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Allâhü Teâlâ‟yı dışlayan ve
O‟na dayandırılmayan her iş,
çalışmalar ve ilim boştur,
bir seraptır.
O iş ve
ilmim geleceği
yoktur.
Bundan dolayıdır ki,
Allâhü Teâlâ‟ya dayandırılan
bütün işler, ilimler ve sanâtlar,
küçük küçük örneklerden başlayarak,
bilgilenmelerimizi düzene sokarlar,
son aşamada elde edilen,
bir yüksek ilim ve beceri ile
bizi,
bir „birlik huzûruna‟ yükseltmek için
kullanılırlar.
Bütün bu ilim ve beceriler,
özünde
Yüce Allah‟ın (CC)

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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lütfunun şuûru varsa,
anlamlı ve güzeldirler,
o zaman
ebedîlik kazanırlar.
Aksi hâlde bütün gayretlerin sonu,
tıpkı
aşağıdaki hikâyede olduğu gibi,
boştur:
Bir ceviz için
iki çocuğun
kavga ettiğini gören,
Hz. Ebû Bekir (RA),
araya giriyor ve cevizi,
çocukların aralarında paylaştırmak için,
kırıyor
ama
cevizin içi boş çıkıyor…
Durumu gören çocuklar
hâliyle
kavgaya son veriyorlar.
Hz. Ebû Bekir (RA),
yanında bulunan,
arkadaşlarına şöyle diyor:
“İşte Dünyâ‟nın (bir yüzünün) misâli de,
şu ceviz gibidir.”
Eğer
hayâtın mânevî yüzünü,
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Yüce Allah‟ın (CC)
lütfunun şuûru ile değerlendiremedin ise,
o zaman
bütün çabaların
birer serap olacak,
elinde ancak,
sonsuza uzanan,
pişmanlık kalacaktır.
Bu sözler,
şaka değil, haa!
Akıllarımızı başımıza toplama zamanı,
şimdi…
Uyan, uyan!
Tolstoy‟da olduğu gibi1,
aklını kullanma zamânın,
sonraya kalmasın!
Altının yanında pul neye yarar?
Hak‟kı tanımayan kul neye yarar?
Doğru diye herkes bir yolda gider,
Cennet‟e çıkmayan yol neye yarar€?

Temiz, M., Bilim, Aydınlanma Kurâmı ve Tolstoy’un Araştırması
„Ben Neyim?, Niçin Yaratıldım?‟, Huzur ve Mutluluk ancak İslâm’da…, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEYİM%20-%20TOLSTOY'UN%20ARAŞTIRMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEYİM%20-%20TOLSTOY'UN%20ARAŞTIRMASI.doc, En Son Erişim
Târihi: 25.10.2013.
€
Anonim., Çeşitli nükteler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?aid=3522, En Son Erişim Târihi: 09.11.2013.
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