“AÇIK YOL MEDRESESİ” DERS NOTLARI:

ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH CELLE ŞÂNUHU
KİMLERİ ASLA SEVMEZ?
•

ALLAH o aslında yalnızca nefsinin kendisine hayâl ettirdiği üstünlük duygusu içinde kendisiyle iftihâr
edenleri/edegelenleri (muhtâlen fahûra) asla sevmez!

َوا ْع ُبدُوا الل� َه َو َ�� تُشْ ِركُوا بِ ٖه شَ ْي ًپا َوبِالْ َوالِ َد ْينِ اِ ْح َسانًا َوبِ ِذى الْ ُق ْربٰى َوالْ َي َتامٰى
ِ الص
الس ٖبي ِل
� َوالْ َم َسا ٖكينِ َوالْ َجارِ ِذى الْ ُق ْربٰى َوالْ َجارِ الْ ُج ُن ِب َو
� ِاح ِب بِالْ َج ْن ِب َوا ْبن
َو َما َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُك ْم اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب َم ْن كَا َن ُمخْ َتا ً�� فَخُ و ًرا
4 en-Nisâ 36 Ve kulluk edin Allah'a ve asla şirk koşmayın O'na hiçbir şeyi!
Ve ana-babanıza ihsânda bulunun ve o yakınlık sahibi olanlara ve o yetîmlere ve o miskînlere ve o yakınlık
sahibi olan komşuya ve o uzak olan komşuya ve yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa ve o yolda kalmış yolcuya
ve o koruyucu hükümranlığınız altında olanlara!
Şu kesin bir gerçek ki Allah, asla sevmez kim o aslında yalnızca nefsinin kendisine hayâl ettirdiği üstünlük
duygusu içinde kendisiyle iftihâr edegelirse onu!
[Ve Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi asla yetkide ve kudrette ortakkoşmayın! Ve ana-babanıza güzellik
dolu iyilikler sunun! Aynı şekilde öncelikle ve özellikle kan bağı dolayısıyla, ama aranızda kan bağı olmasa da
yakınınız ve yakınınızda olan ihtiyâç sâhiplerine ve o buluğ çağına erişmeden evvel bakımını ve geçimini
sağlamakla mükellef kişi olan babası öldüğü için kendi irâdesi dışında çâresiz durumda kalmış ihtiyâç sâhipleri
durumunda olan yetimlere ve o yokluk ve yoksulluktan dolayı yerinden kıpırdayacak mecâli kalmamış olan
ihtiyâç sâhiplerine ve o yakınınızda olan komşuya ve o uzağınızda olan komşuya ve yanınızdaki-yakınınızdaki
arkadaşa ve o yolda kalmış yolcuya, yani, hayatını maddî ve mânevî olarak sürdürebilmesini sağlayan ortam ve
şartlardan uzak düşmüş olup, onlara geri dönmeye de, daha iyi şartlara erişebilmek için yoluna devam etmeye
de imkânı kalmamış, hatta sürgünde bulunan ve/veya ilticâ etmiş ihtiyâç sâhibine ve o koruyucu
hükümranlığınız altında olanlara da güzellik dolu iyilikler sunun!
Şu kesin bir gerçek ki, Allah, nefslerinin kendilerine hayâl ettirdiği bir üstünlük duygusu içinde kendileriyle
iftihâr ederek, bunun gösterişini yapmayı âdet hâline getirmiş olanları asla sevmez!]
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ض َم َر ًحا
ِ ش فِى ا ْ�� َ ْر
ِ س َو َ�� َت ْم
ِ َو َ�� ت َُص �ع ْر خَ �د َك لِلن�ا
ٍ اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب كُ �ل ُمخْ َت
ٍال َفخُ ور
31 Lûqmân 18 Ve asla kendini başkalarından üstün gören bir büyüklenme tavrı içinde yanağını başka bir tarafa
çevirerek kendi dışındaki insanları görmezlikten gelme ve asla yeryüzünde arsız bir hürmetsizlik içinde yürüme!
Şu kesin bir gerçek ki Allah, asla sevmez bütün o aslında yalnızca nefsinin kendisine hayâl ettirdiği üstünlük
duygusu içinde kendisiyle iftihâr edenleri!
[Ve asla kendini başkalarından üstün gören bir büyüklenme tavrı içinde kendi dışındaki insanları görmezlikten
gelme ve asla yeryüzünde arsız bir hürmetsizlik içinde yürüme! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, nefslerinin
kendilerine hayâl ettirdiği bir üstünlük duygusu içinde kendileriyle iftihâr ederek, bunun gösterişini yapmayı
âdet hâline getirmiş olanları asla sevmez!]

