“AÇIK YOL MEDRESESİ” DERS NOTLARI:

ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH CELLE ŞÂNUHU
KİMLERİ SEVER?

•

ALLAH muhsînleri/Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün
işleri en güzel şekilde yaparak Bize, Bizi her ân ve her yerde görüyormuşçasına kulluk edenleri sever

َواَنْ ِفقُوا ٖفى َس ٖبي ِل الل� ِه َو َ�� تُ ْلقُوا بِاَ ْي ٖدي ُك ْم اِلَى الت� ْهلُ َك ِة َواَ ْح ِس ُنوا
ين
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم ْح ِس ٖن
2 el-Baqara 195 Ve infâk edin fî sebîlillâh ve asla atmayın kendinizi kendi elinizle o helâk oluşa ve kulluk edin Bize Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüler bildirdiği emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak, Bizi her
ân ve her yerde görüyormuşçasına! Şu kesin bir gerçek ki, Allah sever o muhsînleri!
[Ve başkalarına yardım için, hiçbir karşılık beklemeksizin cömertçe harcamada bulunun Allah’ın kolaylıklarla dolu
yolunda ve kendinizi kendi elinizle o yok edilip ortadan kaldırılma cezâsına asla mahkûm etmeyin ve Bize Hakk Dîn’in
koyduğu ölçüler bildirdiği emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak, Bizi her ân ve
her yerde görüyormuşçasına kulluk edin! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler
doğrultusunda yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak O’na, O’nu her ân ve her yerde görüyormuşçasına
kulluk edenleri sever!]

س
ِ ين َعنِ ال �نا
� الس �را ِء َو
َ ين الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ٖف
َ الض �را ِء َوالْ َك ِاظ ٖم
َ اَل� ٖذ
� ين ُي ْن ِفقُو َن فِى
ين
َ َوالل� ُه ُي ِح �ب الْ ُم ْح ِس ٖن
3 Âlu İmrân 134 Onlar ki infâk ederler sevinçte/rahatlıkta ve sıkıntıda/zorlukta... Ve öfkelerini tutarak bastıranlar ve o
insanları affedenler. Ve/Andolsun ki, Allah sever o muhsînleri!
[İster sevinçte/rahatlıkta, ister sıkıntıda/zorlukta olsunlar, başkalarına yardım için, hiçbir karşılık beklemeksizin cömertçe
harcamada bulunanlar ve öfkelerini tutarak bastıranlar ve insanları affedenler... Ve andolsun ki, Allah, Hakk Dîn’in
koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün bu işleri en güzel şekilde yaparak O’na, O’nu
her ân ve her yerde görüyormuşçasına kulluk edenleri sever!]
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ِ اب ال �دنْ َيا َو ُح ْس َن َث َو
ين
َ اب ا ْ�� ٰ ِخ َر ِة َوالل� ُه ُي ِح �ب الْ ُم ْح ِس ٖن
َ فَاٰتٰی ُه ُم الل� ُه َث َو
3 Âlu İmrân 148 Artık armağan olarak bahşetti onlara Allah sevâbını dünyanın ve güzel sevâbını âhiretin! Ve/Andolsun ki,
Allah sever o muhsînleri!
[Artık Allah onlara hem bu dünyanın sevâbını, yani, Hakk ve Hakîkat doğrultusunda sergiledikleri tavırların netîcesinde
onlara geri dönen değerli karşılığını hem de âhiretin güzel sevâbın, yani, Hakk ve Hakîkat doğrultusunda sergiledikleri
tavırların netîcesinde onlara geri dönen değerli karşılığını armağan olarak bahşetti! Ve andolsun ki, Allah, Hakk Dîn’in
koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak O’na, O’nu
her ân ve her yerde görüyormuşçasına kulluk edenleri sever!]

