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ĠSLÂM DĠNĠ
GiriĢ
Biliyorsunuz, bir milleti meydana getiren, değerler kompozisyonuna o
milletin kültürü deniyor… Bu değerler kısaca milletin dini, dili, târihi,
sanâtları, örf, âdet ve geleneklerinden oluĢuyor / oluĢmaktadır…
Milletimiz‟in dini Ġslâm‟dır. Ġslâm‟da Târih boyunca, 73 gurup oluĢmuĢ,
bunun oluĢacağını Peygamberimiz (SAV) haber vemiĢitir. Bu gruplardan
yalnız bir tânesinin hak olduğunu ve ancak o gruptan olanların Cennete
gideceğini yine Peygamberimiz (SAV) bildirmiĢtir. Hak olan cemaate Ehl-i
Sünnet Vel Cemaat denmektedir.
Ehl-i Sünnet Vel Cemaat
Müslümanlar tarafından îman edilen Ġslâm Dini, ilim, amel ve ihlâstan
ibârettir. Ġlim kısaca madde ve mânanın „gerçek‟, yâni „doğru‟ olan,
bilgisidir.
Bu gün „maddenin bilgisi‟ne bilim deniyor / denmektedir. Buna göre
bugün Avrupalıların science dedikleri Matematik, Kimya, Fizik gibi fen
bilgileriyle, Astronomi, Biyoloji, Coğrafya, Arkeoloji, Elektronik ve
Bilgisayar gibi, bizler tarafından pozitif bilim olarak adlandırılan, bilgilere
bilim diyoruz. Bizim bilim dediğimiz, bu maddî bilgilere, meselâ Erken
Rönesan Dönemi‟ndeki, Müslüman Ġlim adamları, “Sünnetullah” derlerdi.
„Ġlim‟ ise aslında, en güzel bir Ģekilde, insanda tezâhür ettiği biçimde, maddî
bilgisi, mânevî bilgisi, sevgisi, duygusu ve faydasıyla hep birlikte, bir
bütündür.
Sonuç îtibârıyla ilim, maddî ve mânevî olarak, iki kısımda
düĢünülebilir. Bunun eskiden, “Sünnetullah” denen maddî kısmına bugün
bilim denir / deniyor... Bilime, en açık bir Ģekilde, insanoğlunda gözlenen ve
mânevî olan, ilâhî ya da vahyî, ruhsal duygusal olan, îlâhî aĢk ya da îlâhî
sevgi bilgisi de eklenirse, maddî ve mânevî olarak, bu bilgilerin hepsine
birden, ilim denir / diyoruz.
Sonuç olarak gerçeklere yâni ilme dayanmayan, kavram olarak,
Ġslâmî bilgilere yâhut da Ġslâm‟daki ‟Hak ve / veyâ ‟hak kavramlarına
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dayanmayan bilgilere ancak bâtıl ya da geçersiz bilgiler denir. ‟Hak‟
kelimesinin sözlük anlamı, „doğru‟ ya da „gerçek‟ demektir. „Doğruluk‟,
„dürüstlük‟ de, bu kavramı içindedir. AnlaĢıldığı üzere, „bir kimsenin ilmi‟
dendiğinde, kavramı olarak, o kimsenin sâhip olduğu gerçekler birikimi
olarak algılanmalıdır! Bu tanımları, ideal tanımlardır. Ama pratikte durum
böyle midir, değil midir, onu siz düĢününüz!
‟Hak‟ kelimesinin zıt anlamlı kelimesi, „bâtıl‟ kelimesidir. „Bâtıl‟
kelimesinin sözlük anlamı, „yanlıĢ‟ ya da „gerçek olmayan, yâni gerçekdıĢı‟
demektir. „Yalancı olmak‟, „dürüst olmamak„ gibi, ne kadar sâhtekârlık‟,
yalan-bazlı algı ve metotları varsa bunların hepsi, bu kavramı içindedir.
„Bâtıl‟ın zıddı olan, ‟hak‟ kelimesi, „Hak‟ Ģeklinde, ilk harfi büyük
harfle yazılırsa bunun, Allah‟ın (CC) ismi olduğunu da anlayabiliriz, öyle
değil mi? Eğer „Hak Teâlâ‟ Ģeklinde yazılırsa bu, „En Yüce Gerçek‟
anlamında Allah demektir.
Daha da anlaĢılabilir bir dille söylemek gerekirse, yâni ideal olarak
düĢünmek istersek, bugün dünyâda ne kadar insan varsa, bunların her biri
için, hayat veyâ yaĢamdaki, fikir, faaliyet ve düĢünceler ya da bu kiĢilerin
karĢılaĢtıkları bütün iliĢki, Ģey ve olayların her biri ya doğrudur ya da
yanlıĢtır. Bunlar gerçekte, bu iki ‟hak‟ ve „bâtıl‟ kavramından birinin
içindedir. Buna göre, dünyâdaki insanların her birinin, biri „hak‟, diğeri
„bâtıl‟ olmak üzere, iki sayfası vardır. AnlaĢıldığı üzere, dünyâdaki her bir
insan için, „doğru‟ olarak değerlendirilen, fikir, faaliyet ve düĢünceler ya da
bu insanların karĢılaĢtıkları bütün iliĢki, Ģey ve olaylar hak sayfasının, diğer
yanlıĢ olanlar ise, bâtıl sayfasının içerikleri arasında yerlerini alırlar.
Ġdeal bir genelleme yapmak gerekirse, bilimsel olarak diyebiliriz ki,
hak kavramlar pozitif dalgaların, bâtıl kavramlar negatif dalgaların
kaynaklarını oluĢtururlar. Genel olarak pozitif dalgalar yapıcı, negatif
dalgalar tahribedici, yokedici karakterdedir.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde, yeri geldiğinde, daha detaylı olarak
ele alınacağı gibi, burada bilimselliğin ne anlama geldiğine, kısaca bir
açıklık getirmekte fayda vardır.
Bilimsel Sonuç Nedir?
Bilindiği gibi, doğru görünen ama modern yöntem ve metotlar yoluyla
da gerçekliği ispat edilmemiĢ, yorumlara teorik yorumlar deniyor… Teorik
olarak öne sürülen, bir iddiâya, bilim yöntemine göre Hüküm (Faraziye,
Hipotez) denmektedir. Bilimde meselâ böyle bir iddiâ ele alınır da, bunun
doğruluğu deneyle ispat edilirse genel olarak, bu hükmün gerçek olduğu
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söylenir ve bu sonuca bilimsel sonuç denir. Bilimsel bir sonucun en önemli
özelliklerinden birisi bunun, akıl ve mantıkla kolayca anlaĢılabilir olmasıdır.
Bu sonuç, deney sonucu olarak yorumlanır.
Burada hemen belirtmekte fayda vardır ki, Ġslâm‟da Allah‟ın (CC)
sözü olan, âyetlerin ve / veyâ Peygamberimiz (SAV)‟in sünnet ve
hadislerinin gerçeklikleri yüzde yüz olarak doğru iken, yâni gerçeğe yüzde
yüz yaklaĢmıĢ, onunla çakıĢmıĢ iken, bugün bilimde kullanılan, deney
sonuçlarının doğrulukları, genel olarak söylemek gerekirse, yüzde doksanlar
civârında kalmaktadır. Dolayısıyla bugün karĢılaĢmakta olduğumuz fikir,
düĢünce ve olayların, Ġslâm ve Sünnet‟teki doğrularla ve / veyâ doğruluklarla
karĢılaĢtırılmasından çıkan sonuçların, akıl, mantık ve gözlemlerle, test
edilmesinin sonuçları da, elbetteki gerçek sonuçlar demektir ki, bu aynı
zamanda, bilimsel sonuç anlamını taĢımaktadır.
Ġçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da bugün en doğru bilgiler, bilimsel
olarak da tescil edilmiĢ ve edilmektedir ki bunlar, Allah (CC) tarafından
gönderilip Peygamberimiz (SAV) tarafından yorumlandığı için, gerçek
Ġslâm‟ın ilmî verileri içinde bulunmaktadır. Doğru bilgilere ayrıca ikinci
olarak da bugün dünyâda kısmen, ilmin maddî kısmı ile uğraĢan, bilim
adamlarının uğraĢmakta olduğu alanlarda rastlanılmaktadır. Bugün
gözlemlenen bir sonuç da Ģudur ki, dünyâlaĢmada ve canavarlaĢmada epey
mesâfe katetmiĢ bulunan Ġslâm dıĢında kalmıĢ olan emperyalist ve Batılıların
hayat ve yaĢamlarında genel olarak, ilmin gerçek mânevî kısmının eseri bile
kalmamıĢ durumdadır. Zâten bunların bugün, dünyâlaĢmada ve
canavarlaĢmada epey mesâfe katederek, insanlıktan nasipsiz kalmaları, ilmin
gerçek mânevî kısmını hayatlarından tamâmen silip atmaları yüzündendir.
Bugün gerçek Ġslâm‟ın dıĢında kalan ama meselâ, kafaları karıĢtırıp
yanıltmak için Ġslâm düĢmanları tarafından, IġĠD gibi Ġslâm sözcüğü ile
isimlendirilen ya da Bokoharam gibi çetelerin sâhip oldukları dinler olarak,
doğru islâmmıĢ gibi gösterilen, yâni doğru islâmmıĢ gibi lanse edilen, o
kadar çok bozuk islâmlar türetilmiĢtir ki… Bozuk olarak tasarlanmıĢ bu
islâmların her biri, gerçek Ġslâm düĢmanları tarafından, Mü‟min
Müslümanları ve / veyâ Müslümanların uyanıp Mü‟minleĢmesini önlemek
için, Ġslâmı ve Mü‟minleri dünyâ üzerinde îtibarsızlaĢtırmak ve böylece
gerçek Ġslâm‟ın hâkimiyetine engel olmak üzere, bilinçli olarak
türetilmiĢlerdir. Çünkü tâ Haçlı Seferleri zamanlarından beri, canavarlaĢmıĢ
ve dünyâlaĢmıĢ olan, Batılılar ve milletler, gerçek Ġslâm‟ın ve Mü‟min
Müslümanların hâkim olduğu, ülkelerin zenginliklerinin talan edilip
sömürülmesinin mümkün olmadığını, çok iyi bilmektedirler…
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Ġslâm‟a îman etmek demek, Allah (CC) ve Peygamberimiz
Muhammed Mustafa (SAV)‟e ve getirdiklerine îman etmek, yâni inanmak
demektir. Bu îmana sâhip olanlar, gayba da îman etmiĢ olurlar. Bakara
Sûresi‟nin 2. ve 3. âyetlerinde, “Onlar-o muttakîler-gayba îman ederler1.”
deniyor. Gayba îman, Ġslâm‟ın temel esaslarındandır. Bu inancın temelinde
de, “Öldükten sonra tekrar dirilip insan hakları ve diğer hususlar hakkında
hesap verme inancı” vardır.” Günümüzdeki canavarlaĢmanın esas nedeni, bu
inançtan yoksun olmak değil midir? Bunu hele iyice bir düĢününüz!
Kur‟an‟daki bilgiler çoğunlukla gayb bilgilerindendir. Bir Müslüman,
Ġslâm‟ın bildirdiği, bütün bu esaslarla birlikte, ayrıca bildirilen, tüm emir ve
yasakların yüzde yüzüne inanmak zorundadır. Bu durum, genel olarak,
“îtikat” sözü ile ifâde edilir. Öyle ki bir Müslüman, Ġslâm‟la gelen,
bilgilerden yalnız birisine bile inanmasa, îtikâdî olarak, Ġslâm Dini‟nin dıĢına
çıkar. Dolayısıyla, Bir Müslüman, inandığı hâlde, emir ve yasaklara uymada
yetersiz kalsa, bu yüzden ibâdetlerinde noksan olsa bile, bu noksanlık onu
Ġslâm‟dan çıkarmaz. Ama Ġslâm‟a îman, hiç noksanlık kabul etmez. Ġslâm‟da
bu Ģekilde açıklanan görüĢlere uyanlara, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat, yâni
Türkçe anlamıyla, Orta Yolu Tâkip Eden Cemaat denir. Bunun dıĢındaki
görüĢler, aĢırılıklara saplanmıĢ görüĢlerdir. Peygamberimiz Muhammed
Mustafa (SAV)‟in bu konudaki, “Ümmetim yetmiĢ üç fırkaya bölünecek,
bunlar içinde yalnız Ehl-i Sünnet Vel Cemaat Cennet‟e gidecektir” hadîsini
bilmeyen yoktur. Türkler ilk kez toplu olarak Müslüman olduklarında bu
görüĢü benimsemiĢlerdir.
Ġhlâs
Ġlmin ne olduğunu bir parça biliyoruz Ģimdi, değil mi? O hâlde, tam
bu noktada,‟ihlâs nedir?‟ diye sorabilirsiniz belki… Açıklayalım, tabiatıyla:



CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî Yorumlara GiriĢ, Madde
ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve Öznel
Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠLMÎ%20YORUML
ARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20
Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

1
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Bu âyetle Allah (CC), Peygamber (SAV) Efendimize karĢı, nasıl iyi niyetli olarak
davranılacağını anlatmaktadır.
Lügatta, Allah‟ın (CC) salâtı, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i rahmetine
mazhar etmesi, onun Ģanını yüceltmesi anlamındadır. Meleklerin salâtı, Hz.
Peygamber‟in Ģânını yüceltmesi; mü‟minlerin salâtı ise, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz için duâ etmeleri anlamına gelmektedir.
Allâhü Teâlâ‟nın bu hitabıyla, Peygamber (SAV) Efendimiz‟e salât ve selâm
edilmesini istemesi, bizim aynı zamanda büyük nîmetlere kavuĢacağımızın kesin bir
yolunu da göstermesi demektir.
Bu âyetin emri gereğince, bir Müslümanın hayatta Peygamber (SAV)
Efendimiz‟e bir defâ salâvat getirmesi farzdır. Bir salâvat‟la, Allâhü Teâlâ‟nın emri
bir kere yerine getirildikten sonra, özgür irâdesiyle yaptığı, diğer bütün salât ve
selâmlar, inceleyiniz göreceksiniz, kiĢinin hep kendisinin menfaati için
iĢlenmektedir.
Allâhü Teâlâ‟nın emri, bir salavatla bir kere yerine getirildikten sonra, Âyette,
sonraları Efendimiz (SAV)‟in isminin her ilk duyuluĢunda, salâvat getirilmesinin
vâcip, aynı yerde mübarek ismin sonraki her tekrarlamasında ise, sünnet olduğu
bildiriliyor.
Allâhü Teâlâ‟nın emri olan farz, vâcip ve sünnetlerden baĢka, salât ve selâmın
büyük nîmetlerini her bir mü‟min, aĢağıdaki hadislerden de, öğrenebilir ve
anlayabilir. Bir kere yapmakta olduğumuz, duâlarımızın kabul olması için, duâdan
önce ve sonra, salâvat okunması istenmiyor mu?2
Salât-ı Selâmın Fazîleti NeymiĢ Be!
http://mtemiz.com/bilim/SALÂT-I%20SELÂMIN%20FAZÎLETĠ%20NEYMĠġ%20BE!.pdf
Salâtü Selâm Ve Allahü Teâlayâ YaklaĢmanın En Kestirme Yolu
http://mtemiz.com/bilim/SALÂTÜ%20SELÂM.pdf
2

6
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ġhlâs ya da ihlas, “arıtma, saflaĢtırma, ayırma, katıĢığını giderme…”
anlamlarına gelmektedir3. Güncel Türkçe Sözlük‟te ise ihlâs, “Temiz, doğru
sevgi… Gönülden gelen dostluk, içtenlik, bağlılık…” olarak geçmektedir.
Ġhlâsın Osmanlıca Türkçe Sözükte‟ki anlamları ise:
1. “(Hulus‟dan gelen bir kelime olarak) Kalbini sâfî etmek... Ġçten,
samîmi, riyâsız sevgi… Ġçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık…”
2. “Sırf Allah emretmiĢ olduğu için ibâdet etmek… Yapılan ibâdet ve
iĢlerde hiçbir karĢılık ve menfaati, hakîki ve esas gâye etmeyerek, yalnız ve
yalnız Allah rızâsını esas maksat ve gâye edinmek” olarak verilmektedir.

Resimde görülen bu nine, bilimsel açıdan, bir pozitif dalga tezâhürü göstermektedir.
“Sevgi, sevdâ nasıl târif edilir bilmem ki,
BuruĢmuĢ cilt, nasırlı bir el sizce ne bekler ki,
Sevdâ bu iĢte bir kere sevmeye görsün,
Bırak bu yaĢlı ninen, senin uğrunda ölsün! VatandaĢ”
Dünyâ‟yı ayakta tutan Ġslâmî açıdan samîmi, yâni ihlâslı, sevgilerdir.
Pozitif dalga kaynaklarını değil de negatif dalga kaynaklarını sevmek, Ġslâmî açıdan
ne kadar bir bedbahtlıktır bir bilseniz! Bu tür bir davranıĢ alıĢkanlığı, insanın
DNA‟sını değiĢtirmesine kadar uzanabilir!
Yukarıdaki resimde görülen nine, bilimsel açıdan, bir pozitif dalga tezâhürü
göstermektedir.
3

https://sorularlaislamiyet.com/ihlas-nedir
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Samîmi olan bir sevgi de, yukarıdaki Ģekilden de esinlendiği gibi,
aslında ihlâslı olan bir sevgidir. Dolayısıyla samîmi veyâ ihlâslı sevgiler de,
bilimsel açıdan, en etkili pozitif dalga kaynakları arasında olup, yapıcı,
ferahlatıcı, geliĢtirici özellikleri içerir.
ġimdi hemen soruyorum:
AĢağıda gelen resimde görüldüğü gibi, Vatan Ve Millet düĢmanlarını
sevmek maddî ve mânevî açıdan, bilimsel açıdan da, pozitif bir dalga gibi
yapıcı mı, geliĢtirici midir, yoksa negatif bir bir dalga gibi yıpratıcı, yokedici
midir?
Müslüman Milletimiz, bir kimseyi ihlâslı, yâni samîmi, olarak bir kere
sevdi mi / sevmeye baĢladı mı, bilinmelidir ki, o sevilen kiĢi, Milletimizin
içinden birisidir, Milletimiz‟in bir parçasıdır. O kiĢinin âidiyeti o Millet‟tir.
Yukarıdaki resim bunun, bilimsel olarak, gerçekleĢmiĢ olduğunun bir tespiti
mâhiyetindedir. Çünkü âidiyet özellikleri akıl, mantık ve gözlemle
deneylenmiĢ bir özelliği yansıtmaktadır.

Bu kutlamalar ve / veyâ sevgi gösterileri konjonktüre göre mi, yoksa bilimsel açıdan,
pozitif ve negatif dalga kavramlarına göre mi?
Öyle ya da böyle…
Ama aklımın kenârındaki düĢünceyi hiç atamıyorum:
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Daha düne kadar APO‟ya ateĢ püskürdüklerini bildiğim benim canciğer Atatürkçü
arkadaĢlarımdan hiç bir tepki yok… Hayret mi, hayret!
Yoksa konjonktür böyle mi esmeye baĢladı Dünyâ‟da?
Hayır, hayır!
Dünyâ ile birlikte, Mü‟minlerin dıĢında, herkesin kolayca birleĢecekleri asıl
noktanın, Mü‟minler ve onların sembolizmi hâline gelen CumhurbaĢkanı ve
arkadaĢlarına iliĢkin olarak, Ġslâm KarĢıtlığı olduğunu, artık, bilmiyor değiliz!
Bugünün esas konjonktürü iĢte bu…
Bugün Atatürkçüsünün, Ġnönücüsünün, PKK‟sının, PKK‟cısının, YurtdıĢı
dernekçilerinin, paralelcisinin, daha nesi nesinin varsa, bunların hepsinin,
mü‟minlerin sembolizmi olan CumhurbaĢkanı karĢısında emperyalistlerle birleĢerek
tek cephe oluĢturdukları, artık apaçık görülüyor.
Aslında Eski Türkiye‟de de bu böyleydi ama asîl Halkımıza karĢı o sıralarda iki
yüzlü davranıldığı için, bu bâtıl birlik pek farkedilemiyor, mü‟minler tereddüt içinde
bulunduruluyordu.
Sonuç olarak Mü‟min Türk Milleti karĢısında, bâtılın (küfrün-inançsızların) tek
millet olduğu bugün apaçık hattâ bilimsel olarak da görülmektedir. Böylece “Küfür
tek Millettir” hadîsi bilimsel olarak da ispat edilmiĢ oluyor…”
Bu konuyu perçinleyen aĢağıdaki olayı da okuyabilirsiniz, elbette ki:
Bizler, ne hikmetse, Halka sâhip çıkan ya da Halkın gözünde
sevilenlerimize, Halk olarak yeterince sâhip çıkamıyoruz.
Bu, biz Türklerin karekteri mi, yoksa bizlerin ne derece bilevilenmiĢ
düĢmanlarımızın tasallutundan kurtulamadığımızın bir sonucu mu? Onu belki
zaman göstercektir.
Bence ikincisi demek, gerçeklere daha çok uymaktadır.
DüĢmanlarımız içimize kadar öyle nüfuz etmiĢtir ki, bu yüzden Ģimdiye
kadar Halkından yana olan, sâf bir idârecimize doğru dürüst sâhip olamadık.
Ne zaman, Halkımıza sâhip çıkan, Halkın içinden gelen ve onunla
bütünleĢen, bir idârecimiz olmuĢsa, onun baĢına gelmedik olaylar kalmamıĢtır /
kalmıyor... Menderesin, Özalın ve Erbakan‟ın baĢına gelenleri bilmeyen yoktur,
değil mi?
ġimdi de bu sızma Halk düĢmanları, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan‟ı, çoluğunu-çocuğunu, hedeflerine oturtmuĢ bulunuyorlar…
Bu tasallutluğun baĢında ayrıca geri kalmıĢlığın, dolayısıyla, Ģunun-bunun
oyuncağı olmanın da büyük rolü vardır, bence... Ama bizler kendiliğimizden mi geri
kaldık? Bu iĢin bu tarafı da var!
Onun için ekonomik bakımından özgürce geliĢmemizin de büyük önemi
bulunuyor.
AĢağıda anlatılan olay da, yine geçmiĢte üzerinde konjonktür olarak çok
kolay birlik hâline gelebilecek, geçmiĢ olaylardan biridir…
Burada gelecek cümledeki BĠR‟in özel anlamı olduğunu peĢin olarak belirttikten
sonra önemli bir hadîsi aktarabiliriz: “Küfür BĠR Millettir.”
Bunun yorumu Ģudur:
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Dünyâda Ġslâm dıĢında kalan sapık ve inançsızların hepsi, hak ya da tek
gerçek din olan Ġslâm Dini karĢısında kolayca birleĢirler / birleĢebilirler. Bu
mümkün olduğunda, böylece küfür tek bir Millet olarak yerine alır4.

Osmanlıca Türkçe Sözük, ihlâsı Ģöyle târif ediyor ya da anlatıyor:
“Ġnsanlara riyâkârlıktan, gösteriĢten uzak olmak... (Bu dünyâda,
husûsan uhrevî hizmetlerde) en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en
makbul bir Ģefaatçi, en metin bir nokta-i istinat, en kısa bir tarik-i hakîkat, en
makbul bir duâyı mânevî, en kerâmetli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir
haslet, en sâfi bir ubudiyet ihlâstır...”
“Cenâb-ı Hak‟kın rızâsı ihlâs ile kazanılır. Kesret-i etba‟ ile ve fazla
muvaffâkiyet ile değildir. Çünkü onlar vazife-i Ġlâhiyyeye âit olduğu için
istenilmez; belki bâzen verilir. Evet, bâzen bir tek kelime sebeb-i necat ve
medar-ı rızâ olur.”
“Kemmiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı… Çünkü
bâzen bir tek adamın irĢâdı, bin adamın irĢâdı kadar rızâyı ilâhîye medar
olur. Hem ihlâs ve hakperestlik ise, Müslümanların ne-reden ve kimden
olursa olsun, istifâdelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap
kazandırsınlar düĢüncesi, nefsin ve enâniyetin bir hîlesidir5.”
Görüldüğü gibi, ihlâs kalbin bir amelidir, Allah (CC) da insana, onun
kalbindeki düĢüncelerine göre değer verir. Müslim tarafından rivâyet edilen
bir hadiste:
“Allah (CC), sizin sûret, Ģekil ve dıĢ görünüĢlerinize değil,
kalblerinize ve kalbî temâyüllerinize bakar.” denmektedir.
ĠĢ
ĠĢe amel denir. AnlaĢıldığı kadarıyla, ilim ve ihlâs, amelin kemâliyle
ilgilidir. Bu demek oluyor ki, îmandan sonra, Ġslâm‟ın temelinde, sırf sağlıklı
bir iĢ, yâni amel vardır6.
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
5
Ġhlâsı bir olayla açıklamak gerekirse o örnek de Ģu olabilir:
Bir vakit Ġmam-ı Ali (RA), bir kâfiri yere atmıĢ... Kılıncını çekip tam keseceği sırada, o kâfir Hz. Ali
(RA)‟ın yüzüne tükürmüĢ… O zaman Hz. Ali (RA), o kâfiri kesmekten vaz geçmiĢ, bırakmıĢ... Kâfirin, Hz. Ali (RA)‟a,
“Neden beni kesmedin?” demesi üzerine Hz. Ali (RA), “Seni Allah rızâsı için kesecektim. Fakat bana tükürdün;
öfkelendim…. Bu olaya nefsimin hissesi karıĢtığı için ihlâsım zedelendi. Onun için seni kesmedim.” demiĢtir. Bunun
üzerine o kâfir, Hz. Ali (RA)‟a Ģöyle cevap vermiĢ: “Maksadım, beni ça-buk kesmen için, seni hiddete getirmekti.
Mâdem ki dininiz bu derece sâfi ve hâlistir; o zaman o din hak bir dindir.”
6
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ, YUSUF ESTES - SKĠP
ESTES,
4
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Necm Sûresi‟nin, “Sizin kazancınız, yalnız çalıĢmanızın karĢılığıdır”
meâlindeki 39. Âyeti de, böylece „iĢ‟in değerine iĢâret etmiyor mu?
Tersinden değerlendirmek gerekirse, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in,
“Yarab‟bi tembellikten, âhir ömürde sürünmekten sana sığınırım!”
Ģeklindeki duâsından da esinlenildiği gibi, Ġslâm‟da tembellik yapmak ya da
tembel olmak, kötü huyların, en baĢında gelen, bir huydur.

Îmanın 6 Ģartından birisi de, Âhiret‟teki hesap gününe inanmaktır. Ġleride
hesâba çekileceğini düĢünmeyen bir insan hiç vicdanlı davranabilir mi? O kiĢi
yaptıklarının yanına hep kâr kalacağını zanneder, öyle değil mi?

Ehl-i Sünnet Vel Cemaat‟in görüĢüne göre, ibâdet ve amellerdeki
kusurlar, insanı Ġslâm‟dan çıkarmaz. Ama bunlar, birer günah sebebi olurlar.
Kulun ihlâs durumuna göre, onları af edip etmemek, Allah‟a (CC) kalmıĢtır.
Allâhü Teâlâ, sevdiği mü‟min kullarını iĢledikleri günahlardan kurtarmak
için, çoğu kere dünyâda onları sıkıntı ya da belâlarla karĢılaĢtırır. Kulların
gösterdikleri îtaat ve sabırdan dolayı da onları af eder.

Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.docx, En Son EriĢim Târihi:
07.02.2015.
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Hamt Ve TeĢekkür
Ġslâm Dini‟ni, fikir, zikir ve Ģükür olarak, tanımlayanlar da vardır.
Burada fikir ve zikir, aslında sağlıklı iĢe, yâni iyi amele girer. Ġyi amel, en
genel anlamda, sadaka kavramı içine sokulabilir7.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel esasları‟nda sırf Allah‟ın (CC) rızâsını
(hoĢnutluğunu) kazanmak için, O‟nun yaratıklarına karĢı yapılan maddî ve
mânevî her iyiliğe sadaka deniyor / denmektedir. Sadaka‟yı daha kısa olarak,
Ģöyle bir sözle târif etmek de mümkündür:

Mehmed Zahid Kotku (RhA8) mü‟mini ne güzel tanımlamıĢ, görüyorsunuz…
Sa‟d Ġbni Vakkas‟ın davanıĢı da, görüyorsunuz, tam bir teslîmiyet ve îtaat örneğidir,
değil mi?
7
Temiz, M., Allâhü Teâlâ‟nın Rızâsını Kazanmak Niyetiyle Yaratıklara KarĢı Yapılan Maddî Ve
Mânevî Ġyiliklerin (Sadaka‟nın) Kuvveti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/sadaka.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/sadaka.doc, Son EriĢim Târihi:
17.11.2013.
8
RhA-ahmetullahi Aleyh
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Her bir ibâdet bir sadaka sayılabilir. Bu târiften de, Ġslâm‟ın özünün
Allah‟ı (CC) tanımak, rızâsını kazanmak, bunun yolunun da, yaratıklarına
Ģefkat göstermek olduğu anlaĢılıyor ki, bu böyledir.
ġükür ise, îman ile sağlıklı amel nîmetlerine kavuĢturmasından
dolayı, Allah‟a (CC) teĢekkür etmek demektir. „TeĢekkür‟ sözcüğü, gerçekçi
bir açınımda, „hamdetmek‟ kavramı içindeki, „Ģükür‟ kavramından
gelmektedir9. Taat ve ibâdet de, „hamdetmek‟ kavramı içinde yer almaktadır.
AnlaĢılıyor ki Ġslâm‟da sadaka, sırf Allah (CC) rızâsı için, insanlara
karĢı yapılan, maddî ve mânevî her bir iyiliğin genel adıdır, öyle değil mi?
Demek ki Ġslâm‟ın öz tanımı için, „Halka hizmet Hak‟ka hizmettir10.‟
diyebiliriz. Geriye, bu hizmet imkânlarını veren, Allah‟a (CC) hamt etmek
yâni, Türkçe tâbiriyle, Allah‟a (CC) teĢekkür etmek kalıyor.
Sonuç olarak çalıĢmak ve iyi iĢ yapmak konusunda bir özetleme
yapmak gerekirse bir Müslümanın iĢi, mahlûkata, daha özel olarak, insanlara
hizmet etmek, onlara faydalı olmak, bunun için de yorulmaktır. ĠnĢirah
Sûresi‟nde emredildiği gibi; yorulduktan sonra hizmet için, tekrar kalkıp,
yine baĢka bir iĢ için, tekrar yorulmak vardırØ. Müslümanın iĢi burada henüz
bitmedi, değil mi? ġimdi geriye ne kaldı?
Böylece bu hizmetlerden sonra, Müslüman, lütfettiği bu hizmet
nîmetlerinden dolayı da, sık sık olarak, “Elhamdülillâhi Rab‟bilâlemiyn…”
diyerek dil ile Allah‟a (CC) teĢekkür etmek, dolayısıyla yapılan bu
teĢekkürle, iç huzûru ve mutluluğu yakalamak zorundadır. Buna sözle
teĢekkür denmektedir. Bedenle ve mal ile yapılan ibâdet-lerle birlikte, zengin
olanların yaptıkları Hac‟cın da, birer fiilî hamt olduğunu da bilmelidir! Böyle
bir mutluluğun devamlı olmasını kim istemez ki...
Hamdetmenin Önemi
Görüyorsunuz ya, Kültürümüz‟de teĢekkür kavramı, hele hele Allah‟a
(CC) hamdetmek, hayâtın bir açıdan, özü ve amacı oluyor / olmaktadır…

9
Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun Ya Da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf,
En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
10
ġefikoğlu, H., Halka Hizmet Hak‟ka Hizmettir,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://halitsefikoglu.com.tr/haberler-293-halka-hizmet-hakka-hizmettir.html, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2015.
Ø
ĠnĢirah Sûresi, âyet 7: Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri : “O hâlde boĢaldın mı yine kalk yorul!”, Ali Fikri
Yavuz Tefsiri : “O hâlde, (memur bulunduğun bir iĢi bitirip) boĢaldın mı, (yine baĢka bir iĢ ve ibâdet için) kalk
yorul!”
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„Hamdetmenin‟ önemini, Fâtiha Süresi‟ni okurken, „Âlemlerin
Rab‟bine hamdolsun‟ diyerek baĢlamamızdan da anlayamıyor muyuz?
Hele düĢünsenize bir kere! Her gün beĢ vakit namazda Allâhü
Teâlâ‟ya, besmele çektikten sonra, hem de âyetin hemen baĢlangıcında,
aĢağıda görüldüğü gibi, “Elhamdülillâhi Rab‟bilâlemiyn…” diyotuz.
Bununla bu önemli görevimizi, eksiksiz olarak, yapmaya çalıĢmıyor muyuz!
Öyle deği mi?
Fâtiha Sûresi‟nin OkunuĢu:
1. Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil‟alemin
3- Errahmânir‟rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- Ġyyâke na‟budü ve iyyâke neste‟în
6- Ġhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en‟amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Fâtiha Sûresi‟nin anlamı ise aĢağıda verilmiĢtir:
“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle” anlamındaki Besmele‟den
sonra:
“Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve cezâ gününün
(Âhiret gününün) mâliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibâdet
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz Bizi doğru yola, kendilerine nîmet
verdiklerinin yoluna ilet; gazâba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil…”
Hamt ya da TeĢekkür‟ün önemini, Fâtiha Süresi‟ni daha yakından
tanıyarak, belki daha derinden hissetmek de mümkün... ġöyle ki:
Bilimsel tasniflere göre, Kur‟an Fâtiha Süresi‟nde; Fâtiha Süresi
Besmele‟de; Besmele Besmele‟nin „b‟sinde; Besmele‟nin „b‟si ise, „b‟nin
noktasında özetlenmiĢtir. Görüyorsunuz değil mi, Fâtiha Süresi‟nin
dolayısıyla „Hamdetmenin‟ önem sırasındaki yerini? ġuradan da düĢünsenize,
Fâtiha Süresi‟ni hiç okumadan, namaz oluyor mu?
Bütün bu incelemelerden kazandığımız, elde kalan, sonuç bilgi ve
/veyâ ders nedir?
“
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Çok dersler var da, bizim için, pratik önemi açısından, “Allah‟a
Hamdetmek” ve kim olursa olsun bir iyiliğe karĢı, “TeĢekkür etmek”, çok
önemli insânî hususlar içindedir.
Tam bu noktada aklınıza mutlaka Kur‟an Alfâbesi‟ndeki, “B‟nin
noktası” takılmıĢtır, değil mi! Olabilir tabiatıyla… Kendi kendinize belki,
“B‟nin noktasının önemi ne olabilir ki?” ya da “Böyle önemli bir konuda
geçen küçücük bir noktanın önemi ne ki?” diye düĢünebilirsiniz, öyle ya…
Böyle düĢünmek herkes için normal bir Ģey! Öyle değil mi?
Bu husûsun önemini, aĢağıda zikredeceğim, Hz. Ali‟nin sözüyle,
bilimdeki Big Bang‟i, yâni Büyük Patlama‟yı birlikte düĢünerek, yapılan az
bir açıklamadan sonra, Ġnönü Zihniyetlilerdeki gibi, bir dönüĢüme
uğramadıysanız, doğal olarak, bünyenizde bulunan, millî ve Kültürel
hasletleriniz oranında, siz de çıkarabilirsiniz! ġöyle ki, ö nce Big Bang‟in ne
olduğunu söyleyelim.
Türkçe olarak, „Büyük Patlama‟ ya da Ġngilizce olarak, Big Bang,
diğer benzer evrensel olayların her biri ve bunların sonuçları, Allâhü
Teâlâ‟nın, Evren ve insanları yaratıp yaĢatması sırrından olanµ, birer
tecellîsidir.
Bugün, ispat edilmiĢ olan, Big Bang Teorisi‟ne göre, bir zamanlar,
Evren dâhil hiç bir Ģey yoktu. Yokluktan varlığa ilk geçiĢte, Evren ve
mekânın baĢlangıcı küçük bir noktanın, büyük bir patlamasıyla, meydana
gelmiĢtir. Zaman da mekânla birlikte baĢlamıĢtır. ĠĢte Evren‟in oluĢumunun
baĢladığı o anda, zaman da sıfırdan baĢlayarak, akmaya baĢlamıĢ, böylece
Big Bang (Büyük Patlama), fizikî Evren„in ve zamânın baĢlangıcı olmuĢtur.
BaĢka bir ifâdeyle Evren, „Ol Mukaddes Emri‟yle, bir Aknokta‟dan11
doğmuĢ, zaman dahî, bu Aknokta Ġnfilâk‟ı ile baĢlamıĢtır. „Ol Mukaddes
Emri‟yle ilgili âyetlerde Ģöyle denmktedir: Nahl Sûresi‟nin 40. Âyeti‟nde,
“Biz bir Ģeyi dilediğimiz zaman, ona sözümüz sâdece “Ol!” dememizdir. O
da hemen oluverir.” denmektedir. Veyâ Bakar Sûresi‟nin 117.Âyeti‟nde, “O,
göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir iĢin olmasını murat edince,
ona yalnızca “Ol!” der, o da hemen oluverir” Veyâht da Yâsin Sûresi‟nin
82. Âyeti‟nde ise “Bir Ģeyi dilediği zaman, O‟nun emri o Ģeye ancak “Ol!”
demektir. O da hemen oluverir” deniyor.

µ
tecellî: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. Allâhû Teâlâ‟nın insanlarda ve
doğada görünmesi. Alın yazısı, kader.
11
Evren ve Ġnsan, BirleĢik Alan Kuramı (Teorisi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://insanveevren.wordpress.com/2011/05/31/birlesik-alan-kurami-teorisi/#more-2503, En Son EriĢim Târihi:
28.10.2013
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in „ilmin kapısı‟ olarak
vasıflandırdığı Hz. Ali, bu bilgilere vâkıf olduğu için olmalıdır ki, onun Ģu
sözü önemlidir: “Ben Fâtiha Süresi‟nin, „b‟sinin noktasıyım12.”

Elmalılı Hamdi Yazır yukarıdaki âyeti, “O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve
hesâbını bilesiniz diye GüneĢi bir ıĢık, Ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tâyin
etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı
olarak açıklar” Ģeklinde vermiĢtir.
Bilim tarafından bildirilen her bilimsel olayın ĢaĢmaz ölçüleri olduğu gerçeğinin,
iĢte bu âyete de dayanmıĢ olabileceği, açıkça bildirildiği hâlde, Ģu sonsuz
özgürlükçüler, ölçüsüzlüğü çağdaĢlık kabul edenler, acabâ akıllarının gerçek
fonksiyolarını yapıp yapmadığından emin midirler?
Ölçü konusunda hele Talak Sûresi‟nin 3. Âyeti‟ni hiç unutmamalı! Âyet Ģu:
“… Allah her Ģeye bir ölçü koymuĢtur.”
ġimdi ölçü konusunda sınırsız özgürlükçü geçinenler Furkan Sûresi‟nin 2. Âyeti‟ne
diyecekler?
“O öyle bir ilâhtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç
çocuk edinmedi, hükümranlıkta ortağı yoktur. O, her Ģeyi yaratıp bir ölçüye göre
düzenleyerek takdir etmiĢtir-Furkan Sûresi, Âyet 2”

Bu bilgilerden sonra bize düĢen ne oluyor, Ģimdi?

12
Temiz, M., Ġbretlik Görseller 33 Ġçin Gerçek Ve Ġnsânî GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠBRETLĠK%20GÖRSELLER%2033%20ĠÇĠN%20GERÇEK%20VE%20ĠNSÂNÎ%20G
ÖRÜġLER.pdf
http://mtemiz.com/bilim/ĠBRETLĠK%20GÖRSELLER%2033%20ĠÇĠN%20GERÇEK%20VE%20ĠNSÂNÎ%20G
ÖRÜġLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Fâtiha Süresi‟ne verilen bu önemden, Kültürümüz‟de, bir iyiliğe
karĢı, teĢekkür kavramının, hele hele Allah‟a (CC) hamdetmenin, hayâtın en
önemli hedeflerinden biri olduğunu anlamamız oluyor, öyle değil mi? O
hâlde, “ġükrederseniz nîmetimi artırırım.“ âyetince, her bir nîmet için,
Allah‟a (CC) teĢekkür etmeyi unutmamalı, tabiatıyla!
Nankörlük
Peki! “Allah‟a (CC) hamdetmeyi yâni O‟na teĢekkür etmeyi unutur ya
da ihmal edersek ne olur?” diye hiç düĢündünüz mü?
Bu gafletten hepimizi Allah (CC) korusun! Müslümanlardaki
bugünkü gafletin, azgınlığın ya da ihtirasın veyâhut da sapıklığın baĢ
sebeplerinden birisinin, belki de en önemlisinin, bu olduğunu görüyoruz!
Yukarıda hamdetmenin ya da teĢekkür etmenin önemine dikkati
çekmiĢ, öneminden bahsetmiĢtik ya! Hattâ Allah‟ın (CC), “ġükrederseniz
nîmetimi artırırım.“ âyetiyle, konunun önemine bile vurguda bulunmuĢtuk!
“Allah‟a (CC) hamdetmeyi yâni O‟na teĢekkür etmeyi unutur ya da ihmal
edersek” zannetmeyiniz ki, iĢin vahametinden ko-layca kurtulmak mümkün
olur!
ġimdi, hamdetmenin ya da teĢekkür etmenin önemine karĢı, bunları
ihmal etmenin de, tam tersine, çok önemli sonuçlar doğuracağını da,
mantıksal olarak, hemen kavramamız gerekmiyor mu?
Evet! Mademki öyle! Allah (CC), “ġükrederseniz nîmetimi
artırırım.” diyorsa, bu da çok önemliyse, elbette ki, bunun tersi de o kadar
önemli olacağı için, O Yüce Rab‟bimiz, “ġükrederseniz nîmetimi artırırım.“
dedikten sonra, aynı âyetin devâmında, bu sorunun da cevâbını, açıkça,
vermiĢ bulunmakta, orada demektedir ki, “…Eğer nankörlük ederseniz, hiç
Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
ġimdi tahmin edebiliyor musunuz, Allah‟ın (CC), vermiĢ olduğu
binbir çeĢit nîmetlerinden istifâde edip de, hamdetmemenin ya da O‟na
teĢekkür etmemenin insana yüklediği nankörlüğün karĢılığının ne olduğunu?
Azap deyip de geçmeyiniz! ÇeĢitleri o kadar çok ki! En basitine bile
tahammül edebiliyor muyuz? Ama en Ģiddetlisi de hidâyetten yoksun olmak
ya da istikâmet bozukluğu olmalı, her hâlde! Günümüzdeki insanların,
gafletin, azgınlın ya da ihtirasın veyâhut da sapıklığın birer sonucu olan,


Ġbrâhim Sûresi, âyet 7: “Hani Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size
nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”

Ġbrâhim Sûresi, âyet 7: “Hani Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size
nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”

Ġbrâhim Sûresi, âyet 7: “Hani Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size
nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
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çeĢitli günahlarla hemhâl olduklarını görünce, in-sanın aklına ister istemez,
akla ilk olarak, açıktan açığa çokça gözlemlemekte olduğumuz, hidâyetten
nasipsizlik vehâhut da, istikâmet bozukluğu geliyor! Allah korusun!
Sonuç olarak anlıyoruz ve görüyoruz ki, „oku‟ emriyle baĢlayan,
Dinimiz Ġslâm‟ın özünde, sonuç olarak, insanlara hizmet, bu hizmet
imkânlarını veren, Allah‟a (CC) teĢekkür (Hamt) vardır. ġükürsüzlüğün
doğurduğu, nankörlüğün bedeli de, gerçekten çok fecidir!
Hayret!
ġimdi, hem de Müslüman‟ım dediği hâlde, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, uzak durmamızı öğütlediği, Ģu câhil ya da Ġslâm karĢıt-larının
fikirlerine saplanıp da, akıllarını gem, saplantı ve Ģartlanma altında tutanlara,
incik-boncuk misâli, akıl dıĢı aldatmaca ve özentilere kapılanlara ya da
nefislerinin esiri olanlara hayret ediyorum, doğrusu!
Bunlara, “Ey akıllarını yitirmiĢ kardeĢlerimiz! Bu hâlinizle, bu
dedikodularla, bu ihtiraslarla, bu gururlarla ne kadar devam edeceksiniz /
edebileceksiniz! Bir de bu hesâbı yapınız bakalım!” demek istyorum…
Aklınız sizi, bir an olsun durdurarak, „Ne yapıyorsun? Bu gi-diĢin
sonu nereye varacak!‟” dedirtecek kadar da mı özgür kalamıyor?
O Hâlde Ne Yapmalı?
Yeter ki inançlı ve Ģuurlu olalım. Ameller niyete göredir. Ġyi niyetli
(pozitif düĢünceli) olursak, nefes alıĢ veriĢimiz bile kendimizden baĢka,
baĢkaları için de bir faydadır. “Oku” emriyle baĢlayan, ne güzel bir Hayat
Nizâmı, yâni Dinimiz Ġslâm var. Ama bütün sorunumuz cehâlet®… Belki de
Ģimdi,‟cehâlet nedir?‟ diye düĢünmeye baĢlamıĢ olmalısınız!
Ġslâm‟da îmansız gitme sebeperinin en mühimlerinden birisi câhilliktir. Câhillikten baĢka, hele hele, Ġslâm‟ın hiç kabul etmediği, iki husus
daha vardır ki bunlar, yalan söylemek ve hâinlik yapmaktır. Bunu da, “Bir
mü‟min günah iĢleyebilir ama yalan söyleyemez ve hâinlik yapamaz!”
hadîsine dayanarak söylüyoruz. Câhil bir Müslüman, Ġslâm‟a uymayan
davranıĢlarıyla, Ġslâm‟a zararlı olmakta, kötü örneklik dolayısıyla da, bu
saâdet dininin yayılmasını engellediği için, ayrıca Allah (CC) nazarındaki
mesûliyeti daha da artırmaktadır.
®

Allâhü Teâlâ Peygamber (SAV) Efendimiz‟e “Câhillerden yüz çevir!.” diye emretmiĢtir (Âraf Sûresi,

âyet 199).
Bakınız: Temiz, M., Bilgi Noksanlığı, Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.08.2012.
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Evet!
Kusursuz olan „Ġslâm‟dır. Ama akıllarını kullanamayanlar, insanların, baĢka bir
ifâdeyle, Müslümanların yaptıkları hatâları, „Ġslâm‟a yüklemekle akıllı insanları
kandırabileceklerini zannediyorlar! Bunu biraz daha açabiliriz.
Resimdeki sözüyle Yusuf Ġslâm ne demek istiyor?
Yusuf Ġslâm demek istiyor ki, örneğin, „Ġslâm‟ demeyip de, temsilde hatâ olmaz ya,
onun yerine bugün „doğru ve gerçek olduğuna‟ yüzde yüz inandığımız ve
gördüğümüz Matematik Bilimi diyelim… ġöyle ki:
ĠĢte ben, Kur‟an-ı Kerîm‟ demekle, Evren‟in maddî Düzeni‟nin temel kânunları olan
Matematik Bilimi‟ni okudum, yüzde yüz doğru ve güvenli olduğunu gördüğüm için,
onu benimseyip, ona inandım.‟
„Ġlk önce Müslümanları tanısaydım demekle ise:
Hele hele “Her çalıĢma ve meĢgûliyetlerini; Matematisel kaynak ve bilgiler yerine,
tahminlere, benzetmelere, yalana-dolana, politik ve entrikalara, günümüz tâbiriyle
söylemek gerekirse, yalan algılara, çarpıtmalara bağlıyanları bir düĢününüz!
Elbetteki ardından da zanlara, kanaatlere, dedikodu, gıybet, kin ve kalp
okumalarına ve benzeleri gibi uyduruklara bağlanıp, bunları referans alarak
hayatlarını hebâ edenleri, tabiatıyla... Kısacası, Yusuf, “Ġslâm Ġslâmı yaĢamayan
Müslümanları görseydim” demek istemektedir.
Yâni, Yusuf Ġslâm‟ın:
“Kur‟an-ı Kerîm‟i okudum Müslüman oldum, ilk önce Müslümanları tanısaydım
Müslüman olmazdım” demesi bir nevi:
“Ben, ilk önce, yaĢam ya da hayatlarını Matematik bilmini bilmeden, uyduruk hesap
ve hayal masullerine (tahminlere) göre idâme ettirmeye çalıĢan, Ģu Müslüman adlı
ölçüsüz ve bilgisiz câhilleri tanısaydım, aslâ Matematik bilimini kabul etmezdim”
demesiyle eĢdeğerdir13.

Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – I: Cat Stevans - Yusuf Ġslâm ve
Yusuf Sûresi
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.pdf
13
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HAYÂTIN ANLAMI
Özler:
“Hayvanları beslemek
için vakıflar ve ücretli adamları
vardır. Bu adamlar, sokak baĢlarında
sâhipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar.
Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek
için, bir fakire para verip, sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a
bile rastlamak mümkündür... Birçokları da sırf azât etmek için kuĢçulardan
kuĢ satın alırlar. Bunu yapan bir Türk‟e bir gün, yaptığı iĢin neye yaradığını sordum.
Küçümseyerek baktı ve Ģu cevâbı verdi: „Allah‟ın rızâsını tahsîle yarar‟”
Avukat Guer
“Kim güzel bir iĢte
aracılık ederse, ona o iĢin
sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir
Ģeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır.
Allah her Ģeyi gözetip karĢılığını verir.”
Nîsâ Sûresi, âyet 85
“Görmedin mi Rab‟bin fil sâhiplerine
ne yaptı? Onların tuzaklarını boĢa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuĢlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleĢmiĢ
taĢlar atıyorlardı. Ve onları, yenilmiĢ ekin yaprağı gibi yaptı.”
Fil Sûresi, âyet 1-5
“Haksız olarak öldürülen her
kiĢinin kanından bir pay, Âdem‟in ilk oğluna ayrılır.
Çünkü o, insan öldürme çığırını ilk baĢlatan kiĢidir14.”
“Ġnsanları doğru yola
çağıran kimseye, kendisine uyanların
sevâbı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından
da hiçbir Ģey eksilmez. BaĢkalarını sapıklığa çağıran kimseye de,
kendisine uyanların günâhı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından
da hiçbir Ģey eksilmez15.”
“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır 16.”
Buhârî, Cenâiz 33, (R.S. C.2/s.25)
Müslim, Ġlim 16 (R.S. C.2/s.31).
16
Müslim, Ġmâre 133, Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, Ġlim 14.
14
15
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YaratılıĢ
Bir kudsî hadiste17 bildirildiğine göre Allâhü Teâlâ, “Ben gizli bir
hazîne idim, bilinmek istedim de mahlûkatı yarattımµ.” buyurulmuĢtur
Allah (CC), kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve Yeryüzü‟nü de
imâr etsin diye, insanoğlunu yaratmayı istediği zaman, meleklerine Ģöyle
hitap etmiĢtir:
“Ben Yeryüzü‟nde muhakkak bir halîfe yaratacağım ki, ona kendi
irâdemden, kudret ve sıfatımdan bâzı yetkiler vereceğim18.”
Öyle ki âyete göre, halîfe sıfatını taĢıyan insanoğlu, Yeryüzü‟nde
Allah‟a (CC) vekâlet edecektir. Buna göre insanoğlu, Dünyâ‟daki mahlûkatın
üzerinde bir takım tasarruflara da sâhip olacak, Allah‟ın (CC) adına
hükümler verecek; vekîli olarak O‟nun emirlerini, kânunlarını uygulamaya
yetkili olacaktır.
Ġnsanoğlu, Dünyâ‟nın mâmur edilmesi için çalıĢacak, kısacası
Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟ndeki Halîfesi olacaktır. Sonra arkadan gelen insanlar
da, halef olarak, aynı vazîfeyi sürdüreceklerdir19.
Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟nde insanları yaratma isteğinin temelinde,
görüldüğü gibi, kendi güç ve ihtiĢâmını gösterip zikredilme, methedilme,
yüceltilme, kendisine yalvarılması, duâ ve kulluk yapılması gibi, ulûhiyet
arzûsu bulunmaktadır.
Kendi açımızdan diyebiliriz ki biz insanlar, Allah‟a (CC) duâ kulluk
ve hamdetmek etmek için, Yeryüzü‟ne gönderilmiĢ bulunu-yoruz.
Allah‟ın (CC) Murâdı
Allah‟ın (CC) murâdı delilleriyle açıkça belirtilmiĢtir:

17

Kudsî Hadis: Allah‟tan (CC) gelen ilhamın Peygamberimiz (SAV) tarafından ifâde edildiği hadise

denir.

µ
Fıkıh KöĢesi, Bilinmek ve Ģükredilmek Allah‟ın hakkıdır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.fikih.info/risale-i-nur-dan/sozler/2165-bilinmek-ve-sukredilmek-allahin-hakkidir.html, En Son EriĢim
Târihi: 03.11.2013.
18
Sâd Sûresi, âyet 71: „Hani! Rab‟bin meleklere demiĢti ki, "Ben çamurdan bir insan yarat-maktayım."‟
19
Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-adem-ile-havva/7309045, En Son UlaĢım Târihi: 29.04.2011.

ulûhiyet: 1) Ġlâhlık. 2)Allah'ın (CC) kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her Ģeyi kendisine ibâdet ve
itaat ettirmesidir.
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“O‟nun murâdı, kendisinin insanlar tarafından methedilmesi,
yüceltilmesi, (her türlü noksanlıklardan) tenzih edilmesi, bir ve eĢsiz
olduğunun îlan edilmesi (tevhîd), insanlara bahĢettiği nîmetlerden dolayı
kendisine teĢekkür edilmesi…” O, evrenleri (âlemleri) ve bu dünyâda
insanları bunun için yaratmıĢtır.

Allâhü Teâlâ, Evren‟i ve içindekileri, Kendisi‟nin Yeryüzü‟nde en Ģerefli halîfesi
olarak seçip gönderdiği insanoğlunun emrine amâde kıldığını bildiriyor… Demek ki
meselâ bu hayvanlar da sırf insanların faydalanmaları içindir. Bunların akılları yok,
içgüdüleri vardır.
Bunlar ve diğer hayvanlar, öldüklerinde ve Kıyâmet günü, hakları olduğu,
insanlardan haklarını aldıktan sonra, yok olup gideceklerdir. Ama onlar, bu
Dünyâ‟da üç Ģeyi iyi tanırlar: Allâhü Teâlâ‟yı, sâhiplerini ve de düĢmanlarını…
Ġstek ve davranıĢlarında özgür bırakılan ve akıl ve donanımları en üstün olan
insanoğluna gelince:
Ġnsanlar, Bu Dünyâ‟da, Hak (gerçekler, doğrular)-bâtıl (gerçekdıĢılıklar, yalanlar,
yanlıĢlar) mücâdelesi (sınavı) sonunda Âhiret yurdunda, sırasıyla, Cennet ya da
Cehennem adlarındaki mekânlarını kazanırlar. Akıllı olmasalar, iyi-kötü ya da
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doğru-yanlıĢ ayırımı yapacak akıl yürütme kaabiliyeleri olmasaydı, insanlar için de
sınav olmayacaktı, elbette...
Bu nedenle her bir insanın, Ģu anda, hem Cennet‟teki köĢkü, hem Cehennem‟deki
köĢkü hazırdır. Dünyâ‟da hangisini kazanırsa yalnız onu alacaktır. Âyetler,
baĢlarına gelecek gerçekleri gördüklerinde, çoğu insanların „ah toprak olaydım ya
da hayvan olup yok olsaydım‟ diyeceklerinden bahsediyor… ĠĢte bu Dünyâ, istek ve
davranıĢlarında özgür bırakılan ve akıl ve donanımları en üstün olan insanoğlu için,
akıl ve özgür irâdesi ile yalnızca iyiliği ya da kötülüğü kazanma yeridir.

Allah (CC), insanoğlunun hayatlarını tanzim ederken, dünyâda kimin
daha güzel iĢler yapacağının, kimin beceriksiz, kimin sahtekâr, kimin
münâfık, kimin günahkâr olduğunun belirlenmesini ve belgelenmesini de
istemiĢtir. Ve de O, kimin rızâ, sabır ve tevekküle sarılacağının ortaya
çıkmasının sağlanması için, bir takım sınav ve dene-melere mâruz
kalacaklarını da belirtmiĢtir.
Sonuç olarak, kimin has kulluk Ģerefini kazanacağını delillendirmek
için, insanoğlunu Yeryüzü‟ne gönderdiğini belirtmiĢtir. Ġnsanoğlunun bunları
dünyâda uygulamasına kulluk diyebiliriz.
Mademki Allah (CC) böyle dilemiĢtir. Buna göre O, önce insanların
çoğalıp hayat süreceği, Dünyâ‟nın da bir parçası olduğu, çeĢitli âlemleri ya
da çeĢitli evrenleri de yaratmıĢtır. O‟nun yarattığı âlemlerin sayısının on
sekiz bin olduğu bilgisi vardır.
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ĠĢin enteresan tarafı canlılar içinde, sırf insanoğlu birbirleriyle hep didiĢme
durumundadır. Dedik ya, sınav dünyâsı diye…
Ġstek ve davranıĢlarında özgür olan insanoğlu, aklını kullanarak özgürlüğünü yerli
yerinde kullanması gerekir.Ġirâdesini nefsine, Ģeytana, negatif dalgalara ya da
kısacası bâtıla uyma yönünde kullanarak veyâhut da kullanmayarak sırasıyla
kötülüğü ve iyiliği baĢka türlü nasıl kazanacak?

Big Bang „Büyük Patlama‟20 Ve Mıknatıs Akısı
„Büyük Patlama‟ ya da Ġngilizce deyimiyle, Big Bang, benzeri
evrensel olayların her biri ve sonuçları, Allâhü Teâlâ‟nın, Evren ve in-sanları
yaratıp yaĢatması sırrından olanµ, birer tecellîsidir.
„Büyük Patlama‟ya da Big Bang Teorisi‟ne göre Evren, yaklaĢık 13,7
milyar yıl önce, aĢırı yoğun ve sıcak bir noktadan, patlayarak meydana
gelmiĢtir. Teori, ilk kez 1920‟li yıllarda, Rus Kozmoog Ve Matematikçi
Alexander Friedmann ve Belçikalı Fizikçi Papaz George Lemaitre tarafından
ortaya atılmıĢtır. Patlama ânı, Evren‟in baĢlangıcı sayılmakta, bugün ispat
edilmiĢ bulunmaktadır. Teori‟nin temel fikirlerinden biri, Evren‟in hâlâ
geniĢlemesini sürdürdüğüdür. Bunu bugün söylemek kolaydır. Çünkü
Evren‟in geniĢlemekte olduğu, 14 asır önce Kur‟an‟da Zâriyat Sûresi‟nin 47.
Âyeti‟nde, açıkça, ifâde edilmiĢtir21. Teoriyi öngörenler de muhtemeldir ki,
bunun ilk ilhâmını Kur‟an‟dan almıĢ olmalılar! Çünkü araĢtırarak görürsünüz
ki, bugün Batılılar bilimde bu dereceye gelmiĢlerse, bunu sırf Ġslâm
kaynaklarından, Ģöyle ya da böyle, faydalanmıĢ olmalarına borçludurlar!
Bir zamanlar Evren dâhil, hiç bir Ģey yoktu. Evren veyâ mekânın
baĢlangıcı, yokluktan varlığa ilk geçiĢ, Big Bang (Büyük Patlama) ile
meydana gelmiĢtir. Zaman da mekânla baĢlanmıĢ, var olmuĢtur. ĠĢte Evren‟in
oluĢumunun baĢladığı o anda, zaman da sıfırdan baĢlayarak, akmaya
baĢlamıĢ, böylece Big Bang (Büyük Patlama), fizikî Evren‟in ve zamânın
baĢlangıcı olmuĢtur.

20
Temiz, M., Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER)%
20.docx, En Son EriĢim Târihi: 03.11.2013.
µ
tecellî: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma. Allâhû Teâlâ‟nın insanlarda ve
doğada görünmesi. Alın yazısı, kader.
21
Sorularla Ġslamiyet, Big bang teorisi ve kâinatın yaratılması hakkında bilgi verir misiniz? Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/big-bang-teorisi-ve-kainatin-yaratilmasi-hakkinda-bilgiverir-misiniz-0, En Son EriĢim Târihi: 29.09.2018.
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Mevcut Evren‟den kısmî bir görünüm…

BaĢka bir ifâdeyle Evren, „Ol Patlaması‟, “OL Mukaddes Em-ri22“ ile
sıfır hacimli bir Aknokta‟dan23 doğmuĢ, zaman dahî bu Aknokta Ġnfilâk‟ı ile
baĢlamıĢtır. Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Behram KurĢunoğlu‟nun Orbitron
Teorisi de, yine bu ilk yaratılıĢ ile ilgilidir24.
Evren‟de, her sâniye içinde olan, her bir olayda, örneğin, her bir
canlının, diyelim ki, her nefes alıĢveriĢi sırasında ortaya çıkan, sebep–sonuç
düzenlemelerinde anlık olaylar vardır. Ya da meselâ, maddenin elektron,
proton ve benzeri parçalarının, her andaki sebep–sonuç iliĢkileri veyâ
örneğin denizlerdeki herhangi bir balığın, diyelim, kanat kaslarındaki,
herhangi bir hücresinin zarında meydana gelen, anlık bir olayı düĢününüz.
Ya da faraza Everest Dağı‟nda yaĢayan, bir bitkinin kılcal damarlarında
bulunan, falanca su molekülündeki bir oksijen ya da bir hidrojen atomunun
ilk enerji seviyesindeki bir değiĢimi ele alabilirsiniz. Bütün bu olayların her
biri, anbean, Allah‟ın (CC) „Ol!‟ emrinin birer tecellîsiyle olmaktadır.
22
Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir Ģeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece "ol" dememizdir. O da
hemen oluverir.”
23
Evren ve Ġnsan, BirleĢik Alan Kuramı (Teorisi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://insanveevren.wordpress.com/2011/05/31/birlesik-alan-kurami-teorisi/#more-2503, En Son EriĢim Târihi:
28.10.2013
24
Temiz, M., Kur‟an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara‟lı Behram KurĢunoğlu,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Kur‟an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein%20ile%20TrabzonÇaykara‟li%20Behram%20KurĢunoğlu.doc, En Son EriĢim Târihi: 01.11.2013.
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Konuyu, hepimizin biraz daha yakından bildiğimiz, bir örnek ile biraz
daha açabiliriz. Meselâ, sâniye içinde milyonlarca Big Bang Patlaması (KünOl!) olayı ile sürekli olarak meydana gelen, mıknatıs akısını ele alabiliriz. Bu
her bir minik patlama sonunda, mıknatısın ortasında oluĢan akı, mıknatısın N
Kutbu‟na gelir, oradan çıkar, mık-natıs dıĢında ilerleyerek, diğer S kutbu‟na
girer. S kutbu‟ndan giren bu akı, mıknatısın içinden ilerleyerek, mıknatısın
ortasında tekrar baĢ-ladığı yere gelip devrini tamamlar, bir kapalı çevrim
oluĢturur.
Sürekli bir Ģekilde mıknatısta N Kutbu‟ndan çıkan, S Kutbu‟na giren
akı, aslında her sâniye içinde milyonlarca Big Bang Patlaması (KÜN-OL!)
ile oluĢan sürekli bir akıdır. Bu akı olayı, her an sürekli ve / veyâ süreksiz
olan, her bir olay için, Allah‟ın (CC) „Ol!‟ emrinin ya da „Ol!‟ tecellîsinin
açık bir örneğidir.
Her an sürekli ve / veyâ süreksiz her olaya iliĢkin olan, Allah‟ın (CC)
her bir tecellîsine, Kuranda meselâ, „O (Allah), bir Ģey irâde ettiği (dilediği)
zaman O‟nun emri, sâdece ona “Ol!” demektir. O, hemen olurΩ‟ âyeti iĢâret
etmektedir. Bu âyet örneğini, yukarıda Evren‟e iliĢkin verilen örneklerin her
birinde, her an vukûbulan, her bir olaya da teĢmil ettiğinizde (yaydığınızda),
„Allah her an her iĢtedir„ âyeti ge-reğince, O‟nun gücünü biraz tahmin
edebilirsiniz.
Mıknatıs olayında olduğu gibi, akının meydana geldiği, noktaya genel
olarak Ak Nokta, akı devrinin tamamlandığı noktaya Kara Nokta diyebiliriz.
Kapalı çevrim, Ak Nokta ile Kara Nokta üst üste çakıĢtıkları anda
tamamlanır. Buradan Ģu noktaya geliyoruz:
Mıknatısın yerine, Evren‟in kendisi bir mıknatıs gibi düĢünülecek
olursa, Ak Nokta‟daki patlamayı ilk Big Bang Patlaması, Kara Nokta‟daki
patlamayı ise, son Kıyâmet (patlaması) ânı olarak dü-Ģünebilirsiniz. Ġlk Ol
Patlaması (Emri) ile Evren‟in oluĢumunun Ak Nokta‟dan baĢlamıĢ olduğu,
son Ol Emri ile Kara Nokta‟da Kıyâmet‟in vukûbulacağı yorumu yapılıyor /
yapılmaktadır.
Bu nedenle, mıknatısta seri hâldeki Big Bang patlamaları ile oluĢan,
akının bir kapalı çevrim oluĢturması, Kıyâmet‟in kopmasının bilimsel bir
delîlidir. Kıyâmet‟in koptuğu ân, Evren‟in Ak Nokta ile Kara Nokta‟sının da
üst üste çakıĢtığı an olacaktır. Olayın yorumunu biraz daha açmak
mümkündür:

Ω


Yâ Sin Sûresi, âyet: 82.
Rahmân Sûresi, âyet: 29.
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Akı, mıknatıstaki bir akı biriminin meydana gelmesini sağla-yan, Ol
Emri‟yle, kendine has olan, bir Ak Nokta‟dan baĢlar. Sonra çevrimin
tamamlanması, Kara Nokta‟da, son Ol Patlaması‟nın meydana gelmesiyle
sağlanır. Bu iki olay arasında milyonlarca, zincirleme Ol Emri‟nin
vukûbulduğunu düĢünürseniz, Allah‟ın (CC) Evren‟de, „Allah her an her
iĢtedir„ âyeti gereğince, her Ģey üzerindeki tasarrufu hakkında, bir fikre
sâhip olabilirsiniz.
Bu iki patlama arasında çok küçük bir süre vardır. Akının
sürekliliğini sağlamak için, sâniyede milyonlarca Patlamanın (Ol Emrinin)
olduğu düĢünülürse, Kıyâmet‟le sona erecek olan, Evren‟in ömrü yanında,
mıknatısta her akı oluĢumunun, ne kadar küçük bir ömrü olduğunu da
düĢünebilirsiniz. Allah‟ın (CC) zaman ve mekândan münezzeh olduğunu
hatırladığımızda, zamanın bu uzunluk ve kısalığı, tabiatıyla biz ve
ölçülerimize göredir.
Benzer Ģekilde, meselâ, Allah‟ın (CC) her an böyle benzer
tecellîleriyle, Ak (+ uç) ve Kara (- uç) noktaları arasında, elektrik akımının
da, aralıksız olarak, meydana geldiğini düĢündüğünüzde, Evren‟in her bir
noktasındaki her bir devinim ve değiĢimin, Allah‟ın (CC) tecellîlerine
bağlılığı hakkında daha geniĢ bir fikre varabilirsiniz.
Evren‟in geniĢlemesinin25, zamânın akıĢının, Evren içinde
düĢünülebilen, büyüklü-küçüklü her bir olayın, her an Allâhü Teâlâ‟nın
varlığına ve tecellîlerine muhtaç olduğunu bir bir düĢününüz de, içinizden
coĢarak meydana gelen, hayretinizi, ancak O‟nun bildirdiği, „Süphânallah!„
ile belirterek ferahlayınız! Böylece, Allâhü Teâlâ‟yı yüceltmekten dolayı da,
muazzam bir sevap kazanınız! Aynı sevâbı, beĢ vakit namazın her birinin
sonunda, 33‟er kere söyleyerek de alma imkânımızın olduğunu hatırlatmaya
gerek var mı, bilmiyorum!
“Allah Vardır”
Evren‟de her nereye ve her neye bakılırsa, Allah‟ın (CC) kendisi
hâriç, hiçbir Ģeyin kendiliğinden var olamayacağı, bir mantık kuralı olarak
ortadadır. Bundan dolayı, Allah‟ın (CC) kendi özü olarak, yâni „Kıyam bi
Nefsihî (Kıyam bi Zâtihî‟ sıfatı gereği olarak, varlığının gerekli olduğu ortaya
çıkar. Dolayısıyla, Allah‟ın (CC) varlığı, „vâcibu‟l-vücûd (varlığı zorunlu)‟
olur.



Rahmân Sûresi, âyet: 29.
Zâriyat Sûresi, âyet 47: “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç Ģüphesiz onu geniĢleten biziz.”

