!.. “Bir yaprağın düşmesinin” dahî Allah’ın (CC) dilemesiyle olduğunu
nefsine kabul ettir!..
Küçücük irâdeni “şer” için kullandıysan, o isteğini de, sen istedin diye, bu isteğine râzı olmadığı
halde, sırf yaratan olduğu için, onu senin için yaratanın da yine Allah (CC) olduğuna inan!..
Bu inancın seni inanmayanlara göre fersah fersah üstün kılar, belki de, bu yüzden,
inanmayanların aksine, kurtulanlardan olursun.
Civa gibi oynayan kalpler de Allah’ın (CC) elinde… Buna da inan!.. Zâten kalp kelimesinin
anlamı “halden hâle geçen ” değil mi? Kendini aradan çıkar!..
Görüyorsunuz ki, bütün güç ve kuvvet O’nun… Her şeyin Hakîm ve Hâkimi O… Lâilâheillalah!..Allah’tan başka tanrı yok, Lâmevcûdeillalah- Allah’tan başka var olan bir şey yok!...
Sana düşen küçük irâdenle O’na teslimiyet ve Mehmet Efendi’nin bahsettiği mahviyet… Bütün
gücünü, yokluğunu temsil eden “0-Sıfır”ın yarı çapını büyütmek için harca, O’nda fânî olmanın gücünü
yakala!..


kalp: Bir halden diğer bir hale çevirme. Değiştirme
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Küçük irâdelerini Allah’ın (CC) murâdına bağlayanlar (râm edenler) asıl özgür olanlardır.
İnsanların çoğu Allah’ın (CC) murâdına uymamakla aslında her şeyin esîri olmayı kabul
ettiklerini akıl edemiyorlar.
Benin Adım Dertli Dolap
Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap,
Böyle emreylemiş Çalap,
Derdim vardır inilerim.
Beni bir dağda buldular,
Kolum kanadım kırdılar,
Dolaba lâyık gördüler.
Anın için inilerim.
Ben bir dağın ağacıyam,
Ne tatlıyam ne acıyam,
Ben Mevlâ’ya duâcıyam.
Anın için inilerim.
Âşık Yunus eder âhı,
Gözyaşı siler günâhı,
Hak’ka âşıkam billâhi,
Anın için inilerim.



râm: Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan

