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EY V A A H (!)..

BİR İMAM HATİPLİ TÜRKİYE CUMHÛRİYETİ’NİN BAŞBAKANI, ARDINDAN
BİR BAŞÖRTÜLÜ MAZLUM TÜRKİYE CUMHÛRİYETİ’NİN FİRST LADY’Sİ OLM U U Ş!..
Memleketimiz’de Ne Yazık ki Gönül Gözlerimiz Hastalıklı...
İmam hatipli Aşağı..., İmam hatipli Yukarı...
Başörtülü Şöyle..., Başörtülü Böyle...
derken...
Küt!.. Küüüt!.. A... Aa... Noluyor?
Ey Vah(!)..
Bir İmam hatipli Türkiye Cumhûriyeti’nin Başbakanı,
Bir Başörtülü Mazlum Türkiye Cumhûriyeti’nin First lady’si Olm u u ş!..

Mazlumun duâsı ile Allah (CC) arasında perde kalkar.
Kim bilir, kim ya da kimler nasıl duâ ettiler ki, o vicdansızlara
bir ibret olsun diye Allah (CC), bir imam hatipliyi Türkiye Cumhûriyeti’nin
Başbakanı, derken ardından, öğrenciyken tam anlamıyla başörtüsü mâğduru olmuş,
bir hanımı da “First Lady’si” yapmasın mı?

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
Madalyonun Arka Yüzü1
21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde olsak bile, günümüzde hemen hemen bütün dünyâ madalyonun
sâdece bir yüzünü görebiliyor, bir yüzü ile ilgileniyor.
Günümüz insanlarının çoğunluğunun baş gözleri her tarafı, belki, geçmişe göre çok daha güzel
görebildiği halde, gönül gözleri ve kalpleri, gerçekleri görmeyecek kadar aynı oranda köreliyorlar ve
duyguları yok oluyor; kulakları çok mükemmel olduğu halde, bâzı mazlumların feryatlarını aslâ
duyamıyorlar. Böylece, gönül ve kulak köreldikçe de ‘madalyonun arka yüzü’nün, insanlık
ekranlarından tamâmen silinmesi kaçınılmaz oluyor.