Süphânallah: Her türlü noksanlıktan çok yüce olan Allah…
25
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Sonuç olarak, varlığı zorunlu olan, Allah (CC), diğer varlık-ların her
birinin yaratıcısıdır. Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söylüyor:
Yön yön sarılmıĢım ne yana baksam;
Sarılan olur da saran olmaz mı?
Kim bu yüzü çizen sanâtkar ressam;
Geçip de aynaya, soran olmaz mı?
Bir parçacığım ben, bütüne hasret;
Zaman döne dursun, o güne hasret;
Rûhumsa zamânın üstüne hasret;
Ebediyet boyu bir an olmaz mı?
Evren ve Evren‟de her ne varsa, ancak Allah‟ın (CC) yaratması,
O‟nun var etmesiyle vardır. Zorunlu (vâcib) olmadıkları için, varlıkların var
olmaları, ilim açısından „mümkün‟ olarak nitelenir. Dolayısıyla, „mümkün‟
olanların, genel anlamda, varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur.
Allah‟ın (CC) varlığı, inansın inanmasın, her canlıya (ateiste dahî), az
ya da çok, sinmiĢtir. Bunu, en basit olarak, her doğan çocuğun Ġslâm tabiatı
üzerine doğması da, zâten göstermektedir!
Nâzım Hikmet‟in bir arkadaĢı, hâtıratında onunla yaptığı bir
tartıĢmadan, Ģöyle bahsediyor:
“TartıĢmamız sırasında Allah‟ın (CC) olmadığı kanaatine vardık ama
bundan dolayı yine de baĢımıza bir Ģey geleceğinden endiĢe içindeydik.”
Bu ifâdelere bakıldığında, insanın yaratılıĢındaki inanma ihtiyâcının,
onun tabiatında olduğu, bunun, insandan tamâmen soyutlanamayacağı
görülmektedir. Çünkü her Ģey bilimsel olarak da, bir iĢâret ve delâlet olarak,
Allah‟ın (CC) varlığının zarûri (vâcib-ül vücûd) olduğunu göstermektedir.
Yâni Allah (CC), kesin olarak vardır.
Ümit ve Korku Arasında Olmak
Bir mü‟min Allah (CC) karĢısında her an ümit ile korku arasında
olmalıdır! Bunun dindeki adına „havf ve recâ‟ denmektedir. Havf „korku,
korkutmak‟, recâ ise „emel, ümit, yalvarmak, dilek‟ anlamlarını taĢımaktadır.
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Allah (CC), hem Gaffar‟dır, hem de Kahhar‟dır. O‟nun hem
bağıĢlaması vardır, hem de kahrı ve periĢan etmesi vardır. Bu nedenle,
Allah‟tan (CC), her an, ümitli olup kendini garantide görmek büyük günah
olduğu gibi, O‟ndan büsbütün ümit kesmek de büyük günahtır. Çünkü
Allah‟tan (CC) korkmayan insan, isyan yolunu tutar, bu yolun sonunda ise,
küfre düĢme tehlikesi vardır. Ümidin azalması da, gittikçe ümitsizliğe yol
açar. Bu da sonu küfre çıkabilecek bir baĢka bir yoldur. Bu nedenle „havf ve
recâ‟ içinde bulunmak, uç noktalara göre, orta yolu, yâni orta ölçüyü
oluĢturmaktadır.
Allâhü Teâlâ Enbiyâ Sûresi‟nin 90. Âyeti‟nde, “Doğrusu bun-lar
hayırlı iĢlerde yarıĢır, Bize umut ve korkuyla duâ ederlerdi. Bize karĢı derin
saygı duyuyorlardı.” buyuruyor. Bundan dolayıdır ki, Hz. Ömer (RA), Ģöyle
demiĢtir:
“Eğer bir kiĢinin Cennet‟e gireceğini bilsem, o bir kiĢinin ben
olabileceğine ümit ederim ve Allah‟a güvenirim. Yok, eğer sâdece bir kiĢinin
Cehennem‟e gireceğini bilsem, o kiĢinin ben olabileceğini dü-Ģünür,
Allah‟tan korkarımΩ.'' Görüyorsunuz, ümit ile korku, aynı oranda bulunuyor,
yâni orta ölçüde bulunuyor… BaĢka bir ifâdeyle söyle-mek gerekirse:
Hz. Ömer (RA) bu sözüyle, bir mü‟minin korku ile ümit arasında
olması için, daha da anlaĢılabilir Ģekilde, açıkça bir örnek vermiĢtir.
Ġnsanî Tezâhürler
Bir insandan doğan tezâhürler, konuĢma, hareket ve düĢünmedir.
Bunlar, kiĢinin kendi nefsi için ve kendi dıĢındakiler için olmak üzere, iki
alanda kullanılır.
Ġnsanın kendi nefsi içinde, Allah (CC) ile olan iliĢkileri de var-dır.
Kendi dıĢındakilere iliĢkin olan tezâhürleri ise, insan haklarını da içerdiği
için, bir insan için îmandan sonra insan hakları, tezahürlerin en
önemlilerinden birini teĢkil etmektedirler.
Ġnsan Hakları
Bir îmanlı Müslüman ya da mü‟min, kendini Allah‟a (CC) affettirebilir. Son nefesinde kendisine belki îman da nasip olabilir. Ama
üzerinde insan hakkı varsa, hak sâhipleriyle helallaĢmamıĢ ise, o zaman onun
iĢi çok zorlaĢır.
Ω
Anonim, Mümin Allahtan Ümit Kesmez, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198718480234420&id=168980416541560, En Son EriĢim
Târihi: 28.09.2013.
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Bu satırların yazarı olarak, “Karada Ģehit olanların kul hakları hâriç,
bütün günahları af olur.” Ģeklindeki bilgiyi epey zamandan beri biliyordum.
Zaman geçtikçe, burada söz konusu olan, kul hakkının önemini daha da iyi
anlamaya, bu yüzden bu konuda bugün, “belki geçmiĢte daha az titizlik
göstermiĢimdir.” diye de, daha fazla endiĢe duymaya baĢlamıĢ bulunuyorum.
Çünkü her geçen gün insan yeni yeni bilgiler elde etmektedir.
Zaman geçtikçe, insanlara âit haklar çerçevesinde, kazanılan yeni
bilgiler, bu endiĢemde haklı olduğumu doğrulamaktadır. Nitekim içinde
bulunduğumuz, 21. Yüzyıl‟ın en önemli evrensel konusu ve meĢgalesi de,
insan hakları değil mi?
GeçmiĢ reisicumhurlarımızdan Turgut Özal da çocuklarına, insan
hakları konusunda dikkatli olmalarını, özellikle tembih ediyor-muĢ… Bunu
kızı, yazmıĢ olduğu hâtıralarında, söylüyor… Kul hakkı, hele Müslüman
olmayanların hakları bu durumu, daha da tehlikeli olarak,
katmerleĢmektedir.
Her Ģeyden önce, insan hakkı ile Allah (CC) hakkının farkını, iyi
bilmelidir! Fîl Sûresi‟nde de bildirildiği gibi, Ebrehe Kâbe‟yi yıkmak için,
büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüyünce, bu güçlü orduya karĢı koymaya
kimse cesâret edememiĢtir. Mekkeliler, dağlara çıkarak, Mekke‟yi
boĢaltmıĢlardır. Ebrehe‟nin öncü kuvvetleri, KureyĢ‟in bütün mallarını sürüp
götürmüĢ… Bunların içinde KureyĢ‟in ulusu (büyüğü) olan, Abdülmuttalib‟in
200 devesi de var…
Ebrehe, Himyerîler‟den Hunata adında birisini, Mekke‟ye göndermiĢ,
“Git” demiĢ, “bu beldenin reisini, Ģerîfini bul, ona Ģöyle söyle: „Melik diyor
ki, „Ben sizinle harp etmek için gelmedim ancak Ģu Beyt‟i (Kâbe‟yi) yıkmak
için geldim. Eğer bize harp ile karĢı koymazsanız, bizim sizin kanlarınıza
ihtiyacımız yok‟, Ģâyet benimle harp etmek istemiyorsa, onu al bana getir.”
demiĢ...
Nihâyet beklenen hâdiseler Ģu Ģekilde cereyan ediyor / etmiĢtir:
Huzûra getirilen Abdülmuttalib, gayet iri ve çok yakıĢıklı, insanlar
güzeli bir insan idi. Ebrehe onu görünce, ona tâzim ve ikram etmek için,
kendinden aĢağı oturtmayı uygun görmez, yanındaki divânına oturmasını da
HabeĢlilerin görmesini istemez. Bunu üzerine, kendisi, divânından inip
minderine oturur. Abdülmuttalib‟i de berâberinde ya-nına oturtur. Sonra
tercümanına, „Ġsteğin nedir? diye söyle ona‟, der.
Tercüman Abdülmuttalib‟in isteğini sorar.
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Abdülmuttalib:
“Ġsteğim, Melîk‟in sürdürmüĢ olduğu iki yüz devemi bana geri
vermesidir.” der. Ebrehe tercümanına söyle söylemesini ister:
“Ben seni görünce gözüme büyük görünmüĢtün, Fakat söz söyleyince
gözümden düĢtün! Ben senin dinin ve atalarının dini olan Beyt‟i (Kâbe‟yi)
yıkmaya gelmiĢken, sen onu bırakıyorsun da, bana sürdürmüĢ olduğum iki
yüz deveni mi söylüyorsun?”
Bu konuĢmayı buraya alıĢımın sebebi, Abdülmuttalib‟in, Ebrehe‟nin
sorusuna, vermiĢ olduğu cevapta Allah (CC) hakkının açıkça belirtilmesidir.
Abdülmuttalib‟in cevâbı Ģöyle olur:
“Ben o develerin sâhibiyim, o Beyt‟in (Kâbe‟nin) ise bir Rab‟bi
vardır, onu menedecek odur.”
Bunun üzerine Ebrehe, “Benden menedemez!” diyerek bu söze îtiraz
eder. Abdülmuttalib ise, “Ben ona karıĢmam, iĢte sen, iĢte O!” diye karĢılık
verir. Nihâyet Ebrehe, Fil Sûresi‟nde anlatıldığı gibi, tuzla buz edilmiĢtir /
olmuĢtur:
“Görmedin mi Rab‟bin fil sâhiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını
boĢa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuĢlar gönderdi. Onlara çamurdan
sertleĢmiĢ taĢlar atıyorlardı. Ve onları, yenilmiĢ ekin yaprağı gibi yaptı26.”
Ģeklinde anlatıldığı gibi Ebrehe, Allah‟a (CC) ve O‟nun Beyt‟ine karĢı
büyüklenmenin ve cüretinin cezâsını hak etmiĢ oluyordu.
Ġnsan hakları konusunda bu satırları yazmama beni, Er-Râzî‟nin
aĢağıdaki incelemesi zorlamıĢtır:
Er-Râzî önce, “KureyĢ kâfirleri eski zamandan beri Kâbe‟yi putlarla
doldurmuĢ değil miydiler?” Ģeklinde sorusunu soruyor, sonra Kâbe‟nin
putlarla doldurulmasını, yıkılması ile (duvarlarının tahrip edilmesiyle)
karĢılaĢtırıyordu. Putlarla doldurulması husûsunda:
“Bu ise hiç Ģüphe yok ki, Kâbe‟nin duvarlarını tahrip etmekten daha
çirkin, daha büyük suçtur.” diyor ve merak ettiğini Ģöyle bir soru ile
belirtiyor:
“O hâlde, Allah Teâlâ o azâbı niçin (Kâbe‟yi) yıkma kastında
bulunanlara musallat kıldı da, onu putlarla dolduranlara musallat etmedi?”
ġimdi bu sorunun cevâbını bir de siz düĢününüz!

26

Fil Sûresi, âyet 1-5.
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Aslında Er-Râzî‟nin, kendi kendine, yapmıĢ olduğu bu irdelemenin
sebebi, Allah (CC) hakkı ile insan haklarının (kulların haklarının) açıkça
ortaya dökülmesini sağlamak içindi.
Er-Râzî, bu son sorusuna da, yine bizzat kendisi, cevâp vererek,
konuyu oldukça açıklığa kavuĢturuyor. “Çünkü…” diyerek açıklamaya
baĢlayan Râzî, açıklamasını Ģöyle sürdürüyor:
… “Kâbe‟ye putları koymak Allah‟ın hakkına tecâvüz, Kâbe‟yi
yıkmak ise, halkın hakkına tecâvüzdür. Bunun benzeri yol kesenler, kânuna
karĢı gelen kâtillerdir. Bunlar Müslüman olsa bile, Ģer‟an öldürülürler.”
“Hâlbuki kocamıĢ, ihtiyar, kör ve sabih savmea (manastırlarda
ibâdete çekilen) kadınlar, kendi hallerinde iken, kâfir iseler de,
öldürülmezler. Çünkü bunların halka zararları dokunmaz”.
ġimdi gördünüz mü „insan hakkı‟ ya da günümüz söylemiyle, „Ġnsan
Hakları‟ neymiĢ? Ya da 1965‟li yıllardan beri ve özellikle son yıllarda,
çeĢitli kânunsuz eylemlerle, yürüyüĢ güzergâhlarında cam ve çerçeve
indirmelerle, ateĢe verilen, çeĢitli binâ ve vâsıtalarla, yaralama ve
öldürmelerle, zarara uğratılan, kamunun ya da halkın hakkı neymiĢ? Konuyu
Elmalılı Hamdi Yazır (RhA©) Ģöyle özetlemektedir:
“Bunun özeti, Allah‟ın ġerîat‟ında (Ġslâm‟da) dünyâya âit cezâ,
kulların haklarına zarar ve tecâvüz dolayısıyladır. Yalnız Allah‟ın hakkı olan
hususta azap, asıl Âhiret‟tedir27.”

Ezanların susturulması, bilimsel açıdan negatif dalgaların çoğaltılması, bu ise
zulmet ve bereketsizliğin artırılması demektir. Hâlbuki Ezan gibi islâmî
değerlerlerin uygulanması ise bilimsel açıdan pozitif dalgaların artırılmasıdır.
Pozitif dalgaların artırılması ise, rahmetin su gibi, dereler gibi akması demektir...
Böyle durumlarda madalyonun arka yüzünü de düĢünmemiz gerekiyor. Her
durumda olduğu gibi, her bir olayda iki sayfa açılır. Hak (doğru-gerçek) ve bâtıl
(gerçekdıĢı) sayfaları… Ġnsanların birçoğu, câhil ya da ârif veyâ îmanlı olup
©
27

“Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 9, sayfa 485.
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olmamasına göre, kalben ya da fiilî olarak, Hak (doğru-gerçek) ve bâtıl (gerçekdıĢı)
sayfalarından biri tarafına geçer.
Böyle durumlarda birçok arkadaĢımın, dıĢtan fiilî olarak, bâtıl tarafta olduklarını
görünce o kadar çok üzülüyorum ki… Çünkü onlar, bilgisizliklerinden dolayı
sonlarının ne olacağından bile habersizler!28

Ġyilik ya da Kötülüğe Öncü Olmak
Ġyilik ya da kötülüğe öncü olanlara iyilik ya da kötülük için birer pay
ayrılır. Ġyilik ya da kötülüğe öncü olanlara iliĢkin âyet ve ilgili hadisleri bir
kez daha ele alalım:
“Kim güzel bir iĢte aracılık ederse, ona o iĢin sevâbından bir pay
vardır. Kim de kötü bir Ģeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay
vardır. Allah her Ģeyi gözetip karĢılığını verir29.”
“Haksız olarak öldürülen her kiĢinin kanından bir pay, Âdem‟in ilk
oğluna ayrılır. Çünkü o, insan öldürme çığırını ilk baĢlatan kiĢidir30.”
“Ġnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevâbı
gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir Ģey eksilmez.
BaĢkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günâhı gibi
günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir Ģey eksilmez31.”
“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap
vardır32.” “Bir iyiliğe önderlik edenlere bir sevap payı veyâ bir kötülüğe
önderlik edenlere de bir günah payı ayrılmakta…” olduğu gerçeğine göre, bu
iyilik veyâ kötülüğün Kıyâmet‟e kadar yapılması hâlinde, bunlara sebep
olanların ne derece sevap veyâ günah kazanacaklarını da bu Matematik
hesaplamalar, gözlerimizin önüne sermektedirler.
Merhâmet Ve ġefkât
KıĢ mevsiminde karda üĢümüĢ ve büzülmüĢ olan, bir kediciği görünce,
bir hayvanın, „Rab‟bını, düĢmanını ve sâhibini tanıdığı‟ aklıma geldi ama
belli ki, bu kediciğin sâhibi gâlibâ yok, dedim, kendi kendime…

28
ttp://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/iste-tutuklanan-darbe-girisimcisi-komutanlar8477ÜÜhttp://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/iste-tutuklanan-darbe-girisimcisi-komutanlar-8477,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogani-vurun-diyen-hain-de-yakalandi-194567.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/helikopteri-kullanan-hainin-rutbesi-sokuldu-194553.html
http://www.haber10.com/guncel/suikast_girisiminde_bulunan_13_subay_ve_astsubay_tutuklandi-643289
29
Nîsâ Sûresi, âyet 85.
30
Buhârî, Cenâiz 33, (R.S. C.2/s.25)
31
Müslim, Ġlim 16 (R.S. C.2/s.31).
32
Müslim, Ġmâre 133, Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, Ġlim 14.
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ĠĢte bu kediciğin içinde bulunduğu durum, Cennet‟e gitmek isteyenler
için, belki bir fırsattır. Kim bilir? Çıkar ve menfaat uğruna kırk takla atan
modern insanlar için, Cennet, bu kadar mı gereksiz oluyor, anlamıyorum?
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Siz yerdekilere Ģefkat göstermezseniz, göktekiler de size merhâmet
etmez.” diyor. Bu nedenle, „Evreni ayakta tutan, Allah‟ın, (CC),
yarattıklarına gösterilen merhâmet ve Ģefkâttir.‟ dense bu, pek de abartılı
olmaz, zannediyorum.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Eğer aranızda çokça rükû eden
yaĢlılar, takvaya sarılmıĢ gençler, süt emen çocuklar ve otlayan hayvanlar
olmasaydı (yaptığınız isyanlar yüzünden) üzerinizdeki göğü demir, yeri kuru
bir çöl ve toprağı da sâfi kül yapardım. Böylece, gökten bir damla olsun
yağmur yağdırmaz, yerden bir tek yeĢillik çıkartmaz ve üzerinize azâbı dâimî
kılardım“ demektedir.
Bu hadisle, Allah‟ın (CC) diğer yarattıklarından baĢka, hayvanlara
verdiği önemini ve onlara yapılan, yardımın da ne kadar güzel bir hareket
olduğunu vurgulamak istiyorum.
Bu cümleden olmak üzere, atalarımız da bu hususlarda çok hassastılar.
Ġslâm ve Türk düĢmanı avukat Guer, Türk Milleti olarak, bu güzel
hasletlerimiz hakkında, “Türk Ģefkati hayvanlara bile Ģâmildir.” dedikten
sonra Ģu örneği vermektedir:
“Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu
adamlar, sokak baĢlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar.
Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını önlemek için, bir fakire para
verip, sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a bile rastlamak mümkündür...
Birçokları da sırf azât etmek için kuĢçulardan kuĢ satın alırlar. Bunu yapan
bir Türk‟e bir gün, yaptığı iĢin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı
ve Ģu cevâbı verdi: „Allah‟ın rızâsını tahsîle yarar‟.”
Hititliler‟in Ģu duâsı, bize aslında, çoğu anlamsız, faydasız ve yorucu
hayâtımızı düzene sokma konusunda, neler söylemiyor ki:
“Tanrım beni yavaĢlat! Aklımı sâkinleĢtirerek kalbimi dinlendir!
ZamÂnın sonsuzluğunu göstererek bu telaĢlı hızımı dengele! Günün
karmaĢası içinde bana sonsuza kadar yaĢayacak tepelerin sükûnetini ver!



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Sertan, Kudsî Hadis , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://sertancobanoglu.wordpress.com/2010/07/06/kudsi-hadis-03/, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013..
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Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği, belleğimde yaĢayan akarsuların
melodisiyle yıka, götür!”
“Uykunun o büyüleyici ve iyileĢtirici gücünü duymama yardımcı ol!
Anlık zevkleri yaĢayabilme sanâtını öğret; bir çiçeğe bakmak için
yavaĢlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okĢamak için durmayı, güzel bir
kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyâlara dalabilmeyi
öğret!”
Günümüzde böyle duâlara daha çok ihtiyâcımız var. Yardıma muhtaç
hayvanların ihtiyaçlarıyla uğraĢmak da, yapılan böyle duâların somutlaĢmıĢ
bir Ģeklidir, bence...
Eğer böyle duâ eder de, duâlarımız kabul olursa ya da örnekte olduğu
gibi, bunu somutlaĢtırırsak, biliniz ki bütün streslerden, maddî, mânevî,
hastalıklardan kurtulmamız kolaylaĢacaktır, can sıkıntılarından da,
tabiatıyla…
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Ameller niyete göredir.” Sözüne
göre sevaplar, niyetlerin güzelliklerine göre verilir. Ġyi bir niyet, bir iĢi sâlih
bir iĢ, dolayısıyla da, nâfile bir ibâdet durumuna getirir. Allah‟ın (CC) rızâsı
gözetilen her iĢ, sâlih bir amel özelliğini taĢır. Hz. Peygamber (SAV)
Efendimiz, Sa‟d bin Ebî Vakkâs‟a, Ģu tavsiyede bulunmuĢtur:
“Allah rızâsı için baĢkasına yiyecek ikram etsen, sevap kazanırsın;
hattâ eĢinin ağzına verdiğin bir lokmayla bile, sevap kazanırsınµ” Bu hadise
göre ibâdette, esas olan nîyettir. Niyet yapmadan kılınan namazın ibâdet
sayılmaması nasıl doğruysa, ibâdet olsun diye, Allah (CC) rızâsına bağlanan
her türlü meĢrû iĢ de, nâfile ibâdet sayılır. Yeri gelmiĢken bir veciz sözü de
hatırlatmadan geçmeyelim. Söyleyen diyor ki:
“Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O hâlde, yardıma muhtaç olan bir
insana nasıl yardım edeceğinizi düĢününüz ve ona göre hareket ediniz.”
Buhârî ve Müslim‟de bildirildiğine göre, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, ashâbına (arkadaĢlarına) aĢağıdaki olayı anlatmıĢtır:
“Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrâfında
dolaĢıp duruyordu. Ġsrâiloğulları‟ndan fâhiĢe bir kadın onu gördü; hemen
çizmesini çıkardı ve onunla kuyudan su çekerek onu suladı. Bu yüzden o
kadın bağıĢlandı.”33
µ

.Buharî, Vesâyâ, 2; Müslim, vasiyet, 5; Tirmizî, Vesâyâ, 1.
Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Selâm 155.
33
Temiz, M., Hayır Ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ Ve Sabrın Dinî Hükümleri, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
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“Allah bizimledir” demek Hak uğruna çalıĢmak değil midir? Bu cümlenin yorumu
Ģudur:
“Bizler, ellerimizden geldiği kadar gerçeklere bağlı kalıyor ve de gerçekdıĢılıklara
hiç îtibar etmiyoruz. Bilimsel açıdan da biliyoruz ki, Gerçekler (Hak) hep baĢarı ve
gerçekdıĢılıklar (bâtıl) hep hezîmet getirir.
Böyle îmanlarımız dolayısıyla Allah (CC) bizimledir.
ġunu da biliyoruz ki, yüzde yüz gerçeklere (hakka) dayanan Ġslâmî Îman, sonuçta iki
cihan mutluluğu, gerçekdıĢılıklar (bâtıl) ise en azından hayatta umutsuzluk,
Âhiret‟te Cehnnem ateĢi getirir!34

Câhillerin Dünyâsı
Basit bir benzetmeyle ifâde etmek gerekirse, Allah‟a (CC) mahsus
olan, temel sıfat bilgilerinden yoksun olup da, Allah (CC) hakkında, uluorta
konuĢanların hâlleri en basitinden, meselâ dört iĢlemi bilmeden, hesap
yapanların, yarım yanlıĢ bulunan sonuçları göre, davrananların iĢleri gibidir.
Allah (CC) hakkında temel bilgiden yoksun olanların konuĢmalarına
bir bakınız! Meselâ bu konuda bilgisiz olan, bir genç Ģöyle diyor:
“Eğer tanrı varsa dünyâyı niye yaratmıĢ? Eğer imtihan etmek içinse,
bana bu çok saçma geliyor. Ayrıca, insan dinini nesnel koĢullara bağlı
olarak seçiyor. Bu dünyâ hiç de imtihan dünyâsına benzemiyor. Teizmα

LERĠ.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi, 07.01.2014.
34
Îman Testi, Allah‟a (CC) YaklaĢtıran Ya Da Allah‟tan (CC) UzaklaĢtıran En Kıymetli Amel (ĠĢĠbâdet)
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ,%20ALLAH‟A%20YAKLAġTIRAN-UZAKLAġTIRAN%20AMEL.pdf
α
Teizm: Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına
inanma.
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anlamsız... Deizmµ de anlamsız geliyor. Tanrı varsa, niye inasanlıkla
ilgilenmiyor. Ateizmß en mantıklısı geliyor, bana…”
Diğer bir gencimiz ise:
“Ben bilime inanıyorum. Bilimse Ģimdiye kadar bize tanrı var ya da
yok diye bir Ģey söylemedi.”
“Bildiğim kadarıyla o yüzden benim söyleyebileceğim tek Ģey
„bilmiyorum‟ oluyor. Hem var ya da yok, bir Ģey fark etmez.”
“Önemli olan tanrının olup olmadığı değil, bizim insan olup
olmadığımız... Ne de olsa herkes, her Ģey kendinden sorumlu değil mi?”
Ģeklinde fikir beyan ediyor.
ġu andaki Halkımız‟ın da, böyle daha önce, Ġnönü Ve hempaları‟nın
mâneviyat tırpanından geçenlerin torunları olduklarını düĢünürseniz,
aĢağıdaki resimden de esimlendiği gibi, Halkımız‟ın mâneviyat haritasının
doğal yaratılıĢ tabiatının ve Ġslâmî Ģuurunun sağlamlığı ya da Batı özlemiyle
yanıp tutaĢanlarımızın ahlâkî ve insânî konulardaki dönüĢümleri konusunda,
bir fikir sâhibi olabilirsiniz!
Ġnönü Ve hempaları‟nın maddî ve mânevî tahrifat ve tahribatının, en
basitinden, zamanımızdaki bir çeĢit meyveleri sayılan bu câhillik ortamında
yetiĢen ve devlet kademelerini iĢgal eden yöneticilerin, meselâ teröristler
tarafından, Halkımıza uygulanan, örneğin Doğu Anadoludaki Hendek Zulmü
diyebileceğimiz, insanlık dıĢı davranıĢlarda sergiledikleri duyarsızlıklara
kadar etkileri olabileceğini hiç tahayyül edemiyor musunuz?
Ġnönü Ve hempaları‟nın maddî ve mânevî tahrifat ve tahribatına
rağmen, aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi, Ġslâmî ve Millî âidiyetlerini
kaybedenlerin yanında, muhafaza eden, vatandaĢlarımızın sayısı da,
Elhamdülillah, az değildir!
Ġslâmî bilgiye ya da Ġslâmî Ģuura sâhip olanlar, örneklerini yukarıda
görmüĢ bulunduğunuz, gençlerin her bir cümlesinin muazzam câhillikleri,
büyük tezatları içerdiğini hemen görürler.

µ
Deizm, evrenin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmekle berâber, dinlerin ilâhi olduğunu kabul etmeyen bir
akım. Deizmin bakıĢ açısına göre, Tanrı baĢlangıçta evreni yaratmıĢ ve sonra iĢleyiĢine karıĢmamıĢtır. Dinler ilâ-hî
değil, insan yapısıdır.
ß
Ateizm, tanrı tanımazlık, bir tanrının varlığına inanmamaktır.
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Teröristler Kürt vatandaĢımızın evini ne hâle getirmiĢler! Yazık ki, çok yazık!
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Yakın târihlerde Doğu Anadolu‟daki Hendek Zulmü‟nde Devletimiz‟in yürüttüğü
hizmetlerden görüntüler…
Bu resimlerde aynı zamanda Hendek Zulmü‟ne uğramıĢ vatandaĢlarımıza
Devletimiz‟in Ģefkat ve yardımı da görülüyor / görülmektedir…
1950‟lerden önce, Ġnönü Zihniyeti‟nin hüküm sürdüğü dönemlerde, Ģehrin görünüĢü
bozuluyor diye, Ģehirlere sokulmayan köylü vatandaĢlarımızı Ģimdi Devletimiz,
gerektiğinde sırtında bile taĢıyacak insanlığa yükselmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
VatandaĢlarımız bir zamanlar, baĢörtülü oldukları için, aĢağıdaki resimde de
görüldüğü gibi, garnizonlara ya da askere giden oğullarının yemîn törenlerine bile
alınmadıklarını bildiğim için, bendeniz bu durumu Ģimdi ancak, „Neredeeen nereye!‟
sözü ile özetleyebiliyorum35…
Zerreden kürelere kadar her Ģeyin yaratıcı olan Allah (CC) bakınız ne diyor?
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?36“

Aslında câhillerin câhillikleri, bilenler nezdînde, o kadar açık
görülmektedir ki! Çünkü câhillerin sordukları sorular da, çoğu kere câhilce
olmaktan öteye geçemiyor. Meselâ inkârcı bir câhil, âlimin birine aĢağıdaki
Ģu üç soruyu sorar:
35

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/bu-ulusalci-chp-var-ya-asik-veyseli-bile-ulusasokmamisti-3462.html
36
Temiz, M, Bilgi Noksanlığı-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı Ġnternet Elektronik

Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son EriĢim Târihi,
13.05.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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1-Allah varsa bana göster bakalım!
2-Her iĢi Allah yaratıyor da neden suçlu cezâ çekiyor?
3-Mademki, Ģeytan ateĢten yaratıldı, o hâlde Cehennem ateĢi ona
nasıl etki edebilir? Bu bir mantıksızlık değil mi?

Resmin üstünde görülmekte olan bayan, Halkımız‟ın bozulmamıĢ mânevî Ģuûru
hakkında, altındaki bayanlar ise, Batı özlemiyle yanıp tutĢmanın ahlâkî ve insânî
konulardaki dönüĢümleri hakkında, bir fikir verebilecek özellikler içermektedir.
Ġnönü Zihniyeti olarak tasvir edilen bu bâtıl Zihniyet mensupları, bilimsel
olarak çok büyük bir dönüĢüm geçirmiĢlerdi. Örneğin bizzat yaĢayamadıkları,
uyamadıkları ya da uygulayamadıkları, meselâ, „insan hakları‟ ya da özgürlük gibi,
evrensel kavram veyâ gerçekleri ya da seçilen ve / veyâ kendi durumlarına ya da
amaçlarına uygun düĢen, bâzı vicdânî durumlarları bir düĢününüz. Bunlarla biikte
bir de fakirlik, yoksulluk gibi bir kısım insanlar için kaçınılamaz durumları
sloganlaĢtırmakta ve / veyâ istismar etmekte o kadar çok usta olmuĢlardır ki! Ġnsan,
böyle bir durumla karĢılaĢtığında, ĢaĢırıp kalıyor… Atatürkçülükleri de, bilimsel
açıdan, yalnızca bu istismar hastalığı içine girmektedir37. Siz de inceleyiniz,
göreceksiniz ki, samîmi Atatürkçülük de, örneğin Menderes gibi, yalnızca Ġnönü
Zihniyeti dıĢında olanlarda kaldığını göreceksiniz.

37
Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Âlim bu soruları büyük bir soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir
kerpiç parçası alıp inkârcının baĢına okkalı bir Ģekilde indirir.

Bu hassâsiyet Ġslâmî Ģuurun bir sonucudur, elbette!

BaĢı yarılan inkârcı, soluğu mahkemede alır. Hâkim, âlim zatı
getirterek, onu hesâba çeker:
Bunun baĢına kerpiç vurmuĢsun, öyle mi?
Âlim Ģöyle cevap verir:
Bana üç soru sormuĢtu, ben de sorularına karĢılık cevap olarak
kerpiçle vurdum.
Hâkim bu cevâba biraz ĢaĢırır! Nasıl, yâni?
Âlim, anlatayım, der ve devam eder:
„Allah varsa bana göster demiĢti.‟
„BaĢının acıdığını (ağrıdığını) iddiâ ediyorsa, (Ģimdi) o da bunu bana
göstersin.”
“Ġkinci olarak da her Ģeyi Allah yaratıyorsa, suçlu neden cezâ
çekiyor, dedi.”
“Mademki, onun dediği doğruysa, Ģimdi niçin beni mahkemeye
vererek cezâlandırmak istiyor?”
“Üçüncü olarak da ateĢten yaratılan Ģeytana Cehennem ateĢi nasıl
etki yapar, diye sordu. Dolayısıyla, bunun cevâbını kerpiç tuğla verdi:
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„Topraktan yaratılan kendisine, yine topraktan olan kerpiç nasıl etki
etti, böylece görmüĢ oldu.‟
Sonuç
Çoğu gençlerimizin hattâ insanlarımızın, Ġslâmî temel bilgilerden ne
kadar yoksun olduklarını, ne kadar tutarsız ve tezatlar içinde olduklarının,
tezatlar içinde kıvrandıklarının da, fakında olmadıklarını görüyoruz.
Bu câhillerimizin hâlleri meselâ postulat denen, „Ġki noktadan bir
doğru geçer‟ ya da „Ġki noktadan sonsuz eğri geçer‟ temel prensiplerini
öğrenip kabul etmeden sırasıyla, Düzlem Geometri ya da Eğ-risel (Küresel)
Geometri‟deki çeĢitli teorem ve problemler üzerinde, bilimsel olarak, fikir
tartıĢması yapanların durumları gibidirler. Böylelerinin, her bir sözleriyle, ne
büyük „çamları devirdiklerini‟ konunun uzmanlarının görmesinde olduğu
gibi; her Ġslâmî konuda uluorta konuĢan câhillerin de, geçeklerden ne kadar
uzaklarda kaldıklarını, aynı zamanda, „devirdikleri her çam‟ karĢılığında, ne
kadar da büyük günahlara girdiklerini, ancak Ġslâmî konulara hâkim olanlar
anlamaktadırlar. „Câhil cüretli olur” ataformülümüz gereğince Ġslâmî
câhillerimizin böyle davranıĢları, eskilerimizin deyimiyle, tam bir „kara
câhillik‟ olmaktadır.
Günümüzün, iĢte bu yüzden, en korkunç özelliklerinden birisi, hiçbir
temel bilgileri olmadığı hâlde, çoğu insanların, yukarıdaki gençler gibi,
Ġslâmî konular üzerinde cesurca fikir tarıĢmalarına girmeleri ve benim
kanaatime göre deyip konuĢmaya baĢlayarak, doğru-yanlıĢ, tutarlı-tutarsız,
mantıklı-mantıksız her özel ve nefsî düĢüncelerini, Ġslâm adına gündeme
getirmeleri, değil midir?
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CÂHĠLLĠK, YALAN VE YALANCILIK
Özler:
Dikkat ediniz
ya da tekrar inceleyiniz,
bütün kötülüklerin baĢının câhillik
olduğunu göreceksinzdir. Örneğin Mühendislik
kariyeri olan câhil bir iĢ adamı, rüĢvet alıp vermede hiç mahzur
gömediği gibi, câhil olan kariyer sâhibi bir doktor da organ kaçakçılığı
yapmakta bir mahzur görmez.
Bu nedenle câhilliğin giderilmesi, ahlâkî
seviyeyi yükseltir. Buradaki geniĢ açıklamalar, aslında
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun, „aklın gönül tarafından kontrol edilmesi
gerektiği‟ tezinin bir yorumunu oluĢturuyor…
Ġki cihan saâdetini isteyen herkesin,
ne yapıp yapıp, önce câhilliğini giderecek yollar
araması gerekiyor…
GelmiĢ ve gelecek bütün Müslümanların
îmanları toplansa, yine Hz. Ebû Bekir‟in îmanı ağır gelir.
Hadis
“Eğer dilemiĢ olsaydık, herkese Hidâyetini
verirdik fakat tarafımdan Ģu söz verildi: „Elbette ve elbette
Cehennem‟i bütün cin ve insanlardan dolduracağım!”
Secde Sûresi, âyet 13

Hak Ve Bâtıl Mücâdelesi
Târih boyunca meydana gelen bütün olaylarda, özet olarak, doğru
yolda olanlarla yanlıĢ yolda olanların savundukları görüĢ, iddiâ ve / veyâ
tezlerin, karĢılıklı mücâdelesi vardır. Buna Kültürümüz‟de doğru (hak)-yanlıĢ
(bâtıl) mücâdelesi denmektedir38. Bu mücâdele, konum, zaman ve mekâna
göre, çeĢitli Ģekillere girebilir. Ama bu esâs değiĢmemektedir.
„Hak-bâtıl‟ mücâadelesi olarak adlandırılan bu mücâdelede, „Hak‟ ve
„bâtıl‟ kelimeleri, birer kavram olarak, çok çeĢitli anlamları içerseler bile bu,
38
Temiz, M., Hak Ve Bâtıl Mücâdesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HAK%20VE%20BÂTIL%20MÜCÂDESĠ.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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esâsında, „hak‟ kelimesinin tüm doğru ya da gerçek-leri, „bâtıl‟ kelimesinin
ise tüm yanlıĢ ve geçekdıĢılıkları içermesi demektir. Ġslâmî alanda „hak‟
kelimesi, Hak Ģeklinde büyük harfle baĢlatılırsa, bunun yüce Allah‟ı (CC)
gösterdiği bilinir ama hak olarak yazıldığında, bundan daha çok, ele alınan
konudaki „gerçekler‟, yâni doğrular kastedilir.
Adlandırma ne olursa olsun, hayatta insanlar, hak-bâtıl mücâdelesi
bakımından, ana esasta, doğru ile yanlıĢ (dürüst olmama) sıfatları içinde iki
gruba ayrılırlar /ayrılabilirler / ayrılmaktadırlar...
Hak tarafında haklı olarak düĢünülen, birinci grup insanlar doğruyu
göstermek, hakkı hâkim kılmak isteyen insanlardır. Ġkinci grup insanlar ise,
örneğin bâzılarının çıkıp da Ģu savcımızı öldürenlere39, „ben onlara terörist
diyemem40„ demeleri gibi, meselâ yanlıĢı doğru göstermek çabası içinde
olan, yanlıĢlığı yâni bâtılı savunurlar. Bu iki gruba mensup olan insanların
dıĢında, ayrıca birinci ya da ikinci ana gruba, derece derece yakın ya da
derece derece uzak olan insanlar vardır. Netice olarak insanlar, birinci ya da
ikinci ana grup etrâfında kümelenmiĢler demektir. Bu kümelenmenin,
sitematık açıdan esas olarak, doğru (hak) ve yanlıĢ (bâtıl) çevresinde olduğu
açıktır.
Ġslâm‟da „Hak‟kın gizlenmesi, baĢka bir ifâdeyle, kavram anlamında
“Hak‟kın, yâni Allah‟ın (CC)” kabul edilmemesi demektir. Ya da görüldüğü
gibi, baĢ harfi küçük olarak yazılmıĢsa, ifâde, „hak‟kın‟ gizlenmesi veyâ
kabul edilmemesi Ģeklindeyse, ele alınan, tartıĢılan ya da konuĢulan konu /
konulardaki, doğru ve / veyâ doğruların yâni ger-çeğin / gerçeklerin kabul
edilmemesi veyâ örtülmesi anlamınını taĢır. Sonuç olarak kavram açısından
bakılacak olursa, “Hak‟kın ve / veyâ „hak‟kın” örtülmesi, doğruların veyâ
gerçeklerin kabul edilmemesi demektir. Bilimsel olarak bunun tam
kavramıyla söylemesi gerekirse, bu bir “küfür”, yâni “gerçeğin örtülmesi”
anlamını taĢır. Bunu yapana ise „küfr-örtmek‟ mastarından türetilmiĢ,
bilimsel olarak, doğruyu, Hak‟kı ve / veyâ „hak‟kı örten anlamında, „kâfir‟
adı veriliyor / verilmektedir.
Sizin anlayacağınız kısaca kâfir, bilimsel açıdan, gerçeği ve / veyâ
gerçekleri, baĢka bir ifâdeyle, doğruları örten anlamındadır. Yok-sa çoğu
câhillerin düĢündükleri gibi, hakâret etmek için uydurulmuĢ bir Ģey değildir.
Gerçekleri kim kabul etmezse, o kiĢi bilimsel açıdan, bu kelime ile anlatılır /
anlatılabilir.

39
Hürriyet, ġehit Savcı Mehmet Selim Kiraz terzilik yaparak okumuĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28614635.asp, En Son EriĢim Târihi: 02.04.2015.
40
Haber.com, Savcıyı Öldürenlere Terörist Diyemem, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberler.com/tarik-akan-savciyi-vuranlara-terorist-diyemem-7149299-haberi/, En Son EriĢim Târihi:
02.04.2015.
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Ġslâmî konulardaki gerçeklerin gizlenmesi için gösterilen çabaların
derece ve çeĢitlerine göre, „küfrün‟, yâni gerçekleri örtmenin, gerçekleri
kabul etmemenin‟ de, derece ve kademeleri vardır. Bunlar, Ġslâmî açıdan, hâl
ilmi (ilmühâl) kitaplarında tafsilâtıyla bulunmaktadır. Arayan bulabilir.
Bugün piyasamızde bulunlardan, Prof. Dr. Cevat AkĢit Hocaefendi‟nin
yayımlamıĢ bulunduğu, 30 ciltlik Mebsût adlı eseri ile Ömer Nasuhi Bilmen
Hocaefendi‟nin Büyük Ġslâm ilmuhâli tereddütsüz tavsiye edilebilenler
arasında bulunmaktadırlar.

Kadın futbolcu Müslüman oldu, ülkeyi salladı! “Birçok arkadaĢım Ġslâm‟dan
etkilendi41”
Hakkı görmek, ne kadar güzel!
“Allah‟ı Tanıdım Ve Bana Yardımını Hissettim” diyor, Müslüman olan bu genç
kız…

Gerçek, GerçekdıĢılık Ve Ġlmin Gerekliliği
ġurası muhakkaktır ki, her doğruya karĢı, doğrunun karĢısında
olanların birleĢmeleri, her zaman kolay olmuĢtur / olmaktadır. Bu sebeple
hadiste, “Küfür tek millettir42.” denmiĢtir. Küfredenler, yâni gerçeği, doğruyu
kabul etmeyip örten ya da örtmeye çalıĢanlar, böyle bir grupta toplanırlarsa,
bunların karĢısında olanlar da, ikinci bir grubu oluĢturlar.. Bu ikinci
gruptakiler Ģüphesiz ki, Ġslâm‟a inanmıĢ olanlar, yâni Müslümanlardır.

41
https://www.yeniakit.com.tr/haber/kadin-futbolcu-musluman-oldu-ulkeyi-salladi-bircok-arkadasimislamdan-etkilendi-462836.html
42
Kütüb-i Site: 5/247
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Müslümanlar hep birlikte tek bir ümmeti, yâni Ümmeti Muhammedi,
meydana getirirler43.

Evet! Hakkı görmek, çok güzel!44

Özetlemek gerekirse bugün dünyâda üzerinde, gerçek ve tam bir
bilimsel sınıflamya göre, iki Millet vardır. Birincisi Ümmet-i Muhammed,
yâni Ġslâm Milleti, ikincisi ise Küfr Milleti‟dir.
Müslümanlarınµ içinde olup da, gerçekleri, doğruları tereddütsüz
kabul edip, süzülerek ayrılmıĢ olanların her birine, mü‟min diyoruz.
Mü‟minler, Allah(CC) ve Peygamberimiz (SAV) tarafından, bildirilmiĢ olan
gerçekleri aynen kabul eden Müslümanlardır45. Gerçekleri aynen kabul
edenler, “Mü‟minler kardeĢtirler.” hadis meali gereğince, Allah‟ı (CC) ve
43
Eygi, M.ġ., Müslüman Ümmeti ve Atatürk Milleti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Musluman_Ummeti_ve_Ataturk_Milleti/13975#.VRaTDOmKDDc, En
Son EriĢim Târihi: 23.03.2015.
44
Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf
µ
Okuyucu, Müslümanların, münâfıklarla mü‟minler topluluğundan oluĢtuğunu, bir münâfığın Allah
(CC) indinde gerçekten bir kâfir fakat Müslümanlar nazârında mü‟min gözüktüğünü bilmelidir.
45
Temiz, M., Maddî ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2Fmadd%25C3%25AE%2520ve%2520m%25C3%25A2nev%25
C3%25AE%2520%25C3%25A2lemdek%25C4%25B0%2520ba%25C5%259Fvuru%2520de%25C4%259Ferler%2
5C4%25B0.doc&ei=RIRFUumrFoTNtAa2voEw&usg=AFQjCNGSWMaEdHN_ZPsdfJiBD9f0y6mr0A&sig2=eWNR
1aiZ_H04of-UAdYuNg, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2013.

46
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

O‟nun gönderdiklerini aynen kabul eden, sağlam bir bir topluluk meydana
getirirler46. Bunlara kısaca mü‟minler topluluğu da diyebiliriz. 21. Yüzyıl‟ın
bu ilk çeyreğinde mü‟minlerin sayısı azdır ama istatistikler, 2050‟li ve
2070‟li yıllarda, bu sayının artacağını göstemektedir.
ġimdi konuĢmalarda ya da yazılarda çok sık olarak geçen „olay‟
kelimesini, örnekler vererek, bilimsel anlamda anlatmaya çalıĢalım.
Örneğin kapıcı bir hırsızın, bahçedeki mâvi renkli ve iki tekerlekli
bisikleti, saat tam 12,05‟te alıp kaçtığını görse, burada bisikletin çalınması
bir olaydır. Bu olaya iliĢkin olarak meselâ, “Bisiklet 12,05‟te çalındı”
cümlesi olaya âit bir cümledir. “Kapıcı hırsızı gördü” ya da “Çalınan
bisikletin rengi mâvi idi” veyâ “Çalınan bisiklet, iki tekerlekli olandı” gibi
çeĢitli cümleler de tanımlanabilir. Bu cümlelerin her biri, bilimsel açıdan,
birer önermedir.
ġimdi, “Bisiklet 12,05‟te çalındı” önermesini ele aldığımızda
bisikletin çalındığı zaman için yalnızca bir „doğru‟ zaman vardır, o da
yalnızca 12.05‟tir. Bunun dıĢında verilen bütün zamanlı önermeler,
„yanlıĢ‟tır. Yâni olaya âit meselâ, “Bisiklet 10,05‟te çalındı”, “Bisiklet
02,05‟te çalındı” “Bisiklet 12‟de çalındı” gibi önermelerin her biri „yanlıĢ‟tır.
Benzer Ģekilde “Kapıcı hırsızı gördü”, “Vâli hırsızı gördü”, “Öğrenci
hırsızı gördü”, “Kapıcı hırsıza dayak attı” ya da “Kapıcı hırsızı görmedi” gibi
olay tanımlarından yalnızca doğru olanı, “Kapıcı hırsızı gördü” ile
tanımlanan cümledir.
Bu örnekte “Kapıcı bir hırsızın, bahçedeki mâvi renkli ve iki
tekerlekli bisikleti, saat tam 12,05‟te alıp kaçtığını gördü” temel önermesi ele
alınmıĢtır. Bu önermeye uygun düĢmeyen örneğin, “Çalınan bisikletin rengi
mâvi idi”, “Çalınan bisikletin rengi kırmızı idi” ,”Çalınan bisikletin tekerleği
patlaktı”, “Çalınan bisikletin farları kırıktı”, “Çalınan bisikletin boyası
yoktu”, veyâ “Çalınan bisiklet demire bağlıydı” gibi önermeleri de birer birer
düĢününüz… BaĢta tespit edilerek ele alınan esas önemeye göre, burada
yalnızca biri doğru‟dur, o da “Çalınan bisikletin rengi mâvi idi” önermesidir.
Bunun dıĢındaki diğer önermelerin hepsi yanlıĢtır.
Demek ki, tespit edilmiĢ bir temel olaya iliĢkin yalnızca bir doğru, bir
ile sonsuz arasında çok sayıda yanlıĢ vardır.
ĠĢte görüldüğü gibi, Evren‟de her sâniye milyonlarca olay meydana
gelmektedir. Bir olaya iliĢkin olarak, belirlenmiĢ her bir önerme için,
görüyorsunuz ya, bilimsel açıdan, yalnızca bir doğru (gerçek) ama
milyonlarca yanlıĢ (bâtıl-gerçekdıĢılık) bulunur / bulunmaktadır.
46
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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Benzer tanımlar, ileri sürülen, bir fikir ya da iddiâ için de yapılabir.
Yâni bir fikir ya da iddiâ için de, yalnızca bir doğru, birden fazla yanlıĢ
vardır.
Bilim Adamı, Ġlim Adamı Ve Hakîm47
Meselâ fizikî ya da elektrik veyâ hastalık konuları gibi, maddî olaylara
iliĢkin doğruları (gerekleri) öğrenmeye, tahsil, kariyer ya da meslek denir.
Elektrik konusunda tahsil ya da kariyer yapan, bir Elektrik Mühendisi;
hastalık konusunda tahsil ya da kariyer yapan, bir doktor olabilir. Bu tür
tahsil yapmıĢ olanlar, iĢi daha da ilerletirlerse, sağlanan ihtisaslaĢma
sonunda, o ilgili konuda, bir bilim adamı da olabilirler. ġimdi ele alınan bu
örnekteki ilim adamları, tahsil edilen elektrik ve/ veyâ hastalık konusundaki
doğruları bildikleri için, meslek hayatlarında karĢılaĢtıkları her türlü
yanlıĢları, kendiliklerinden anlayabilir, ortaya çıkarabilirler48.
Benzer Ģekilde mânevî olaylara da örnekler verebiliriz. Örneğin
mânevî bilgilerin tahsiline örnek olarak, meselâ Hadis Ġlmi, Kur‟an ilmi gibi
konuları verebiliriz. YaĢamda karĢılaĢılan her bir fikir, Ģey ya da olayın
uygulanması sırasında, bunların Ġslâmî ilimlere uygun olanları, „hak‟
kavramıyla, uygun olmayanları ise, bâtıl kavramıyla temsil edilmektedir.
Dolayısla hayatta, her bir Müslümanın yaĢamına iliĢkin olarak, bir hak
sayfası, bir de bâtıl sayfası oluĢur / oluĢmaktadır.
Bir Müslümana Ġslâmî îtikat ve Ve Kültürel Ġstikâmet bilgilerinin
verilmesine, eğitim ya da tebiye veyâhur da genel olarak gerçek ahlâk
bilgileri denebilir. Bu Ġslâmî bilgileri ilerletenlere, derecesine göre, hoca
veyâ ilim adamı denir. Ġslâm ilim adamları, hadis ilmi ve / veyâ Kur‟an ilmi
konularındaki, bilgi derecelerine göre, doğruları yâni gerçekleri bildikleri
için, meslek hayatlarında karĢılaĢtıkları her türlü yanlıĢları, kendiliklerinden
anlayabilir, ortaya çıkarabilirler. Ġslâm‟da, en az, günlük yaĢam için gerekli
olan Ġslâmî Îtikat ve Ve Kültürel Ġstikâmet bilgilerini bilmeyenler, câhil
sözcüğü ile anılırlar.
Bugün çoğu insanımız, câhil kiĢi ile tahsilsiz kiĢiyi bir saymaktadır.
Hâlbuki tahsili olmayan bir kimse, Ġslâmî Îtikat ve Ve Kültürel Ġstikâmet
47
Temiz, M., Bilimin Ġslâm‟daki Yeri „Sünnetullah‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMĠN%20ĠSLÂM‟DAKĠ%20YERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMĠN%20ĠSLÂM‟DAKĠ%20YERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2013.
48
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bilgilerine sâhip olabileceği için, bu kiĢi çâhil değildir ama bir meslek ya da
kariyer sâhibi olabilmek için tahsil yapmamıĢ olabilir.

Mehmed Efendi‟nin, “Çocuğunuz dindar olsun” sözünden aslında câhil olmasın!”
anlamını çıkarmalıdır. Yâni çocuğa Ġslâmî Îtikat Ve yeteri kadar amelî bilgiler
verilmeli ve çocuk bunları hayâtında uygulamalı demek istemektedir.
Ya, çocuğum hümanist olsun diyenlere ne diyeceğiz, Hocam? Bu devirde, en yakın
arkadaĢa bile, hayırlı bir tavsiye dahî yapamaz hâle gelmiĢ durumdayız49…

Hayatta baĢka alanlar da vardır: Sosyal alanlara, örneğin târih, ahlâk,
din, dil, sanât ve benzeri kültürel konulara iliĢkin, gerçek veyâ doğruların
öğrenilmesi de vardır. Bunlar milleti meydana getiren öğelerdir. Bu
konuların hepsi birden kültürel doğrular olarak biliniyor / bilinmektedir.
Bizim Kültürümüz‟ün Ġslâmî gerçeklerle uyuĢan doğruları daha çoktur. Bir
Müslümanın, yeteri kadar, Ġslâmî bilgi ve îtikat yanında kendi kültürüne âit
doğruları öğrenmesi, Milletimiz‟in devamlılığı için, gerek Ģartlar içindedir.
Milletimiz‟in devamlılığının gerek ve yeter Ģartı ise, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmet‟le birlikte, tembellikten kaçmak ve çalıĢmaktır.

49

Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf
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Halkımız için esas olan unsurlara da değinebiliriz. ġöyle ki bir insan
ve / veyâ Müslüman, en azından, mesleğine iliĢkin Kültürel doğruları ve /
veyâ Ġslâm Îtikatını öğrenmek zorundadır.
ġimdi Ģu söze ağırlık vermek gerekiyor:
Çocuklarınıza Ġslâm Ve Kültürünüz‟ün temel doğrularını öğretirseniz
ileride, yâni hayatta, onlar karĢılaĢtıklarını, öğrendikleri bu gerçek doğruları
referans kabul ederek, yâni bu doğrularla karĢılaĢtırarak, yanlıĢları doğrudan
doğruya ayıklayabilirler. Bu tarz bir baĢarı, çocuklarımıza kazandırılmıĢ olan
temel eğitim ya da terbiye sebiyledir. Eğitimin içindeki mânevî ve ahlâkî
esasların, olmazsa olmazlardan olduğunu, tekrar vurgulamak gerekmektedir.
Mânevî ve ahlâkî eğitimin noksan olduğu bir bilgilenme ya da kariyer, eğitim
olmaz, tahsilden öteye geçemez! Bu baĢlığı Ģu tanımla bitirebiliriz:
Öyle bir kimse düĢünüz ki, bu kimse aynı zamanda hem bilim adamı
ve hem de ilim adamı ise, bu kimseye kategorik olarak Kül-türümüzde hakîm
denmektedir.
Câhil ve Cehâlet
Her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin doğrunun (gerçeğin) bilinmesi,
bilim ve/veyâ ilim gerektirir. Bu ne demektir?
Bu ifâde tersinden düĢünülürse bu, „KarĢılaĢılan her bir fikir, Ģey ya
da olayın gerçeğini yakalayamayan bilgisizler, bunların her birinin sonsuz
sayıdaki yanlıĢlarına kapaklanırlar‟ demektir. Ġslâmî
Ve Kültürel
bilgisizliğe cehâlet, cehâlet içinde bulunan kimseye câhil; maddî bilgisizliğe
bilgisiz ya da tahsilsiz veyâ kariyersiz dendiğini bir kere daha hatırlatmakta
fayda vardır.
“Bilgi Kuvvettir”
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet konularındaki bilgisizlerin ya da
câhillerin, doğruyu bulma gibi, bir dertleri olmadığı için, yanlıĢ endiĢeleri de
yoktur. Bunlar her konuda ataktırlar. Bu yüzden atalarımız, “Câhil cesur
olur” demiĢlerdir. Buradan çok önemli bir sonuç daha çıkmaktadır. Hak
(gerçek) karĢısında küfredenlerin birleĢmeleri de daha kolay olur / oluyor /
olmaktadır. Aslında bu durum aynı zamanda, tek olan, gerçeğin (hakkın)
gücünü gösteren bir kıstastır da…
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Dünyâda bütün dinlerin yalnızca Ġslâm‟a düĢman olmalarının
temelindeki gerçek de budur. Tek gerçek din Ġslâm olduğu için, kimse,
örneğin Hindistan‟da ineğin tanrı kabul edildiği, gerçekdıĢılığıyla
uğraĢmıyor, görüyorsunuz… Bu ne demek?
Bu, “Tek gerçek din olan Ġslâm karĢısında, yanlıĢlara kapaklanmıĢ
olanlar, bâtılda (gerçekdıĢılıklarda) bir araya gelmiĢ, „Küfür tek millettir‟
demektir.
Her devirde gerçekleri, doğruları yaĢatmak / yaĢamak zor olmuĢtur.
Bu zorluk cehâletin çokluğu ile doğru orantıldır. Bu nedenle bu gün Ġslâm‟ı
yaĢamak, daha da zordur. Peygamber (SAV) Efendimiz‟in “Bir gün gelecek
ki, Ġslâm‟ı yaĢamak, elde kor ateĢi tutmak gibi olacaktır” hadîsi asrımızda
tahakkuk etmiĢtir. Çünkü, câhillik hat safhaya geldiği için insanların
çoğunluğu (nun nefisleri), hep yanlıĢlarla haĢır-neĢir olduğu gibi, Milletin
temsilcilerinin çoğunluğu da politika yâni yalancılıkla ile uğraĢmaktadır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, “Siyâset, içine yalan karıĢtırılmadan
yapılan idâreciliktir.” diye târif ediliyor… O hâlde politika‟nın, „Bir hedefe
varmak için karĢısındakilerin duygularını okĢama, zayıf noktalarından veyâ
aralarındaki uyuĢmazlıklardan yararlanma ve benzerî yollarla iĢini
yürütmek” Ģeklindeki idârî tarza politika denir.” Ģeklinde târif edildiğine ve
bu tanımın Batılıların idârî tarzı olduğuna dikkat edilmelidir!50.
Bu durum, Allah‟ın (CC), “Cehennem‟i cin ve insanlarla
dolduracağım51.” hükmünün gerçekleĢeceğini de gösteren açık bir iĢâret-tir.
Gerçeğin gizlenmesi konusunda bir tânesi daha vardır ki, küçük ve
önemsiz gibi görünmesine rağmen, zararı ve tahrîbâtı çok daha bü-yüktür. Bu
yalan ve yalancılıktır,
Yalan Ve Yalancılık
Yalan, küfür kadar olmasa bile, içinde gerçeğe aykırılık olduğu için,
bir nevi gerçeğin gizlenmesi veyâ yanlıĢ olarak tanıtılmasıdır. Bu yönüyle
küfre yakınlığı daha fazla olduğu için52, yalancılığın tehlikesi daha çok
büyüktür. Peygamberimiz (SAV), bunun önemini Ģu sözleri ile
belirtmektedir:
50
Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit SavaĢı , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
51
Secde Sûresi, âyet 13: “Eğer dilemiĢ olsaydık, herkese hidâyetini verirdik fakat tarafımdan Ģu söz
verildi: „Elbette ve elbette Cehennem‟i bütün cin ve insanlardan dolduracağım!‟”
52
Temiz, M., Yalanın Bilimsel ve Mantıksal Formülü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf
En Son EriĢim Târihi: 03.11.2013.
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“Îman ve yalan, aynı anda bir arada olamaz.” Ya da “Bir Mü‟min,
hiçbir zaman hâinlik yapmaz ve yalan söylemez53,54.”
Bu ifâde, tersinden seslendirilirse, hâinlik yapanın ya da yalan
söyleyenin Mü‟min Müslüman olamayacağı gibi bir tehdidi taĢımaktadır. Bu
yüzden Ġslâmî kitaplarda, meselâ dil âfetleri gibi, konularda yalan ve
yalancılık bahsi, küfür kelimesinden hemen sonra gelmektedir
GeçmiĢ bir târihte Fazîlet Partisi‟nin II. Olağan Kongresi oluyordu.
TV‟de kanalların birinde bu konuda bir açık oturum yapılıyordu. Biraz
dinledim. O sırada sol görüĢlü bir gazeteci:
“Parti baĢkanına 60 dakika, rakip adaya ise 15 dakika vermiĢler.
Demokrâsi bu ise...” gibi istihzâlı bir üslupla, Kongre‟de süre adâletsizliği
yapıldığını ileri sürmüĢtü. Bunu duyunca, hakîkaten ben de o anda Fazîlet
Partisi yöneticilerine kızmaya baĢlamıĢtım:
“Çünkü”, diyordum kendi kendime, “Hem sen adâletten, eĢitlikten,
demokrasiden bahsedeceksin ve bu kavramları Ģiddetle savunacaksın, hem de
bu kurallara daha Ģimdiden açıktan açığa uymamaya baĢlayacaksın!
Kızmakta haklıydım, çünkü gazeteci TV‟deki o beyânı ile beni, aslı
yanlıĢ olan, bir duruma gerçekten inandırmıĢtı. Ġçinde bulunduğum o öfke
içinde döndüm, TV‟de Fazîlet Partisi‟nin kongresindeki konuĢmaları
dinlemeye baĢladım. Tam o sırada parti baĢkanının 60 dakika civârında süren
konuĢmasından sonra, sıra rakip baĢkan adayına gelmiĢti.
Divan baĢkanı kürsüyü ona bırakırken, “Rahat rahat konuĢabi-lirsin,
bir süre kısıtlaması yok, zamanı istediğin kadar kullan!” demesin mi?
Bunları duyduğum anda, öfkemden kan beynime fırlamıĢtı, âdetâ!
Fakat bu öfke, bu sefer tam tersine, beni yanıltan o gazeteciye karĢı idi. Onun
ufak gibi görünen bir yalan beyânı, beni öfkelendirmeye yetmiĢti de, artmıĢtı
bile!

53
Anonim, “Ġhlâs, amelin özü mesâbesindedir. Bu sebeple bir hadîs-i Ģerifte bu durum Ģöylece ifâde
edilir: „Ey insanlar biliniz ki (mü‟min) kalpler Ģu üç Ģeyde hâinlik yapmaz (onları tam olarak yerine getirir). Ameli
sırf Allah rızâsı için yapmak, idârecilerin hayrını istemek, Müslümanların cemaatine bağlı kalmak... Zirâ,
Müslümanların duâsı onları arkalarından kuĢatır. (Darimî, Mukaddime 24.)‟ Alın-dığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.islamseli.com/guzel-ahlak-sifatlari/19728-ihlasin-sozluk-ve-terim-anlami.html, En Son EriĢim Târihi:
3.05.2011.
54
Anonim, Hadis-i ġerifler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mngmet.8m.com/rich_text.html, En Son EriĢim Târihi: 3.05.2011. “„Ey Allah'ın Resulü!‟ dedik, „Mü'min
korkak olur mu?‟ „Evet!‟ buyurdular. „Pekiyi cimri olur mu?‟ dedik, yine: „Evet!‟ buyurdular. Biz yine, „Pekiyi
yalancı olur mu?‟ diye sorduk. Bu sefer, „Hayır!‟ buyurdular.”
“ġu dört Ģey kimde bulunursa tam bir münâfık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu
terk edinceye kadar bir münâfıklık vasfını taĢır. Bu vasıflar Ģunlardır: KonuĢtuğu zaman yalan söy-ler, söz verdiği
zaman sözünde durmaz, anlaĢma yaptığı zaman vazgeçer, düĢmanlık yaptığı zaman da sı-nırı aĢar ve daha çok
kötülükte bulunur.”
http://www.ehlibeyt-nuru.com/forum/viewtopic.php?p=1906&sid=d88ac2938afc19716d334f598a89b843
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Çünkü o gazetecinin birkaç sâniye içinde birkaç kelime ile
mırıldandığı yalanının bende etkisi çok büyük olmuĢ ve maddî ve mânevî
bünyemde tahribat yapmıĢ ve hiddetlenmeme sebep olmuĢtu.
Dikkatinizi, ufak gibi görünen, bir yanıltmanın bile meydana
getirdiği, etkilerin büyüklüğünü idrak etmeye yoğunlaĢmanıza çekmek
istiyorum.
Gerçek olan Ģudur ki, insanın maddî ve mânevî bünyesi, hep
doğrularla geliĢmek, yanlıĢlarla tahrîbâta ve strese düĢmek ve yıpranmak
eğilimi taĢımaktadır. Dolayısıyla, Kültürümüz‟de yalanın yasaklanmasının
nedeni, gerçeği gölgelemesi ve tahrip edici özelliği dolayısıyla yâni îman
târifiyle uyuĢmaması sebebiyledir55.
Doğrular, yaratılıĢa uygun güzel ve sağlıklı birer referans sa-yıldığı
ve olumlu sonuçlar doğurduğu hâlde, yalan ve yalancılık, doğruluktan olan
sapmalarla ilgili olarak, o nispette çirkin olmakta, zararlı etkisini insanın
maddî ve mânevî bünyesinde hemen göstermektedir.
Bir toplumda yalancılığın artması, doğruların, yanlıĢlar arasında
kaybolmasına sebep olur. Öyle ki yeni yetiĢen genç dimağlar, yalan ve
yanlıĢları doğru olarak algılamaya, sonunda doğruları yanlıĢ görmeye baĢlar,
maddî ve mânevî düzen bozulur. Sonuçta, kiĢiler arasında baĢ gösteren güven
bunalımı o toplumu temelinden sarsacak bir duruma gelir. Yalan ve
yalancılığın tahrip edici bu özelliğinden dolayı, bu davranıĢın Ġslâmî
müeyyideleri çok ağırdır. Buna karĢılık yalancılığın tam tersi olan, doğruluk,
dürüstlük gibi meziyetlerin üstünlüklerine de diyecek yoktur.
Bu ahlâki meziyetlerin en üstününe Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟den sonra, Sıddîk unvânıyla, Hz. Ebû Bekir (RAΩ) sâhip olmuĢtur.
Bu sebepledir ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz,
“GelmiĢ ve gelecek bütün Müslümanların îmanları toplansa, yine Hz. Ebû
Bekir‟in îmanı ağır gelir56,57.” demiĢlerdir.
55
Temiz, M., Îman Testi, Allah‟a (CC) YaklaĢtıran Ya Da Allah‟tan (CC) UzaklaĢtıran En Kıymetli
Amel (ĠĢ-Ġbâdet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ,%20ALLAH'A%20YAKLAġTIRAN-UZAKLAġTIRAN%20AMEL.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ,%20ALLAH'A%20YAKLAġTIRANUZAKLAġTIRAN%20AMEL.docx YA DA
, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
56
Anonim, Hz. Ebû Bekir'in Îmanı, Allah Resûlü (SAV) ġöyle Buyurdu: “‟Rüyâmda hesap günü Hz.
Ebû Bekir‟in îmanıyla diğer bütün ümmetlerimin îmanı tartılıyodu. Hz. Ebû Bekir „in îmanı bütün ümmetimin
imanından ağır geldi.‟ buyurmuĢtur.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.islamiyet.gen.tr/hadis-iserif/38189-hz-ebu-bekir39in-imani.html, En Son EriĢim Târihi: 3.05.2011.
57
“Eğer, Ebû Bekr‟in îmanı, bütün halkın/insanların îmanı ile muvazene edilse / karĢılaĢtırılsa,
Ebû Bekr‟in îmanı daha ağır gelecektir”(Tuhfetu‟l-Ahvezî, 7/298-ġamile). Kenzu‟l-Ummal‟da ( h. No: 35614)‟de
ise, “bütün halkın” yerine, “bütün yeryüzü sakinleri” tâbiri kullanılmıĢtır. Sahâvî, bu hadisin sâhih olduğuna iĢâret
etmiĢtir (bk. el-Mekasıdu‟l-hasane, 1/555). Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Îman tezâhürü… Ya da resim aynen îmanın resmi gibi…

Sonuç
Dikkat ediniz ya da tekrar inceleyiniz, bütün kötülüklerin baĢının
câhillik olduğunu göreceksinzdir. Örneğin mühendislik kariyeri olan bir iĢ
adamı, rüĢvet verip almada hiç mahzur gömediği gibi, câhil olan kariyer
sâhibi bir doktor da organ kaçakçılığı yapmakta bir mahzur görmez. Bu
nedenle câhilliğin giderilmesi, ahlâkî seviyeyi yükseltir. Buradaki geniĢ
açıklamalar aslında Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun, „aklın gönül tarafından
kontrol edilmesi gerektiği‟ tezinin bir yorumunu oluĢturuyor /
oluĢturmaktadır…
Ġki cihan saadetini isteyen herkesin, ne yapıp yapıp, önce câhilliğini
giderecek yolları araması gerekiyor. Çünkü iĢin ucu îmana dayanıyor…
Yoksa aldanmak çok kolay!