ِ فَبِ َما نَ ْق ِض ِه ْم ٖميثَا َق ُه ْم لَ َع �نا ُه ْم َو َج َع ْل َنا قُلُو َب ُه ْم َق ِاس َي ًة ُي َح �رفُو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َو
اض ِع ٖه
َون َُسوا َحظ�ا ِم �ما ُذك� ُروا بِ ٖه َو َ�� َت َزا ُل َتط�لِ ُع َعلٰى خَ ائِ َن ٍة ِم ْن ُه ْم اِ��� َق ٖلي�ً� ِم ْن ُه ْم
ين
ْ ف َع ْن ُه ْم َو
َ اصف َْح اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم ْح ِس ٖن
ُ فَا ْع
05 el-Mâ’ide 13 Artık, çözüp dağıttıkları için mîsâklarını şiddetle lânetledik onları ve kıldık kalblerini kaskatı! Israrla tahrif
ettiler o kelimeyi mevziinden ve unuttular, almaları gereken payı ne varsa kendilerine zihinlerinde her an diri tutarak
hatırlamaları için bildirilenden! Ve asla ara verilmez olduğu görünür olur sana ihânet üzere oldukları onlardan olan
kimselerin, ancak çok azı hâriç onlardan! Artık affet onları ve kınamayı bırakıp boşver onlara! Şu kesin bir gerçek ki, Allah
sever o muhsînleri!
[Üzerine yemîn ederek pekiştirdikleri kesin bağlılık beyânlarını çözüp dağıttıkları için, artık, şiddetle lânetledik onları ve
kalblerini kaskatı kıldık! Allah’ın vahiy olarak bildirdiği kelimeleri anlam olarak yerleştirildikleri yerden, onları asıl
anlamlarınından başka anlamlara gelecek şekilde ısrarla eğip-bükmek sûretiyle, âdetâ kaydırıp saptırdılar ve kendilerine
zihinlerinde her an diri tutarak hatırlamaları için bildirilenden almaları gereken payı unuttular, gözardı ettiler! Ve sen
onların, çok azı hâriç, haince davranışlarına dur-duraksız devam ettiklerini farkedersin!
Artık affet onları ve kınamayı bırakıp boşver onlara! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği
emirler doğrultusunda yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak O’na, O’nu her ân ve her yerde
görüyormuşçasına kulluk edenleri sever!]
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ِ الصالِ َح
ات ُج َنا ٌح ٖفي َما َط ِع ُموا اِ َذا َما ات� َق ْوا َواٰ َم ُنوا َو َع ِملُوا
� ين اٰ َم ُنوا َو َع ِملُوا
َ س َع َلى ال� ٖذ
َ لَ ْي
ِ الصالِ َح
ين
�
َ ات ثُ �م ات� َق ْوا َواٰ َم ُنوا ثُ �م ات� َق ْوا َواَ ْح َس ُنوا َوالل� ُه ُي ِح �ب الْ ُم ْح ِس ٖن
5 el-Mâ’ide 93 Yoktur üzerine o Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve
ilkesi hâline getirmiş olanların ve bilerek, isteyerek yapıp-edenlerin o sâlihâtı bir günâh, ne varsa ta’am ettiklerinde,
Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp, bu bilinci taşımanın gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına
zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde oldukları zaman ve îmân ettikleri zaman
ve bilerek, isteyerek yapıp-ettikleri zaman o sâlihâtı. Sonra Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşır, bu bilinci taşımanın
gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle
koruma gayreti içinde olurlar ve îmân ederler. Sonra Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşır, bu bilinci taşımanın gereklerini
yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma
gayreti içinde olurlar ve güzellik dolu iyiliği en güzel şekilde gerçekleştirirler! Ve/Andolsun ki, Allah sever o muhsînleri!
[Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanların ve
Hakk Dîn’e îmânın gereği olan geliştirici ve ıslâh edici işleri ve bilerek, isteyerek yapıp-edenlerin, Allah’a karşı sorumluluk
bilinci taşıyıp, bu bilinci taşımanın gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her
türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde oldukları zaman ve îmân ettikleri zaman ve Hakk Dîn’e îmânın
gereği olan geliştirici ve ıslâh edici işleri bilerek, isteyerek yapıp-ettikleri zaman, gıda olarak aldıklarında bir günâh
yoktur. Sonra Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşır, bu bilinci taşımanın gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış
amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde olurlar ve îmân ederler.
Sonra Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşır, bu bilinci taşımanın gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış
amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde olurlar ve güzellik dolu iyiliği
en güzel şekilde gerçekleştirirler! Ve andolsun ki, Allah Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusunda
yapılması gereken bütün işleri en güzel şekilde yaparak O’na, O’nu her ân ve her yerde görüyormuşçasına kulluk edenleri
sever!]

•

ALLAH muttaqîleri/Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyayıp, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini
yerine getirerek yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti
içinde olanları sever

