NEFS-İ EMMÂREMİZ VE
“NEFSÎ SAATLERİMİZ”
Sizi gidi Batılı canavarlaşlar, sizi!
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Nefs-i Emmâremize ya da
„nefsî saatlerimiz‟e hiç güven olur mu?
Ebedî saâdet açısından en güvensiz değerlerimiz belki de bu
ikisidir!
“Nefis" ya da “nefsimiz” nedir?
“Nefis" için lügata baktığımızda, “1) Kişinin öz varlığı,
kişinin kendisi, öz varlık, kişilik… 2) İnsanın yeme, içme gibi
yaşamsal gereksinimlerinin tümü…” anlamlarını görüyoruz…
Aslında nefs, bir şeyin kendisi, benliği, zatı ve hakîkatıdır.
İslâm Ve Kültürümüz‟ün verilerine göre,
bizleri sırf dünyâya bağlayan nefsimiz olmasa,
bu sefer onsuz da,
Âhiret‟in sonsuz mutluluğunu kazanmak için
bir dayanak noktamız da kalmıyor…
Onun işin Allah (CC) bize.
onu da emânet etmiş…
Demek ki, dünyâya bağlanarak,

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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Âhiretimizi güzelce kazanabilmek için,
Allah (CC) tarafından bildirilen ölçülere uyarak,
nefsimizi şımartmadan, azdırmadan ondan faydalanmamız,
aynı zamada da onu eğitmemiz gerekiyor;
her ne kadar eğitilmemiş nefsimiz de “nefsî saatlerimiz” ya
da “biyolojik saatlerimiz” gibi güvensiz de olsa bile…
Tabiatıyla,
bugünkü ortamda “nefis” dendiğinde,
ilk akla gelen,
eğitilmemiş yâni terbiye edilmemiş “nef-i emmâremiz”
olmaktadır.
Ben de burada daha çok,
hep aleyhimize çalışan bu „terbiye edilmemiş nefsimiz„i kast
ediyorum…
Öyle ki,
bu „nefs-i emmâremiz„in hele bir eline düştük mü,
kendimizi ona hele bir teslim ettik mi,
işte o zaman,
“Vay hâlimize!” demenin tam da zamânıdır.
İnsanlarımız daha çok bu tuzağa,
İslâmî Ve Kültürel câhillik-bilgisizlik nedeniyle,
canavarlaşmış Batılıların ölçüsüz hayat tarzlarındaki
„sonsuz özgürlük safsataları‟nı
iyi bir şey zannederek düşmektedirler!
Hele şu Evren‟e bakarak da olsa bir düşünsenize, “sonsuz
özgürlüğü” îmâ edebilecek hiçbir ölçüsüzlük görülüyor mu?
Meselâ,
Güneş‟in doğuşunda, batışında zerre kadar da olsa bir
ölçüsüzlüğü hiç görebiliyor musunuz?
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Örneğin Mülk Sûresi'nin,
“Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu
yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak,
bir çatlak görebilir misin?”
mealindeki 3. Âyeti bize hiçbir şey anlatmıyor mu?
Görüyorsunuz değil mi?
Nefs-i emmârelerin sulayıp geliştirdiği,
ideoloji ve / veyâ sapıklık ya da İslâm Düşmanlığı,
ölçülerimize ilişkin bütün kavramlarımızı ve becerilerimizi
kurutmuş durumda bulunuyor…
Hâlbuki bir Müslüman, nefs-i emmârenin çok emredici, âsi,
çıldırtıcı, yoldan çıkarıcı olduğunun bir ölçüsüzlük olduğunu,
bir parça biliyordur, değil mi?
Yâni hepimiz,
Müslümanın eğitilmemiş bu nefsinin tam bir canavar olduğunu,
îmânına ilişemez ise ameline, ameline zarar veremez ise ahlâkına
ilişmeye gayret ettiğini ve
bu yıkıcı faaliyetini ölüme kadar da sürdürdüğünü bir parça
biliyoruzdur, değil mi?