ٍ ض َو َ�� ٖفى اَنْف ُِس ُك ْم اِ��� ٖفى ِك َت
اب ِم ْن َق ْب ِل اَ ْن نَ ْب َراَ َها
ِ يب ٍة فِى ا ْ�� َ ْر
َ اب ِم ْن ُم ٖص
َ َما اَ َص
ير
ٌ اِ �ن ٰذلِكَ َع َلى الل� ِه َي ٖس
57 el-Hadîd 22 İSÂBET ETMEZ BİR MUSİBETTEN ARZDA VE ASLA İSÂBET ETMEZ NEFSLERİNİZDE ancak onu bir
kitabda daha önce yaratmış olmayalım! Şu kesin bir gerçek ki, bu, Allah için kolaydır!
[İlâhî bir sebeb-sonuç ilişkisi doğrultusunda ilâhî bir varoluş yasası olarak daha önceden belirlemiş olmadığımız
hiçbir şey, durup dururken, kendi kendine oluşup ortaya çıkmaz yeryüzünde ve başınıza gelmez! Şu kesin bir
gerçek ki, ilâhî bir sebeb-sonuç ilişkisi doğrultusunda ilâhî bir varoluş yasası koymak Allah için kolaydır!]

لِ َك ْي�َ� َتاْ َس ْوا َعلٰى َما فَا َت ُك ْم َو َ�� َت ْف َر ُحوا بِ َما اٰتٰی ُك ْم
ٍ َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب كُ �ل ُمخْ َت
ال فَخُ و ٍر
57 el-Hadîd 23 Üzülmemeniz için kaybettiğiniz ne varsa ona ve asla ferahlamamanız/şımarmamanız için
armağan olarak ne bahşetiyse size onunla! Ve/Andolsun ki Allah, asla sevmez bütün o aslında yalnızca nefsinin
kendisine hayâl ettirdiği üstünlük duygusu içinde kendisiyle iftihâr edenleri!
[Allah ilâhî bir sebeb-sonuç ilişkisi doğrultusunda ilâhî bir varoluş yasası koymuştur ki kaybettikleriniz için
üzülmeyesiniz ve size bahşettikleriyle asla şımarmayasınız! Ve andolsun ki , Allah, nefslerinin kendilerine hayâl
ettirdiği bir üstünlük duygusu içinde kendileriyle iftihâr ederek, bunun gösterişini yapmayı âdet hâline getirmiş
olanları asla sevmez!]
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اس بِالْ ُبخْ ِل َو َم ْن َي َت َو �ل فَ ِا �ن الل� َه ُه َو الْ َغنِ �ى الْ َح ٖمي ُد
َ اَل� ٖذ
َ ين َي ْبخَ لُو َن َو َياْ ُم ُرو َن ال �ن
57 el-Hadîd 24 Onlar ki cimrilik ederler ve emrederler insanlara o cimrilikle davranmayı!
Ve kim sırtını dönerse artık şu kesin bir gerçek ki Allah, O el-ğaniyydir, el-hamîddir!
[Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimrilik yapmayı emrederler! Ve kim umursamazsa bütün bunları, siz ey o
Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîne’e îmânları doğrultusunda yaşama gayreti içinde olan mü’minler,
unutmayın ki Allah, hiçbir zaman ve hiçbir şart altında, hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyâcı olmayandır, her
zaman her türlü övgünün en üst seviyesi olan hamde lâyık olandır!]

•

ALLAH o müstekbirleri/kendini herkesten ve herşeyden her konuda ve her zaman üstün gören
kibirlileri asla sevmez

ين َ�� ُيؤ ِْم ُنو َن بِا ْ�� ٰ ِخ َر ِة قُلُو ُب ُه ْم ُم ْن ِك َر ٌة َو ُه ْم ُم ْس َت ْكبِ ُرو َن
َ اِل ٰ ُه ُك ْم اِل ٰ ٌه َو ِاح ٌد فَال� ٖذ
16 en-Nahl 22 İlâhınız, Bir Tek İlâhtır! Artık onlar ki asla îmân etmezler o âhirete, kalbleri onların inkârcı bir
tavır içinde tanımaz bu Hakîkat’i! Ve/Andolsun ki, onlar müstekbirlerdir!
[İlâhınız, Bir Tek İlâhtır! Âhirete asla îmân etmeyenlerin kalbleri bu Hakîkat’i inkârcı bir tavır içinde reddeder!
Ve andolsun ki, onlar kendini herkesten ve herşeyden her konuda ve her zaman üstün gören kibirlilerdir!]

ين
َ َ�� َج َر َم اَ �ن الل� َه َي ْع َل ُم َما ُي ِس �رو َن َو َما ُي ْعلِ ُنو َن اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْس َت ْكبِ ٖر
16 en-Nahl 23 Bu kaçınılmaz! Allah bilir ne varsa sır olarak sakladıkları ve ne varsa açığa vurdukları onu! Şu
kesin bir gerçek ki O, asla sevmez o müstekbirleri!
[Bu kaçınılmaz bir durumdur! Allah onların sır olarak sakladıklarını da, açığa vurduklarını da bilir! Şu kesin bir
gerçek ki, Allah, kendini herkesten ve herşeyden her konuda ve her zaman üstün gören kibirlileri asla sevmez!]
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•

ALLAH o farihîn’i/aşırı derecede şımarmış olanları/Allah’ın bahşettiği nî’mete/nî’metlere sâhip
olmanın sorumluluğunu doğru ve iyi bir şekilde taşımayıp, gereğini ve hakkını az yerine getirip,
onu/onları asıl amacından saptırıp uzaklaştırarak bunun verdiği zevkle aşırı bir hayrete, şaşkınlığa,
dolayısıyla da haddini bilmezliğe kaptıranları kendini asla sevmez!

