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Hak Kavramı
Bu yazıda, hak-bâtıl çarpışmasından doğan berraklaşma nîmeti tanıtılacaktır.
Allâhü Teâlâ tarafından yaratılan ve O‟nun tarafından doğru görülen, O‟nun tarafından uygun olduğu bildirilen, her şey ve inanış, gerçektir,
haktır. O’nun tarafından yaratılan ama O‟nun tarafından yanlıĢ olduğu bildirilen, O’nun tarafından, yapılması ve inanılması uygun ve doğru görülmeyen her şey ve inanış da, yanlıştır, bâtıldır.
Allah (CC), yaratmış olduğu hak olan şeyleri beğendiğini, daha da,
vurgulamak için, hak kelimesini ayrıca kendisine, „El-Hak’ olarak, isim
seçmiştir. Bu nedenle, ilk ve son ‘en gerçek’ olan Allah’a (CC), Hak Teâlâ
da diyoruz. „Teâlâ’ kelimesi, „yükselmek, yüksek olmak anlamına gelen Arapça „uluvv‟ kökünden gelen bir fiildir. Bu kelime, „Allah‟ ismi ile birlikte,
‘Yüce olan Allah’ anlamında, O„nun sıfatı olarak da kullanılan bir kelimedir.
Buna göre, ‘Hak Teâlâ’ demekle, „En Yüce Gerçek’ demiş olmuyor
muyuz?
Ya da bâzen, Allah (CC için, „Yüce Allah‟ anlamda, Allâhü Teâlâ da
demiyor muyuz?
Berraklaşma
Gerçekler, hak ile bâtılın çarpışmasından doğar. Bu, “kötü bilinmese,
iyinin değeri anlaşılmaz” örneği gibidir, zıtlar kânununa dayanır. Bu kânun,
“Her şey zıddı ile kâimdir” kânunudur. Bu kânuna göre, zıddı olmayan bir
şey, bir müddet sonra ortalıktan kaybolur.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

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%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Asrımız, durulaşma ve berraklaĢma asrıdır. Bakmayınız siz, Ġnönü
Zihniyeti’nin 1930‟lu ve 1940’lı yılları, durmadan, sayıklamasına! İnönü
Zihniyeti’nin böyle sayıklamaları, akl-ı selimi tahrik etmekte, tıpkı demirle
çekicin çarpışmasından doğan kıvılcımlar gibi, gerçekler, bu sâyede, bir bir
hâfızalarda parlamakta ve canlanmakta, fikirler netleşmektedir. Konu
başlığını ‘Berraklaşma’ olarak seçişimin nedeni, işte bu yüzdendir.
Bu berraklaşmanın, zıtlar kânunu gereğince, zararından çok, faydası
vardır, gelecek için… Dolayısıyla diyorum ki, berraklaşmanın hızı, Milletin
uyanıĢının hızını, bu da çözüme gidişin hızını, hem verir ve hem de artırır.
Bu tür gelişmeler, bence daha çok mü’minlere hayır, bâtıl cephesi
mensuplarına daha kötü şer getirir; ama meselâ Savcı Sayan‟a nasip olan,
İstikâmet güzelliği gibi, onların bâzılarına da hayır getirebileceği ihtimâlini
de varsayarak...
Hayrın nerede olduğunu insanlar bilemezler1. Bâzen Ģer gibi görünenler için de, bakarsınız, Müslümanlar için, rahmet kapıları açılıverir; bâzen de inançsızlar için, tabiatıyla…
Örneğin, çoğu inanan insanlar, İnönü Zihniyeti tarafından yürütülen
ve gerçekten şer ve bâtılın gelişmesi gibi görünen, bu tür olayları hayra
yormayabilirler…
Ama Allah’ın (CC) da bir Siyâseti’nin2 olduğunu unutmayınız3!