ِ َو ِم ْن اَ ْه ِل الْ ِك َت
َاب َم ْن اِ ْن َتاْ َم ْن ُه بِ ِق ْن َطارٍ ُي َؤ �د ٖه اِلَ ْيك
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن اِ ْن َتاْ َم ْن ُه بِ ٖدي َنارٍ َ�� ُي َؤ �د ٖه اِلَ ْيكَ اِ��� َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه َقائِ ًما
س َع َل ْي َنا فِى ا ْ�� ُ �م ّٖي َن َس ٖبي ٌل
َ ٰذلِكَ بِاَن� ُه ْم َقالُوا لَ ْي
َو َيقُولُو َن َع َلى الل� ِه الْ َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُمو َن
3 Âlu İmrân 75 VE/ANDOLSUN Kİ, EHL-İ KİTÂB’DAN kime emanet edersen onu, ister az-ister çok ama hayatını sürdürmeye
yetecek miktarda bir malı, iade eder onu sana. Ve/Andolsun ki, onlardan kime emanet edersen onu, bir altın parayı, asla
iade etmez onu sana, ancak devamlı dimdik durursan onun üzerinde! Bu böyledir, çünki şöyle diyenler oldu onlar:
“Yoktur üzerimize o ümmîlerle ilgili kolay bir yol!”
Ve/Andolsun ki, onlar Allah üzerine o yalanı söylüyorlar! Ve/Andolsun ki, onlar Hakk ve Hakîkat’i biliyor!
[Ve andolsun ki, ehl-i kitâb’dan kime emanet edersen ister az-ister çok ama hayatını sürdürmeye yetecek miktarda bir
malı, onu sana iade eder. Ve andolsun ki, yine onlardan kime emanet edersen bir altın parayı,, tepesine dikilmediğin
sürece asla iade etmez onu sana! Bu böyledir, çünki onlar şöyle diyorlar: “O ümmîlerle, vahiyden haberi olmayan okumayazma câhili Mü’min Müslümanlarla ilgili sorumluluk taşımamızı gerektirecek herhangi bir husus yoktur!”
Ve andolsun ki, onlar Allah hakkında yalanı söylüyorlar! Ve andolsun ki, onlar Hakk ve Hakîkat’i biliyor!]

ين
َ َبلٰى َم ْن اَ ْوفٰى بِ َع ْه ِد ٖه َوات� ٰقى فَ ِا �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم �ت ٖق
3 Âlu İmrân 76 Evet, kesinlikle! Kim ki vefâ gösterir ahdine ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp, bu bilinci taşımanın
gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle
koruma gayreti içinde olur... Artık şu kesin bir gerçek ki Allah sever muttakîleri!
[Evet, kesinlikle! Kim mutlaka bakılıp gözetilmesi gereken bağlayıcı sözüne ya da antlaşmasına vefâ gösterir, titizlikle
bağlı kalırsa ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp, bu bilinci taşımanın gereklerini yerine getirme, dolayısıyla da
yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde olursa şunu iyi
bilsin: şu kesin bir gerçek ki Allah, O’na karşı sorumluluk bilinci taşıyayıp, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini
yerine getirerek yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde
olanları sever!]
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ين
َ ين َعا َه ْدتُ ْم ِم َن الْ ُمشْ ِر ٖك
َ َب َر َاء ٌة ِم َن الل� ِه َو َر ُسولِ ٖه اِلَى ال� ٖذ
9 et-Tevbe 1 Bir beraat Allah'tan ve Rasûlünden, onlara ki ahidleştiniz onlarla, o müşriklerden:
[Allah’ın dışında ve/veya Allah’ın yanısıra herhangi bir kişi ve/veya gücü ilâhlaştırandan olanlara yaptığınız mutlaka
bakılıp gözetilmesi gereken bağlayıcı bir antlaşma konusunda Allah'tan ve Elçisinden bir yükümlülükten kurtarıp
rahatlatma:]

ين
ِ يحوا ِفى ا ْ�� َ ْر
ُ فَ ٖس
َ ض اَ ْر َب َع َة اَ ْش ُه ٍر َوا ْع َل ُموا اَن� ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْع ِجزِى الل� ِه َواَ �ن الل� َه ُمخْ زِى الْ َكافِ ٖر
9 et-Tevbe 2 “Seyahat edin o arzda dört ay. Ve/Andolsun ki, bilin, Allah’ı âciz bırakamayanlardan olduğunuzu ve Allah’ın
rüsvay eden olduğunu o kâfirleri!”
[“Yeryüzünde dört ay seyahat edin. Ve andolsun ki, Allah’ı âciz bırakamayanlardan olduğunuzu bilin ve Allah’ın Hakk ve
Hakîkat’i bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden, hem de başkalarından gizleyen, böylece Hakk
ve Hakîkat’in inkârına yol açanları rüsvay eden olduğunu!”]