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10915/ebu-bekir-in-imani-bir-kefeye-ummetimin-imani-bir-kefeyebirakilirsa-ebu-bekir-inki-agir-basar-diye-bir-hadis-var-mi-varsa-kaynagi-nedir.html, En Son EriĢim Târihi:
3.05.2011.
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AYDINLANMA KURÂMI (TEORĠSĠ)
TOLSTOY‟UN HAYAL KIRIKLIĞI VE ÎMAN GERÇEĞĠ
Özler:
Hele, Tolstoy‟un,
“Ben kimim ve Evren nedir?”
ya da “Niçin varım? Ve de Evren niçin var?” gibi
sorulara karĢı felsefe hakkındaki, “Felsefe bunu cevaplamadığı gibi,
kendisi de zâten bu soruları sormakla yetinmektedir.” Ģeklindeki sözü çok
anlamlıdır.
Huzur ve mutluluğu bulmak için, sâdece Allah‟ın (CC)
sanâtını ve inceliklerini kavramak yetmemekte, bu bilgilerden
etkilenerek hayranlık duyup O‟nu birlemek, ululamak ve O‟na
kulluk yapmak gerekiyor. Îmansız ve takvâsız kalan Bilim ve Felsefe
iĢte böyle bir serap sunuyor.
“Yazar yoldaĢlarımın hayat görüĢleri Ģu Ģekildeydi.
Genel olarak tekâmül devam etmektedir ve bu tekâmülde en
büyük rol, biz fikir üreten insanlara düĢmektedir.”
“Akla hemen Ģu soru gelebilir:
„Ben ne biliyorum ve ne öğretebilirim?‟
Bu kuramda (teoride) açıklandığına göre, bunun
bilinmesine gerek yoktu. Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğretir…”
“Bir Sanâtçı
olarak yazıp çiziyor
ve insanları eğitiyordum.
Ama ne öğrettiğimi ben de bilmiyordum
ve bu iĢin karĢılığı belli bir ücret alıyor, nefis
yemekler yiyor, hârika bir yerde kalıyor, muhteĢem
kadınlarla birlikte oluyor ve mükemmel bir câmiânın içinde
yer alıyordum.”
“Ünlü biriydim, bu da öğrettiklerimin doğru Ģeyler
olduğunu gösteriyordu58.”
“VaroluĢa
iliĢkin soruların
çözümleriyle ilgilenmeyen
sâdece kendi alanlarıyla ilgili bilimsel
sorulara yanıtlar veren o bilim dallarına baktığınızda,
insan aklının gücü karĢısında mest oluyorsunuz ama peĢînen de cevap
verememektedirler.”
58

Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 12, 2005, Ġstanbul.
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“Bu bilimler basitçe bu soruları görmezden
gelmekte ve Ģöyle demektedirler:
„Ne olduğunuz ve
niçin yaĢadığınız sorusuna
verilecek bir cevâbımız yok, biz bu soruyla
meĢgul de olmayız‟.”
„Ama eğer, ıĢığın kânunlarını
ve Ģekillerini, sayıların ve miktarların iliĢkilerini,
aklınıza hükmeden kânunları bilmek istiyorsanız, bunların hepsine
verilecek açık, kesin ve doğruluğu sorgulanamaz cevaplarımız var‟ 59.”
Tolstoy
Yâni her kim, Ġslâm‟a tam uyarsa her zaman,

"Zikrediyor" demektir, Rab‟bini muntazaman…
Ġmâm-ı Rabbânî
„Özgürlük Sapıklığı‟
Kitabın yazarı olarak Lise‟de iken, sınavları kazanarak, Tübitak
Bursiyeri olmuĢtum. Bu nedenle 1966 yılında Ġstanbul‟da Erenköy Kız
Lisesi‟nde, TÜBĠTAK tarafından organize edilen, bir aylık Yaz Oku-lu‟na
katılmıĢtım.
Yaz Okulu‟nda iken, Türkiye‟nin tanınmıĢ bilim adamları ge-liyorlar,
seminerler veriyorlar ve onlarla toplu olarak gezilere gidiyorduk.
Bir defâsında da kirâlanan bir feribotla Marmara Denizi‟ne
açılmıĢtık…
Boğaz Ġçi Üniversitesi‟nden ve TÜBĠTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Fikret. Kortel de, bize eĢlik edenler arasındaydı. Tekâmül Nazariyesi de
denilen Aydınlanma Kurâmı‟nı (Teorisi‟ni), bu gezi sırasında ilk defâ, ondan
dinlemiĢtik… Hiç unutamam! Onunla bilim konusunda topluca sohbet
ederken, “Bir gün gelecek insanın beyni öyle geliĢecek ki, Aydınlanma
Kurâmı‟na göre, sonunda insan tanrılaĢacak…” demiĢti.
ġimdi anlıyorum ki, o da Batı‟da 18 ve 19. yüzyılardaki, teknik
geliĢmelerden haddinden fazla etkilenmiĢti. Ġlk defâ duyduğum, böyle bir
görüĢe o zaman pek ihtimal vermediğimi hatırlıyorum.
Rus yazarı Tolstoy da, aklını baĢına toplayana kadar, bu bâtıl
akımdan nasibini almıĢtır.
Çünkü “Tekâmül Nazariyesi‟ine ya da Aydınlanma Kurâmı‟na göre,
akılını kullanacaksın, bilim ve Sanât‟ta ilerleyecek, tekâmül edecek
(geliĢecek) ve sonunda özgürüğünü kazanacaksın”deniyordu…
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Tolstoy diyor ki:
“Sanât‟ın anlamına ve hayâtın tekâmülüne olan bu inanç, bir dindi
ve ben bu dinin papazlarından biriydim60.”
Dinlerin gereklerinden tamâmen sıyrılan ve sanki kendilerini hapisten
kaçarak hürriyetlerini kazanan kiĢiler gibi hisseden, bu aydınlanmacı
insanların tipik yaĢayıĢlarını Tolstoy Ģöyle tasvir ediyor:
“Yazar yoldaĢlarımın hayat görüĢleri Ģu Ģekildeydi. Genel olarak
tekâmül devam etmektedir ve bu tekâmülde en büyük rol biz fikir üreten
insanlara düĢmektedir.”
“Akla hemen Ģu soru gelebilir: Ben ne biliyorum ve ne
öğretebilirim?”
“Bu Kuram‟da (Teori‟de) açıklandığına göre, bunun bilinmesine
gerek yoktu. Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğretir…”
“Bir Sanâtçı olarak yazıp çiziyor ve insanları eğitiyordum. Ama ne
öğrettiğimi ben de bilmiyordum ve bu iĢin karĢılığı belli bir ücret alıyor, nefis
yemekler yiyor, hârika bir yerde kalıyor, muhteĢem kadınlarla birlikte oluyor
ve mükemmel bir câmiânın içinde yer alıyordum.”
“Ünlü biriydim, bu da öğrettiklerimin doğru Ģeyler olduğunu
gösteriyordu61.”
Tolstoy tarafından anlatılan bu felsefî hayâtın, yanlıĢ olduğunu idrak
edenlerin sayılarının da artması yanında bile, baĢka türevleriyle birlikte de
az olsa devam ettiğini, toplumların çeĢitli katmanlarındaki acı
meyvelerinden, bugün daha da kolay görebiliyoruz.
„Dinsizlik Düdüğü‟ Ve Bilim
Ne yazık ki bu sapıkların düdüğü, belli çevrelerde, bugün de
ötmektedir. Dünyâ ölçeğinde bâzıları da vardır ki bunlar, ya hevâ ve
heveslerinden dolayı, doğruları ve gerçekleri tanımazlar ya da din deyince
gerçeklerle ilgisi olmayan, fikrî bir eğlence, sistem veyâ âdeti anlarlar /
anlamaktadırlar. Onlara göre din ilimden sayılmaz. Hele hele bugün bunlar,
bilime dayalı ciddî sayılabilecek, bir (bilimsel) araĢtırmaya Ġslâmî
kaynaklardan bir tânesinin referans verildiğini görmeyegörsünler!
Böyle bir durumda o araĢtırmanın değeri, „Bilim Dini‟ne‟ tâbîolanlar
ve Darvin Teorisi‟ni göklere çıkaranlar nazârında, araĢtırmaya verilen Ġslâmî
60
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referans nedeniyle, birden sıfıra düĢer. Bu zihniyettekiler, böyle Ġslâmî bir
araĢtırmanın adının baĢına „bilim‟ sıfatının getirilmesine de aslâ tahammül
edemezler. Fakat ne yazık ki bugün bilim dünyâsında, hâlâ bunların
düdükleri ötmektedir.
Bunlar, Ġslâmî meselelerin doğru ve gerçeğe uymak demek olduğunu
bilmezler ya da bilmek istemezler.
Dolayısıyla bu çevreler, Ġslâm‟a inanmazlar, inananları olsa bile,
bunların çoğunun kiĢilikleri karıĢıktır. KarmaĢık ruh yapıları, bu kalıptan
kurtulamaz. Çünkü onlara göre Ġslâmî gerçekler, bilim dünyâsında delil
olarak kullanılamaz.
Bunlar Ġslâmî delîlleri, delil olarak, kullananları, hattâ
kullanmadıkları hâlde, sâdece inançlı olanları bile küçümserler, onlara bilim
adamlığını yakıĢtıramazlar. Dolayısıyla pozitif bilim dünyâsında hiçbir bilim
adamı, bu sebeplerden dolayı, kendisi inansa bile, bilime âit çalıĢmalarında,
dine dayanan bir belge ya da delil kullanamaz.
Bu psikolojik baskı dünyânın her yerinde, devamlı canlı tutularak,
Ġslâmî kavramların önem kazanmasının önünü devamlı kapalı tutmaya
çalıĢırlar. Bu yüzdendir ki, bilim alanında tanınmıĢ bâzı bilim adamlarının,
Müslüman oldukları hâlde, Nobel Ödülü‟ne aday olmak istediklerini, aday
olduklarında elenmemek için ise, Müslümanlıklarını gizli tuttukları yazılıdır.
Ateist olmayanların bir kısmı da, aynı sebeplerden dolayı, bu konuda
sağlam olan delil ve ispat yoluna yanaĢmazlar ya da onlarla amel etmekten
hoĢlanmazlar.
Aydın Geçinenlerin Kafa Yapıları
Aydın geçinen bir kısım Müslüman geçinenlerin ise, zihinleri
durmadan Ģüphelere ve vehimlere çekmek için, yalnızca hayal ürünü olan
Ģeylerde, rumuz ve sembollerde, muammâ ve müteĢâbih âyetlerde, boĢ ve


Muhkem Ve MüteĢâbih Nedir?

Muhkem, Osmalıca veTürkçe sözlükte Sağlam, sağlamlaĢtırılmıĢ demektir. „Esaslı ve dayanıklı‟
anlamına da gelen muhkem, terim olarak, mânası kolaylıkla anlaĢılan, haricî bir yoruma ihtiyaç göstermeyen ve tek
anlamı olan demektir. Muhkem kelimesi, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakıĢta anlaĢılan, mânası açık
ve net olan, niteliği ve içeriği (seçikliği ve açıklığı) belli olan Kur'ân'ın sârih söz ve âyetlerine denir.
Sözlükte benzeyen anlamına gelen müteĢâbih ise terim olarak; mânası kolaylıkla anlaĢılmayan, birçok
mânaya açık olup bunlardan birini tâyin edebilmek için haricî bir delîle ihtiyaç duyulan kelimedir. Ne anlama
geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakıĢta anlaĢılmayan, mânası açık ve net olmayan, niteliği (seçikliği) belli olsa da
içeriği (açıklığı) belli olmayan, Ģâban ayında değil de ramazan ayında oruç tutulması ve namazların sayısı gibi
mânası akılla kavranamayan söz ve âyetlerdir.
Muhkem ve müteĢâbih kavramları Kur'ân'da geçmektedir. Sağlamlığı, nazmının güzelliği, Ģek, Ģüphe ve
kusurunun olmayıĢı, söz ve anlamında bir zayıflığın olmayıĢı îtibâriyle Kur'ân'ın tamâmı muhkemdir (Hûd, 11/1).
Âyetleri, güzel, beliğ, doğru, âdil, vecîz ve mûcizevî olma bakımından Kur'ân'ın tamâmı müteĢâbihtir
(Zümer, 39/23).
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gerçek dıĢı Ģeyler ararlar. Bunlar müteĢâbih âyetleri, Ģüpheye basamak
yapmak için, muhkem âyetlere karĢı üstün tutarlar. Bu gayretlerinin çoğu,
Ġslâmî kavramların çeliĢkili ve güvenli olmadığını yaymak içindir.
Bunların bir takımı daha vardır ki, dinin hiç anlaĢılmaz olduğunu ve
anlaĢılınca ise, hükmü kalmaz gizli ve sır dolu bir özü olduğu iddiâsıyla,
bütün muhkem âyetleri müteĢâbih âyetlere indirgemeye çalıĢırlar.
Bunlar, her Ģeyi kuĢkulu hâle getirmek, hep garip ve acâip Ģeylerden
bahsetmek, en belli gerçekleri bile, birer efsâne gibi göstermek isterler. Yâni
bunlar, bilinen yolda yürümekten ve yürünmekten hoĢlanmazlar. Sonuçta,
Ġslâm‟ın bir safsata olduğunu yaymak için uğraĢırlar.
AĢırılık çukurlarından birine yuvarlanan diğer bir kısım sapıtmıĢlar
da, kendi bilgileri her Ģeyi çözmeye yetermiĢ gibi, Evren düzeninde, geçmiĢte
ve Ģimdiki hâlde veyâ sonsuza kadar sürecek olan, gelecekte, sanki hiç
bilinmedik bir Ģey yokmuĢ gibi, müteĢâbih âyetlerin gerçekliklerini kökünden
ret ve inkâr ederler.

Anlamının açıklığı ve kapalılığı bakımından âyetlerin bir kısmı muhkem bir kısmı da müteĢâbihtir (Âl-i
Ġmrân, 3/7).
Âl-i Ġmrân Sûresi‟nin 7. âyetinde muhkem âyetlerin, Kur'ân'ın anası (temeli, esası) olduğu, kalplerinde
sapma bulunanların, fitne çıkarmak ve tevilini yapmak için müteĢâbihe uydukları, müteĢâbihlerin tevilini ancak
Allah'ın bildiği, ilimde derinleĢenlerin, „bunların hepsinin Allah'tan olduğuna îmân ederiz‟ dedikleri bildirilmiĢtir.
Ġlimde derinleĢenlerin de müteĢabih âyetlerin tevilini bilebileceğini söyleyenler olmuĢsa da Ġslâm
bilginlerinin çoğunluğu bu âyete dayanarak müteĢâbihi ancak Allah'ın bilebileceğinde ittifak etmiĢlerdir. Ġbn
Abbas'tan bu konuda yapılan rivâyetlerin en sâhihi de bu istik131mettedir (Süyûtî, el-Ġtkan, I/ 642).
Hangi âyetler muhkem, hangi âyetler müteĢâbihtir? Bu husus Kur'ân'da belirtilmemiĢtir. Ġbn Abbas,
Ġkrime ve Katade gibi Kur'ân yorumcuları âyetlerin, îmân edilip amel edilenleri muhkem; sâdece îmân edilen, ancak
amel edilme imkânı olmayanları ise müteĢabihtir demiĢlerdir (Ġtkan, I/640). Bu görüĢ, "ilimde derinleĢenler,
müteĢâbihe îmân ederiz derler." (Âl-i Ġmrân, 3/7) âyeti ile uyuĢmaktadır.
Peygamberimiz (SAV) de müteĢâbihe tâbîolanlara uymaktan sakınılmasını emretmiĢtir (Buharî, VI, 42).
Rağıb el-Ġsfehânî (ö. 502/664), anlamına vakıf olup olmama bakımında müteĢâbih âyetleri üç kısma
ayırmıĢtır; a) Kıyâmet‟in ne zaman kopacağı gibi ancak Allah'ın bilebileceği müteĢâbihler, b) Garîb kelimeler gibi
anlamı ancak bir araĢtırma ve inceleme sonucunda bilinebilen müteĢâbihler, c) ilimde derinleĢenlerin bilebileceği
müteĢâbihler.
Fıkıh usulü bilginleri Ku'ân sözlerini konulduğu mânaya ilgilerinin (delâletlerinin) açıklığı ve kapalılığı
bakımından iki kısma ayırmıĢlardır. Mânaya ilgisi açık olanlar (zâhir, nas, müfesser ve muhkem)… Mânaya ilgisi
kapalı olanlar (hafî-kapalı, müĢkil, mücmel- kısa ve özlü ve müteĢâbih).
Fıkıh usûlü ilminde muhkem; mânası / hükme ilgisi (delaleti) açık olan sözdür. Bu sözün, tevil, tahsîs
(özelleĢtirme) ve neshe ihtimâli yoktur. MüteĢâbih ise mânası / hükme ilgisi (delaleti) kapalı olan, ne anlama geldiği
ancak Allah tarafından bilinebilen sözdür.
MüteĢâbih genel olarak üç kısımdır: a) Sözde olur. Bu da ya tek kelimede veyâ cümlede olur. Kelimenin
müteĢâbih olması; kelimenin ilk anda anlaĢılması zor olmasından kaynaklanır. Sâffât sûresinin 94. âyetindeki
"yeziffûn" kelimesi gibi. Veyâ kelimenin çok anlamlı olmasından kaynaklanır. Sâffât sûresinin 93. âyetindeki
"yemîn" kelimesi gibi. Cümlenin müteĢâbih olması ise, sözün kısa (muhtasar) olmasından kaynaklanır. Enfâl
sûresinin 24. âyetindeki "yehûlü beyne'l-mer'i ve kalbihî" (Allah, kiĢi ile kalbi arasına girer) âyeti gibi. Veyâ sözün
diziliĢinden kaynaklanır. Kehf sûresinin 1-2. âyetleri gibi. b) Mânada olur. Allah'ın eli (Fetih, 48/10), yüzü (Kasas,
28/88), gözü (Tâ-hâ, 20/39) gibi sıfatların ve "elif lam mim" gibi kesik harflerin anlamlarının kapalı olması gibi. c)
Hem söz (lafız) hem mânada olur. "MüĢrikleri öldürün" (Tevbe, 9/5) âyetinde olduğu gibi emrin genel veyâ özel
olup olmayıĢı veyâ "evlenin" (Nisâ, 4/3) âyetinde olduğu gibi emrin vücup (sâbit) veyâ nedb (duâ) ifâde edip
etmemesi gibi…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mumsema.com/islami-kavramlar/115489muhkem-ve-mutesabih-ne-demektir.html, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
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Bunlar anlamadıkları ya da anlayamayacakları bir gerçek iĢitirlerse,
ona da hurâfe, efsâne, deyip geçerler.
Bütün bunların hepsi, onların kalplerinin kayganlığından
(kaypaklığından), çarpıklığından ve haddini bilmezlikten ileri gelmektedir.
DüĢünmekten Alıkoyma Yolları
Müslümanları câhilleĢtirmek ve Ġslâm‟a yaklaĢtırmamak niyetiyle,
aynı zamanda kafaları karıĢtırarak, düĢünmekten alıkoymak için, Dünyâ‟nın
belli merkezlerinde üzerinde çalıĢılarak, “fudamantalist, kökten dinci, hurâfe,
efsâne, komplo teorisi” gibi kalıplaĢmıĢ tılsımlı kelimeler üretilmiĢ ve
üretilmektedir.
Daha açıkçası bu kelimeler, geniĢ halk kitlelerinin sözü edilen
konulara kafa yormalarını önlemek, o konulardaki düĢünme mekanizmalarını kısa devre etmek ve kısacası düĢünme yeteneklerini yok etmek için,
kafa yıkamakla görevlendirilmiĢ ve kaynağı ve sermâyesi ABD‟de bulunan,
propagandist toplum mühendisleri tarafından, ustaca ve bilinçli olarak îcat
edilen kelimelerdir.
Beyin (kafa) yıkamaya dayalı olarak, insanları istenilen konulardan
uzak tutmaya ve istenilen doğrultulara yönlendirmeye iliĢkin olan, bu kelime
üretme yöntemleri, yumuĢak güç kavramı çerçevesinde, günümüzde, Ģiddeti
gittikçe artan bir hızda, kullanılmaktadır.
Bu sebepledir ki insaflı târihçilerin, dinî kaynakların en sağlam
deliller arasında olduğunu, söylemelerine, insanların da Ģuur altlarında
bunun böyle olduğunu bilmelerine rağmen, her tarafın her türlü bilgi ile
dolup taĢtığı günümüzde bile, insanlar böyle, ‟ustalıkla seçilmiĢ kelimeler‟le,
propagandist toplum mühendisleri tarafından yönlendirilebimektedirler. Ve
de insanları konularına göre araĢtırma yapmaktan uzaklaĢtırarak, özellikle
maddî ve mânevî açıdan, en çok yarar sağlayacak olan, değer yargıları ilgili
konulardan, fersah fersah, uzak tutabilmektedirler.
Çoğu kere bu tür beyin yıkamanın zeminini cehâlet, vâsıtasını ise
iletiĢim vâsıtaları, yayınlar ve özellikle basın (medya) olmuĢturmaktadır.
Uyanık olup düĢünmekten alıkoyacak böyle kelimeleri ustaca keĢfetmek ve o
kelimelerin söylendiği maksat üzerine araĢtırmaya koyularak uygulanan
metodu etkisiz kılmak gerekiyor. Zamânında bendeniz „fundamentalist‟
kelimesi üzerine bir araĢtırma yapmıĢtım. O gün bu gün herkes bu kelimeden
korkarken, iĢin iç yüzünü bildiğimden dolayı, o kelimenin gerçekten kendimi
tanımladığını biliyor ve duyduğumda en azından kılım bile kıpırdamıyor.
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Avrupa‟da Rönesans‟la birlikte geliĢen bilim ve fen sahâsındaki
geliĢmeler, dinin devrini doldurduğu, bilimin her Ģeyin uhdesinden geleceği
fikrinin baskın olarak yayılmasına sebep olmuĢtu.
Bu durum, endüstri ve sanâyinin geliĢmesiyle birlikte, bütün dünyâda
büyük dinsizlik akımlarının, sapık teorilerin kurulup yayılmasına sebep
olmuĢsa da bu uzun sürmemiĢtir. Günümüzdeki sapık görüĢlerin çoğu,
Aydınlanma döneminin kalıntılarıdır.
Bilim ve Sanât‟ın Yorumu
Bilim ve Sanât, doğru olarak, ancak noksansız bir kültür zemininde
yorumlanabilir. O kültür zemini bizim Kültürümüz‟dür.
Evren‟in düzenini anlayıp da O‟nun sâhibini tanımayı, bu Evren‟i ve
insanları ne maksatla yarattığını bilemeyenler, hikmetin sırrına eremezler,
aksine, büyük ıstırap içinde kıvranır dururlar. Çünkü bir kudsî hadiste,
“Hikmetin baĢı Allah (CC) korkusudur62.” buyurulmuĢtur.
Bir insan Allah (CC) korkusu olmayınca, Evren‟in bütün bilimini
kavramıĢ dahî olsa, Allah‟ın (CC) murâdına uygun bir yaratılıĢ felsefesine
sâhip olmadığı müddetçe, ne kadar çok Ģey bilse bile, huzur ve mutluluğu
aslâ elde edemez. Çünkü insanın fıtratı yaratılıĢ hikmetine uygun olarak
tasarlandığı için, ona âit mâddî ve mânevî îtikat bütünlüğü sağlanamamıĢ,
„taĢlar yerli yerine oturmamıĢ / yerleĢmemiĢtir.‟
Tolstoy‟un ġüphesi
Yukarıda, Tolstoy‟un Aydınlanma Kurâmı‟ndan Ģüpheye düĢmüĢ
olduğundan, bahsedilmiĢti.
Aydınlanma Kurâmı, aslında gerçek dıĢı, Yahûdi uzmanlarınca
insanları sapıtmak için düĢünülmüĢ, bir uyduruk ve aldatmaca idi. Nitekim
bunun farkına Rus yazarı Tolstoy sonradan varmıĢtır /varabilmiĢtir.
Tolstoy, yukarıda bahsedildiği gibi, önceleri Avrupa‟da baĢlayan
Aydınlanma Kurâmı‟nı göklere çıkarıyor, büyük bir istek ve iĢtahla, onun
nîmetlerinden son derece faydalanıyordu.
Ama onun bu durumu böyle devam etmemiĢtir. Çünkü yaĢı
ilerlemesine rağmen hiç de aydınlandığını, özgürlüğüne kavuĢtuğunu
göremiyor, aklına gelen sorulara kendisini rahatlatıcı cevaplar bulamıyordu.

62
Burkay H. H., Her ġeyin BaĢı Allah Korkusudur, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
//www.cinardergisi.org/menu.php?is=1&busayi=71, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2011
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Aydınlanma Kurâmı‟ndan Ģüpheye düĢen ve mâddî ve mânevî îtikat
bütünlüğünü Hıristiyanlık‟tan derleyemeyen ve bu yüzden de kendisini bir
boĢlukta bulan Tolstoy, hayâtın gerçek anlamını bulmak için, kolları sıvamıĢ
önce bilimi, sanâtı sonra da metafiziği incelemiĢ fakat bunların hiç birisi,
onun sık sık sorduğu:
“Bugün yaptıklarımın ve yârın yapacaklarımın sonucunda ne
olacak?” ya da “Niçin yaĢayayım, niçin herhangi bir Ģeye karĢı bir istek
duyayım, niçin her hangi bir Ģey yapayım?” veyâ “Hayâtımın, beni bekleyen,
kaçınılmaz olan ölümün yok etmeyeceği bir anlamı var mı?” gibi sorularına
tatmin edici bir cevap verememiĢtir63.
Aydınlanma Kurâmı‟na inanmıĢ olan Tolstoy, deneye dayanan,
bilimle ilgili olarak, ilk zamanlar Ģöyle düĢünüyordu:
“Her Ģey geliĢir ve kendisini baĢka Ģeylerden farklılaĢtırır,
karmaĢıklığa ve mükemmelliğe doğru ilerler ve bu devinimini yöneten
yasalar vardır.”
“Sen bütünün bir parçasısın… Bütünü mümkün olduğunca
öğrendiğinde ve Aydınlanma Kurâmı‟nı öğrendiğinde, o bütün içerisindeki
yerini de öğrenmiĢ ve kendini tanımıĢ olacaksın…”
Fakat yıllar geçtikçe hiç de böyle olmadığını hisseden Tolstoy,
gençlik ve olgunluk yılları geçtikten sonra büyümesinin durduğu zamâna
ulaĢınca, geliĢemediğini, kuvvetinin azaldığını hissetmeye, pörsüdüğünü,
kısacası ihtiyarladığını, esefle görmeye baĢlamıĢtır. O zaman Tolstoy, ilk
zamanlar inanmıĢ olduğu Tekâmül Nazariyesi‟nin bir hiç olduğuna karar
verir, yeni bir arayıĢa koyulur.
Tolstoy, ilk zamanlarda bilimin her Ģeyi halledeceğine inanmıĢtır. O,
“Bilim dünyâsının, elde ettiği, hayâta dâir gerçek sorularla hiç-bir iliĢkisi
olmayan, sonuçları büyük bir önem ve ciddiyet havası içeri-sinde îlân ettiğini
gördükçe, bana uzunca bir zaman benim anlayama-dığım bir Ģeyler varmıĢ
gibi gelmiĢti.” demektedir.
Ama Tolstoy, Matematik, Fizik, Kimyâ gibi bilimleri incelediken
sonra vardığı sonucu Ģöyle açıklamaktadır:
“VaroluĢa iliĢkin soruların çözümleriyle ilgilenmeyen, sâdece kendi
alanlarıyla ilgili bilimsel sorulara yanıtlar veren o bilim dallarına
baktığınızda, insan aklının gücü karĢısında mest oluyorsunuz ama peĢînen de
biliyorsunuz ki, bu bilimler hayâtın kendisiyle ilgili hiç bir soruya cevap
verememektedirler. Bu bilimler basitçe bu soruları görmezden gelmekte ve
Ģöyle demektedirler:”
„Ne olduğunuz ve niçin yaĢadığınız sorusuna verilecek bir cevâbımız
yok, biz bu soruyla meĢgul de olmayız. Ama eğer, ıĢığın kânunlarını ve
63

Tolstoy, Îtiraflarım, Antik Dünyâ Kılaqsikleri, Sayfa 29, 2005, Ġstanbul.
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Ģekillerini, sayıların ve miktarların iliĢkilerini, aklınıza hükmeden kânunları
bilmek istiyorsanız, bun-ların hepsine verilecek açık, kesin ve doğruluğu
sorgulanamaz cevaplarımız var‟64.”
Tolstoy, “Niçin yaĢıyorum?” sorusuna, Fizyoloji, Psikoloji, Biyoloji,
Sosyoloji gibi, bilimlerin ve Hukuk ve Toplum gibi yarı bilimlerin verdiği
cevapları da incelemiĢ bunları Teori‟nin:
“Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük
parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içersinde biçim değiĢtirirler ve siz bu
dönüĢümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin var olduğunuzu da
anlamıĢ olacaksınız.” Ģeklinde sunduğuyla karĢılaĢtırmıĢtır. Sonuçta Tolstoy,
Teori‟nin sunduğu cevâbın da tatmin edici bir cevap olmadığını anlamıĢtı.
Deneysel bilimden sorularına olumlu bir cevap bulamayan Tolstoy,
“Ben kimim?”, “Niçin yaĢıyorum?” ya da “Ne yapmalıyım?” gibi sorular da
dâhil olmak üzere, hayâtın var oluĢuna âit sorularına cevap bulmak için, bu
sefer Metafizik ve Felsefe bilimlerini incelemeye alır.
Nasıl ki Teori‟nin sunduğu, “Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda
sonsuz derecede küçük parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içersinde biçim
değiĢtirirler ve siz bu dönüĢümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin
var olduğunuzu da anlamıĢ olacaksınız.” Ģeklindeki cevaptan tatmin
olmamıĢsa, bu bilimlerin de:
“Bütün insanlığın var oluĢunu-ki biz bu var oluĢun ne baĢını ve ne
sonunu bilebiliyoruz, ne de küçücük bir parçasını bilebiliyoruz-araĢtırın, o
zaman kendi var oluĢunuzu anlayacaksınız65.” Ģeklinde verdikleri cevaptan
da memnun olmamıĢtı.
Hele Tolstoy‟un, “Ben kimim ve Evren nedir?” ya da “Niçin varım?
Ve de Evren niçin var?” gibi sorulara karĢı felsefe hakkındaki, “Felsefe bu
soruları cevaplamadığı gibi, kendisi de zâten bu soruları sormakla
yetinmektedir.” Ģeklindeki sözü çok anlamlıdır.
Tolstoy, o arayıĢlarının sonucunu Ģöyle özetlemektedir:
“ArayıĢımı bütün bilim dallarında sürdürdüm ama aradığımı bulmak
Ģöyle dursun, benim gibi, hayâtın anlamını bilimde arayan hiç kimsenin de
hiçbir Ģey bulamadığına iknâ oldum.”
“O insanlar, hiç bir Ģey bulamamakla kalmadıkları gibi, beni tam da
ümitsizliğe sevk eden Ģeyin-yâni hayâtın anlamsızlığının-insanın her hangi
bir Ģüpheye yer vermeksizin bilebileceği tek Ģey olduğunu, açıkça da kabul
etmiĢlerdi66.”
Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 32, 2005, Ġstanbul.
Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 33, 2005, Ġstanbul.
66
Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 28, 2005, Ġstanbul.
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Tolsto‟yun Eksikliği
Hıristiyan Felsefesi ve Hıristiyan kültürü atmosferinde geliĢen bilim,
Tolstoy‟u neden tatmin edemiyordu. Sebebi aslında gâyet basit idi:
Hıristiyan dini tahrif olduğu için, „TaĢlar yerli yerinden oynamıĢ.‟
bulunuyor, geliĢen temeli bozuk, Hıristiyanlık Kültür‟ü de yeterli
açıklamalara sâhip olamıyordu. Bu yüzden, bu kültürde aklı yatıĢtıracak,
insanlara yol gösterecek taraf kalmamıĢtı.
Tolstoy‟un yerinde bir Müslüman olsaydı, onun kadar ümitsizliğe
düĢecek ve intihara teĢebbüs edecek durumlarla hiç de karĢılaĢmazdı. Çünkü
Ġslâm‟da her Ģey, iknâ edici bir Ģekilde açıklanmıĢ, „taĢlar yerli yerinde
bulunmaktadır.‟ Tolstoy‟un karĢılıklarını bulamadığı, bütün soruların
cevapları, akıl ve mantığa da uygun olarak, Ġslâm‟da eksiksiz olarak
mevcuttur.
Tolstoy‟un bilim hakkındaki görüĢlerini Ġslâm, „Allah‟ın (CC),
Müslümanların faydalanmaları için meydana getirdiği bir hikmeti ve sanâtı‟
olarak sunmuĢ bulunmaktadır.
Tolstoy da aynı görüĢte olmakla berâber, ayrıca Allah‟ın (CC) bu
üstün sanâtından baĢka, akıl ve gönül huzûru da beklemekteydi.
ġöyle ki, Hristiyanlıkta îman platformu sağlam temeller üzerine
oturmadığı için, Tolstoy‟un bu bilgileri, bu platformla tam bir bütünlük
gösterememekten dolayı, yetersizdi. Bu nedenle, bildikleri bölük pörçük
kalmakta, „taĢlar yerli yerinde olmadığı‟ için, îman lezzetine kavuĢamamakta,
o bu yüzden eksikliğinin, Evren‟deki bu hârikûlâde düzeni bilip anlamakla
giderilebileceğini zannetmekteydi. Dolayısıyla Tolstoy, Ġslâm‟a göre, sâdece
îman ve ibâdetle kazanılan, Âhiret‟in, yalnızca Allah‟ın (CC) Evren‟deki
üstün sanâtının bilinmesiyle kazanılabileceğini ummaktaydı.
BaĢka bir deyimle Tolstoy, „eserden müessire yâni Allah‟a (CC)‟
geçememekte, dolayısıyla, Allah‟ın (CC) rızâsını kazandıracak olan, gönlünü
rahatlatacak iĢ ve amellerin ne olduğu konusundaki bilgisiz ve
amelsizliğinden dolayı, huzurlu olamamaktaydı. Çünkü, Ġslâmî esaslara göre,
kalp huzûru ve mutluluk ancak Allah‟ın (CC) zikri ile elde edilirdi. Ama o,
huzûrun ve mutluluğun elde edilebilmesi için, Allah‟ın (CC) eserlerinin takdir
edilmesi Ģartına bağlanmıĢ görünüyordu..
Hâlbuki Ġslâm‟da zikir, „eserden müessire‟ geçerek Allah‟ı (CC)
tanıdıktan ve O‟na teslim olduktan sonra, O‟na ibâdet yapmakla (amelle)
olgunlaĢmaktaydı.



KS kısaltması, “Kuddise Sırruh-Allah onun sırrını mukaddes etsin!” demektir.
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Ġmâm-ı Rabbânî (KS), aĢağıdaki nazmında Zikri Ģöyle târif ediyor:
Oğlum, bu zamânınız çok büyük bir nîmettir.
Dertsiz geçen vakitler, bulunmaz ganîmettir.
Her saati, Allah‟ın zikriyle geçirmeli.
Hep, Ġslâm‟a muvâfık ameller iĢlemeli.
Her hareket ve duruĢ, oturup kalkmak bile,
Yapılırsa eğer ki, dîne uygun hâliyle,
Yâni kul, her iĢinde, Rab‟bimizin emrini,
DüĢünüp, ona göre yaparsa amelini,
Rab‟bini unutmuyor demektir her ânında.
Zikir de „Hatırlamak‟ demektir, esâsında…
Yâni her kim, Ġslâm‟a tam uyarsa her zaman,
"Zikrediyor" demektir, Rab‟bini muntazaman67.
Demek oluyor ki Ġslâm‟a göre, Allah‟a (CC) ve Peygamberi (SAV)‟e
ve getirdiklerine gönülden inandıktan sona, O‟na ibâdet ederek Ġslâm‟ı
yaĢamak zikir oluyor / olmaktadır. Yâni Ġslâm‟ı yaĢadığın oranda zikrediyor,
bu oran da da huzurlu ve mutlu oluyorsun. Görüldüğü gibi, Tolstoy‟un eksiği
Ģimdi daha kolay olarak kavranabiliyor, değil mi?
Tolstoy, bu eksikliğinden dolayı, kalbini rahatlatamamakta, sonuç
olarak Allah‟ın (CC) rahmetinden mahrum kalmakta, daha açık bir dille
söylemek gerekirse, çok Ģey bilmekle birlikte, Allah‟ın (CC) bu üstün
sanâtının hikmetinden mahrum kalmaktaydı. Bu üstün sanâtın onu ibâdete
sevketmesi gerektipini bilmiyordu. ĠĢte bu rahmetsizlik onun kalbini, kasvet
ve sıkıntı Ģeklinde yansımaktaydı.
Ġslâm inancında bir Müslüman, Tolstoy‟un doğrudan doğruya bir
kurtuluĢ beklediği, Evren‟deki üstün sanâtı, Allah‟ın (CC) birer hikmeti
olarak görür, “Bunlar boĢuna ve kendiliğinden meydana gelmedi.” diye akıl
yürüterek, “eserden eserin sâhibine intikal eder (geçer), O‟na sevgi ve
hayranlık duyar.”

67
Uyan, A, ġiirlerle Menkıbeler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.siirlerlemenkibeler.com/ksiirmenkibe/06buyukimamlar/201/1%20%28229%29.htm, En Son EriĢim
Târihi: 5.05.2011
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Tabiatıyla, karĢılaĢılan eseri yanlıĢ yorumlamamak ve eserden eserin
Sâhib‟ine intikal etmek için, sağlam ve eksiksiz bir kültür zemini gerekir.
Hâlbuki Hıristiyanlık‟ta bu zemin olmadığı için Tolstoy sonunda bunalıma
girmiĢtir.
Îmansız ve takvasız kalan Bilim ve Felsefe iĢte böyle bir serap
sunuyor.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, huzur ve mutluluğu bulmak için, sâdece
Allah‟ın (CC) sanâtını ve inceliklerini kavramak yetmemekte, bu bilgilerden
etkilenerek hayranlık duyup O‟nu birlemek, ululamak, ibâdet ve tâat ile O‟na
kulluk yapmak gerekiyor.
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ÇALIġMANIN ĠSLÂM‟DAKĠ YERĠ
Özler:
Ġslâmî Ġstikâmet nîmetine
kavuĢtuktan sonra artık çalıĢmak, çalıĢmak ve de
çalıĢmak… Hükümetimiz‟in 15 yıllık baĢarısının bir sebebi de,
iĢte bu çalıĢma sırrına dayanıyor.
ġükürler olsun ki, Devletimiz, yaklaĢık
100 yıllık bir karmaĢadan sonra, esaslı bir zillete ramak kala,
tekrar silkinmiĢ, 10-15 yıl içinde toparlanmaya, çalıĢmanın nîmetlerini
görmeye baĢlamıĢ bulunuyor…
Peygamberimiz (SAV)‟in, yanından geçerken,
bir tembele selâm bile vermemesi çok meĢhurdur, biliyorsunuz...
Allâhü Teâlâ,
görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ġstikâmeti,
hemen ardından da, çalıĢmayı ne kadar önemsemekte,
tembelliğe düĢülmemesi için, Müslümanları zillete düĢürmekle
uyarmaktadır…
“Ġyi iĢ, güzel amel
yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla
karĢılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaĢır, ne de aĢağılanırlar.
Cennet ehli iĢte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.”
Yunus Sûresi, âyet 26
“Allah‟a ve Resûlüne düĢman
olanlar var ya, onlar en alçaklar
arasındadırlar.”
Mücâdele Sûresi, âyet 20
“O her Ģeyi kuĢatacak olan
Kıyâmet‟in haberi sana geldi mi? Yüzler var ki,
o gün eğilmiĢ, zillete düĢmüĢtür.
ĞaĢiye Sûresi, âyet 1-2

Allâhü Teâlâ‟nın Emir Ve Yasakları
Ġslâm dini gelmeden önce insanlık, koyu bir cehâlet içinde
kıvranıyordu. Ġlmin ne maddî ve ne de mânevî cephesi geliĢmiĢti. Cehâlet,
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hurafe ve sihirbazlık almıĢ yürümüĢtü. Böyle bir ortamda Allah (C C), sevgili
Peygamber (SAV) Efendimiz ile Ġslâm dinini gönderdi. YaratılmıĢları
kuĢatmıĢ olan, Ģâhitliğininden takdir ettiği kadarını önce, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e ve onun vâsıtasıyla aynı zamanda da, dinin emir ve
yasaklarını bütün insanlığa bildirdi.
Dinin emir ve yasakları da, Allah‟ın (CC) yaratılmıĢlar üzerindeki
Ģâhitliğinin, kesin bilgisi içindeydi. Müslümanlığı gönülden kabul eden, bir
insan, Allah‟a (CC) ve Peygamber (SAV)‟e inanmakla, aslında, Ġslâm dini ile
gelen emir ve yasakların temellerindeki gerçek bilgiyi, sebep ve sonuçlarını
akıl ve mantıkla soruĢturmadan, kabul ve bunlara inanmıĢ oluyordu68.
Onların îmanları böylece aslında, ilk plânda emir ve yasaklar Ģeklinde ortaya
çıkan, hiç bir noksanı olmayan gerçek fikir, söz, Ģey ya da olaylarla örtüĢmüĢ
oluyordu.
Biliyorlardı ki, Allah (CC) ve Peygamber (SAV)‟in bilgileri
(Ģâhitlikleri), fikir, söz, Ģey ya da olayların gerçekliklerinin tâ kendisiydi. ĠĢte
gerçekliklerle örtüĢerek ortaya çıkan îman kavramı Ġslâm‟da, „îmanın
ġartları„ adı ile 6 kısımda özetlenmiĢ bulunuyordu.
Akıl Ve Mantığın SoruĢturma Görevi
Bir Müslüman, Ġslâmî vahye dayanan, her bir bilginin peĢin olark
gerçek olduğuna inanırsa müsümandır. Müslümanlar, îmânî ve Ġslâmî açıdan,
akıl ve mantıkla soruĢturmayı, fikir, söz, Ģey ya da olay veyâ hayat
faaliyetlerinin bizzat kendi yapıları yerine, özellikle bunların vahiy bilgilerine
uygun olup olmamasının soruĢturulmasına hasretmiĢlerdir, gerçekten de öyle
olmalıdır!
Çünkü Allâhü Teâlâ, bütün gerçekleri Kur‟an‟da, dipsiz anlamlar
kuyusu gibi özetleyerek, takdim etmiĢ, yorumlarının yapılması için de,
Peygamberimiz (SAV) Efendimizi görevlendirmiĢ ve onu, ayrıca kat kat
bilgilerle donatmıĢtır. Bundan sonra insanoğluna düĢenin, elbetteki
karĢılaĢılan, her bir fikir, söz, Ģey ya da olayın veyâ yaĢam çalıĢmalarının,
akıl ve mantığı hasrederek69, Kur‟an‟daki esaslara / veyâ Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in sünnetine uyup uymadığını, kontrol etmek olduğu açıktır.
68
Temiz, M., Kelime-i ġahâdet‟in ġâheserliği, Ancak Gerçek „Tek Gerçek‟, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġAHÂDETĠN%20ġÂHESERLĠĞĠ,%20ANCAK%20GERÇEK%20TEK%20GERÇEK.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġAHÂDETĠN%20ġÂHESERLĠĞĠ,%20ANCAK%20GERÇEK%20TEK%20GERÇEK.do
cx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
Bunlar 1) Allah‟ın (CC) varlığına ve birliğine inanmak, 2) Meleklerine inanmak, 3) Peygam-berlerine ve
onların getirdiklerine inanmak, 4) Hayır ve Ģerrin Allah‟tan (CC) geldiğine inanmak, 5) Öl-dükten sonra dirilmeye
inanmak 6) Âhiret gününe inanmaktır.
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Temiz, M., Akıl ve Mantık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Müslümanlar Kur‟an âyetlerinin, Allâhü Teâlâ‟nın sözü olduğuna inanırlar, öyledir
de… Kur‟an okuyan bir Müslüman, okuduğu âyetleri kastederek, Allâhü Teâlâ ile
konuĢtuğuna yemîn etse, bu söz doğrudur. Dolayısıyla yemîn kefâreti diye bir Ģey
ödemesine gerek yoktur.

70

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri doğru söylemiyor mu, yâni Ģimdi?

http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 5.10.2013.
70
Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJ
ART.pdf
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Sünnetleri Terk Etmenin Bedeli
Sünnetleri kısa devre etmenin bedeli, akıl71 ve mantığı yanlıĢa
yönlendirmekle eĢdeğer olmaktadır72, ne yazık ki...
Peygamberimiz, „Nefsini bilen Rab‟bini bilir‟ demiyor mu?
Günümüzde bırakınız insanları, Müslümanların büyük bir kısmı dahî, ilim
bazında Rab‟lerini ya da Allâhü Teâlâ‟yı yeteri kadar tanıyabiliyorlar mı?

Görüyorsunuz, anne rahminde 11 çocuğu da yaratıp rızkını veren Allahtır (CC)…
Bunlar gibi, doğan bütün çocukları ve onların sâf mâsumiyetlerini görünce, en çok
da ateistlere olan ĢaĢkınlığım aklıma geliyor73…
71
Temiz, M., Akıl Ve Mantık Yoluyla Tefekküre Açılan Pencereler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENCE
RELER.pdfYA DA
http://gayalo.net/dosyalar/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENC
ERELER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENCE
RELER.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENC
ERELER.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
72
Temiz, M., Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet), Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20
ÖLÇÜ%20(SÜNNET).docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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Ġstikâmetimiz Kur‟an Yolu, “Bilim+Gönül” Sembolizmi
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.pdf
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Meselâ bunları biliyor muydunuz? Senin haberin olmadan bunlar hep böyle
kendliğinden mi oluyuyor?74

Görünen köy kılavuz ister mi? Ne yazık ki tanıyamadıkları, iĢte
ortada… Bakınız Ģu dünyâda güyâ Müslüman geçinenler çok ama bunların
çoğunun amelleri ile sapıkların ve dünyâlaĢmıĢların amelleri arasında hiç
fark var mı? Üstelik bunlar da emperyalist sapık ve dünyâlaĢmıĢlarla fikir ve
güç birliği içine girerek, mü‟min Müslümanları dünyâ üzerinden kaldırmaya
uğraĢıyorlar!
O hâlde insanların, ne yazık ki, Müslümanların da büyük bir kısmı,
nefislerinin esiri olup, büyük bir periĢanlık içinde, Ģeytanı rehber edinmiĢ
durumda bulunmaktadırlar.

Ġzzet Ve Ġstikâmet
http://mtemiz.com/bilim/ĠZZET%20VE%20ĠSTĠKÂMET.pdf
74
Zikir Ve Tefekkür‟ün Dereceleri
http://mtemiz.com /bilim/ZĠKĠR%20VE%20TEFEKKÜR‟ÜN%20%20DERECELERĠ%20.pdf
Ġslâm‟da Aklın Yeri, DüĢünme (Tefekkür) ve ÇeĢitleri, Ġnsanın Dünyâda Kalan Katma Değeri
http://gayalo.net/dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve
%20ÇeĢitleri.pdf
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Siz âidiyetin hikâye olduğunu mu zannediyorsunuz? Biliniz ki âidiyet, Îmânî açıdan
olduğu gibi, insanı maddî ve mânevî olarak bile Ģekillendiriyor 75!

Görüyorsunuz, Milletimiz olumlu ufak bir davranıĢtan bile ne kadar mutlu oluyor?
Çünkü Ģimdiye kadar olumlu davranıĢlara hasret kalmıĢtı da…
75
Temiz, M., Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bunların sapıklıklarının76 ilk sebebi, cehâlet ve bilgisizliktir. Adları
Müslümandır ama Ġslâmı öğrenemememiĢler ya da o veyâ bu sebepten dolayı,
çeĢitli entrikalala onlara Ġslâm öğretilmemiĢtir. Bu yüzden bugün her tarafta,
Ġslâmî cehâlet77 ve bilgisizlik son derece fazladır. Ġslâmî eğitimin Kur‟an ve
Sünnet eğitimi olduğunu hatırlatmaya gerek var mı, bilmiyorum?
Demek ki Türk Milleti de, yıllar boyu Kur‟an ve Sünnet eğitiminden
mahrum bırakıldığı için, Ġslâm ve îman düĢmanlarının78 ve mâneviyat
hırsızlarının yıllar boyu taaruzu altında bulunmakta, bu nedenle de hiçbir
zaman,
tam
anlamıyla,
nefislerini,
ardından
da,
Rab‟lerini
bilememektedirler…
Nefis ve Rab‟lerini bilememenin daha açık belirtisi, böyle periĢanlık
anlarındaki insanların akıl ve mantıklarını, yanlıĢlar, yanlıĢlıklar içinde,
çeĢitli bocalamalara teslim etmeleridir. Nasıl etmesinler ki?
Bunların her birinin gönüllerinde, yaratılmıĢları kuĢatmıĢ olan,
Allah‟ın (CC) ve de sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in ve Ġslâmî
hususların bilgilerinden (Ģâhitliklerinden) gelen, dinin emir ve yasaklarına ya
da hayat nizâmına iliĢkin hangi bir bilgi kırıntısı vardır?
Bugünkü dünyâlaĢmıĢ nesillerde79 ilmin maddî cephesi, kazânılan
tahsillerle, geliĢmiĢtir ama mânevî cephesi boĢtur; dengesizlik o nispette
daha da artmıĢ durumdadır. Maddî kazanımlarla dengesizlik artmamıĢ
olsaydı, örneğin, Ġstanbul‟da kadına karĢı Ģiddetin en az olması gerekmiyor
muydu? Hâlbuki bugün bunun, tam tersi hâkimdir.
Dinin emir ve yasaklarından habersiz olanlar aslında, Allah‟ın (CC)
yaratılmıĢlar üzerindeki bilgisinden (Ģâhitliğinden) bihaber olup, sırf
dünyâlaĢmıĢlar, tâbiri câizse, canavarlamıĢlar demektir80.

76
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
77
Temiz, M., Cehâlet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CEHÂLET.pdfYA DA http://mtemiz.com/CEHÂLET.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/CEHÂLET.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/CEHÂLET.docx, En Son EriĢim
Târihi: 07.04.2015, http://mtemiz.com, http://gayalo.net
78
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
79
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.04.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
80
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx YA DA
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Günümüzün insanları akıl ve mantıklarını, karĢılaĢtıkları fikir, söz,
Ģey veyâ olayların, Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarına ve /veyâ Peygamber
(SAV)‟in sünnetlerine uyup uymadığını sorgulamaya harcayacakları yerde;
elbetteki daha çok kazanmak, hırslarını ve nefsî azgınlıklarını daha çok
tatmin etmek için kullanacaklardır / kullanmaktadırlar.
ĠĢte böyle temel mânevî eğitimsizlik nedeniye, bir kısım insanımız da,
tahsil yanında, ayrıca, mâneviyat kazanarak denge sağlamayı düĢünürlerken,
ne yazık ki, genç yaĢlarında, mâneviyat hırsızlarının ellerine
düĢmektedirler… Günümüzde sapıklıkta ünlü olmuĢ kiĢilerin çoğu geçmiĢte,
iĢte böyle, tuzağa düĢürülmüĢ kiĢilerdendir. ġu sırada Memleketimiz‟de
bunlardan binlercesi vardır; kimi çeteye dönüĢmüĢ olduğu hâlde…
ġu anda bu tiplerin en ünlülerinin, tanrısal özellikli Mesih kabul
edilmiĢ, kader yazıcılığı81 gibi, olağanüstünlük kazandırdıkları, eleĢtirenin
bile kâfir olabileceği söylenilen, Ģeyhleri, pirleri veyâ hocaları tarafından
verilen, fetvalara riâyet etmekten baĢka, akıl ve mantıklarını
yoğunlaĢtırdıkları hiçbir aklî melekeri kalmamıĢtır…
Ġslâm‟da ÇalıĢmanın Önemi82
Buraya kadar, Ġslâm Binâsı‟nın bir nevî esas temelinin atılıĢı, gözden
geçirilmiĢtir. Binâyı bu temelin üzerine yükseltmek için, ikinci temel
prensiplerden birisi de, çalıĢmaktır, tembellikten uzak durmaktır. Bakınız
Allâhü Teâlâ, ĠnĢirah Sûresi‟nde bu konuda ne diyor, dikkat ediniz:
“Biz senin (mutluluğun) için göğsünü açmadık mı? / Senden yükünü
indirmedik mi? / O senin sırtını ezen yükü. / Senin Ģânını yüceltmedik mi? /
Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık vardır. / Evet, zorlukla berâber bir
kolaylık vardır. / O hâlde boĢ kaldın mı, yine kalk (baĢka bir iĢ ve ibâdetle)
yorul... / Ancak Rab‟bine yönel!”

http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġAR
DILAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/
NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILA.docx, En Son EriĢim
Târihi: 07.02.2015.
81
A. Mustafa, “Fetullah Gülen‟i eleĢtiren kâfir olur”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.abna24.com/service/important/archive/2016/02/26/737215/story.html, En Son EriĢim Târihi: 15.03.2016.
82
Temiz, M., ÇalıĢmanın Ve Tembelliğin Kültürümüzdeki Yeri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.pdf YA
DA
http://mtemiz.com /bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.doc,
En Son EriĢim Târihi: 27.08.2015.
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Âyetten çıkan özet Ģu:
Birincisi husus, has kulluktur, bu özel (rezerv) bir görevdir… Ġkincisi
husus ise, çalıĢmaktır… Ġslâm‟da tembellik yoktur, çünkü… Bu nedenledir ki
çalıĢmayla gösterilen hedef, her alanda bir numara (Birinci Sınıf) olmaktır…
Ki, bu hedefi yakalayamayan, Müslümanları Allâhü Teâlâ, zillete düĢürmekle
uyarmıĢtır. Bu gün, ne yazık ki, zillete düĢmüĢ çok Müslüman ülkeleri vardır.
Gerçekten bugün, Ġslâm‟ı gerçek anlamda yaĢayamayan, Müslüman
devletlerin çoğu, baĢka sapıtmıĢ milletlerin kuyruklarından ayrılmayarak,
büyük bir zilleti yaĢamaktadırlar!
Zilletin ne olduğunu her hâlde bilirsiniz… Zillet kelimesi, OsmanlıcaTürkçe sözlükte, „AĢağılık, horluk, hakirlik, alçaklık.‟ olarak geçmektedir.

Allah (CC) kimseye böyle zillete düĢürmesin!

Sonuç
Ġslâmî Ġstikâmet nîmetine kavuĢtuktan sonra artık, hem ilim, hem de
refah, güç ve kuvvet için, çalıĢmak, çalıĢmak ve de çalıĢmak vardır!
Hükümetimiz‟in 20 yıla yakın baĢarısının bir sebebi de, iĢte bu çalıĢma
sırrıdır.
ġükürler olsun ki, Devletimiz, yaklaĢık 100 yıllık bir karmaĢadan
sonra, esaslı bir zillete ramak kala, tekrar silkinmiĢ, 20 yıla yakın bir süre
içinde yeniden toparlanmaya, çalıĢmanın nîmetlerini görmeye baĢlamıĢ
bulunuyor…

75
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Peygamberimiz (SAV)‟in, yanından geçerken, bir tembele selâm bile
vermemesi çok meĢhurdur, biliyorsunuz...
Allâhü Teâlâ, görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ġstikâmeti, hemen ardından da,
çalıĢmayı ne kadar önemsemekte, tembelliğe düĢülmemesi için, Müslümanları
zillete düĢürmekle uyarmaktadır…
“Sizin kazancınız, yalnız çalıĢmanızın karĢılığıdır-Necm Sûresi, Ayet
39”
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„ALLAH‟ BĠLGĠSĠ
GeçmiĢte lâiklik, Müslümanlara
ancak bir zulüm aracı olarak kullanılmıĢtır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
BaĢta nedensellik (kozalite) kânunu olmak üzere bütün kânunlar;
Evren‟de bulunan, madde, kuvvet, hareket, durgunluk, uzaklık, zaman,
dünyâ, insan zihni, doğruluk, güzellik, çirkinlik, iyilik, ahlâk; varlık, daha
bunlara benzer nice kavramlar, Yüce Allah‟ın (CC) her an birer birer
yaratmasından ibârettir. Bu yaratılmıĢlar önce, Allâhü Teâlâ‟nın Sanâtı‟nın
özünü, bunların maddî âleme yansıması da, Bilim ve Güzel Sanâtları
oluĢturuyor / oluĢturmaktadır.
Bilim ve Sanât, ilk plânda, varlığın mânasını, nedenselliğin
(kozalitenin) gerçekliğini açıklar. Elmalılı, “Varlığın mânasını
düĢündürtmeden, nedensellik oranının gerçek olduğunu kabul ettirmeden bize
en küçük bir gerçek bildirebilen hiçbir bilim ve sanât yoktur.” diyor.
Elmalılı‟ya göre Bilim ve Sanât‟ın özü, “ġu, Ģunun içindir.” esâsı Ģeklinde
özetlenebiliyor.
Sonuç olarak, bütün ilim ve sanâtlara hâkim olan düĢünme ve
doğruluk prensipleri, önce Allâhü Teâlâ‟nın yarattığı varlıklar olmak üzere,
gerçeklik ve Nedensellik (Kozalite) ĠliĢkileri‟dir.



.Genel olarak nedensellik ilkesi, olay ve olguların birbirine belirli bir Ģekilde bağlı olması, her Ģeyin bir
nedeninin olması ya da her Ģeyin bir nedene bağlı olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları meydana getirmesi,
aynı nedenlerin aynı Ģartlarda aynı sonuçları vereceği iddiâsını içeren bir felsefe terimidir.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.

Errahmân Sûresi, âyet 29: “Göklerde ve yerde bulunanlar, (her Ģeyi) O‟ndan isterler. O, her an yeni bir
ilâhî tasarruftadır.”
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Öncelikle bu hanımefendi okusun! O Kur‟an, en güzel sanâtı öğretiyor... Bu
hanımefendi, sanâtçı geçiniyor ama bir soru soracağım, inanınız, onu bilemeyecek?
Bakınız Ģimdi! Soru Ģu:
”En güzel sanât nedir?.... ”Bilemedi, gördünüz mü? Bilemediği zâten sorusundan
belliydi…
Bu sorunun cevâbını gerçek sanâtçılar biliyor ama bu tipler bilemezler…
Cevap:
En güzel sanât, ahlâk‟tır, ahlâk!
Kur‟an Ve Sanât
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20SANÂT.pdf

„Hak‟ Ve / Veyâ „Allah‟
Varlıkların yaratılılıĢlarının dayandığı, Gerçeklik ve Nedensellik
ĠliĢkileri‟nin her an mecbûrî-zarûrî olan dayanağı, „Hak„tır. Ġnsanlık
açısından bilinmesi mümkün olan gerçekler üstünde, varlığı kaçını-lamaz,
yâni mecbûrî-zarûrî olan “Hak” yâni Hak Teâlâ-En Yüce Gerçek, gerek
varlığımızın, gerekse ilmimizin ilk baĢlangıç noktası ve ilk sebebidir. „Allah‟
adı, O‟nun özel ismidir.
Ġnsan, hayvan ve bitkileri birer varlıklar evreni, yâni varlıklar âlemi
düĢünecek olursak, Evren / veyâ evrenlerde meydana gelen büyüklü-küçüklü,
maddî-mânevî her olayda, Tekvir Sûresi‟nin, “Allah dilemeyince, siz
dileyemezsiniz!” mealindeki 29. Âyeti gereğince, meselâ her bir Ģey, olay,
fikir, düĢünce ve sözde, mutlaka Allâhü Teâlâ‟nın dilemesi83 vardır. Özellikle,


Hak, „varlığı değiĢmeden duran En Yüce Gerçek‟ anlamındadır.
Temiz, M., Zerrelerden Galaksilere, Nefislerden Ruhlara Kadar Her ġeyde Allah‟ın (CC) Dilemesi,
Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) ve Ümit, Kültürümüzde Ġnsanların Ġsteklerinin GerçekleĢmesinde Özgür Ġrâde‟nin
83
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insânî boyutta da, insan üzerinde etkili olan, ve insanı kendine çeken hiçbir
Ģey yoktur ki, onun perde arkasında, Allah (CC) bulunmasın…
Lise hocalarımızdan biri, “Cumhûriyeti kurduk, Lâikliği kabul ederek
dinî kuralları gevĢettik‟ demiĢti. Ġnsanların çoğu, lâikliğin kabul edilmesiyle,
büyük bir yanılgıya düĢerek, özellikle insânî boyuttaki, her türlü iliĢki ve
olaylar dâhil olmak üzere, maddî ve mânevi bütün olaylarla ilgili olarak,
Allah‟ın (CC) koyduğu davranıĢ sınırları üzerindeki dilemesi ve etkisinin
kalktığını zannediyorlar.
Lâiklikle geletirilen bu yanılgı meselâ, „Yer Çekimi kaldırılmıĢtır,
yoktur.‟ sözüne inanmak gibi bir Ģeydir. Buna hâlâ inananlar varsa bunlar,
örneğin Ġstanbul Boğazı‟ndaki, meselâ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü‟nden
atlasınlar da, Yer Çekimi kaldırılmıĢ mı, kaldırılmamıĢ mı, bir görsünler! Bu
zan, câhillik veyâ bilgisizliğin zirve yapmıĢ bir sonucudur84.
Bu tür lâikler yüzünden özellikle dindar insanlarımız, geçmiĢte Ġnönü
Dönemi‟nde, yıllarca zulüm altında ezilmiĢlerdir85.
Ġslâm Dini‟nin Kuralları DeğiĢtirilebilir mi?
ġimdi soruyorum, Ġslâm Dini‟nin kuralları değiĢtirilebilir mi?
Cumhûriyet Dönemi‟nde yapılan devrimleri kastederek, “Biz eskiden
günah sayılan bâzı Ģeyleri devrimlerle yumuĢattık.” diyen ve buna inanan
Zihniyet‟in yanılgısını, bilmiyorum, anlamayan kaldı mı?
Câhilce söylenmiĢ yukarıdaki sözden Ģu hususlar anlaĢılmaktadır:
Eskiden günah sayılan bir iĢi yapana Ģimdi, “Bu iĢi yapmak günah değildir.”
diye güvence vermek… Bu anlaĢılmıyor mu?
Eğer böyle ise burada, insanın mantığı hemen Ģu soruyu, ister istemez,
soruyor:
“Sen kimin adına güvence veriyorsun?” ya da “Herkes istediği gibi
din adına kural koyabilir mi?”
Bu sorulara verilen cevaplara göre insanın mantığı da hükmünü
hemen veriyor / vermektedir:
Eğer soruların cevapları birinci soru için, “Allah (CC), adına güvence
veriyorum”, ikinci soru için ise, “Herkes istediği gibi din adına kural
Derecesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%2
0DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT.doc, En Son EriĢim Târihi: 01.04.2013.
84
Temiz, Bilgi Noksanlığı, Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEH%C3%82LET.htm, En Son EriĢim Târihi:
01.04.2013.
85
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Pasta Kavgası, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2%20%C4%B0rt%C4%B0c%C3
%A2.pdf, En Son EriĢim Târihi: 14.04.2013.
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koyabilir.” Ģeklinde olursa, ardından insan mantığı da Ģöyle bir sonuca
varabilir:

Dünyânın ölçüleri olur da hayâtın ölçüsüsü hiç olmaz mı?
ġu an îtibârıyla bu ölçüleri değiĢtirme cüretindeki câhil ve kaçıkların olduğunun da
farkına varmıĢ bulunuyoruz, değil mi?

“O zaman, meselâ, Buda‟nın kurduğu din gibi, Ġslâm da bir beĢerî
dindir, ilâhî din değildir.”
“Eğer böyle ise, buna göre amel yapanlar karĢılığını Allah‟tan (C C)
değil, beĢerden istemek zorundadır.”
Bu insan mantığının akıĢ Ģeklidir. “Mantık bunu gerektirir.” derler
ya! Onun gibi… Yâni mantığın akıĢı bile, ibâdeti kimin için yapıyorsan,
karĢılığının ondan alınması gerektiğini açıkça gösteriyor.
Ġnsanın cehâleti, din kurallarını özünden ayırmaktadır. Nitekim buna
bir örnek vermek gerekirse, riyâ sâhipleri bunun için en uygunu olabilir.
Riyânın çok çeĢitleri varsa da, gizli riyâya giren, bir tânesini bir
örnekle açıklayalım:

Din iki kısımdır: “Hak din” ve “Bâtıl din”. “Hak din”, Allah, (CC), tarafından bir pey-gamberle
gönderilen, toplumu ve insanları, hem bu dünyâda mutluluğa, hem de Âhiret‟te kurtuluĢa ulaĢ-tıracak kânun ve
kuralları koyulan ilâhî dine denir. “Bâtıl din” ise, kânun ve kuralları insanlar tarafından konulmuĢ beĢerî bir
sistemdir. Kur‟an, Kâfirûn Sûresi, âyet 6‟da Mekke müĢrikleri tarafından o topraklarda yaygınlaĢtırılan beĢerî
düzene din adını veriyor: “Sizin dininiz size, benim dinim bana.”
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Olur ya! Öyle bir pozisyon doğmuĢtur ki, bir kimse derin sayılan bir
hocanın yanında abdest alma durumunda kalabilir. ĠĢte, abdest aldığı o
sırada, o kiĢi içinden, meselâ Ģöyle geçirebilir:
“Yanımda hoca var. ġu abdest eksiz ve iyi bir Ģekilde almalıyım ki
hoca abdesimi beğensin!“
ĠĢte bu bir gizli riyâdır.
Yâni abdest alan bu düĢüncesiyle hocayı, “haĢa!” Allah‟a (C C) ortak
etmiĢtir. Çünkü Ġslâm inancına göre, güzel abdestin karĢılığını ancak Allah
(CC) verir.
Yarın zerre miktârı davranıĢın karĢılığının ödeneceğiß gün, yâni hesap
gününde, kiĢi abdestin sevâbını Allah‟tan (CC) istediği zaman, ona “Git onu
hocadan al! Çünkü sen o abdesti benim için değil, hoca için aldın!”
denmesinden korkulur. Ġkinci bir örneği, Ġhyâ‟da Ġmâm-ı Gazâlî‟den,
verebiliriz:
MahĢer günü Allah‟ın (CC) huzûrunda kanlar içindeki Ģehide “Sen
niçin Ģehit oldun?” diye sorulur. O da:
“Allah rızâsı için,” der.
Onun hemen, durumu incelenir, kayıtlara bakılır, sonuç anla-Ģılır.
Sonra ona, “Hayır, sen Halk bana kahraman desin ve târihe geçeyim diye
öldün ve gerçekten de Halk sana kahraman dedi ve târihe de geçtin. Bu
sûretle, ölümünün karĢılığı dünyâda sana verildi.” derler ve o kiĢi doğruca
Cehennem‟e gönderilir.
Ġhyâ‟da âlimlerin de, buna benzer bir Ģekilde, hesâba çekilecekleri
belirtilmektedir. Âlime:
“Sen bu ilmi niçin öğrendin? denir. O da:
“Allah rızâsı için” cevâbını verir…
Onun da hemen durumu incelenir, sonra ona:
“Hayır, sen yalan söylüyorsun!”
“Sen bu ilmi, insanlar benim için „ne güzel konuĢtu, cemaati ne güzel
coĢturdu, büyük bir âlim‟ desinler diye öğrenmiĢsin. Ġstediğin de zâten sana

ß
Zilzal Sûresi, âyet 7-8: “Her kim zerre kadar hayır iĢlemiĢse onu görecektir. Her kim, zerre kadar Ģer
iĢlemiĢse onu görecektir.”
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verildi. Gerçekten, sen Halk nazârında büyük bir âlim oldun. Bu yüzden
Âhiret‟ten nasîbin yok…” derler, ardından Cehennem‟e gönderilir.
Görüyorsunuz ya burada da, “Ameller niyete göredir” hadîsinin
önemini! Öyle değil mi?
Netice îtibâriyle, bırakınız beĢerî dinleri, Müslüman‟ın riyâsının
sonucu dahî bu ise senin kendi kendine, “Dinde yumuĢatma yaptık ya da
hafiflettik.” demen neyi değiĢtirir ki?
Yok eğer, soruların cevapları bunların tersi olursa, yâni, “Allah
(CC), adına güvence vermek mümkün değildir.” ve “Herkes istediği gibi din
adına kural koyamaz.” Ģeklinde ise, o zaman yine insanın mantığı hemen
Ģöyle düĢünür:
“Allah (CC), yeni kurallara göre yapılan amellerden râzı olmaz.
Çünkü dinde sonradan koyulan kurallar bidattır, bidatlar ise insanı
Cehennem‟e sürükler.”
Burada Ģimdi hemen Ģu husûsun vurgulanması gerekiyor:
“Akıl ve mantık” diyoruz, akıl ve mantığa büyük önem veriyoruz ama
“akıl ve mantık” da ancak, bilgi ve ilim varsa, o zaman bunları iĢleyerek,
sonuca ulaĢabiliyor86. Ġlim ve bilgi yoksa ne yapacak?
Gördünüz mü iĢ döndü dolaĢtı, gelip ilme yâni ilmî bilgiye dayandı…
Böylece ilmin ve bilginin Ġslâm‟da, neden bu kadar, önemli olduğunu da, bir
parça idrâk edebildik, galibâ… Öyle değil mi?
Yukarıda verilen, bu akıl yürütme, dinimiz Ġslâm‟ın ilme verdiği
önemi, bir baĢka açıdan da, açıklamıĢ olmuyor mu?
Burada Ģu husûsa da ayrıca dikkat edilmelidir ki, bütün bu sonuçlar,
akıl ve mantık kurallarından çıkmaktadır. Yâni demek istiyorum ki, akıl ve
mantık olmasa, ilim de iĢe yaramaz ki!
Buradan da Ģu sonuca varıyoruz ki, Allah‟ın (CC) biz kullarına
verdiği, en basit, en ufak bir nîmetinin bile, bir hikmeti vardır. O‟nun bizler
için yaratmıĢ olduğu hiç bir Ģey, boĢuna değildir! Bu nedenle Ġbrâhim
Sûresi‟nin, “Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı
için Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük
ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir” anlamın-daki 7. Âyeti
gereğince bizler, O‟nun her bir nîmeti için Ģükür yâni teĢekkür etmeliyiz ki,
bir nankör durumuna düĢmekten korunmuĢ olalım!