1
Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf,
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).doc, En Son Erişim Târihi: 31.07.2013 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
2
Temiz, M., Bilimsel Bir Metotla Allah’ın (CC) Siyâseti Ve Dünyâ’nın Özeti, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ’NIN%20ÖZETĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ’NIN%20ÖZETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ’NIN%20ÖZETĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ’NIN%20ÖZETĠ.docx, En Son
Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
3
Temiz, M., Allah’ın (CC) Siyâseti’ne Açık Bir Örnek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx YA DA
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İnanmayanlar, inancı hiç hesâba katmıyorlar. Bir kere bâtıl zihniyetin, büyük bir yüzde olarak, ilk kaybettikleri husus, buradan başlamaktadır:
Meselâ, İngiliz gazeteci Ridley, kendisi açısından, Taliban’a esir
düşme şerrinin, ileride kendisinin nûra kavuşmasının4 bir sebebi olacağını
nereden bilecekti? Ama Allah’ın (CC), yerine göre, şerden hayırlar çıkaracağını, ancak inananlar bilirler!
Özet olarak diyebiliriz ki, Allah (CC) dilerse, hayır gibi görünen gelişmelerden Ģer, şer gibi görünen gelişmelerden hayır çıkarmaktadır. Bunu
Allah (CC), kimin lehine olsun diye, yapıyor? O bunu, baştan vermiş olduğu
ve Müslümanlara da peygamberleri yoluyla, bildirmiĢ olduğu, “Allah, vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.”5 Âyeti ilkesi gereğince,
önceden vermiş olduğu, sözüne dayanarak yapmaktadır…
Nedir o söz? Şimdi ona bakalım…
Allah’ın (CC) Vaadi
Allah (CC), “Daha çok Ġslâmî Ġstikâmetli, samîmiyet, saygı, iyi niyet,
ihlâs ve takvâ sâhibi mü’min kullarının yanında olacağını‟ önceden bildirmiştir… Mü’minler, bunu bildikleri için, her işlerinde, bu mü‟min kalma
ölçülerinden, hiç ayrılmazlar…
Ayrılanlar, yalpa yapanlar6 olursa, onlar, artık bilimsel olarak,
Mü’min olamazlar, münâfık ve fâsıklığa dönüşürler. Ya da Müslüman olmayanlar, kâfirlikten, yâni hakkı örtmeye çalışmaktan kurtulamazlar... Belki
bilmiyorsunuz, ‘kâfir’ kelimesinin anlamı, ‘gerçeği örten’ demektir.
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH’IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ’NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK .docx, En Son
Erişim Târihi: 23.10.2014 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://gayalo.net
4
Temiz, M., Taliban’a Esir DüĢen Yvanne Ridley Neden Müslüman Oldu?, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.doc, En Son Erişim Târihi,
05.05.2014.
5
Rum Sûresi, âyet 6: “Allah, vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
6
Temiz, M., Yalpacılar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ YALPACILAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/YALPACILAR.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalat/YALPACILAR.docx, En Son Erişim Târihi: 23.10.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bir kısım Müslümanların münâfık ve fâsıklığa dönüşleri, bir yandan
maddî açıdan, örneğin R-Kompleks denilen beyin rahatsızlığı ile nöron
hücrelerinin fonksiyonsuz kalmaları ve / veyâ tüm vücut hücrelerinde bulunan, DNA’ların dönüşümü yönünden olurken, diğer tarafan ise, bu dönüşümlerle ilgili olarak, onlara paralel gelişecek şekilde, psikolojik ve mânevî
yönden olmaktadır. Bu dönüşümlerin aslında hiç biri, yabana atılacak kadar önemsizlikler taşımıyorlar.
R-Kompleks rahatsızlığı7 ve ilgili dönüşümü, mü’minleri küçük görmek gibi sonuçlarıyla, kutuplaşma ve sloganlaşmayı artırırken, DNA’ın
dönüĢümü, örneğin İnönü Zihniyeti’nin, Kültürümüzü redd-i miras etmelerinde olduğu gibi, kendi milletine karşı yabancılaşmayı, başka kültürleri
sevip, onlar için, yanıp tutuĢmayı körüklemektedir.