وسى فَ َب ٰغى َع َل ْي ِه ْم
ٰ اِ �ن َقا ُرو َن كَا َن ِم ْن َق ْو ِم ُم
َواٰ َت ْي َنا ُه ِم َن الْ ُك ُنوزِ َما اِ �ن َمفَاتِ َح ُه لَ َت ُنواُ بِالْ ُع ْص َب ِة اُولِى الْ ُق �و ِة
اِ ْذ َقا َل لَ ُه َق ْو ُم ُه َ�� َت ْف َر ْح
ين
َ اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب الْ َفر ِٖح
28 el-Qasas 76 Şu kesin bir gerçek ki, Kârûn ki Mûsâ'nın kavmindendi artık kendini üstün görmekten
kaynaklanan aşırı bir taşkınlık sergiledi onlara! Ve armağan olarak bahşetmiştik ona o hazinelerden ki, şu kesin
bir gerçek ki, anahtarları onların kesinlikle çok ağır gelir, aralarında güçlü bir bağ olup birbirlerine yardım eden,
destek veren, birlik olmuş bir topluluğa kuvvetli!
Kavmi ona dediği zaman: “Asla şımarma! Şu kesin bir gerçek ki Allah asla sevmez o şımaranları!”
[Mûsâ'nın kavminden olan Kârûn kendini üstün görmekten kaynaklanan aşırı bir taşkınlık sergiledi onlara
karşı! Biz Kârûn’a hazinelerimizden çok büyük bir zenginlik bahşetmiştik. O hazineler ki onların anahtarları bile
güçlü erkeklerden meydâna gelmiş bir topluluğa kesinlikle çok ağır gelir!
Ve kavmi uyarmıştı Kârûnû: “Asla Allah’ın bahşettiği nî’metlere sâhip olmanın sorumluluğunu doğru ve iyi bir
şekilde taşımayıp, gereğini ve hakkını az yerine getirip, onları asıl amacından saptırıp uzaklaştırarak bunun
verdiği zevkle aşırı bir hayrete, şaşkınlığa, dolayısıyla da haddini bilmezliğe kaptırma kendini! Şu kesin bir
gerçek ki Allah, Kendisi’nin bahşettiği nî’metlere sâhip olmanın sorumluluğunu doğru ve iyi bir şekilde
taşımayıp, gereğini ve hakkını az yerine getirip onları asıl amacından saptırıp uzaklaştırarak bunun verdiği
zevkle aşırı bir hayrete, şaşkınlığa, dolayısıyla da haddini bilmezliğe kaptıranları kendini asla sevmez!”]
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•

ALLAH o zâlimleri/adâletsizlik yaparak insanlara her türlü baskıda ve eziyette bulunanlar ve câhiliye
karanlığının yaygınlaşmasına yol açanları asla sevmez!

ِ الصالِ َح
ات فَ ُي َو ٖف ّي ِه ْم اُ ُجو َر ُه ْم َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب الظ�الِ ٖمي َن
� ين اٰ َم ُنوا َو َع ِملُوا
َ َواَ �ما ال� ٖذ
3 Âlu İmrân 57 Ve amma Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı
ve ilkesi hâline getirmiş olanlar ve bilerek, isteyerek yapıp-edenler o sâlihâtı... Artık tam olarak verilir onlara
ecirleri! Ve/Andolsun ki, Allah asla sevmez zâlimleri!”
[Ama Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline
getirmiş olanlara ve bilerek, isteyerek yapıp-edenlere o Hakk Dîn’e îmânın gereği olan geliştirici ve ıslâh edici
işleri, bu tavır, tutum ve eylemlerine karşılık olarak elde ettikleri kazançları tam olarak verilir! Ve andolsun ki,
Allah adâletsizlik yaparak insanlara her türlü baskıda ve eziyette bulunanlar ve câhiliye karanlığının
yaygınlaşmasına yol açanları asla sevmez!”]

س
ِ س الْ َق ْو َم َق ْر ٌح ِم ْثلُ ُه َوتِ ْلكَ ا ْ�� َ �يا ُم نُدَا ِولُ َها َب ْي َن ال �نا
� اِ ْن َي ْم َس ْس ُك ْم َق ْر ٌح فَ َق ْد َم
ين
َ ين اٰ َم ُنوا َو َي �ت ِخ َذ ِم ْن ُك ْم شُ َهد ََاء َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب الظ�الِ ٖم
َ َولِ َي ْع َل َم الل� ُه ال� ٖذ
3 Âlu İmrân 140 Eğer dokunduysa size bir yara, artık gerçekten de dokundu o kavme de bir yara onun misli
olan! Ve/andolsun, işte bunlar o günlerdir ki, döndürüp dururuz onları arasında insanların! Ve/andolsun ki, bu
bilmesi içindir Allah'ın, Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve
ilkesi hâline getirmiş olanları ve edinmesi içindir sizden şâhitler! Ve/Andolsun ki, Allah asla sevmez zâlimleri!”
[Eğer başınıza yaralayıcı bir olay gelirse, bilin ki onun eşdeğer bir benzeri bir başka kavme de dokunmuştur! Ve
andolsun, işte bunlar insanların arasında döndürüp durduğumuz sıkıntı dolu günlerdir! Ve andolsun ki, bu
Allah'ın Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline
getirmiş olanları ortaya çıkarması ve buna da sizi şâhit tutması içindir! Ve andolsun ki, Allah adâletsizlik
yaparak insanlara her türlü baskıda ve eziyette bulunanlar ve câhiliye karanlığının yaygınlaşmasına yol
açanları asla sevmez!”]