86
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 14.04.2013.
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Sırf akılcı geçinenler bile, bunu olsun göz ardı etmemelidirler! Belki
buradan hareketle aĢırıklardan kurtulabilirler!
Fakat câhiller87, bundan da faydalanamazlar, tabiatıyla…Ayrıca bir
de, aĢağıdaki târihî olayı, hatırlatmakta da fayda vardır:
Galileo Galilei Engizisyon Mahkemesi‟nde
Papa VIII. Urbano (1568-1644) Galileo Galilei‟nin, “Dünyâ‟ GüneĢ
etrâfında dönüyor.” demesini, Engizisyon Mahkemesi kararıyla,
reddettirmiĢtir.
Reddettiler ama netice îtibârıyla, Papa ve Engizisyon Mahkemesi,
Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfında dönmesine engel olabildi mi?
Engizisyon Mahkemesi tarafından oy birliğiyle alınan bu karar dahî,
Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfında dönmesine engel olamamıĢtır. Dünyâ
milyonlarca sene öncesinde olduğu gibi, söz konusu kararın verildiği günde
de, bugünde de, GüneĢ etrâfında dönmesini sürdürmektedir88.
Bu münâsebetle Ģimdi hemen burada sıcağı sıcağına bu olayla,
gerçeklerin her zaman ve her yerde, sürekli olduğunu, değiĢmeyeceğini,
değiĢtirilemeyeceğini aklımızın bir köĢesine not etmeliyiz ki, bugün güncel
hayatta her rastladığımızda, gerçeklerin aksine alınan ya da uygulanan
yalanbazlı alıgıların çürüklüğü hakkında, Ģimdiden oluĢan fikrimiz,
beynimizdeki tecrübe mekânında gerekli yerine yerleĢiversin!
Galilei, bu düĢüncelerinden dolayı Engizisyon‟un tepkisiyle karĢılaĢır,
yazdığı kitap yüzünden, tekrar Engizisyon Mahkemesi‟nin önüne çıkar. Eline
verilen metni, çâresiz bir Ģekilde, diz çökerek okur.
“Ben Galileo Galilei, geçmiĢteki tüm yanlıĢ ve aykırı düĢüncelerimden
ötürü, huzûrunuzda kendimi lânetliyor, bir daha öyle saçmalıklara
düĢmeyeceğime, kutsal öğretiye aykırı hiç bir fikir taĢımayacağıma yemin
ediyorum.”
Görüyorsunuz değil mi, daha yakına kadar Batılılar, bilim ve
gerçekler husûsunda, ne kadar acınacak durumdaydılar! Bunu da
beyninizdeki tecrübe hânenize iliĢtiriniz de, kitabın ilerleyen sayfalarında,
Müslümanların 9-13. Yüzyıl periyodundaki, ilmî ve / veyâ bilimsel,
geliĢmelere Ģâhit olduğunuzda ya da zamânı geldiğinde, karĢılaĢtırma
kolaylığınız böylece artmıĢ olur!

87
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriata
KarĢıyım!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf, En Son EriĢim Târihi: 14.04.2013.
88
Özemre, A.Y., Kur‟ân‟ı Kerîm ve Tabiat Ġlimleri, sayfa 28, Furkan Yayınları, 1999.
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Ancak Galilei Engizisyon Mahkeme‟sinde hâkimler karĢısında her ne
kadar, “çok piĢmanım” diye ağlasa da dostlarına Mahkeme‟den çıkarken,
“Ama dünyâ yine de dönüyor-eppur si muove” diyerek gerçeğin vurgusunu
orada da, haykırmayı yine ihmal etmemiĢtir89,90.
DüĢününüz! Avrupa 16. Yüzyıl,da, “Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfında
dönüyor.”
diyenleri
Engizisyon
mahkemelerinde
süründürürken,
Müslümanlar Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfında döndüğünü, 7. asırdan baĢlayarak,
Yâsin Sûresi‟nde, bir ibâdet uygulaması olarak okuyorlardı91.
Sonuç olarak, câhilliği rehber edinmiĢ ve câhilleri örnek almıĢ
içimizdeki, bu Zihniyet temsilcilerine ve onların ardından giderek dönüĢüme
uğramıĢ, zavallı Ģuursuzlara diyorum ki:
Sen ne kadar, “Dinde yumuĢatma yaptık,” dersen de! ĠĢ yine
olacağına, gerçeğine varacaktır92. Senin, “Dinde yumuĢatma yaptık” ya da
daha açıkçası, “Günahları kaldırdık demen”, “Boğaz köprüsünden atla, biz
yer çekimini kaldırdık.” diyenden ne farkın var?
Sonuç olarak yüce Allah CC), varlığı zarûrî olan, öyle bir zattır ki,
gerek nesnel ve gerek öznel varlığımızın bütün faaliyet ve gidiĢâtında, O‟nun
varlığının zarûreti apaçık bir Ģekilde görülmektedir93.
Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde
Arkası,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNS
AN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILAR.pdf

Unat, Y. “Galileo Galilei ve Astronomiye Katkıları”, Alındığı elektronik posta adresleri,
http://193.255.235.2/~unat/yu/M38.pdf, En son ulaĢım târihi: 13.05.2011.
90
Arıca , I., Dünya Yine Dönüyor. Bilimsel Yöntem, Dogma ve Galileo Galilei, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.acikbilim.com/2012/01/dosyalar/dunya-yine-de-donuyor-galileo-galilei-bilim-vedogma.html, En son ulaĢım târihi: 14.04.2013.
91
Yâsin Sûresi, âyetler: 38-40 “GüneĢ de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. ĠĢte bu çok güçlü ve
her Ģeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince, ona menziller tâyin ettik. Nihâyet o eski hurma sal-kımının çöpü gibi
(yay hâline) dönmüĢtür. Ne GüneĢ‟in Ay‟a çatması yaraĢır, ne de gece gündüzü geçe-bilir; onların her biri kendi
yörüngesinde yüzerler.”
92
Temiz, M., Ġslâm ve Gerçekler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2F%25C4%25B0SL%25C3%2582M%2520VE%2520%
2520GER%25C3%2587EKLER.doc&ei=5YNqUdxPxpY7vOeAyAc&usg=AFQjCNHUM0xQVNGJsA6v1zuOXBged
CYU3w&sig2=nOwuFFAOU88D2-tI1MvAZw, En Son EriĢim Târihi: 01.04.2013.
93
Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi, Ġslâm Çağı, Bilim ve Tek-nolojinin
Gerçek Sâhipleri Türk Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
89

http://gayalo.net/dosyalar/Bilim%20Târihinde%20Erken%20(Ön)%20Rönesans%20Dönemi.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Bilim%20Târihinde%20Erken%20(Ön)%20Rönesans%20Dönemi.doc, En Son EriĢim
Târihi: 01.04.2013.
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Hiç fark yok! Gözlemlerime göre, bugünün Ġnönü Zihniyeti tıpatıp aynı kafa
yapısında… Allah (CC) kimseyi câhil ve Ģuursuz etmesin, dönüĢtürmesin!
Öyle câhil ve Ģuursuzlar var ki, tahsilli olsa bile, dinî ve kültürel bilgisizliği ya da
aĢırılığı nedeniyle, davranıĢ, düĢünce ve sözlerinin iyi ve çok yerinde olduğunu
zannediyorlar...
Ġnançsızlar ya da câhiller, cihadın adam öldürmek olduğunu söylüyorlar...
Hayır!
Bu iĢler onların dediği gibi değildir.
SavaĢmak anlamındaki cihat, memleketin müdaafa edilmesi, hayatta kalma
çabasının adıdır. DüĢünsenize, “Bir insanın öldürülmesi, bütün insanların
öldürülmesi gibidir” diyen İslâm‟ın Peygamberi hayâtında 20‟den fazla sefere
çıktığı hâlde, hep anlaĢma yolunda gayret sarfetmiĢ, hiçbir zaman ilk saldıran
olmamıĢtır. Bu süre zarfında iki taraftan ölenlerin toplamı dört yüz civârındadır.
SavaĢma kararı da ilâhî izinle olmuĢtur. Peygamberimizin târifine göre böyle
savaĢla korunmanın adı küçük cihattır.
Asil büyük cihat, İslâm‟ın emir ve yasaklarına uyarak İslâm‟ı yaĢarken, kiĢi
tarafından yapılan nefisle mücâdelenin adıdır.

Allah‟ın CC) Özel Ġsmi-‟Allah‟ Bilgisi
Allah‟ın (CC) bilinen isimleri, vahiy yoluyla bildirilmiĢ olanlardan
ibârettir. Bu yüzdendir ki yüce „Allah‟ ismi, bütün duygu ve
düĢüncelerimizin ilk Ģartı olan, tek, derin ve gizli bir duygunun, doğrudan
doğruya görünen ve görünmeyen varlıkların birleĢtikleri noktada, sırf O‟nun
zâtı için, bir parıltı hâlinde gösterilen özel bir isimdir. Bu isim, Allah‟ın (CC)
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zâtının mânasını zihinde hatırlatır ya da temsil eder. Telâffuz edildiğinde akıl
ve zihin, özel isimden mânaya, mânadan tekrar özel isme geçer / geçebilir.
Yâni „Allah‟ özel ismi anıldığında akla, insanın kendisine hakkiyle tapacağı,
O Yüce Zat gelir. Ya da, bütün eksiksizlik ve olgunluk vasıflarına sâhip olan
ve bizzat kendisine tapılıp kulluk yapılacak olan, zarûrî Yüce Varlık
düĢünüldüğünde akla, Allah (CC) özel ismi gelir94. Bu nedenle O‟nun adı her
zikredildiğinde, O‟nun saygınlığını ve yüceliğini belirtilmek için, CC
kısaltması ile, insanların, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” sözünü,
söylemeleri, Allah‟ın (CC) insanlardan beklediği bir ulûhiyet hakkıdır. Ama
bugün öyle hoca geçinenler dahî var ki bunların bile, Allah‟ın (CC) adının
her anılmasında, “Celle Celâlühû” demeyi „yağcılık‟ olarak
değerlendirdiğini, duyuyor ve okuyoruz! Ne fecî günlerdeyiz, değil mi?
Mü‟minleri kastederek söylüyorum… Sakın haa! “Söylenmese ne
olur?” demeyiniz! Târih boyunca büyük sayılan Ģöhretli insanların adları bile
anıldığında, “haĢmetmeab, ekselansları€… gibi, saygı bil-diren sözlerin
kullanılması olagelmiĢtir. ġimdi insafla bir düĢünüveri-niz! Ġnsanların
Allah‟a (CC) saygı göstermek için, bir ulûhiyet hakkı olarak, isminin anıldığı
anda “O‟nun Ģânı çok yücedir.” diyerek saygı bildirmesi, kiĢiye bir zarar
vermez ama bu saygıyı göstermemesi, onun için en azından, bir gurur ve
haset anlamına gelebileceğinden, ahlâkî bir noksanlık iĢâreti olmaz mı?
Saygısızlık göstermekten Allah‟a (CC) bir noksanlık gelmez ama
söylemeyenler, en azından, ancak kendi nezâketsizliklerini, kaba-lıklarını
sergilemiĢ olurlar, o kadar… Fakat tersine bir de bu saygısızlığın bedeli,
müeyyidesi de tecellî ederse, ne olacak? Allah (CC) korusun! Bizde bir söz
vardır:
“Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de baĢkalarına öyle
davran...” diye... Hele konu, Allah ((CC) ile ilgili iliĢkiler olursa...
Sonuç olarak Allah (CC) ismiyle bizzat O‟nun kendi varlığını anlarız.
BaĢka bir ifâdeyle, Allah (CC) ismi ile isimlendirilen varlığın aynı zât olduğu
ortaya çıkar. Ġmam Fahreddin Râzî, “Allah kelimesi yüce Allah‟ın (CC) özel
ismidir ve aslında baĢka bir kelimeden türememiĢtir. Ġmam Halil bin Ahmed
94
Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar) BESMELE
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟ Îman ve Güven Duygusunun Rûhu „Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? Diyeceğiz?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Müminleri%20Ümitsizlikten%20Koruyan%20Ġlâhî%20Söz%20(Anahtar)%
20BESMELE%20„Bismillâhirrahmânirrahîm‟%20Îman%20ve%20Güven%20Duygusunun%20Rûhu,%20„Tanr
ı‟%20mı%20„Allah‟%20mı%20Diyeceğiz.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.04.2013.
€
haĢmetmeab: HaĢmetli, haĢmet sahibi mânâlarına gelir ve eskiden padiĢahlara karĢı hürmet bildirmek
için kullanılırdı. Ekselansları: Bakanlık ve elçilikten baĢlayarak cumhurbaĢkanlığına kadar yükselen, yüksek makam
sahibi yabancılara verilen Ģeref unvanı.
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ve Sibeveyh, usul âlimleri ve Ġslâm hukukçularının hepsi bu görüĢtedirler95.”
diyor.
„Allah‟ ismi, baĢlangıçtan îtibâren, özel bir isim olarak kullanılmıĢtır.
Ve Yüce Allah‟ın (CC) Zâtı, bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu
gibi, „Allah‟ ismi de öyledir. Elmalı Hamdi Yazır, „Allah‟ isminin, ilâhlık
vasfından değil, ilâhlık ve mâbûdiyet, yâni tapılmaya lâyık olma, vasfının
„Allah‟ isminden alınmıĢ olduğunu bildiriyor. „Allah‟, ibâdet edilen zat
olduğu için Allah değil; Allah olduğu için kendisine ibâdet edilir. O‟nun
„Allah‟lığı, tapılmaya ve kulluk edilmeye lâyık olması, kendiliğindendir.
Biraz daha açmak gerekirse diyebiliriz ki, insan puta tapar, ateĢe
tapar, GüneĢ‟e tapar, kahramanlara, zorbalara veyâ bâzı sevdiği Ģeylere tapar,
taptığı zaman, onlar, ilâh, mâbud olurlar; daha sonra gün gelir ki bunlardan
cayar, onları tanımaz olur, o zaman onlar da, kiĢi nazârında, iğreti alınmıĢ
mâbûdiyet ve tanrılık özelliklerini kaybederler. Hâlbuki insanlar, ister Allah‟ı
(CC) mâbut tanısınlar, ister mâbut tanımasınlar, O bizzat mâbuttur. Her Ģey
O‟na ibâdet ve kulluk borçludur. Hattâ O‟nu inkâr edenler bile, bilmeyerek
olsa dahî, ona kulluk etmek zorundadırlar.
AraĢtırma mantığına göre iddiâ edilebilir ki özel isimler, kısmen de
olsa, cins isimlerinden önce gelir. Daha sonra, bir veyâ birkaç niteliğin ifâde
ettiği, benzeme yönü ile cins isimleri oluĢur. Bundan dolayı, her özel ismin
bir cins isminden veyâ nitelikten alınmıĢ olduğu iddiası geçersizdir. „Allah‟
yüce sözü, bilginlerin, ilim adamlarının çoğuna göre, hemen söylenmiĢ bir
sözdür ve türememiĢtir. Bu yüzden, bu yüce isim, lisan açısından da adının
sâhibi gibi, bir ezeliyyet sırrı taĢır. Dolayısıyla „Allah‟ adı veyâ kelimesi,
diğer ad veyâ kelimelere benzemez. Meselâ Târihte hiçbir Ģeye „Allah‟
kelimesi, isim olarak verilmemiĢtir.
Bu kelimeye Ġsmi Âzam diyenler de vardır. „Allah‟ isminin her
kelimesini birer birer azaltsanız, geriye kalan her kelime, yine Allah‟ın (CC)
adı olur. Meselâ en son kalan „h harfi‟ de, yine Allah‟ı (CC) ifâde etmektedir.
Soluyan her canlı h veyâ hû sesini çıkarır. Bu demektir ki bütün canlılar, ister
inansınlar, ister inanmasınlar ya da ister Ģuurlu olsunlar, isterse Ģuursuz
olsunlar, her bir nefes alıĢ-veriĢlerinde, her an Allah‟ı (CC) zikrederler.
Denebilir ki bütün canlıların canlılıkları her an, Allah‟ın (CC) zikriyle
sürdürülmektedir. O‟nun zikrinden kesildiklerinde canlılıkları ortadan kalkar.
Meselâ zikri biten bir geyik, avcının kurĢununa hedef olur. Zikri biten bir
balık, balıkçının oltasına takılır… Dolayısıyla, bütün canlılar her an, Allah‟ın
(CC) tecellîsi altındadırlar.
95

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 47.
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Cümle âlem yoğ iken ol var idi,
YaratılmıĢtan ganî cebbâr idi.
Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek,
ArĢ-ü ferĢ-ü Ay-ü Gün hem nuh felek…
Sun‟ ile bunları ol vâr eyledi,
Birliğine cümle ikrar eyledi.
Kudretin izhâr edüp hem ol celîl,
Birliğine bunları kıldı delîl.
“Ol !” dedi bir kere vâr oldu cihân,
“Olma !” derse, mahv olur ol dem hemân.


nuh felek: Dokuz felek. felek: Ortaçağ Ġslâm kozmolojisinde yıldızları taĢıdığına ve hareket ettirdiğine
Ġnanılan Ģeffaf gökküre; gezegenlerin yörüngesi… sun: Yapmak.
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PEYGAMBERĠMĠZ (SAV)‟ĠN DĠLĠNDEN
TÜRKLER
Özler:
“Ey îman edenler!
Sizden kim dininden dönerse,
bilsin ki Allah yakında öyle bir
toplum getirir ki, Allah onları sever,
onlar da Allah‟ı severler; mü‟minlere
karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir
kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah‟ın bir
lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi
çok iyi bilendir96.”
Mâide Sûresi, âyet 54
“Allah‟ın „Doğu‟da‟ bir ordusu vardır. Onun adını
TÜRK koymuĢtur. Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla intikam alır.”
Hadis
“Türkler size dokunmadığı, harp etmediği sürece,
sakın siz de Türker‟e dokunmayınız!97“
Hadis
“Kostantiniyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir98.”
Hadis
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça,
siz de onlarla uğraĢmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı
sürece siz de Türkler‟e dokunmayınız!99“
Hadis

“Hıfz, on kısma ayrılmıĢtır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer insanlardadır100.
96
Elmalılı Hamdi Yazır, Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım baĢta olmak üzere birçok Ġslâm âlim ve
müfessirine göre bu âyet, Türkleri iĢâret etmektedir. Kaynak: Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1064983/, En Son EriĢim Târihi: 23.08.2014..
97
Neseî.
98
Buharî.
99
Ebû Dâvud.
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Hadis
“Rab‟biniz de birdir,
babanız da birdir. Dininiz ve
Peygamberiniz de birdir. Arap‟ın Acem,
Acem‟in de Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur.
Yine kızılın kara üzerine, karanın da kızıl üzerine üstünlüğü
yoktur. Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız takvâ
bakımından biri diğerine üstün olur.”
Hadis
Türkler‟in ilâhî ahlâkı, nispeten daha iyi olarak,
yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ gâyelerine en çok
yaklaĢan milletlerdendir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
Allah (CC), biz Türkleri özgün bir Millet olarak yaratmıĢtır. Eğer
Ġslâm‟la eğitilmez, câhil bırakılır da Ġslâm dıĢı canavarlaĢmıĢ milletlerin
vesâyetçisi ya da taĢeronu olursak o zaman, kötülükte, Ģirretlikte, kurnazlıkta
kısacası sapıklık ve insanlık dıĢı her hususta; eğer Ġslâm‟la eğitilirsek o
zaman da, iyilikte, yapıcılıkta, çalıĢkanlıkta, mertlik ve dürüstlükte, kısacası
insanlıkta dengimiz yoktur; bir benzerimiz aslâ olamaz... Bütün bu
özelliklerimizi, târih boyunca Türkleri inceleyip, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in hadisleri ile karĢılaĢtırdığımız zaman daha iyi görebiliyoruz.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Türkler
Hakkındaki Sözleri
Peygamber (SAV) Efendimiz demiĢtir ki:
“Allah‟ın „Doğu‟da‟ bir ordusu vardır. Onun adını Türk koymuĢtur.
Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla intikam alır101.”
“Türkler size dokunmadığı, harp etmediği sürece, sakın siz de
Türkler‟e dokunmayınız!102“
“Sizler; Türkler ile çarpıĢmadıkça Kıyâmet kopmayacaktır103.”

Ramûz‟ul-Ehâdis.
SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
101
Hadisi nakleden Kazvini el-KaĢgarî, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk.
102
Neseî.
103
Buharî, Sâhih-i Müslim.
100
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KaĢgarlı Mahmut, Divanı Lügatit Türk Ġsimli eserinde Buhara ve
NiĢâbur hadis imamlarından Ģu kudsî hadîsi rivâyet etmektedir¥.
“Kostantiniyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden
kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir104.”

Bunları iyice tanıyor musunuz?
Milletimizi dönüĢtürmeye çalıĢan Batılılarla iliĢkileri ne? Bunları öğrenmenizde
büyük faydalar vardır.
https://groups.google.com/forum/#!topic/haydarpasa-teknikliler/nmXbZjiTH-s
https://www.sporx.com/rahmi-koc-kimdir-kac-yasindadir-rahmi-koc-ne-isyapmaktadir-nerelidir-SXHBQ711132SXQ
https://www.biyografya.com/biyografi/20126,
http://www.gezenkus.com/haber_detay.asp?haberID=4343

“Ulu ve aziz olan Allah diyor ki, „Benim Türk ismini verdiğim ve
Doğu‟da yerleĢtirdiğim bir takım askerim vardır ki, her hangi bir kavme

¥
Bilindiği gibi, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in söz ve davranıĢlarına hadis denir. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in sözünün ilhamı bizzat Allah (CC) tarafından olursa bu hadislere kudsî hadis denir.
104
Buharî.
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karĢı gazâba gelecek olursam o Türk askerimi iĢte o kavmin üstüne
saldırtırım105.”

“Türk dilini öğreniniz, çünkü Türkler‟in çok uzun sürecek bir
hâkimiyetleri vardır106“.
“Türkler size iliĢmedikçe sizde onlara iliĢmeyiniz. Çünkü milletimin
mülkünü ve Allah‟ın ona olan ihsanını en evvel Kantura (Türk) nesli
alacaktır107.”
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça siz de onlarla uğraĢmayınız. Hele
Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler‟e dokunmayınız!108“
BaĢka bir rivâyette Ģöyle denmektedir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler‟e dokunmayınız. Zirâ
onlar çok sert ve haĢin tabiatlı kimselerdir109.”
Aynı hâdiseyi Hamâvî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir:
“Sakın onların üzerine süvâri birlikleri göndermeyiniz. Türkler ve
HabeĢliler, size dokunmadığı sürece siz de onlara dokunmayınız.”

KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
107
Ġmam Taberânî.
108
Ebû Dâvud.
109
El-Cüveynî.
105
106
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Ġmâm-ı Taberânî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir. Ġbni Zil Kelâ
anlatıyor:
„Bir gün Muâviye‟nin yanındaydım. Ermeniye vilâyetinin vâlisinden
posta geldi. Muâviye vâlinin mektubunu okudu, hiddetlendi; sonra
kâtiplerinden birini çağırdı ve ona vâlinin tahrîrâtına Ģöyle yaz, dedi.
„Ġdârendeki arâziye Türkler‟in akın ve yağma ettiklerinden bunun üzerine
arkalarından tâkip kuvvetlerini sevkettiğinden ve bu tâkipçilerin yağma
edilen Ģeyleri onlardan istirdat etmiĢ olduklarından bahsediyorsun.”
“Anan sana matem tutsun! Sakın bir daha öyle bir harekette
bulunma! Türkler‟i kıĢkırtma ve onlardan hiç bir Ģey istirdat etme. Çünkü
ben Resûlullah‟tan iĢittim. Buyurdu ki; “Türkler yavĢan otu biten yerlere
(Avrupa‟ya) kadar ilerleyeceklerdir.‟
“Hıfz, on kısma ayrılmıĢtır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer
insanlardadır110.
Hıfz kelimesini bâzı kimseler, hafızlık, kavrama kabiliyeti olarak
tercüme etmiĢler, bâzıları ise Türkler‟in muhafazakârlığını, baĢka bir sözle,
dinini, milletini, vatanını, maddî ve mânevî değerlerini, örf ve âdetlerini,
nâmusunu koruma duygusu olarak yorumlamıĢlardır. Bu satırların yazarına
göre, verilen bu anlamların hepsi, Türkler‟de bulunmaktadır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz zamânında, en güvenilir ve teknik
çadır olarak, Türk Çadırı kullanılırdı.
Taberî Ģöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber, Arap kabîlelerin hücumu yılında (Hendek
SavaĢı‟nda) Medine‟nin etrâfında kazılmak istenen hendeğin sınırlarını
çizdi... Biz hiçbir zaman bu sınırları aĢmak istemiyorduk.”
“Selman, hendekten çıkarak Hz. Peygamber‟in bulunduğu yere geldi.
Bu sırada O bir Türk Çadırı‟nı kurmakla meĢgul bulunuyordu.”
Ebû Sâid el-Hudrî demiĢtir ki:
“Hz. Peygamber ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiĢtir. Sonra
ortasındaki on günde tentesi üzerinde hasır bulunan bir Türk Çadırı‟da
itikâfa girmiĢtir111.”
110
111

Ramûz‟ul-Ehâdis.
Müslim.

93
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Resûlullah (SAV) Efendimiz, bir gece rüyâsında, peĢine önce siyah
bir koyunun, sonrada bir beyaz koyunun takıldığını görüyor. Sabahleyin
mescite gelip namazı kıldırdıktan sonra, sırf iltifat olsun diye, bu rüyânın
yorumunu Hz. Ebûbekir Sıdık‟a bırakıyor.
Bu iltifata hem sevinen, hem de mahcup olan, Ebûbekir (RA):
Ey Allah‟ın Peygamberi! PeĢinize ilk takılan siyah koyun Arapları,
sonra takılan beyaz koyun beyaz bir ırkı temsil ediyor. Önce Araplar size
inanıp peĢinize takılacak, sonra da beyaz bir ırk Ġslâm‟a girip size
uyacak...112“
Âyete gelince:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; müminlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar.”
“Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan
sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir113.”
Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım baĢta
olmak üzere, birçok Ġslâm âlim ve müfessirine göre, bu âyet, Türkler‟i iĢâret
etmektedir114. DüĢmanlarımız nihâyet bu özelliklerimizi anlayarak ona göre
yeni yöntemler geliĢtirmiĢlerdir115.
Bu konuda Patrik Grigoryas‟ın teĢhis ve teklifi Ģöyledir:

112
Anonim, Peygamber Efendimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-328945.html, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014.
113
Mâide Sûresi, âyet 54.
114
Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.memurlar.net/konu/1064983/, En Son EriĢim Târihi: 23.08.2014.
115
Temiz, M., 27 Mayıs 1960 Olayı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2
F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2F27%2520MAYIS%25201960%2520OLAYIG%25C3%25B6zlerden%2520Ka%25C3%25A7an%2520Di%25C4%259Fer%2520Bir%2520De%25C4%259Ferle
ndirmeMenderes%25E2%2580%2599ten%2520Sonra%2520%25C3%2596zal%2520da%2520B%25C3%25BCy%25C3%
25BCk%2520D%25C3%25BC%25C5%259F%25C3%25BCnm%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BC.doc&
ei=YxD7U9_WBKWw7AbEtYDYDA&usg=AFQjCNHy6l-vlhRxmTyiryMgoxWvN6xokw&bvm=bv.73612305,d.bGE,
En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.

94
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü
Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzeti nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir116.” demiĢtir.
Gerçekten araĢtırılır ve incelenirse, bu sayılan
mensuplarına hârika karakter ve donanımlar kazandırır.

özellikler,

Patrik Grigoryas‟ın bu tespiti yüzde yüz doğrudur:
“Onların
bütün
meziyetleri,
ahlâklarının
sağlamlığından
gelmektedir.” diyen Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk
Milletini dize getirmek için, geliĢtirdikleri hâince yöntemleri Ģöyle
açıklamaktadır:
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü
Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrur-durlar ve
izzet-i nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere
rızâ göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan
îtaat duygularından gelmektedir.”
ġimdi yine tam bu noktada, Eski Türkiye‟deki Ġnönü Zihniyeti ve
bunların günümüzdeki uzantılarınınµ, neden Ġslâm düĢmanlığında117 kararlı
olduklarını da, kolayca anlamak mümkün olmaktadır. Daha açıkçası bu
zihniyetin bütün idârî politikalarının, Patrik Grigoryas‟ınkiyle, aynı paralelde
olduğu, Ģimdi açıkça görülmüyor mu?


Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler, nefislerini öldürerek izzetli
bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i
bu ruh gücünden ayırma metotlarında isâbet etmiĢlerdir.
116
Temiz, M., Dünyâ Düzeninde Batılılar Ve Ġslâm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Dünyâ%20Düzeninde%20Batılılar%20Ve%20Ġslâm.doc
, En Son EriĢim Târihi: 25.087.2014.

Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler, nefislerini öldürerek izzetli
bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i
bu ruh gücünden ayırma metotlarında isâbet etmiĢlerdir.
µ
Haber10, CHP‟li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm‟la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
117
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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Siz Ġslâm‟a îman etmiĢ Türkler‟le hiç baĢedeceğinizi mi sanıyorsunuz, ey gâfiller ya
da sapıtmıĢ çanavarlaĢmıĢlar!

Patrik Grigoryas, Türk Milleti‟nin özelliklerini de, Ģöyle sıra-lıyor:
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek
reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat duyguları da an‟anelerine
olan bağlılıklarından ahlâklarının salâbetinden, yâni sağlamlığından, mânevî
kuvvetinden, gelmektedir.”
Patrik Grigoryas‟ın, Türklerin ahlâkı hakkındaki bu tespiti de, yüzde
yüz, doğrudur:
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. Yüzyıl‟da
Müslümanlığı kabul ederek, Ġslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile
birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Bu nedenle, onlar, Müslüman olduktan sonra
elbette, kadere rızâ gösterecekler, „Kalırsak gâzi, ölürsek Ģehit olacağız
diyecekler‟; idâreci ve büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi, din ve
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îmânlarından aldıkları, eğitim ve terbiye ile kazanacaklardır. Ve Târih‟te
öyle de olmuĢtur.

Kim olursa olsun, Allah (CC) niyetleri temiz olanları hidâyetine mutlaka
kavuĢturur! O, niyetleri gerçekleĢtireceğine söz vermiĢtir. Çünkü Allah (CC verdiği
sözden dönmez118!

Böylece Türkler, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağ-lam bir
gelenekle birlikte, „Allah‟tan (CC) korkandan her Ģey kor-kar119„ hadîsinin
sır ve tecellîsine mahzar olmuĢlardır.
Gerçekten, “Allah‟tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah‟-tan
(CC) korkmayan her Ģeyden korkar.” hadîsini bilmeyen var mı?

118
, Âli Ġmran Sûresi, âyet 9: "Rabbimiz! ġüphesiz Sen, hakkında Ģüphe olmayan bir günde insanları
toplayacaksın. ġüphesiz Allah va'dinden dönmez.” YA DA Rum Sûresi, âyet 6: “Allah vaadinden dönmez. Fakat
insanların çoğu bilmezler.”
119
“Allah‟tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah‟tan (CC) korkmayan herĢeyden korkar.” Hadîsi
ġerîf / Ġbn Hibban, Ebû‟Ģ- ġeyh…
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Kim olursa olsun, Allah (CC) niyetleri temiz olanları hidâyetine mutlaka
kavuĢturur! O, niyetleri gerçekleĢtireceğine söz vermiĢti. Çünkü Allah (CC) verdiği
sözden dönmez120!

Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı yakaladıkları
söylenebilir. Demek ki biz Türkler, yaratılıĢ gâyelerine, en çok, yaklaĢan
milletlerdeniz.
ĠĢte görüyorsunuz, düĢmanlar, yakın târihteki atalarımızın güç
kaynağını keĢfetmiĢler, Türkler‟i güçsüz hâle getirmenin de, onları mânevî
güç ve ahlâklarından, ayırmakla baĢarılacağını anlamıĢlardır. Bundan sonra,
Türkler‟i bu mânevî kaynaktan, uzaklaĢtırma yollarını aramaya
koyulmuĢlardır.
Bunu bulmuĢlar ve baĢarmıĢladır da, aslında… Biz Türkler‟i, Eski
Türkiye‟deyken, ne yazık ki, kafakola almayı bilmiĢlerdir. Maalesef bir kısım
yöneticimiz de yakın târihte, bu oyuna gelmiĢ bulunuyor!
Bunun için Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları da, Ģöyle
sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını
kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”
120
, Âli Ġmran Sûresi, âyet 9: "Rabbimiz! ġüphesiz Sen, hakkında Ģüphe olmayan bir günde insanları
toplayacaksın. ġüphesiz Allah va'dinden dönmez.” YA DA Rum Sûresi, âyet 6: “Allah vaadinden dönmez. Fakat
insanların çoğu bilmezler.”
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Eski Türkiye‟de çok etkili uygulanmıĢ bulunan bu metotlar, ne yazık
ki, bugün hâlâ gündemden hiç düĢmek bilmiyor…
Bugün, baĢta CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak
üzere, bütün üst düzey yönetcilerimize îtaatsizliği körüklemek için, tüm iç ve
dıĢ düĢmanlar, elbirliğiyle ve bütün güçleriyle, çalıĢmıyorlar mı? Ellerinden
gelse, fırsatını bulduklarını, bir avuç suda, boğmayacaklar mı? Bugün biz
Türkler‟in, Eski Türkiye‟deki, Ġnönü Zihniyeti‟nden farkımız, iĢte budur:
Yeni Türkiye‟yi kurarak onları, çok iyi anlamıĢ durumdayız artık,
hamdolsun! Öyle ki onların demokrasi, insan hakları terânlerinin hep sahte
maskeler olduğunu, artık çok iyi, öğrenmiĢ durumda bulunuyoruz!

„Vala‟! Ben onu bunu bilmem. Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmeti, daha açıkçası,
değer yargılarımızı baz (referans) alıp olayları inceleyecek, Vatan ve Millet
menfaatine gördüklerinizi destekeyeceksiniz!
O zaman atalarınıza da lâyık, Ģahsiyetli, kararlı birer insan olursunuz! O kadar...
Yoksa, öyle her olaya karĢı tavır değiĢtirmek!
Ne o öyle?
Bununla baĢa mı çıkılır? Sonuçta Ģahsiyetiniz de, kararlılığınız ve güvenirliliğiniz de
bozulur, bozulur, resimdekilerde gözlemlendiği Ģekilde, cıva gibi kaypaklaĢır açığa
çıkarsınız, o kadar.”

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı verilen Ġngiliz
Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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ĠĢte bu insanlık düĢmanları, Türk‟ün sırtını yere getirmek için,
Batılılar tarafından bulunan, en son metot, bu tür hâinlik ve sâhtekârlıklardır!
Ne ustaca, ne kurnazca, ne sinsice gayrıinsânî bir metot, değil mi?

Batı iĢte böyle batırır! Öyle değil mi? Öyle de! Bizdeki Batı vesâyetçilerini
ne yapacağız?
Batı‟nın demokrasi dediği, Müslümanları sömürme politikasının adıdır…
“Dünyâ 5‟ten büyüktür” sözü de buraya dayanmıyor mu?

Bir bilim adamı olarak Tayyip Bey‟in etrâfında kenetlenmenin asıl sebebinin, onun
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti nedeniyle olduğuna inanıyorum. Yoksa Ġslâm‟da
Ģahıslara bel bağlamak hatâdır.
CumhurbaĢkanımız‟ın bugün Halkımız tarafından bu kadar çok sevilmesinin nedeni,
iĢte onun bu Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmetidir. Bundan dolayı, “Ben
Tayyipçiyim” demek, biraz yavan bir söylemdir. Bununla berâber, böyle diyenlerin
çoğu, “Ben Müslümanım!” demek istemektedirler, aslında… Ben Tayyipçiyim”
demek de niyetlerinin, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet olduğunu gösteriyor… O
zaman Ģahsa bağlılık ortadan kalktığı için, bu davranıĢ, “Allah dilemeyince siz
dileyemezsiniz” âyeti gereğince, esas rayına oturmuĢ oluyor / olmaktadır.
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Bekâ Ne demek?
Ġsterseniz önce Türk-Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlüğüne bakalım:
Büyük Türkçe sözlükte bekâ kelimesi için verilen anlam, “Kalıcılık,
ölmezlik”tir.
ġimdi de Osmanlıca-Türkçe sözlüğe bakalım. Verilen anlamlar:
1. Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma…
2. Bâki olmak... Ebedîlik…
3. Ġlm-i Kelâm'da: Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir
sıfatıdır.
DüĢünen ama hâin olmayanlara soruyorum Ģimdi: Bu hâinler, Türk Millet‟nin
devamlılığından, ebedîliğinden meğer ne kadar çok korkuyormuĢlar ki, her ağızları
açıldığında bu kelimeyi tekrarlayarak Vatan Ve Milletimizi sevenleri yıpratmaya
çalıĢıyorlar! Ama Ģunu hiç unutmayınız ki, Allah (CC) göstermesin, Yeni Türkiye‟nin
devamlılığı ve ebedîliği sona erecek olsa, o emperyalist canavarlar zulümlerini, hiç
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ayırım yapmadan yapacaklardır. Bunun bilimselleĢmiĢ ve somutlaĢmıĢ örnekleri o
kadar ok ki!
Ey hâin ve / veyâ gâfiller, Saddam veyâ Kaddafi örneğinde olduğu gibi, siz
yalnızca devlet büyüklerine dokunulacak zannediyorsunuz. Hayır öyle değil! Böyle
fitneler hiç ayırım yapmadan herkese dokunmaktadır. Ġsterseniz size binlercesi
arasından somut ve bilimsel bir örnek bile verebilirim.

Ġnsanlık düĢmanı Batılılar, Türk‟ün sırtını yere getirmek için, Batılılar
bu metotlarını, yine içimizden devĢirdikleri Batılı vesâyetçiler ya da Batı
taĢeronları dediğimiz, hâinler vâsıtasıyla, gerçekleĢtirmekte de baĢarılı
olmuĢlardır, ne yazık ki!
ġimdiye kadar bâzı yöneticilerimizin akıl hocaları olan, Patrik
Grigoryası ve onun tıynetindekileri, hiç olmazsa, bundan sonra iyi tanıyınız
da, eğer aklınız varsa, bundan sonra, benzer oyunlara olsun gelmeyiniz, ey
akıllı kardeĢlerim!

Batının içimizden çok kolay satın aldıklarının güncel adlarının „Batı
vesâyetçileri‟ ya da „Batı taĢeronları‟ olduğunu unutmayınız!
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Kim Bu Patrik Grigoryas?
Patrik Grigoryas‟ı Ģimdi aĢağıdaki sözlerine vâkıf olarak kolayca
tanıyabilirsiniz! Okuyunuz:
“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve mâneviyelerine
(Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere
alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî muâveneti (dıĢ yardımı) redd-ederler. Haysiyet
hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet
ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâve-nete (dıĢ yardıma) alıĢtırmalıdır.”

Bekleyiniz, yapılan zulümlerin geri ödeme zamânı baĢladı; bundan sonra da
hızlanacak!
Ġnsânî hâinlik sarhoĢluğu mu bu, yoksa?
Bu resimleri görünce, geleceğimizin çok mükkemmel olacağına inancım bir kere
daha tâzeleniyor! Neden mi?
Ârif olan Milletimiz, her Ģeyi ârifce değerlendiriyor da ondan…
1955‟lerden berisini çok iyi biliyorum…
Eskiden her Ģey, gizli yapılmakta, Millet‟e karĢı plânlanan hâinlikler, süslenerek,
çarpıtlarak fayda gibi sunuluyordu… Hattâ aĢağıdaki resimden de anlaĢılacağı
üzere, Batılıların emir eleri durumundakilerden olan yöneticilerimizden Süleyman
Demirel‟e o ĢaĢaalı günlerinde bir kısım Müslüman insanlarımız velîlik sıfatını bile
eklemiĢlerdi, seçim çalıĢmaları sıralarında… Çoğu yeni nesil bugün bunları
bilmezler! Onun velî omadığını biliyorum ama Halkımız onda, Azerice söylemek
gerekirse, bir pezevenklik sıfatı olduğuna inanmıĢtı.
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Evet, gerçekten, Eski Türkiye‟deyken bir dönem, hâricî muâvenete
(dıĢ yardıma) öyle alıĢtırılmıĢ durumdaydık ki! Patrik Grigoryas, Türklerin
bozulması (Dejenere olması) için, bakınız, utanmadan-sıkılmadan, neler
teklif ediyor, hem de, „hissettirmeden‟ diyor:
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrîbâtı
tamamlamaktır.” diyerek, bir nevî hilekârca… Ġnsanlık bunun neresinde,
Ģimdi soruyorum, sizlere?
Bizim Kültürümüz‟ün biricik amacı, dünyâdaki bütün insanla-rın
huzûrlu olmasını temin etmektir. Ġnsanlık düĢmanlarının tek amaç-ları ise,
insanların mânevî tahribâtını tamalayarak, onları ve zanginlik-lerini
sömürme gayretleridir, görüyorsunuz! Dikkat ediyor musunuz, karaktersiz
insan, bir de bunların, hissettirmeden, gizli olarak, yapılmasını öneriyor!

Resimde Eski Türkiye yöneticilerinden birisi görülüyor…

Ne yazık ki, iĢte Eski Türkiye‟deyken bu tırpan, üzerimizden geçmiĢ /
geçirilmiĢtir.
Eski Türkiye‟de, kezâ bugün Yeni Türkiye‟de de, insanlarımız, kültür
istilâsı sonunda, bir değil, iki değil, beĢ değil, yüzlerce, hâricî fikirlerle dolup
dolup taĢmıyor mu? Ġnsanlarımızın her birinin fikrî atlasları, renk renk,
yamalı birer bohçaya dönüĢtürülmedi mi?
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Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye‟deki
idârecilerimiz, Dünyâ Bankası‟nın eĢiğini yıllarca aĢındırmadılar mı?
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟deyken, bütün bunları artık
kanıksamıĢ, benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karĢılama
durumuna dahî girmemiĢ miydik?
Değerli ve rahmetli, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun dediği gibi, Eski
Türkiye‟de kafalarımızı tam tamına, iĢte böyle, sömürgeleĢtirmiĢlerdi.
Bereket versin ki bugün, Yeni Türkiye‟deki yöneticilerimiz, daha çok
çalıĢarak, Memleketimizi, borç almak bir yana dursun, Dünyâ Bankası‟a
bile, borç verecek, bir duruma getirmiĢ bulunuyorlar. Elhamdülillah!
Ne gariptir ki ve de ne yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki
mücâdelenin önemli bir kısmı da Ģimdi, Türkiye‟yi tekrar borç alacak duruma
sürüklemek isteyen, o eski sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı yapılmaktadır.
Hâricî fikirler ve dıĢ yardım gerçekleĢtiğinde, bizden ne alacaklar, ne
götüreceklerdi? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından dinleyelim:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden Ģeklen çok
kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl
kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak
mümkün olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp
meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek,
Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz
edebilmelerine sebep olabilir.”
“Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey hissettirmeden bünyelerindeki bu
tahrîbatı tamamlamaktır.”
Dikkat ediyor musunuz, “…hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep
olabilir.” cümlesine… Sırf bu cümle bile, biz Müslüman Türklerin hep
hakîkatlerin, gerçeklerin ve doğruğun, doğruların peĢinde olduğumuzu;
kendilerinin ise, hep yanlıĢların, yalanların ve bâtılların peĢinde olduklarını,
kısacası, kendilerinin yâni bugünkü Batılıların, in-sanlıktan nasipsiz
olduklarını, kendi ağızlarıyla, söylemiyorlar mı? Bunları hele bir düĢününüz!
Bendeniz hikâye anlatmıyorum! ĠĢte insanlıkta uzak oluĢlarının görsel
delili için de, yalnızca aĢağıdaki resme bakmanız yeterlidir!
Durum meydanda değil mi?
Sayın hocamız Prof. Dr. Ayhan Songar‟ın, „Batıya Yönelme‟nin 100
Yıllık Bilânçosu‟ diyerek verdiği aĢağıdaki tablodan, bir kaç örneğe bakarak,
hele bir kere daha düĢününüz:
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Hele tek bu resim bile, canavarlaĢmıĢ olan Batılıların insanlıktan nasipsiz
olduklarının bir delili değil midir?

Ne Elde Ettik?
“Biz hizmetimizi Allah
için yaptık ve mükâfatını da Âhiret‟te bekliyoruz.”
Mimar Sinan‟ın Son Sözü

1892‟de 9 129 880 kilometrekare yüz ölçümü, 1992‟de 778 000
kilometrekare... 12 defâ küçülen vatan toprağı...
1892‟de donanmamız Dünyâ 3.‟sü... 1992‟de Dünyâ 32.‟si... 10 defâ
gerileyen donanmamız...
1892‟de 1 dolar 0.3 lira... 1992‟de 1 dolar 7010 lira... 21000 defâ
küçülen paramız...
1892‟de dıĢ borç 2 000 000 000 lira... 1992‟de 406 000 000 000 000
lira... 203 000 defâ büyüyen dıĢ borç...
Burada, rahmetli Ayhan Songar‟ın „Batının 100 yıldır uyut-tuğu yarı
aydınlara ve hâlinden bihaber kitleye ilânen tebliğ olunur.‟ Ģeklindeki
görüĢüne katılmamak da mümkün değil...
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Doğru söze baĢka ne denir?

Endülüs Emevî Devleti 781 yıl Ġslâm Kültürü ile yaĢamıĢ, bu müddet
zarfında, Avrupa‟ya ıĢık saçmıĢtır. Yukarıda resmini de gör-mekte
olduğunuz, Fransız fizikçisi Pierre Curie, Ġslâm Kültür ve Me-deniyeti ile
ilgili, yapmıĢ olduğu bir değerlendirmesinde:
“Endülüsten bize 30 (bâzı kaynaklarda 24) kitap kaldı, bu sâyede
uzaya gittik. Endülüs‟teki Ġslâm kütüphânelerini yakıp yıkmasaydık, Ģimdi
galaksilerde Ģehirler kurup yaĢıyor olacaktık...” diyerek Ġslâm Ve
Kültürü‟nün ne demek olduğunu, en veciz bir Ģekilde, dile getirmiĢtir.
Batılı da olsalar, kim olursa olsun, haysiyetli insanlar, bizim Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün, Dünyâ‟yı aydınlattığını, gâyet güzel bir Ģekilde, biliyor,
takdir ediyorlar da, iĢin enteresan tarafı Ģu ki, içimizdeki hâinlere hiç
yaranamadık… Çoğu kere hâinliğin, Ģu 21. Yüzyıl‟a uygun olan, yeni bir
tanımını aramıĢımdır, bu yüzden... Sâhi Ģu arayıĢ bile hâinliğin, ne kadar
aĢağılık bir sıfat olduğunu söylemiyor mu? Ne dersiniz?
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Sayınız okuycumuz, nerelerden nerelere gelmiĢiz? Görüyorsunuz,
değil mi? Bu gidiĢ, böyle kendi kendimizi inkâr ederek, Ģahsiyetsizlik
boĢluğunda121, bir bakıma, yok oluĢumuz değil de nedir?

Bizdeki aydın geçinenleri çok iyi tanımlamıĢ, değil mi?

Milletimiz‟in geçmiĢteki bütün bu meziyet, baĢarı ve çalıĢmalarını,
bugün bilerek, sâdece gurur duymak da, artık yetmiyor. Ama yakalamıĢ
bulunduğumuz bu Yeni Türkiye Heyecânı içinde, Osmanlı dönemlerinde
olduğu gibi, insanlığın hizmetinde gücümüzü artırmak ve Ģahlandırmak için
121
Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014.
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yeni hamlelerimizi, ancak bu gerçekleri bilerek, mevcut târihî potansiyel
değerlerimiz üzerine inĢâ etmek zorundayız.

Görüyorsunuz ya, Ģu gârip Türkiyem, ne rezil ya da ne Ģerefli yöneticler görmüĢ
bulunuyor…

Son söz olarak, „Müslümanların bu baĢarılarının sebebi neydi?‟
sorusuna iki cümle daha ekleyelim:
Yukarıda değinilen, Müslümanların insanlık alanındaki bu
baĢarılarının sebebi, onların akıl ve mantıklarını, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstkâmet‟e, yâni ilâhî ölçülere uygun olarak, kullanmalarıydı, diyebiliriz.
Sonuç
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. Yüzyıl‟da
Müslümanlığı kabul ederek, Ġslâm Dini‟nin öğrettiği insanlık fıtratı ile
birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Onlar elbette kadere rızâ gösterecekler, „Kalırsak
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gâzi, ölürsek Ģehit olacağız diyecekler‟; idâreci ve büyüklerine saygıyı,
küçüklerini sevmeyi Ġslâm ve îmânlarından aldıkları eği-tim ve terbiye ile
kazanacaklardır.

ġimdi siz bundan sonra kendi ipinizi çekeceksiniz!
Bu mutlaka gerçekleĢecektir… Mazlumların her birinin imparator gibi yetkili
olmalarının gerçekleĢeceği Kıyâmet günündeki hâlinizi görür gibi oluyorum.
Gerçi, sizler bu sözleri bile anlayamayacak kadar, gerçekdıĢılıklar içinde boğulacak
duruma gelmiĢsinizdir. Ama gerçekleri benden yine duymalısınız! Sizler
anlamasanız bile bendeniz Ġslâm‟ın sunduğu, „Emri Bil Mâruf Nehyi Anil MünkerĠyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟, yâni gerçeklere duyurmak
nîmetine kavuma fırsatını kullanmıĢ bulunuyorum ya, sen ona bak!
Çünkü Allah (CC) bunu söylememi bana görev yazmıĢ ve karĢılığında sevap
vâdetmiĢ bulunuyor…
„emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
http://mtemiz.com/, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Türkler, böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir
gelenekle birlikte, “Allah‟tan korkandan her Ģey korkar.” hadîsinin sır ve
tecelîsine mahzar olacaklar ve olmuĢlardır da...
Bütün bu meziyetlerimizi toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı, nispeten
daha iyi olarak, yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ
gâyelerine en çok yaklaĢan milletlerdendir.
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Evet! Türkler öyledir! Doğru söze baĢka ne denir!

Allah‟ın (CC) Türkleri özel olarak yaratmasından, Türkleri göklere
çıkararak, diğer milletleri küçümseyerek, ırkçılık anlamı aslâ
çıkarılmamalıdır! Çünkü Ġslâm, ırkçılığa Ģiddetle karĢıdır.
Râmuz‟daki bir hadiste, “Rab‟biniz de birdir, babanız da birdir.
Dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arap‟ın Acem, Acem‟in de Arap üzerinde
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bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın kara üzerine, karanın da kızıl üzerine
üstünlüğü yoktur. Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız
takvâ122,123 bakımından biri diğerine üstün olur.”

Evet yaa!
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.p
df

Irkçılığın Ġslâm‟da yasak olduğu konusu, kitabın ilerleyen
bölümlerinde, daha geniĢ olarak ele alınacaktır. Ancak burada ilgili olan
âyetlerin, Ģimdilik, Hud Sûresi‟nin 40-47. âyetleri olduğunu zikrederek
konuyu sonlandıralım.

122
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” ,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
123
Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.doc, En Son
EriĢim Târihi, 13.05.2014.

112
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

ĠnĢallah!
Ah! Korkmayın ama bu daha sonunuzun baĢlangıcı! Fakat bizde canavalık yok,
olamaz da!
Allah‟ın (CC) hayatta Müslümanlara verdiği görev, geçmiĢte Selçuklu veyâ
Osmanlı devletinde görüldüğü gibi, O‟nun Dünyâ‟da yaratmıĢ olduğu varlıkların
düzenini sağlamak ve bu düzenin kaynağını (esaslarını) yaymaktır. Bu düzenin
esaslarını Dünyâ‟nın her tarafına yaymaya, Ġslâm‟da Küçük Cihat denmektedir.
ġimdi, „Acabâ büyük cihat da var mı?‟ diye, soranları duyar gibi olduğum
için hemen arz edeyim:
Ġslâm‟da Büyük Cihat olmadan olur mu, hiç?
Ġslâm‟da Büyük Cihat, elbette vardır, o da ölene kadar kadar, her bir
mü‟minin nefsi ile yaptığı Nefis Mücâdelesi‟dir…
Müslümanların, Dünyâ‟da düzeni kurma ve Ġslâm‟ı yaymaya iliĢkin Küçük
Cihat görevi yanında, Ġslâm dıĢında kalan küfür milletlerinin tümünün de,
Dünyâ‟daki faaliyetlerinin ana amaçlarının, ne olduğunu artık bugün çok iyi
bilmekteyiz.
Küfür milletlerinin her birinin amaçları, Haçlı Seferleri‟nde görüldüğü,
târihsel incelemelerden de bilindiği gibi, bütün Müslüman milletleri, onların
mâneviyatlarını tahrip ederek, kültürlerinden uzaklaĢtırarak her zaman zayıflatmak
ve ardından da, gerektiğinde, maddî olarak, sömürmekten ibârettir.
Batılıların En BaĢarılı TaĢeronluk Projesine KarĢı Sanki Bir Mânevî
Âbide
http://mtemiz.com/bilim/BATILILARIN%20EN%20BAġARILI%20TAġE
RONLUK%20PROJESĠNE%20KARġI%20SANKĠ%20BĠR%20MÂNEVÎ%20ÂBĠ
DE.pdf,
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Son yüzyılda Batılıların, Milletimiz‟in aleyhine olgunlaĢtırdıkları, En
BaĢarılı Projesi Ġnönü Zihniyeti‟dir. Ġnönü Zihniyeti‟nin En Hâin Ürünü ise,
HaĢhâĢî de denilen, içimizdeki Palalel Yapı‟dır.
Palalel Yapı‟nın hâinlikleri, Devletimizi emperyalistlerin emirlerine amâde
kılmak için, 15 Haziran 2016 târihinde kalkıĢtıkları, darbe teĢebbüsü ile yüzde yüz
belgelenmiĢ bulunuyor.
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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MĠLLETĠMĠZ‟ĠN (TÜRK MĠLLETĠ‟NĠN) ÜSTÜN HASLETLERĠ
Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler
GiriĢ
Ġnsanın yaradılıĢından gelen özelliğe huy ya da haslet denir.
Milletimizin önemli iki hasleti öznel (örijinal)‟dir. Bunları Milletimiz‟in
fertleri arasında sık sık görüyoruz. Bu iki hasletimiz merhâmet ve sadâkattir.
Bu iki hasletimizin sonucu olan, hasletlerimiz daha vardır ki bunlar da,
misâfirperverliğimiz, cesâret ve dürüstlüğümüzdür. Bütün bu hasletlerimiz
daha çok dıĢarı kibarlık ya da nezâketimizle yansımaktadır. Nitekim yakın
geçmiĢte yapılan bir nezâket anketi, Türklerin bu konuda birinci olduğunu
göstermiĢtir124.
Merhâmet Milletimiz‟e has genel bir özelliktir.
Oğuz Türkleri ilk defâ Anadolu‟ya geldiklerinde, bir dağın tepesinden
baktıkları zaman, Ġç Anadolu‟daki bir ovada iki ordunun kıyasıya
savaĢtıklarını görürler; merhâmet hisleri ağır bastığı için, hemen oracıkta,
“zayıf olan tarafa yardım etme” kararı alırlar. Tabiatıyla, sonunda Türklerin
yardımıyla, baĢta zayıf olan, taraf savaĢı kazanır. Meğer ilk baĢta zayıf
görünen taraf, Moğol‟larla çarpıĢan, Selçuklu Türkleri imiĢ… Selçuklu
Sultanı, çok memnun olduğu, merhâmetli ve kahraman olan bu Orta Asya
Türklerine, bir teĢekkür mâhiyetinde, Söğüt kasabası ve çevresini verir.
Bunlar, Osmanlıların ilk atalarıdırlar. Bizler de onların torunlarıyız… Bâzı
hasletlerimiz gibi bu hasletimiz de, biraz değiĢip küllenmeyle berâber, o
günlerden bu günlere kadar gelmiĢtir.
Fakat bizi bugün bu ve buna benzer meziyetlerimizin hepsinden
tamâmen uzaklaĢtırmak istiyorlar! Bu Tuzağın en son ve esaslı temelleri 20.

Bu yazının her hakkı saklıdır. Yazarı ve kaynağı belirtilmek Ģartıyla yayın organları tarafından kısmen
ya da tamâmen yayımlanabilir.
124
Anonim, En kibar millet Türkler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://haber10.com/haber/273303/, En Son EriĢim Târihi: 27.03.2012.
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Yüzyıl‟da, ne yazık ki, Ġnönü Ve Hempalar tarafından atılmıĢ ve denenmiĢtir.
Günümüzde bence asıl meselemiz bu denemenin getirdiği olumsuzluklardır.
Milletimiz‟in Yapısal Üstünlüğü ve Ġslâm
Türkler Müslüman olmadan önce de hep tek tanrıya inanıyorlardı. Bu
yüzden sağlam karakterlerini, yüzyıllar boyunca, hep korumuĢlardır.
Donanım ve karakter yapımızın diğer milletlerin karakter yapılarıyla
karĢılaĢtırılmasına ve târih boyunca kurmuĢ olduğumuz, 16 devletin yapısına,
hayat ve yaĢayıĢlarına baktığımızda görürüz ki Milletimiz, 9. Yüzyıl‟da toplu
olarak, Ġslâmiyeti kabul etmekle, kendi bünyesine en uygun hareketi
gerçekleĢtirmiĢtir. Bununla âdetâ kendi yitiğini bulmuĢtur. Bunun böyle
olduğunu, belki, târih kitaplarında sık sık siz de okumuĢsunuzdur.
Türkler Müslüman olmadan önce, Emevîler‟in Horasan vâlisi Cüneyd
bin Abdurrahman, bir Türk Hâkanı ile çarpıĢmak üzere, ordularının baĢında
harp düzeni almıĢtı. Ġki kumandan, bir ara, birbirleriyle karĢılıklı konuĢmak
için, askerlerinin saflarından ayrılarak, karĢı karĢıya gelirler. Cüneyd bin
Abdurrahman, Ġslâmî emir gereğince, önce Ġslâm‟ı tebliğ etmiĢ olmalı ki,
Türk Hâkânı, Ġslâm‟ı öğrenmek üzere, bâ-zı sorular sormaya baĢlar.
Nâmuslu bir insana zinâ suçlaması yapan, kimselere karĢı Ġslâm‟ın ne
gibi cezâlar verdiğini öğrenmek isteyen Hâkan‟a Cüneyd bin Abdurrahman
gerekli cevâbı verir:
Verilen her cevâbı mükemmel bulan Hâkan, ancak yalancı olan,
koğuculuk yapan, yâni lâf taĢıyarak insanların aralarını açmakta olan ve sık
sık yellenerek, etrâfındakilere saygısızlık eden kimselere, Ġslâm‟ın verdiği
cezâyı, hafif bulmuĢ ve bu konulardaki fikrini, Ģöyle açıklamıĢtır:
“Bana göre koğucu (lâf taĢıyan), insanların arasını tutuĢturan
kimsedir. Böyle bir insanı hiçbir kimsenin göremeyeceği bir yere hapsederim.
Açıktan açığa yellenenin kıçını dağlarım. Yalancıya gelince, sizin hırsızın
elini kestiğiniz gibi, ben de onun yalan söyleyen âzâsını keserim. Ġnsanları
güldürüp onları hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise, idârem altındaki
yerlerden sürgün ederim. Böylece tebaamın fikir ve zihniyetinin bozulmasına
engel olurum.”
Hemen burada Türk Hâkanı‟nın, toplumunun fikir ve ahlakî
seviyesinin korunması için, ne kadar hassas olduğuna dikkat ediniz! Hâkan‟ın
sözlerini dinledikten sonra Cüneyd bin Abdurrahman Ģöyle karĢılık verir:
“Siz bu hükümleri, aklınıza ve kendi fikrî ölçülerinize göre
veriyorsunuz. Biz ise, Allah‟ın gönderdiği peygamberlerin bize bildirdikleri
ilâhî hükümlere göre hareket ederiz. Allah her Ģeyin iç yüzünü, faydalısını,
insanlara en uygun olanını daha iyi bilir.”
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Ġslâm kumandanının bu sözleri, Türk Hâkanı‟nın o kadar çok hoĢuna
gider ki Cüneyd bin Abdurrahman‟a, “Sen bundan daha değerli bir söz
söylemedin!” der125.
Bu birkaç satırlık bu târihî örnek, Eski Türklerin ne kadar sağlam ve
Ġslâm‟a uygun bir ruh yapısına sâhip olduklarını, bütün açıklığıyla
göstermektedir. Bu aynı zamanda Türklerin yaratılıĢ sebebine, ne kadar,
uygun bir donanım ve ruhî karaktere sâhip olduklarının da, baĢka bir
açıklamasıdır. Onun için Türkler, 9. Yüzyıl‟da, Ġslâm‟la ilk karĢılaĢmalarında
hemen, toptan Müslümanlığı kabul etmiĢlerdir.
Sırrımızı KeĢfettiler
Müslümanlık, Türklerin Dünyâ görüĢünde, bir devrim etkisi
yapmıĢtır. Onlar Ġslâm‟ı kabul ederek, sağlam donanım ve karakter
yapılarına gerekli olan, ruh enerjisini kazandırmıĢlardır. Bugün bu
meziyetlerin tümüne birden „insanlık‟ diyoruz. Milletimiz böylce, insanlık
fazîletlerinin de temsilcisi olmuĢ ve bunları, târihte oynadıkları rollerle de,
ispat etmiĢtir. Târih boyunca dünyâya medeniyet yaymalarının temelinde bu
gerçekler vardır. Batının barbarlıktan kurtuluĢundaki rolümüz, bu yüzden,
oldukça büyüktür. Ama Türklerin zayıflatılmaları ile Batılılar örneklerini
yitirmiĢ olduklarından canavarlıklarının önü de alınamamıĢtır.

Resimde ahlâkın fonksiyonel farkının yansımaları görülüyor…
125

Kandemir, M.Y.,Örneklerle Ġslâm Ahlâkı, sayfa 133, Nesil Yayınları, 2003, Ġstanbul.
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Meyveli ağacı taĢlayan çok olur. Târih boyunca Türkleri cephelerde
yenemeyen düĢmanlarımız, nihâyet bu insanlık ve baĢarı sırrımızı
keĢfetmiĢler, bu cephelerden hareketle, son derece Ģiddetli ve devamlı bir
yaylım ateĢine baĢlamıĢlardır. Son asırlarda bizi, “istemeye ve yardım
almaya alıĢtırarak” Ģahsiyetimizi zayıflatmıĢlar, çoğumuzu kimlik
bunalımına sokmuĢlardır. KarĢılarında kuvvetli bir Türkiye görmemek için
bu projelerini, hâlen de sürdürmeye çalıĢmaktadırlar.
ġimdi konuya biraz daha yakından bakmakta fayda vardır:
GeçmiĢte biz Türkleri dize getirme plânlarını hatırlarsınız ya,
yukarıda da bahsedildiği gibi, baĢta Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı
mektupta, Patrik Grigoryasın ağzından öğrenmiĢtik126. Bu mektupta özetle,
biz Türklerin üstün insânî ve ahlâkî meziyetlerimiz dile getiriliyor,
baĢarılarımızın önünün alınması için, bu meziyetlerimizden uzaklaĢtırılarak,
gayrı insânî ve gayrıahlâkî dönüĢümlere zorlanmamız gerektiği anlatılıyor,
bunun için de, hazırladıkları plânlardan bahsediliyordu.
ġahsiyetimiz Bombardıman Altında
Aynı programın uzantıları, akıl almaz kılıklara girerek, hâlâ devam
ediyor / etmektedir. DüĢmanlarımız, değer yargılarımızın birbirine
karıĢtırılmasının morallerimizi altüst edeceğini gâyet iyi öğrenmiĢlerdir…
Meselâ toplumumuzda aynı zamanda”erkeklik” anlayıĢı, Kültürümüz‟ün
Ģekillendirdiği bir moral kaynağıdır. Meselâ TV‟lerde seyrettiğimiz, kadın
elbisesi giyerek arz-ı endam eden, erkeklerin rezil ve aĢağılayıcı görünüĢleri,
Türk erkeğinin izzet-i nefsini ayaklar altına alıp Türklük gururunu
sıfırlamaya yönelik gayretler arasında değil midir? Bu davranıĢlar, yukarıda
anılan ve “Ġnsanları güldürüp onları hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise,
idârem altındaki yerlerden sürgün ederim. Böylece tebaamın fikir ve
zihniyetinin bozulmasına engel olurum.” diyen Türk hakânının ne kadar
hoĢuna giderdi ki?
Demek ki, sıra bu moral kaynaklarımızı da sıfırlamaya geldi! Burada
elbette kadın kıyâfetlerini aĢağılamak söz konusu değildir. Milletimiz, erkeği
kadınlaĢtırarak erkek gurûrunu sıfırlamaya çalıĢan, o kıyâfetlerin, kadınların
sırtında hârikûlade ihtiĢamlar sergileyerek, gurûruna gurur kattığını da iyi
bilmektedir.

126
TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih KonuĢuyor, Aylık
Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.
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Daha dün kurulan ABD, teröristliği seçerek “Ne oldum delisi” olmuĢtur.

Görüyorsunuz, düĢmanlarımız her türlü gayrı ahlâkî fırsatı bile
değerlendirmekten geri kalmıyorlar. DüĢmanlarımızın, Kültürümüz‟ün din,
dil ve târih olarak sıralayabileceğimiz, esas üç adet ayağından özellikle din
ile dilimizi, yâni Ġslâm‟la Türkçemizi îtibarsızlaĢtırarak, pörsütmeye
çalıĢtıkları, herkesin bilgisi dâhilindedir. Örneğin „dindar‟ kavramını
yozlaĢtırmak için bir de, “dinci” sözü uydurmasınlar mı?.

Gerçekler, fikirlerin çarpıĢmasından doğar derler ya… Onun için Ģimdi bakınız!
Bilimsel açıdan biraz bilgi vermek gerektiğini hissetmiĢ bulunuyorum:
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Kırk-elli, bilemediniz 80-90 yıl, öncesine kadar Ġslâm literatüründe, “dinci”
kelimesi yoktu. “Dinci” kelimesi insanlarımızı kutuplaĢtırmak (parçalamak) için,
sonradan dinimizi yasaklamıĢ olan, Ġnönü‟nün yolunu benimseyen Ġnönü zihniyeti
tarafından üretilmiĢtir, maksatlı bir uydurmadır.
“Dinci” kelimesi yerine, Ġslâm literatüründe tanımlanmıĢ olan, asıl kelimenin
kullanılması gerekir. Bu kelime münâfık kelimesidir.
Kanaatim odur ki, münâfık kelimesinin kullanılması, yerlerinden ayrılmıĢ taĢların
yerli yerine oturması demektir.
Aksi hâlde, “dinci” kelimesi, uydurukluğu ya da temelsizliği nedeniyle, en azından
herkesin kendine göre anlamlar yüklemesiyle, kafaları bulandırmakta,
kutuplaĢtırmaları artırmaktadır. Zarardan, sevgisizlikten baĢka bir iĢe
yaramamaktadır, zararlı olmaktadır.
Ġslâm‟da kalp okunması haram olduğu için, yalnızca dıĢ durumlarda duyulan,
görülen ve yapılan iĢlere bakılır, karar verilir. Doğrudan duymalarda, görmelerde
ve yapılan ve gözle görülen iĢlerde, Ġslâm‟a uymayan bir Ģey yoksa bütün
Müslümanlar, ayırım yapmadan bir tutulur.
ġimdilerde çok görüldüğü gibi, zannederek, tahmin ederek, yakıĢtırmalar yapılarak,
kalpler okunarak karar vermek Ġslâm‟da haramdır. ĠĢte “dinci” kelimesi, bu
haramları iĢleyenler tarafından türetilmiĢtir.
Doğrudan duymalarda, görmelerde ve yapılan ve gözle görülen iĢlerde, Ġslâm‟a
uymayan bir Ģey varsa, o zaman bunların sonucu iki grupta toplanabilir.
Bunlar günah olan iĢlerdense, karĢıdaki Müslüman kardeĢinde bunları gören bir
Müslüman, kardeĢinin kalbini kırmadan onu uyarabildiği kadar, uyarır. Bunun
dıĢında ona cephe ve tavır alamaz, ancak yaptığı günahları sevmez ama Müslüman
kardeĢi hakkında dedikodu ve onu sevmezlik de yapamaz…
Çünkü Yeryüzü‟nde günahsız Müslüman yoktur. Yeryüzü‟nde günahsız olan
Müslüman yalnızca Peygamberimiz (SAV) olmuĢtur, o da Allah‟ın (CC) onu
günahlardan koruması nedeniyle…
Doğrudan duymalarda, görmelerde ve yapılan ve gözle görülen iĢlerde eğer dinden
çıkma gibi bir küfür belirtisi ya da olgusu varsa, o zaman daha çok dikkat gerekir…
En garanti davranıĢ, o kiĢinin bu durumunu iyice anlamaktır. Bu da dinî açıdan
câhil bırakılmıĢ bizim gibilerin yapabileceği öyle kolay bir iĢ değildir.
Böyle durumlarda en uygun davranıĢ huyunu, suyunu ve dinini bilmediğin insanlara
karĢı insanlık açısından nasıl davranılıyorsa, nötr (tarafsız) bir durumda öyle
davranmak gerekir. Adamı sevsen o da güven vermez!
Neden?
Çünkü adam belki gerçekten küfre girmiĢ, kâfir olmuĢ ise, Ġslâmî temeller açısından,
Allah‟ın (CC) düĢmanı olma sıfatını kazanmıĢ olabilir.
Bu nedenle, böyle bir durumda, “KiĢi sevdiğiyle haĢrolur” hadîsi gereğince
kendimizi tehlikeye atmıĢ olabiliriz.
Doğrudan doğruya kâfir olduğuna da hükmedemeyiz. Çünkü kalbinin durumunu
bilemediğimiz için, bu durum çok detaylı olup iĢin içinde çok tdhlikeli durumlar da
yok değildir…
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Eğer kâfir olmamıĢ da yanılarak kâfir olduğuna hükmedersek, o zaman bu durum
gerçek durumla örtüĢmediği için, hadis gereğince kâfirlik bize dönebilir. Bu tehlike
de vardır.
Böyle durumlarda en uygun davranıĢ olarak huyunu, suyunu ve dinini bilmediğin
insanlara karĢı, insanlık açısından, nasıl davranılıyorsa, açıkçası nötr bir
durumdaki gibi, davranmak gerekir.
Kezâ, „dindar‟ kelimesi de kutuplaĢtırmalara sebep olan uyduruk bir kelimedir.
Ġslâm literatüründe bilimsel olarak, herkesi içine alan Müslüman kelimesi vardır.
Bundan baĢka Ġslâm‟da kalp okunması haram olduğu için bir Müslüman herkesi,
dıĢtan herkese açık olan dıĢ durumuna göre, bir tutmak zorundadır.
Kalbî durumu yalnızca Allah (CC) bilir. Bununla berâber, kalbî duruma göre bir
Müslüman ya Mü‟min, ya Münâfık ya da fâsıktır. Ġbâdet yapmayan günahlara
bulanmıĢ, çok günahkârlara da fâsık denir. Mü‟min diye Îmanlı Müslümanlara
denir.
Îtikadı gitmiĢ Münâfık ile Îtikadı gitmiĢ fâsık ise, dinden çıkmıĢlardır. Münâfık,
Müslümanlar nazarında Mü‟min, Allah (CC) nazârında kâfirdir.
Bizler dıĢtan bakarak kalbî durumları bilemediğimiz için hepsine ayırımsız
Müslüman deriz. Yukarıdaki dindar kelimesi yerine bilimsel olarak tam kelimesi
olan Müslüman kelimesi kullanılırsa, en uygunu elde edilmiĢ olur.
Sonuç olarak bu ayırımları yapanlar, sırf kendi câhilliklerini ortaya atıyorlar.
Çünkü onlar, Ģimdiye kadar hep görülmüĢtür ki, kendi kafalarına yatmadığı için,
Allah‟ın (CC) emirlerine uyan her bir Müslümana, Ġslâm literatüründe olmayan,
“dinci” kelimesini yapıĢtırmakla asıl dincilik sınıfını meydana getirmiĢlerdir127.