8

Yalpacılar
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.pdf
Îman’ın Ve Ġslâm’ın ġartları, Müslüman, Münâfık Ve Mü’min
Kime Denir?
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN’IN%20VE%20ĠSLÂM’IN%20ġART
LARI.pdf
Fâsık Müslümanlar
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
Bu zihniyetin çoğunluğu, bilimselliği ve „ilke’ sözcüğünü ağızlarından düşürmedikleri hâlde9, şu söylemiş olduğum, bilimsel konuları bile bilemedikleri gibi, asıl üzünülecek nokta, bunların R-Kompleks rahatsızlıklarıyla birlikte dönüşüm geçirmiş olmaları, öğrenme meraklarının da yok
7
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
8
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
9
Temiz, M., Acabâ Aptal Taraf Hangi Taraf?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ACABÂ%20APTAL%20TARAF%20HANGĠ%20TARAF.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ACABÂ%20APTAL%20TARAF%20HANGĠ%20TARAF.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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olmuş olmasının yanında, bildikleri bilimsel sonuçların kendileri tarafından
sık sık dile getirilmesinin de, istismarı ileri geçememesi ve bu bilimsel sonuçların ve gerçeklerin, uygulanmaması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin
çok sık tekrarladıkları, ilke, bilim, bilimsel sözcüklerine rağmen, hayattan
kâm alma pahâsına, hiçbir sıhhî faydası olmadığı, hepten zararlı olduğu
hâlde, vücutlarını içkinin ambarı yapmaları bu cümleden değil midir? Bunları
hele bir düşününüz! Bu nedenle, bilimi yalnızca Batılılara bir özenti olarak
tekrarlayan, bu zihniyetin gidiĢ ve davranışları dahî, bilime de uymamaktadır. Öyle ki uyacakları referans olarak, kaynak ve / veyâ delil yerine, en
çok tekrarladıkları sözlerden birisinin “ilke’ sözü olmasına rağmen…
Demek ki sonuç îtibârıyla, bu zihniyetin ‘ilke’ sözünü sık sık tekrarlamakarında, bâtıl ölçüleri anlatmak için, tanımlamış olmaları gibi;
‘bilim’ sözünü hiç dillerinden düşürmemelerinde ise, toplumumuzu yanıltma
amaçlı gibi bir hâlleri var görülüyor!
Bunların R-Kompleks rahatsızlıklarıyla birlikte, dönüşüm geçirmiş
olmalarının hepsini tek bir sebebe indirgemek gerekirse buna, ideolojik bir
sapıklık demekte isâbet vardır.
Gözlemlenen hâller böyle iken, bugün bilimsel açıdan da acınacak
bir durumda olduklarını, ideolojik sarhoĢluğun tesiriyle olsa gerek ki, anlayamıyorlar… Gerektiğinde bu yöndeki açıklarını ise, üst perdeden atarak,
demogoji yaparak ya da Halkımızın deyimiyle, ‘palavra sıkarak’, kapattıklarını sanıyorlar… Daha henüz doğru-dürüst Allah’ın (CC) varlığına bile
inanmış değiller10 ki, bırakınız O‟nun ilâhî gerçek ölçülerini ya da öteki
meseleleri…
http://www.habervaktim.com/haber/70642/allahin-varligi-kesinlikicermiyormus.html
Rahmet
İnananlar Allah’ın (CC) şu nîmetini de biliyorlar:
“Rahmet, çoğunluk tarafındadır”
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son
Erişim Târihi: 25.08.2015.
10
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Ġnancın Mantıksal Ve Bilimsel Açıklaması
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANCIN%20MANTIKSAL%20VE%20BĠ
LĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf
Bu Zihniyet kesimi, Türkiye’de topu topu yüzdesi %20 civârındadır.