َو َج ٰز ُٶا َس �ي َئ ٍة َس �ي َئ ٌة ِم ْثلُ َها فَ َم ْن َعفَا َواَ ْص َل َح فَاَ ْج ُر ُه َع َلى الل� ِه اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الظ�الِ ٖمي َن
42 eş-Şûrâ 40 Ve/Andolsun ki, cezâsı bir kötülüğün bir kötülüktür misliyle onun! Artık kim affeder ve ıslâh edici
bir tavır sergilerse, ecri onun Allah’ın üzerinedir. Şu kesin bir gerçek ki O, asla sevmez zâlimleri!
[Ve andolsun ki, bir kötülüğün değer bakımından yeterli karşılığı eşdeğer benzeri bir kötülüktür! Ama kim
affederse ve Hakk Dîn’e îmânın gereği olan geliştirici ve ıslâh edici bir tavır sergilerse, onun karşılık olarak elde
edilmiş kazancını bahşetmeyi Allah üzerine almıştır. Şu kesin bir gerçek ki O, adâletsizlik yaparak insanlara her
türlü baskıda ve eziyette bulunanlar ve câhiliye karanlığının yaygınlaşmasına yol açanları asla sevmez!]
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•

ALLAH Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddini aşanları asla sevmez!

ين
َ ين ُيقَاتِلُونَ ُك ْم َو َ�� َت ْع َتدُوا اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْع َت ٖد
َ َو َقاتِلُوا ٖفى َس ٖبي ِل الل� ِه ال� ٖذ
2 el-Baqara 190 VE SAVAŞIN/KATLEDİN FÎ SEBÎLİLLÂH SİZİNLE SAVAŞAN/SİZİ KATLEDEN O
KİMSELERLE/KİMSELERİ! Ve asla Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddinizi aşmayın/düşmanca
davranışlar sergilemeyin! Şu kesin bir gerçek ki, Allah asla sevmez Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak
haddini aşanları/düşmanca davranışlar sergileyenleri!

[Ve sizinle savaşanlarla, Allah tarafından konmuş ahlâkî ilkeler uğrunda ve onlara uygun olarak savaşın! Ve
asla Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddinizi aşıp düşmanca davranışlar sergilemeyin onlara karşı!
Şu kesin bir gerçek ki, Allah Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddini aşıp düşmanca davranışlar
sergileyenleri asla sevmez!]

DİKKAT!

اص فَ َمنِ ا ْع َت ٰدى َع َل ْي ُك ْم فَا ْع َتدُوا
ُ اَلش� ْه ُر الْ َح َرا ُم بِالش� ْه ِر الْ َح َرا ِم َوالْ ُح ُر َم
ٌ ات قِ َص
ين
َ َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْع َت ٰدى َع َل ْي ُك ْم َوات�قُوا الل� َه َوا ْع َل ُموا اَ �ن الل� َه َم َع الْ ُمت� ٖق
2 el-Baqara 194 O harâm ay, o harâm ay iledir! Ve o hürmetler bir kısastır! Artık kim saldırırsa üzerinize, artık
siz de saldırın onun üzerine, sizin üzerinize saldırdığının misliyle! Ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın, bu
sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine getirerek kendinizi yaradılış amacınıza zarar verebilecek her
türlü tehlikeden titizlikle koruma gayreti içinde olun ve bilin Allah’ın, muttakîlerle birlikte olduğunu!
[Saldırmazlık anlaşması, saldırmazlık anlaşmasına karşılıktır! Ve kişinin çiğnemekten engellendikleri kısas
konusudur, kısas gerektirir! Artık kim saldırırsa üzerinize, artık siz de onun üzerine, sizin üzerinize saldırdığının
eşdeğer benzeriyle saldırın! Ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın, bu sorumluluk bilincini taşımanın
gereklerini yerine getirerek kendinizi yaradılış amacınıza zarar verebilecek her türlü tehlikeden titizlikle koruma
gayreti içinde olun ve Allah’ın, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan ve bu bilinci taşımanın gereklerini yerine
getiren, dolayısıyla da yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden kendini titizlikle koruma gayreti
içinde olanlarla birlikte olduğunu bilin!]
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ِ ين اٰ َم ُنوا َ�� ت َُح �ر ُموا َط �ي َب
ات َما اَ َح �ل الل� ُه لَ ُك ْم َو َ�� َت ْع َتدُوا
َ َيا اَي� َها ال� ٖذ
ين
َ اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْع َت ٖد
5 el-Mâ’ide 87 Siz ey Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve
ilkesi hâline getirmiş olanlar ailesi! Asla haram kılmayın tayyibâtı, Allah'ın helâl kıldığı ne varsa size! Ve asla
Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddinizi aşamayın! Şu kesin bir gerçek ki, Allah asla sevmez o Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddini aşanları!
[Siz ey Hakk Dîn’e îmân etmiş ve hakk dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline
getirmiş olanlar ailesi! Allah'ın size helâl kıldığı iyi, temiz ve güzel şeyleri asla haram kılmayın! Ve asla Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddinizi aşamayın! Şu kesin bir gerçek ki, Allah Hakk Dîn’in koyduğu
ölçüleri hiçe sayarak haddini aşanları asla sevmez!]