ين َو َر ُسولُ ُه
ِ َواَ َذا ٌن ِم َن الل� ِه َو َر ُسولِ ٖه اِلَى الن�ا
َ یء ِم َن الْ ُمشْ ِر ٖك
ٌ س َي ْو َم الْ َح �ج ا ْ��َكْ َب ِر اَ �ن الل� َه َب ٖر
فَ ِا ْن تُ ْب ُت ْم فَ ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم َواِ ْن َت َول� ْي ُت ْم فَا ْع َل ُموا اَن� ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْع ِجزِى الل� ِه
ٍ ين َكف َُروا بِ َع َذ
اب اَلٖي ٍم
َ َو َبش� ِر ال� ٖذ
9 et-Tevbe 3 Ve duyurulan bir bildiri Allah'tan ve Rasûlünden insanlara Büyük Hac günü: “Bilin, Allah'ın berî olduğunu
müşriklerden ve Rasûlünün de! Artık eğer tevbe ederseniz, artık o hayırlıdır sizin için. Ve/Andolsun ki, eğer yüz
çevirirseniz artık bilin, Allah’ı âciz bırakamayanlardan olduğunuzu!”
Ve müjdele küfrü benimseyip bir hayat tarzı hâline getirmiş olanları elîm bir azâb ile!
[Ve Büyük Hac gününde insanlara Allah'tan ve Elçisinden duyurulan bir bildiri:
“Allah'ın ve Elçisinin Allah’ın dışında ve/veya Allah’ın yanısıra herhangi bir kişi ve/veya gücü ilâhlaştıranlardan, onların
yakınlarında bulunmak tiksinti verici bir hâl ve durum olduğu için, uzak olduğunu bilin! Eğer tevbe gerektiren böyle bir hâl
ve durum içindeyseniz, tevbe etmek sizin için hayırlıdır! Ve andolsun ki, eğer yüz çevirip umursamazsanız bu bilgiyi,
umursamazlıklarıyla Allah’ı âciz-çâresiz bırakamayanlardan olacağınızı bilin!”
Ve Hakk ve Hakkîkat’i bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden hem de başkalarından gizlemeyi
benimseyip bir hayat tarzı hâline getirmiş olanları elîm bir azâb ile müjdele!]
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ين ثُ �م لَ ْم َي ْنق ُُصوكُ ْم شَ ْي ًپا َولَ ْم ُي َظا ِه ُروا َع َل ْي ُك ْم اَ َحدًا
َ ين َعا َه ْدتُ ْم ِم َن الْ ُمشْ ِر ٖك
َ اِ��� ال� ٖذ
ين
َ فَاَتِ �موا اِلَ ْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم اِلٰى ُم �دتِ ِه ْم اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم �ت ٖق
9 et-Tevbe 4 Ancak, onlar ki kendileriyle ahidleştiniz o müşriklerden, sonra da eksiltmezler sizden bir şey ve destek
vererek arka çıkmazlar size karşı birine, hâriç! Artık tamamlayın onlara ahdinizi, müddetlerine kadar. Şu kesin bir gerçek
ki Allah sever o muttakîleri!
[Ancak, Allah’ın dışında ve/veya Allah’ın yanısıra herhangi bir kişi ve/veya gücü ilâhlaştıranlardan, mutlaka bakılıp
gözetilmesi gereken bağlayıcı bir antlaşma yaptıklarınız, sonra da bu antlaşmalarına sâdık kalanlar ve size karşı
olanlardan hiç kimseye destek verip arka çıkmayanlar bunun dışındadır! Artık onlarla olan mutlaka bakılıp gözetilmesi
gereken bağlayıcı antlaşmanızın şartlarına, o antlaşmanın geçerli olduğu zaman doluncaya kadar bağlı kalın! Şu kesin bir
gerçek ki Allah, O’na karşı sorumluluk bilinci taşıyayıp, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirerek
yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde olanları sever!]

ين َعا َه ْدتُ ْم ِع ْن َد الْ َم ْس ِج ِد
َ ين َع ْه ٌد ِع ْن َد الل� ِه َو ِع ْن َد َر ُسولِ ٖه اِ��� ال� ٖذ
َ ف َي ُكو ُن لِ ْل ُمشْ ِر ٖك
َ َك ْي
ين
َ اس َت ٖقي ُموا لَ ُه ْم اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُمت� ٖق
ْ َالْ َح َرا ِم فَ َما ْاس َت َقا ُموا لَ ُك ْم ف
9 et-Tevbe 7 NASIL OLUR o müşrikler için bir ahid katında/yanında Allah’ın ve katında/yanında Rasûlünün, ancak onlar ki
ahidleştin onlarla yanında o Mescid-i Harâm’ın, hâriç? Artık onlar istikamet üzre oldukları sürece size karşı, artık siz de
istikamet üzre olun onlara karşı! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, sever muttakîleri!
[Allah’ın katında/yanında ve Rasûlünün katında/yanında, o Mescid-i Harâm’ın yanında mutlaka bakılıp gözetilmesi
gereken bağlayıcı bir antlaşma yaptıklarından başka, Allah’ın dışında ve/veya Allah’ın yanısıra herhangi bir kişi ve/veya
gücü ilâhlaştıranlarla, mutlaka bakılıp gözetilmesi gereken bağlayıcı bir antlaşma nasıl kabûl edilir ve geçerli olur? Ama ,
o Mescid-i Harâm’ın yanında mutlaka bakılıp gözetilmesi gereken bağlayıcı bir antlaşma yaptıkların sımsıkı sarılıp sizlerle
yaptıkları o antlaşmaya, tam bir samîmîyet, ciddîyet, dikkat ve özenle, dürüst davrandıkları sürece size karşı, artık siz de
sımsıkı sarılıp onlarla yapmış olduğunuz o antlaşmaya, tam bir samîmîyet, ciddîyet, dikkat ve özenle dürüst davranın
onlara karşı! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, O’na karşı sorumluluk bilinci taşıyanları ve bu bilinci taşımanın gereklerini
yerine getirenleri, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü kötülükten ve tehlikeden kendilerini
titizlikle koruma gayreti içinde olanları sever!]