Bu yazı çok önceleri yazılmış olmasına rağmen, yayımlanamamıştı. Gözden geçirilerek bugün yayımlanmış
bulunuyor.
1
MADDE-MÂNA İLİŞKİLERİNDE CEREYAN EDEN BÂZI OLAYLARDAKİ İLMÎ YORUMLARA GİRİŞ
Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın İlimdeki Yeri, İnancın (Îman’ın) Nesnel ve Öznel
Yapısı; Dünyâda Mutluluğa, Âhiret’te Cennet’e Güvenle Kavuşmanın Yolu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/MADDEMÂNA%20İLİŞKİLERİNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKİ%20İLMÎ%20YORUMLARA%2
0GİRİŞ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20Mânanın%20İlim
deki%20Yeri.htm YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Dünyâda%20Mutluluğa,%20Âhiret’te%20Cennet’e%20Güvenle%20Kavuşmanın%20Yolu.pdf,
En Son Erişim Târihi: 2.01.2013.
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Çok değil, benim çocukluğumda bile insanlar, gönül gözünü biliyor ve ondan faydalanabiliyor,
onu bir müracaat noktası alabiliyorlardı. Hattâ çoğu insanlar, sırf baş gözü ile yetinenleri Niyâzi
Mısrî’nin:
Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında
Ol düşmanıdır sâhibinin baş üzerinde
şeklindeki beytini okuyarak îkaz edebiliyor ve bununla gönül gözünün ve dolayısıyla insanlığın
önemine vurgu yapabiliyorlardı.
Bugün Dünyâ o eski günlere kıyasla çok değişti, insanların çoğu da... Benliğimiz, kişiliğimiz de
değişti. Yalnızlığımız, hırsımız, nezâketsizliğimiz, katılığımız, saygısızlığımız ve vicdansızlığımız arttı;
birbirimizle insanca ilişkilerimiz, yardımseverliğimiz, merhâmetimiz de azaldı. Bugün, 3-5 yaşındaki
televizyon nesli küçük çocuklar bile, şiddet içeren, vuran-kıran oyunlardan başkasına iltifat etmiyorlar
artık…
Sonuç olarak, maddî “Japon robotlarına” döndük. İnsanlığımızın azalmasına paralel olarak
rahmetsiz kaldık, rahmetsiz kalınca da, ardından şimdi birbirimizin canavarı kesildik. Hemen hemen her
gün akşam haberlerinde her canavarlığımızın ve merhâmetsizliğimizin haberlerini dinliyoruz. Şu
satırları yazdığım sırada bile TV akşam haberlerinde 15 yaşındaki bir kız öğrencinin bir bahçede tel ile
boğulmuş cesedi bulunduğunu dinliyordum.
Bu gidişle ‘Küçük dağları ben yarattım’ havası içinde insafsızlığımız, vicdansızlığımız,
küstahlığımız aldı başını gidiyor. Öyle bir hava içinde bulunuyoruz ki, bugün her şeyi kendimiz yaptık /
yapıyoruz zannediyoruz. Bilmiyoruz ki, ölçülerimizden, değer yargılarımızdan, kısacası bizlerden
beklenen insanlıklarımızdan son derece uzaklaştığımız için, şuursuzluk içinde frenleri patlamış tırlar
gibi oradan oraya çarptırılıyor ya da bataklıklarda kımıldadıkça farkında olmadan batırılıyoruz. Bütün
bu kabalıklarımızın, küstahlıklarımızın, katilliklerimizin ve günahlarımızın2 sebeplerinin,
eğitimsizliklerimizin, kısacası, Kültürümüz’ün birer ‘câhili’ oluşumuzun bir geri ödemesi olabileceğini
aklımızın kenârından bile geçirmiyoruz.
Hep şikâyet ediyoruz o kadar... Kimsenin, bütün bunların temelinde Kültürümüz’ün fert, fert,
birey birey özümlenmesinden mahrum kaldığımızı, dile getirmek aklına gelmiyor. İşin daha da temeline
inersek kimse, insanlarımızın yıllar boyunca Kültür’ünden uzaklaştırılarak birer Kültür câhili oluşunu
dile getirip, gündem oluşturmaya yönelmiyor.
Hâlbuki bilgili, fazîletli ve kültürlü insanlarımız, bu hususların dışında kalmayı zor da olsa
başarabiliyor3 ve her şeyin, ‘ne ekersen onu biçersin’ prensibince Allâhü Teâlâ’nın dilemesiyle
2