Yine hepimiz bir parça şunu da biliyoruzdur:
Belki kâfirin nefsi kâfire pek fazla sorun çıkarmaz. Çünkü zâten
yapacağını yapmış, vereceği dalâleti vermiş, küfre sokmuş, inkâra
sürüklemiş; iğfal edeceği bir alan kalmamıştır!
Ama bir Müslüman için öyle mi?
Asr-ı Saadet‟ten sonra, şimdiki Batılı yaşam tarzı gibi,
sapık örneklerin çoğalmasıyla,
nefislerimizin bu kalleş yüzünü sezen
geçmişteki ilim adamlarımız,
sırf nefis terbiyesini gerçekleştirmek için,
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Asr-ı Saadet dönemindeki ilk nüveleri geliştirerek,
her biri birer “Eğitim Ve Tebiye Kurumu” olan, Tasavvuf Eğitim
sistemlerini geliştirmişlerdir.
Bu nedenledir ki bugün,
Batılıların sonsuz özgürlük kavramının canavarlaştırdığı hayat ya
da yaşam tazına karşı,
İslâm ülkelerindeki Tasavvuf Eğitim sistemlerinde insanların
nefisleri, her türlü kötülüğü içeren “nefs-i emmâre”
mertebesinden başlayarak, eğitilip terbiye edilmektedir.
Tasavvuf Eğitim sistemlerinde eğitilip terbiye edilen nefislerin
eğitim-terbiye derece ya da mertebeleri aşağıdaki şekilde tasvir
edilmektedir:
1. Nefs-i Emmâre:
Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve
zevkine tâbi olan nefistir.
Burada hemen belirtilmelidir ki,
Batılılar gibi Müslüman olmayan bütün insanların,
özellikle yurdumuzda İslâm Ve Kültürümüz„ün düşmanlığını
yapan, örneğin,
“Biz Allah‟tan değil, hukuktan … korkuyoruz1” diyen zihniyetin
nefisleri de,
eğitilmemiş olan bu “Nefs-i Emmâre” metebesinde
bulunmaktadır.
2. Nefs-i Levvâme:
Bu nefis,
Allah`ın (CC) emirlerine bâzen uyan, bâzen uymayan, işlediği
günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen
nefistir…

1

https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/01/27/chpli-vekil-allahtan-korkmuyoruz
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3. Nefs-i Mülhime:
Bu nefis,
ilhama kavuşmuş bir nefistir.
4. Nefs-i Mutmainne:
Bu nefis,
îman esaslarına inanan,
İslâm`ın emir ve yasaklarına uyan,
bu konularda hiç bir şüphe ve tereddüdü olmayan,
neticede,
Allah ile mânevî bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan bir
nefistir.
Tasavvuf Eğitim Sistemi, Müslümanların nefislerini en azından bu
mertebeye çıkarma çabasındadır.
5. Nefs-i Râdiye:
Nefs-i Râdiye mertebesindeki bir nefis,
her yönüyle Hakk`a yönelen, Allah`tan gâfil olmama şuuruna eren
ve O`ndan râzı olan bir nefistir.
6. Nefs-i Mardiyye:
Bu derecede bulunan bir nefis,
bütün benliği ile Hakk`a teslim olan ve böylece Allah`ın
kendisinden râzı olduğu nefistir.
7. Nefs-i Kâmile:
Bu nefis,
bütün kötülüklerden sıyrılıp mânevî olgunluğa eren nefistir.
Bu mertebeye erişen bir kişinin bütün sıfatları güzeldir.
Böyle bir mü`minin her hâli ibâdet sayılır.
Görüyorsunuz, değil mi?