•

ALLAH muqsitleri/adâleti Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusunda apaçık,
gözle görülebilir bir şekilde uygulayanları sever

ِض
ْ َلس ْح ِت فَ ِا ْن َجا ُؤ َك ف
� َِس �ما ُعو َن لِ ْل َك ِذ ِب اَك�الُو َن ل
ْ ِض َع ْن ُه ْم َواِ ْن تُ ْعر
ْ اح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم اَ ْو اَ ْعر
اح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط
ْ ََع ْن ُه ْم فَ َل ْن َي ُض �رو َك شَ ْي ًپا َواِ ْن َح َك ْم َت ف
ين
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم ْق ِس ٖط
5 el-Mâ’ide 42 Israrla dinlerler yalan için, ısrarla yerler kökünü kazıyıp yok etmek için!
Artık eğer gelirlerse sana, artık hüküm ver aralarında ya da çevir yanını onlardan/ilgilenme onlarla! Ve eğer çevirirsen
yanını onlardan/ilgilenmezsen onlarla artık zarar veremezler sana bir şeyle. Ve eğer hüküm verirsen aralarında, Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki o apaçık, gözle görülebilir adâletle hükmet! Şu kesin bir
gerçek ki Allah, sever Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle görülebilir
şekilde gerçekleştirenleri!

ين ا ْق َت َتلُوا فَاَ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما فَ ِا ْن َبغ َْت اِ ْح ٰدی ُه َما َع َلى ا ْ��ُخْ ٰرى
َ َواِ ْن َطائِ َف َت ِان ِم َن الْ ُمؤْ ِم ٖن
یء اِلٰى اَ ْم ِر الل� ِه فَ ِا ْن فَ َاء ْت فَاَ ْصلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما بِالْ َع ْد ِل َواَ ْق ِس ُطوا
َ فَقَاتِلُوا ال� ٖتى َت ْب ٖغى َحت�ى َت ٖف
ين
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم ْق ِس ٖط
49 el-Hucurât 9 Ve eğer, mü’minler içinden iki tâ’ife savaşırsa aralarını ıslâh edin. Ama eğer, ikisinden biri diğerine
kendini üstün görmekten kaynaklanan aşırı bir taşkınlık içinde zorbalıklar sergilerse, artık kendini üstün görmekten
kaynaklanan aşırı bir taşkınlık içinde zorbalıklar sergileyenle Allah'ın emrine yeniden dönünceye kadar savaşın! Ama eğer,
Allah'ın emrine yeniden dönerlerse artık aralarını Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki
adâletle ıslâh edin ve Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle görülebilir
şekilde gerçekleştirin! Şu kesin bir gerçek ki Allah sever Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki
adâleti apaçık, gözle görülebilir şekilde gerçekleştirenleri!

