HAYAL KIRIKLIĞI
AKLIM BAġIMA HENÜZ YENĠ GELĠYOR…
Kimbilir?
Beni hayal kırıklığına
uğratan, çoğu Ġnönü Zihniyetli
arkadaĢlarımın içinden, iĢte bu Zeliha
1
kardeĢimiz‟in, ilâhî bir hikmet gereği olarak,
ayrılıp-süzülüp çıkması da, gerçekten ayrı bir hikmet
konusu! Bu kadar hayal kırıklılığının içinde bu da, ümit verici
bir mutluluk vesîlesi değil mi, yâni?
Demek ki,
“5 senelik gayretim
hepten de boĢa gitmemiĢ olmalı!”
diyebilirim, kendi kendime, öyle ya!
Benim hayal
kırıklığı dediğim diğer
hususlarda da, Allah‟ın (CC) yazdığı,
daha baĢka ne gibi hikmetler gizlenmiĢ olarak
duruyor, kimbilir?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

09.07.2018

Giriş
Kültürümü öğrendikçe, „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-iyilik
yapmayı öğütlemenin, kötülükten sakındırmanın‟ her mü’minin görevi olduğunu öğrenmiştim. Bunun, aynı zamanda, çok da sevap olduğunu da öğrenince, aklıma ilk önce, öğrendiğim ve bildiğim gerçeklerden arkadaşlarımı haberdar etmek gelmişti.
Onun için, geriye doğru giderek önce kendi kendime, “Canciğer arkadaĢlarımı, ayırım yapmadan, hatırladıklarım kadarıyla, gıyaplarında olsa
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bile anarak, Allâhü Teâlâ‟nın huzûrunda yazılı bir belge bırakmalıyım.” Demiştim. Bu niyetimin içine öğrencilerimi de sokmadan etmem mümkün değildi, tabiatıyla! Ebette ki niyetimde onlar da vardı.
Bu niyetlerle, başladım çalakalem internette yazmaya, aynı zamanda,
Face Book’ta arkadaşlarla ve herkesle ilişki kurmaya... Çünkü, “Ameller,
yâni yapılan maddî ve mânevî iĢlerin hepsi, özgür irâde ile oluĢturulan niyete
bağlıdır.” hadîsi şerifini de öğrenmiştim... Başardığım takdirde şüphesiz bunun, daha çok ilâve faydaları da olmayacak değildi, şüphesiz...
Arkadaşlık
İlişkiler arasında insanın en çok haz aldıklarından birisi de kendi arkadaşlarıyla dertleşip sohbet etmektir. Niyet edip bu iĢe koyulduktan sonra, sırf
yazı ile bile olsa, baĢka hiçbir Ģeyin bunun hazzını veremeyeceğini, bizzat
hissettmiş ve yaşamıştım. Bu nedenle, ilkin okul ve sınıf arkadaşlığı, aklıma
gelmiĢ bulunuyordu. Ardından insanlar, diğer yaratıklar da, elbette…
Bu sevgi, insanoğlunun tabiatına, yâni fıtratına, konmuş ilâhî bir özelliktir, aslında... Allâhü Teâlâ Âdem (AS)€’a:
“Ġstersen senin ömrünü Kıyâmet‟e kadar uzatayım.” der. Âdem (AS),
bu teklif karşısında, önce, şu sorunun cevâbını öğrenmek ister:
“Benimle berâber arkadaĢlarımın ömürlerini de uzatacak mısın?”
Allâhü Teâlâ, „hayır‟ cevâbını verince, Âdem (AS) da bu teklifi „hayır‟ diyerek kabul etmez.
İşte emekli olduğum 2013 yılında düşüncelerim bu şekilde, arkadaĢlardan baĢlayarak, açılmaya başlamıştı.
Hayal Kırıklığı
Ama bugün arkadaşlarımın tutum ve davranışları, 5 sene içinde, beni
hayal kırıklığına uğratmış bulunuyor… Onların ideolojilerinin bu kadar da
katı olacağı aklımın kenârından bile geçmiyordu, önceleri…
€