ين
َ اُ ْد ُعوا َر �ب ُك ْم ت ََض �ر ًعا َوخُ ْف َي ًة اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْع َت ٖد
7 el-A’râf 55 Duâ edin Rabbinize güçsüzlüğünüzün tam bir idrâki içinde ve gizlice/için için! Şu kesin bir gerçek ki,
O asla sevmez Hakk Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddini aşanları!
[Rabbinize güçsüzlüğünüzün tam bir idrâki içinde ve gizlice/için için duâ edin! Şu kesin bir gerçek ki, O Hakk
Dîn’in koyduğu ölçüleri hiçe sayarak haddini aşanları asla sevmez!]
•

ALLAH fesâdı ve mufsidleri/yozlaşmanın her türlüsünü ve yozlaşmanın her türlüsüne yol açanları asla
sevmez!

س َم ْن ُي ْع ِج ُبكَ َق ْولُ ُه فِى الْ َح ٰيو ِة ال �دنْ َيا َو ُيشْ ِه ُد الل� َه َعلٰى َما ٖفى َق ْلبِ ٖه
ِ َو ِم َن ال �نا
َو ُه َو اَلَ �د الْ ِخ َصا ِم
2 el-Baqara 204 VE/ANDOLSUN, İNSANLARDAN KİMİ VAR Kİ şaşırtarak hayran bırakır seni sözleri bu dünya
hayatında ve şâhid tutar Allah'ı üzerine ne varsa kalbinde ve o en direnişi en güçlüsüdür o çekişenlerin!
[Ve andolsun, insanlardan kimi var ki onların bu dünya hayatındaki sözleri seni şaşırtarak hayran bırakır
kendilerine ve kalbindekilere Allah'ı şâhid tutar! Üstelik çekişme ortamlarında direnişi en güçlü olanlar
onlardır!]
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ض لِ ُي ْف ِس َد ٖف َيها َو ُي ْهلِكَ الْ َح ْر َث َوالن� ْس َل
ِ َواِ َذا َت َول�ى َسعٰى فِى ا ْ�� َ ْر
َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب الْف ََسا َد
2 el-Baqara 205 Ve/Andolsun ki, velâyet ettiği zaman sa’y eder arzda, fesâda yol açmak için onda ve helâk
etmek o ekim alanlarını-tarlaları ve nesli! Ve/Andolsun ki, Allah asla sevmez o fesâdı!
[Ve andolsun ki, bu kişiler sorumluluk üstlenmeyi gerektiren bir konuma geldikleri, getirildikleri ya da o
konumu ele geçirdikleri zaman da yeryüzünde yozlaşmanın her türlüsünü gerçekleştirmek ve ekim alanlarını ve
nesli yok edip ortadan kaldırmak için yoğun emek vererek ciddî bir çaba gösterirler! Ve andolsun ki, Allah
yozlaşmanın hiçbir türlüsünü asla sevmez!]