Temiz, M., ALENEN YAPILAN GÜNAHLAR VE
İNANANLARIN KAÇINILAMAZ KORKULARI Bozulan Genel Ahlâk ve İlâhî Gazap
Câhil cüretli olur, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ALENEN%20YAPILAN%20GÜNAHLAR%20VE%20İNANANLARIN%20KAÇIN
ILAMAZKORKULARI%20%20Bozulan%20Genel%20Ahlâk%20ve%20İlâhî%20Gazap%20Câhil%20cüretli%20olurŞu%
20Açıktan%20Açığa%20Öpüşmeler%20de%20Ayrı%20bir%20Dert%20Hayvanlardan%20da%20mı%20Ders%20Almıyoru
z.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20İnananların%20Kaçınılamaz%20Korkuları.pdf YA
DA http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20İnananların%20Kaçınılamaz%20Korkuları.doc,
En Son Erişim Târihi: 03.01.2013.
3
Temiz, M., İLİM, İNSAN, İMAM HATİPLİ KAFASI, KÜLTÜR FUKÂRALIĞI VE
ÜMİT, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/İlim,%20İnsan,%20İmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20Ümit.pdf
YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/İlim,%20İnsan,%20İmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20
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olduğunu biliyorlar. Gerçekten, İslâm inancında her oluş ‘ekilen tohumlara’ göre, Allah’ın (CC) izniyle
oluyor. ‘Allah (CC) her an her iştedir4 âyeti gereğince, insanın hiç bir işi yoktur ki o iş, Allah’ın (CC)
izni ile olmasın... Halkımız bunu, “Yaprağın düşmesi bile, Allah’ın (CC) dilemesi iledir.” şeklinde ifâde
ediyor.
O halde ‘ektiğimiz tohumlarımızdan’ hareket ederek düşünmek ve ona göre eğitimlerimizi
yeniden ele almak zorunda değil miyiz? Daha ne zamana kadar düzenlenen çeşitli oturumlarda yalnızca
hep sızlanıp şikâyet ederek havanda su dövmeye devam edeceğiz? Ya da bu oturumlarda
şikâyetlerimizin, ana nedenlerinin Kültürel Noksanlıklarımız’a ve Değer Yargılarımız’ın eksikliklerine
yaklaştıklarını sezer sezmez, asıl tartışılacak bu konulara teğet kalır kalmaz, ustalıklı manevralarla hızla
uzaklaşmalarımızı, akıl edip de, ne zaman terk edeceğiz?
İmâm-ı Âzam ve Ateist Tartışması
Her şeyin Allah’ın (CC) bizzat dilemesiyle olduğunu açıklamak için aşağıda İmâm-ı Âzam'ın bir
ateist ile tartışmasından bahsetmek istiyorum:
Bağdat'ta, Rum memleketinden bir ateist gelip insanların inançlarını sarsmak için ilim adamları
ile tartışmalara (münâzaralara) girişir. Bütün Bağdat âlimleri bu ateist karşısında âciz kalıp sorularına
cevap veremezler. Yalnız görüşmediği âlim İmâm-ı Âzam’ın hocası İmâm-ı Hammad kalmıştır.
İmâm-ı Hammad ise, "Ben de gidip münâzarada cevap veremeyip âciz kalırsam, câhillerin
İslâm'a olan inancı sarsılır." endişe ve korkusuyla, onunla münâzara etmekten çekinir; bu düşünce ve
sıkıntı içinde olduğu yerde uyuya kalır.
Rüyâsında, bir hınzırın (domuzun) gelip bir ağacın bütün dallarını ve gövdesini yediğini, ağacın
yalnızca kökünün kaldığını görür… Bu sırada o çevrede bulunan bir aslan yavrusu çıkar, gelir o hınzır
yavrusunu parçalayıp öldürür…
İmâm-ı Hammad, korku içinde uykudan uyanır, üzgün bir şekilde düşünürken, İmâm-ı Âzam
Hazretleri çıkagelir. O sırada on üç yaşında bir talebe olan İmâm-ı Âzam, hocası Hammad'ı üzgün bir
şekilde görünce sebebini sorar. İmâm-ı Hammad ona endişelerini ve rüyâsını anlatır. Bunun üzerine
İmâm-ı Âzam hocasının rüyâsını şöyle yorumlar:
“O gördüğünüz ağaç ilimdir, dalları diğer âlimlerdir, kökü ise zat-ı âlinizdir. Aslan yavrusu ise
benim… İnşallah o domuzun hakkından ben geleceğim.” dedikten sonra İmâm-ı Âzam, hocası Hammad
ile birlikte câmiye gider.
O sırada ateist gelip minbere çıkıp münâzara için karşısına çıkacak birisini ister. Bunun üzerine
İmâm-ı Âzam karşısına dikilir. Ateist yaşının küçüklüğüne bakarak onu küçümser. Fakat İmâm-ı Âzam:
"Ne sormak istiyorsan sor" der. Bunun üzerine ateist küçük İmam'a şöyle sorar:
“Başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın bulunması mümkün müdür? der.