AS kısaltması, “Aleyhisselâm - Allah‟ın selâmı üzerine olsun.” demektir.
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Ama Şimdi Durum Başka
Aklım başıma, zannediyorum, tam gelmiş bulunuyor… Ne zaman derseniz, bu sıralarda A’raf Sûresi’nin, 199. Âyeti’nin sırrına tam vâkıf olunca,
olsa gerek… Âyette Rab’bim, “Câhillerden yüz çevir” diyor…
Demek ki, insanlarla ilişkilerde akıllılık şartı önemli bir faktör…
Nitekim atalarımız dememişler mi, “Akıllı düĢman, aptal dosttan iyidir”
diye… Peygamberimiz (SAV)’in „Siz kiĢinin namazına değil, akıllı olup olmadığına dikkat ediniz‟ mealindeki hadîsi şerif de son 10-15 yıl içinde çok
gündeme gelmişti, biliyorsunuz…
Câhil (ler) Ve Câhillikte Sınır Tanımayanlar
Emekliliğimi tâkip eden, 5 yıl gibi, bir arkadaş ilişkisi tecrübesinden
sonra, günümüzde nüfus cüzdanında Müslüman yazanların, en câhil olanlarının, günümüzdeki ideolojik Ġnönü Zihniyeti olduğunu, artık bilmiyor, değilim… Bu bilgi böylece şimdi, „Câhillerden yüz çevir‟ ilâhî emrinin bilimsel
deneylemesini oluşturuyor, benim için...
Demek istiyorum ki, asıl gözümü açan husus, 5 yıl içindeki bu iliĢkilerle, ulaşmış bulunduğum bu bilimsel sonuç olmuştur.
Kazanç
Sonuç olarak arkadaşlarım beni, umutsuzluğa düĢürmüĢ bulunuyorlar. Ama bu bilimsel sebebe ulaşmamın sağlanması da, tek kazancımı teĢkil
etmektedir. Bu kazanç bu sâyede bu âyeti, bütün gerçekliğiyle, anlamış olmamdır. Demek ki Allah (CC) arkadaşlarımın ideolojik sapkınlıklarını, âyetin gerçekliğine vâkıf olmama, bir sebep kılmıştır. Bu da O’nun başka bir hikmetidir. Bu hikmet sebebiyle de, af ve iyiliğe sarılmayı da, yine adı geçen,
âyet ile öğrenmiş bulunuyorum. Sen asıl ona bak! Âyetin tamamı şöyle:
“Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.”
Yâni Allah (CC) Âyet’te diyor ki sen, „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟l-münker‟ görevini yap ama bunu yaparken, aklı baĢında olan, söz
anlayanlarla uğraĢ, hele hele kafaları R-Kompleks hastalığıyla dumura ve
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DNA dönüşümüne uğramışlarla vakit öldürme2, demek istiyor, bence anladığım kadarıyla…
Hikmetli Bir Durum
Bu tecrübeler silsilesi sırasında beni hayrete düşüren olaylar da olmadı değil… Hayâtımda aklımın kenârından zerre kadar geçmeyen, hiç de
ihtimal vermediğim, hikmetli olaylar da elbette ki olmadı değil!
Meselâ kim derdi ki, îlâhî hikmetlerin beni, Orta Öğretim‟deki, Zeliha Erbil adındaki bir kız sınıf arkadaşımı, birkaç yıldan beri, yeri geldiğinde, devamlı yapmakta olduğum, duâma eklemek durumuna getireceğini?
Gerçekten bugün ilâhî hikmetler beni, öyle bir noktaya getirmiĢ bulunuyor
ki, her duâ edişimde bu kardeşimizi duâlarıma eklemeden geçemiyorum!
ġimdi siz de hayret ettiniz, değil mi?
Bu husûsu hatırladığımda, gerçekten hâlâ, hayretler içinde kalıyorum!
Bu nedenle, Samsun’da eğer varsa, bu arkadaĢımızın hayattaki çoluk-çocuğuyla tanıĢıp, Zeliha Erbil kardeşimizin hayat ve yaşam felsefesi hakkında
bilgi alma fırsatını aramak bile, aklımdan çok sık geçmiyor değil… Bilmem
buna da muvaffak olabilecek miyim?
Sonuç
Beni hayal kırıklığına uğratan, çoğu İnönü Zihniyetli arkadaşlarımın
içinden, iĢte bu Zeliha kardeĢimiz‟in, ilâhî bir hikmet gereği olarak, ayrılıpsüzülüp çıkması da, gerçekten ayrı bir hikmet3 konusu! Bu kadar hayal kırıklılığının içinde bu da, ümit verici bir mutluluk vesîlesi değil mi, yâni?
Demek ki, “5 senelik gayretim hepten de boĢa gitmemiĢ olmalı!”
diyebilirim, kendi kendime, öyle ya!
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Benim hayal kırıklığı dediğim diğer hususlarda da, Allah‟ın (CC) yazdığı, daha başka ne gibi hikmetler gizlenmiş olarak duruyor, kimbilir?
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