Tasavvuf Sistemi, bâtıl sıfatları taşıyyan nefs-i emmâre
mertebesindeki bir nefsi eğitip nasıl sonunda, hak sıfatlara
bürünen bir nefse yükseltiyor…
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Nitekim Allah (CC), bu derecedeki bir nefis için bakınız ne diyor:
"Ey huzûra eren nefis, sen Allah`tan ve O da senden râzı olarak
Rab`bine dön! (İyi) Kullarımın arasına gir! Cennetime gir!2"
Burada ayrıca,
öznel zamânımızın yâni „nefsî saatlerimiz‟in,
bir başka ifâdeyle
içimizdeki “biyolojik saatlerimizin” de,
bilimsel açıdan,
tıpkı nefislerimiz gibi,
güvensiz olduğunu açıklamaya da çalışacağım…
„Nefsî Saatlerimiz‟ nedir?
Zaman, yalnız bizim dışımızda oluşan, bir şey değildir.
O aynı zamanda,
tıpkı nefsimiz gibi, duygularımızla irtibatlıdır ve bizim ayrılmaz
bir değerimiz sayılır.
Canlılık, doğum, ölüm, sağlık ve hastalık gibi, hayâtın bütün
evreleri, onun içinde başlar,
onun içinde son bulur.
Bildiğimz saatlerden başka,
belirli aralıklarla çalışan her şey de zamânı ölçebilir.
Dolayısıyla,
insan vücûdundaki fizyolojik olaylar da
birer saat sayılabilirler.
Bilgisayarlardaki mikroişlemcilerin içinde,
komut işlemlerini sıraya sokan saate benzer bir şekilde,
bünyemizdeki fizyolojik olayların içinde cereyan ettiği,
2

Fecr Sûresi, âyet: 27-30
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öyle bir biyolojik eleman vardır ki,
buna,
iç yâni derûnî ya da biyolojik saat diyoruz.
Bulunduğumuz mekân ve dışımızda gelişen fiziksel olaylar,
bu iç saatlerimize oldukça fazla etki ederler3.
Meselâ telâş hâli,
vücûdumuzun ritmik fonksiyonlarından bir kısmını hızlandırır.
Kalp hızının artışı, sık nefes alışımız bunların bir sonucudur.
Bâzı hormon salgılarının ve kan basıncının stres ile artması da
böyledir.
Bu sebepten,
iç saatlerimizin hızlanıp zamânın geçip gitmesi karşısında
duyulan heyecanlar,
kendi içimizdeki biyolojik saatlerin, dışımızdaki nesnel saate göre,
hızlanmasına sebep olmaktadırlar.
Verilen zaman sâbit olduğu hâlde,
öğrencilerin girmiş olduğu çoğu sınavlarda,
özellikle sorular zor ise, sınav süresinin bir anda bitişi, bunun
güzel bir örneğini verir.
Örnekteki zor sorular karşısında her bir öğrencideki heyecan,
kendi iç saatinin hızlanmasına sebep olur ki,
bu olay,
her bir öğrenci tarafından,
başkalarının verdiği sabit sınav süresinin bir anda bitişi şeklinde
algılanır.
Sabırsızlık gösterdiğimiz olaylarda ise stres,
zamânın akışı husûsunda
bunun tersi bir algı oluşturuyor.
Örnek vermek gerekirse, kanama geçiren bir hasta için,
doktorun beklendiği bir anda,
3
Anonim, Jet-lag olayı nedir ?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.draligus.com/5602-jetlag-olayi-nedir.html, En Son Erişim Târihi: 5.01.2012
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çok küçük bir zaman aralığının bile,
bu stresli hâlimizde,
bize oldukça uzun bir zamanmış gibi gelmesi de, içimizdeki
zamânın diğer bir cephesini sergiler…
Başka bir ifâdeyle söylemek gerekirse stres altındayken,
kısa bir sürenin uzun bir süre gibi algılanması,
yine iç saatlerimizin hızlı bir şekilde çalışması (hızlanması)
neticesinde oluşmaktadır.