Ama gerçekte mü‟min bir Müslüman gibi davranmayıp da, münâfıkça
olanlar yok mu? Çoook! Ama aslında, mü‟mleri îtibarsızlaĢtırmak için, bu
yozlaĢtırmayı yaparak kötükleyenler de, iĢte bu münâfıkça olanların tâ
kendileridir.
ġimdi de, Türklüğümüzü dillerine dolayıp onu da yozlaĢtırmak için,
“Beyaz Türkler” sözcüğünü sâhiplenip Türk Milleti‟ni dahî baĢka bir
sınıflandırmaya tâbî tutanlar ortaya çıkmaya baĢlamadı mı?128. Bundaki
hedefin de Anadolu Türk‟ünü bir nevi renk sıralamasına sokarak yıpratmak
olduğunu unutmayalım!
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Ģimdiye kadar yapılan, bütün bu
yozlaĢtırmaları artık kanıksamıĢ, benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu tabiî
karĢılama gibi, bir hâle getirilmiĢ olmamızdır. Sanki bu durumu,
kaderimizmiĢ gibi algılıyoruz, artık... BaĢka bir ifâdeyle, ihtiĢamlı
târihimizden habersiz olarak, sanki geri kalmıĢlık hep bizim gibi milletlerin,
Dindar-Dinci YakıĢtırması Ve Dinci / Dincilik Sınıfı
http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.pdf
128
ÇalıĢkan, K., Beyaz Türkler-Kara Türkler, Ġnternet Elektronik Adresi,
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/86465.asp, En Son EriĢim Târihi: 23.012012.
127
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bilgide olsun teknolojide olsun, ilerlemek ise hep Batılı milletlerin hakkıymıĢ
gibi bir ruh yapısına sokulmuĢ durumdayız. Bu psi-kolojik durum içine,
bilinçli olarak, sokulduğumuzu da doğrusu bilmiyoruz. Bu rûhî yıkım ve
tahrîbât bizi, modern çalıĢmalarımızda, moral gücü ve târihî enerjimizden
yeteri kadar faydalanmamızı engellediği için, “Bizden adam olmaz”
yargısına da götürmektedir.
Hâlbuki bu yargı çok yanlıĢtır. Kültürümüzü bilseydik ve de onun
sesini duysaydık, bu tuzaklara düĢmezdik… BaĢarıya ulaĢan milletler,
kültürlerinden kaynaklanan, enerjinin üzerinde yükselirler. 9-12. yüzyıllarda
yaĢamıĢ olan atalarımız, bu sesi gayet iyi duymuĢlar, ilim‟de Ön Rönesans
Dönemi‟ni kurarak Avrupa Rönesans‟ının alt yapısını hazırlamıĢlardır.
Atalarımızın ilmî buluĢları olmasaydı Avrupa, bugün adı geçen, Rönesans‟a
da sâhip olamayacaktı. Onun için önce kendimizi ve Kültürümüzü tanıyarak,
aĢağılık duygusunu yenmemiz gerekiyor. ĠĢte Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
hocamız, “Önce kafalarımızı sömürgeleĢtirdiler.” demekle bu hâlimize de
iĢâret etmektedir.
Bugün Allah‟ın (CC) emirleri karĢısındaki durumlarımız ile Meselâ
Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Memleketimiz hakkındaki direktifleri
karĢısındaki tutum ve davranıĢlarımızı, insafla, Ģöyle bir gözden
geçirmemizde fayda vardır!
Allah‟ın (CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz açıldığında,
hemen herkes, bileni bilmeyeni ya da okumuĢu okumamıĢı, konunun uzmanı
olmadıkları hâlde, bir Ģeyhülislam gibi fetvâ vermeye kalkmıyorlar mı? Dinî
konular, çoğu kere artık, özel kanaatlerle ifâde edilmiyor mu? Çoğu
insanlarımızın en kolay ve sorumsuzca sorgulamaya kalktığı, Ġslâm ve
hocalar olmuyor mu? ĠĢte bunlar Ġslâmî konularda çoğu insanlarımızın, hattâ
hocalarımızın da, ne kadar boĢ hâle getirildiğinin birer örneğidir. Emekli
Albay Rabi BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005 yılında Kum Saati
yayınlarından piyasaya sürülen, Sessiz SavaĢ adlı kitabın 173. sayfasında
aynen Ģunlar yazılıdır:
„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta
Ģöyle demektedir:
“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler
sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde
olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa,
bizim iĢimiz o kadar kolay olur.”

122
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu hâle getirilenlere onlar, ılımlı Müslüman adını vermektedirler.
Aslında Müslümanlık tektir. Görüyorsunuz ya Müslümanları, kolayca
parçalayıp yutmak için, nasıl sınıflara ayırıyorlar!
Geo G. Haris, bizi yok etmeye önce dinimizi, târihimizi ve dilimizi
yâni kısacası Kültürümüzü yozlaĢtırmakla, yıkmakla ulaĢılacağını söylüyor.
Patrik Grigoryas ile Geo G. Haris‟ın ileri sürdüğü fikirlerin,
gerçekten, tuttuğu görülmüyor mu?
Diğer taraftan, Ģunu da belirtmekte fayda vardır ki, Patrik Grigoryas
ile Geo G. Haris‟ın ileri sürdükleri bu olumsuz ve kindar fikirleri, tam
tersinden değerlendirildiğinde, aslında ne kadar değerli bir dinimizin
olduğunu gösteriyor…
Gerçekten Bağımsız mıyız?
Millî Menfaatlerimizi korumada gerçekten bağımsız mıyız?
Hâlbuki 21. Yüzyıl‟a girene kadar Eski Türkiye‟de çeĢitli
nutuklarımızda birbirimize karĢı bağımsız bir devlet olduğumuzu
haykırdığımız hâlde, Devletimizi ilgilendiren, öz ve özel konularımızda bile,
ne derece bağımsızca kararlar alabiliyorduk? Demek ki Eski Türkiye‟deki
yöneticilerimiz, Milletimiz‟in gözünü boyamakla meĢgullermiĢ… 25 Eylül-8
Ekim 1992 târihleri arasında Akdeniz ve Ege Denizi‟nde icrâ edilmekte olan
“NATO Kararlılık Gösterisi 1992 Tatbîkatı” sırasında, Amerika BirleĢik
Devletleri‟ne âit, USS Saratoga Uçak Gemisi‟nden atılan, 2 âdet güdümlü
mermi aslında onurumuza isâbet etmiĢtir. Ama bu onur, o sıradaki
yönreticilerimizin değil, asîl Milletimiz‟in onuru olduğunu Milletimiz‟in
Yeni Türkiye‟yi dizayn ediĢinden sonra anlamıĢ bulunuyoruz. Buna da
Hamdolsun!
Tatbikata iĢtirak eden, TCG Muavenet Muhribi‟mizde, maddî hasar
meydana getirilmesini129, bir kısım personelimizin Ģehit olmasını ve bir
kısmının yaralanmasını ya da daha yakın târihlerde, Irak‟ta askerlerimizin
baĢına çuval geçirildiği130 zamanlardaki, emperyalist düĢmanların ve
yönetcilerimizin durumularını, bereket vesin ki Milletimiz, çok iyi anliz etmiĢ
bulunuyor! Elde ettiği o tecrübelerini Yeni Türkiye‟de, “Bir musîbet bin
nasîhaten iyidir!” ataformülümüze göre Ģimdi, bozdurup bozdurup
kullanıyor… ġu anda hele bir düĢününüz! „Millî menfaatlerimizi korumada
129
Anonim, Müttefik De Olsak, Kuyruk Acisi Derindir., Ġnternet Elektronik Adresi,
http://Oku.Blogcu.Com/Belge/Sayfa/1 Son EriĢim Târihi: 23.012012.
130
Yalçın, N., Amerikan Karargâhındaki Türk Komutan Anlatıyor, Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20908-26-amerikan-kararg%C3%A2hindaki-turk-komutananlatiyor.html, Son EriĢim Târihi: 23.012012.
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gerçekten bağımsız mıyız?‟ sorusunun cevâbı bugün, net olarak açıklanmıĢ
bulunmuyor mu?
Elbette ki genç nesillerimizin özgürlük heyecanlarını her zaman canlı
tutmak için, “Kurtlar Vâdisi” gibi bâzı sunî vâsıtalara sarılarak göğüslerimizi
kabartmak (!) gerektir de, yeterli değildir! Ama asıl olan bunu fiiliyatta
yaĢamaktır. Târih boyunca millî Ģuur ve uyanıklılığını canlı tutmasını bilen,
Milletimiz bunu, Yeni Türkiye dönüĢümü ile bir kere daha baĢarmıĢ
bulunuyor…
Eski Türkiye‟deki yöneticilerimiz çoğu kere, bir taraftan,
Milletimiz‟in ĢuursuzlaĢtırılması için uğraĢırken, bir taraftan da Ģuursuzluk
uykusundan uyanmaması için gayret göstermiĢlerdir. Ġnönü Ve hempaları bir
taraftan, Tahrifat Ve Tahribat için çalıĢırlarken; diğer taraftan arta kalan
enerjilerini de, Batılı emperyalist insanlık düĢmanlarının isteklerini yerine
getirmek için, içimizdeki hâinlerle birlikte çeĢitli etrika plânları yapmada
harcamıĢlardır.
Bu bağlamda Allah‟a (CC) karĢı sorumluluğumuzun azalması, inanç
ve haysiyetimizin zayıflaması, izzet-i nefsimizin yara alması sonunda
fütursuzca aldığımız dıĢ borç batağında boğularak güçsüz düĢ-memiz, “höt”
diyene bile gerekli cevâbı veremeyecek bir hâle gelmemiz çok acı bir durum
değil miydi? Bunları Ģu sırada sâkin bir kafayla hele bir düĢününüz, bakalım!
Patrik Grigoryas‟ın sözlerinde de bunlar hedeflenmemiĢ miydi?

Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%2
0ÂHI.pdf
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Hâlbuki senin ataların böylemiydi? Bunu bir kez düĢününüz! Eski
Türkiye‟de ne hâldeydin, Ģimdi ne hâldesin?
GeçmiĢte Millet olarak, çok üstün bir donanıma sâhip olduğumuz
hâlde, radyasyona mâruz kalmıĢ ya da virüs kapmıĢ gibi veyâ bozuk bir
yazılımı bulunan mükemmel bir bilgisayarın teklemesi gibi davranıĢları
çokça yapar hâle gelmedik miydi? Öyle ki, hiç beklenmeyen olaylarla sık sık
karĢılaĢır olmaya, değiĢik davranıĢlar göstermeye baĢlamamıĢ mıydık?

Bu, Diyarbakir‟daki patlamada yanarak Ģehit olan polisimizin 5 aylık çocuğu!
Buna can mı dayanır! Ey Bildiriciler „Akademisyen ve Akademikçiler‟ bu çocuk için
sözünüz var mı? Yoktur ya, ama ben sorayım:
Devletten koruma istediğinize göre herhâlde yaĢamak hakkı için değil miydi bu?
Peki bu çocuğun yaĢama hakkı yok muyudu?
(NOT: Akademisyen deyip de Ģerefli çoğu hocayı aynı güruh içine sokmamaya da
dikkat)

Bugün düĢmanlarımız, bizleri pasifleĢtirmek ve özgürlüğümüzden
uzaklaĢtırmak için, mâneviyatımızdaki tahrîbâtı tamamlamaya çalıĢıyorlar.
„Anadolu‟nun Uyutulan Devi‟nin uyanmaması için ellerinden ne geliyorsa
yapıyorlar. Ġçimize yerleĢtirdikleri adamlar, elde ettikleri hâinler vâsıtasıyla,
Milletimizi çeĢitli fikirlere bölerek güçsüzleĢtirip, gerçeği anlayan vatan
evlatlarını susturma yollarını iĢletmiyorlar mı? 21. Yüzyıl‟a girene kadar
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Devletimiz‟in Dünyâ ölçeğinde Ģahsiyetli politikalar üretememesinin
temelinde bu hâince plânlar yatmıyor muydu?
Bombardıman (Transmütasyon) Ve Sadâkat Hasletimiz
GeçmiĢte Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ni ziyâretinde Gorbaçow‟a,
Rusya‟da Komünizmi‟ni bitirdiği için, komünist ideolojinin kurbanı olmuĢ
talebelerimiz tarafından gösterilen tepki, Gorbaçow‟u ĢaĢırtsa bile bizi
ĢaĢırtmıyor... Onun izâhını, en azından, Milletimiz‟in sadâkat duygusu
özelliği ile açıklayabiliyoruz.
Yukarıda bahsetmiĢ olduğum iki hasletimizden birisi de, Türk
Milleti‟nin sadâkat duygusudur. Öğrencilerimiz tarafından Gorbaçow‟a
verilen tepkiyi, komünizmin anlaĢılması zor olan, sahte görkemini heyecanlı
gençlerimizin sadâkat hislerine iĢleyerek onların, kültür genlerini değiĢime
uğratıp, bir müddet bu hislerin istismar edilmesi olarak düĢünmek gerekir.
Çünkü biz Türklerin sadâkat hisleri bâzen, iĢin doğruluğu ya da yanlıĢlığı
fikirlerini, gölgede bırakacak derecede kuvvetlidir.
Ġspat edilmiĢ maddî âlemdeki “Kelebek Etkisi131“ denilen bilimsel
buluĢtaki, hassas etkileĢimin mânevî âlemdeki karĢılığına (dualitesine) benzer
olarak kültür genlerinin hasara uğraması, bilgisayarın teklemesi gibi, önceden
kestirilemeyen davranıĢlara sebep olabilir. Kültür emperyalizminin çok yoğun
bombardımanlarının sebep olduğu, çok hassas bir mânevî gen
transmütasyonu insanda en azından, “bâsiretsizlik” ya da Aziz Nesin‟in
söylediği gibi, “aptallık” olarak tezâhür etmiĢ de olabilir. Ama bugün Lipton
adlı bilim adamı kültür değiĢminin insanda, bilimsel olarak, DNA
dönüĢümüne sebep olduğunu kesin olarak bulmuĢtur. Dolayısıyla yukarıda
sözü edilen, “bâsiretsizlik” ya da “aptallık” gibi çürümüĢlüklerin hepsi,
bilimsel açıdan, daha fazlasıyla birlikte, bu dönüĢüm içinde düĢünülebilir.
Hepsine birden, “Mânevî Kelebek Etkisi” adını verebileceğimiz, bu
kültür bozunumu (transmütasyonu) ya da kültür erozyonunun veyâ kültür
genlerindeki bu hasar ve dönüĢümlerin, dünyâda her Ģeyde kirliliğin artması
gibi, maalesef bugün her alanda etkisini gösterdiğini, artık sık sık görmeye
baĢlamıĢ bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmiĢte milleti temsil eden bir
milletvekilinin bile, Milletin En Büyük Meclisi‟nde sarf ettiği, “Ġslâm
Kültürü, aslâ bizim öz kültürümüz olamaz132.” gibi saçma açıklamalarını,
gene aynı tahrîbâtla (erozyonla) açıklayabiliriz.

Vikipedi, özgür ansiklopedi, Ġnternet Elektronik Adresi, En Son EriĢim Târihi: 23.012012.
Anonim, Zaman (Politika), Topuz: Ġslam asla bizim öz kültürümüz değildir, Ġnternet Elektronik
Adresi, http://arsiv.zaman.com.tr/2003/12/24/politika/h6.htm, En Son EriĢim Târihi: 23.012012.
131
132
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Hâlbuki Ġslâm ve Ġslâm Kültürü‟nü savunmak için, Anadolu‟da Türk
atalarımız geçmiĢte, göğüslerini Haçlı Seferleri‟ne karĢı nasıl siper
etmiĢlerdi. Bunu biliyoruz! Rejimimizin adı olan „Cumhûriyet‟ kelimesi ya
da “Cumhur BaĢkanı” ismindeki “Cumhur133“ kelimesi de, Ġslâm
Kültürü‟nden gelmektedir. “Cumhur” kelimesi Kültürümüz‟den günümüze
taĢınan, en önemli kavramlarımızdan biridir. “Ġslâm Kültürü, aslâ bizim öz
kültürümüz olamaz134” sözünü sarf eden kiĢinin kendi ismi bile, Ġslâm
Kültürü‟nün bu güne kadar günümüze taĢıdığı bir kelime olduğu hâlde, dıĢ
güçlerin her çeĢit yoğun bombardımanlarının kültür genlerinde meydana
getirdiği tahrîbâtı iĢte görüyorsunuz. Bu Kültür düĢmanlarımızın, hayâtî can
damarımızı ne derece isâbetle keĢfederek, bombalamaya devam ettiklerinin
de bir sonucudur. Bereket versin ki, Yeni Türkiye‟yi yeniden dizayn eden,
asîl Milletimiz artık, bu hâinliğin iç yüzünü de anlamıĢ, keĢfetmiĢ
bulunuyor…

CumhurbaĢkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

133
Cumhur, Arapça bir kelime olup Ģu anlamlara geliyor: „Halk topluluğu. Hey'et, takım. Aynı kararı
veyâ hükmü kabul edenler. Âlimlerin çoğu, ekseriyeti... Seçimle idâre edilen devlet. Bir yere toplanmıĢ kum, toprak.‟

134

Topuz, A. “Ġslam kültürü, asla bizim öz kültürümüz olamaz.”,
http://www.haber7.com/siyaset/haber/98789-hokus-pokus-ali-topuzun-seruveni
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Ġnsanlık Nedir?
Ġnsanların insanlara karĢı tutumları değiĢmedikçe teknik, teknoloji,
keĢifler, ilim ve üniversitelerin hiçbir faydası olmayacak, insanlar yine
birbirleriyle boğuĢmaya devam edeceklerdir. Neden?
Duygusal yönün eğitilmeyiĢi, çoğu insanları, “akıllı ve son derece
tehlikeli hayvan ya da teknolojik makine” pozisyonuna getirmiĢtir de
ondan… ĠĢte dünyâdaki çoğu insanlar ve milletler, bu yüzden huzur
bulamamaktadırlar. Dünyâ‟nın dört bir yanındaki Amerikan vahĢetleri, diğer
katliamlar, savaĢlar, akıllı insanların canlı makine veyâ birer vahĢî varlık
hâline geldiklerinin bir misâli değil midir? Bir insanın, annesi ve babası da
dâhil olmak üzere, kendi âilesinden 8 kiĢiyi silâhla, hiç tereddüt etmeden, tek
tek vurararak135 ya da dul bir annenin, kendisine tâlip olan, zengin birinin,
çocuktan hoĢlanmıyor diye, 7 yaĢındaki çocuğunu, baĢını taĢla ezerek,
öldürmesini nasıl açıklayacağız?
Ġnsan, baĢkalarının baĢına gelenlerden, ne kadar etkilenirse, o kadar
insandır. Ġnsanlık, ne diploma, ne makam ve ne de rütbeyle ölçülür?
Dertlenme bir gönül ve vicdan iĢidir. Gönül ve vicdan da, mukaddes
kavramlara sımsıkı sarılmak ve hayatımızı mukaddes değer yargıları üzerine
kurmakla elde edilebilir, korunabilir.
Bilimin bir araĢtırma alanı olarak, en iyi âĢina olduğumuz, insan
vücûdunu düĢünelim. Hiç bir kimse kendisinin, sâdece bir madde yığını
olduğunu iddiâ edebilir mi? Ġnsanın bir de mâna, gönül ve ruh cephesinin
olduğunu hemen hemen hepimiz, kabûl etmek zorundayız. Aksi hâlde bir
insanın rûhî yönünü inkâr etmesi, kendisinin yalnız, “geliĢtirilmiĢ bir robot”
olduğunu kabûl etmesi demek olur. Hiç bu mümkün müdür?
Ġlim Gerçeği, Ġki Kanatlı Olmak Ne Güzel!
O hâlde, insan vücûdunda olduğu gibi, bilimi iki cephesiyle ele almak
lâzımdır. Günümüz bilim adamları, bu yaklaĢımı kabul etmekten baĢka çâre
olmadığını, henüz idrak etmeye yeni baĢlamaktadırlar. Ġki cephesi söz konusu
olduğunda bilimi, ilim kelimesi ile ifâde etmenin, daha doyurucu, bir anlam
bütünlüğüne sâhip olduğunu, dikkatlerden uzak tutmamak lâzımdır. Çünkü
ilim kavramı, hem pozitif bilimleri içerdiği gibi, hem de gönül ilimlerini de
içermektedir.

135
Evde saatler süren katliam, Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.ntvmsnbc.com/id/24972134, En
Son EriĢim Târihi: 23.012012.
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Yirmi sekiz yaĢında profesör olan Türk bilim adamı Oktay
Sinanoğlu‟nun:
“Bizde öyle bir intibâ oluĢmuĢ ki, sanki bilimle uğraĢan insan
mânevîyatla ilgilenmemeli... Bunun tersi de var… Bir bilim adamı, biraz
mânevî değerlerden bahsedince, Türkiye‟de hemen gerici damgasını yer.
Peki, bunlar bilmiyorlar mı ki, Einstein bir taraftan fizik teorilerini kurarken,
bir taraftan da siyonizm üzerine makâleler yazardı. ġimdi o gerici olmuyor
da, biz Gazâlî‟den bahsedince mi gerici oluyoruz? Bize zamânında
öğretmemiĢler… Ama Amerika‟da Gazâlî‟nin eserlerini bulup okuyunca
hayretler içinde kaldım. Kimyâ-yı Saadet‟i okurken gördüm ki, Gazâlî bu
günkü Batı Dünyâsı‟ndan beĢ-altı yüz yıl ilerdeymiĢ...”
“Ben bunu Davos‟ta anlattım. ġimdiki CumhurbaĢkanı Özal‟ın da
bulunduğu bir milletlerarası toplantıda Gazâlî‟den, Mesnevî‟den biraz
bahsettim. Maddî ve mânevî dünyânın iç içe olması gerektiğini aktardım.
Adamlar öyle meraklandılar ki, ondan sonra bana dört tâne konferans
verdirdiler. ĠĢ adamları, birinci mevki uçak biletleri gönderip beni ülkelerine
dâvet ediyorlardı.” biçiminde uzayıp giden konuĢması, ilmin kaybolan
boyutunu tekrar gündeme getiriyor136.
Bir de Ģu var, tabiatıyla… Bizdeki hâin fikirsizlerin görüĢlerine göre,
Gazâlî‟nin Mesnevî‟sinden faydalanan bütün ABD‟lilerin hepsi, o zaman
birer gerici olmuyor mu?
Günümüzde Kuantum Teorisi insanı, bilinç boyutu adı altında beĢinci
boyut olarak, ilmin içine sokmaya çalıĢırken, ilim anlayıĢı hızla
değiĢmektedir. Charles Stamimities‟in:
“Ġleride meydana gelecek en büyük hedefler, rûhî yönden olacaktır.
Ġnsanlar bir gün maddî Ģeylerin saadete vesîle olamayacağını
anlayacaklardır. ĠĢte o zaman dünyâda bilim adamlarının laboratuarları
Allah‟a yönelecek ve rûhî gerçekler araĢtırılmaya baĢlanacaktır. O gün
geldiği zaman âlem, geçmiĢ asırlarda görmediği ilerlemelerin en hızlısına
Ģâhit olacaktır.” biçimindeki görüĢlerinin bu gün yavaĢ yavaĢ gerçekleĢme
yolunda olduğunu, Schopper‟in:
“Maddî parçacıklardan ibâret bir tabiat görüĢü târihe karıĢıyor”
Ģeklindeki sözleri teyit etmektedir137.
Ġnsanlık bu gün, yitirilen değerlerini hatırlayarak ilmin gerçek
hüviyetini bulduğu, madde-manâ kaynaĢmasının olgunluğa kavuĢacağı
günleri büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

136
137

Çiftçi, K., Nobel'e Aday Türk, Ġnsan ve Kâinât, Sayı 73.
Temiz, M. Bilgi Toplumu, Çağı Nasıl Atlayacağız, Sehâ NeĢriyat, 1991.
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CumhurbaĢkanı Özal, kardeĢleri Turgut ve Yusuf‟la birlikte… ġu satırların yazarı
olarak Teknik Ünivesitesi‟nde öğrenci iken, bayramlarda bu 3 Özal‟ın muhterem
anneleri Hafize Hanımı ziyârete giderdik…
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BÂZI MEġHUR BATILILARIN KUR‟ÂN‟I
KERÎM‟E ĠLĠġKĠN SÖZLERĠ
“Ġslâm, Dünyâ ve Âhiret
mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

Doktor Maurice:
“Bizans Hıristiyanlarını, içine düĢtükleri bâtıl îtikatlar girîvesinden
ancak Arabistan‟ın Hîra Dağı‟nda yükselen ses kurtarabilmiĢtir. Ġlâhî
kelimeyi en ulvî makâma yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi
dinleyememiĢlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini tâlim
ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey Hesin gibi muhakkik
(araĢtırıcı) bir fâzıl (fazîlet sâhibi, üstün kimse), Ģu sözleri pek haklı olarak
söylüyor:”
“Bu dinde mukaddes sular, Ģâyân-ı teberrük eĢyâ, esnâm€ ve azizler
yâhut a‟mâl-i sâlihadan mücerret (soyut) îmanı müfit (Yararlı, faydalı)
tanıyan akîdeler yâhut sekerât-ı mevt (ölüm sarhoĢluğu) esnâsında nedâmetin
bir fayda vereceğini ifâde eden sözler yâhut baĢkaları tarafından vukû
bulacak duâ ve niyazların günahkârları kurtaracağına dâir ifâdeleri yoktur.
Çünkü bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri alçaltmıĢtır.”
Doktor Maurice, Le Parler Française Roman ünvanlı gazetede,
Kur‟ân‟ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah‟ın tenkidâtına
(tenkitler) verdiği cevapta diyor ki:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir. Kur‟ân‟ın, 350 milyon Müslüman‟ın138 göğsünü haklı bir
gururla kabartan meziyeti, onun, her mânâyı hüsn-ü ifâde etmesi îtibârıyla,
münzel kitapların en mükemmeli ve ezelî olmasıdır.”



Girîve: Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. Ġçinden çıkılması müĢkül olan durum.
esnâm: sanem, putlar. Tapılan heykeller. Sûretler. Sanemler.

a'mâl-i sâliha: Allah'ın rızâsına uygun, iyi ve hayırlı iĢler.
138
Maurice Bejart zamânındaki Müsümanların sayısı demek ki 350 milyon kadarmıĢ...
€
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“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”
“Kur‟ân, kudret-i ezeliyenin, inâyetle insana bahĢettiği kütüb-ü
semâviyenin en güzelidir. BeĢeriyetin refâhı nokta-i nazârından Kur‟ân‟ın
beyânâtı, Yunan felsefesinin ifâdâtından pek ziyâde ulvîdir. Kur‟an, arz ve
semânın Hâlık‟ına hamt ve Ģükranla doludur. Kur‟ân‟ın her kelimesi, her
Ģeyi yaratan ve her Ģeyi hâiz olduğu kâbiliyete göre sevk ve irĢâdeden Zât-ı
Kibriyâ‟nın azâmetinde mündemiçtir (içkindir).”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için, Kur‟ân, bir kitâb-ı edeptir. Lisan
mütehassısları için Kur‟ân, bir elfaz (sözler) hazînesidir. ġâirler için Kur‟ân,
bir âhenk menbâıdır. Bundan baĢka bu kitap, ahkâm ve fıkıh nâmına bir
muhit-i maariftir.”
“Davud (AS)‟ın zamânından, Jan Talmus‟un devrine kadar
gönderilen kitapların hiçbiri, Kur‟ân-ı Kerîm‟in âyetleriyle muvaffakiyetli bir
Ģekilde rekâbet edememiĢtir.” (Ecnebî Filozofların ġehadet-leri-23 089.)
“ġâyet Monsieur Renaud, Ġslâm âlemiyle temas etmek fırsatını elde
edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur‟ân‟a karĢı en
yüksek hürmeti perverde (Terbiye görmüĢ, yetiĢtirilmiĢ, beslenmiĢ) ettiklerini
ve onun evâmir-i ahlâkiyesine fevkalâde riâyetkâr olduklarını ve bunun
hâricine çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü.”
“Yeni nesiller ve asrî mekteplerin mezunları da, Kur‟ân‟a ve
Müslümanlığa karĢı müstehziyâne bir cümlenin sarfına tahammül
etmemektedirler. Çünkü Kur‟ân, iki sıfatla bu ehliyeti hâizdir.”
“Bunların birincisi: Bugün ellerde tedâvül eden Kur‟ân‟ın Hazret-i
Muhammed‟e (SAV) vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Hâlbuki Ġncil ile
Tevrat hakkında birçok Ģüpheler ileri sürülmektedir.”
“Ġkincisi: Müslümanlar, Kur‟ân‟ı, Arapça‟nın en kuvvetli muhâfızı ve
esâsât-ı diniyenin amelî bir mâhiyet almasının en kuvvetli menbaı telâkki
ederler.”
“Binaenaleyh, Monsieur Renaud eserini tashih edecek olursa, bu
tercümesiyle, insanları tenvir husûsunda insanlığa büyük bir muavenette
bulunur ve bâtıl îtikatların hudutlarını târümar etmeye hâdim olur.”
“Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur‟-ân-ı
Kerîm” ünvanlı eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟den bahsederken Ģu sözleri
söylüyor:
“Kur‟ân‟ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
mühimdir:”
“1. Zât-ı Kibriyâ‟yı ifâde eden âyâtın âhengindeki ulviyettir. Kur‟ân-ı
Kerîm, beĢerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriyâ‟ya isnaddan
münezzehtir.”
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“2. Kur‟ân, baĢından sonuna kadar, gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlâkî yâhut
terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen
münezzehtir.
Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref
Kitab-ı Mukaddes‟te mebzuliyetle (çokça) vardır.
Prof. Edouard Monté:
“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve
baĢka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap,
Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir139.”
Gaston Karr:
“Ġslâm Dini‟nin kaynağı olan Kur‟an‟da, dünyâ medeniyetinin
dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim
medeniyetimizin Kur‟ân‟ı Kerîm‟in bildirdiği temel hükümler üzerine
kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır140.”
Beoworth-Smith:
“Kur‟an, üslup temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat mûcizesi-dir141.”
Marmaduke Pisthali:
“Kur‟an, en taklit olunmaz bir ahenk, en sağlam bir ifâde! Ġnsanları
ağlamaya veyâ sonsuz sevgi ve aĢka sevk eden bir kudret142!”
Gibbon:
“Kur‟ân‟ı Kerîm, Allah‟ın birliğini ispat eden en büyük eserdir143.”

139
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
140
Gaston Karr, Ġslâm Hakkında…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamartine-gaston-karr-edouard.html, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
141
Goethe (1749-1832). West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı) adlı eserinden… Garplı âlimlerin
Kur'an hayranlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607,
En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
142
DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
143
DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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Napolyon:
“Öyle zannediyorum ki, yakında bütün dünyânın aklı baĢında kültürlü
insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet kurmak ve bu hükümeti
(Kur‟ân‟ı Kerîm‟de yazılı olan esaslara göre) idâre etmek imkânını
bulacağım. Ancak, Kur‟an‟da yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum.
Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir144.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okudukça, onun sıradan bir edebî eser olmadığını
hemen hissedersiniz.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm, kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfûz
eden bir eserdir. Diğer bütün eserler, bu muazzam eser yanında, çok sönük
kalır.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟in göze çarpan ilk karakteri, onun doğru ve
mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence, Kur‟-ân‟ı
Kerîm‟in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol
açmaktadır145.”
Tony Blair:
“Eğer Kur‟ân‟ı okursanız çok açık bir kitap olduğunu göreceksiniz...
Ġnsanlığa rehberlik eden sevgi ve berâberlik kavramlarını çok iyi açıklıyor.”
“Kur‟an‟ı dilimize tercüme edilmiĢ hâli ile okudum. Ġslâm hakkında
eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Kur‟an hakkında daha
önce bilmediğim ve Hıristiyanları da çok ilgilendirdiğini düĢündüğüm pek
çok Ģeyi öğrendim.”
Bill Clinton:
“Ġmam‟ın Kur‟an‟dan okuduğu bölümde, Allah‟ın insanları birbirleri
ile çatıĢmaları için değil, tanıĢmaları için farklı ırklarda yarattığı
bildiriliyordu. Bence bu çok etkileyici… Tevrat‟ta insanların yabancılara yüz
çevirmemelerini, bunun Yüce Tanrı‟ya yüz çevirmek gibi olacağı anlatılır.”
144
Fransa imparatoru birinci Napoléon (Napolyon) (1769-1821), Merak Ettiğiniz Bütün Dini Konular,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4903, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
145
Dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan Ġskoçyalı Thomas Carlyle (1795-1881), bir
konferansından…

Tony Blair, Kur‟ân-ı Kerîm Hakkında SöylenmiĢ Sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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“Ġncil‟de ise insanlara, komĢularına iyi davranmaları söylenir. Ancak
Kur‟an‟da Allah‟ın milletleri ve ırkları birbirlerini tanısınlar, düĢüncelerini
paylaĢsınlar diye yaratmıĢ olduğunun belirtilmesi bence muhteĢem bir Ģey...”
“ġunu söylememe izin verin… Bence, dünyânın Ġslâm‟dan öğreneceği
çok fazla Ģey var. Dünyâda her dört insandan biri Müslüman… Amerikalılar
üniversitelerde ve liselerde Ġslâm‟ı öğreniyorlar.”
“Benim de kızım lise öğrencisi iken Ġslâm târihi dersi almıĢ ve
Kur‟ân‟ın büyük bölümünü okumuĢtu. Hattâ okuldan geldikten sonra bizleri
de bu konuda eğitiyor ve bize sorular soruyordu.”
“Sizlerden bir kez daha bu ülke insanlarının sizin dininizi,
ibâdetlerinizi, geleneklerinizi daha iyi anlamaları için kendinizi, dininizin
değerlerini ve insanlığa sağladığı katkıları onlara anlatmanızı ricâ
ediyorum.”
“Kur‟an‟da insanlara, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa
baĢkalarına da öyle davranmaları gerektiği bildirilmiĢtir146.”
Prens Bismarck:
“ÇeĢitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah tarafından
gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak
inceledimse de, bozulmuĢ oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaĢ bilim
ve teknolojik geliĢmelere iliĢkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî
kitaplara iliĢkin bu kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile
temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı, bu görüĢten çok uzaktır. Ben,
Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve
teknolojinin her sahâsında insanlığın geliĢmelerinde her açıdan çağa ilmî bir
uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düĢmanları, Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından
yazılan bir kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en
geliĢmiĢ bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek,
gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taĢır ki, bu da
ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben Ģunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah
tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur.
Senin devrinde yaĢamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed…”
146
Amerika Eski BaĢkanı Bill Clinton‟ın, Beyaz Saray'daki son yılında Ramazan Bayramı'nda
Müslümanları kabul edip Kuran âyetleri okunarak baĢlanan toplantıda yaptığı konuĢmadan…,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html
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“Gönderilmesine ve neĢredilmesine sebep olduğun ve insanlara
öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet âlemine iliĢkindir. Bu
kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine iliĢkin olduğunu inkâr etmek, boĢ iĢlerle
uğramak kadar gülünçtür.”
“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ görmüĢ,
bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle
eğiliyorum147.”
Batılı Felsefeci MüsteĢrik Sedio:
“Kur‟an, insanlara Allah‟ın (CC) hukûkunu tanıtmıĢ, mahlûkatın
yaratıcısından ne bekleyeceğini ve yaratıcısıyla münâsebetini en açık Ģekilde
öğretmiĢtir. Kur‟an, ahlâk ve felsefenin bütün esaslarını içine alır.”
“Fazîlet ve rezâlet, hayır ve Ģer, eĢyânın hakîki mâhiyeti, kısaca her
konu Kur‟an‟da ifâde edilmiĢtir. Hikmet ve felsefenin esâsı olan adâlet ve
eĢitliği öğreten ve baĢkalarına iyilik etmeyi, fazîletli olmayı öğreten esaslar,
bunların hepsi Kur‟an‟da vardır. Kur‟an, insanı iktisat ve orta yola sevk
eder, sapkınlıktan korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, yüksek
ahlâkın nûruna ulaĢtırır, insanın kusurlarını, ha-tâlarını yüceliğe ve
olgunluğa çevirir148.”
Georgetown Üniversitesi
tıbbî Embriyoloji Doçenti Gerald C. Goeringer:
“Bazı Kur‟an âyetleri, hücre karıĢımından organların yaratılıĢına
kadar insan geliĢiminin son derece kapsamlı tanımını yapar. AĢamaları,
terminolojisi ve açıklaması ile insan geliĢiminin böylesine açık ve eksiksiz
kaydı daha önce var olmamıĢtı. Hepsinde olmasa bile, çoğu durumda bu
açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve
insan cenini geliĢiminin pek çok aĢamasını yüzyıllar öncesinden
bildirmektedir149.”
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Batılı Bilgin Jochahim Durulph:
“Ġslâmiyet‟in Ģimdiye kadar Avrupa yazarlarından hiçbirinin nazar-ı
dikkatini çekmeyen bir safhâsını bahis konusu etmek istiyorum. Ġslâmiyet‟in
bu safhâsı, onun sıhhatini muhâfaza için vukûbulan emirleridir. Evvelâ Ģunu
îtiraf etmek lâzımdır: Kur´an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplardan
üstündür.”
“Kur‟an‟ın târif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kâideleri nazar-ı
dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sâyesinde bütün dünyânın bâzı
kısımlarıyla, haĢerât mahĢeri olan Asya´nın, müthiĢ bir tehlike olmaktan
kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezâfetî, temizliği, nezâheti bütün
sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr mikropları imhâ etmiĢtir150.”
Alman Filozofu Johon Jacobreisi:
“Biraz Arapça öğrenen bâzı kimseler, Kur‟an ile istihzâya kalkıĢıyor.
Fakat bunlar Kur‟an‟ın tesirli, fasih ve inananları elektrikleyen okunuĢunu
dinlemiĢ olsalar, Hz. Muhammed (SAV)‟in ashâbına Kur‟an‟ı anlatırken
kullandığı, akıllara hayret verici lisanı duysalar, Allah‟ın (CC) huzûrunda
secdeye kapanırlar ve hepsi de „Ya Resûlâllah! Bizim elimizden tut ve bizi
senin ümmetine dâhil olmak Ģerefinden mahrum etme, derlerdi151.
Ġngiliz Bilgini H. Leider:
“Ġslâm çocukları, tahsillerine Kur‟an ile baĢlıyorlardı. Çünkü Kur‟an
bütün din ve dünyâ fazîletlerinin kaynağıdır. Fakat bu mekteplerin
yanlarında yine Kur‟an‟ın ilhlâmıyla Felsefe ve Hikmet dersleri okunan
medreseler vardı, sonradan bu medreseler üniversite olmuĢtur. Bundan
dolayıdır ki, Afrika‟nın o zamanlar dünyânın en karanlık noktası denen
köĢeleri, maddî terakkîler îtibâriyle, çağdaĢı olan Avrupa ülkelerinden çok
yüksek bulunuyordu152,153.”
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Ġngiliz Siyâset Adamı Edmond:
“Kurân‟ı tetkik ettikçe, O‟nun kemal ve yüceliğini tanırız. Önce insanı
cezbeden Kur‟an, sonra onu hayrete sürükler, sonra da onda bir tutkunluk
uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur eder ve bu sûretle herkesi
derinden etkiler154.”
Paris Üniversitesi Cerrâhi Klinik BaĢkanı Dr. Maurice Bucaille:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir.”
Amerikalı filozof Carlyle:
“Kur‟an hakîkatleri ortaya çıktığı zamandan beri, ateĢ gibi bütün
dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasârâ ve Yahûdiler‟in
hurafelerinden bir Ģey çıkmadı155.”
Arap-Ġngiliz Dili Ve Edebiyatı Uzmanı Dr. City Youngest:
“Kur‟an, insanların istifâde ettiği eserlerin en büyüklerinden biridir.
Kur‟an‟da büyük bir insanın ahlâkı, en açık Ģekilde görülmektedir. Carlyle,
„Kur‟an‟ın ulviyeti, onun cihan-Ģümul hakîkatindedir.‟ dediği zaman,
Ģüphesiz, doğru söylemiĢti. Kur‟an, akâid ve ahlâkın, insanlara hidâyet ve
hayatta muvaffakiyet temin eden esasların mükemmel kaynağıdır. Bütün bu
esasların en önemlisi, âlemin bütün kaderini elinde tutan kudret ve azâmet
sâhibi Allah‟a (CC) îmandır156.”
Paul Casanova:
“Muhammed (SAV)‟dan görevinin orijinalliğini teyit etmesi için ne
zaman talepte bulundularsa, o tanrısal kaynaklı olduğunun delîli olarak
Kur‟an‟ı ve onun benzersiz içeriğini ileri sürmekteydi. Gerçekten de
Müslüman olmayanlar için bile onun melodisi ve dolgunluğuyla âdetâ esir
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eden mûcizevî dili, hitâbete âĢık olan bu basit halkı sâdece dinlemekle
heyecana ve coĢkuya sürükleyen bu kitaba baĢka, hiçbir Ģey
benzememektedir. Olağanüstü ritim ve muazzam uyum içinde olan onun
zengin satırlarının en sert düĢmanlara ve endiĢeli Ģüphecilere karĢı büyük
önemi vardır (Paul Casanova: L‟Enseingnement de Arabe au College de
France 26 Nisan 1909 târihinde yaptığı bildirisinin giriĢinde)157,158.”

ĠĢte size bir Îman tezâhürü…

John William Draper:
“Kur‟an olağandıĢı tavsiye ve kurallarla doludur: Onun öyle bir
kompozisyonu var ki, herhangi bir sayfasını çevirdiğimizde, hiçbir fark
gözetmeksizin bütün insanlar desteklemek zorundadırlar. Bu içerik normal
insanın hayâtının bütün durumlarındaki ihtiyaçlarına uygun olan metinler,
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prensipler ve kurallar sunmaktadır (John William Dra-per: History of the
Intellectual Development of Europe London 1875 Vol. S. 343-344)159,160.”
Harry Gaylord Dorman:
“Kur‟an büyük melek Cebrâil tarafından Muhammed (SAV)‟e dikte
edilen ve her harfinde mükemmel olan ilâhî vahiydir. O kendine Ģâhit olduğu
gibi Allah Resûlü olan Muhammed (SAV)‟i de tasdik etmeye her zaman hazır
olan bir mûcizedir. Onun mûcizevî sıfatları kıs-men öylesine mükemmel ve
yüce olan bir sitildedir ki, insanlar ve cinler, bir araya gelip de Kur‟an‟ın en
kısa sûresine benzeyecek bir tâne sûre bile yapamazlar161.”
“Bilgiler ve özellikle gelecekle alâkalı haberler içeren kısmında ise,
ĢaĢırtıcı doğru bilgilendirmeler içermektedir ve böylece okuma-yazması
olmayan Muhammed‟in kendi baĢına böyle bir Ģeyi yapması mümkün değildir
(Harry Gaylord Dorman: Towards Underestanding Ġslâm, New York 1948
s.3)162,163.”
H.A.R.Gibb:
“Yâni, eğer Kur‟an onun (Muhammed‟in) eseri olmuĢ olsaydı, o
zaman diğer insanlar da onunla yarıĢabilirlerdi. Ona benzeyen sâdece on
satır yapsınlar. Eğer yapamazlarsa-yapacak durumda olmadıkları ortadadıro zaman, Kur‟an‟ı olağanüstü ve açık mûcize olarak kabul etmeleri
gerekmektedir (H.A.R.Gibb: Mohammedanism London 1953 s. 33)164“.
Oxford Üniversitesi Arap Dili Uzmanlarından Hamilton Gibb:
“Mekkeliler hâlâ ondan mûcize istiyorlardı ve Hz. Muhammed (SAV),
dikkate değer bir cesâretle ve kendinden eminlikle görevinin teyidi olarak
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Kur‟an‟ın kendisine baĢvurdu. Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuĢma
sanâtında uzmandılar. Eğer Kur‟an O‟nun kendi yazması olsaydı, diğer
kiĢiler onunla rekâbet edebilirdi. Bırakalım onun gibi on âyet yazsınlar. Eğer
yazamazlarsa-ki kesinlikle yazamazlar-o zaman Kur‟an‟ı açık bir mûcize
olarak kabul etsinler.”
“Edebî bir dev yapıt olarak Kur‟an tek baĢına durmaktadır; Arap
edebiyatının eĢsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur. Tüm
çağların Müslümanları yalnızca içeriğinin değil, üslûbunun da taklit
edilemeyeceği konusunda birleĢmiĢlerdir (Gibb, Arabic Literature-An
Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press)165.”
Hartwig Hirschfeld:
“Kur‟an‟ın birçok bilimin hareket noktası olduğunu tespit ettiğimizde
ĢaĢırmamamız gerekir.”
“Yeryüzü ve semâ, insan hayâtı, ticâret veyâ Kur‟an‟da duruma bağlı
olarak değerlendirilen iĢlerle alâkalı her Ģey, Kutsal Kitap‟ın bâzı kısımlarını
yorumlayan çok sayıda monografinin yazılmasına sebep oldu. Böylece o
verimli tartıĢmalar, Kur‟an‟a müteĢekkir olmalıdır. Dolaylı olarak ondan
Ġslâm dünyâsında olağanüstü geliĢen bütün dal-lar kaynaklanmaktadır…”
O sâdece Arap mütefekkirlere etkili olmadı aynı zamanda Arap
metotlarına dayanarak metafizik ve dinî meseleleri değerlendirmeleri için
Yahûdi düĢünürleri harekete geçirdi. Nihâî olarak aĢağıda Hıristiyan
skolâstiğinin Arap teosofiyle–ki theosophy, tanrısal doğaya sezgisel bilgi ile
ulaĢtığını ileri süren bakıĢ açısıdır-nasıl zenginleĢtiği açıklanacaktır…”
“Ġslâm bölgesinde meydana gelen mânevî hareket sâdece teolojik
değerlendirmelerle sınırlandırılamazdı. Yunanlıların Felsefe, Matematik,
Astronomi ve Tıp yazılarıyla tanıĢmakla bu araĢtırmaların devamını
sağladı.”
“Kendi açıklayıcı vahiylerinde Muhammed, Allah‟ın mûcizeleri
olduklarından dolayı tapılmasını değil, insanların hizmetinde olan gök
cisimlerinin hareketlerine dikkat edilmesini istemiĢtir. Ġslâm halklarının tüm
ırklarının Astronomi alanındaki araĢtırmalarda ne derece baĢarılı
olduklarına, onların asırlar boyunca Astronomi biliminde tartıĢmasız önder
olarak kaldıkları durum tanıklık etmektedir.”
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“Bugün bile yıldızların isimleri ve çok sayıda teknik terim Arapça‟dır.
Avrupa‟nın Ortaçağ astronomları Araplar‟ın talebeleriydi… Aynı Ģekilde
Kur‟an Tıp ilimlerinin de tahkik odağı idi. Doğanın bir bütün olarak
araĢtırılması ve ona hayranlık duyulmasını tavsiye ediyordu (Hartwig
Hirschfeld Ph. D. M.R.A.S.: New Researches into the Composition and
Exegesis of the Quran London, 1902 s. 9)166.”
Edward Montagu:
“Kur‟an‟ın Arapça orijinaliyle tanıĢan herkes, bu dinî kitabın güzel
olduğunda hemfikirdirler. ġeklinin muhteĢemliği öylesine yücedir ki, onun
Avrupa tercümelerinin hiç biri o hususta hüküm vermemize izin
vermemektedir (Edward Montagu: traduction Francaise du coran Pa-ris
1929 GiriĢ s. 53) 167,168.”
E. Danison Ross:
“Allah‟ın birliğinin Muhammed‟in tebliğ ettiği ana doktrin olduğunu
unutmamak gerekir ve Ġslâm‟ın yayılmasında onun getirdiği dinin basitliği
askerî komutanlarının kılıçlarından çok daha etkili olduğu kuvvetle
muhtemeldir (E. Danison Ross: George Sale‟nin Introduction to the Koran
adlı eserinde London s 5-7) 169,170.”
Laura Veccia Vaglieri:
“Bir bütün olarak baktığımızda Kur‟an‟da en zekî insanlar en büyük
düĢünürler ve en akıllı devlet adamları tarafından kabul görebilecek
hikmetler toplamını bulmaktayız. Ancak Kur‟an‟ın ilâhî kaynaklı olduğunu
gösteren baĢka bir delil daha vardır; o da onun vahiy edilmeye
baĢladığından bugüne kadar değiĢmemiĢ olarak kaldığı gerçeğidir.”
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“Bütün Müslüman dünyâsında okunan ve yeniden okunan bu kitap
inananlar nezdinde bıkkınlığa sebebiyet vermedi; tekrar edilmekle günden
güne ona olan sevginin arttığı daha çok söylenebilir. Onu okuyan veyâ
dinleyen insanlarda O saygı ve derin huĢû duygularını ortaya çıkarır.”
“ Bu sebeple Ġslâm‟ın büyük ve hızlı yayılmasını güç ve kudretin
vâsıtalarında ve dayatmacı misyonerlerin baskılarında aramamak gerek…
Aksine Müslümanlar tarafından kabul ve reddedilebilir olarak sunulan bu
kitap, hakîkatte Allah‟ın kitabı olduğundandır (Laura Veccia Vaglieri:
Apologie de l‟Islamisme s. 57-59)171,172.”

George Bernard Shaw:
“Muhammed‟in dinine, onun ĢaĢırtıcı canlılığı sebebiyle her zaman
yüksek saygı duymuĢumdur. Öyle görünmektedir ki, Ġslâm ondan her çağ için
dâvet oluĢturabilen ve varlık etaplarını değiĢtirecek asimilasyonun sâhibi
olan tek dindir.”
“Muhammed‟in dininin bugünkü Avrupa için kabul edilebilir olduğu
gibi, gelecek için kabul edilebilir olduğuna dâir düĢüncemi defalârca ortaya
koydum. Ortaçağ ekleziastları (Ġncil‟de „vaiz‟ bölümü derleyenleri)
cehâletleri veyâ dinî körlükleri sebebiyle Ġslâm‟ı en karanlık renklerde
gösteriyorlardı.”
“Aslında onlar Muhammed ve onun dinine nefret duyulmasını
öğretiyorlardı. Onlar için Muhammed antihrist (Ġsâ karĢıtı) idi. Ben o
muazzam insanı araĢtırdım ve benim düĢünceme göre o, antihrist olmadığı
gibi aksine onu insanlığın kurtarıcısı olarak isimlendirmek gerek…”
“Avrupa Muhammed‟in dinine sempati duymaya baĢladı. Günümüz
dünyâsının sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla bu dinin faydasını
anlamakla bu, gelecek asırda daha da ileriye gidebilir ve bu mânada benim
tahminimi anlayıĢla karĢılamak gerekir („The Working Muslim Mission‟dan
neĢredilmiĢ a collection of writings of Same of the Eminent Scholars 1935
neĢri s. 77)173,174.”
171
Anonim, Kur‟an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html, En Son EriĢim
Târihi: 24.01.2014.
172
Hafız Rıza Günay, Kur'an Hakkında Söylenenler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
173
Anonim, Kur‟an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html, En Son EriĢim
Târihi: 24.01.2014.
174
Hafız Rıza Günay, Kur'an Hakkında Söylenenler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Everyman‟s Encyclopaedia‟da Ġslâm Maddesi:
“Ġslâmiyet, hayâtın bütün meseleleri için kâideler koyar. O eksiksiz
bir kânunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alıĢveriĢe,
cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği
hakkında bile hüküm koyar. Ġslâm‟ın bütün kânunları ehemmiyet bakımından
aynıdır.”
NASA‟da Görevli Astronomi Bilim Adamı Prof. Armstrong:
“Doğru astronomik gerçekleri Kur‟an‟da bulduğum için çok fazla
etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi Evren‟in en ufak parçasını dahî
inceleyen modern astronomlar için özellikle… En küçük parçayı dahî
anlamak için çabalarımızı yoğunlaĢtırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak
tüm Evren‟i düĢünmeden sâdece gökyüzünün en küçük kısımlarını
görebiliyoruz. Öyleyse Kur‟an okuyarak ve soruları Kur‟an‟dan
cevaplayarak Evren araĢtırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi
düĢünüyorum175.
Thomas Jefferson Üniversitesi GeliĢimsel Biyoloji Bilim Adamı
Prof. E. Marshall Johnson:
“Bir bilim adamı olarak, sâdece kesin olarak gördüğüm Ģeylerle
ilgilenebilirim. Embriyoloji ve geliĢimsel biyolojiyi anlayabiliyorum.
Kur‟an‟dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum... Eğer
kendimi
o
çağa
götürebilseydim,
bugün
bildiklerimle
ve
tanımlayabildiklerimle,
o
zaman
târif
edilmiĢ
olan
Ģeyleri
tanımlayamazdım… Öyleyse (Kur‟an‟da) yazılan her Ģeyde Ġlâhî bir
müdâhale var demektir176.”
Toronto Üniversitesi Anatomi Ve Hücre Biyolojisi Bilim Adamı
Prof. Keith L. Moore:
“Ġnsanın geliĢimi hakkında Kur‟an‟daki ifâdelerin açıklanmasında
yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk... Ben kesin olarak söylüyorum
ki, bu ifâdeleri Hz. Muhammed (SAV)‟e Allah vermiĢtir. Çünkü bu bilginin
https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
175
Memurlar.net, ergun Hunnes Kunnes, Bilim adamlarından Kuran-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
176
Anonim, Kuran Bir Mucizedir 2, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kuran-Bir-Mucizedir-2, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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çoğu, pek çok yüzyıl sonrasına kadar keĢfedilmedi. Bu bana Ģunu kanıtlıyor
ki, Hz. Muhammed (SAV) Allah‟ın elçisidir177.”
“... Ġnsan embriyosunun geçirdiği evreler karmaĢık olduğundan -ki
bunu geliĢim sırasındaki sürekli değiĢim sürecine borçludur- Kur‟an ve
sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiĢtir.
Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik
bilgiyle tam uyum hâlindedir.”
“Son dört yıldır Kur‟an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalıĢmalar
sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya
çıkmıĢtır ki, bu MS 7. yüzyılda kaydedildiği için çok ĢaĢırtıcıdır...
Kur‟an‟daki açıklamalar MS 7. yüzyıldaki bilimsel bilgiye dayalı
olamazlar178.”
Dünyânın En Ünlü Jeologlarından Almanya Mainz
Üniversitesi Jeobilim Bilim Adamı Prof. Kroner:
“(Hz. Muhammed‟in) Evren‟in ortak kökeni gibi konuları bilmesinin
imkânsız olduğunu düĢünüyorum. Çünkü bilim adamları bunu son derece
komplike ve geliĢmiĢ teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde
bulabilmiĢlerdir. 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir Ģey bilmeyen bir
kiĢi, örneğin; Yeryüzü‟nün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veyâ
burada tartıĢtığımız diğer soruların cevap-larını kendi bulamaz179.”
“Kur‟an‟da dünyâ hakkındaki konular ile dünyânın oluĢumu ve genel
olarak bilim ile ilgili tüm bu ifâdeleri birleĢtirirseniz, pek çok Ģekilde burada
açıklanmıĢ ifâdelerin kesinlikle doğru olduğunu ve Ģimdi bunların bilimsel
metotlar ile teyit edildiğini söyleyebilirsiniz.”
“Kur‟an‟da geçen ifâdelerin pek çoğu, o zaman için henüz
kanıtlanmamıĢtı fakat modern bilimsel metotlar Ģimdi Hz. Muhammed
(SAV)‟in 1400 sene önce söylemiĢ olduklarını kanıtlayan bir
pozisyonda180...”

Prof. Palmar:
177
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
178
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
179
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
180
Anonim, Kur‟an Bir Mucizedir 2, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kur‟an-Bir-Mucizedir-2, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
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“Bu kitap (Kur‟an) geçmiĢten, yakın zamandan ve gelecekten
bahsediyor. Hz. Muhammed (SAV)‟in döneminde insanların kültürel
seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum.”
“Eğer bu geçmiĢ dönemde bildiğimiz düĢük bilim düzeyi ise ve
teknoloji yok ise, hiç Ģüphe yok ki, bugünlerde Kur‟an‟da ne okuyorsak hepsi
Allah‟ın ıĢığıdır. Bunu Hz. Muhammed (SAV)‟e ilham etmiĢtir. Böylesine
mükemmel bir bilgi olabilir mi diye, Ortadoğu‟daki medeniyetin baĢlangıç
târihi hakkında bir araĢtırma yaptım. Bu Allah‟ın Hz. Muhammed (SAV)‟i
gönderdiği inancını daha da güçlendirdi (Prof. Palmar, Amerika‟da jeoloji
alanındaki önemli bilim adamlarından biri)181.”
Jinekoloji, Moleküler Ve Ġnsan Genetiği Profesörü Joe
Leigh Simpson:
“Bence genetik ve din arasında hiçbir çatıĢma yok, bilâkis din, bâzı
geleneksel bilimsel yaklaĢımlara vahiy ekleyerek bilimi yönlendirebilir ki,
bunlar da Kur‟an‟da var olan sözlerdir. Asırlar sonra geçerli olduğu
gösterilmiĢtir ve Kur‟an‟daki bu bilgi desteği Allah‟tandır (Prof. Joe Leigh
Simpson, obstetrik, jinekoloji, moleküler ve insan ge-netiği alanlarında
profesör)182“.

181
Ġslâmî Sayfaları Tanıtım Ve Destek Sayfası, Bazı Bilim Adamlarının Kur'an Hakkındaki GörüĢleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/islamisayfatanitimvedestek/posts/367546276658134, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
182
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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ÂLEMLERE RAHMET OLAN
PEYGAMBERĠMĠZ HAZRETĠ MUHAMMED MUSTAFA (SAV)
VE
RAHMET‟ĠN BĠLĠMSEL AÇIKLAMASI
GiriĢ
ÂĢık oldum bir „mim‟e
Ġnciler dizilmiĢ „cim‟e,
Cim öyle bir cim ki,
Elif‟ten kaf “getirir‟mim‟e…183
ÂĢık Ġmâmî

“Burada mim Hz. Muhammed SAV)‟i, cim Cebrâil‟i, elif Allâhu
Teâlâ‟yı ve kâf da Kur‟ân‟ı Kerîm‟i sembolize etmektedir.”Mim harfinin
Yüce Peygamber‟le bir diğer ilgisi de Ahmed isminden mîm çıkarıldığı zaman
geride kalan Ehad ile Cenâb-ı Hak‟kın birliğine iĢâret edilmesidir.
Dolayısıyla Ahmed‟den Ehad‟ı yâni Allah‟ı ve Allah‟ın birliğini bilmek
esprisi ile Hz. Peygamber‟in ehâdiyyete mazhar olması ve nûrunu doğrudan
Cenâb-ı Hak‟tan aldığı, edebiyâtımızda sık sık konu edilir. Mekân veyâ
mevcûdiyeti temsil eden mim harfiyle de hem Hz. Peygamber‟in, hem de
âlemlerin cismânî varlığı anlaĢılır“
Rahmet‟in sözlük anlamı, “Birinin suçunu bağıĢlama, yarlıgama,
merhâmet etme...” ile verilir. Bu anlamlardan hareketle rahmet, yardım,
iyilik, fayda anlamlarına da gelebiliyor. Nitekim yağmura rahmet denmesi
onun faydası yüzündendir.
Eğer sevdâ;
Sevgiliye kendini adamaksa;
Eğer sevgi;
183
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/sik-edebiyatigeleneginde-hz-muhammed-sevgisi, En Son EriĢim Târihi: 18.01.2013.

Ö. Hüseyin., ÂĢık Edebiyatı Geleneğinde Hz. Muhammed Sevgisi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/sik-edebiyati-geleneginde-hz-muhammed-sevgisi
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Kardelen ciçeği gibi hürriyete açılmaksa;
ġehâdet en büyük AġK,
ġehit en büyük âĢık ise,
Kendimi yoluna adıyorum
Yâ Resûlallah!184.
Bir rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
tasavvuftaki simgesi güldür. Dünyâ ve bütün âlemler, Peygamberimiz
Muhammed Mustafa Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz‟in yüzü suyu
hürmetine yaratılmıĢtır.

185

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in tasavvuftaki simgesi olan gül…

Allah‟ın (CC) Rahmeti‟nin Bilimsel Açıklaması
Günümüzde çok ihtiyâcımız olan, bir değeri ifâde etmek için
kullandığımız, rahmet kelimesi de, YaratılıĢ‟ın Hikmeti186 hakkında hiç
bilgileri olmayanlar tarafından, aynen hikmet kelimesi gibi, değer ve kavramı
düĢmüĢ kelimeler arasında zikredildiğini, câhillik adına üzülerek, görmenin
rahatsızlığı içindeyim.
Anonim, Kendimi yoluna adıyorum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.turkpaylasim.com/cevahir/2009/07/25/kendimi-yoluna-adiyorum/, En Son EriĢim Târihi: 18.01.2013.
184

185

ttps://www.google.com.tr/search?q=g%C3%BCl&hl=tr&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=WLwGUbfQ
GcSm4ATwnoDwDw&ved=0CCoQsAQ&biw=1024&bih=506, En Son EriĢim Târihi: 18.01.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
186
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresi
nde.doc, En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
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Onun için burada, rahmet kelimesi üzerinde, biraz durmak istiyorum.
Burada ilk aĢamada yukarıdaki açıklamalardan anlıyoruz ki, Allah‟ın (CC)
Rahmeti‟nin, “O‟nun suçları bağıĢlaması, yarlıgaması, merhâmet etmesi,
yardım ve iyilik etmesi, her bir mahlûkatı özellikle insanlar için faydalar
yaratması” olarak tanımlanabildiğini anlamıĢ oluyoruz.
Her Ģeyden önce Ģu husûsun belirtilmesinde fayda vardır: Allah her
Ģeyi çift yarattığını bizlere bildiriyor. Allah (CC), Celâl ve Cemal sıfatlarının
tecellîleri dâhilinde, yarattıklarını, sırasıyla, rahmet ve gazap kelimeleri
kavramları içine sokmuĢtur. Çiftlerden biri olan „Rahmet‟ kelimesi, bilimsel
açıdan, pozitif dalgalar ya da nîmetler grubunu, „gazap‟ kelimesi ise, negatif
dalgalar grubunu ya da Ģerler grubunu oluĢturuyor187 / oluĢturmaktadır.
Biliyorsunuz ki, pozitif dalgalar ya da nîmetler grubu, hak sayfasının
içerikleriyle; Ģerler grubu ise, bâtıl sayfasının içerikleriyle ilgilidir. Sonuç
olarak diyebiliriz ki, bir bakıma rahmet kelimesi, aynen hikmet kelimesi gibi,
bugün dahî iĢlevlerini yitirmemiĢ olduğu gibi, onun tecellîleri gelecekte de
devam edecektir. Allah (CC) bizleri, câhillikten beri etsin, câhillere de
cehâletlerini bildirsin ki, iĢte ancak o zaman, o câhiller, aydınlanma yollarını
arayabilirler188!
Hikmet ve rahmet kelimeleri, âlemlerin selâmeti açısından olmazsa
olmaz tecellîlerin ifâde edildiği, Kültürümüz‟ün önemli kavramları
arasındadır.
Allah‟ın (CC) Rahmeti
Allah‟ın (CC) Rahmeti‟ni yâni, “O‟nun suçları bağıĢlamasını,
yarlıgamasını, merhâmet etmesini, yardım ve iyilik etmesini, her bir
mahlûkatı özellikle insanlar için faydalar yaratmasını”, bize en iyi,
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz anlatmıĢtır. Rahmetin
ne olduğunu anlayabilmek için, O‟nun konu ile ilgili bâzı hadislerini, aynen
zikretmek yetiĢir zannediyorum:
187
Temiz., M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
28.01.2013.
188
Temiz., M., ALENEN YAPILAN GÜNAHLAR VE ĠNANANLARIN KAÇINILAMAZ
KORKULARI Bozulan Genel Ahlâk ve Ġlâhî Gazap... Câhil cüretli olur. ġu Açıktan Açığa Yapılan ÖpüĢmeler de
Ayrı bir Dert. Hayvanlardan da mı Ders Almıyoruz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/alenen%20yapilan%20günahlar%20ve%20Ġnananlarin%20kaçinilamazkor
kulari%20%20bozulan%20genel%20ahlâk%20ve%20Ġlâhî%20gazap%20câhil%20cüretli%20olurĢu%20açıktan
%20açığa%20öpüĢmeler%20de%20ayrı%20bir%20dert%20hayvanlardan%20da%20mı%20ders%20almıy
oruz.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ALENEN%20YAPILAN%20GÜNAHLAR%20VE%20ĠNANANLARIN%2
0KAÇINILAMAZKORKULARI%20%20Bozulan%20Genel%20Ahlâk%20ve%20Ġlâhî%20Gazap%20Câhil%20c
üretli%20olurġu%20Açıktan%20Açığa%20ÖpüĢmeler%20de%20Ayrı%20bir%20Dert%20Hayvanlardan%20da
%20mı%20Ders%20Almıyoruz.doc, En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
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Ebû Hüreyre (RA)‟dan rivâyet edilen bir hadîs-i Ģerife göre,
Resûlullah (SAV) buyurmuĢlardır ki:
“Allah celle Ģânühu mahlûkâtın olmasına hükmettiği zaman
(Müslim‟in rivâyetinde: Allah mahlûkatı yarattığı zaman) yanında bulunan,
ArĢ‟ın gerisindeki bir kitaba Ģunu yazdı:
“Muhakkak ki rahmetim gazâbıma galebe çalmıĢtır.” [Buharî‟nin bir
diğer rivayetinde, “Rahmetim gazâbıma galebe çaldı.” denmiĢtir. Buharî ve
Müslim‟in bir rivâyetlerinde: “(Rahmetim) gazâbımı geçti” denmiĢtir.]189
Yine Ebû Hüreyre (RA)‟dan, rivâyet edilen ikinci bir hadiste ise,
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz:
“Allah, rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayı
kendine ayırdı. Yeryüzü‟ne geri kalan bir cüzü indirdi. Bu tek cüzden
nasiplerine düĢen pay sebebiyledir ki mahlûkat birbirlerine karĢı merhâmetli
davranır. At (hayvan) yavrusuna basmamak için ayağını bu sâyede
kaldırır190.” buyurmuĢlardır.
26.01.2013 haberlerinde enteresan bir olay haber veriliyordu. Hawaii
açıklarında dalıĢ yapan bir dalgıç, belki de, hayâtının en ilginç kurtarma
operasyonuna imzâ atmıĢtır. Bir grup dalgıçla birlikte su altı görüntüleri
çekmek üzere, Kona sâhili açıklarında dalıĢ yapan Keller Laros, bir anda
ilginç bir ses duyarak, sesin geldiği yöne dönmüĢ, yalnız baĢına dolaĢan, bir
yunusun, çevresinde dolaĢmaya baĢladığını görmüĢtür. Laros, 3 metre
boyundaki hayvanın iyice yaklaĢmasıyla, ağzına ve yüzgeçlerine misina
dolandığını fark etmiĢtir. Hemen harekete geçen dalgıç, yunusun derisini
kesen misinayı, tam yedi dakika süren bir operasyonla çıkarmıĢtır. Ama ilginç
olan, bu yedi dakika boyunca, yunusun dalgıca âdetâ yardımcı olarak,
misina çıkarılıncaya kadar yanından ayrılmaması olmuĢtur. 3 metrelik yunus,
misinanın vücûdundan, tamâmen, temizlenmesinin ardından uzaklaĢarak,
oradan ayrılmıĢtır.



RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
Anonim, Kuran ve Hadis, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, Buharî, Tevhid 15,22, 28, 55, Bedi'ül'Halk 1; Müslim, Tevbe 14, (2751); Tirmizî, Da'avat 109, (3537/, En Son EriĢim Târihi: 18.01.2013.
190
Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.hadis.org/hadis/modules.php?name=KutubiSitte&h_op=hadisgoster&kid=416 Buharî,
Edeb 19, Rikak 19; Müslim, 17, (2752); Tirmizî, Da'avat 107-108, (3535-3536). Millî Gazete, En Son EriĢim Târihi:
18.01.2013.