ِ
ْس الْ ِم َها ُد
َ َواِ َذا ٖقي َل لَ ُه ات�قِ الل� َه اَخَ َذ ْت ُه الْ ِع �ز ُة بِا ْ�� ْث ِم فَ َح ْس ُب ُه َج َه �ن ُم َولَبِئ
2 el-Baqara 206 Ve/Andolsun ki, dendiği zaman ona “Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşı, bu sorumluluk
bilincini taşımanın gereklerini yerine getir, dolayısıyla da kendini yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü
tehlikeden titizlikle koruma gayreti ortaya koy!” kıskıvrak yakalar sözümona ‘izzeti onu, sevâbı geciktirip
yavaşlatan eylemlerden meydâna gelen günahlarla! Artık beklentilerini karşılamak konusunda Cehennem
yeterlidir ona! Ve kesinlikle çok kötüdür o döşek!
[Ve andolsun ki, ona: “Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşı, bu sorumluluk bilincini taşımanın gereklerini yerine
getir, dolayısıyla da kendini yaradılış amacına zarar verebilecek her türlü tehlikeden titizlikle koruma gayreti
ortaya koy!”dendiği zaman asla yenilemez bir güce sâhip olduğunu, bu yüzden de bir üstünlük ve itibâr
kazandığını zannetmesinden kaynaklanıp beslenen kibri ona sevâbı geciktirip yavaşlatan eylemlerden
meydâna gelen günahlar işleterek onu kıskıvrak yakalar onu! Artık beklentilerini karşılamak konusunda
Cehennem yeterlidir ona! Ve kesinlikle çok kötüdür o döşek!]
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َو َقالَ ِت الْ َي ُهو ُد َي ُد الل� ِه َم ْغلُولَ ٌة ُغل� ْت اَ ْي ٖدي ِه ْم َولُ ِعنُوا بِ َما َقالُوا
ف َيشَ ُاء
َ َب ْل َيدَا ُه َم ْب ُسو َط َت ِان ُي ْن ِف ُق َك ْي
َولَ َي ٖزي َد �ن َك ٖث ًيرا ِم ْن ُه ْم َما اُنْ ِز َل اِلَ ْيكَ ِم ْن َر �بكَ طُغ َْيانًا َوكُ ْف ًرا
َواَلْ َق ْي َنا َب ْي َن ُه ُم الْ َعد ََاو َة َوالْ َبغ َْض َاء اِلٰى َي ْو ِم الْ ِق ٰي َم ِة كُل� َما
ض فَ َسا ًدا
ِ اَ ْو َقدُوا نَا ًرا لِ ْل َح ْر ِب اَ ْط َفاَ َها الل� ُه َو َي ْس َع ْو َن فِى ا ْ�� َ ْر
ين
َ َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْف ِس ٖد
5 el-Mâ’ide 64 Ve derler ki Yahûdîler: “Allah'ın eli bağlıdır!”
Bağlanan onların eli oldu ve/andolsun ki, lânetlendiler, böyle dedikleri için!
Hayır, tam tersi! O'nun iki eli alabildiğine açıktır: infâk eder istediği gibi!
Ve/Andolsun ki, kesinlikle arttıracaktır çoğunun onlardan, ne varsa indirilen sana Rabbinden, tuğyânını ve
küfrünü!
Ve bıraktık onların arasına hep yüzyüze gelecekleri şekilde o düşmanlığı ve o nefreti Kıyâmet Günü'ne kadar!
Ne zaman tutuştursalar bir ateş harb için, Allah onu söndürür.
Ve/Andolsun ki, onlar sa’y eder o arzda fesâda yol açmak için. Ve/Andolsun ki, Allah asla sevmez o müfsidleri!
[Ve Yahûdîler derler ki: “Allah’ın imkânları kısıtlıdır!”
Bağlanan onların eli oldu ve andolsun ki, böyle dedikleri için lânetlendiler, yani, Allah’ın rahmetinden istifâde
edebilmekten yoksun bıraktılar kendi kendilerini!
Hayır, tam tersi! O'nun iki eli alabildiğine açıktır: hiçbir karşılık beklemeden istediği gibi cömertçe verir!
Ve andolsun ki, sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunun, her türlü sınırı aşan azgınlığını ve Hakk ve
Hakîkat’i bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden hem de başkalarından gizleyerek,
Hakk ve Hakîkat’in inkârına yol açma gayretlerini kesinlikle arttıracaktır!
Ve İlâhî Sebeb-Sonuç İlişkisi doğrultusunda onlar bu tavırlarından dolayı, o Kıyâmet Günü gelene kadar,
birbirlerine karşı düşmanlık nefret içinde olacaklardır! Ama onlar ne zaman bir savaşı tetiklemeye kalkarlarsa
Allah onları durdurur!
Ve andolsun ki, onlaryeryüzünde yozlaşmanın her türlüsünü gerçekleştirmek için yoğun emek verilmiş bir çaba
gösterirler. Ve andolsun ki, Allah yozlaşmanın her türlüsüne yol açanları asla sevmez!]
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ٰ
يبكَ ِم َن ال �دنْ َيا َواَ ْح ِس ْن َك َما
َ س ن َٖص
َ َوا ْب َت ِغ ٖفي َما اٰتٰیكَ الل� ُه الد�ا َر ا ْ�� ِخ َر َة َو َ�� َت ْن

ين
ِ اَ ْح َس َن الل� ُه اِلَ ْيكَ َو َ�� َت ْب ِغ الْف ََسا َد فِى ا ْ�� َ ْر
َ ض اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْف ِس ٖد
28 el-Qasas 77 Ve samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde ol, armağan olarak bahşettiği
sana Allah'ın âhiret yurdunu ve asla unutma nasîbini dünyâdan ve ihsanda bulun tıpkı ihsanda bulunduğu gibi
Allah’ın sana! Ve asla samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde olma o fesâdı yeryüzünde! Şu
kesin bir gerçek ki, Allah asla sevmez müfsidleri!”
[Ve Allah'ın sana armağan olarak bahşettiği âhiret yurdunu samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama
gayreti içinde ol! Ve asla dünyâdan nasîbini almayı da unutma, ihmâl etme! Ve tıpkı Allah’ın sana güzellik dolu
iyilikler sunduğu gibi, sen de güzellik dolu iyilikler sun insanlara! Ve asla âhireti ararcasına samîmî ve ciddî bir
çaba göstererek yeryüzünde yozlaşmanın her türlüsünü yol açıp onu yaygınlaştırmaya çalışma! Şu kesin bir
gerçek ki, Allah yozlaşmanın her türlüsüne yol açanları asla sevmez!”]