[Ve eğer, mü’minler içinden iki aynı temel ilkeler etrafında birleşip hareket eden ama bazı ayrıntılarda farklı yaklaşımlara
sahip olan kişiler ve/veya topluluk savaşırsa aralarında, içine düştükleri çatışmaya yol açan ve esasa ilişkin olmayan
yaklaşımları aslî zemînine oturtmak sûretiyle, barışı/sulhu sağlayın.
Ama eğer, ikisinden biri diğerine kendini üstün görmekten kaynaklanan aşırı bir taşkınlık içinde zorbalıklar sergilerse,
artık kendini üstün görmekten kaynaklanan aşırı bir taşkınlık içinde zorbalıklar sergileyenle Allah'ın emrine yeniden
dönünceye kadar savaşın! Ama eğer, Allah'ın emrine yeniden dönerlerse artık aralarını adâletle aralarındaki ilişkiyi
geliştirip daha iyi bir duruma getirin ve adâleti apaçık, gözle görülebilir şekilde gerçekleştirin!
Şu kesin bir gerçek ki, Allah, Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle
görülebilir şekilde gerçekleştirenleri sever!]
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ين لَ ْم ُيقَاتِلُوكُ ْم فِى ال ٖ ّدينِ َولَ ْم ُيخْ ر ُِجوكُ ْم ِم ْن ِد َيارِ ُك ْم
َ َ�� َي ْنهٰی ُك ُم الل� ُه َعنِ ال� ٖذ
ين
َ اَ ْن ت ََب �رو ُه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا اِلَ ْي ِه ْم اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم ْق ِس ٖط
60 el-Mumtehane 8 Asla yasaklamaz size Allah, onlara ki savaşmazlar sizinle/katletmezler sizi dînde ve çıkartmazlar sizi
diyârlarınızdan iyilikte, hayrda cömertlikle davranmanızı onlara ve onlara karşı Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği
emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle görülebilir şekilde gerçekleştirmenizi. Şu kesin bir gerçek ki Allah sever
Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle görülebilir şekilde
gerçekleştirenleri!
[Allah size, dîninizden dolayı sizinle savaşarak sizi öldürmeye çalışmayanlara ve yine aynı sebebden dolayı sizi korunaklı

yerleşim yerlerinizi bırakıp gitmeye zorlamayanlara karşı iyilikte, hayrda cömertlikle davranmanızı ve onlara karşı Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti apaçık, gözle görülebilir şekilde gerçekleştirmenizi
asla yasaklamaz. Şu kesin bir gerçek ki Allah Hakk Dîn’in koyduğu ölçüler ve bildirdiği emirler doğrultusundaki adâleti
apaçık, gözle görülebilir şekilde gerçekleştirenleri sever!]
•

ALLAH o tevvâbîni/günah işlemeyi kesin bir kararlılıkla ve en övgüye değer şekilde terkederek Allah’a ve O’nun
emir ve yasaklarına dönme gayreti içinde olanları sever ve o mutetahharîni/Allah’ın koyduğu yasaklara titizlikle
uyarak mâneviyâtlarını tertemiz tutma gayreti içinde olanları sever

ض قُ ْل ُه َو اَ ًذى
ِ َو َي ْس َپلُونَكَ َعنِ الْ َم ٖحي
ض َو َ�� َت ْق َر ُبو ُه �ن َح �تى َي ْط ُه ْر َن
ِ فَا ْع َت ِزلُوا ال �ن َس َاء فِى الْ َم ٖحي
فَ ِا َذا َت َط �ه ْر َن فَاْتُو ُه �ن ِم ْن َح ْي ُث َا َم َركُ ُم الل� ُه
ين
َ ين َو ُي ِح �ب الْ ُم َت َط �ه ٖر
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الت� �وا ٖب
2 el-Baqara 222 VE SUÂL EDERLER SANA KADINLARIN HAYZINDAN... De ki: “O bir ezâdır. Artık, azledin kadınları/uzak
durun kadınlardan o hayızda ve asla yaklaşmayın onlara, temizleninceye kadar! Artık temizlendikleri zaman artık gidin
onlara oradan ki, emretti size Allah!” Şu kesin bir gerçek ki, Allah sever o tevvâbîni ve/andolsun ki, sever, Allah’ın
koyduğu yasaklara titizlikle uyarak mâneviyâtlarını tertemiz tutma gayreti içinde olanları!
[Ve sana kadınların aybaşı hâllerinde nasıl davranılması, ne yapılması gerektiğini sordukları zaman onlara şöyle de: “O
aybaşı hâli rûha ve bedene bir sıkıntı ve zorluktur, bir ezâdır. Kadınlardan bu hâlleri geçinceye kadar uzak durun
onlardan, onları rahat ettirin ve onlarla cinsel bir ilişkiye girmek için asla yaklaşmayın onlara! Aybaşı hâlinden kurtulup
arındıkları zaman, onlarla Allah’ın bildirdiği ölçü ve kurallara bağlı kalarak cinsel ilişkiye girebilirsiniz!” Şu kesin bir gerçek
ki, Allah günah işlemeyi kesin bir kararlılıkla ve en övgüye değer şekilde terkederek Allah’a ve O’nun emir ve yasaklarına
dönme gayreti içinde olanları sever ve andolsun ki, Allah’ın koyduğu yasaklara titizlikle uyarak mâneviyâtlarını tertemiz
tutma gayreti içinde olanları da sever!]
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ين
َ ين ات�خَ ُذوا َم ْس ِجدًا ِض َرا ًرا َوكُ ْف ًرا َو َت ْف ٖريقًا َب ْي َن الْ ُمؤ ِْم ٖن
َ َوال� ٖذ
َواِ ْر َصا ًدا لِ َم ْن َحا َر َب الل� َه َو َر ُسولَ ُه ِم ْن َق ْب ُل
َولَ َي ْحلِ ُف �ن اِ ْن اَ َر ْدنَا اِ��� الْ ُح ْسنٰى
َوالل� ُه َيشْ َه ُد اِن� ُه ْم لَ َكا ِذ ُبو َن
9 et-Tevbe 107 Ve/Andolsun, o kimseler ki edindiler bir zarar ve küfr ve mü’minler arasında bir tefrîka mescidi ve bir
gözetleme yeri, kim harb ederse Allah’a ve Rasûlüne karşı, öncesinden/öteden beri! Ve/Andolsun, gerçekten de ısrârla
yemîn ederler, irâde ettiklerini ancak o mutluluk verdiği için herkes tarafından arzulanıp beğenilen o güzellik dolu iyiliği!
Ve/Andolsun ki, Allah şâhitlik eder, şu kesin bir gerçek ki, onlar, gerçekten de yalancıdır!
[Ve andolsun, o kimseler ki zarara ve Hakk ve Hakîkat’in, onun üzerini örtmek sûretiyle gizleyerek, inkâr edilmesine ve
mü’minlerin arasında farklı kavrayışlardan kaynaklanan bir ayrılık ve o ayrılığın yol açtığı bir toplumsal gerilim, hattâ bir
çatışma hâline yol açan faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mescidi benimsediler ve onu öteden beri Allah’a ve Rasûlüne
karşı harb etmiş olanlar için bir gözetleme yeri hâline getirdiler, işte onlar, andolsun ki, gerçekten de, hayata geçirdikleri
amaçlarının ancak o mutluluk verdiği için herkes tarafından arzulanıp beğenilen o güzellik dolu iyiliği gerçekleştirmek
olduğuna ısrârla yemîn ederler! Ve andolsun ki, Allah onların gerçekten de yalancılar olduklarına şâhitlik eder!]