Ümit.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/İlim,%20İnsan,%20İmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20Ümit.doc,
En Son Erişim Târihi: 2.01.2013.
4
Rahman Sûresi, âyet 29: “Göklerde ve yerde olanlar O'ndan dilenirler. O, her gün yeni bir tecellidedir.”
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İslâm’da, Allah’ın (CC) güzel isimlerinden iki tânesinden biri, “EL EVVELÜ- Başlangıcı
Olmayan”; ikincisi ise “EL ÂHİRÜ- Sonu Olmayan”dır. Ateist, Allah’ın (CC) bu iki ismini kast ederek
sorusunu sormuştur.
İmâm-ı Âzam, söze şöyle başlar:
“Sen sayı bilir misin?”der.
Ateist:
“Evet, bilirim!..” deyince, İmâm-ı Âzam ikinci sorusunu sorar:
“Beş rakamı hangi rakamdan doğar?”
Ateist cevap verir:
“Dört rakamından.”
Bundan sonra soru ve cevap şöyle devam eder:
“-Dört rakamı?”
“-Üç rakamından?”
“-Üç rakamı?”
“-İki rakamından.”
“-İki rakamı?”
“-Bir rakamından.”
“-Bir rakamı?”
Ateist burada tereddüt eder ve susar. İmâm-ı Âzam devamla:
“Niçin sustunuz? Söylesenize!.. Bir rakamı hangi rakamdan doğar?”
Çünkü, 1 rakamı öteki rakamlardan önce gelir, ondan önce başka rakam da yoktur. Sonsuza
kadar devam eden diğer bütün pozitif sayılar, birin kendisine ilâve edilmesiyle meydana gelmektedir.
Meselâ, Peano Aksiyomları’na göre, 2 rakamı ‘1+1’den, 3 rakamı ‘1+2’den, …, meydana gelir ve bütün
rakamlar sonsuza kadar bu usul ile elde edilir5.
İmâm-ı Âzam sorusunda ısrar edince, ateist bocalar:
“Bir, birdir. Öyle kabul ediyoruz.”
5

İmâm-ı Âzam’ın bilgisini tahmin ediniz!.. Sıfırdan sonsuza kadar bütün pozitif sayıların, bildiğim kadarıyla, 1’in
kendisine ilâve edilmesiyle meydana geldiğini 14 asır önce ilk kez Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde,
“Ey, bir olan Tanrı!..
Bir başkası sana şerik koşulamaz.
Başta, her şeyden evvel ve sonda,
Her şeyden sonra Sensin!..
Yaratıcı varlığına yaratılmış olanlar şâhittir.
Yaratılan iki, Bir'in hazır şâhididir.”
dizeleriyle ifâde etmiştir. Bugün bildiğimiz Peano Aksiyomları, Giuseppe Peano (27 Ağustos 1858 – ö. 20 Nisan 1932)
tarafından yüzyıllar sonra teorileştirilmiştir.
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İşte burada İmâm-ı Âzam taşı gediğine koyar:
“Basit bir rakamın kendi kendine birliğini kabul ediyorsun da, Allah'tan önce bir varlık
olmadığını ve varlıkların evvelinin Allah olduğunu niçin kabullenemiyorsun?”
Yenilgiyi kabul eden ateist ikinci sorusunu sorar:
“Allah ne tarafa yönelmiştir?”
İslâm inancına göre Allah (CC) mekân ve zamana bağlı olmadan ‘her an her yerdedir.’
İmâm-ı Âzam ateistin sorusuna şu soruyla karşılık verir:
“Bir mum yanınca onun ışığı ne tarafa yönelir?”
Ateist cevap verir:
“Her tarafa yayılır.”
İmâm-ı Âzam taşı ikinci kere gediğine koyar:
“Maddî bir mumun ışığı her tarafı kaplıyor da göklerin ve yerin nûru6 olan Allahü Tealâ, her
tarafı kaplamaz mı?“
Ateist gene yenilmiştir. Bu sefer üçüncü sorusunu şöyle sorar:
“Varolan her şeyin bir mekâna ihtiyacı olduğu açık... Buna göre Allah nerededir?”
Bu soru üzerine İmâm-ı Âzam bir kâse içinde biraz süt getirterek der ki:
“Bu sütün içinde yağ var mıdır?”
Ateist:
“Evet, vardır” deyince, İmâm-ı Âzam:
“Yağ sütün neresindedir?” diye sorar.
Ateist:
“Yağ sütün her tarafındadır” diye cevap verir. Sıra yine İmâm-ı Âzam’a gelmiştir:
“Yok olmaya mahkum olan bir madde (yağ) yok olmaya mahkum olan diğer bir maddenin
(sütün) içinde belli bir yerde (mekânda) olmuyor da, Allah Tealâ için nasıl bir mekân
düşünebiliyorsun? Allah Tealâ vardır ve O'nun varlığı her şeyi kaplamıştır.”
Yukarıda,“Allah (CC) her an her iştedir.” demiştik ya… İşte asıl bu sözü ilgilendiren husus
şimdi yeni geliyor.
Ateist dördüncü sorusunu sorar:
6

