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Kesinlikli bir yaklaşıma,
mutlak gözüyle,
bakmak da tehlikeli olabilir.
Çünkü
kesinlikli bir yaklaşıma mutlak gözüyle bakmak,
değişimi
yok saymayı içermektedir.
‘Kesinlikli’ bir yaklaşım,
varlığın
dondurulmasını,
bir noktada durdurulup tutulmasını ya da
tek tip robotik bir hayâtın meydana gelip,
o
durumda devam etmesini,
kaçınılmaz kılar.
Bu ise
Allah’ın (CC) bilgisinin sona erdiğini farz etmek anlamını da
içermektedir.
Bu yaklaşım tarzı
Allah’a (CC),
bir
anlamda,
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında,
internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin,
İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda 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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bilgi alanında,
ortak ve eşdeğer bir varlık ortaya koymak ya da
müteşâbih âyetleri hükümsüz bırakmak gibi,
hatâlara götürür.
Başka bir ifâdeyle diyebiliriz ki,
bu
kesinlikli yaklaşım,
Allah’ın (CC) beşer ilmini,
bilinenlerden bilinmeyenlere,
noksandan olgunluğa ve kemâle doğru,
ebedî
bir
hayâta yönlendirerek,
ilerletmesine engel olmak ve
bu
ilerletmeyi belli, değişmez bir noktada
durdurmak anlamını taşır.
Bu da,
‘haşa!’,
Allah’ın (CC) bilgisini sınırlı görmek,
O’nun bilgisinin bitmesi
anlamına gelir.
Dahası da var:
Dolayısıyla,
ilmin değer ve gerçeklik derecesine mutlak kesin gözüyle bakmak,
Allah’ın (CC) bunları,
insanlara verdiği çeşitli kâbiliyetlere göre,
sezdirmeyip,
birçok yönden, gizlemesi ve
verdiği yöntem ve sağlam delîlleri,
belli ve sınırlı bir noktada tutması,
geçmişteki ilimden yarın için,
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dünyâdan Âhiret için istifâde ettirmemesi,
kısacası,
hikmetin gereğini ya da hikmeti,
ortadan kaldırması anlamına gelir / gelmektedir.
Nitekim
18. ve 19. yüzyıllarda Batıda başlayan,
teknik gelişmelere bakarak,
bilim adamları ve insanların çoğu aldanmışlar,
örneğin
Aydınlanma Devri adını verdikeri bu yeni devrede,
akılcılık ön plâna geçmiş,
bu
aklı ‘evvellerin’ çoğu,
dinlerin devirlerini tamamladığını
zannetmişlerdir1.
Birçok Müslüman da buna kanmış,
belki de
bunlar arasında,
îmanlarını tehlikeye atanlar da olmuştur.
Hattâ bu hususta,
daha aşırı derecede,
ileri gidenler de vardır2.
Kuantum Mekaniği’ndeki gelişmeler,
bu
düşüncelerin,
1
Temiz, M., Bilim, Aydınlanma Kurâmı ve Tolstoy’un Araştırması, Ben
Neyim?, Niçin Yaratıldım, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BEN%20NEY%C4%B0M%20%20TOLSTOY’UN%20ARA%C5%9ETIRMASI.pdf, En Son Erişim Târihi: 17.11.2013.
2
Temiz, M. Aydınlanma Kurâmı’nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tevfik Fikret Ve Oğlu
Haluk, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI’NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRİBÂTINDAN%
20ÖRNEKLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI’NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRİBÂTINDAN%
20ÖRNEKLER.doc, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014.
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ne kadar da,
câhilce olduğunu göstermiş / göstermektedir.
Bu gün
bu
eski bâtıl düşüncelere,
ömürlerinin sonuna yaklaşmış olan,
bâzı
‘eski tüfeklerimizde’ hâlâ rastlıyoruz, rastlamaktayız.
Bununla berâber günümüzde,
İslâm’ı inceleyenlerin,
ondaki
gerçekliği görenlerin
sonunda,
derhâl
Müslüman olduklarını da,
daha sık olarak,
görmeye başlamış bulunuyoruz.
Nitekim
günümüzde dünyânın her tarafından yükselen,
İslâmafobi ve kronovirüsü gibi olaylar,
her şeyden önce,
İslâm’ın,
daha
geniş kitleler tarafından tanınmasında,
çok
etkili olmuş bulunuyor3…
Sırf
21. Yüzyıl’ın tüm bilimsel gerçekliklerine uygunluğu4 nedeniyle,
İslâm’ın,
3
Lawrence: İslamofobi ters tepti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
ttps://www.yeniakit.com.tr/haber/lawrence-islamofobi-ters-tepti-448187.html, En Son Erişim Târihi,
13.04.2018.
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çağımız için,
gerekli olduğuna inananların sayısı da,
çığ gibi artmaktadır.
Diğer taraftan,
tek
kaynak
Kur’an diyerek,
Peygamber (SAV)’in Sünneti’ni hesâba katmayanlara,
yâni
Sünnetlere inanmayanlara ne demeli?
Bu davranışlar da,
başka aşırılıkları tetiklemiyor mu, yâni?

4

Temiz, M., Kur’an’dan Bir Mûcize, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BİR%20MÛCİZE.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BİR%20MÛCİZE.docx, En Son Erişim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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