Bilemediniz, bu 25-30 olsun… Ama bunların yüzde 80-90‟nının dahî, yukarıda kendilerini târif eden, yönlendirici aĢırı zihniyeti tasvip etmediğini de çok
iyi biliyoruz. Bu nedenle İnönü Zihniyeti’nin asıl olumsuz tohumluk çekirdeğini, ikiyüzlü tutumları nedeniyle, bu yüzde 20’nin içindeki yüzde 80’nin bile farkına varamadığı, bu satılmış hâin azınlık grubun meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Şunu da biliyoruz ki, yüzde 20’nin içindeki Halkımız’ın yüzde 80’nin dahî, İslâmî Ve Kültürel ölçülerimizle bir problemleri
yoktur, Müslümandırlar… Yalnızca bunlar, geçici bir süre için, İnönü Zihniyeti tarafından aldatılmış olan kardeşlerimizdir.
Demek ki şu anda inanan Mü’min Müslümanlar, rahmetin, bu zihniyetin dışında kalan, Halk kesiminde olduğunu bilmektedirler… Durumun
bilimsel olarak gözlemlenmesi, bu yöndedir…
Dolayısıyla bu nedenle günler geçtikçe, Ġnönü Zihniyeti‟nin bu câhilâne ikiyüzlü tutum, davranış ve inanıĢlarını gördükçe, Halkımız hak ile
bâtıl yolu, daha kolay bir şekilde, bilimsel olarak, deneyleyerek, kolayca karşılaştırma nîmetine, daha kolay kavuşmaktadır / kavuşacaktır. Bu demektir
ki gün geçtikçe, Ġnönü Zihniyeti’inin hastalıklı tohumluk çekirdeği, gittikçe
eriyecek, bir gün gelecek ki, yok olacaktır. Bunun delilsel sırrı ise, “Hak
gelince, bâtıl yok olur” hadîsinde gizlidir.
Rahmetin Kaynağı
http://mtemiz.com/bilim/RAHMETĠN%20KAYNAĞI.pdf
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLA
MASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
Terzilik Gözüyle ‘Gerçeğe’ Bilimsel Bir YaklaĢım
http://mtemiz.com/bilim/TERZĠLĠK%20GÖZÜYLE%20BĠLĠMSEL
%20YAKLAġIM.pdf
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Zıtlar Kânunu
Daha doğrusu bugün bu İnönü Zihniyeti, bâtıl cephesinde, her ne kadar, çok şey yaparsa, onların bu faaliyetleri, hak cephesini o kadar çok güçlü kılmaktadır… Zâten bunun bilimsel kânunu da artık herkes tarafından,
“Her şey zıddı ile kâimdir” olarak bilinmektedir…
Görüyorsunuz, bilimin gelişmesi de her şeyden önce, Müslümanların
gözünü açmakta11 , onları daha çok geliştirmektedir12. Bunun sebebi, bâtılın
her çeşidi, yaratılış ve tabiatı yönüyle, her bir gerçek (hak) karşısında bir bataklık gibidir de, ondan…
Düşünsenize çocukları dahî, daha ilk anda, gözlerini açar açmaz,
bataklığı görüp onu sevip beğenen ve bunun dışındakileri, „tu kaka’ olarak,
belleyen / bellettirilen, bu Zihniyet ya da bu yaratıklar (adamlar), hayatları
boyunca hep, bu yönde gelişmiş veyâ geliştirilmektedirler. Bu felsefe içinde
yetişmenin bir gereği olarak hiç vakit kaybetmeden, „şu bataklık senin, bu
bataklık benim” yarıĢıyla, âdetâ dünyâya tapar hâle gelmektedirler13. Bu
sırada, her birinin ruh ve beden yapıları da, yukarıda kısaca belirtildiği gibi,
bilimsel olarak, bu bataklık yaşamına daha da yakınlaşmayı sağlayan, bir
dönüĢüme uğramaktadır. Gün geçtikçe bu uyum, daha da hız kazanmaktadır. Böylece bu zihniyetin, felsefe ve gidişlerine bağlılıkları, gittikçe
artar / artmaktadır. Öyle ki zamanla, bu gidiĢe bir tür din gibi, sarılır hâle
gelirler /geliyorlar /gelmektedirler14 ... Bu hengâmede onlar için, ne
mümkün, başka güzelliklere dahî bakabilmek / akabilmek!