Görülüyor ki,
korku ve heyecan gibi,
organlarımızı baskı altına alan gerilimler altında,
iç biyolojik saatlerimiz,
hızlı olarak çalışmaya başlar ama kişi bunun sonucunu,
belli bir zaman aralığını artmış olarak
ya da bâzı hâllerde ise,
azalmış gibi algılar.
İç biyolojik saatte zaman aralığının artmış gibi algılanması,
iç biyolojik saatin dıştaki bir saate göre ileri gitmesi;
zaman aralığının azalması ise,
iç biyolojik saatin geri kalması demektir.
Kişilerin sağlık ve duygusal yapılarının faklılıkları nedeniyle,
iç saatlerimizin4 böyle değişken olması,
şahıstan şahısa göre de değişir.
Kişiden kişiye göre değişen bu özellik,
“Öznel-subjektif” kelimesi ile ifâde edilmekte,
bu değişkenlik bilimde iç saatlere güveni azaltmaktadır.
Öznel (enfüsî), kişilik demektir.
Benliğin (enenin) diğer bir ifâdesidir bu...
4
Anonim, Gece kuşu musunuz?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.gazogen.com/beta3/blog/8717-Gece_kusu_musunuz.html, En Son Erişim Târihi: 5.01.2012
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Dünyâdaki insan sayısı kadar kişilik vardır. Öznel
değerlendirmeler de o kadar farklı olacağı için,
iç saatlerimizin bilim açısından bir önemi yoktur.
Öznellik nefis ile yakından ilişkili olduğundan dolayı,
Kültürümüz‟e göre,
nefsâniyete dayanan davranışlardan bir hayır gelmeyeceğini de,
yeri gelmişken tekrar hatırlamalıdır!
Görüyorsunuz ya,
olgunlaşmamış, başka bir ifâdeyle eğitilmemiş nefislere ilişkin
olan,
nefsî davranışların hayırlı sonuçlar oluşturmayacağı,
sizce de,
nefsî saatlerimizin faydasızlığından da
anlaşılmıyor mu?
Konu ile ilişkili olduğu için burada,
şu husûsun da hatırlatılmasında fayda vardır.
Batılılar,
İslâm‟ın ve onun bir kurumu olan Tasavvuf‟un eğitici gücünü çok
iyi keşfetmiş oldukları için,
İslâm ülkelerindeki zenginliklerin kolayca sömürülmesinin en
etkili metodunun,
Müslümaların İslâmî açıdan câhilleştirilmesi olduğunu da,
çok iyi biliyorlar / bilmektedirler…
Bu nedenle,
Müslüman ilim adamları,
Müslümanların İslâmî eğitimlerinin güçlendirilmesi için,
ne derece azimli iseler,
aynı şekilde,
Batılıların ve onların îmansız müşteşrikleri de,
yüzyıllar boyunca,
İslâm ve Tasavvuf‟un aynı derecede,
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belki de daha fazla,
bozulması için gayret sarfetmişlerdir.
Bu tahrifat ve tahribatlarının hızı bugün daha da artırılmış
durumdadır.
Çok geçmedi, internette okumuştum:
İsrail‟deki Yahûdi Hahambaşı,
“Tükiye’deki 72 tarikatı-dinî kuruluşu biz kurduk”
diyordu…
Burada, “tarikat” sözünü iyi yorumlamalı!
Yahûdi Hahambaşı bu sözüyle aslında,
Müslümanları câhilleştirmek için,
görünürde İslâmî görünen,
tahribat ve tahrifat için kurdukları kuruluşlardan söz ediyordu.

Eski Tükiye‟deki yöneticilerimizin sorumluluklarını şimdi iyice düşünme
zamânı…
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Öyle değil mi? Şimdi insafla bir düşününüz!

11
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Sizi gidi canavarlaşlar, sizi!
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Sizi gidi Batılı canavarlaşlar, sizi!
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