س َع َلى الت� ْقوٰى ِم ْن اَ �و ِل َي ْو ٍم اَ َح �ق اَ ْن َتقُو َم ٖفي ِه ٖفي ِه ر َِجا ٌل
َ َ�� َت ُق ْم ٖفي ِه اَ َبدًا لَ َم ْس ِج ٌد اُ �س
ين
َ ُي ِح �بو َن اَ ْن َي َت َط �ه ُروا َوالل� ُه ُي ِح �ب الْ ُمط� �ه ٖر
9 et-Tevbe 108 Asla durma onun içinde ebediyyen! Gerçekten de bir mescid ki, tesis edilmiş/temellendirilmiş takvâ üzere
ilk günden beri, o hakkeder durmanı onun içinde! Onun içinde adamlar var ki, çok severler Allah’ın koyduğu yasaklara
titizlikle uyarak tertemiz hâle getirmeyi kendilerini/mâneviyâtlarını!
Ve/Andolsun ki, Allah sever, Allah’ın koyduğu yasaklara titizlikle uyup yoğun bir gayret göstererek mâneviyyâtlarını
tertemiz tutanları!

[Öyle bir mescidin içinde asla durma, bulunma ebediyyen! Senin içinde bulunmanı hakkeden mescid ancak gerçekten de
ilk günden beri Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıma, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirme,
dolayısıyla da kendini yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden titizlikle koruma gayreti içinde olmayı
sağlayabilmek amacıyla tesis edilip temellendirilmiş bir mesciddir! O mescidin içinde kendilerini, mâneviyâtlarını Allah’ın
koyduğu yasaklara titizlikle uyarak tertemiz hâle getirmeyi çok seven adamlar bulunur! Ve/Andolsun ki, Allah Allah’ın
koyduğu yasaklara titizlikle uyarak mâneviyyâtlarını tertemiz tutmak konusunda yoğun bir gayret gösterenleri sever!]
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•

ALLAH o sâbirîni/ şartlar ne olursa olsun Hakk Dîn’e îmânın gereği olan tavrı gösterip, duruşlarını
bozmayanları sever