Anonim, Bu Olayı Hiç Unutmayacaksınız! Yunus Balığı Dalgıçtan Böyle Yardım Ġstedi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://webtv.hurriyet.com.tr/2/44470/0/1/bu-olayi-hic-unutmayacaksiniz-yunus-baligidalgictan-boyle-yardim-istedi.aspx, En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
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Ġlk bakıĢta bu olayın, sıradan bir Ģey gibi, geçiĢtirilebileceği açıktır.
Ama Ģu hususları düĢünmek sizin hiç aklınıza gelmiyor mu? Yunus balığı,
hangi düĢünce ile deniz altındaki insanlardan yardım almayı düĢünebilir? Ya
da böyle bir durumda, Keller Laros‟un ona yardım etme duygusu nereden
geliyor?
Hemen söylemek gerekirse, bütün bu soruların cevapları içinde etkili
olan, yukarıdaki hadiste geçen Allah‟ın (CC) Rahmeti‟dir. Allah‟ın (CC)
Rahmeti olmazsa bunların olmasına hiç imkân olabilir mi?
Annelerin çocuklarına, hayvanların yavrularına, karĢı sevme ve
Ģefkat duyguları da iĢte bu rahmetten geliyor. Ama hayatta çocukları için
dövünen, çoğu anne ve babaların, Kıyâmet Günü, çocuklarından kaçacakları
günleri de hatırlamakta / hatırlatmakta fayda vardır:
Herkesin kendi dert ve hesâbıyla baĢ baĢa kaldığı, o Kıyâmet
Günü‟nde, Ġslâm esaslarına göre, hayatta eğitilmeyen insanlar, hesâba
çekilecekleri zamanda, eksikliklerinin, anne ve babalarının ihmalleri
sonucunda olduğunu öğrendiklerinde, hemen anne babalarının yakalarına
yapıĢıp hesap sormak üzere, onları aramaya baĢlayacaklardır. Bu durumdan
haberdar olan anne ve babalar da çocuklarından, ellerinden geldiği kadarı ile
kaçacaklardır. Çünkü o ortamda, Allah‟ın (CC) Rahmeti‟nin dünyâdaki
yansıması olan, Ģefkat ve merhâmet duyguları olmayacak, bu yüzden, herkes
kendi derdine düĢecektir. Herkesin kendi baĢının derdine düĢtüğü Kıyâmet
Günü‟nde yukarıdaki yunus balığı olayındaki, rahmetin önemini yeniden bir
düĢününüz!
Bütün felâketler, sel baskınları, trafik kazaları ve benzeri her türlü
olumsuzlukların artması, insanlar tarafından bilinçsizce iĢlenen, günahlar
yüzünden, Allah‟ın (CC) Rahmeti‟nin azalması sebebiyle, meydana geldiği
unutulmamalı!
Ġnsanların iĢledikleri günahlar yüzünden, Allah‟ın (CC) Rahmeti
kesiliyor / kesilmekredir, Yer sarsılmaya baĢlıyor / baĢlamaktadır...
Tek bu değil tabiatıyla… Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor,
yanardağlar püskürmeye baĢlıyor... Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor,
denizler kabarıyor, tusinamiler baĢlıyor... Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor,
salgın hastalıklar baĢlıyor... Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor, karı ve koca
tartıĢmaya baĢlıyor... Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor, kiĢinin hastalığı
baĢlıyor... Allah‟ın (CC) Rahmeti kesiliyor, kiĢinin kaza yapma Ģanssızlığı
baĢlıyor...
Bu tür rahmetsizlik örneklerini, bu Ģekilde, daha da çoğaltabilirsiniz!
Meselâ kul amellerde gevĢeklik yaparsa, bunlar da günah sebebi ve
noksanlıklar cinsinden olduğu için, iĢlerin hemen ters gittiğini görmeniz iĢten
bile değildir.
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Görüldüğü gibi her Ģey gidiyor, varıyor ilme ve ilmin ugulanmasına dayanıyor…
Bilim‟in de ilmin içinde olduğunu hatırlamalı, elbette!

Bu noktada “Müslüman olduğunu söylediği hâlde dinle hiç alâkaları
olmayanların ve de hep günahlarla yoğrulup kalkanların baĢlarına hiçbir Ģey
gelmiyor. Buna ne diyeceksiniz? gibi sorular insanların akıllarına gelmiyor
değil...
Bu husus, ayrı bir sınıflamanın konusudur. Allah‟ın (CC) rahmetinin
kesilmiĢ olduğu bu tür insanlara, istidrac sâhibi denir. Günahlarını daha da
artırmaları için, istidraca düĢmüĢ insanların iplerini Allah (CC) belli bir süre
ellerine vermiĢtir… Ġstidrac olayı, Ġstidrac sâhiplerinin her birinin Allah‟ın
(CC) rahmetinden uzaklıklarının birer alâmeti sayılır191.
ġimdi tekrar hadis konusuna dönelim:
Yeryüzüne indirilen rahmetin, cin, insan ve hayvanlar arasında,
taksim edildiğini ya da cin, insan ve hayvanlar arasındaki gözlemlediğimiz
Ģefkat, merhâmet, esirgeme gibi hasletlerin Allah‟ın (CC) rahmetinin yüzde
biri içinden geldiğini düĢünürseniz, Rab‟bimizin, öldükten sonra bizim için,

191
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„Nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri
Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac) , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc, En Son EriĢim
Târihi: 28.01.2013.
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rahmetinin yüzde doksan dokuzunu ayırması, öteki dünyâ için, daha da ümitli
olmamızı kuvvetlendiriyor…

Meselâ kul amellerde gevĢeklik yaparsa, bunlar da günah sebebi ve
noksanlıklar cinsinden olduğu için, kulun îkaz edilmesini sağlamak için, iĢlerin ters
gittiğini hemen görmeniz iĢten bile değildir… Günahlarla îkaz edilen mü‟min derhâl
tövbe istiğfarla aklını baĢına toplar. Bu îkaz istidrac sâhiplerine yapılmadığı için bu
gibi kimselerin günahları günden güne artar.

Öyle ki Kıyâmet Günü‟nde, Allah‟ın (CC) kullarını rahmet deryâsına
daldırdığını gören, Ģeytan bile rahmetin bolluğundan dolayı, bir ara, kendisi
için de bir ümide kapılacaktır. Buradan anlayınız ki, Allah (CC) mahlûkatını
ve özellikle de kullarını çok ama çok sevmektedir. Bir mü‟minin kendisini
günahlardan korunması, Allah‟ı (CC) o kadr sevindirmektedir ki…
Selmânu‟l-Fârisî (RA) tarafından zikredilen bir hadiste Resûlullah
(SAV) buyurdular ki:
“Allah‟ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlûkat kendi
aralarında birbirlerine merhâmet gösterir. Doksandokuz rahmet de Kıyâmet
günü içindir192.”
Ömer Ġbnü‟l-Hattab (RA)‟dan bir rivâyete göre, Peygamberimiz
(SAV) buyurdular ki:

192
Anonim, Merhametli Olmaya TeĢvik, Alındığı Ġnternet Adresi,
http://www.dindersi.biz/2010/01/merhamet-hakknda-hadisler.html, En Son EriĢim Târihi: 18.01.2013
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“Allah, arz ve semâyı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir
rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan Yeryüzü‟ne tek bir
rahmet indirmiĢtir.”
“ĠĢte anne, yavrusuna bununla Ģefkat eder. VahĢî hayvanlar ve kuĢlar
birbirlerine bununla merhâmet ederler.”
“Kıyâmet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek
(tekrar yüze) tamamlayacaktır193.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in insanlık üzerine Rahmet
konusundaki âyetlerden bir kaçı da Ģöyledir:
“ġüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur‟an) ile rahmetimizin müjdecisi ve
azâbımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da
değilsin194.”
“Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara Ģöyle söyle:
Selâm olsun size! Rab‟biniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim
bilmeyerek bir kötülük iĢleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini
düzeltirse, muhakkak ki O, bağıĢlayan, esirgeyendir195.”
“Eğer seni yalanlamaya yeltenirlerse, de ki: “Rab‟biniz bitmez
tükenmez bir rahmet sâhibidir fakat O‟nun kahrı günahkârlar topluluğundan
geri çevrilemez196.”
Ġstidrac
Yukarı kısımlarda Ġstidrac sâhiplerinden bahsedilmiĢti. Nedir bu
istidraç? Ġstidrac, Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan, büyük isyan ve bunun
iĢâretidir.
Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan büyük isyanın iĢâreti olan, Ġstidrac,
sonu hayırlı olmayan nîmetlere kavuĢmaktır. Tanım olarak istidrac, Allâhü
Teâlâ‟ya isyan etmekte çok ileri giden, insanların, Allâhü Teâlâ‟nın
kendilerine verdiği, zenginlik, mal, baĢarı, sıhhat ve âfiyet gibi nîmetlerle
isyanlarını daha da ileri götürmeleridir Ġstidrac sâhipleri sonunda helâk
olurlar.
193

Anonim, Merhametli Olmaya TeĢvik, http://www.enfal.de/kutub/rahmet.htm, En Son EriĢim Târihi:

18.01.2013.
Bakara Sûresi, âyet 119.
En‟am Sûresi, âyet 54.
196
En‟am Sûresi, âyet 147.

1) Derece derece yükselmeyi isteyiĢ. 2) Hakkı ve hakîki değeri olmadığı halde ve kabiliyetsizliğine
rağmen, bir kimsenin çok nîmete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi, Allâhü Teâlâ‟nın
gazâbına yaklaĢması. [Allah (CC) korusun!.. Bu öyle bir iĢtir ki, Allâhü Teâlâ‟nın bir Hikmeti olarak bâzı kâfirlerin
194
195
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Peygamber Efendimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢlardır: “Allâhü
Teâlâ‟nın bir kula günah iĢlemesine rağmen dünyâda sevdiği Ģeyleri ihsanda
bulunduğunu görürseniz bilin ki o istidracdır.”
Hz. Peygamber sonra Ģu âyet-i kerîmeyi okumuĢtur: “Kendilerine
hatırlatılanları unuttuklarında onlara her Ģeyin kapısını açtık. Nihâyet
kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca onları azâbımızla
ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp ĢaĢkına döndülerΩ.”
Ġyi Müslümanların olağan üstü davranıĢlarına kerâmet deniyor.
Kerâmet, sâhibinin Allah‟ın (CC) hayırlı bir kulu olduğuna bir iĢârettir.
Müslüman olmayanların ya da Müslüman oldukları hâlde, Allâhü Teâlâ‟ya
karĢı isyanda ileri gidenlerin, gösterdikleri olağan üstü hâllere ise, Hak Dini
Kur‟an Dili adlı Kur‟an tefsirinin 4. cildinin 182. sayfa-sında da bahsedildiği
gibi, „istidrac‟ deniyor. Ġstidrac, Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan büyük isyan
anlamındadır.
“Biz, sana bu kitabı, yalnızca onlara ihtilaf ettikleri Ģeyi açıklayasın
ve îman edeceklere bir hidâyet ve rahmet olsun diye indirdik197.“
“Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni
onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düĢen sâdece tebliğdir.
Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevinir ama
elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isâbet ederse, o zaman
görürsün ki insan çok nankördür198.
“Ġstidrac, aslında derece derece çıkarmak veyâ indirmek demek olup
bir kimseyi arzûsuna göre bir noktaya kadar tedricen götürüp haberi
olmayacak bir Ģekilde atmak anlamında bir deyim olmuĢtur ki, o kimse onu
kendi yararına bir terakkî, hayırlı bir geliĢme zanneder, gerçekte onun için o
durum, bir anlamda, uçuruma sürüklenmek demektir.”
“Allah‟ın (CC) istidrac yapması da, uzun süre bir kimse hakkında
hayırlı olmayan nîmetler verip onun da bunu bir lütuf olarak görmesi ve
kendi tuttuğu yolun kendisi için hayır olduğunu sanmasıdır. Bundan dolayı
da gitgide gurur, kibir ve taĢkınlığını artırması ve en sonunda da bütünüyle
hayal kırıklığına uğrayıp en acı ve en feci bir Ģekilde hakkında azap
hükmünün gerçekleĢmesidir ki, bu çok çetin bir azap olur.”
muratları zuhur eder, onların istedikleri hârika bir Ģekilde meydana gelir. Ve bunların küfürleri, Allah'a (CC)
isyanları da böylece artar gider].

Paksu, M., Ġstidrac nedir? Keramet ve istidrac arasındaki farkı nasıl anlamalıyız?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/16282/istidrac-nedir-keramet-ve-istidrac-arasindaki-farki-nasilanlamaliyiz.html, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.

Abonim, Ġstidrac nedir?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.delikanforum.net/konu/49279-istidrac-nedir.html, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
Ω
TABERÎ TEFSĠRĠ EN'AM SÛRESĠ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/006/6-taberi.htm, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
197
Nahl Sûresi, âyet 64.
198
ġûrâ Sûresi, âyet 48.
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Sigrid Hunkeyi tanımayan va mı?

“DıĢ yüzüyle lütuf gibi görülen o nîmetler, iĢin iç yüzü açısından,
gerçekten bir kahırdır… Bu, Allah‟ın (CC) o kulun azâbını Ģiddetlendirmek
için lütuf Ģeklinde ortaya koyduğu, bir kahır ve hesâba çekme yöntemidir.”
Ġstidrac konusundaki bu açıklamalarım da, ĠnĢallah, bâzıları için birer
rahmet sebebi olur.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)
Âlemlere Rahmet için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S AV)
yaratılmıĢtır. O bütün âlemlerin rahmet kaynağıdır.
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Çünkü Allah (CC), Kur‟an‟da “(Ya Muhammed!) Biz, Seni ancak
Âlemler‟e rahmet olarak gönderdik199.” buyurmuyor muydu?
Ġmâm-ı Kastalânî Mevâhib adlı eserinde diyor ki:
“Âdem (AS), ArĢ‟ta Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü
Aleyhi ve Sellem Efendimiz‟in Nûru‟nu görünce, bunun neyin nûru olduğunu
sordu. Hak Teâlâ da:
“Bu nûr, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir
peygamberin nûrudur. O olmasaydı seni de, yerleri ve gökleri de
yaratmazdım” buyurdu. Yine buyurdu ki:
“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı seni yaratmazdım.”
Âdem, (AS), Cennet‟ten çıkarılınca, “Muhammed Aleyhisselâm hakkı
için, onun hürmetine beni affet” diye duâ etti. Hak Teâlâ ise:
“Onu henüz yaratmadım, nerden bildin?” dedi. Âdem (AS) da:
“ArĢ‟ta „Lâilâhe illallah Muhammed‟ün Resûllulah‟ yazılı olduğunu
gördüm. Anladım ki, Ģerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin ismini
lâyık görürsün.” diye cevap verdi.
Allâh‟ü Teâlâ da Ģöyle buyurdu:
“Yâ Âdem! Doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun
hürmetine duâ ettiğin için seni afettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm
olmasaydı, seni yaratmazdım200.”
“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm‟ın ismi ile her ne iĢteseydin
kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım201.”
“Ey Resûlüm! Ġbrâhim‟i Halîl (dost) edindimse de, seni de habîb
(sevgili) edindim.”
“Senden daha sevgili hiçbir Ģey yaratmadım. Senin, benim indimdeki
yüksek derecenin bilinmesi için Dünyâ‟yı ve ehlini yarattım. Sen olmasaydın,
Kâinât‟ı yaratmazdım202.”
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
200
Teberânî.
201
Hâkim.
202
Mevâhib, Mektûbat. Deylemî.
199
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Mi‟râc‟da Allâh‟ü Teâlâ Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e,
“Senden baĢkasını senin için yarattım.” buyurunca, Peygamberimiz (S AV)
de:
“Ben de senden baĢkasını senin için terk ettim.” demiĢtir203.
Bunun için o büyük Peygamber (SAV)‟in değerini bilip onun
yolundan ve Sünnet‟inden zerre kadar sapmamalıdır204! Bu ayrıca, kurtuluĢ
için, insanlara Allâh‟ü Teâlâ‟nın bir emridir de:
“ġüphesiz, Allah ve melekleri Peygamber‟e salât ederler. Ey îman
edenler, siz de O‟na salât edin ve tam bir teslimiyetle O‟na selâm verin205!”
O büyük Peygamber‟e sırt çevirenler, bunun ötesinde “Çöl Be-devîsi‟
gibi aĢağılayıcı kelimelerle O‟nu aĢağılamaya çalıĢanlar için, bakınız, Yüce
Yaratıcı ne buyuruyor:
“Gerçek Ģu ki, Allah‟a ve elçisine eziyet edenler; Allah, onlara
Dünyâ‟da ve Âhiret‟te lânet etmiĢ ve onlar için aĢağılatıcı bir azap
hazırlanmıĢtır206.”
Onun için akıllı olanlar, kurtuluĢları için, O‟na tam teslîmiyette
bulunanlardır:
“Sana “biat” edenler, gerçekte Allah‟a biat etmiĢlerdir. Allah‟ın eli,
onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuĢ
olur. Ve kim Allah‟a verdiği sözü tutarsa, Allah O‟na büyük mükâfat
verecektir207.”
“Sana (Resul‟e) îtaat eden, Allah‟a îtaat etmiĢtir208.”
“Ey Nebi! Sana da, mü‟minlerden Sana biat edenlere de Allah
yeter209.”
Mîrât-ı Kâinât.
Temiz, M., Maddî ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/maddî%20ve%20mânevî%20âlemdekĠ%20baĢvuru%20değerlerĠ.doc, En
Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
205
Ahzab Sûresi, âyet 56.
206
Ahzab Sûresi, âyet 57.
207
Fetih Sûresi, âyet 10.
208
Nîsâ Sûresi, âyet 80.
209
Enfal Sûresi, âyet 64.
203
204
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Âlemler‟e Rahmet Ne Demektir?
Ġnsanlara gerçek ve doğru yolu göstermek için peygamberlere ihtiyaç
vardır. Çünkü Allah‟a (CC) giden yol sonsuzdur. Bütün yollar O‟nun ya
Cennet‟inde ya da Cehennem‟inde son bulur / bulmaktadır.
Bunun için hayatta olan bir insanın aynı anda hem Cennet‟te ve ham
de Cehennem‟de yeri bulunur. KiĢi, ölüp hesâbı görüldüğünde, bu yerlerden
hangisini hak etmiĢse, ona kavuĢur.
Akıl Allah‟ı (CC) idrak edebildiği hâlde, O‟na gidecek en kısa yolu
bulamadığı için, Allah (CC), her millete peygamber göndermiĢtir.
Peygamberler, yarattığı insanları en iyi bilen, Yüce Allah‟ın (CC) lûtuf ve
yardımının bir sonucudur, O‟nun insanlara birer rahmetidir.
Rahmet, incelik, ihsan, bağıĢlama, acıyıp esirgeme, anlamla-rında,
Kur‟ânî bir tâbirdir. Allah (CC), kullarına rahmet ve Ģefkatle davranmayı
kendisine vâcib kılmıĢtır. Bu rahmet, yüce Allah‟ın (CC) bu lûtfunun bir
sonucudur. Rahmet, bütün yaratıkların iyiliğini isteyip onlara yardım etme
arzûsudur. Nitekim Allah‟ın (CC), Rahmân, Rahîm gibi, isimleri bu rahmet
kelimesinden türemiĢtir.
Kur‟ân‟ı Kerîm‟de, yüzden fazla yerde geçen, rahmete iliĢkin bu
isimler, Allah‟ın (CC) rahmetinin sonsuz, tükenmez derecede bol ve her Ģeyi
kapladığını (ihâta ettiğini) gösterir. Allah (CC) yaratıklarına, büyüklüğüne ve
Ģânına yakıĢır bir acıma ve Ģefkat duygusuyla, muamele eder / etmektedir /
ediyor. ĠĢte hayâtın kaynağı, bu ilâhî rahmettir. Yüce Allah‟ın (CC) sevgili
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e indirdiği Kur‟an da, O‟nun bu
rahmetinin bir sonucudur.
“Bu Kitabı (Kur‟an‟ı) sana, her Ģeyin açıklaması, bir hidâyet ve
rahmet kaynağı ve Müslümanlar için de bir müjdeci olarak gönderdik210“.
Bu sonsuz yollar içinde tek, doğru ve en kısa yola, Ġslâm ya da “Sıratı Müstakîm” denir ve bu yolu âhir zaman ümmeti için insanlara öğreten
peygamber de, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟dir.
“Sen Olmasaydın, Âlemleri Yaratmazdım!”
Kur‟an, bütün âlemlerin, insanlar ve cinlerin, sırf Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in hatırı için, yaratıldığını beyan etmektedir.

210

Nahl Sûresi, âyet 89.
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Bu yüzden Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Sen olmasaydın,
âlemleri yaratmazdım!” hadîsinin sır ve imtiyâzına sâhip olan tek
peygamber, tek resûldür.
Bâzıları, bunun sâhih bir hadis olmadığını söylüyorlar. Bu iĢin
araĢtırma yönü… AraĢtırıcılar, kaynaklarda bunun yerini görmüĢlerdir,
görmemiĢlerdir. Bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Herkes ilim adamı olamaz,
ama herkes gönülden aklını mantıklı olarak çalıĢtırabilir.
Yüce Allah‟ın (CC) “habibim-sevgilim” dediği bir peygamberin
adını, kendi adı ile birlikte, ArĢı‟nın üstündeki, “kelime-i tevhid” sözünde
zikrediyor… Müslümanlığa girmek için, Peygamberimiz‟in adının Allah‟ın
(CC) adı ile birlikte zikredilip, bu ikisi inanmak için yetiyorsa, o kadar
önemsediği, bu Peygamberi için, neden demesin ki,”Sen olmasaydın,
âlemleri yaratmazdım!” diye…
Bir Taberâni hadisinde Ģöyle zikredilmektedir:
“Âdem Aleyhisselâm Cennet‟ten çıkarılınca, ya Rab‟bi, Mu-hammed
Aleyhisselâm‟ın hürmetine beni affet diye duâ etti. Allâhü Teâlâ ise, ‟Ya
Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin? ‟ buyurdu.”
Âdem Aleyhisselâm:
“ArĢ‟ta „Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah…‟ yazılı
olduğunu gördüm. Anladım ki, Ģerefli isminin yanına ancak en çok
sevdiğinin, en Ģerefli olanın ismini lâyık görürsün‟ dedi.”
“Allâhü Teâlâ buyurdu ki”:
“Yâ Âdem doğru söyledin! O bana insanların en sevgilisidir. Onun
hürmetine duâ ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm
olmasaydı, seni yaratmazdım211“.
Çoklarına göre de ,”Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!” sözü
kudsî hadistir:
“Sen
olmasaydın
kâinatı
yaratmazdım”
kudsî
hadîsi,
Mârifetnâme‟nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhâni hazretlerinin Envâr-ı

Anonim, Sen Olmasaydın Kâinatı Yaratmazdım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
ttp://www.guzelislam.com/dinibilgiler/super2/dinibilgiler2/KainatinEfendisi/n/nurun_yaratilmasi.htm,
En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
211
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Muhammediyye kitabının 13. sayfasında ve Ġmâm-ı Rabbânî Hazretleri‟nin
Mektubat‟ının 122. mektubunda vardır212.”
Süryânice vâsıtasıyla Arapça‟ya girmiĢ bir kelime olan ‟âlem‟
kelimesinin aslı, “yüzyıl, uzun zaman, çağ” anlamındaki “olem”
kelimesinden gelmektedir. Yâni âlem kelimesi, “bütün zamanlarda yaĢayan
bütün insanlar, nesiller ve kuĢaklar” karĢılığında kullanılabilir. Allah‟ın
(CC) tarafından, Ģimdiye kadar, 18 000 (on sekiz bin) âlem yaratılmıĢ
olduğunu sık sık duymuĢsunuzdur…
ĠĢte Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün çağlar ve nesiller için
gönderilmiĢtir. Kâinat onun aĢkına devreder, anne yavrusuna o rahmetle
Ģefkat gösterir. Açan çiçeklerde, uçuĢan kuĢlarda, çağlayan ırmaklarda, onun
sevgisine ve hasretine koĢuĢ vardır. BaĢ döndürücü bir hızla takdir edilmiĢ
menziline doğru seyreden seyyâreler hep, onun aĢkıyla Rab‟bine yönelirler.
Cümle mahlûkatın merkezinde o rahmet vardır. Bu gerçeği sezen Goethe,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için:
“BeĢeriyet ve ayağını bastığın her Ģey, çimenler, çiçekler, onun
nefesiyle yaĢıyor213.” diyor / demektedir. Goethe‟nin gördüğü bu gerçeğin
esâsı Allah (CC) tarafından Kur‟an‟da
“(Ey Peygamber!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik214“ olarak bildirilmiyor mu?
Onun bir rahmet olarak gönderildiği, birçok âyet ve hadislerde açıkça
görülmektedir. Ve sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Rahmeten–lil
Âlemin‟dir.
Yâni o bütün âlemlere Ģefkat ve merhâmet kaynağıdır. Onsuz hidâyet,
rahmet, bereket, barıĢ ve huzur mümkün değildir. Ona tâbi olmadan da hiç bir
kurtuluĢ mümkün olur mu? “O, kendi hevâsından konuĢmaz!”, ancak vahiyle
hareket eder. Dolayısıyla, “O, ne getirdiyse onu alın, neden sizi
sakındırıyorsa ondan sakının!” meallerindeki ilâhî tâlîmatlar ona harfiyen
uymayı Ģart koĢmaktadır.
Bundan dolayıdır ki, Ġmâm–ı Gazâlî (RhA) sâlih amelin tanımını,
“Hz. Muhammed‟e tâbi olunarak yapılan güzel iĢlerdir.” Ģeklinde vermiĢtir.
Demek oluyor ki, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e, tâbi olunmadan, hiçbir
iĢ sâlih amel sayılmamaktadır. Sonuç itibâriyle, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, Allah‟ın (CC) bir rahmetidir.
Anonim, Sen Olmasaydın Kâinatı Yaratmazdım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
ttp://www.guzelislam.com/dinibilgiler/super2/dinibilgiler2/KainatinEfendisi/n/nurun_yaratilmasi.htm,
En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
213
Nubâkî, H., Tek Nur (6. Baskı), Sayfa 108, Damla Yayınevi, 1985, Ġstanbul.
214
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh=Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
212
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Habîbullah‟tır; Yüce Rab‟bimizin
en biricik sevgilisidir; Mîrâc‟a mazhar olmuĢ ve bütün insanlığa gönderilmiĢ
bir peygamberdir. Dolayısıyla Yüce Allah (CC), içinde onun sevgisi ve onun
bağlantısı olmayan, inanç ve amelleri kabul etmemektedir. O, bu yüzden,
Âhiret‟te de Ģefaat kaynağıdır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yolunun, yâni Ġslâm‟ın,
Kıyâmet‟e kadar, hak olarak kalacak ve bozulmadan yaĢayacak olması da,
onun Allah‟ın (CC) bir rahmeti oluĢu sebebiyledir.
Bu rahmet, ırk, dil, soy, renk, coğrafya, kültür farkı gözetmek-sizin,
kendi çağında yaĢayan ve daha sonra gelecek olan bütün bir insanlığı
kapsamaktadır.
Yaratılan Ġlk Nûr
Allâhü Teâlâ, hiçbir Ģeyi yaratmadan önce, sevgilisi Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in mübârek nûrlarını yaratmıĢtır. Âlemler, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in nûrundandır.
Âlimler ilk yaratılanın Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz‟in nûru
olduğunu, diğer canlı ve cansız maddî ve mânevî bütün varlıkların onun
nûrundan yaratıldığını bildirmiĢler, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
nûru olan bu ilk yaratılmıĢ varlığa, Nûru Muhammedî, Akl-ı evvel, ya da Küllî
Akıl adını vermiĢlerdir.
Eshâb-ı kiramdan Câbir bin Abdullah bir gün, “Yâ Resûlallah! Allâhü
Teâlâ‟nın her Ģeyden evvel yarattığı Ģey nedir?” diye sorunca,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Allâhü Teâlâ, her Ģeyden evvel senin
Peygamberinin, yâni benim nûrumu kendi nûrundan yarattı. O zaman; Levh,
Kalem, Cennet, Cehennem, melek, semâ (gökler), Arz (Yeryüzü), GüneĢ, Ay,
insan ve cinler yoktu.” buyurmuĢlardır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in nûru, Âdem (AS)‟ın kalbi ve
cesed-i Ģerîfi yaratılınca, onun iki kaĢı arasına konmuĢtur. Âdem (AS),
kendisine ruh verilince, alnında zühre yıldızı gibi parlayan bir nûrun
olduğunu fark etmiĢ ve Cenâb-ı Hakk‟ın kendisine; Ebû Muhammed, yâni
Muhammed‟in babası diyerek, hitâbettiğini ilham ile anlamıĢ ve:
“Ey Rab‟bim! Bana niçin Ebû Muhammed künyesini verdin?” diye
sorunca, Allâhü Teâlâ:
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“Ey Adem! BaĢını kaldır!” diye buyurmuĢtur. Âdem (AS), baĢını
kaldırıp baktığında, ArĢ-ı Âlâ‟da sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
nûrundan yazılmıĢ Ahmed ismini görmüĢtür. O zaman Âdem (AS), “Ey
Rab‟bim! Bu kimdir?” deyince, Allâhü Teâlâ da:
“Bu, senin zürriyetinden bir peygamberdir. Onun ismi göklerde
Ahmed, yerde ise Muhammed‟dir. Eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım!
Yerleri ve gökleri de halk etmezdim!” buyurmuĢtur215.

Goethe
Goethe Türk ırkındandır… Müslüman olarak öldüğüne iliĢkin bir doktora tezi de
vardır. Her Ģey geliyor akla dayanıyor, görüyorsunuz... Fakat çoğu kimseler de
kendilerini akıllı zannediyor…

Goethe‟nin Hz. Muhammed‟e Yazdığı ġiir,
Sevinç sevinç berrak
Ve yıldız yıldız parlak
Bir dağ pınarı
Üstünde beyaz bulutların
215
Anonim, Sen Olmasaydın Kâinatı Yaratmazdım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
ttp://www.guzelislam.com/dinibilgiler/super2/dinibilgiler2/KainatinEfendisi/n/nurun_yaratilmasi.htm, En Son
EriĢim Târihi: 28.01.2013.

Anonim, Goethe'nin Hz. Muhammed'e Yazdığı ġiir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ensonhaber.com/goethenin-hzmuhammede-yazdigi-siir-2012-10-26.html, En Son EriĢim Târihi:
28.01.2013.

Tercüme eden: T. Ç. Derleyen: S. Senih, Goethe Dünyamızın Hayranıydı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/goethe-dunyamizin-hayraniydi.html, En Son EriĢim Târihi: 28.01.2013.
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Ve kuytusunda bir yeĢil yamacın
Aziz ruhlar sallamıĢ beĢiğini...
Vedâ edip çocuk tâzeliğiyle bulutlara,
Raks eder gibi iner mermer kayalara,
Haykırır sevincini semâlara
Dağ geçitlerinde,
Önüne katar renk renk çakılları
Ve bağrına basar kardeĢ pınarları...
Çiçeklenir ayak bastığı yerler
Ve nefesiyle yeĢerir çimenler,
YoldaĢı olur Ģimdi ırmaklar...
Ovaları doldurur gümüĢ ıĢıklar,
Bir ses yükselir pınarlardan:
“KardeĢ ayırma bizi koynundan...”
Bekliyor Yaratan...”
“Yoksa bizi çölün kumları yutacak,
GüneĢ kanımızı kurutacak,
KardeĢ,
Dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını
Hepimizi alıp koynuna,
EriĢtir bizi yüce Rab‟bına,
Ezelî Deryâ‟nın yanına...”
“Peki”, der, dağ pınarı,
Kendinde toplar bütün pınarları
Ve haĢmetle kabarır göğsü, kolları...
Ülkeler açılır uğradığı yerlerde,
Yeni Ģehirler doğar ayaklarının altında...
Kulelerin alev zirvelerini
Ve haĢmetli mermer saraylarını
Bırakıp arkasında
Yürür mukadder yolunda...
Dalgalanır baĢının üstünde binlerce bayrak
ĠhtiĢâmının Ģâhitleri
Evlâtlarını Rab‟bine ulaĢtırarak
KarıĢır Ġlâhî ummana coĢarak!
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Ġki cihan Saâdetinin Reçetesi
Dünyâ ve Âhiret‟te saadete kavuĢmak isteyenler, ne yapıp yapıp, ilâhî
Rahmet kaynaklarını açık bulundurmaya gayret göstermelidirler. Îtikadı
düzgün bir Müslüman için, bunun en garantili yolu, Allah (CC) ve
Peygamberimiz‟i çok sevmek; büyük küçük bütün günahlardan, elden
geldiğince, kaçmak; hayır ve ibâdetleri, karınca karârınca, yapmak;
kurtulamanın mümkün olmadığı günahlar için de, piĢmanlık duyup tevbe
istiğfar etmektir.
“Efendim, hem günah et hem de ardından tevbe et. Bu, yüzsüzlük
olur.” deyip de Ģeytanın vesvesesine sakın kapılma! Ancak her günah için
piĢmanlık Ģarttır, tevbe ardından edilir. Hiçbir insan günahsız değildir. Tevbe
edenin günahları affolur. Bir hadis-i Ģerif meali Ģöyledir:
“Tevbe eden, günah iĢlememiĢ gibi olur.”
Tekrar günah iĢlerim korkusu ile tevbe etmekten vazgeçmemelidir!
Günahkâr bir kul, tevbe edince Allâhü Teâlâ, hem o kulunun günahlarını
affeder, hem de kulu tevbe ettiği için sevinir.
“Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok,
Allahü Teâlâ, kulunun tevbe etmesine sevinir.”
Allahtan (CC) ümit kesmek büyük günahtır. Baksanıza! Tövbenize bu
kadar sevinen Allâhü Teâlâ‟dan hiç ümit kesilir mi? Bu hatâya düĢersen
kendine yazık edersin... Aman haa!



Ġbni Mâce.
Anonim, Tevbe edilen günah affedilir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2569, En Son EriĢim Târihi: 20.01.2013.
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PEYGAMBERĠMĠZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (SAV) EFENDĠMĠZ
HAKKINDA YABANCI BĠLĠM ADAMI VE MEġHURLARIN
SÖZLERĠ216
GiriĢ
Kur‟an‟ı Kerîm‟i ve Peygamberimiz (SAV)‟i küçüklüğümden beri
biliyordum. Ama tahsilimiz özellikle Orta Öğretim‟de, hep Batı ve Batılı
özlemi içinde geçtiği için, dinî konulara ve Ģahsiyetlere pek vakit ayırmayı
akıl edememiĢtim. Bâzı bunalımlardan sonra217 bir münâsebetle, Kur‟an‟ı
Kerîm ve Peygamberimiz hakkında, ecnebilerin ağızlarından çıkan, bâzı
sözlerin de dikkatimi çekmesi nedeniyle, 1980‟lı-1990‟lı yıllarda, ilk kez,
önce Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır‟ın Kur‟an‟ı Kerîm Tefsiri‟ni sabırla
not tutarak inceledim. Ondan sonra peygamberimiz (SAV) Efendimiz de
gözümde, daha da; büyümüĢtür. ĠĢte bu yüzden, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü ve
de Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i, ondan sonra, iĢlerimin ilk sırasına
almıĢ bulunuyorum.
ġimdi burada asîl Müslüman Halkımıza Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum? Bununla berâber bura da,
„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek,
kötülükten sakındırmak‟ ilâhî emrin gereğini düĢünmem lâzımdır. Bendenizi
ilk plânda Batı hayâtı özlemi içinde olan, tahsilli Kültür câhili kardeĢlerimiz
ilgilenidirdiği için, burada Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in önemini de,
Batılı bilim adamı ve / veyâ meĢhurların sözleri üzerinden ele almayı, onlar
için, daha faydalı ve uygun görmüĢ bulunaktayım218.
216
Mumsema.com, Hz. Muhammed (s.a.v) Hakkında Yabancı Bilim ve Ġlim Adamlarının Sözleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mumsema.com/onun-adina-yazilanlar/32602-hz-muhammed-s-a-vhakkinda-yabanci-bilim-ve-ilim.html, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
217
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014.
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
218
Temiz, M., Diplomalı Câhillerin UyanıĢ Farkındalığına GiriĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/UYANIS.docx, En Son EriĢim
Târihi, 01.02.2014.
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Ġnançlı olduğundan olsa gerek, Ġnönü Zihniyeti her fırsatta hakâret eder, küçümser
ama Halkımız‟ın çoğunluğunu oluĢturan îmanlı Anadolu kadınımız kimseye
benzemez! Bu yüzden de gerçekten saygıdeğerdir!

Mahatma Gandi:
“Milyonlarca insanın kalbi üzerinde bugün tartıĢmasız bir tesiri olan
hayâta sâhip birisini öğrenmek istedim. Ġslâm‟ın bir yeri fethinin kılıç ile
olmayıp, hayat tarzıyla olduğunu her zamankinden daha fazla anladım.”
“Peygamber‟in tam mânasıyla sâdeliği ve ahde sadâkati, O‟nun
arkadaĢ ve takipçilerine kendini adaması, tevâzuu, yiğitliği, korkusuzluğu,
Tanrı‟ya ve dinine olan mutlak bağlılığıydı, asıl ona her engeli aĢtıran ve
muzaffer kılan… Yoksa kılıç bir hiçti¥.”
Prof. Bosworth Smith:
“ġöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed‟in bütün vasıflarını ve
kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bâzıları Peygamberliğinin
¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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ilk günlerinde ve bâzıları da peygamberliğinden sonra olmuĢtur. EĢsiz
mûcizeleri gördüğüm zaman, O‟nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve
en yücesi olarak mütâlâ ediyorum. Hattâ insanlık O‟nun bir benzerini
görmemiĢ ve görmeyecektir de…“
Madras:
“Bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan‟ın bu büyük
Peygamberi‟nin hayâtını ve Ģahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl
yaĢadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygıyla
dolmaması mümkün değildir.”
“Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği Ģeyler olsa
da ben onları ne zaman yeni baĢtan okusam, bu Arabistanlı Muallim için hep
yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum.”
Sosyolog V.D. Eratsen:
“Ġslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki
hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları hâlde, Hz. Muhammed‟in dini bütün kudret ve hâkimiyetini muhafaza etmektedir.”
„Ben Ģahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım219.‟
Shebol:
“Hz. Muhammed, insan olması îtibâriyle bütün insanlık onunla
övünür. Biz Avrupalılar, iki bin sene sonra onun kıymetine ve hakîkatine
yetiĢsek, en mesut ve en bahtiyar nesiller oluruz¥.”

Mailce.com, Hz. Muhammed için Söylenenler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http
%3A%2F%2Fwww.okyanusum.com%2Fhz_muhammed.pps&ei=a2nhUo6VKYe6yAPZ9YHoAQ&usg=AFQjCNEeZ
F57TBvsBgV7M9796Q6K5Sj40A&sig2=zRlm4amvQSytZZl9EN3VjA, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.


Annie Besant (Hindistan‟ın Bağımsızlık Mücâdelesi Liderlerinden) (The Life and Teachings of

Muhammad, Madras, 1932.

Ateistforom, Bu Baharsız Dünyâya YaĢam (Ġslâm) Geldi…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=56701, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
219
Malumat, Hz. Muhammed Hakkında Yabancı Bilim ve Ġlim Adamlarının Sözleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://malumat.wordpress.com/2007/04/18/hz-muhammed-hakkinda-yabanci-bilim-ve-ilimadamlarinin-sozleri/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Ben, Ģahsen Hz. Muhammed‟in hayranıyım.”
Emile Dermenghem:
“Asrımızda çeĢitli ilim adamlarının yaptıkları tecrübe ve araĢtırmalar göstermiĢtir ki, piĢirmek kaydıyla soğan ve sarımsak, damar
sertliğini mühim ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca piriĢilmiĢ sarımsağın kanda
lipid (yağ) artmasına mâni olduğu ve kan pıhtılaĢma bozukluklarını da bir
ölçüde engellediği, yüksek tansiyonlu kiĢilerde ise tansiyonun düĢmesine
yardımcı olduğu müĢâhede edilmiĢtir. Nitekim on dört asır önce Efendimiz
(SAV) de bir hadislerinde sarımsağın piĢirilerek yenilmesini tavsiye
etmiĢtir.”
“Doğrusu aranırsa, Hira Dağı mağarasında meleği gördüğü günden
beri geçen 20 sene, dünyâyı değiĢtirmeye kâfi gelmiĢ… Hicaz‟ın kuru
kumlarında yeni bir tohum filizlendirmiĢti. Öyle bir filiz ki Arabistan‟ı
uyaracak, bir yandan Hindistan‟a bir yandan da Bahr-i Muhite kadar
uzanacaktı€.”
George Bernard Shaw:
“Ġnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal
aldığı günümüzde Hz. Muhammed‟e her zamankinden daha fazla muhtâcız.
Eğer O aramızda olsaydı, bütün bunları oturup bir fincan kahve içme
rahatlığı ile çözerdiµ.”
Prof. Dr. Michael Hart:
„Târihteki Yüz Büyük Ġnsan‟ adlı kitabıyla bütün dünyâda yankılar
uyandıran Amerikalı bilim adamı Prof. Michael Hart‟a, kitabın ilk
yayınlandığı târihten on yıl sonra, Kahire‟de çağırıldığı bir ödül töre-ninde,
El-Ahram Gazetesi muhâbirlerince sorulan; “Kitabınızın yayınlanmasının
üzerinden 10 yıl geçti, neredeyse… „100 Ünlü Adam‟ adlı kitabınızda birinci
yeri Hz. Muhammed (SAV)‟e ayırmıĢtınız, hâlâ bu görüĢünüzde ısrarlı
mısınız?” Ģeklindeki soruya Ģu cevâbı vermiĢti:

Ateistforom, Bu Baharsız Dünyâya YaĢam (Ġslâm) Geldi…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=56701, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
€
Avrupalı Filozof, ġâir, Devlet Adamı Ve Sanatkarların Peygamber Efendimiz Hakkındaki Sözleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.facebook.com/note.php?note_id=404958899604, En Son EriĢim
Târihi: 22.01.2014.
µ
.George Bernard Shaw, Ġrlandalı dramatist, sosyalist düĢünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarı.
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“Bu ünlülerin ilk listesi… Bu sayı 200-300‟e bile çıkarılsa, Hz.
Muhammed‟in (SAV) listenin baĢındaki yeri sâbittir.”
“Ben ünlüleri incelerken, bâzı sâbit kriterler ortaya koydum.
Bunlardan biri de, ünlülerin insanlık târihinde bıraktıkları geniĢ ve
derinlemesine izlerdir. Benim, ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed
(SAV)‟i tercihim ise, onun hem peygamberliği, hem de dinî ve dünyevî
seviyede fevkâlâde baĢarılı olmasıdır. Ġnsanlık ahlâkı, felsefî ve hukûkî olarak
Ġslâm‟dan daha mükemmel bir din görmemiĢtir.”
“Hz. Muhammed (SAV)‟in vefâtından sonra da Ġslâm, dünyânın
doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti. Dünyâ‟da hâlâ birçok insan
kalpleriyle ve akıllarıyla Ġslâm‟a yöneliyor.”
“Hz. Muhammed (SAV)‟in dâvet ettiği din, 14 yüzyıl önce medeniyetin
ve kültür merkezlerinin dıĢındaki bir bölgede doğmuĢtu. Ve zor Ģartlar
altında yol aldı. Buna rağmen Ġslâm, dünyânın her yönüne yol buldu. Ve
inanıyorum ki, Hz. Muhammed (SAV) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan,
bir daha gelmezΩ.”
Ġngiliz DüĢünür Thomas Carlyle:
“Kral ve vezirler gibi azâmet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiĢ
değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tâmir
ederdi. Harbe gider, ashâbı ile istiĢâre eder, emirlerini onlarla berâber
verirdi.”
“Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle
yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyâ‟da taç ve ihtiĢam sâhibi
hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve îtaat
edilmemiĢtir. Yirmi üç yıllık dünyâ imtihanı, gerçek bir kahraman için
lüzumlu bütün unsurları taĢımaktadır.”
“Ġnsanlar her Ģeyden daha fazla Muhammed‟e kulak vermelidir.
Diğer bütün sözler, onun karĢısında boĢ sözlerdir.”
Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“ġayet gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve neticenin azâmeti
insan dehâsının üç ölçüsü ise, modern târihin en büyük Ģahsiyetlerini bile
Ω
Eskicioğlu, O., Kutlu Peygamber Ve Kutlu Doğum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/oe54.htm, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.

Baltacı, M., Alemlere Rahmet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.malatyabirlikgazetesi.com/makale_yazdir.php?Yazi_id=4534, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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Muhammed SAV) ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir. O Ģahsiyetlerin en
meĢhurları ancak maddî kuvvetler kurdular. Hâlbuki o, orduları hukuk
sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri hanedanları ve dünyânın üçte biri
üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi.”
Prens Otto Von Bismarck:
“Ben Ģunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed (SAV) en seçkin bir
kıymettir. Yaratan‟ın, böyle ikinci bir vücûdu imkân sahâsına getir-mesi de
ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm
Ey Muhammed€.”
“Hz. Muhammed‟in (SAV) insan olması îtibâriyle, bütün insanlık
muhakkak iftihar eder. Çünkü o Zat, ümmî olmasıyla berâber, on üç asır
evvel öyle kânunlar ve esaslar getirmiĢ ki, biz Avrupalılar, iki bin sene sonra
onun kıymetine ve hakîkatine yetiĢsek en mesut, en saadetli nesiller oluruz¥.”
D. G. Hogart:
“O‟nun bütün davranıĢları, günlük hayâtı, bugün milyonların Ģuurlu
bir hâfızayla gözettiği bir kânun ortaya koymuĢtur. Ġnsanlığın herhangi bir
bölümünün “Mükemmel Ġnsan” kabul ettiği baĢka hiç kim-se, bu kadar
yakından ve bu ölçüde ayrıntıyla taklit edilmemiĢtir.”
“Hıristiyanlığın kurucusunun davranıĢları, tâkipçilerinin gün-lük
hayâtlarını yönlendirmemiĢtir. Ayrıca, baĢka herhangi bir dinin kurucusu,
geride Müslüman Resûl ölçüsünde bir güven ve îtimat bırak-mamıĢtır¥.”
Fransız sosyolog Dr. Gustave le Bon:
“Ġslâmiyet‟ten daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki
hâkimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları hâlde, Hz. Muhammed‟in dini bütün kudret ve hâkimiyetini muhafaza etmektedir.”


. Anonim, Hz. Muhammed (SAV) Hakkında SöylenmiĢ Sözler... , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/note.php?note_id=430860516930, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
€
Prens Otto Von Bismarck, Modern Almanya‟nın ilk Ģansölyesi -baĢbakanı.
¥
Shebol, 1927 Hukuk Kongresi BaĢkanı.
¥
Bahçe, E., Batılıların Gözüyle Hazret-i Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sebnemdergisi.com/Print.php?No=d072s038m1, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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Ġngiliz Bilgin John Davenport:
“Hz. Muhammed‟in Târihi gibi, MeĢhur Peygamberler, fâtihler
arasında hayat târihi, en ince teferruâtına kadar, en sağlam Ģekilde kayıt ve
zapt olunan bir kimse gösterilemez€.”
J. H. Lenison:
“Ellerin et ve yağ gibi maddelerle bulaĢık olması, hem haĢere hem de
mikropların üremesi için zemin teĢkil eder. Yüce Rehberimiz, „ellerinde et
veyâ yağ kokusu eseri olduğu hâlde, yatan bir kimse bir hastalığa müptelâ
olur veyâ hayvan ve haĢerelerden bir zarara uğrarsa, kendisinden baĢkasını
suçlu bulmasın‟ buyurmuĢtur.”
“Burada haĢerenin yanında hayvan tâbirinin kullanılması
enteresandır. Hayvan, hayat sâhibi yâni canlı mânasına da gelmektedir.
Dolayısıyla mikrop mefhûmuna iĢâret edilmektedir.”
“Hz. Muhammed (SAV), toplu hâlde yapılan ibâdetin o muazzam
gücünü, târihte ilk temsil edip gösteren insandır. Hiç Ģüphe yok ki, çok geniĢ
mikyasta, Ġslâm‟ın kudreti, günde beĢ vakit kılınan namazın kudretinden
kaynaklanmaktadır.”
Lavazon:
“Yeni keĢiflerin veyâ ilim ve irfanın yardımı ile hallolan ya da
çözülmesine uğraĢılan meseleler arasında bir mesele yoktur ki, Ġslâmiyet‟in
esasları ile çatıĢsın. Kur‟ân-ı Kerîm ve onun öğrettikleri Ģeyler ile fıtrî
kânunlar ve fenler arasında tam bir ahenk görülmektedirµ.”
Dr. Steingas:
“Hz. Muhammed‟in doğruluğu, faaliyeti, hakîkati aramadaki
samîmiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan îmanı, kendisini dinlemek
€
Yeni Asya, Bediüzzaman, John Davenport‟un Kur‟ân hakkındaki ifadelerini nakleder, Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.yeniasya-international.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportunkur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/#sthash.2V56pqSR.dpufhttp://www.yeniasyainternational.de/2011/11/bediuzzaman-john-davenportun-kur%E2%80%99an-hakkindaki-ifadelerini-nakleder/, En
Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

Biçkin, M., Ġnsanlığın Ġftihar Tablosunu Hakkında Neler Söylediler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/16/17/971666/icerikler/en-guzel-ornek-hz-muhammedsav_551899.html, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.

J. H. Lenison, Emotion as the basis of civilisation.
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.Yeni Ümit, Sebest Mülahazalar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki sebâtı, bana kalırsa bunlar
O‟nun, o cesur ve azimkâr Peygamber‟in son peygamber olduğuna en katî ve
en emin delillerdir©.”
Alman ġâir ve Yazar Johann Wolfgang von Goethe:
“Kur‟an‟ın ezelden olup olmaması diye bir Ģüphe beni uğ-raĢtırmaz!
Kitapların kitabı olduğuna îman ederim. Müslüman olarak bana farz olduğu
gibi!”
“Hiç kimse Hz. Muhammed‟in prensiplerinden daha ileri bir adım
atamaz. Avrupa‟ya nasip olan bütün baĢarılara rağmen bizim bütün
kânunlarımız, Ġslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri,
büyük medenî imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed‟in son basamağına
varmıĢ olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Bu eserin (Doğu Batı
Divanı) yazarı Müslüman olduğunu reddetmez.”
Büyük Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy:
“Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.”
MeĢhur Rus Yazar Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski:
“Büyük Ġslâm Peygamberi Yüce Yaratıcı‟nın katına çıkıp onunla
buluĢmuĢtur. Ben Mirac‟a bütün kalbimle inanıyorumΩ.”
Andrew Tomas:
“Hz. Muhammed, gezici tüccarlık yaparken, önce Hira Dağı‟ndaki
bir mağarada ve sonra tekrar bir uçurumun baĢında yeis içinde dururken,
Cebrâil‟i görmesinden sonra târihin akıĢını değiĢtirmiĢti. Varlıklı bir kiĢi
olan Hz. Muhammed, sâde bir yaĢam sürdürüyordu.”

©
Türkeli, O., Farklı Nefesler Aynı Sesler - Batılı Alimlerin Gözünde Hz. Muhammed (sas), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/yazdir/farkli-nefesler-ayni-sesler---batilialimlerin-gozunde-hz-muhammed-sas, En Son EriĢim Târihi: 23.01.2014.
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Anonim, Gerçeği itiraf etmek imkânsız değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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“Parıl parıl bir somut zihne sâhip olan Hz. Muhammed soyut
hakîkatleri tefekkür etmeye de muktedirdi. Kendisine, tüm yaradılıĢı tek bir
Ġlâhî Ġrâde‟nin yönettiğine ve dolayısıyla da tüm beĢerin kendilerini ona
teslim etmelerine dâir vahiy geldi.”
“Hz. Ġbrâhim gibi Hz. Muhammed de putları kırdı ve tek bir Tanrı‟nın
âlemlerin Rab‟bi Allah‟ın varlığını ve kendisinin de onun Resûlu olduğunu
îlan etti. Köleleri âzat etti. Fakirlerin ve tâlihsizlerin arasına karıĢtı ve
kitlelere bu Ģekilde yaklaĢarak Arabistan‟nın tümünü birleĢtirdi.”
“MüĢriklere bir seçim hakkı tanıyordu:”
“Ya Kuran‟ı ve onunla birlikte kardeĢliği, eĢitliği ve merhâmeti ya da
Peygamber‟in kılıcını seçmek zorundaydılar. Müslümanlar, yâni „Ġlâhî
Ġrâdenin Kuralları‟ Arabistan‟dan Ġspanya‟ya kadar yayıldılar.”
“Klâsik Çağ‟ın kültür mirâsı, kısmen bunları Arapça‟ya çeviren ve
sonra Batı Avrupa‟ya aktaran, Araplar tarafından kurtarılmıĢtı. Bir
zamanlar dünyânın tek uygar devleti; öğrencilerin Tıp, Astronomi,
Matematik ve diğer bilimleri öğrenmek için akın akın gittikleri üniversitelere
sâhip olan Arap Ġmparatorluğu idi. Karanlık çağlarda dünyâda parlayan tek
ıĢık Hz. Muhammed‟in Ġslâm ülkelerinde yaktığı ıĢıktı220.”
Goldfray Higg:
“Hz. Muhammed‟in telkin ettiği inançlar, Müslümanların içine öyle
iĢlemiĢti ki, onları yollarından ayırmaya imkân bulunamamıĢtır. Hz. Ġsâ,
çarmıha gerilmek üzere götürüldüğü zaman havârileri onun yanından
ayrılmıĢlardı, uzaklaĢmıĢlardı. Dinî hareketleri buharlaĢmıĢ ve uçmuĢtu.
Tümü de insiyatiflerini ölümün pençelerine bırakmıĢlardı. Hz. Muhammed‟in
arkadaĢlarından bir tânesi bile onu yalnız bırakmadı. Hepsi de mazlum ve
mâsum peygamberlerinin etrâfında toplanıyorlar, onu savunuyor, onun
davâsı uğrunda canlarını fedâ etmeyi göze alarak düĢmanlarına karĢı zafer
kazanmasına yardım ediyorlardı221.”
L. Brunton:
“Hz. Muhammed‟in yaĢamını inceledim. Önceleri onun yaptıkları
hakkında çok az Ģey biliyordum. Ancak o tanınmıĢ peygamberleri,
Hıristiyanların nasıl hep bir ağızdan suçladıklarını görüyor ve duyuyordum.
220
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Ben, kötü niyet ve sahtekârlık gözlüklerini takmaksızın konuya bakmaya
karar vermiĢtim. Bir zaman sonra gördüm ki, Hz. Peygamber‟in hakîkatin ve
Tanrı‟nın ardından giden içten bir doğruluk araĢtı-rıcısı olduğundan kuĢku
duymak imkânsızdır.”
“Bu kutlu kiĢinin, insanlık için gerçekleĢtirdiği büyük baĢarıları
okuduktan sonra ou suçlamanın çok aĢırı yanlıĢ bir davranıĢ olacağını
hissettim. VahĢet içinde puta tapan suç, kir ve çıplaklık içinde yaĢayan
insanlara nasıl giyineceklerini öğretti. Kirliliğin yerini temizlik aldı. Ġnsanlar
Ģeref ve vakar kazandı. Misafirperverlik dinî bir görev hâlini aldı. Bütün
bunlar ve Hz. Peygamberin „„Ġlâhî KiĢiliği‟‟ göz önünde bu-lundurulunca,
Allah elçisinin Hristiyanlar tarafından bu kadar hakârete lâyık görülmesi çok
acıdır. Ġslâm‟ın sâdeliğini, gerçekliğini, hoĢ görüĢünü, doğruluğunu ve
kardeĢlik duygusuna verdiği önemi görerek Ġslâmiyet‟in lehinde karar
verdim.”
“Hz. Muhammed ise, insanlar lâkaplı bu kürenin üçte biri üzerinde,
orduları, yasaları, ülkeleri, halkları, hükümdar hânedanları, milyonlarca
insanı harekete geçirmiĢtir. Fakat ayrıca mihrapları, tanrıları, dinleri,
fikirleri, inançları, ruhları da yerinden oynatmıĢtır. Her kelimesi yasa hâline
gelen bir kitap üzerine her dilden ve ırktan halkları kapsayan bir millet
kurmuĢtur. Dünyânın üçte birinin Ġslâm Dini‟ne kazandırılması Hz.
Muhammed‟in bir mûcizesi, daha doğrusu bir insanın mûcizesi değil, aklın
mûcizesi oldu. Bâtıl putpereslik inançlarının bezginliği içinde olan bir toplum
bünyesinde ortaya atılan „„Allah‟ın Birliği‟‟ fikri kendiliğinden öyle bir güce
sâhipti ki Hz. Peygamber‟in dudaklarında infilâk ettiği zaman putların tüm
köhne tapınaklarını tutuĢturdu.”
“Hz. Muhammed‟in yaĢamı içinde bulunduğu toplumdaki hurafelere
karĢı kahramanca karĢı çıkıĢı; putperestlerin öfkelerine göğüs geriĢindeki
yürekliliği ve bunlara Mekke‟de 15 yıl tahammülde gösterdiği sebat,
yurttaĢları arasında türlü hareketlere uğramayı, hor görülmeyi, âdetâ kurban
gitmeyi kabul ediĢi, aralıksız doğru yolu gösterme çabaları, savaĢlardaki
eĢsiz baĢarıları, insanüstü soğukkanlılığı, zafer karĢısındaki büyüklüğü,
sonsuz doğaları, Allah ile olan mistik konuĢmaları, bir sahteciliğin değil, bir
inancın kanıtıdır. Bir inancı ayağa kaldırmak gücünü O‟na veren bu îman
olmuĢtur.”
“Bu inancın temeli Ģunlardan oluĢmuĢtu:”
„„Allah‟ın Birliği‟‟ ve „„Allah‟ın maddî olmayıĢı…‟‟
Bunlardan biri, yalancı tanrıları kılıçla deviriyor, öteki ise sözle bir
fikri yerleĢtiriyordu.”
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“DüĢünür, hatip, yasakoyucu, savaĢcı, fikir savaĢcısı, mâkul vicdan
insanlığının kurucusu iĢte Hz. Muhammed bu kiĢidir.”
“Ġnsan büyüklüğünü hangi ölçüye vurursak vuralım, hangi insan
ondan da büyük olabilmiĢtir 222.”
Herbert George Wells:
“Hz. Muhammed, ölümünden sonra tanrılaĢtırılmasını önleyecek tüm
önlemleri almıĢtır. Ġslâmiyet‟in gücünü oluĢturan diğer bir nokta da renk, ırk
ve sosyal konumları gözetilmeksizin tüm insanların Allah huzûrunda kardeĢ
olduklarında ısrar etmesidir223.”
Fransız Târihçisi Alphonse Marie Louis de Lamartine:
“ġiĢmanlık birçok hastalıkları da berâberinde getirmektedir. Son
araĢtırmalar neticesinde ĢiĢmanlarda yüksek olan kolesterol seviyesinin
damar sertliğine sebep olduğu, buna bağlı olarak da damar sertliği, yüksek
tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek ve göz hasarlarının meydana geldiği tespit
edilmiĢtir.”
“Dengeli beslenme mevzuunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini
Yüce Rehberimiz (SAV), asırlarca önce Ģu kutlu sözleriyle belirtmiĢti: „Çok
yemek kötü bir Ģeydir.‟ „Ġnsanoğlunun midesini iyice doldurmasından daha
zararlı bir Ģey yoktur.”
Lamartine:
“Dünyâ‟da hiçbir insan yoktur ki, Hz. Muhammed gibi yüce bir hedef
benimsemiĢ olsun. Çünkü Yaratan ile varlık arasına sokulan doğmaları
kökünden yıkmak, Allah`ı insana, insanı Allah‟”a iâde etmek putperestliğin
çarpık ve maddî tanrılar keĢmekeĢi içinde akla dayalı ve kutsal Allah
düĢüncesini canlandırmak hedefi, gerçekten insanüstü bir hedeftir.”
“Hiç bir insan, insan gücünün bu kadar üstünde bir eseri bu kadar
cılız vâsıtalarla ele almıĢ değildir. Hz. Muhammed, bu kadar büyük bir amacı
222
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Altın Çağ Bilgileri - Cilt:2, Bilim AraĢtırma Merkezi Yayınları, Hz. Muhammed (As), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.supermeydan.net/forum312/thread65650.html, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
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tasarlarken ve uygularken kendinden baĢka vâsıtası çölün bir köĢesinde bir
avuç insandan baĢka yardımcısı yoktu. Nitekim hiçbir insan dünyâda bu
kadar kısa zamanda bu kadar görkemli ve büyük sürekli bir devrim
oluĢturmuĢ değildir. Çünkü onun Ġslâmiyet‟i haber veriĢinden sonra 200
yıldan daha az bir süre içerisinde yeni din, ilk önce Arabistan yarım
adasında hüküm sürmeye baĢlamıĢ, daha sonra Ġran`ı, Batı Hindistan‟ı,
Suriye‟yi, Mısır‟ı, HabeĢistan‟ı, bilinen tüm Kuzey Afrika Kıtası‟nı
Akdeniz‟in birçok adalarını Ġspanya ve Fransa`nın bir kısmını Allah‟ın
birliğine inandırmıĢtır.”
“Amacın büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve alınan sonucun azâmeti
insan dehâsının üç ölçüsü ise, bilinen târihin her hangi büyük bir Ģahsiyetini
insanca ölçülere vurarak Hz. Muhammed ile kıyaslamaya kim cüret
gösterebilir?224“
W. M. Watt:
“Bütün dünyâ birleĢmeye doğru gittiği hâlde, Ģimdiye kadar Hz.
Muhammed bir ahlâk örneği olarak yeterince göz önüne alınmamıĢtır. Fakat
birgün mutlaka Hz. Muhammed‟in yaĢamından ve ilkelerinden insanlığın
ahlâkî geliĢimine yarayacak bir Ģeyler öğrenilip öğrenilmeyeceği konusunda
ciddî bir Ģekilde durmamız gerekecektir225.”
John Ferguson:
“Yüce bir peygamber silsilesinin son ve en büyük noktada
sonuçlandırıcı kiĢi olan Hz. Muhammed, târihe biçim veren en büyük
Ģahsiyetlerden biri, bir vizyon ve eylem insanıdır. Kendisi, îman etmiĢ ve
zâhit bir kiĢiydi. Ve öğretisinde, duânın ve orucun önemini
vurgulamıĢtı226,227.”
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Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son
EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son EriĢim Târihi:
25.01.2014.
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227
Anonim., Hz. Peygamber (SAV) ġakaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habersayfam.net/haber.asp?id=9320&bul=HZPEYGAMBER-SAV-sAKALARI, En Son
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Lord Hedley:
“Ġslâmiyet‟in sâde fakat nûranî ihtiĢâmını idrak ettikten sonra,
bulutlu ve karanlık bir dehlizden GüneĢ ıĢığına kavuĢan bir adam gibi oldum.
Bu doğa, ilk defâ Ġngiltere‟de Wogluk Camii‟nde Lord Hedley tarafından
okunmuĢtur.”
“Allah‟ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed‟in izinden gitmek için bize
kuvvet ve cesâret ver. Onun doğruluğu ve sâmimiyeti, onun Ģefkât ve
muhabbeti, onun adâlet ve temizliği yüreğimizde de kemâliyle olsun. Bütün
Ġslâmiyet düĢmanlarının bilhassâ Avrupa‟da ona iftirâ edenlerin kalplerine
doğru yolu gösterici nûrunu ihsan et228.”
Regis Blanchere:
“Hz. Muhammed, „Ben de sizin gibi bir insanım‟ buyurmuĢtur. Ama
bu Ģekil ve görünüĢ bakımındandır. Yoksa Hz. Muhammed Ģüphesiz beĢerin
fevkindedir229.”
Regis Blanchere:
“Hz. Muhammed‟in önderlik ettiği sosyal ve ekonomik devrim
sâyesindedir ki, yarım yüzyıl geçmeden Ġran, Mısır ve Sûriye gibi üç büyük
Ġmparatorluk Ġslâm hâkimiyeti altına girdi ve onların halkları Müslüman
oldular. Meselâ bir peygamberin ve bir dinin ortaya çıkması değil, bir
peygamberin peygamberliğini devam ettirebilmesi ve getirdiği dinin
yaĢamasıdır. ĠĢte Hz. Muhammed ve Ġslâmiyet… ĠĢte üç kıtada yayılmıĢ
yaĢayan milyonlarca Müslüman!”
“Hz. Muhammed daha peygamber olmadan gençliğinde ticâretle
kazandığı kazancının bir kısmını fakirlere dağıtırdı. Allah ve Ġslâmiyet‟te
bunu emreder. O zamanlar dünyânın hiç bir yerinde ne kızıl haç kuruluĢu
vardı, nede yardım dernekleri…”
“Adliye bulunmayan bir devirde Hz. Muhammed, mazlumların
hukûkunu korumak için gönüllüler taburu teĢkil etti. Bir insanın böyle bir
Ģeyi düĢünebilmesi ve düĢündüğünü tatbik edebilmesi için bir dâhi olması
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Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.spiritualizm.com/hzmuhammet2.html, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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gerekir. ĠĢte Hz. Muhammed, böylesine büyük bir insandır. Dünyâ târihinin
en büyük birinci Ģahsiyetidir230.”
Thomas W. Lippman:
“Ġslâmiyet, gayet iyi tanınan târihî bir Ģahsiyetin, hayâtı ve
faaliyetlerinden kaynaklanmıĢ olup, ondan ayrı mütalaa edilemez.
Müslümanlar, esinlenmiĢ bir insan, ilâhî vahyin aracı, peygamber, rehber,
önder, komutan, örnek insan ve yasa koyucu olarak Hz. Muhammed‟e saygı
duyarlar, takdir ederler, örnek alırlar fakat hiç bir zaman Hıristiyanların Hz.
Ġsâ‟ya yaptıkları gibi yapmazlar.”
“Hz. Muhammed‟in faaliyetlerine iliĢkin târihî ayrıntılar, kendisinin
cesâretine ve kararlılığına tanıklık eder, hoĢgörüyü, eĢitliği ve takvâyı vaaz
etmiĢ ve vaaz ettiklerini de âĢikar bir Ģekilde uygulamıĢtır.”
“Kesinlikle diyebiliyoruz ki, Hz. Muhammet samîmi, kendisini
davâsına adamıĢ, cesur, eli açık, merhâmetli ve sosyal adâlet ile reformu
gözeten bir Ģahsiyetti. Zâhitliği reddeden Hz. Muhammed, hayâtı boyunca
kadınlara saygı göstermiĢ ve kadınların sosyal ve hukûkî statülerini
yüceltmek için çaba harcamıĢtı. Hz. Peygamberin, Poligamiyi sınırlayan
boĢanmalara kısıtlılık getiren ve dul kadınların himâye görmelerini sağlayan
yasalar koyarak 7. yüz yılda Arabistan için çok önemli sayılacak reformlar
yaptığını biliyoruz.”
“Hz. Muhammed, Ġslâmiyet‟in temel öğretilerine Mekke‟de tesis
etmiĢti. Hicret‟ten sonra Medine‟de ise, hem Kuran Vahiyleri hem de Hz.
Peygamber‟in hadisleri, daha ziyâde Ġslâm Topluluğu‟nun karĢı karĢıya
olduğu sosyal ve hukûkî meselelere açıklık getirici bir veçheye büründü.”
“Böylece Tanrı ve Kıyâmet günü hakkında nelere inanmaları
gerektiğini daha önceden öğrenmiĢ bulunan Müslümanlar, artık sosyal
davranıĢ ile hayâtı, ahlâk, adâlet, hukuk ve inananların inançları uğruna
savaĢma zorunlukları ile ilgili öğretiler sâyesinde ilâhî inançları
doğrultusunda dünyâ üzerinde nasıl faaliyette bulunacaklarını
öğreniyorlardı. Hz. Muhammed giderek büyüyen bir topluluğun önderi, yasa
koyucu ve uygulayıcısı ve askeri komutanı hâline gelmiĢti.”
“Denildiğine göre Hz. Peygamber‟in ilk yönetim faaliyeti Medine‟nin
nüfusunu oluĢturan üç ayrı grubun iliĢkilerini belirleyici bir yasa yapması
olmuĢtur. Bu üç grubu Mekke‟den gelen insanlar, Medine‟nin yerli halkı
(Ensar) ve Mûsevîler oluĢturuyordu.”

