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"SEBEP" deyince, 
 

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler! 
 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ 
3.06.2021 

 

Yazarın: 

Web Sayfasının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/ 

 

Hayâtının Web Adresi: 

http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf 

 

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi: 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 

Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz. 

 
 

Her şeyi gerçekleştiren yâni yaratan bizzat Allah (CC)’tır! 

 

“Biz bir şeyi dilediğimiz zaman, ona sözümüz sâdece "ol!" 

dememizdir. O da hemen oluverir-Nahl Sûresi, Âyet 40” 
 

“O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. 

O da hemen oluverir- Yâsin Sûresi, Âyet 82” 

 

Ama Allah (CC) her işin yapılışını bir sebebe bağlamıştır. 

Meselâ şifâyı veren Allah (CC) ama SEBEBİ tedâvi ve ilâçtır. 

 

Yeni Türkiye çapında gelen bu RAHMET nîmetinin 

SEBEPLERİ de şunlar arasındadır: 

                                                 

 Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları 

tarafından basılabilir. 

http://mtemiz.com/
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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- Özgür irâde ile “Allah’a (CC) GÜVENMEK”... Sayın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
1
 “La Tahzen! 

İnnallâhe meâna. "Üzülme! Çünkü Allah bizimledir.” olarak ifâde 

ettiği âyette olduğu gibi... İşte o Âyet: 

 

Tevbe Sûresi, Âyet 40: 

 

“Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona 

yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit 

sâdece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada 

arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimledir." diyordu. Allah 

onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir 

orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan 

Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sâhibidir.” 

- İslâmî Ve Altın Kültürel istikâmet’te Üstün İslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimiz’in uygulanması, 

- Tembellikten kaçıp Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel 

Ölçülerimizi referans alarak ÇALIŞMAK; İnşirah Sûresi, Âyet 

7’de emredildiği gibi... 

 

“O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibâdetle) 

yorul-İnşirah Sûresi, Âyet 7” 

 

- Allah’a (CC) HAMT VE TEŞEKKÜR ETMEK; 

nankörlüğe düşmemek için, İbrahim Sûresi, Âyet 7’de 

emredildiği gibi... 

 

“Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim 

hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer 

nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir- İbrahim 

Sûresi, Âyet 7” 

 

O kadar… 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=rII_WJI9R0Y 