ير فَ َما َو َه ُنوا لِ َما اَ َصا َب ُه ْم ٖفى َس ٖبي ِل الل� ِه
ٌ َو َكاَ �ي ْن ِم ْن نَبِ �ى َقا َت َل َم َع ُه رِ �ب �يو َن َك ٖث
َو َما َض ُعفُوا َو َما ْاس َت َكانُوا
ين
� َوالل� ُه ُي ِح �ب
َ الصابِ ٖر
3 Âlu İmrân 146 Ve/Andolsun ki, nicesi nebîlerden katletti/savaştı. Onunla birlikte kendilerini ilimle terbiye edip
geliştirmiş kişi, çok sayıda. Artık ne gevşeyip zayıf düştüler onlar, ne varsa isâbet eden onlara, karşısında fî sebîlillâh
ve/andolsun ki, ne zayıflık gösterdiler ve/andolsun ki, ne de boyun eğerek alçalttılar kendilerini! Ve/Andolsun ki, Allah
sever sabredenleri!
[Ve andolsun ki, nebîlerden nicesi savaştı... Onunla birlikte kendilerini ilimle terbiye edip geliştirmiş çok sayıda kişi de
katıldı bu savaşlara. Ve bu insanlar, Allah’ın rızâsını kazanmaya götüren kolaylıklarla dolu yolda başlarına gelenler
karşısında ne gevşeyip zayıf düştüler ve andolsun ki, ne zayıflık gösterdiler ve andolsun ki, ne de boyun eğerek alçalttılar
kendilerini! Ve andolsun ki, Allah şartlar ne olursa olsun Hakk Dîn’e îmânın gereği olan tavrı gösterip, duruşlarını
bozmayanları sever!]

•

ALLAH o mutevekkilîni/her zaman, her yerde ve her konuda Allah’a kayıtsız-şartsız güvenip
dayananları sever
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َ فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َن الل� ِه لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو كُ ْن َت فَظ�ا َغ ٖل
ف
� يظ الْ َق ْل ِب َ��نْف
ُ َضوا ِم ْن َح ْولِكَ فَا ْع
َع ْن ُه ْم َو ْاس َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم فِى ا ْ�� َ ْم ِر فَ ِا َذا َع َز ْم َت فَ َت َوك� ْل َع َلى الل� ِه
ين
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب الْ ُم َت َوك� ٖل
3 Âlu İmrân 159 Artık ancak bir rahmettir Allah'tan yumuşak davranman onlara! Ve/Andolsun ki, eğer - ki bu böyledir,
başka yolu da yoktur! - olagelseydin işkembe suyu gibi iğrenç tavırlı, kalbi kaba-haşin-sert, kesinlikle kırılmış olarak
dağılıp giderlerdi çevrenden senin! Artık affda bulun onlardan/affet onları ve istiğfârda bulun onlar için. Ve müşavere et
onlarla işlerde! Artık azmettiğin zaman, artık vekâlet ver üzerine Allah’ın! Şu kesin bir gerçek ki, Allah sever O’na her
zaman, her yerde ve her konuda kayıtsız-şartsız güvenip dayananları!

[Senin onlara yumuşak davranman ancak Allah'tan bir rahmetttir! Ve andolsun ki, eğer - ki bu böyledir,
başka yolu da yoktur! - işkembe suyu gibi iğrenç tavırlı, kalbi kaba-haşin-sert olagelseydin onlara karşı,
kesinlikle kırılmış olarak dağılıp giderlerdi çevrenden! Artık affet onları ve onlar için Allah’a yalvar, onları
azâba uğramaktan korusun diye. Ve işlerinde onlara danış! Artık kesin bir kararlılık içinde kalbini sımsıkı
bağladığın zaman bir işi gerçekleştirmek için, artık her zaman, her yerde ve her konuda kayıtsız-şartsız
güvenip dayan Allah’a, vekîl kıl O’nu kendine! Şu kesin bir gerçek ki, Allah O’na her zaman, her yerde ve her
konuda kayıtsız-şartsız güvenip dayananları sever!]
•

ALLAH, O’nun kolaylıklarla dolu yolunda saflar hâlinde, onlar sağlam bir bina imişçesine birbirlerine
sıkıca kenetlenmiş olarak savaşanları sever

وص
َ اِ �ن الل� َه ُي ِح �ب ال� ٖذ
ٌ ين ُيقَاتِلُو َن ٖفى َس ٖبيلِ ٖه َصف�ا َكاَن� ُه ْم ُب ْن َيا ٌن َم ْر ُص
61 es-Saff 4 Şu kesin bir gerçek ki Allah sever onları ki savaşırlar O’nun kolaylıklarla dolu yolunda saflar
hâlinde, onlar sağlam bir bina imişçesine birbirlerine sıkıca kenetlenmiş olarak!
[Şu kesin bir gerçek ki Allah, O’nun kolaylıklarla dolu yolunda sağlam bir bina imişlerceesine birbirlerine
sıkıca kenetlenmiş saflar hâlinde savaşanları sever!]