230
Bilim AraĢtırma Grubu, Hz. Muhammed Hakkında GörüĢler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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“Bu yasa, Mûsevîler‟in dinî özgürlüğünü güvence altına alıyor,
Müslümanlar arasında iĢbirliğinin ve birliğin tesisini teĢvik ediyor ve Hz.
Muhammed‟i anlaĢmazlıkları karara bağlayacak olan hakem olarak îlan
ediyordu. Hz. Peygamber bu yasa ile o dönemde Arabistan için devrimci
nitelikte olan ve Mekke‟de kabul edilmemiĢ bulunan iki prensibi tesis etmiĢ
oluyordu:”
“Birincisi, Ġslâmiyet‟in hem Spritüal hem de Lâik hâkimiyetin kaynağı
olduğu konusu, ikincisi ise beĢerlerin iĢlerini ayarlayan birleĢtirici unsurun
kabile değil de din olduğu hususuydu. Her iki prensip de hâlâ daha
Ġslâmiyet‟in temelini oluĢturur. Ġslâm kardeĢliği veyâ inananlar topluluğu
(Ümmet), o zamandan beri, ırk ve politika unsurlarını aĢan bir dinî birlik
içinde mevcûdiyetini sürdüre gelmiĢtir. Böylece Hz. Muhammed‟in hayâtının
son on yılı, bir dinin tesisinden ziyâde yönetim ve diplomatik faaliyetine
yönelik bir tarzda geçmiĢtir denilebilir.”
“Hz. Muhammed, esnek ve faydacı bir önderdi, aslâ bir fanatik
değildi. Gerektiğinde, Bedir SavaĢı‟nda olduğu gibi kan akıtılmasını onaylar
fakat hem Ġslâmiyet‟i hem de kendisini Mekke‟de kabul ettirmeye yönelik
amaçlarını gerçekleĢtiren Hudaybiye AntlaĢması‟na rızâ gösterdiği gibi,
Ģiddete baĢvurmamak gerektiğinde de anlaĢmaya uzlaĢmaya hazır olurdu.
Nitekim 628 yılında Mekke‟lilerle yapılan bu anlaĢma öteki Arap
kâbilelerince de Ġslâmiyet‟e katılmaları için bir iĢâret olarak kabul edilmiĢ ve
o dönemde Müslüman olanların sayısı Hz. Muhammed‟in vazîfesinin daha
önceki yıllarında Ġslâmiyet‟i kabul edenlerin adedini aĢmıĢtı.”
“Fakat genelde Hz. Peygamber‟in vazîfesi, yarım kalan tedbirlere ve
kısmî baĢarılara iltifat etmeyen bir görevdi. Sonuçta, 630 yılı Ocak Ayında,
10000 kiĢiden oluĢan bir orduyla Mekke‟ye giren Hz. Muhammed, Kâbe‟deki
putların kırılıp ortadan kaldırılıĢını bizzat yönetti.”
“Mekkeliler ile çevredeki kabilelerin Ġslâmiyet‟i kabul etmeleri ile
birlikte, Hz. Muhammed‟in görevi de hemen hemen tamamlanmıĢ oluyor ve
en sonunda Ġslâmiyet‟in Arap yarım adasındaki yükseliĢi gerçekleĢtirilmiĢ
bulunuyordu.”
“Mekke‟nin iĢgâli, bir merhametlilik ve âlicenaplık örneğidir. Hz.
Peygamber düĢmanlarının çoğunu affetmiĢ ve kendisinin lâyık hâ-kimiyetine
bağlılıklarını göstermek amacıyla yarım ada kabîlelerinin göndermeye
baĢladıkları vergileri Ġslâmiyet‟e girenlerle paylaĢmıĢtı. Müslüman olmayı
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reddedenler ise, öldürülmeyip veyâ sürgüne gönderilmeyip sâdece nüfuz ve
ganîmetten yoksun bırakılıyorlardı.”
“Hz. Muhammed Peygamber, ġubat 632‟de Mekke‟yi son kez ziyâret
ederek Arafat‟ta ahlâk ve erdem üzere olan içeriği ve etkileyici vaaz ediliĢ
tarzı ile Müslümanlar için önemini hiç bir zaman yitirmeyen Vedâ Hutbesi‟ni
okudu:”
„„Allah‟ı ve Kıyâmet Günü‟nü hatırlayın, haksızlığı reddedin, Kelâm‟ı
yayın ve tüm Müslümanları kardeĢleriniz olarak kucaklayın.‟‟
Ģeklinde özetleyebilecek olan mesajının aĢağıdaki nihâî beyânı ile birlikte Hz.
Muhammed‟in misyonu da tamamlanmıĢ oluyordu.
“Hz. Muhammed kadar târihin akĢını böylesine etkilemiĢ insan pek
azdır. Günümüzde müslüman 800 miyon kiĢinin hayatlarını ve
hükümetlerinin politikalarını her gün doğrudan etkileyen Hz. Muhammed, 20
yılı çok az aĢan bir süre içinde 1400 yıl sonra dahî baĢarısını sürdüren bir
büyük dünyâ dini kurmuĢtur. Kabîleye, etnik bağlara ve âileye sadâkati aĢan
inançları sâyesinde birleĢmiĢ olan bir inananlar topluluğu prensibini
benimsemiĢtir. Bu tür erdemlere pek değer vermeyen bir putperes topluluğa
merhâmet, adâlet, dürüstlük ve kendi kendini kontrol etme erdemleri
aĢılamıĢtır. Ve arkasında kendisini izleyen Müslümanların kutsal kitabı,
rehberi, yol gösterici ıĢığı, ilham kaynağı, yasa ve tesellisi olan Kur‟an‟ı
bırakmıĢtır231.”
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ALLAH‟IN (CC) SEVĠNCĠ
Özler:
“ġüphesiz Allah, kendisine ortak koĢulmasını
aslâ bağıĢlamaz. Bunun dıĢında kalan (günah)ları ise,
dilediği kimseler için bağıĢlar. Allah‟a Ģirk koĢan kimse (yâni müĢrikler,
kâfirler), Ģüphesiz büyük bir günah iĢleyerek iftirâ etmiĢ olur.”
Nisâ Sûresi, âyet 48.
“Bir kimse,
iĢlediği günaha tevbe
edince, Allâhü Teâlâ meleklerine
buyurur ki, „ġu kimseye bakın, günah iĢledi,
günahın cezâsını veren ve affeden bir Rab‟bi olduğunu
hatırlayıp tövbe etti. ġâhit olun ki, onu affettim."
Buharî
“Bir kimse, Allâhü Teâlâ‟nın Ģeref verdiği Kâbe‟yi
yıkıp yaksa, Allah‟ın dostlarından birine hakâret etmek kadar
büyük günah iĢlemiĢ olmaz.”
Hadis
“Mü‟minlerin hepsi Allah‟ın dostlarıdır.”
Hadis

Kalbin Kararması
ĠĢlerimizde, istediklerimizi yapmakta ne kadar serbest olursak olalım,
her birimizin az ya da çok kusur ve günâhı olması nedeniyle, kulluğumuzun,
yâni yaptıklarımızın ve ibâdetlerimizin, yaratılıĢımızın sebebini tamâmen
karĢılayamadığı bir gerçektir.
Çünkü yaptıklarımız ve ibâdetlerimiz, varlık zincirinin kesin bir ilk
sınırı değildir, onun akıĢı içinde bir değiĢme anıdır. Bu nedenle bütün irâde,
istek ve dileklerimiz, aksamadan ve sıkıntı çekmeden, meydana
gelememektedir. Dolayısıyla, Allah (CC) tarafından tâbîtutulan sınavı baĢarı
ile atlatmak için biricik yol, yine Allah‟tan (CC) yardım dilemektir.
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Allah‟ın (CC) gazâbından yine O‟nun rahmetine sığındığımız gibi,
O‟nun rızâsına ulaĢmada baĢarılı olmak için de, yine O‟nun yardımını
istemek zorundayız. Bu yüzden duâlarımıza, “Tevfikini (yadımını) refik
(arkadaĢ) et!” sözünü eklemeyi de ihmal etmiyoruz. Bunu da, ilimleri
oranında, ancak mü‟minler anlıyor ve yapıyorlar. Mü‟min olanlar, münâfık
olmayan, Allah‟a (CC) teslim olan Müslümanlardır. Bunlar, aynı zamanda
Allah‟ın (CC) dostlarıdır da…
Müslüman kiĢinin inancının ya da îmanının belirtisi (turnusol kağıdı),
yaptığı iyiliklerin kendisini sevindirmesi, kötülüklerin üzmesi; küçük de olsa,
yaptığı bir günah karĢısında üzüntü duymasıdır. Büyük küçük yapılan
günahlar aynı zamanda kalbi de karartır.
Kalp kararması, günah ve günahların sonunda oluĢan, mânevî bir
hastalıktır. Bu hastalığın belirtisi, kalp kararmasıyla çoğalan bir dinî
duyarsızlıktır. Duyarsızlığın belirtisi ise, gerek küçük ve gerekse büyük olan,
bir günah karĢısında insanın üzüntü duymamasıdır. Bu yüzden merhâmetin
azalması da, înanç zayıflılığının diğer bir belirti our.
Bu husus, basit gibi görünmektedir ama aslında çok önemlidir. Kalbin
temizlenmesi için tövbe yapmak gerekiyor / gerekmektedir.
Günahlar ve Tövbe Etmek
Küçük günahları önemsiz saymamak gerekir / gerekiyor / gerekmektedir! Bir bardağın, „damla damla damlayan su‟ ile dolup taĢtığını hiç
görmediniz mi?
Bir kere birinci olarak, her önemli Ģeyin, çok basit Ģeylerin bir
kompozisyonu olduğunu unutmamak lâzımdır. Fıkıh kitaplarının belirt-tiğine
göre, bütün büyük günahlar, “Damlaya damlaya göl olur.” ata-sözüne
benzer olarak, küçük günahların birikimiyle oluĢur. Dolayısıyla, küçük
günahlara aldırıĢ etmemek büyük hatâdır. Büyük tepeler, küçük küçük
taĢlardan meydana gelmiyor mu? Günahlar sonunda kalp kararır, inanç ya da
îman ve duyarlık zayıflar.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Mü‟min, bir günah iĢledi-ğinde
onun kalbine siyah bir nokta konulur. O, bunu tövbe ve istiğfar ile silip
atınca, kalbi o lekeden temizlenir. Eğer günâha dönerse, o noktalar artırılır
ve sonunda onlar, o mü‟minin kalbini kaplar.” buyuruyor / buyurmaktadır.
Îmanı ve inancı zayıf olanlar, her bir günâhı, sinek kadar küçük
görmektedirler. Kara kalpli insanlar ise, büyük günahları da kolayca yapar
hâle gelmektedirler.
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Ġkinci olarak günah iĢlemeyen insan yoktur. Günah insanın, insan
olma karakterindendir. Asıl olan, kiĢinin günahının farkına vararak, inanç ve
duyarlığının zayıflamaması için, günahı isteyerek yapmaması, sonunda da,
istemeye istemeye yaptığı, her günah için piĢmanlık, üzüntü duyması ve tövbe
etmesidir.
Çünkü inancı güçlü bir insan, günahlarının mânevî ağırlığı altında
ezilir. Bu yüzden tövbe etmeden rahatlayamaz. Kalpleri kara olanlar, bu
hassasiyette değildirler. Sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, kulların
günah iĢleme ve tövbe etmeleriyle ilgili Ģöyle buyurmuĢlardır:
"Her insan günah iĢleyebilir. Günah iĢleyenlerin en hayırlıları ise
tövbe edenlerdir."
Ġnsan ne kadar çok sık günah yaparsa, o kadar da çok sık tövbe
etmelidir! Ancak her tövbede, piĢmanlık ve “bir daha yapmama azmi”
bulunmalıdır. Her tövbe baĢına bu iki Ģart olduğu müddetçe, her günah
ardından bir tövbe yapmak yüzsüzlük sayılmaz. Ayrıca günahın içinde insan
hakkı varsa, önce helalleĢmek gerekiyor / gerekmektedir.
Bu hassâsiyetler çerçevesinde böyle tövbe eden bir insan, meleklerin
bile üstüne çıkabilir / çıkmaktadır. Böyle duyarlı olan insanlardan Allah
(CC), hoĢnut olmakta ve dilerse günahlarını bile sevâba çevirmektedir.
Haram, Helal ve Günahlar
Harama helal, helale haram demek, îmanı yok eder, insanı
Müslümanlıktan (Ġslâm‟dan) çıkarır. Böyle bir hatâya düĢmemek için, en
baĢta, bu tür incelikleri öğrenmeli, kısacası böyle îtikâdî konularda, yeteri
kadar, ilim sâhibi olmak gerekiyor /gerekmektedir. Ġlim sâhibi olmayan bir
kiĢi böyle durumlarda, yapılan iĢin haram ya da helal olduğunu bilmiyorsa
susması, fikir belirtmemesi en uygunudur. Bir iĢin haram olduğu bilinerek
yapılırsa, haramı yapan Müslüman‟ın îmanı gitmez, o yalnızca günah iĢlemiĢ
olur. Ama o kiĢi, haramı kabul etmeyip, o iĢi yapmaya helal derse, onun
îmanı gider, yâni îmansız duruma düĢer.
ġu satırların yazıldığı sırada, iyi bir insan olduğunu zannettiğim,
vâlilerden birinin, haber kanallarından birisi, Ģarap fabrikalarından birini
ziyâret ettiğini, bu ziyâret esnâsında, Ģaraptan da bir kadeh kaldırdığı
haberini veriyordu. ġimdi bu vâli, eğer bir mecbûriyet karĢısında bu içkiyi
içmiĢ de, istemeyerek bunu yapmıĢ olduğundan dolayı, içinde bir üzüntü
varsa, bu insan hakkında bir fikir yürütmek hatâ olur. Ancak istemeyerek
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günah iĢleyen bir insan günâhını, açıktan açığa, öyle uluorta anlatamaz.
Çünkü gizli kalan günahların, îlan edilen (Ģâhidi olan) günahlara göre,
affedilme ihtimâli vardır.
Ama vâli bey, hiçbir mecbûriyet yok iken, meselâ sırf bâzı çevrelere
Ģirin görünmek niyetiyle, bunu yapmıĢ ise, o zaman bu davranıĢ hiç de
olumlu bir çağrıĢım sergileyemez. Bunun panzehiri, yalnızca piĢmanlıkla
birlikte tövbe etmektir.
Ġstemeyerek günah iĢleyen insan üzülür, üzgündür. Ya da sonradan
piĢman olmuĢ olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, yapılan günah için tövbe
edilirse, Allah (CC) onu, isterse, affeder. Allah‟ın (CC) istemesi onun için bir
ihsânıdır. Bir kimse, ilim, amel ve ihlas gibi, bütün Ģartları yerine getirse bile,
Allah‟ın (CC) ihsânı gerçekleĢmeden, Cennet‟e gidemez.
„Kadınların ellerini sıkmak günah değildir‟ demek de îmânî açıdan
çok tehlikeli olduğu için, mü‟min kimseler için bâzen, meselâ hanımların
ellerini sıkmak gibi, anlar, durumlar da oluyor / olmaktadır... Ama bu
kimseler, bu iĢin gerçekten günah olduğunu biliyor, üzülerek ellerini uzatıyor
fakat sonunda Allah‟a (CC) istiğfar ediyor olabilirler… Bu, az da olsa, böyle
kiĢilerin kalplerinin tamâmen kararmadığını gösteren bir duyarlıktır. Bu
duyarlığı ihsan ettiği için Allah‟a (CC) hamt etmelidir!
Bâzı hanımların, bir takım Müslümanların günah hassâsiyetlerinden
dolayı hanımların elini sıkmamalarını, hanımları aĢağılamadan ileri geldiği
Ģeklinde yorumladıkları için, böyle dinî hassâsiyeti olan, erkeklere çok
kızdıklarını biliyorum. Bu onların, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in uygulamıĢ
olduğu bir dinî kural olduğunu bilmemelerinden ileri gelen, kendi
cehâletleridir. Yoksa hanımları aĢağılamak gibi bir durum, Müslümanlığa da
sığmaz.
Allah‟ın (CC) Sevinci
Muhammed Gazâli (RhA©) tarafından yazılan, Uysal Kitabevi‟nce
2000 yılında basılan, 2. Baskı, Hayâtını Yenile adlı kitabın 27-28.
sayfalarında yazılı olan, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in aĢağıdaki
hadîsini bu husûsu vurgulamak için arz ediyorum:
Resul-ü Ekrem (SAV) buyuruyor ki:
©

“Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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“Mü‟min kulun tövbesi karĢısında Allâhü Teâlâ‟nın sevinci Ģu hâldeki
adamın sevincinden daha fazladır.”
“Adam devesiyle giderken, konaklama yerinin hâricinde öldürücü
(susuz, insansız) bir yerde konaklar. Yiyeceği, içeceği, azığı devesinin
üzerindedir. BaĢını yere koyar ve uykuya dalar.”
“Uyandığında, devesi kaybolmuĢtur. Onu aramaya koyulur, tâ ki
sıcaktan ve susuzluktan tâkati kesilir. (Veyâhutta Allah‟ın (CC) dilediği
kadar arar durur denilmiĢtir).
“Der ki, „Ġlk indiğim yere gideyim de uykuya dalayım ve öylece
öleyim.‟
“Ölmek için baĢını kollarının arasına alır ve birden kendine gelir.
Devesi, sırtında yiyecek ve içecek (azığı) olduğu hâlde yanındadır.”
“ĠĢte, Allah (CC) mü‟minin tövbesi karĢısında bu adamın devesini
gördüğündeki hâlinden daha çok sevinir.”
Görüyor musunuz? Günahına tövbe eden insanın karĢısında, Allah
(CC) ne kadar çok sevinmektedir. Bu durum, O‟nun kulunu ne kadar çok
sevdiğini belirtmiyor mu? Bu sevgi bir annenin çocuğuna olan sevgisinden de
daha fazladır. Demek ki, insan günahlardan hiç kurtulamaz ama dâimâ
Allah‟tan (CC) af dilemek ve piĢmanlık göstermek ve üzülmek, onun kendi
elinde ve cüzz-i irâdesi dâhilindedir.
Her bir günahımıza piĢman olup tövbe ederek Allah‟ı (CC)
sevindirmeyi kim istemez?
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HELE BĠR BAKSANIZA!
MÜNÂFIKLIK HER DEVĠRDE AYNI!
Özler:
Mümin olanlar,
Allah‟a (CC) teslim olanlardır232.
Müslümanlar arasında münâfıklar olabildiği hâlde,
mü‟minler arasında münâfık olmaz.
“De ki:
„Size bundan daha
kötüsünü haber vereyim mi?
Allah‟ın lânet ve gazap ettiği, aralarından
maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile
Ģeytana tapanlardır ki, iĢte Allah katında bunların
yeri daha kötü ve doğru yoldan daha sapıktır. Onlar size
geldikleri zaman îman ettik!‟ derler. Hâlbuki onlar muhakkak
küfür ile girmiĢler, yine muhakkak küfür ile çıkmıĢlardır. Allah onların
neler gizlemekte olduğunu çok iyi bilendir233.”
“Ehl-i Kitap‟tan
o küfreden kardeĢlerine:
„Andolsun, eğer siz yurdunuzdan
sürülür, çıkarılırsanız, biz de muhakkak
sizinle çıkar, gideriz! Sizin aleyhinizde, hiçbir
kimseye hiçbir zaman îtaat etmeyiz! Eğer sizinle
harp edilirse, muhakkak ve muhakkak, biz size yardım ederiz! ‟
demekte olan o münâfıkları görmedin mi? Hâlbuki Allah Ģehâdet
eder ki, onlar muhakkak yalancıdırlar!”
“Andolsun ki; onlar yurtlarından çıkarılacak
olurlarsa, bu münâfıklar onlarla birlikte çıkıp gitmezler!
Eğer onlar muharebeye tutuĢurlarsa, yardım da etmezler! ġâyet yardım
etseler bile, andolsun ki, mü‟minler karĢısında dayanamayarak arkalarına
dönüp kaçarlar! Sonra da, kendileri hiçbir yerde yardım göremezler!”
“O münâfıklar ve
Yahûdiler, müstahkem kasabalarda yâhut
duvarlar arkasında, surlar, hisarlar içinde siperlenmeden, sizinle
toplu bir hâlde çarpıĢamazlar.”
232
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
233
Mâide Sûresi, âyet 60.
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“Nadîr Oğulları‟nı muharebeye teĢvik eden
münâfıkların hâli de, Ģeytanın hâli gibidir: Çünkü Ģeytan
insana „Küfret!‟ der de, o küfredince, „Ben gerçekten senden uzağım!
Çünkü ben Âlemlerin Rab‟bi olan Allah‟tan korkarım! ‟ der ¥.”
“Allah, münâfıkların erkeklerine,
kadınlarına ve bütün kâfirlere sonsuza dek olmak üzere,
Cehennem ateĢini va‟detti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmet
alanından uzaklaĢtırdı. Onlara sürekli bir azap vardır234.
„O gün münâfık erkekler ve
münâfık kadınlar o îman edenlere Ģöyle diyeceklerdir,
“Bize bakın da sizin nûrunuzdan alalım?” Onlara, “Arkanıza dönün
de nur arayın!” denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet,
dıĢında da azap vardır235.„

GiriĢ
Günümüzdeki hak-bâtıl mücâdelesi, Asr-ı Saâdet‟teki Mü‟minmünâfık mücâdelesinin aynı değil mi? Ġsterseniz araĢtırabiliriz.
Mü‟minMüslümanlar için, hatta tüm Müslümanlar için, en tehlikeli ve
aldatıcı olan kimseler, Müslümanlar arasında bulunan münâfıklardır. Onun
için mü‟minlerin münâfıkları iyi tanımaları gerekir / gerekiyor...
Bu münâsebetle, münâfıkları, onların pîri sayılan, Peygamberimiz
(SAV)‟in dönemindeki, Abdullah bin Übey bin Selûl‟den baĢlayarak,
öğrenmek gerekiyor.
Çünkü Asr-ı Saâdet‟teki münâfıklar tarafından kullanılan, yöntem ve
vâsıtalar ve kullanılan dil ve kavramlar, zaman ve mekânlar, farklı olsa bile,
her devirde bunların, hak-bâtıl gerçeği açısından, benzer olarak ortaya
çıktıkları gözlerden kaçmıyor… Hele bu farkı, bu yazıyı okuduktan sonra,
bizzat daha iyi görmüĢ olacaksınız.
Münâfıklık Örnekleri
ġimdi burada Asr-ı Saâdet Dönemi‟ndeki Münâfıklar‟dan münâfıklık
örnekleri veilecektir.
„Üstümüzü Tozlatma!‟
Peygamberimiz (SAV), Bedir SavaĢı‟ndan önce, bir gün, üzerine
Fedek iĢi saçaklı kadifeden palan vurulmuĢ, bir merkebe binip (o sırada
çocuk bulunan) Üsâme bin Zeyd‟i de terkisine aldı, Haris bin Hazrec
¥

El HaĢr Sûresi, âyet 11-17.
Tevbe Sûresi, âyet 68.
235
Hadid Sûresi, âyet 13.
234
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Oğulları mahallesindeki evinde hasta bulunan, Sa‟d bin Ubâde‟yi ziyârete
gitti.
Yolda, Abdullah bin Übey bin Selûl‟e rastladı. Abdullah bin Übey,
köĢkünün gölgesinde oturuyor ve çevresinde, Müslümanlardan, putlara tapan
müĢriklerden ve Yahûdiler‟den birtakım kimseler, bulunuyordu. Abdullah bin
Revâha da o meclisteydi.
Peygamberimiz (SAV), Abdullah bin Übey bin Selûl‟ü görünce, inip
selâmlamadan, görüĢmeden geçmeyi uygun görmedi. Merkebin durmasıyla
kaldırdığı toz, meclisi kapladı. Abdullah bin Übey bin Selûl, kaftanıyla
burnunu kapadı ve Peygamberimiz (SAV)‟e, “Üstümüzü tozlatma!” diyerek
saygısızca tepki gösterdi.
Demek ki Müslüman olduklarını söyleyen münâfıklıklar,
Peygamberimiz (SAV)‟e bile, yeri geldiğinde, kabalık ve nezâketsizlik
yapabilecek bir yapı, yâni cibilliyet, içindedirler.
Peygamberimiz (SAV), merkepten inip onlara selâm verdi. Biraz
oturdu. Kur‟ân‟ı Kerîm okudu. Orada bulunanları, Yüce Allah‟a (CC) îmâna
ve Ġslâmiyet‟e dâvet etti. Allah‟ı (CC) hatırlattı. Onları Âhiret azâbıyla
korkuttu, Âhiret nîmetleriyle müjdeledi.
Bu sırada, Abdullah bin Übey bin Selûl ise susuyor, hiç
konuĢmuyordu. Peygamberimiz (SAV) sözlerini bitirdiği zaman,
Peygamberimiz Aleyhisselâma:
“Ey kiĢi! Senin bu söylediklerin hak ve gerçekse, bundan daha güzel
birĢey olamaz! Fakat sen bizim meclisimize gelip de bizi bununla rahatsız
etme! Konak yerine git! Sana gelen olursa, bunları onlara anlat! Evinde
otur!”
“Sana gelmeyen kimseyi bununla rahatsız etme ve onun meclisine de,
onun hoĢlanmadığı birĢeyle gelme!” dedi.
Fakat Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Allah‟ın (CC) emri gereği
dini tebliğ etmekle görevli olduğu için, bu tebliği, her yeri geldiğinde,
yapmak zorunluluğu içindeydi.
Hemen burada, ona selâm vermek için duran, Peygamberimiz
(SAV)‟in nezâketini ve Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün ise, ne kadar
saygısız olduğunu görebilirsiniz.
Abdullah bin Übey bin Selûl”ün yanında bulunan Müslümanlardan
Abdullah bin Revâha ise:
“Hayır, Yâ Rasûlallah! Sen onu bize getir!”
“Her zaman meclislerimize, evlerimize, barklarımıza buyur! Bizi
meclislerimizde onunla bürü! Vallâhi, o bizim sevdiğimiz Ģeylerdendir.”
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“(Onlar) Allah‟ın bize ikram ettiği ve bizi kendisine hidâyet ey-lediği
Ģeylerdendir. Biz onu çok severiz!” der demez, Müslümanlarla müĢrikler ve
Yahûdiler birbirlerine sövüp saymaya, vuruĢmaya baĢladılar. Hattâ
birbirlerini öldürecek dereceye vardılar.
Peygamberimiz (SAV), onları teskine çalıĢtı, yatıĢtılar.
Abdullah bin Übey bin Selûl, kavminden, o zamana kadar görmediği
bir muhalefeti görünce:
“Senin kölen senin hasmın olduğu zaman, zelil olur gidersin!”
“Seninle güreĢ tutanlar seni yıkarlar! ġâhin, kanadı olmadan, yerden
fırlayabilir mi hiç? ġâyet bir gün onun yeleği kesilirse, o mutlaka düĢer!”
diyerek kendi kendine söylendi.
Bunun üzerine, Peygamberimiz (SAV) merkebine binerek, Sa‟d bin
Ubâde‟nin evine vardı, içeri girdi. Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün söylediği
söz, Peygamberimiz (SAV)‟in yüzünde okunuyordu. Sa‟d bin Ubâde:
“Vallâhi, Yâ Rasûlallah! Ben senin yüzünde birĢey görüyorum! Sanki,
hoĢuna gitmeyen bir Ģey iĢitmiĢ gibisin!?” dedi. Peygamberimiz (SAV):
“Evet! Öyle oldu, Ey Sa‟d! Ebû Hubab‟ın ne söylediğini duymadın
mı? O Ģöyle Ģöyle söyledi!” diyerek, Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün
söylediklerini Sa‟d bin Ubâde‟ye haber verdi. Sa‟d bin Ubâde:
“Yâ Rasûlallah! Sen ona yumuĢak davran! Onun kusurunu affet! Sana
Kitâbı indiren Allah‟a yemin ederim ki; Allah‟ın irâdesi sana peygamberlik
vermek sûretiyle tecellî etti.”
“Hâlbuki Ģu beldeciğin (Medîne‟nin) halkı, Abdullah bin Übey bin
Selûl‟e taç giydirmeye ve tacın üzerine de krallığa mahsus sarık sarmaya
hazırlanmıĢ bulunuyorlardı. Fakat Allah, sana ihsan buyurduğu
peygamberlik hakkıyla, onların bu tasavvurlarını imkânsız hâle koydu. Bu
mahrûmiyetle, Abdullah bin Übey mahzun ve mükedder oldu.”
“Yâ Rasûlallah! ĠĢte bu kederle, o gördüğünüz çirkin harekette
bulunmuĢtur. Vallâhi, o umup durduğu krallığı kendisinden senin soyup
aldığın görüĢüne kapılmıĢtır. Sen onu af buyur!” dedi.
Peygamberimiz (SAV) de onu affetti.
Zâten Peygamberimiz (SAV) de, ashâbı da, Yüce Allah‟ın (C C) bu
husustaki buyruğuna uyarak gerek müĢriklerin, gerek Kitab Ehli olanların
kusurlarını affediyor, onların iĢkencelerine katlanıyorlardı.
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Nihâyet Yüce Allah (CC), onlarla savaĢmaya izin verince, Bedir
savaĢı yapıldı. Böylece Allah (CC), KureyĢ kâfirlerinin ulularını, azılılarını,
orada öldürdü. Bunun üzerine, putlara tapan Medîne‟li müĢriklerden,
Abdullah bin Übey bin Selûl ile birlikte hareket eden kiĢiler, “Artık, bu zafer
ve galebenin ona yöneldiğini açıkça gösteren bir vâkıâdır!” diyerek,
Peygamberimiz (SAV)‟e Ġslâmiyet üzerine bey‟at edip Müslüman olmak
zorunda kaldılar. Ama tam bu noktada Ģu sorumu, Ģimdilik aklınızda tutunuz!
Bunlar bu müslümalıklarında samîmimiydiler? Müslüman oldular ama
münâfıklıktan arınıp, gerçekten, mü‟min olabildiler mi? Asıl mesele
buradadır.
Abdullah bin Übey bin Selûl de, kavminin böyle kendisinden ayrılıp
uzaklaĢtığını ve Ġslâmiyet‟e sarıldığını görünce, kalbinde taĢıdığı olanca
nifâkı ve düĢmanlığıyla birlikte, istemeyerek Ġslâmiyet‟e girmek zorunda
kaldı ama mü‟min olamadı.
Evet, Abdullah bin Übey bin Selûl, Münâfıkların baĢı idi.
Yahûdi bilginlerinin münâfıklarından Vedia, Mâlik bin Ebî Kavkal,
Süveyd ve Dâis, Abdullah bin Übeyy bin Selûl‟ün yanında toplanırlardı.
Dırar Mecidi
Güyâ Müslüman olan Münâfıklar, Peygamberimiz (SAV)‟e mescit
açtırmak istediler…
Medîne‟de münâfıklar, Ġslâm aleyhindeki faaliyetlerini açıkça ve
rahatça yapamadıkları için, Ġslâm devletinin tâkibinden kendilerini
koruyacak, gizli çalıĢmalarını yürütmeye elveriĢli bir merkeze ihtiyaç
duyuyorlardı. Peygamberimiz (SAV)‟in Medîne‟ye hicret etmesi üzerine Ebû
Âmir, irtibatlı bulunduğu, Medîne‟deki münâfıklara mescit Ģeklinde bir
merkez kurmalarını tavsiye etmiĢti.
Bunun üzerine Münâfıklar, 630 senesinde Medîne‟de, Sâlim bin Avf
Oğulları‟nın bölgesinde, Kubâ Mescidi‟ne yakın bir yerde, sözde bir mescit
yaparak, Peygamberimiz (SAV)‟e müracaat ettiler. Ġçlerinden yaĢlıların ve
özür sâhiplerinin merkezdeki Medîne Mescidi‟ne devamlı olarak
gelemediklerini, bâzen yağmurlu ve soğuk günlerde kendilerinin de cemaate
katılamadıklarını, bu sebeple kendi bölgelerinde namazı cemaatle kılabilmek
üzere, bir mescit inĢa ettiklerini belirterek, mescitlerine gelip namaz
kıldırmasını ve böylece bu mescitin açılıĢını yaparak Peygamberimiz
tarafından resmen tanınmasını istediler.
Bu sırada Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Tebûk Gazvesi‟nin
hazırlıkları ile son derece meĢguldu ve sefere çıkmak üzere idi. Bu sebeple
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kendisine müracaat edenlere, ancak seferden döndükten sonra mescitlerine
gelebileceğini belirtti:
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Tebük Seferi‟nden dönerken Medîne
yakınlarında Tevbe Sûresi‟nin 107-110. âyetleri nâzil oldu. Bu âyetlerde236
söz konusu mescitin Müslümanlara zarar vermek, Peygamberimiz (SAV)‟i
inkâr (dırâr) etmekte güçlenmek, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmak,
daha önce Allah ve Resûlü‟ne karĢı savaĢanlara gözetleme yeri hazırlamak
amacıyla yapıldığı, münâfıkların bu amaçlarını gizlemek için, “Biz sâdece
iyilik yapmak istiyorduk.” diye yemin ettikleri, buna rağmen yalancı
oldukları belirtilerek Ģöyle buyuruluyordu:
“Onun için kesinlikle orada namaza durma! Tâ ilk gününde temeli
takvâ üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır.
Onun içerisinde tertemiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça
temizlenenleri sever. Binâsının temelini Allah‟tan (CC) korkma ve rızâsını
kazanma esâsı üzerine kuran mı, yoksa binâsını bir uçurumun kenârına
kurup da onunla Cehennem‟in ateĢine göçen mi daha hayırlıdır?”
“Allah, zâlimler gürûhunu doğru yola sevketmez. Yürekleri
paramparça oluncaya kadar yaptıkları o mescit dâima bir Ģüphe kaynağı
olarak kalplerinde kalacaktır. Allah Alîm‟dir, Hakîm‟dir.”
Münâfıklar, Dırâr Mesciti‟ni açmak için, Peygamberimiz (SAV)‟in
seferden dönmesini beklemiĢler fakat Peygamberimiz (SAV) Medîne‟ye
dönünce, gerçek mâhiyeti konusunda Allah (CC) tarafından bilgilendirildiği,
yönlendirildiği, Dırâr Mesciti‟ni, görevlendirdiği birkaç sahâbe vâsıtasıyla
yaktırarak ortadan kaldırmıĢ, böylece, münâfıkların belli bir merkezde
toplanıp üslenerek faaliyette bulunmalarına fır-sat vermemiĢtir.
Kübâ‟daki Münâfıklar
Kübâ‟da oturan oniki münâfık vardı.
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Tevbe Sûresi, âyet 107-110: “Bir de inadına zarar vermek, kâfirlik etmek, mü‟minlerin arasına
tefrika sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karĢı savas açan bir herife pusu, gözcülük yapıvermek için
tuttular bir mescit yaptılar. Bununla berâber, “Ġyi niyetten baska bir mak-sadımız yoktur!” diye yemin edecekler.
Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah sâhittir. “O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma! Tâ ilk
gününde temeli takvâ üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha lâyıktır. Onun içinde
günahlarından arınmayı seven kiĢiler vardır. Allah da arınmıĢ, ak pak olmuĢ olanları sever. O halde binâsını Al-lah
korkusu ve Allah rızâsı üzerine kurmuĢ olan mı hayırlıdır, yoksa bi-nâsını yıkılmak üzere olan bir uçurumun
kenârına kurup da onunla birlikte Cehennem‟e yuvarlanan mı daha hayırlı? Allah, zâlimler gürûhunu hidâ-yete
erdirmez. Onların kurmuĢ oldukları bu türlü binâlar, kalpleri parça parça olmadıkça, kalblerinde bir nifak düğümü
olup kalacaktır. Allah, a-lîmdir, hakîmdir.”
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Kübâ‟da oturan oniki münâfık vardı. Onlar, Ebû Âmir Fâsık ile gizli
gizli görüĢür, konuĢur, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ile ashâbını
Medîne‟den çıkarmayı tasarlarlardı. Ebu Âmir; Dubâya Oğulları‟ndan olup
Râhip diye anılırdı. Allah adamlığına, ruhbanlığa özenir, kıldan ruhbanlık
elbisesini giyerdi, baĢ münâfık Abdullah bin Übey bin Selûl de onun
halasının oğlu idi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, peygamber olarak gönderilince,
kıskançlığı tutan Ebu Âmir Peygamberimiz (SAV)‟e gelerek:
“Senin Ģu getirmiĢ olduğun din nedir?” diye sordu.
Peygamberimiz (SAV), “Ġbrâhim (AS)‟ın dini olan hanîfliği getirdim.”
buyurdu. Ebû Âmir:
“Onun üzerinde olan benim!” dedi. Peygamberimiz (SAV):
“Sen onun üzerinde değilsin!” buyurdular. Ebû Âmir:
“Hayır, Ey Muhammed! Sen, hanîfliğe, onda olmayan Ģeyleri soktun!”
dedi. Peygamberimiz (SAV):
“Ben öyle birĢey yapmadım. Fakat onu sâf ve tertemiz olarak
getirdim!” buyurdular. Ebû Âmir:
“Yalancıyı Allah kovulmuĢ, garip ve yapayalnız bir hâlde öldürsün!”
dedi. Peygamberimiz (SAV):
“Evet! Yalancı kimseyi Yüce Allah böyle yapsın.” buyurdular.
Ebû Âmir; kendisine tâbi olan 50 genci yanına alarak, Mekke‟ye gitti.
Bedir SavaĢı‟nda müĢriklerin yanında yer alıp çarpıĢtı. O MüĢrikleri, Uhud ve
Hendek SavaĢı için de ayaklandıranlar ve Peygamberimiz (SAV) ile
çarpıĢanlar arasında idi.
Peygamberimiz (SAV) Mekke‟yi fethedince, Ebû Âmir Tâif‟e, Tâifliler
Müslüman olunca da ġam‟a kaçtı. Orada Hıristiyanlığı kabul etti. ġam‟da
kovulmuĢ, garip, yapayalnız olarak ölüp gitti!
Kübâ‟da, Amr bin Avf Oğulları‟nın bâzı akılsızları ile münâfıkları,
gecleyin Peygamberimiz (SAV) Efendimizi‟in yatıp kalktığı evi taĢlamaya
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baĢladılar. Peygamberimiz (SAV) bunu görünce, “Himâye ve komĢuluk bu
mu?” diye yakınarak Kübâ‟dan ayrıldı.
Peygamberimiz (SAV)‟in Münâfıkları Îkaz Etmesi
Münâfıklar bir gün toplanıp, Ġslâmiyet ve Müslümanlar aleyhinde
konuĢmuĢlardı. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Mescit‟te verdiği
hutbesinde, Allah‟a (CC) hamd ü senâda bulunduktan sonra, Müslüman
olduklarını söyleyen münâfıklara hitâben:
“Sizlerden bâzı kimseler toplandılar, Ģöyle Ģöyle söylediler! Kalkın!
Allah‟tan yarlıganmanızı dileyin! Ben de sizin için yarlıganmanızı
dileyeyim.” buyurdu. Hiçbiri, yerlerinden kımıldamadılar, ayağa kalkmadılar.
Peygamberimiz (SAV):
“Siz niçin kalkmıyorsunuz? Kalkın ve Allah‟tan yarlıganmanızı
dileyin! Ben de sizin için Allah‟tan mağfiret dileyeyim.” buyurdu ve sözünü
üç kere tekrarlayıp, “Siz ya kendiliğinizden kalkarsınız, ya da ben sizi
isimlerinizi anarak kaldıracağım!” buyurduktan sonra, “Ġsmini andığım
ayağa kalksın!” buyurdular.
„Kalk ey filan! Kalk ey filan! Kalk ey filan!‟ buyurarak, 36 kiĢinin
ismini andı. Ġsimleri anılanlar, hor ve hakîr bir hâlde, ayağa kalktılar.
Peygamberimiz (SAV) onlara, “Allah‟tan korkunuz!” buyurdu.
Yine bir gün, münâfıklardan bâzıları, Mescit‟te toplanmıĢlardı.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, onların birbirleriyle fısıldaĢtıklarını
görünce, Mescit‟ten dıĢarı çıkarılmalarını emir buyurdular. Onlar, Mescit‟ten
itilerek, sürüklenerek dıĢarı çıkarıldılar:
Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensarî kalkıp Ganm bin Neccar
Oğulları‟ndan, Câhiliye devrinde onların putlarının bakıcısı olan, Amr bin
Kays‟a doğru vardı. Onu ayağından tutup sürükleyerek, Mescit‟ten dıĢarı
çıkardı. O çıkarılırken, Ebû Eyyûb‟a:
“Ey Ebû Eyyûb! Beni Salebe Oğulları‟nın hurma kurutma yerinden
mi çıkarıyorsun?” diyordu.
Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensarî bundan sonra, Neccar
Oğulları‟ndan bir kimse olan, Râfi bin Vedia‟ya doğru vardı, onu boynundan
ridâsıyla tutup, Ģiddetli bir Ģekilde, çektikten ve yüzüne bir Ģamar indirdikten
sonra, Mescit‟ten dıĢarı çıkardı. DıĢarı çıkarırken de, ona:
“Ey habîs münâfık! Yuh sana! Ey münâfık! Resûlullah
Aleyhisselâm‟ın Mesciti‟nden, geldiğin yoldan geri dön!” diyordu.
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Umâre bin Hazm, kalkıp Zeyd bin Amr‟a doğru vardı. Zeyd uzun
sakallı bir adamdı. Umâre onu, sakalından tutup Ģiddetle çekti, Mescit‟ten
dıĢarı çıkardıktan sonra, iki avucunu birleĢtirip göğsüne hızlıca bir yumruk
indirdi. Zeyd bin Amr, yere serildiği zaman:
“Ey Umâre! Beni çok hırpaladın!” dedi.
Umâre de ona:
“Ey Zeyd! Allah seni rahmetinden uzak kılsın! Allah‟ın senin için
hazırladığı azap bundan daha Ģiddetlidir! Sen bir daha sakın Resûlullah
Aleyhisselâm‟ın Mesciti‟ne yaklaĢma!” dedi.
Neccar Oğulları‟ndan Ebû Mes‟ud bin Evs kalkıp, Kays bin Amr bin
Sehl‟e doğru vardı. Kays genç biriydi. Ondan baĢka genç münâfık yoktu. Ebû
Mes‟ud, kafasını sürterek, onu Mescit‟ten dıĢarı çıkardı.
Belhadre bin Hazrecler‟den, Ebû Sâid el-Hudrî‟nin kavminden
Abdullah bin Hâris, kalkıp Hâris bin Amr‟a doğru vardı. Hâris perçemli bir
adamdı. Abdullah bin Hâris, onu perçeminden hızlıca tutup cekti; yerde
sürükleyerek Mescit‟ten dıĢarı çıkardı. Hâris bin Amr, çıkarılırken, Abdullah
bin Hâris‟e:
“Ey Hâris‟in oğlu! Andolsun ki, sen bana çok katı davrandın!”
diyordu. Abdullah bin Hâris ise ona:
“Sen buna lâyıksın! Ey Allah düĢmanı! Allah senin hakkında
„Resûlullah Aleyhisselâm‟ın Mescit‟ine aslâ yaklaĢma!‟ diye âyet indirdi.
Çünkü sen necissin, pissin!” dedi.
Amr bin Avf oğullarından bir adam kalktı, kardeĢi Züvey bin Hâris‟e
doğru vardı. Onu Ģiddetli bir Ģekilde Mescit‟ten dıĢarı çıkardı ve “Yuh sana!
ġeytan ve Ģeytanın iĢi sana hâkim olmuĢ!” dedi.
ĠĢte bunlar, o gün Mescit‟te bulunan ve dıĢarı çıkarılmaları,
Peygamberimiz
(SAV)
Efendimiz
tarafından
emir
buyurulan
münâfıklardandı.
BaĢ MünâfığınBir BaĢka Saygısızlığı
Uhud SavaĢı, bir belâ, bir imtihan, herkesin içindekini dıĢına vurma
günü olmuĢ; mü‟mini, münâfığı ortaya çıkarmıĢtır.
Münâfıklar; Müslümanların Ģehitlerine ağlayıp sızlamalarını,
Müslümanları, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟den ayırmak için, bir fırsat
saymıĢlardır. Ayrıca bu arada, Uhud SavaĢı‟nda, Yahûdiler‟in hıyânet ve
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hîleleri de açığa çıkmıĢtır. Öyle ki, Medîne‟de nifak ve fesat kazanı
kaynamaya baĢlamıĢtır.
Yahûdiler, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz hakkında:
“Eğer gerçekten peygamber olsaydı, KureyĢ müĢriklerini yener,
onlara yenilmezdi! Kendisinin hükümdarlıktan, saltanattan baĢka bir
maksadı yoktur!” diyorlardı.
Münâfıklar da, yaralı Müslümanlara, aynı Ģeyi söylüyorlardı:
“Bize îtaat etmiĢ olsaydınız, uğradığınız musîbete uğramazdınız!”
diyerek münâfıklıklarını perçinliyorlardı.
Abdullah bin Übey bin Selûl ve onunla birlikte olan münâfıklar da,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in sahâbilerinin yaralanmıĢ olmalarına
seviniyorlar, çirkin sözler söylüyorlar, yaygara koparmaktan geri
durmuyorlardı.
Abdullah bin Übey bin Selûl, Uhud‟da yaralanmıĢ olan oğluna:
“Sen benim görüĢümü dinlemeyen, gençlerin görüĢüne uyan
Muhammed‟le Uhud‟a gitmeseydin, bu musîbete uğramazdın! Vallâhi, ben
iĢin bu sonuca varacağını görür gibiydim!” diyor, oğlu Abdullah ise
babasına:
“Allah‟ın, Resûlüne ve Müslümanlara yapmıĢ olduğu Ģeyde,
muhakkak, bir hayır ve hikmet vardır!” diyerek cevap veriyordu.
“Otur Ey Allah DüĢmanı!“
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Medîne‟ye hicret edip geldikten ve
Mescit yapıldıktan sonra, Abdullah bin Übey bin Selûl, her Cumâ günü
Mescit‟e gelir, dâimâ Mescit‟in belli bir yerinde oturur, hiç kimse ona îtiraz
etmez, kendisinin mevkiine ve kavmine hürmeten, bu hareketi hoĢ görülürdü.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Cumâ günü Mescit‟te
Müslümanlara hutbe irâdedip oturunca, Abdullah bin Übey bin Selûl ayağa
kalkar ve:
“Ey insanlar! Allah‟ın aranızda bulundurup sizi onunla gâlip ve
üstün kıldığı, Ģereflendirdiği bu Resûlü‟ne yardım ediniz ve saygı gösteriniz!
Onun sözlerini dinleyiniz ve kendisine îtaat ediniz!” der, otururdu.
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Abdullah bin Übey bin Selûl, Uhud günü, yapılmayacak Ģeyi yaptığı,
kendisine uyan halkla, geri döndüğü zamana kadar, hep böyle yapardı.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Hamrâü‟l-Esed Seferi‟nden
döndükten sonra, Cumâ günü, Abdullah bin Übey bin Selûl, yine öteden beri
yapmakta olduğunu yapmak için ayağa kalkınca, Müslümanlar elbisesinin
eteklerinden çekerek, ona:
“Otur ey Allah düĢmanı! Sen buraya lâyık değilsin! Sen yapacağın
kötülüğü yaptın!” dediler. Aslında ne olmuĢtu. Olan Ģuydu:
Müslümanız diyen münâfıklar, artık günümüzün deyimiyle, bilimsel
olarak da, cıva gibi açığa çıkmıĢlardı; tıpkı bugün Yeni Türkiye‟de münâfık
ve hâinlerin, açıktan açığa, kendilerini tescillemelerinde olduğu gibi…
Ebû Eyyûb Hâlid bin Zeyd el-Ensârî ile Ubâde bin Sâmit, orada
bulunanların, Abdullah bin Übey bin Selûl‟e, en sert ve katı davranan
kiĢilerinden idiler. Muhâcirler‟den, ona müdâhale eden olmadı.
Ebû Eyyûb, Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün sakalından tuttu, Ubâde
bin Sâmit de boynundan itti ve:
“Sen buraya lâyık değilsin!” dediler.
Abdullah bin Übey bin Selûl, ne yapacağını ĢaĢırdı, dıĢarın çıktı.
“Sanki ben büyük bir kabahat iĢlemiĢim, kötü bir söz söylemiĢim?
Vallâhi ben onun iĢini pekiĢtirmek için ayağa kalkmıĢtım!” diyerek dert
yanmaya baĢladı. Mescit‟in kapısında Muavviz bin Afrâ ile karĢılaĢtı.
Muavviz, ona:
“Yazıklar olsun sana! Ne oldu sana?” diye sordu. Abdullah bin Übey
bin Selûl:
“Onun iĢini pekiĢtirmek için ayağa kalkmıĢtım. Sanki büyük bir
kabahat iĢlemiĢim, kötü bir söz söylemiĢim gibi, onun ashâbından birtakım
adamlar yerlerinden fırlayıp üzerime yürüdüler, beni çekmeye, itmeye,
suçlamaya, azarlamaya baĢladılar. Hâlbuki ben onun iĢini pekiĢtirmek için
kalkmıĢtım!” dedi.
Muavviz:
“Yazıklar olsun sana! Dön de, Resûlullah Aleyhisselâm senin için
Allah‟tan af ve mağfiret dilesin!” dedi.
Abdullah bin Übey bin Selûl:
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“Vallâhi onun benim için af ve mağfiret dilemesini istemiyorum!”
diye cevap verdi. Mescit‟te Müslümanlarla birlikte oturduğunu gördüğü
oğluna da:
“Muhammed beni Sehl ve Süheyl‟in hurma kurutma yeri olan(!)
Mescit‟ten çıkardı!” dedi.
BaĢ Münâfığın Faaliyeti Ve Çirkin Sözleri
„Sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyiniz!‟
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz tarafından yurtlarından kovulan, Benî
Nadîr Yahûdileri, birkaç gün içinde yol hazırlığına baĢladılar. Zülcedr
Melası‟nda bulunan binek develerini getirtmek için adam gönderdiler. EĢcâ
Kabîlesi halkından da, develer kirâladılar. Onların böyle hazırlandıkları
sırada, münâfıkların baĢı Abdullah bin Übey bin Selûl, onlara, adamlarından
Süveyd ile Dâis‟i gönderdi. Bu zat ve yanındakiler, Nadîr Oğulları
Yahûdileri‟ne gidip:
“Abdullah bin Übey bin Selül, size, „Sakın yurdunuzu ve mallarınızı
bırakıp gitmeyiniz! Kalenizde oturunuz! Benim yanımda bulunan kavmimden
ve baĢka Araplar‟dan iki bin kiĢi sizinle birlikte kalenize girecekler, hepsi
ölmeyi göze alacaklardır! Kurayzâ Oğulları Yahûdileri de size yardım
ederler, sizi bırakmazlar! Gatafan‟dan olan müttefikleriniz de size yardım
ederler!„diyor” dediler.
Abdullah bin Übey bin Selûl, Benî Nadîr Yahûdileri‟yle
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz arasında, çarpıĢma olmasını çok istiyor,
Huyey bin Ahtab‟a haber gönderip, onu çarpıĢmaya teĢvik etmekten geri
durmuyordu. Huyey bin Ahtab da, onun sözüne aldanarak:
“Bizim yurdumuzu ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğimizi bilsin,
elinden geleni geri koymasın, yapsın!‟ diye Muhammed‟e haber gönderirim.
Kalelerimizi onarır, içlerine gireriz. Büyük kapı ve sokakları tutarız.
Kalelerimize taĢ taĢırız. Yanımızda bir yıl yetecek kadar yiyeceğimiz de var!
Kalelerimizdeki suyumuzun da kesilmesinden korkumuz yok! Muhammed bizi
bir yıl muhasara etmeyi göze alabilir mi? Bunu göze alamaz!” dedi. KardeĢi
Cüdey bin Ahtab‟ı Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e gönderdi ve:
“Biz yurdumuzdan çıkıp gitmeyeceğiz, elinden geleni yap, geri
bırakma!” dedirtti.
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“Besle köpeği, yesin seni! „Besle kargayı, oysun gözünü!‟
Bu söz, Abdullah bin Übey bin Selûl‟e âittir.
BaĢ münâfık, Sinan ile Cahcah arasında çıkan bir hâdise sırasında,
münâfıklardan Mâlik, Dâis, Süveyd, Evs bin Kayzî, Muattib bin KuĢeyr
(veyâ Kays), Zeyd bin Lusayt (veyâ Salt), Abdullah bin Nebtel ve daha
baĢkaları ile birlikte oturuyordu. Cahcah‟ın, „Ey KureyĢ hânedânı! YetiĢin!‟
diyerek haykırdığını iĢitince:
Abdullah bin Übey bin Selûl, „Ey Evs Oğulları! Ey Hazrec Oğulları!
Dostunuz ve müttefikiniz olan Sinan bin Veber el-Cühenî‟ye yardımcı
olunuz!” dedi ve bu kadarla da kalmadı; yanında, kendi kavminden,
kabilesinden olan, bâzı kimseler ve o sırada pek genç olan, Zeyd bin Erkam
da bulunduğu hâlde:
“Demek onlar böyle yaptılar ha? Kendi yurdumuzda bize hâkim
oldular, çoğaldılar, bize karĢı soy soplarıyla, çokluklarıyla iftihar ettiler!
Vallâhi, KureyĢliler‟in Müslümanları ile misâlimiz, ancak, evvelkilerin Ģu
mesellerinde dedikleri gibidir: „Besle köpeğini, yesin seni!‟
“Amma vallâhi, Medîne‟ye dönersek, muhakkak, en Ģerefli ve güçlü
olan, Ģerefsiz ve güçsüz olanı oradan sürüp çıkaracaktır!” dedikten sonra
kavminden yanında bulunanlara yöneldi ve:
“Bu, sizin kendi kendinize yaptığınız bir Ģeydir: Beldelerinizi onlara
helâl ettiniz, peĢkeĢ çektiniz! Mallarınızı onlarla bölüĢtünüz! Vallâhi, eğer siz
ellerinizdekini tutar, onlardan esirgerseniz, muhakkak, sizin yurdunuzdan
baĢka bir diyâra yönelir, giderler! Sizler onların uğrunda ölüp evlâtlarınızı
yetim ettiniz ve azaldınız, onlar ise çoğaldılar. Onun [Resûlullahın]
yanındakilere nafaka [zekât ve sadaka] vermeyin ki, onlar onun etrâfından
dağılıp gitsinler!” dedi.
Zeyd bin Erkam, Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün meclisinden kalkıp,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yanına geldi. Abdullah bin Übey bin
Selûl‟den iĢittiklerini haber verince, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
renkten renge girdi.
Peygamberimiz (SAV)‟in Efendimiz yanında, Hz. Ebû Bekir, Hz.
Osman, Sa‟d bin Ebî Vakkas, Muhammed bin Mesleme, Evs bin Havlî, Abbâd
bin BiĢr gibi, Muhâcir ve Ensar ashâbından, daha bâzıları vardı.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Zeyd bin Erkam‟a:
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“Ey çocuk! Ona (karĢı herhangi
olmayasın?” diye sordu. Zeyd bin Erkam:

birĢeyden

dolayı) kızmıĢ

“Hayır! Vallâhi, ben bunları ondan iĢittim!” dedi. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, „ĠĢittiklerinden, yanılmıĢ olmayasın?‟ diye tekrar sordu.
Zeyd bin Erkam:
“Hayır, Yâ Rasûlallah! YanlıĢım yok!” dedi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yine “Onun hakkında sen bir
benzetme, bir yakıĢtırma yapmıĢ olmayasın?” diye sordu.
Zeyd bin Erkam:
“Hayır, vallâhi yâ Rasûlallah! Ben bunları ondan iĢittim!” dedi.
Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün söyledikleri, ordugâha yayıldı. Halk
arasında, onun sözünden baĢka, konuĢulan söz yoktu. Ensardan bir topluluk,
Zeyd bin Erkam‟ı tevbeye dâvet ettiler ve:
“Sen, kavminin büyüğüne söylemediği Ģeyi söyledi demekle büyük
zulüm ve haksızlık ettin! Akrabalık haklarını kopardın!” diyerek kınadılar.
Zeyd ise:
“Vallâhi, Hazrec kavmi arasında, bana Abdullah bin Übey bin
Selûl‟den daha sevgili bir adam yoktu. Vallâhi, bu sözleri babamdan da
iĢitmiĢ olsaydım, ben onu Resûlullah Aleyhisselâma eriĢtirirdim!”
“Yüce Allah‟ın peygamberine bu hususta vahiy indirip, benim mi
yoksa baĢkasının mı yalancı olduğunu bildireceğini ve Resûlullah
Aleyhisselâmın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum.” dedi ve:
“Allah‟ım! Peygamberine, benim sözlerimi doğrulayacak vahyini
indir!” diyerek yalvardı.
Hz. Ömer‟in Peygamberimiz (SAV)‟e Teklifi
Bunlar üzerine Hz. Ömer Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e bir
teklifte bulundu:
“Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün boynunu vurayım! Yâ Rasûlallah!
Eğer onu Muhâcirler‟den birisinin, öldürmesini uygun görmezsen, Sa‟d bin
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Muaz‟a veyâ Muhammed bin Mesleme‟ye emret! Onu onlar öldürsünler!
Yâhut emret! Abbâd bin BiĢr gidip öldürsün onu!” dedi. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz:
“Nasıl olur yâ Ömer! Bu kim? Halk, aralarında, „Muhammed
ashâbını öldürüyor!‟ demezler mi? Hayır! Ben böyle bir Ģey yapmayacağım!
Sen hemen yolculuğa hazırlanmaları için Müslümanlara seslen!” buyurdu.
Görüyorsunuz, değil mi? ġerîat‟te (Ġslâm‟da) dıĢtan gözlemle-nene,
bizzat iĢitilene göre, hüküm verilir. Sizin anlayacağınız, ġerîat‟te (Ġslâm‟da)
ġerî (Ġslâmî) kararlar, zan ve kalp okumalara, tahminlere göre verilemez!
Bunun üzerine Müslümanlar, yerlerini bırakarak, yola devam ettiler.
Münâfıklık Alâmetlerinden “Ġnkâr Etmek
Abdullah bin Übey bin Selûl, Zeyd bin Erkam‟ın iĢittiği Ģeyi
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e bildirmiĢ olduğunu haber alınca,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yanına geldi ve:
“Allah‟a yemin ederim ki; Zeyd‟in sana söylemiĢ olduğu sözleri ben
söylemedim ve konuĢmadım!” dedi.
BaĢ Münâfığın Üzücü DavranıĢları
O sırada, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yanında bulunan
Ensar‟dan bâzı sahâbiler de, Abdullah bin Übey bin Selûl‟ün kavmi içinde
Ģerefli ve îtibarlı bir kiĢi oluĢundan dolayı, kendisini savunmak ve kayırmak
için:
“Yâ Rasûlallah! Çocuk, vermiĢ olduğu haberinde, belki de Abdullah
bin Übey bin Selûl‟ün; öyle söylediğini sanmıĢ, iĢittiği sözü aklında iyi
tutamamıĢ olabilir. “Vallâhi Yâ Rasûlallah! Ġstersen, Sen onu medîne‟den
sürer çıkarırsın!”dediler.
Medîne‟ye doğru hareket edildiği sırada Useyd bin Hudayr,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in yanına varıp kendisine peygamberlik
selâmıyla selâm verdikten sonra:
“Ey Allah‟ın Peygamberi! Vallâhi, bilinmeyen bir saatte hareket ettin.
Sen böyle bir saatte yola çıkmazdın!” dedi. Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz:
“Adamınızın söylediği Ģey sana haber verilmedi mi?” diye sordu.
Useyd b. Hudayr:
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“Hangi adam yâ Rasûlallah?” dedi. Peygamberimiz (SAV):
“Abdullah bin Übey!” diye buyurdular. Useyd bin. Hudayr:
“Ne söylemiĢ o?” diye sordu. Peygamberimiz (SAV):
“O, „Medîne‟ye dönersek, muhakkak, aziz olan zelîl ve hakîr olanı
oradan çıkaracaktır‟ demiĢ!” buyurdu. Useyd b. Hudayr:
“Vallâhi yâ Rasûlallah! Ġstersen, sen onu Medîne‟den sürer
çıkarırsın! Vallâhi, zelîl olan odur! Aziz olan ise sensin! Yâ Rasûlallah! Ona
sen yine de Ģefkatle muamele buyur!”
“Vallâhi, Allah seni bize getirdiği sırada, kavmi olan Hazrecliler
onun baĢına giydirecekleri krallık tâcı için cevherler diziyorlardı! O, elinden
saltanatı senin çekip aldığını sanıyor!” dedi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, o gün Müslümanlarla birlikte
akĢama kadar ve bütün gece yola devam etti. Sabah olup GüneĢ‟in harareti
bunaltmaya baĢlayınca, orada konakladılar. Müslümanlar, yorgunluk ve
uykusuzluktan, kendilerini yere atıp hemen uykuya daldılar.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in böyle yapması, Müslümanları,
Abdullah bin Übey bin Selül tarafından söylenmiĢ olan sözlerle uğraĢmaktan,
alıkoymak içindi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, oradan kalkarak, Müslümanlara
Hicaz yolunu tutturdu. Bak‟â adlı subaĢına indi.
BaĢ Münafığa Bir Darbe
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, kendisinin ve Ġslâmiyet‟in azılı
düĢmanlarından olup, münâfıkların da sığınağı ve dayanağı bulunan
Kaynuka oğulları Yahûdileri‟nin büyüklerinden, Rifaa bin Zeyd bin Tâbût‟un
öldüğünü haber verdi. Ubâde bin Sâmit, Abdullah bin Übey bin Selül‟e, “Yâ
Ebâ Hubab! Dostun öldü!” dedi. Abdullah bin Übey bin Selül:
“Hangi dostum?” diye sordu. Ubâde bin Samit:
“Ölümü Ġslâmiyet ve Müslümanlar için bir fetih ve inkiĢaf olan
kimse!” dedi. Abdullah bin Übey bin Selül:
“Kimdir bu?” diye sordu.
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“Rifaa bin Zeyd bin Tâbut!” dedi. Abdullah bin Übey bin Selül:
“Eyvah! Vallâhi olan oldu! Yâ Ebe‟l-Velid! Onun öldüğünü sana kim
haber verdi?” diye sordu. Ubâde bin Sâmit:
“Resûlullah Aleyhisselâm Ģu saatte onun öldüğünü haber verdi?”
dedi.
Abdullah bin Übey bin Selül, son derece üzüldü. Kendisinin elleri
yanlarına düĢtü!
BaĢ Münâfığın Oğlu Abdullah‟ın Teklifi
BaĢ münâfık Abdullah bin Übey bin Selül‟ün oğlu Abdullah,
babasının söylediklerinden haberdar olduğu zaman, Peygamberimiz (S AV)
Efendimiz‟in yanına geldi ve:
“Yâ Rasûlallah! Bana haber verildi ki; sen, babam Abdullah bin
Übey bin Selül‟ü, ondan sana gelen birĢey hakkına öldürmek istiyormuĢsun.”
“Eğer bunu muhakkak yapmak gerekiyorsa, bana emret! Ben onun
baĢını kesip sana getireyim! Vallâhi, Hazrec Oğulları, babasına karĢı,
benden daha hayırlı ve saygılı bir kimse bulunmadığını bilirler. Korkarım ki;
onu öldürmeyi benden baĢka birisine emredersin de o da onu öldürür; ben de
Abdullah bin Übey bin Selül‟ün kâtilinin halk arasında gezmesine tahammül
edemeyip fırsat vermeyip onu öldürür; bir kâfire karĢı bir mü‟mini öldürmüĢ
olurum ve Cehennem‟e girerim!” dedi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Hayır! Bilâkis, ona yumuĢak davranınız! Aramızda kaldığı müddetçe,
kendisiyle iyi arkadaĢlık yaparız!” buyurdu.
Abdullah Babasına Diyor ki…
“Îtiraf etmeyecek olursan, senin boynunu vuracağım!”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Akik vâdisine geldiği zaman, baĢ
münâfık Abdullah bin Übey bin Selül‟ün oğlu Abdullah, ilerleyip babasının
önünü kesti ve ona:
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“Ġzzet ve kuvvetin Allah ve Resûlü‟ne âit olduğunu ikrar ve îtiraf
edinceye kadar, senden ayrılmayacağım!” dedi.
Abdullah bin Übey bin Selül:
“Demek, sen beni bu kadar
bırakmayacaksın, ha!” dedi. Abdullah:

insanın

arasında

Medîne‟ye

“Evet! Ben, bugün, insanlar arasında en aziz kimdir, en zelîl kimdir;
bunu sana öğretinceye kadar seni bırakmayacağım! Ġzzet ve kuvvetin Allah ve
Resûlü‟ne âit olduğunu ikrar ve îtiraf etmeyecek olursan, senin boynunu
vuracağım!” dedi.
Abdullah bin Übey bin Selül:
“Yazıklar olsun sana! Sen gerçekten bu iĢi iĢleyecek misin?” dedi.
Abdullah:
“Evet!” dedi.
Abdullah bin Übey bin Selül, oğlunun kararlı olduğunu anlayınca:
“Ben Ģehâdet ederim ki; izzet ve kuvvet Allah‟a ve Resûlü‟ne ve
mü‟minlere âittir!” demek zorunda kaldı.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Abdullah‟a:
“Allah seni Resûl‟ünden ve mü‟minlerden dolayı hayırla
mükâfatlandırsın!” diyerek duâ etti ve babasının yolunu açmasını da emir
buyurdu.
Asr-ı Saadet‟teki Münâfıkların DüĢünceleri
BaĢ münâfık Abdullah bin Übey bin Selül ile kendisine bağlı birtakım
kimseler, Ġslâm ordusuna katılmıĢlardı. Adamları Abdullah bin Übey bin
Selül‟e:
“Sen, ona (Peygamber Aleyhisselam‟a) Ģehir dıĢında savaĢmamak
husûsundaki görüĢünü açıkladın. Bunun, atalarından gelip geçmiĢ olanların
görüĢü olduğunu bildirdin. Onun görüĢü de, senin görüĢün gibi idi. O, neden
ise, bu görüĢünden vazgeçip yanında bulunan Ģu gençlerin görüĢlerine
uydu!” dediler.
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Ġslâm ordusunun içinde, devekuĢu gibi, boynunu uzata uzata gelen
Abdullah bin Übey bin Selül, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in gençlerin
sözünü dinlediğini bahâne ederek ve:
“Ey insanlar! Biz orada [Uhud‟da] kendimizi ne için öldürecek miĢiz,
bilmiyoruz?” diyerek, kavminden (Hazrec Oğllarından) münâfık olan ve
kuĢku içinde bulunan ve kendisine uyan insanlarla birlikte oradan geri döndü.
Benî Selâme‟nin kardeĢi Abdullah bin Amr bin Haram, onlara:
“Ey kavmim! Ben size Allah‟ı, O‟ndan korkmanızı hatırlatırım.
Kavminizi ve Peygamberiniz‟i düĢmanlarıyla karĢılaĢtıkları zaman yardımsız
bırakmamanız gerektiğini hatırlatırım. Size Allah‟ı, dininizi ve
Peygamberinizi hatırlatırım. O Peygamberiniz‟i ki, Medîne‟ye gelip sığındığı
zaman, kendinizi, oğullarınızı koruyup savunduğunuz gibi, onu da
koruyacağınız, savunacağınız hakkındaki Ģartı size hatırlatırım!” dedi.
Onlar:
“Biz sizin muhakkak çarpıĢacağınızı bilsek, size tâbi olurduk, sizi
bırakmazdık. Fakat biz bir çarpıĢma olacağını sanmıyoruz!” diyerek çekip
gittikleri zaman, Abdullah bin Amr bin Haram onlara:
“Ey Allah düĢmanları! Allah kahretsin sizi! Allah belânızı versin
sizin! Allah, Peygamber‟ini, mü‟minleri, sizin yardımınızdan müstağni
kılacaktır!” dedi.
Geri dönenler, Ġslâm ordusunun üçte biri kadardı. Üçyüz
civârındaydı. Ġslâm ordusunun mevcudu, yediyüz kiĢiye düĢtü.
Abdullah bin Übey bin Selül, böylece, kendisine uyanlarla birlikte,
Ġslâm ordusundan ayrılıp geri döndüğü zaman, Ġslâm ordusundan iki
zümrenin; Hazrecîler‟den Selime Oğulları ile Evsîler‟den Hârise Oğulları‟nın
elleri yanlarına düĢtü, onlar da geri dönmeye meylettiler. Abdullah bin Amr
bin Haram dönüp geldiği zaman, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
Müslümanların saflarını düzeltmekte idi.
Sonuç I-Ġslâm‟da Bilimsel Bâzı Sınıflamalar
Ġslâm Dini‟ne göre, Ġslâm‟a inanmayanlara, gerçekleri örten
anlamında, kâfir denir. Münâfık adı ise, sistematik anlamda, kâfirler için
değil de, ama gerçekte kâfir ve / veyâ sapık olan, Müslüman görünümlü kâfir
ve / veyâ sapıklar için, kullanılan bir isimdir. Bunlar, îtikâdî münâfık ve
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amelî münâfık olmak üzere, iki kısıma ayrılırlar. Münâfıkların kâfir olanları
îtikâdî münâfık grubuna girenlerdir.
Sizin anlayacağınız, genel bir sınıflamada Müslümanlar, mü‟min ve
münâfık olmak üzere, iki kısımdır. BaĢka bir bilimsel sınıflamada
Müslümanlar, mü‟min, münâfık ve fâsık adları altında, 3 grupta da
toplanabilirler. Amelî fâsık diye, îmanları olan fakat günâhı çok amelsiz
kimselere de denir. Eğer fâsığın îmanı da yoksa ona, îtikâdî fâsık denir, o da
kâfirdir.
Bütün bu durumlar, dıĢtan algılamarla, kesin olarak anlaĢılamayacağı
için herhangi bir kimseye, kâfir, fâsık, münâfık gibi, sözlerin söylenmesi,
Ġslâm Dini‟ne göre, yasaktır. Söyleyen olursa baĢta, söyleyenin zararlı
çıkacağı açıktır.
Mü‟min ya da îmanlı bir Müslüman, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in,
Allah‟tan (CC) alıp tebliğ buyurduğu, bütün hükümleri, kalbi ile tasdik, dili
ile ikrar eden (söyleyen), insan demektir.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in tebliğ buyurduğu, Ġslâm dinine,
aslında îman etmediği hâlde, inanmıĢ gibi görünen, ikiyüzlü bir kimseye
îtikâdî münâfık denir.
Îtikâdî Münâfıklar237, Müslümanlar indinde Mü‟min, Allâhü Teâlâ
nazârında kâfirdirler. Bunlar, ek (fazladan olan) ikiyüzlülükleri nedeniyle,
Cehennem‟de, kâfirlerlerden daha derin çukurluklarda bulundurulacaklardır
/ (cezâ göreceklerdir)¥. „Biz Müslümanız‟ dedikleri için, Peygamber (SAV)
Efendimiz, bunların ikiyüzlülüklerine ve her türü sıkıntılarına katlanmıĢ,
hiçbir zaman, onları ortadan kaldırma yoluna gitmemiĢtir. Gösterilen bu îtinâ
bize, Müslüman olmanın önemini algılamamız kadar olduğu gibi, insanların
kalplerini okumanın, dıĢtan bakarak mümkün olmadığını da, göstermektedir.
Allâhü
göndermiĢtir:

Teâlâ,

münâfıklar

hakkında

oldukça

anlamlı

âyetler

„Münâfıklar ve kalblerinde hastalık olanlar Ģöyle diyorlardı: “Bunları
(Müslümanları) dinleri aldattı.” Oysa kim Allah‟a tevekkül ederse, Ģüphesiz
Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sâhi-bidir”238.”