Bu yüzdendir ki, bunların hiç birinin dağlarda, ovalarda, denizlerde,
deniz kenarlarında, kırlarda, bayırlarda, at koşturanları düĢünmelerine, ör11
Temiz, M., Milletimiz’in (Türk Milleti’nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ’ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son Erişim Târihi: 23.05.2014.
12
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En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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neğin Savcı Sayan gibi, nadirlere girenler dıĢında, tenezzül edip onlara da
bir göz atmalarına hiç imkân ve ihtimal olabilir mi; üstelik, çocukluklarından beri, belleklerinde depo ettirilen, nefretlere ilişkin olarak, o taraflara
doğru, „tu kaka’ imajı duruyorken?
Bu hâlin dışarıya yansıyan görünümüne, bilimsel olarak, basiretsizlik
ya da yetersiz bakıĢ açısı veyâ ne dersen de, artık, sen!
BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20D
ALGALAR.pdf
Sonuç
“Her şey zıddı ile kâimdir” demiştik ya, yukarıda…
İslâm’ın yolu HAK yol, bunların yolu BÂTIL yoldur... “Her şey zıddı ile kâimdir” kânununa göre, bâtılın yalanlara ve/ veyâ yalanbazlı algılara sarılması oranında, İslâm’ın doğrulara sarılmasının kıymeti, ortaya
ancak böyle çıkacaktır, iĢte…
Benzer şekilde, inancın değeri ve önemi de, yine inançsızlığın yoğunluğu ve çirkinliği ile aynı kânuna göre kestirilir / kestirilebilir. Doğru tarafın kuvveti, yanlış tarafın yanlışlıktaki şiddeti ile orantılıdır.
Demek oluyor ki, bâtıl taraftakiler, yalan ve yalanbazlı algılarda, ne
derece şiddette iseler, hak taraftakilerin doğruluk, dürüstlük ve haklılıkları
da, o derece daha tez ve etkili olarak gün yüzüne çıkacaktır. Öyle de oluyor
zâten, görmüyor musunuz?
Ġnönü Zihniyeti tarafından yürütülen ve gerçekten şer ve bâtılın gelişmesi gibi görünen bu tür olaylar, Zıtlar Kânununa göre işte bu yüzden,
hayra yorumlanabilirler / yorumlanmaktadır…
Dünyâlaşanlarda esas olarak nefsî menfaat, dünyâdan kâm alma,
güç ve kuvvet hedef alınırken, yönlendirme unsuru olarak, gücün ve kuvvetin dayatması ve zâlimlik etkili olmakta; buna karşılık, İslâmî İstikâmet’te
ise, insanlık hedef alınırken, yönlendirme unsuru, haklılık, doğruluk, dürüstlük ve adâlet, esas olmaktadır.
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Dünyâlaşanların gücü, esen rüzgâra göre yön değiştirebilirken, Mü’min ve Müslümanların güç aldıkları, Ġslâmî Ġstikâmet ise, tek gerçek istikâmet olduğu için, hep aynı kalmaktadır… Bu da, ilmin bir kolu olan ve hikmet denilen, ‘bilim ve teknolojiyi’ içinde barındıran ilimden de nasipleri
olanlara, ulaştıkları hedeflerde ne muaazam işler çıkaran, lazer ışınlarını
hatırlatmıyor mu?
Lazer ışınları yanında bir de, esen rüzgâr ve üfleklerden hemen sönebilecek olan, çıra ve gaz lâmbalarının ışınlarını bir düşününüz!
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