Nur Sûresi, âyet 35: “Allah göklerin ve yerin nûrudur.”
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“Senin Rab’bin şimdi ne işle meşguldür?”
İmâm-ı Âzam:
“Sen birkaç soru sordun, ben ise cevap verdim. Soru soranın yüksekte, cevap verenin aşağıda
olması hiç yakışmıyor. Şimdi sen oradan in de minbere ben çıkayım.” der.
Bunun üzerine ateist minberden aşağıya inmek zorunda kalır, İmâm-ı Âzam, onun yerine,
minbere çıkar ve ateistin bu son sorusunu şöyle cevaplandırır:
7

“Benim Rab’bım, şimdi senin gibi bir inançsızı minberden indirerek benim gibi bir Müslüman'ı
minber üzerine çıkartmıştır8.”
Sonuç olarak diyebiliriz ki, “Allah (CC) her an her iştedir.” Her olay, her iş Allah’ın (CC)
dilemesiyledir. Fakat “Müslümanız Elhamdülüllah” dediğimiz halde, bu gerçeği hiç dikkate almadan
bütün işleri hep kendi istek ve irâdelerimizle yaptığımızı zannediyoruz. Hâlbuki biz insanların elinde
sâdece niyet ve küçük irâdelerimiz vardır. Özgür irâdelerimiz ile niyet ederiz, Allâhü Teâlâ da dilerse
onları gerçekleştirir.
Gerçekten, biz niyet ve küçük irâdelerimizi kullanarak sâdece iyi ya da kötüyü talep edebiliriz /
ediyoruz, Allah (CC) da bu taleplerimizi dilerse gerçekleştirir / gerçekleştiriyor (yaratır / yaratıyor).
Bugünkü duyarsız ve ruhsuz olayların temelinde yakın târihimizde tek tip bir nesil meydana
getirmek için Milletimizi Öz Kültür’ünden uzaklaştırmaya çalışanların önemli etkileri olmuştur9.
Günümüzdeki şiddet ve zorbalık, geçmişte “Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden
bahis bâzı yazı, mütalaa, imâ ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek
târihî, gerek temsilî ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların
neşrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında
nihâyetlendirilmesi " ya da “Biz her ne şekil ve sûrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat
yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine
taraftar değiliz.”, esasları üzerine inşa edilen eğitim sisteminin yeni yeni olgunlaşan sonuçları olduğu
açık değil midi?
Her Şeyin Yaratıcısı
Hayır ve şer olmak üzere, her şeyi yaratan Allâhü Tealâ’dır. Bu husûsun, îmânın 6 şartından biri
olduğunu da bir Müslüman olarak şüphesiz biliyorsunuzdur.
7

İLİM TOPLUMU Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi? İLİM TOPLUMU
Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/İlim%20ToplumuBilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/İlim%20ToplumuBilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.doc YA DA http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/İlİm%20toplumubilgi%20toplumu%20yeterli%20mi.doc, En Son Erişim Târihi: 2.01.2013.
8
Fıkh-ı Ekber, İmâm-ı Âzam, Aliyyül Kâri Şerhi, S. 10.
9
Temiz, M., CUMHÙRİYET DÖNEMİNDE NERDEN NEREYE Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı
Dönemleri
bile
Yaşamıştır,
Alındığı
İnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdf, En Son Erişim Târihi: 2.02.2013.

Anonim, Bizim İktidarımızda Dini Neşriyat Olmayacak!”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizim-iktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son Erişim Târihi:
03.01.2013.