•

ALLAH müsrifleri/her türlü işinde, edip-eyleyişinde sınırı aşanları asla sevmez!

ٍ َات َو َغ ْي َر َم ْع ُروش
ٍ َات َم ْع ُروش
ٍ �َو ُه َو ال� ٖذى اَنْشَ اَ َجن
ات
َوالن�خْ َل َوال �ز ْر َع ُمخْ َت ِلفًا اُكُلُ ُه َوال �ز ْي ُتو َن َوال �ر �ما َن ُم َتشَ ابِ ًها َو َغ ْي َر ُم َتشَ ابِ ٍه
كُلُوا ِم ْن َث َم ِر ٖه اِ َذا اَ ْث َم َر َواٰتُوا َح �ق ُه َي ْو َم َح َصا ِد ٖه
ين
َ َو َ�� ت ُْس ِرفُوا اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْس ِر ٖف
6 el-En’âm 141 Ve O, O'dur ki inşâ etti o bahçeleri, çardaklı ve çardaksız ve o hurmayı ve o ekinleri yenişleri
muhtelif ve o zeytini ve o narı! Birbirine benzeyen ve benzemeyen! Yiyin ürünlerinden ürün verdikleri zaman!
Ve verin hakkını onların, onları hasad ettiğiniz gün! Ve asla israf etmeyin! Şu kesin bir gerçek ki O, asla sevmez
müsrifleri!
[Ve O, O'dur ki çardaklı ve çardaksız, yani, korunaklı ve korunaksız, insan tarafından düzenlenmiş ve tabiî
hâlleri üzre olan bahçeleri vâr edip yetiştirdi. Ve o hurmayı ve o farklı lezzetlerdeki ekinleri ve o zeytini ve o narı
de O vâr edip yetiştirdi! Yeryüzünün birbirine benzeyen ve benzemeyen bütün ürünlerini de O vâr edip
yetiştirdi! O ürünlerden ürün verdikleri zaman yiyin! Ve onları hasad ettiğiniz gün onların hakkını verin, çünki
onlara sahip olma imkânından yoksun kişiler için o ürünlerden bir kısmının karşılıksız olarak verilmesi, hem o
ürünlerin, hem de onlara sahip olamayanların hakkıdır! Ve her türlü işinizde, edip-eyleyişinizde asla sınırı
aşmayın! Şu kesin bir gerçek ki O, her türlü işinde, edip-eyleyişinde sınırı aşanları asla sevmez!]

َيا َب ٖنى اٰ َد َم خُ ُذوا ٖزي َن َت ُك ْم ِع ْن َد كُ �ل َم ْس ِج ٍد
ين
َ وكُلُوا َو ْاش َر ُبوا َو َ�� ت ُْس ِرفُوا اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ ُم ْس ِر ٖف
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7 el-A’râf 31 EY ÂDEMOĞULLARI! Tutun zînetlerinizi yanında/katında bütün mescidlerin! Ve yiyin ve için ve asla
israf etmeyin! Şu kesin bir gerçek ki O, asla sevmez müsrifleri!
[Ey Âdemoğulları! Mescidlere giderken öncelikle mânevî dünyanızı süsleyen değerleri kuşanın! Ve yiyin ve için
Ve her türlü işinizde, edip-eyleyişinizde asla sınırı aşmayın! Şu kesin bir gerçek ki O, her türlü işinde, edipeyleyişinde sınırı aşanları asla sevmez!]
•

ALLAH sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyen bütün ısrarcı
kâfirleri asla sevmez!

ِ الص َد َق
ات َوالل� ُه َ�� ُي ِح �ب كُ �ل َكف�ارٍ اَ ٖثي ٍم
� َي ْم َح ُق الل� ُه ال �ربٰوا َو ُي ْربِى
2 el-Baqara 276 Bereketini ortadan kaldırır Allah ribânın ve/andolsun ki, bereketinin kendi kendine
yükselmesini sağlar o sadakaların!
Ve/Andolsun ki, Allah asla sevmez, sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyen
bütün ısrarcı kâfirleri!
[Allah kazancın kendi kendine yükselmesi için yapılan girişimlerin bereketini ortadan kaldırır! Ve andolsun ki,
Hakk Dîn’e îmânın ve sadâkatin gereği ve bir işâreti olarak samîmî bir arzuyla bulunulan her türlü karşılıksız
yardımın, verilen herşeyin bereketinin kendi kendine yükselmesini sağlar!
Ve andolsun ki, Allah, sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyen Hakk ve
Hakîkat’i bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendinden hem de başkalarından gizleyen, böylece
Hakk ve Hakîkat’in inkârına ısrarla yol açanları asla sevmez!]
•

ALLAH kim sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyip ısrarla ihânet
edegelirse onu asla sevmez!

ين َيخْ َتانُو َن اَ ْنف َُس ُه ْم اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب َم ْن كَا َن خَ �وانًا اَثٖي ًما
َ َو َ�� ت َُجا ِد ْل َعنِ ال� ٖذ
4 en-Nisâ 107 Ve asla mücâdele etme onlardan yana ki ihânet ederler nefslerine! Şu kesin bir gerçek ki, Allah
asla sevmez, kim sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyip ısrarla ihânet
edegelirse onu!
[Ve nefslerine ihânet edenlerden, yani, sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler
sergileyenlerden yana, onları savunan ya da mâzur gösteren bir tavır içinde üstün gelmek için asla çekişip
tartışma! Şu kesin bir gerçek ki, Allah, sevâbı yavaşlatarak kalbe ezâ veren günahkârlık dolu eylemler sergileyip
ısrarla ihânet edegelenleri asla sevmez!]

•

Allah her hâin kâfiri asla sevmez!

ٍين اٰ َم ُنوا اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب كُ �ل خَ �و ٍان َكفُور
َ اِ �ن الل� َه ُيدَافِ ُع َعنِ ال� ٖذ
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22 el-Hacc 38 Şu kesin bir gerçek ki, Allah müdafaa eder îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince
yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanları. Şu kesin bir gerçek ki, Allah asla sevmez hiçbir hâin
kâfiri!
[Şu kesin bir gerçek ki, Allah, Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat
tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanları başlarına gelebilecek her türlü kötülüğe karşı koruması altına alarak
savunur! Şu kesin bir gerçek ki, Allah Hakk ve Hakîkat’i bildiği hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem
kendinden hem de başkalarından gizleyen, böylece Hakk ve Hakîkat’in inkârına yol açan hiçbir hâini asla
sevmez!]
•

Allah kötülüğün herkesin işiteceği bir şekilde sözle açığa vurulmasını asla sevmez, ancak kime
zulmedilmişse onunla hâriç!

السو ِء ِم َن الْ َق ْو ِل اِ��� َم ْن ُظلِ َم َوكَا َن الل� ُه َس ٖمي ًعا َع ٖلي ًما
� َِ�� ُي ِح �ب الل� ُه الْ َج ْه َر ب
4 en-Nisâ 148 Asla sevmez Allah herkesin işiteceği bir şekilde açığa vurulmasını kötülüğün sözle, ancak kime
zulmedilmişse onunla hâriç! Ve/Andolsun ki, Allah hep semî’ olagelmiştir, hep alîm olagelmiştir!
[Allah kendisine bir kötülükle zulmedilmiş, haksızlığa uğratılmış olan kimsenin dışında, bir kötülüğün sözle,
herkesin işiteceği bir şekilde açığa vurulmasını asla! Ve andolsun ki, Allah hep herşeyi özüne nüfuz ederek,
nitelik olarak derinliğine,nicelik olarak tüm ayrıntı ve cüzleriyle ve bunun için zaman, mekân ve âlete muhtâc
olmaksızın işiten olagelmiştir, hep herşeyi özüne nüfuz ederek, nitelik olarak derinliğine, nicelik olarak tüm
ayrıntı ve cüzleriyle ve bunun için zaman, mekân ve âlete muhtâc olmaksızın bilen olagelmiştir!]
•

Allah hainleri asla sevmez!

ين
َ َواِ �ما تَخَ افَ �ن ِم ْن َق ْو ٍم ِخ َيانَ ًة فَانْبِ ْذ اِلَ ْي ِه ْم َعلٰى َس َوا ٍء اِ �ن الل� َه َ�� ُي ِح �ب الْخَ ائِ ٖن
8 el-Enfâl 58 Ve ammâ eğer çok korkarsan bir kavmin ihânetinden, artık geri at onların üzerine müsâvi olarak!
Şu kesin bir gerçek ki, Allah asla sevmez hainleri!
[Ve ama eğer bir kavmin ihânetinden apaçık delillere dayanarak çok korkarsan, onların ihânetine konu olan
aranızdaki anlaşmayı, bu durumda dengeyi koruyabilmek amacıyla geri gönderek hatırlat onlara! Şu kesin bir
gerçek ki, Allah hainleri asla sevmez!]

•

Allah kâfirleri asla sevmez!
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ِ الصالِ َح
ين
� ين اٰ َم ُنوا َو َع ِملُوا
َ ات ِم ْن فَضْ ِل ٖه اِن� ُه َ�� ُي ِح �ب الْ َكافِ ٖر
َ لِ َي ْجز َِى ال� ٖذ
30 er-Rûm 45 Değer bakımından yeterli karşılığını vermek için Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının
gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanlara ve bilerek, isteyerek yapıp-edenlere o
sâlihâtı, fazlından verecek!
Şu kesin bir gerçek ki, O, asla sevmez kâfirleri!
[Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş
olanlara ve bilerek, isteyerek yapıp-edenlere Hakk Dîn’e îmânın gereği olan geliştirici ve ıslâh edici işleri Değer
bakımından yeterli karşılığını vermek için Allah, fazladan bahşettiği üstün kılan bir artı değer verecek!
Şu kesin bir gerçek ki, O, Hakk ve Hakîkat’i bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden,
hem de başkalarından gizleyen, böylece Hakk ve Hakîkat’in inkârına yol açanları asla sevmez!]