Serdaroğlu, H., İlahiyat Fakültelerinde Yetişen Belam lar!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son Erişim Târihi: 03.01.2013.
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Evrendeki canlı ve cansız sayısız zerre ve özdeki her türlü hareket, hayat ve fizyolojiyi ve buna
benzer olayları, sırf düşünme alanını küçültmek amacıyla, bir tarafa bırakarak, yalnızca dünyâdaki
insanların taleplerini dikkate alsak bile, bu insanların bütün isteklerini her an Allâhü Tealâ
yaratmaktadır. Bu sonucu Rahman Sûresi’nin, 29. âyet’inden çıkarıyoruz10.’
Dolayısıyla, Allâhü Tealâ’dan başka fayda veren yoktur. O, insan için bir iyilik ve fayda dilerse,
istenen işin sebeplerini yaratır ve iyilik gelir. O bir şeyin olmasını istediğinde (dilediğinde) yalnızca
“Ol!..” der11.
Bir kimse için bütün insanlar iyilik isteseler, Allâhü Tealâ bunu dilemeyince kimse ona hiçbir
iyilikte bulunamaz. Bir kimseye bütün insanlar zarar vermek isteseler, yine Allâhü Teâlâ dilemedikçe,
hiçbir kimse ona hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah (CC) dilemedikçe kimse dileyemez12,13,14.
Allâhü Teâlâ’nın isimlerinden bir tânesi, “el-MUKADDİMÜ”dür. Onun bu ismi, Allah’ın (CC)
dilediğini öne alması, önünü açması ve ileri geçirmesi şeklinde tecellî eder. Bütün mahlûkatın yaratıcısı
olan Allah Teâlâ, ancak seçtiklerini ya da zulme uğrayıp da, rızâsına uygun olarak sabredenleri, amelleri
ile O’na yaklaşanları veyâ nîmetlerle denemek istediklerini ileri alır ve önlerini açar.
Allâhü Tealâ’nın isimlerinden bir tânesi de “el-MUAHHİRÜ’dürξ. Onun bu ismi, Allâhü
Tealâ’nın, dilediğini geri koyması, önünü açmaması ve ileri geçirmemesi şeklinde tecellî eder.
Gerçekten O istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzen de kullarının teşebbüslerini, onların
bekledikleri zamanda vermez, bekletir. Bunda da birçok hikmetleri vardır.
Gerek “el-MUAHHİRÜ’nün ve “el-MUKADDİMÜ”nün tecellîlerini, O’nun her dilemesindeki
hikmetlerini ve gerekse bütün isimlerinin tecellîlerini araştırmalı, görmeli ve bunlardan dersler
çıkarmalı ve ibretler almalıdır ki, bir başka zamanda hatâlı davranışları bir daha tekrarlamamalıdır. İşte
Allâhü Tealâ’nın sonsuz sayıdaki isimlerinin her olay üzerindeki tecellîleri, madalyonun arka yüzünü
oluşturmaktadır / oluşturuyor.
Heyhat!.. Bu devirde madalyonun arka yüzü ne derece dikkate alınıyor ki? Alınmadığı için de
Dünyâ ve insanoğlunun maddî ve mânevî yapısı tahrip olmaya devam ediyor, toplumlar huzur
bulamıyorlar. “Yaptıklarının bir kısmını tatsınlar diye insanların kendi ellerinin kazandığı şeyler
yüzünden karada ve denizde fesat (bozulma) ortaya çıktı. Umulur ki onlar Hak’ka dönerler”. Siz de bu
âyetin yorumunu bir araştırınız da ufkunuz açılsın!..

10

Rahman Sûresi, âyet 29: “Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O’na yalvarır (bütün bunları
gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır.”
11
Yâsin Sûresi, âyet 82: “O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sâdece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.”
12
Yûnus Sûresi, âyet 107: “Ve eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O'ndan başka giderecek
yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O'nun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna
nasip eder. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.”
13
Nahl Sûresi, âyet 107: “(Resûlüm!) Sen, onların hidâyete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah,
saptırdığı kimseyi (dilemezse) hidâyete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur.”
14
İsrâ Sûresi, âyet 86. “Andolsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi tamâmen gideriveririz; sonra Bize karşı kendine
bir vekil de bulamazsın.”

Allah’ın (CC) sıfat isimlerinden bir tânesi el-MUKADDİMÜ’dür. Bu isim, ’istediğini ileri geçiren, öne alan,
ilerleten...” anlamını taşır. Allah’ın (CC) bu sıfat ismi, varlıklar üzerinde bu doğrultuda tecellî eder.
ξ
Allah’ın (CC) sıfat isimlerinden bir tânesi el-MUAHHİRÜ’dür. Bu isim, ’istediğini geri bırakan, ilerletmeyen...”
anlamını taşır. Allah’ın (CC) bu sıfat ismi, varlıklar üzerinde bu doğrultuda tecellî eder.

Rum Sûresi, âyet, 41.
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Zulüm
Konuyu daha da somutlaştıracak iki örnekle bitirmek istiyorum.
Kim olursa olsun, ister kâfir, ister ateist ve isterse Müslüman olsun, zülme uğrayan ile Allâhü
Teâlâ arasındaki perdeler kalkar, O, zulme uğrayanların duâlarını kabul eder.
Biliyorsunuz, Memleketimiz’de yıllarca bir imam hatipli ve başörtüsü düşmanlığı sürüyordu,
hâlâ da kısmen sürüyor ya... Bu düşmanlık ve aşağılama çok yakın geçmişte o dereceye varmıştı ki,
hakâretlerin dozu insanlık sınırlarını çok çok aşmıştı. Öyle ki, imam hatipliler ve başörtülüler,
kelimenin tam anlamıyla mazlum durumuna düşmüşlerdi.
Mazlumluk, öyle bir mâğdurluk olmalı ki, İslâm’da kötü sözün söylenmesi yasak olmasına
rağmen, bu husus mazluma yasaklanmamıştırβ. Allah (CC), zâlime bu dünyâda belli bir süre tanıdığı
halde, mazlumu himâyesinde bulundurur, onun duâsını kabul eder, bu Dünyâ’da olmasa bile, Kıyâmet
Günü hakkını zâlimden alır.
Mazlumun duâsı ile Allah (CC) arasında perde kalkar. Kim bilir, kim ya da kimler, nasıl duâ
ettiler ki, o vicdansızlara bir ibret olsun diye Allah (CC) bir imam hatipliyi Türkiye Cumhûriyeti’nin
başbakanı, derken ardından, öğrenciyken tam anlamıyla başörtüsü mâğduru olmuş, bir hanımı da “first
lady’si” yapmasın mı?
Ey madalyonun arka yüzünü görüp düşünmek istemeyenler!.. Şaşırdınız, değil mi? O halde
şimdi size düşen, başlarınızı iki ellerinizin arasına alıp şaşkın şaşkın düşünmek … Başka bir çıkar
yolunuz yok, artık!.. Ancak pişman olur da Allah’a (CC) dönerseniz, ancak o konu için bir şeyler
söylemek mümkün değil… Çünkü Allah’tan (CC) ümit kesilmez.
Bütün bu olaylarda kalpleri, gözleri ve kulakları olduğu halde olup bitenlerden ibret almayan
gâfillerς için “hava-cıva”, ders alarak düşünenler için ise büyük ibretler vardır. Olaylara “hava-cıva”
yorumu ile katılanların başları üzerinde yük olan gözlerinden başka kulaklarının ve kalplerinin de
kendilerine düşmanlık etmeyeceklerini kim söyleyebilir?
Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında
Ol düşmanıdır sâhibinin baş üzerinde…
İşte kalpler duygusuz, kulaklar sağır ve gözler kör olursa, madalyonun arka yüzü için “havacıva” diyenlere başka ne demeli?
Bunlardan sonra kim bilir gözlerin görmediği frenleri patlamış yoldan çıkan tırların, kulakların
işitmediği, sesleri gibi, ne ilâhî fermanlar Küt!.. Küüüt!.. A... Aa... Noluyor? Ey Vah(!).. terâneleri
içinde, bir de bakıyorsunuz ki, bir imam hatipli ve bir başörtülü mazlum, Türkiye Cumhûriyeti’nin,
sırasıyla, Başbakan’ı ve First Lady’si omlasın mı?
Çünkü Allâhü Teâlâ’nın da bir siyâseti var ya... Bu yüzden, ister inan ister inanma, kimsenin
yaptığı eninde sonunda yanında kalmıyor.

β

Nisâ Sûresi, âyet 148: “Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka...
Allah, her şeyi işiten, hakkıyla bilendir.”
ς
Âraf Sûresi, âyet 179: “Andolsun ki, cin ve insanlardan birçoğunu Cehennem için yarattık. Onların kalpleri
vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar
hayvan gibidirler, hattâ daha şaşkındırlar. İşte o gâfiller ancak bunlardır.”