237
Temiz, M., Târihî Münâfıklar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
¥
Pehlivan, R., Ġman Ve Ġnkâr Açısından Ġnsanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zehirli.org/itikadi-konular/iman-ve-inkar-acisindan-insanlar.html, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2014.
238
Enfal Sûresi, âyet 49.
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“Ey Peygamber, Allah‟tan sakın, kâfirlere ve münâfıklara îtaat etme!
ġüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir239.”
“Ey Peygamber! Allah‟a karĢı gelmekten sakın! Kâfirlere ve
münâfıklara îtaat etme! ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”
“Siz, özür dilemeye kalkmayın! Siz, îman ettiğinizi söyledikten sonra,
küfrettiniz! Ġçinizden bir zümreyi affetsek bile, diğer zümreyi, onlar
cürümlerinde ısrar eden kimseler oldukları için, azâbımıza uğratacağız240.”
“Münâfık erkekler de, münâfık kadınlar da birbirinin parçasıdırlar.
Onlar kötülüğü emreder, iyilikten vazgeçirmeye uğraĢırlar. Ellerini
yumarlar. Onlar Allah‟ı unuttular. Allah da onları unuttu! ġüphe yok ki,
münâfıklar fâsıkların tâ kendileridirler! 241“
“Allah, erkek münâfıklara da, kadın münâfıklara da, bütün kâfirlere
de, kendileri içinde temelli kalmak üzere, Cehennem ateĢini va‟d etti. Bu,
onlara yeter! Allah onları rahmetinden kovdu! Onlara bitmez tükenmez bir
azab vardır242.”
“De ki: „Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah‟ın lânet
ve gazap ettiği, aralarından maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile
Ģeytana tapanlardır ki, iĢte Allah katında bunların yeri daha kötü ve doğru
yoldan daha sapıktır. Onlar size geldikleri zaman îman ettik!‟ derler. Hâlbuki
onlar muhakkak küfür ile girmiĢler, yine muhakkak küfür ile çıkmıĢlardır.
Allah onların neler gizlemekte olduğunu çok iyi bilendir243.”
“Ehl-i Kitap‟tan o küfreden kardeĢlerine: „Andolsun, eğer siz
yurdunuzdan sürülür, çıkarılırsanız, biz de muhakkak sizinle çıkar, gideriz!
Sizin aleyhinizde, hiçbir kimseye hiçbir zaman îtaat etmeyiz! Eğer sizinle
harp edilirse, muhakkak ve muhakkak, biz size yardım ederiz!‟ demekte olan o
münâfıkları görmedin mi? Hâlbuki Allah Ģehâdet eder ki, onlar muhakkak
yalancıdırlar!”
“Andolsun ki; onlar yurtlarından çıkarılacak olurlarsa, bu münâfıklar
onlarla birlikte çıkıp gitmezler! Eğer onlar muharebeye tutuĢurlarsa, yardım
da etmezler! ġâyet yardım etseler bile, andolsun ki, mü‟minler karĢısında
dayanamayarak arkalarına dönüp kaçarlar! Sonra da, kendileri hiçbir yerde
yardım göremezler!”
“O münâfıklar ve Yahûdiler, müstahkem kasabalarda yâhut duvarlar
arkasında, surlar, hisarlar içinde siperlenmeden, sizinle toplu bir hâlde
çapıĢamazlar.”
Lokman Sûresi, âyet 1.
Ahzâb Sûresi, Âyet 1.
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Tevbe Sûresi, âyet 66.
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Tevbe Sûresi, âyet 67.
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Tevbe Sûresi, âyet 68.
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Mâide Sûresi, âyet 60.
239


207
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Nadîr Oğulları‟nı muharebeye teĢvik eden münâfıkların hâli de,
Ģeytanın hâli gibidir: Çünkü Ģeytan insana „Küfret!‟ der de, o küfredince,
„Ben gerçekten senden uzağım! Çünkü ben Âlemlerin Rab‟bi olan Allah‟tan
korkarım!‟ der ¥.”
“Allah, münâfıkların erkeklerine, kadınlarına ve bütün kâfirlere
sonsuza dek olmak üzere, Cehennem ateĢini va‟detti. O, onlara yeter. Allah,
onları rahmet alanından uzaklaĢtırdı. Onlara sürekli bir azap vardır244.
„O gün münâfık erkekler ve münâfık kadınlar o îman edenlere Ģöyle
diyeceklerdir, “Bize bakın da sizin nûrunuzdan alalım?” Onlara, “Arkanıza
dönün de nur arayın!” denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde
rahmet, dıĢında da azap vardır245.„
Sonuç II-Amelî Münâfıklık
Amel (ĠĢ, ibâdet, çalıĢmak), namaz gibi bedenle, zekât gibi mal ile ya da
Hac gibi, hem beden ve hem de malla yapılmaktadır. ġerîat‟in (Ġslâm‟ın), beĢ
duyu organlarına iliĢkin, kurallarına uymak da ve insanlarla iliĢkiler de,
bedenle yapılan, ibâdetlerdendir.
ġerîat‟in (Ġslâm‟ın), beĢ duyu organlarına iliĢkin, kurallarına uymak
ve insanlarla yapılan iliĢkiler, bedenle yapılan, ibâdetlerin en önemli
kısımlarındandır. BeĢ Duyu içindeki dil, îmânî açıdan, hayâti bir önem
taĢımaktadır. Nitekim bu nedenle Peygamberimiz (SAV), “Susan
kurtuldu!246.” buyurmuĢlardır.
“Susan kurtuldu!” ne demek?
Gerek iyi yönde ve gerekse kötü yönde, ağızdan çıkan, her bir söz,
senet gibi önemlidir. Ġslâm‟a göre, ağızdan çıkan, her bir söz, artık senin
değildir; yayından çıkan ok gibi, hedefine varmıĢ olup, senin dıĢında, mânevî
açıdan, artık, o sözün icrâsına baĢlanır.
Demek oluyor ki bu, sözlerimizin doğruluğuna, yanlıĢ ve yalan
olmamamasına, çok dikkat edeceğiz demektir. Bu nedenle, atalarımızın
söylediği, “Söz namustur” sözü, denenmiĢ ve sosyal bir formül ya da sosyal
bir kânun hâline gelmiĢ bir sözdür ve bunun için önemlidir…

¥

El HaĢr Sûresi, âyet 11-17.
Tevbe Sûresi, âyet 68.
245
Hadid Sûresi, âyet 13.
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Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son EriĢim Târihi:
24.07.2013.
244

208
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ġmam-ı Gazâli‟nin, Ġhyâ adlı eserinde, „Az konuĢan az hatâ yapar‟
demesi de, aynı kapıya açılmaktadır. ġimdi, “Susan kurtuldu!” demek,
Gazâli‟nin, „Az konuĢan az hatâ yapar‟ demesinin, limitteki suskun hâli değil
midir? Yâni, „Az konuĢan az hatâ yapar‟ ise, teorik olarak susan bir insan,
„hiç hatâ yapmaz‟ demek değil midir?
Peygamberimiz (SAV), “Susan kurtuldu!” demekle, günahların büyük
bir kısmının da dil ile yapıldığına iĢâret etmektedir. Nitekim Peygamberimiz
(SAV)‟in, „Bana iki çenesi ve iki bacağı arasını koruma husûsunda garanti
verene, ben de Cenneti garanti veririm‟ hadîsini247 de bilmeyen yoktur…
Ġnsanlarla ĠliĢkiler‟ konusundaki, „Ġnsan Hakları248„ ortaya atılınca bu
husus, günümüzde kavramlaĢmıĢtır. Ġnsan Hakları bugün de, günah
açısından, ayrı bir önemdedir. Dikkat ederseniz, bu iliĢkilerde de, ayrıca,
dilin fonksiyonu da az değildir.
Ġslâm‟a inandıkları hâlde, amel yönünden bâzı yanlıĢlıkları olan,
insanlara amelî münâfık denir. Bu hâtaların baĢında, dil ve insanlarla
iliĢkiler, önemli rol oynar.
Amelî münâfıklar, konuĢtuklarında yalan söylerler; söz verdiklerinde,
sözlerinde durmazlar; emânete hıyânet ederler. Bunlar, amel yönüyle, fâsık
ve günahkâr demektir; hâtaları îtikâdî olmadığı için, son ana kadar, Ġslâmî
Îtikat açısından, îmanlarını koruyabilirlerse, Cehennem‟de ebedî
kalmayacaklardır.
BaĢka bir sebepten, Ġslâmî Îtikatları bozulmamıĢ olan, bu amelî
münâfıklar da, defolu bir îmana sâhip olsalar bile, mü‟minler grubundadırlar.
Bir Buharî hadisinde buyurulmuĢtur ki:
“Münâfığın üç alâmeti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve
emânete hıyânet eder.”
Münâfıklık hakkında baĢka hadisler de vardır249:
“Mü‟min‟in hastalığı günahlarına kefâret olur. ĠyileĢince bundan
ibret alır. Münâfık ise, bağlanıp sonra salıverilen deveye benzer. Deve, niçin
247
La Tahzen, En Güzel Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://islamguzelahlaktir.blogspot.com/2013/11/en-guzel-hadisler.html?m=1, En Son EriĢim Târihi, 01.05.2016.
248
Temiz, M., Allah (CC) Hakkı ve Ġnsan Hakları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20HAKKI%20VE%20ĠNSAN%20HAKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20HAKKI%20VE%20ĠNSAN%20HAKLARI.doc, En Son EriĢim
Târihi, 01.05.2016.
249
www.ilahi.org, Münâfık Kime Denir Ve Alametleri. Okumanızı Tavsiye Ederim., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64212, En Son EriĢim
Târihi, 07.02.2014.
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bağlandığını ve niçin salındığını bilmediği gibi, münâfık da, hasta olup
iyileĢince, bundan ibret almaz.”
“Münâfıklar Kur‟a‟nı öğrenirler, ilim ehliyle mücâdele ederler.”
“Münâfıklar, ikindi namazını akĢama doğru kılarlar.”
“Münâfıklarla bizim aramızdaki eman (korkusuzluk, eminlik) namazdır.”
“Münâfıklar, yatsı ve sabah namazına devam edemez.”
Sonuç III-Kâfir Ve Mü‟min
Îmanın ġartları‟nı yerine getirmeyenlere, genel sınıflamada, teknik ya
da bilimsel anlamda, kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir.
Kâfir olanlar, Ġslâm‟ın ġartları‟nı yerine getirseler bile, îmansız
oldukları, yâni Mü‟min olmadıkları için, bunların ibâdetleri, Allah (CC)
tarafından kabul edilmezler; Allah‟ın (CC) indinde o kimseler, bu amelleri
yapmamıĢ gibidirler. Bunların Âhiret‟teki yerleri Cehennem‟dir.
Gerçek Ġslâm inancı Ģudur: Bir kimse, Kur‟an‟ın bütün hükümlerine
inansa da, yalnız bir tânesine Ġslâm Dini‟nden çıkar. Meselâ diyelim ki, bir
harfine ya da bir mesajına inanmasa, onun yanlıĢ olduğuna hükmetse, onun
bu kararı, Kur‟an‟ın eksikliğine delâlet ettiği için, bu da „haĢa‟ Allah‟ın (CC)
bir noksanlığını çağrıĢtırdığından dolayı, o kiĢinin Ġslâm inancı yok olur.
Çünkü bütün Müslümanlar, Kur‟an‟ın Allah (CC) kelâmı olduğunu, onda bir
eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. Çünkü inanç
noksanlık kabul etmez250.
Ġslâm‟da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiĢtir. Bunlara Îmânın
ġartları deniyor. Îmanın ġartları‟nı Ģöyle sıralamak mümkündür:
1) Allah‟ın (CC) varlığına, birliğine inanmak,
2) Meleklerin varlığına inanmak,
3) Allah‟ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve
içeriklerine inanmak,
250
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL%20K%C3%
82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.02.2014.
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4) Kadere inanmak,
5) Allah‟ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların
getirdiklerinin hak (doğru-gerçek) olduklarına inanmak,
6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak...
Bunlara inananlara, genel anlamda, Mü‟min Müslüman denir. Ġslâm‟a
yeni giren bir insan Mü‟min Müslüman olunca, sıra, dinin 5 grupta özetlenen,
ibâdetlerini yapmaya ve yasaklarına uymaya gelmektedir.
BeĢ grupta özetlenen, emirlere Ġslâm‟ın ġartları denir. Ġslâm‟ın
ġartları:
1) Allah‟tan (CC) baĢka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV)‟in
O‟nun kulu ve Resûlü olduğuna, inandıktan sonra,
2) Namaz kılmak,
3) Oruç tutmak,
4) (Gücü yetenler için) Hac‟ca gitmek,
5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanmaktadır.
Ġslâm inancına göre, Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına ġerîat, yâni Ģartlar,
denir. ġerîat yâni Ģartlar, Ġslâm‟ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için,
Ġslâm Dini demektir251. ġerîat‟i hayatlarına uygulayanlara Mü‟min denir.
Îmanın ġartları‟nı, açıktan açığa, îlân edenlere Müslüman denir.
DıĢarıya karĢı inanmıĢ göründükleri hâlde, Müslüman kapsâmına
girenler arasında, Îmanın ġartları‟ndan bir veyâ bir kaçına içinden
inanmayanlar, Allah (CC) nazârında kâfir demektir.
Îmanın ġartları‟na inandığını, hem dıĢarıya karĢı söyleyen ve hem de
bunlara, kalben noksansız, inanan her bir kiĢi, hem insanlar nazârında ve
hem de Allah (CC) nazârında, Mü‟min Müslüman‟dır.
Hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazârında mü‟min (inanmıĢ)
olan, bir Müslüman, amelleri (ibâdetleri), yerine getirmiyorsa, genel
sınıflamada, bu insana, Günahkâr (Fâsık); ibâdetleri, yeterince, yapıyorsa
Mü‟min dendiğini biliyorsunuz. Aslında, îtikadı kusursuz olan, bir
Müslüman, sınıflama açısından, mü‟min demektir. Çünkü günahsız mü‟min
yoktur.
Ġslâm‟a iliĢkin, bu tip bilgilerden yoksun olanlar, yâni Ġslâmî
bilgisiler, kısacası câhiller, Ġslâm dini söz konusu olduğunda, “Elhamdülillah
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Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
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Müslüman‟ım” dedikleri hâlde, söz ġerîat‟e geldiğinde, “Ben ġerîat‟e
karĢıyım” demekten de çekinmemektedirler.
„ġartlar‟ demek olan ve „Ġslâmî Ģartlar‟ anlamında kullanılan, ġerîat‟e
karĢı olanlar aslında, “zır câhillerini‟ göstermektedirler”. Bunlar bir „kavram
kargaĢasının kurbanları olarak‟, îmanlarını tehlike içine sokmaktadırlar252

253

Yukarıdaki insanların görüĢleri Ġslâmî ölçülerine uyuyor mu? Bu sözlerle bir insan
Ġslâm içinde kalabilir mi? Hele bir düĢününüz!
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Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.

212
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ġslâmî değerleri kabul etmeyip hakâret edenler de bilimsel ölçüler
bakımındaj Ġslâm dĢıdırlar254…
Bu zır câhillere her yerde, her grup içinde rastlanmakla berâber,
daha çok, yukarıdaki resimlerde de görüldüğü gibi255, îmansızlıklarını
gizlemeyenlere (açıktan söyleyenlere), çok daha fazla olarak, Ġnönü
zihniyetlilerin içinde rastlanmaktadır256.

254
Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi)
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf
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YAHÛDĠ DEYĠNCE NE ANLIYORUZ?
GiriĢ

Hee, ya!

Bugün Yahûdi deyince, çoklarımız, Filistinleri kendi öz vatanlarında,
soykırıma uğratmak için, onları her fırsatta kırıp geçiren, Mesci-i Aksa‟yı
pasif hâle getirmeye çalıĢan, Ġsrail Devleti‟ni hatırlamaktadır. Ġsrail Devleti
deyince de Siyonistler, Siyonist deyince ise daha çok Rockefeller gibi
önderleri hatıra gelmektedir.
Rockefeller‟i kısaca tanımlamak gerekirse257, meselâ insanlık ve Ġslâm
DüĢmanı demek yetmektedir.
257
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
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Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı
O Rockefeller ki, bakınız ne diyor:
“Dünyânın sâhipleri bizleriz!”
“Yeryüzü, Muhammed‟e îman edenlerin kanlarıyla sulanmalı!”
“Çiçekler, Müslüman kanıyla sulanıp tomurcuklanmalı!”
“Yüzyıllardır Türkler‟in, Muhammed‟in dinine inananları, bir insanın
vücûdu gibi, bir arada tutmalarını engelleyemedik.”

Adam kan kokuyur âdetâ, görüyorsunuz!
“Bu vücûdu ancak, Kürtlere öz benliklerini unutturup, onları
Türkler‟e düĢman ederek ikiye bölebiliriz.”
“Türkler‟in ve Kürtler‟in elinde, Muhammed‟in uydurma kitabı
Kur‟an olmalı ancak, zihinlerinde olmamalı!”
“Yayın organlarımız bunun için çalıĢmalı!”
“Dünyânın her yerinde Müslüman kanı akmalı!”
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu söylenenleri bu gün yaĢamıyor muyuz?
Demek ki, Yahûdi deyince, insanlık ve Ġslâm DüĢmanlığı, ilk akla
gelenler arasındadır…
Siyonistlerin, daha doğrusu, Siyonist teĢkilâtını kurup idâme ettiren
Yahûdiler‟in bugün tek bir emelleri vardır: Dünyâ Siyonist Devleti‟ni
Kurmak…
ġimdi dünyâda yalnızca kendilerine, „aydınlanmıĢ anlamında‟
„illimunate-Ġllimunati‟ diyen ve kendi dıĢlarında kalıp da, Yahûdi olmayan
ne kadar insan varsa, hiç ayırım yapmaksızın onların hepsini, „goyim-sığır‟
olarak vasıflandırma cibiliyetinde olan bu Yahûdiler, nasıl bir düĢünce yapısı
içindeler görünüz!
Bunların cibilliyetlerini, Ģimdi aĢağıdaki baĢlık altında, daha
yakından göreceksiniz.
Ġsâ (AS)‟ın Yahûdi ile Olan ArkadaĢlığı
Ġsâ (AS), bir gün bir Yahûdi ile yola çıkar, yanlarına üç tâne de çörekekmek alır. Ġsâ (AS) çörekleri Yahûdi‟ye verip, „Bunları muhafaza et!‟ der.
Bir müddet sonra Yahûdi, çöreklerden bir tânesini yer.
Ġsâ (AS), bir müddet sonra çörekleri isteyince, Yahûdi iki çörek
getirir. Onun üzerine Ġsâ (AS), sorar:
“Çörek üç tâne idi. Birisi nerede?” diye…
Yahûdi ilk yalanı basar:
“Bundan fazla değillerdi. Bunlar iki tâne idi.”
Ġsâ (AS) bir Ģey demez, “Belki yalanından piĢman olur, döner.” diye
ve birlikte yürümeye devam ederler.
Olaylara Ġbretle Bakmak
Ġnsan cihanı ibretle seyretmeli, düĢünüp dersler çıkarmalıdır!
Ġsâ (AS) ve Yahûdi‟den müteĢekkil iki yolcu, yolda bir cüzzamlı
hastaya rastlarlar. Ġsâ (AS), âsâsı ile hafifçe dokununca, hasta iyileĢir. Ġsâ
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(AS) tekrar, bunu gören Yahûdi‟ye, ekmek kaç tâneydi diye sorar. Yahûdi, bu
olaydan da bir ders almaz, yine; „iki tâne idi.‟ cevâbını verir.
Bir müddet sonra Ġsâ (AS) ile Yahûdi, biraz ileride bir köre (âmâyâ)
rast gelirler. Ġsâ (AS), Allah‟ın (CC) izniyle onun gözlerini açar. Adam
görmeye baĢlar. Ġsâ (AS) tekrar Yahûdi‟ye sorar, „Eekmek kaç tâne idi?‟
diye…
Çünkü Ġsâ (AS) biliyordu ki, yalan söylemek insanda derin mânevi
yaralar açar. Bu yüzden, „Yahûdi, bir an evvel aklını çalıĢtırsın da bu kötü
ahlâkından vazgeçsin, piĢman olsun.‟ istiyordu. Ekmek iĢini, zaman zaman,
gündeme getirip sormasının sebebi bu idi.
Yâni aslında burada önemli olan husus, ekmeğin maddî kıymetinden
ziyâde, yalandan dönülmesi, dürüstlüğün öneminin vurgulanmasıdır. Burada
asıl olan nokta, ekmeğin maddî değeri düĢük olmasına rağmen, onun
üzerinde söylenen yalanın, insanın karakteri ve mânevî dünyâsı açısından, ne
derece büyük sonuçlara sebep olacağının akıl edilmesine dikkat edilmesidir!
ĠĢte bunlardan dolayı Ġsâ (AS) Yahûdi‟ye,‟Ekmek kaç tâne idi?‟ diye
tekrar sormuĢtu. Yahûdi, gördüklerini aklı ile değerlendirip hatâsından
dönecek yerde, hatâsında yâni yalanında yine ısrar etmeyi tercih etmiĢti.
Böylece, Yahûdi bu mûcizeleri gördüğü hâlde, ne doğruyu söylüyor, ne de
doğruluk ve dürüstlüğe îmân ediyordu.
Hatâda Israr Etmemek
Hatâda ısrar etmek hatâdır. Böyle bir davranıĢ, akıl kârı değildir…
Ġki yolcu yine birlikte yola devam ederler. Bir ağacın gölgesinde,
biraz istirahat için, durduklarında Ġsâ (AS) uyur. Bu sırada, bu memleketin
vâlisinin kızı çok hasta idi. Vâli, yatalak hastaları ayağa kaldıran, ölüleri
bile dirilten Ġsâ (AS)‟ın, kendi memleketinde olduğunu haber alınca,
bulunması için sağa-sola adamlar salar.
Vâlinin adamları, Ġsâ(AS)‟ın bulunduğu yere gelince, o anda uyanık
vaziyette bulunan Yahûdi‟ye, böyle böyle birisini aradıklarını söylerler,
meseleyi anlatırlar. Yahûdi, „O aradığınız zât benim.‟ der.
Yahûdi daha önce, Ġsâ (AS‟ın) değnekle vurup hastaları iyileĢtirdiğini
görmüĢtü; mârifetin değnekte, âsâdâ olduğunu zannediyordu. Hemen sessizce
Ġsâ(AS)‟ın âsâsını alıp, birlikte vâlinin hasta olan kızının yanına giderler.
Yahûdi, hemen iĢe koyulur. Bu sırada tüm saray erkânı merakla,
ümitle Yahûdi‟ye bakarlar. Yahûdi âsâ ile hastaya vurunca, Allah‟ın takdîri
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bu ya, kızcağız hemen ölür. Oradakiler, Yahûdi‟yi hemen yaka paça tuttukları
gibi, îdam sehpâsına çıkarırlar.
Bu arada Ġsâ (AS), uyandığında bakar ki, âsâsı yok... Yahûdi de
gitmiĢ... Derken halkın, kalabalıklar hâlinde, îdamı seyretmeye gittiklerini
görür. Ġsâ (AS), meselenin ne olduğunu halktan öğrenince, derhal giderek,
Yahûdi asılmadan yetiĢir. Ġleri gelenlere:
„Bunu serbest bırakırsanız, çocuğunuzu Allah‟ın (CC) izniyle
diriltirim.‟ der. Vâli bu teklifi sevinçle kabul eder. Çünkü bir ümit
doğmuĢtur. Ġsâ (AS) âsâ ile çocuğa vurup, „Allah‟ın (CC) izni ile kalk!‟
deyince, kız çocuğu dirilir, ayağa kalkar. Böylece Yahûdi îdam olmaktan
kurtulur.
Bu mûcizeyi gören halktan îman edenler olur. Ama asılmaktan
kurtulan Yahûdi, hâlâ bir ibret alıp, îman etmez. Ġsâ (AS)‟ın tekrar „kaç ekmek
vardı?‟ sorusuna, o yine „iki‟ diye cevap verir.
Böylece Ġsâ (AS) ile Yahûdi yine, yürümeye devam ederlerken, yolda
üç tâne altın kaba rastlarlar. Ġsâ (AS), bunları taksim etmek için, Ģöyle der:
“Biri benim, biri senin, biri de çöreği (ekmeği) yiyenindir.”
Bu taksime Yahûdi sevinerek, „Üçüncü çöreği ben yemiĢtim.‟ deyince,
Ġsâ (AS) Yahûdi‟ye dönüp:
“Benden uzaklaĢ artık! Çünkü sen, Allah‟ın (CC) kudretini gördün,
mûcizeleri müĢâhade ettin de buna rağmen üçüncü çöreği yediğini
söylemedin. Lâkin burada dünyâ malından altın tabaklar görünce, onlara
sâhip olabilmek için, yine kılık değiĢtirdin.” der ve altın tabakların hepsini
orada bırakır ve oradan ayrılarak uzaklaĢır.
Bir müddet sonra Yahûdi, altın tabakların hepsine sâhip olmanın
sevinci içinde iken, oradan geçen üç eĢkiyâ, Yahûdi‟yi öldürerek altın kapları
alırlar. Böylece Yahûdi, küçük gördüğü yalanın getireceği felâketten
kurtulmak için, aklını çalıĢtırmamasının, dolayısıyla yalan söylemekle
iĢlediği hatâdaki ısrarının karĢılığını, hayâtıyla ödemiĢ olur.
Sonuç
ĠĢte Yahûdi olmayan, „sığır‟ olarak, andıkları bütün insanları,
kendilerine köle olarak gören, bugünkü Yahûdiler‟in târihî ve kültürel gerçek
cibilliyetlerini görmüĢ bulunuyorsunuz…
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CEHÂLET
Özler:
“Gazetelerinizin
son günlerdeki neĢriyat
arasında dinden bahis bazı yazı,
mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, Gerek
temsili ve gerek mütalâa kabilinden olan her türlü makale ve
fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.”
T.C. BaĢvekâlet-Matbuat U-mum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945
“Biz her ne Ģekil ve
surette olursa olsun, memleket dâhilinde
dinî neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik
için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.”
T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17. Mayıs. l942
KAYNAK. EĢref EDĠPKARA KĠTAP.
“Kim iyi bir iĢe aracılık ederse onun da o iĢten bir
nasibi olur. Kim kötü bir iĢe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur.
Allah her Ģeyin karĢılığını vericidir.”
Nisâ Sûresi, âyet 85

“Câhil Olan Kördür, Kör Gibidir…”
„Tarikatı Muhammediye‟ adlı kitapta, dil âfetleri listesinde, Allah‟a
(CC) Ģirk koĢanlar birinci sırayı alıyor. Listede, dinî açıdan, câhil ve bilgisiz
olanlar ise, ilk 5 sıranın içinde bulunuyor.
Sırf bu sınıflama örneği bile, dinî açıdan, câhil ve bilgisiz olanların
her hareketlerinde, “baltanın ağzını hep taĢa vurduklarını / vuracaklarını”
gösteriyor / göstermektedir.
Nitekim gün geçtikçe, insanın ilminin ilerlemesi nispetinde
görülmektedir ki câhillikten dolayı, “baltanın ağzını hepten taĢa vuranların”
sayısının gerçekten, ne kadar da çok olduğu ortaya çıkıyor / çıkmaktadır.
28.04.2004 târihinde, Kanal 7‟nin saat 19.30‟daki haberinde,
dudakları uçuklatacak, bir câhillik haberi daha dinlemiĢtim. Okullarda
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mânevî eğitim verilmediği için buna benzer haberler, son yıllarda daha da
artıĢ gösteriyor / göstermektedir.
Haberde anlatıldığına göre, kaçırılarak tecâvüze uğrayan, 14
yaĢındaki bir kız çocuğunu babası, güyâ âilenin Ģerefini koruma gerekçesiyle,
âilece alınan karar gereğince, Ġstanbul‟un göbeğinde bizzat kendisi boğmuĢtu.
Ġslâmî cehâletin bu derecesine nasıl bir isim bulacağımı dahî
bilemiyorum. 21. Yüzyıl‟da iĢlenen bu cinâyetin, 14 asır önce Câhiliye
Devri‟nde, kızlarını kuma gömen, insanlık dıĢı âdetten ne farkı var? ġimdi
insafla bir düĢünmeli!
Günümüzdeki Ģuurlu Ġslâm karĢıtları258, Ġslâm‟ın îtibârını belki
bununla da zedeleyebiliriz diye, bu olayı da bilinçli olarak, Ġslâm‟ın
yetersizliğine yorumlayacaklardır. Bunu adım gibi biliyorum… Ama
bendeniz Ģunu da biliyorum. Evet, bu olay, tam bir Ġslâmî bilgisizlik ve
Ġslâmî bilgi körlüğünün bir sonucudır! Görüyorsunuz değil mi? Benim
iddiâlarımla, Ġslâm karĢıtlarının iddiâlarının arasındaki farkı?
Ġslâm karĢıtları, Ġslâm‟ın yetersizliğini iddiâ ederlerken, ben ise tam
da Ġslâmî bilgi yetersizliğini dile getiriyorum…
Mânevîyatsızlığı Destekleyenlerin Sorumlulukları
On dört asır önce insanları bu tür vahĢetlerden, Ġslâm kurtarmıĢtı. Bu
gün bu cinâyet, Ġslâmî eğitimden eser kalmadığının da, bâriz bir iĢâreti olmuĢ
oluyor.
Evet!
Bu gün çocuklarımıza, bale derslerine kadar, her Ģey öğretilebildiği
hâlde, öğretilmeyen bir tek Ģey varsa, o da Ġslâm‟ın bütün gerçek yönleriyle
öğretilmemesidir. Tekrar ediyorum: Günümüzde önem verilmeyen tek Ģey
varsa, o da Ġslâm Dini‟nin çocuklarımıza öğretilmemesidir. Ama
çocuklarımıza Ģunun aktarılmasında hiç bir engel yok! Nedir o?
Gerçek Ġslâm‟ın, her hâlükârda, öğretilmemesi, bilinmemesi için,
tasarlanmıĢ o kadar bozuk islâmlar var ki, bunların her biri bir Ģekilde, baĢta
emperyalist Haçlı Zihniyeti‟nin, her türlü, desteği ve içimizdeki hâinlerin, her
türlü, aracılığıyla, her tarafta teĢvik ediliyor / edilmektedir...
Her türlü bozuk islâm versiyonlarının öğretilmesi teĢviklerine karĢı,
tek gerçek Ġslâm‟ın öğretilmesinin engellenmesi, yâni sizin anlayacağınız,
çocuklarımızın ve Milletimiz‟in gerçek mânevî eğitimden yoksun kalmaları

258
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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için, alınacak kânûnî terdbirlere engel ve köstek olmak üzere, Ġnönü Zihniyeti
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde âdetâ bekçilik yapıyordu.

CumhurbaĢkanı ERDOĞAN Belediye BaĢkanı seçildiği zaman sokakları resimdeki
gibi olan bir Ġstanbul‟la karĢılaĢmıĢtı, hatırlarmısınız bilmem…
YaklaĢık 100 senelik ihmaller, hemen böyle 15 yılda biter mi, muasır medeniyet
seviyesine çıkmayı hedeflemiĢken?
Öncekiler, görevlerini yapmayıp „gâvurların‟ emrindeydiler… ġahıslar, görevlerini
yaptıkları sürece Allah (CC) durmadan verir. Asıl olan O‟nun rızâsı doğrultusunda
çalıĢmaktır.
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için Ģükrederseniz
elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok
Ģiddetlidir, Ġbrahim Sûresi, âyet 7.”
ġu son 15 sene içindeki hizmetler bir bakıma çok çok ama bir bakıma da henüz

iĢin baĢlangıcındayız…

221
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti mensuplarıylaµ, bunları maddî ve
mânevî olarak desteklemiĢ259 ya da destekleyenlerin her biri, bu tür cehâlet
olaylarının mânevî sorumluları olup, onların her birine, cehâlet nedeniyle
iĢlenen, bu günahların her birinden, birer pay ayrılacağını, bilmek
gerekiyor260. Bu câhiller belki de,“Ben Ġslâm‟a inanmadığıma göre, bana bir
Ģey olmaz” diye mi düĢünüyorlardır? Yoksa gerçekten öyle mi? Eğer öyleyse
buna da câhilliğin, akılsızlığın, „süper katmerleĢmiĢ‟ Ģekli diyebilir miyiz,
bilmem?
Ġster inanmıĢ olsunlar, isterse inanmasınlar; Ġslâmî eğitimsizliğin
sürmesini isteyenler, Nisâ Sûresi‟nin, 85. Âyeti‟nin tecellîsinden paçalarını,
bakalım, nasıl kurtaracaklar? O Âyeti iĢte aĢağıda hemen görebilirsiniz:
Nisâ Sûresi, âyet 85: “Kim iyi bir iĢe aracılık ederse onun da o iĢten
bir nasibi olur. Kim kötü bir iĢe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur.
Allah her Ģeyin karĢılığını vericidir.”
Asrımızın insanları bugün, her Ģeyi biliyorlar fakat çoğu inĢânımız,
câhillikleri yüzünden dünyâlaĢmanın261 etkisiyle ve engellemesiyle, 21.
Yüzyıl‟da en gerçekci tek din olarak, Ġslâm‟ın evrenselliğini, insan yaĢamına
ve insanlığın tabiatına, yüzde yüz uyumundaki bilimsel gerçekliği, esaslarını,
güzelliklerini, Ġslâm‟ın ahlâkını ve davranıĢ biçimlerini, aslâ, öğrenmek de
istemiyorlar... Bu isteksizlikte, dünyâlaĢmıĢlar tarafından yürütülen, negatif
kara propagandanın büyük etkisi vardır. Çağımızda bu kara perdeyi görerek,
yırtıp geçen akıllara ve gerçek Ġslâmî bilgilere ihtiyaç var…

µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
259
Serdaroğlu, H., Ġlâhiyat Fakülteleri‟nde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
03.01.2013.
("Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden te-vakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların
en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi." (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat U-mum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi,
1945)
"Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.)
260
Nisâ Sûresi, âyet 85: “Kim iyi bir iĢe aracılık ederse onun da o iĢten bir nasibi olur. Kim kötü bir iĢe
aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her Ģeyin karĢılığını vericidir.”
261
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.04.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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1970‟lerden beri, Ġslâm‟ı ve Kültürümüzü incelemeye devam
ediyorum. 1955‟lerden berisini yaĢamıĢ ve gözlemiĢ bir bilim adamı olarak,
2018 yılının sonları îtibârıyla artık, aĢağıdaki kanaate varmıĢ bulunuyorum:

Bir zamanlar, Cevdet Sunay CumhurbaĢkanlığı koltuğuna ilk kez otururken yalnızca
“Bismillah” demiĢti de Türkiye sanki 8-9 Ģiddetindeki bir depremle uzun süre
çalkalanmıĢtı... Batı güdümlü medya ve ‟vaveylacılar‟a ve Ġnönü Zihniyet‟ne göre,
“CumhurbaĢkan hiç besmele çeker miymiĢ!”
Nereden nereye? Bir baĢka tespit daha:
Kenan Evren zamânında medyada bir ara devlet baĢkanının Cumâ Namazı
kıldırmak zorunda olduğu yazılmıĢtı da bu, o zamânın devlet baĢkanı olan Cevdet
Sunay tarafından, “Hıhh! Ben Cumâ Namazı kıldıracakmıĢım, öyle mi?” sözü ile
kınanmıĢ, „namaz kıldırmak‟ o zaman âdetâ küçümsenmiĢti…
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Dünyâ çapında yıllarca yapılan ve sürdürülen, bu yokedici kara
puropagandayı görerek birisinin dur demesi gerekiyordu. ĠĢte o kara perdeyi
yırtmaya çalıĢan, o birisi de bilirsiniz ki, “One minute” ve / ve-yâ “dünyâ
beĢten büyüktür” sloğanıyla cephe açan, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN olmuĢtur. Allah (CC) bozmasın temenni ve duâsıyla diyorum ki,
Allah‟ın (CC) ona nasip ettiği bu lütüf ve bu nîmet onun, Ġslâmî ve Kültürel
Ġstikâmeti‟nin karĢılığı olsa gerektir.

Allah (CC) râzı olsun, REĠS! Ġslâm düĢmanının elini havada bıraktınız ya!
Bu davranıĢınızla, Tevbe Sûresi‟nin, “Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et!

Onlara sert davran, düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir
ve orası ne kötü bir yerdir”meâlindeki 73. Âyeti‟ne göre de öyle güzel bir
cihat yapmıĢ bulunuyorsunuz ki, Sizi tebrik ediyorum!
Bu resmi Face Book‟tan SIRF arasıra seyredip REĠSE duâ etmek için alıp
dosyalamıĢ bulunuyorum!

Bilinçli hâinlik yapanlar, yukarıda zikredilen, Nisâ Sûresi, âyet 85
gereğince, bâtıl emellerinin karĢılıklarını alırlarken, Ģüphesiz ki, aynı âyet
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gereğince, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN da hak sayfasına
dâhil olan, bu cihat baĢkaldırıĢının karĢılıklarını, elbette, alacaktır

Doğru söze baĢka ne denir?
1970‟li yıllardan beri Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü de incelemekteyim.
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda yıllarca öğretim
üyeliği yapmıĢ, emekli bir bilim insani (bilim adamı) olarak262, her zaman
birikimlerimin karĢılaĢtırmasını yapıyorum… Benim için önemli olan, Vatan ve
Milletimiz‟in Evren Okyanusu‟nda nazlı nazlı ebediyete doğru ilerlerken su
almamasıdır. Bunun için gerek ve yeter Ģartın yâni yegâne gerçek ölçülerin Ġslâm Ve
Kültürümüz‟de toplanmıĢ bulunduğunu görmüĢ bulunuyorum.
Son yüzyılda gelip geçmiĢ yöneticilerimiz arasında bu ölçülere inanarak onlara en
çok yaklaĢanın da CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olduğu bugün gün
gibi ortaya çıkmıĢ bulunuyor… Allah (CC) ĢaĢırtıp bozmasın diyorum!

262
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Evet, evet! Doğru söze baĢka ne denir?

Tahsil Ve Eğitimin Yeri ve Önemi
ġimdi bütün bu gerçekler karĢısında, lâikliği, Ģunubunu, ilerigeri
konuĢmaya, hiç gerek yok…
ĠĢte tatbikat ortada!
Eskiden sâdece dağ baĢlarında câhil kalmıĢ, okumamıĢ kimselerden
oluĢan eĢkiyâlardan bahsediliyordu. Onları da çoğu kere kitaplarda
okuyorduk. ġimdi bunların daha âlâsını, tahsil görmüĢ câhilleri, artık her gün
büyük Ģehirlerde, her adım baĢı görüyoruz.
Bunların ekserîsi ya ordudan, ya emniyetten ayrılmıĢ, devlet hizmeti
görmüĢ emeklilerden ya da hekimlikte görevli kimselerden oluĢmuyor mu? Bu
çete üyelerinin ortak özelliği, %99‟unun, en yüksek seviyelere kadar, tek
taraflı tahsil görmüĢ kimseler oluĢu değil mi?
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19 Kasım 2007‟de, gündemi oluĢturan bir çetede bir profesör, 7
doktor vardı263. Süresi geçmiĢ ilâçları halka, satarken yakalanmıĢlardı.
Bundan önce de „aslanlı çete‟264, 265,266 yakalanmıĢtı267.
2011 yılında da, yeni bir kâtillik modası daha çıkmıĢ, çoğu câhiller
hanımlarını öldürüyorlardı, bu gün doruk noktasına ulaĢmıĢ durumda…
Zaman ilerledikçe bunların sayısı gün geçtikçe de artmakta...268 Eğer
çoklarının hiç önem vermediği mânevî eğitim, göz ardı edilirse, yıllar
geçtikçe bunların sayısı, daha da hızlı artacaktır.
Öyle ki, tedbir alınamaz da böyle giderse, bir gün gelecek, „silah geri
tepmeye de baĢlayacak‟, Millet‟in çocuklarının mânevî eğitim almalarını
engelliyenleri de kapsayacaktır.
Nerden mi biliyorum?
Ne demiĢ eskiler?
“Görünen köy kılavuz istemez” dememiĢler mi? Belki o zaman bu
günleri de arayacağız ama onu da bulamayacağız. Nedeni Ģu: Ne ekersen onu
biçersin? Bugünkü eğitimin özü, ‟Aklını kullan, köĢeyi dön! ‟ de, onun için!
Kültür değerlerinden, değer yargılarından uzak kalınca böyle oluyor iĢte…
Eğer kızını öldüren baba, Ġslâm‟da nefsî müdâfaa ya da düĢmana
karĢı, vatan, millet namus müdâfaası dıĢında, cana kıymanın mümkün
olmadığını bilseydi, hiç kızına kıyar mıydı? Eğer bu baba, mâsum olan kızını
öldürme cinâyeti sebebiyle, Ġslâm‟a göre, ebedî olarak Cehennem‟de
kalacağını bilseydi, bu câhilliği hiç yapar mıydı?
Anonim, Sahte ilaç çetesinde biri prof, 11 doktor 7 eczacı Video,
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/yerel/tr-sahte-ilac-cetesinde-biri-prof-11-doktor-7-eczaci-bvideob-2-2312026.html
264
Anonim, Aslanlı Çeteye 17 yıl hapis, http://www.haber7.com/haber/20100526/Aslanli-Cetesaniklarina-17-yil-hapis-cezasi.php,
http://www.google.com.tr/images?hl=tr&q=aslanl%C4%B1+%C3%A7ete&um=1&ie=UTF8&source=univ&ei=va3ZTLTlLMOUswbMw_znBw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0
CBkQsAQwAQ,
265
Anonim, Aslanlı çetenin sarayı,
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/03/haber,CE908461F3814242BB2E7B2A34CFFCD5.html, En son ulaĢım
târihi: 13.05.2011.
266
Anonim, Aslanlı çetenin sarayı, Alındığı elektronik posta adresi,
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/03/haber,CE908461F3814242BB2E7B2A34CFFCD5.html, En son ulaĢım
târihi: 13.05.2011.
267
Aslanlı Çete sanıklarına 17 yıl hapis cezası, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.haber7.com/haber/20100526/Aslanli-Cete-saniklarina-17-yil-hapis-cezasi.php, En son ulaĢım târihi:
13.05.2011.
268
Anonim, 4 ilde 7 doktor çok sayıda eczacı gözaltında, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-4-ilde-7-doktor-cok-sayida-eczaci-gozaltinda-1-1131346.html,
En son ulaĢım târihi: 13.05.2011.
263
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Bu baba, mâsum olan, zâten bedenî ve rûhî olarak periĢan bir
vaziyette olan, evlâdının maddî ve mânevî tedâvisi ile uğraĢarak, hem
ebeveyn olarak, hem de Allah‟a (CC) karĢı vâzifesini yapma gayretleri içinde
bulunmak zorunluluğu içinde bulunsaydı, elbette çocuğunu sâhiplenmesinden
dolayı, sevap kazanacağını da bilirdi.
Bakınız bu cehâlet konusu yabana atılacak bir konu değildir! Târih
boyunca insanları ebedî mutsuzluğa götüren, sonu Cehennem olan bir
konudur bu... Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Her kiĢinin dostu aklıdır;
düĢmanı da cehâletidir.” diyor. Cehâletin sonu hem Dünyâ‟da, hem de öteki
Dünyâ‟da azaptır.
Kızın annesini TV‟de gördüm, polisler tarafından götürülürken…
Onun periĢanlığını görünce üzüntüden ben de periĢan oldum. Kızına karĢı,
annelik Ģefkatinin verdiği, periĢanlıkla, alınan töre kararının arasında
sıkıĢmanın verdiği çâresizlik, annenin hâlinden apaçık görülüyordu.
Allah (CC), insanın Dünyâ‟da da Âhiret‟te de mutlu olmasını
istemektedir. Kadıncağızın Dünyâ‟daki hâlini gördüm, Cehennem azâbı âdetâ
her tarafını sarmıĢtı. ġimdi bunun bir de Âhiret tarafı var, tabiatıyla… Allah
(CC), cehâlet bataklığından, bu Milleti kurtarsın!269 Sonucu özetlersek:
Zannediyorum, cehâlet konusunda Ģimdi bir parça daha, bilgi elde
etmiĢ bulunuyoruz. Dolayısıyla cehâlet insanoğlunu tabiatıyla hep negatif
dalgalar üretimine doğru sürüklemektedir. Her Ģeyden önce Ģuna karar
verelim:
Sen, bilimsel bir dil ile soracak olursak, bir olumlu dalga (pozitif
düĢünce) kaynağı mı, yoksa bir negatif dalga (negatif düĢünce) kaynağı mı
olacaksın? Çünkü her bir istek ve arzû, bu azim ve niyetin cinsine göre
tetikleniyor, geliyor, geliĢiyor; sonuçta kiĢi yalnızca düĢüncelerinin
fonksiyonu oluyor…270
Eğer sen bir pozitif dalga kaynağı olursan ya da olmaya azimliysen,
iĢlediğin sadakaların Ģiddetlerinin o nispette etkili olacağına inanıyorum.
Hele Ģunu aklınızdan hiç çıkarmayınız. Ġnananlar için Ģu hadîsi söylüyorum:

Konuyu tamamlaması açısından “cehâlet konusunda Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?“ adlı
makâleyi ayrıca tavsiye ediyorum: Temiz, M, Bilgi Noksanlığı - Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
270
Bakınız: Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
27.08.2012.
269
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“Sadaka vermede acele ediniz; çünkü belâ sadakayı geçemez271.”
Belâların önü açık olursa ne olur? Olan olur, iĢte… Bir düĢününüz!
Allah (CC) topyekün belâlardan korusun! Amin!
Namazın Gücü
Afyon‟daki patlamadan 5 dakika önce, namaz kılmak için kalkan ve
ölümden kurtulan, bir erin kıldığı namazın bir sadaka olduğu ve bu sadakanın
onun kurtuluĢuna belki de, “Belâ Sadaka‟nın önüne geçemez” hadîsi
gereğince, sebep olduğu düĢüncesi, hiç aklınızdan geçmiyor mu?
Bu kadarını hatırlatmak yeter zannediyorum!

Namaz Müslümana her yerde farzdır!

Allâhü Teâlâ‟nın verdiği aklın buralarda da kullanılması gerekmiyor
mu?
Gerisini, akılları baĢlarında olan akl-ı selîm sâhibi olanlar ve / veyâ
bu Dünyâ‟nın kimseye kalmayacağı gerçek bilgisini özümleyenler /
özümleyebilenler düĢünsünler!

271
Temiz, M., Allâhü Teâlâ‟nin Rizâsini Kazanma Niyetiyle Yaratiklara KarĢi Yapilan Maddî Ve
Mânevî Ġyiliklerin (Sadaka) , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://siirdefterimden.files.wordpress.com/2013/10/sadaka-c3b6nemli.pdf, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2015.
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Ama bu günkü hayat, öyle bir dönüĢüme uğramıĢtır ki, Dünyâ‟yı
insana Cennet gibi sunmaktadır… Ġnsan, bu sarhoĢluk ya da gaflet içinde, bu
hayâtın hiç bitmeyeceğini sanıyor:
Buharî ve Müslim‟de bildirilen, „Allah zâlime (günahlarına tövbe
etmeyenlere) muhakkak ki mühlet verir de onu yakalayacağı zaman, göz
açtırmaksızın ansızın yakalar.‟ hadîsi gereğince, gaflet içinde olanlar
ĢaĢkınlık içinde, ansızın yakalanıyorlar272.
Hz. Ömer (RA) diyor ki:
“Ölüm nasıl olsa gelecek… O hâlde onu nefsinize sevdiriniz!”
Heyhat! Ne sevdirmesi!
Bugün Cennet‟e dönüĢmüĢ gibi olan bu Dünyâ‟da, birçok kiĢi için,
ölüm, ancak gırtlaklara dayandığı anda hatırlanabiliyor.
Ama Kültürümüz‟ün temel esasları gereğince, ölüm sarhoĢluğu içinde
yapılan tövbeler kabul olmadığı için, zâlimler için iĢ iĢten çoktan geçmiĢ
oluyor. Bundan sonra artık, büyük bir piĢmanlık ve umut-suzluk,
çekebilirsen, çek!
“Ben Müslümanım!” deyip de bunları bilmeyen, bu nîmetlerden
faydalanamayanlar için, ne kötü bir son!
Gerçekten, Afyon‟daki patlamadan 5 dakika önce, namaz kılmak için
kalkan ve ölümden kurtulan bir erin kıldığı namaz, bir sadaka olmalıydı ki:
“Sadaka vermede acele ediniz; çünkü belâ, Sadaka‟yı geçemez.”
hadisi o anda tahakkuk etmiĢtir.
Öyle değil mi? Buna ne dersiniz?
Bilimsel bir sonuç Ģudur ki Evren‟de, boĢ bırakılan yer hemen dolar…


Bu noktada insanların, günahların neler olduğunu ve nasıl tövbe edileceğini öğrenmeleri gerek... Çünkü
çok günah olan söz, davranıĢ ve yaĢayıĢlar var. Bu nedenle günahsız insan olmaz. Onun için Allah (CC) tövbelerle
temizlenmemizi istiyor. Allah (CC), tövbe ile bu temizlenmeye önem vermeyip es geçenleri „zâlim‟ olarak niteliyor.
Tabiatıyla bunları “Ben Müslüman‟ım” ya da “ Dinim Ġslâm” diyenler için söylüyorum. BaĢkaları için bunları
söylemek haksızlık ve yersiz olur.
272
Ramazanoğlu, M.S., Zulüm Kalbi Harâb Eder,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d078s027m1, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2015.

Bu cümle yanlıĢ yorumlanabilir. Bundan sakınınız! “Bu „kötü son‟, sırf Müslüman olanlar içinse, en
iyisi din değiĢtirmeli...” anlamını çıkarmamalıdır! Çünkü Ġslâm Dini‟nin dıĢında olanlar, “kötü son”u peĢin olarak
zâten kabullenmiĢlerdir.
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BOġ GÖNÜLLERĠN TEHLĠKESĠ
Özler:
Önemli olan
husus, her birimizin
beyinlerinin önceden gerçeklerle
doldurmasıdır. Sen onu zamânında doldurmazsan,
orayı dolduracak çok hevesliler bulunmaktadır…
Dikkat edilirse,
her kalkıĢma sonunda, Milletimiz‟in
birleĢtiği kavramlar, hep Millî Kültürümüz çerçevesinde
olmaktadır.
Bu nedenle,
Türkiyemiz‟de Kültürel
fikrî birliği sağlamak için, gerçek
Ġslâm‟a, Ehl-i Sünnet Yolu‟na ve Kültürümüze
iliĢkin derslerin, Eğitim Sistemi‟mize Zorunlu (Mecbûrî)
Dersler olarak konmasıyla, genç nesillerimizin beyinlerinde,
yanlıĢlar ve / veyâ yanlıĢlıklar tarfından istilâ edilecek boĢluklar
bırakmadan, ilk önce, genç nesillerin beyinlerinin doğrularla doldurulması
gerekmektedir.
Genç nesillerimize Ġslâm,
Ehl-i Sünnet Yolu ve Kültürümüz,
ilk önce öğretilmediği müddetçe, boĢ kalan
kafaların yanlıĢlarla doldurulmasıyla, kargaĢaların,
çeĢitli kalkıĢmaların, “Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine
okur” kâidesi gereğince, en azından, sık sık tekrarlanacağını hiç unutmayalım!

GiriĢ
15 Temmuz KalkıĢması nedeniyle, Face Book‟ta bir arkadaĢ,
aĢağıdaki resimde görüldüğü gibi, Uğur Mumcu‟nun bir sözünü gündeme
getirmiĢ… BoĢ gönüller açısından ben de bu söze katılmıyor değilim,
tabiatıyla…
Bir ĢiĢedeki suyu dökerken (dıĢarı boĢaltırken), dikkat ederseniz,
suyun dıĢarı dökülmesi sırasında, bir taraftan, ĢiĢenin ucundan dıĢarı çıkan
suyun hacmı miktarınca, ĢiĢe içinde boĢalan yerin hava ile dolması için, su
kesikleĢir… Bu kesilme esnâsında ĢiĢenin içi hemen bir miktar hava ile dolar.
Onun ardından bir miktar su tekrar dıĢarı dökülür.
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Uğur Mumcu‟yu da Ġnönü Zihniyeti‟nin gölgesinde palazlanan fetöcüler öldürmüĢ
olmasın! Ne dersiniz?

Su, ĢiĢeden dıĢarıya doğru akarken, bu ardıĢıl kesilmeler-akmalar
arasında meydana gelen „lukluk‟lar sonunda ĢiĢe boĢalırken, diğer taraftan,
sonunda ĢiĢenin içi tamâmen hava ile dolmuĢ olur…
Bu ĢiĢe örneği, “Evren‟de boĢalan yer doldurulur” kânununun kolay
anlaĢılması için verilen ve herkes tarafından bilinen, basit ama kolayca bir
örnektir.
Yâni demek istiyorum ki, çocukların boĢ gönülleri, ilk önce Ġslâmî Ve
Kültürel gerçeklerle doldurulmalıdır! BoĢ olan gönüller, önce bu değerlerle
doldurulmaz ise, geleceğin her ânında bu boĢ gönüller, öyle ya da böyle, ne
idüğü bilinmeyen Ģeylerle, mutlaka dolacaktır / doldurulmaktadır.
Gerçek Tektir
Farabî‟ye göre, her bir olay, Ģey veyâ düĢünceye iliĢkin gerçek,
“BĠR” adet‟tir, mutlak anlamda ikinci bir gerçek olamaz. Örneğin, “Kâbe
Ġbrâhim Peygamber tarafından yapılmıĢtır.” önermesi doğrudur ve bu
doğruluk, bir tektir.
Bu doğru önermenin dıĢında, örneğin Kâbe‟nin yapılıĢ târihine iliĢkin
olarak, meselâ “Kâbe Kânûni Sultan Süleyman zamânında yapılmıĢtır” gibi,
daha yüzlerce, binlerce önerme kurulabilir ama bun-ların hepsi yanlıĢtır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟e âit bir olay, Ģey veyâ düĢünceye iliĢkin,
gerçekler (hak) orta ölçülerde; gerçekdıĢılıklar (bâtıl) ise, aĢırı uçlarda
toplanmıĢtır. Bu nedenle, Ġslâmî yola Orta Yol ya da Orta Ölçü de diyebiliriz.
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Milletimiz bunları, çok yakın zamanlara kadar bile, hep kendinden sayma
tuzağına düĢürülmüĢtür, ne yazık ki!
Ġslâm‟da, Orta Yol‟da gidenlerin yoluna Ehlisünnet‟in Yolu da denir.
Ehlisünnet Yolu‟nun olumlu her bir öğretisi, örneğin, „Ġçki içmemek‟ emri,
„Haramlardan kaçmak‟ veyâ helâl olanları iĢlemek gibi, davranıĢların ortak
dayanağı, „doğruluk-gerçeklik‟tir.
Farabî sözlerine Ģunu da eklemiĢtir:
Çocuklarınıza önce doğruları öğretirseniz, onlar, ilerideki her
karĢılaĢmalarında, yanlıĢları, karĢılaĢtırma metoduyla, doğrudan doğruya
kendileri ayıklayabilirler…
Türk Milleti (Milletimiz)
Burada akla gelen ilk soru, çocuklarımıza öğreteceğimiz doğrular
nelerdir?
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Bu sorunun cevâbı çok basit olmasına rağmen, her birimize bu,
yıllarca unutturulmuĢtur. Unutturulduğuna göre, görüyorsunuz, Ģu anda bu
soru karĢısında, her birimizin aklına hiçbir Ģey gelmiyor, değil mi?
ġimdi, hatırlattığımda, „haaa‟ diyeceğiniz, bir husustur bu, aslında…
DüĢündükçe, düĢündükçe de, mantıklı olduğunu anlaladıktan sonra, daha da
derinleĢtiğinizi hissedeceksiniz, haklı olarak!
ġimdi ilkin bir açıklama yapalım!
Biz, bir Milletiz, yâni Türk Milletiyiz…
O zaman, genel olarak, bir milleti meydana getiren unsurlar da vardır
ki, buna, o milettin kültürü denir.
ġimdi nereye geldik? Kültürün ne olduğuna gelmedik mi, yâni?
Evet! Kültürü meydana getiren unsurları, en basit olarak, Din, Dil,
Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve gelenekler
olarak tanımlıyoruz. Bu tanımdan Ģunu anlıyoruz, hemen:
Dini, Dili, Târihi baĢta olmak üzere, aynı Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf,
Âdet ve geleneklere sâhip olan, insanların meydan getirdiği bir topluluk, bir
milleti oluĢturmaktadır.
Demek ki, Türk Milleti olduğumuza göre, yalnızca bizim Milletimize
iliĢkin olarak, her birimizin Dini, Dili, Târihi baĢta olmak üzere, Bilimi,
Sanâtı, Edebiyatı, Örfü, Âdeti ve gelenekleri aynı olmak zorundadır.
O hâlde, Milletimiz‟in, en azından, dini Ġslâm, dili Türkçe olmak
zorunda değil midir? Soruyorum Ģimdi sizlere…
Foullie diyor ki:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur; kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir273.”
Foullie‟nin görüĢünden ne anlıyoruz?
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Bir millet dinini, dilini, târihini, kısaca kültürünü kaybettiğinde, o
millet, eninde sonunda, yıkılmaya mahkûmdur.
ġimdi, asıl konumuza tekrar dönebiliriz:
“Çocuklarımıza öğreteceğimiz doğrular nelerdir?” demiĢtik ya…
ĠĢte, Ģimdi bizim Milletimiz‟in doğruları, ortalama ya da pratih
veyâhut da kısa bir târifle, Dinimiz, Dilimiz, Târihimiz baĢta olmak üzere,
Bilimimiz, Sanâtımız, Edebiyatımız, Örf ve Âdetlerimiz‟dir. PeĢin olarak
söylemeliyim ki dünyâ üzerinde, bilimin sonuçlarıya en çok bire bir uyuĢan,
dinimiz Ġslâm Ve Kültürümüz‟dür.
Demek ki çocuklarımıza, doğrularımız olarak, önce Dinimiz, Dilimiz,
Târihimiz baĢta olmak üzere, Kültürümüz‟ün diğer unsurları, ilk baĢta
öğretilirse, ileride çocuklarımızın her birinin karĢılaĢacağı her yanlıĢı,
karĢılaĢtırma metoduyla, doğrudan doğruya kendileri ayıklayabileceklerdir…
Gönül Dünyâmız
Gönlümüz maddî varlığımızın dıĢında bulunan, inanmak, sevmek,
îtikâdî ve ahlâkî duygular gibi, ruhsal varlığımızın merkezidir. Îman,
îmânsızlık, nankörlük, münâfıklık, ahlâklılık, ahlâksızlık gibi, iyi-kötü olan,
bu gayrımaddî oluĢumlar, hep gayrımaddî dünyâmızda yuvalanmakta ve
paketlenmektedir.
Kalbimizdeki kanın temizlenmesi için, maddî açıdan oksijene ihtiyaç
olduğu gibi, gönlümüzün de mânevî temizliğe ihtiyâcı vardır. Ancak
materyalistler, ateistler gibi inançsızlar, yüreğin kan ile temizlenmesini yeterli
bulmakta, mânevî değerlere hiç ihtiyaç duymamaktadırlar. Ama bu gerçekte,
doğru bir değerlendirme değildir, eksiktir. Bunda en azından bir mantıksızlık
da gizlidir.
Çünkü gönül olumlu duygularla doldurulmadığı müddetçe, “Evrende
boĢ kalan yer doldurulur274.” kânunu gereğince, etkilenme ve / veyâ çevre
Ģartlarına göre, ya Ģahsî çıkar ve menfaat ya da ideoloji, bu da olmadı, baĢka
bir Ģey veyâ bozuk düĢünce ve değerlerle dolmak zorundadır. Bu nedenle
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böyle bir durumda, kötü fikir ve değerler lehine, gönlün içeriği bozulmakta,
bu dengesizlik, vücûdun maddî yapısına da zarar vermektedir275.
Ġslâm Dini ve Ġslâmî faaliyetlerin Ġnönü tarafından yasaklanmasıyla
nesillerimizin boĢalan kafaları, yer altı ve merdivenaltı kaçak ve tarzanca
faaliyetlerle yapılan, sözde bozuk din öğretimleri sonunda, iĢte böyle bâzen
ahlâksızlıklarla karĢılaĢmaktan dahî kurtulamıyoruz. Bugün, boĢ kafaların
böyle bozukluklarla doldurulmsıyla, karĢılaĢmıĢ bulunduğumuz paralel yapı,
buna verilecek en önemli örnektir.
Hâlbuki Milletimiz‟in temel öz değerlerinin yasaklanması yerine,
nesillerimizin genç kafaları, bizzat devletin kontrolü altındaki, gerçek Ġslâm
Dini‟nin değerleriyle doldurulsaydı, bugün hiç böyle mi olurduk? Elbette
böyle olmazdık! Yıllarca dillendirilen, çağdaĢ medeniyet seviyesinin de
üstünde, îtibârı en yüksek, bir devlet olmamız, iĢten bile değildi... Bu
hususlar, aklı olanlar için, az bir düĢünceyle anlaĢılamaz mı, acabâ?
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUM
UN%20ÂHI.pdf
BoĢ Gönüllerin Tehlikesi,
http://mtemiz.com/bilim/BOġ%20GÖNÜLLERĠN%20TEHLĠKESĠ.
pdf
ĠĢte, bilimsel olarak da görüyorsunuz, önemli olan husus, her
birimizin beyinlerinin önceden gerçeklerle doldurmasıdır. Sen onu
zamânında doldurmazsan orayı, geçmiĢte acı tecrübelerle de gözlemlendiği
gibi, dolduracak çok hevesliler bulunuyor / bulunmaktadır…
Dikkat edilirse her menfur kalkıĢma sonunda, Milletimiz‟in üzerinde
birleĢtiği kavramlar, hep Ġslâmî Ve Millî Kültürümüz çerçevesinde
olmaktadır. Bu nedenle Türkiyemiz‟de, fikrî birliği sağlamak için, gerçek
Ġslâm‟a, Ehl-i Sünnet Yolu‟na ve Kültürümüze iliĢkin derslerin, Eğitim
Sistemi‟miz müfredâtına Zorunlu (Mecbûrî) Dersler olarak konmasıyla, genç
nesillerimizin beyinlerinde, yanlıĢlar ve / veyâ yanlıĢlıklar tarafından istilâ
edilecek boĢluklar bırakmadan, ilk önce, genç nesillerimizin beyinlerinin, adı
geçen bu doğrularımızla, doldurulması gerekmektedir.
Ġlk önce genç nesillerimize, Ġslâm, Ehl-i Sünnet Yolu ve Kültürümüz,
öğretilmediği müddetçe, boĢ kalan kafaların yanlıĢlarla doldurulmasıyla,
kargaĢaların, çeĢitli kalkıĢmaların, “Benim oğlum Binâ okur, döner döner
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yine okur” kâidesi gereğince, en azından, sık sık tekrarlanacağını hiç
unutmayalım!
13. yüzyıldan bu yana, Ġslâmî eğitimin sükûtu konusunun Batılılar
tarafından bizzat birinci plânda önemsenerek desteklenmesi, yalnızca
Memleketimiz‟e iliĢkin olarak olmamıĢtır. Bu tahrîbat, bütün dünyâdaki
Müslüman ülkelerine, ayrıntı farklarıyla, aynı tarzda uygulanmıĢtır. Örneğin,
“Ġngiliz Casusunun Îtitrafları” adlı kitapta da anlatıldığı gibi, Suûdî‟lerdeki
Vehhâbi Mezhebi‟nin bile, son yüzyıl içinde Ġslâm‟ın tahrifatı sonunda,
Ġngiliz casusları tarafından, Batı menfaatlerine en uygun biçimde
tasarlanarak, kurulduğunu çoğu inĢânımız gibi sen de bilmiyorsun!
Hattâ bu Ġslâmî câhillik o dereceye varmıĢtır ki, Ġslâm Devleti ya da
Ġslâm anıldığında, bu câhillerin akıllarına, Suûdî Arabista ya da Ġran gibi
ülkeler geliyor / gelmektedir. Hâlbuki konuyu inceleyenler biliyor ki:
Ġnönü‟nün bu meĢhur Tahribatı Ve Tahrifatı neticesinde, merdivenaltı
doğru-yanlıĢ karmakarıĢık kafa doldurmalara rağmen, bu konuda inceleme
yapanlar, bugün dünyâ üzerinde bu hâliyle bile, Ġslâmî Ģuur ve ahlâkın da,
nispeten, yalnızca Türkiyemiz‟de olduğunu bilmektedirler.
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%2
0TÜRKLER.pdf
Böyle olmasına rağmen, bunun yeterli olmadığını, yalnızca nisbî
üstünlüğümüzün, Milletimiz‟in temiz karakterli olmasına bağlı olmasından,
kaynaklandığını da, ya bilgisiz bırakılmıĢ ya da çoğu kere ideolojik
Ģartlanma nedeniyle, dönüĢüme uğratılmıĢ bir kısım insanlarımız, ne yazık ki
akledemiyorlar…
Ġslâm‟ın ne olduğunu bilmeyenler, Ġslâm dendiğinde veyâ anıldığında,
hemen akıllarına, adı Ġslâm olan, ama aslında Ġslâm konusunda câhil kalmıĢ
devletler ve onların câhilce uygulamaları gelmektedir.
Bu yanılgı aynen, Matematik Bilimi anıldığında, Matematik
Bilimi‟nin, câhil bırakılmıĢ, öyle ki, dört iĢlemden bile haberleri olmayan,
bilgisiz, istismarcı kimselerle karĢılaĢtırılmasına benzemiyor mu? Evet, aynen
ona benziyor…
Bizler o kadar câhil bırakılmıĢız ki, Ġslâm‟a, maddî ve mânevî, iki
kanadı ile sâhip olduğumuz, devirlerden hiç haberimiz yok… Evet bizler, o
kadar câhil bırakılmıĢız ki, bugünkü Müslümanlar olarak, Avrupa‟da
baĢlamıĢ olan, Son Rönesans Dönemi‟nin kaynağını oluĢturan, Ön Rönesans
Dönemi‟nin, atalarımız tarafından, kurulmuĢ olduğunu da bilmiyoruz.
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Evet, bizler, gerçekten bizler, o kadar câhil bırakılmıĢız ki, bugünkü
Müslümanlar olarak, Avrupa‟daki Son Rönesans Dönemi‟nin, genel anlamda
Ön Rönesans Dönemi‟ni kuran, atalarımızın çoğu eserlerinin, Batılıların
intihalleri–kaynak göstermeden kopya etmeleri-sonunda kurulduğunun bile
farkında değiliz… Böyle olduğu hâlde bizi öyle uyutmuĢlar, öyle bir
dönüĢtürmüĢler ki, bu nedenle hep onları örnek alma hatâlarına düĢüp,
kendimizi geliĢtirmeyi ihmal etmiĢ, beyinlerimizi onlara endekslemeye
alıĢtırmıĢız / alıĢtırılmıĢız… Böyle bir beyinsel teslîmiyetle, beyinsel RKompleks hatalığına yakalandığımızın farkında bile değiliz. Günümüzdeki
bilim ve teknoloji de ilk istimini, Müslüman ilim adamlarından almıĢ
bulunmaktadır. Öyle ki bugün Ay Coğrafyası‟ nda çoğu yer ve bölgelerin
adları, Müslüman bilim adamlarının adları ile süslenmiĢ bulunuyor… Meselâ
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken) Rönesans
Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamlarımızı, hele hele Ġnönü
Zihniyetiden, kim biliyor? Bu bilgilerin zerresi bile sende de yok!
Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve
Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%
20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%2
0sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Matematik Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf.
Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).p
df
Mutaffifîn Sûresi‟nin 4. Âyeti‟nde, “Hayır, doğrusu onların iĢleyip
kazandıkları (kötü) Ģeyler sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuĢtur.”
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deniyor. Dikkat ediniz bu söz, Evren‟de zerrelerden kürelere kadar, her Ģeyin
tasarlayıcısı, yaratıcı, organizatörü olan Alla‟ın (CC) sözüdür!
“Ġmâm-ı Rabbânî, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yapmamak kalbin
bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. Îmanın
alâmeti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır276” demektedir. ġimdi, her
Müslümanım diyen, bu sözü göre kendisin test etmelidir!
Bir hadîsi Ģerifte buyurulmutur ki, “Bir kimse, günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe
etmeyip tekrar günah iĢlerse, o leke büyür ve kalbin tamâmını kaplar. Kalp,
kapkara olur277.”
Diğer bir hadîsi Ģerifte ise, “Günaha devam edenlerin zamanla kalbi
mühürlenir. O, artık sevap iĢleyemez olur278.” buyurulmaktadır.
Bir Tirmizî Hadîsi‟nde de, “Mü‟min, bir günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen terk edip tövbe
ve istiğfar ederse kalbi cilâlanır, eski parlaklığına kavuĢur. Böyle yapmaz da
günah iĢlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe ço-ğalır ve neticede
kalbini büsbütün kaplar.” deniyor.
Bâtıl DavranıĢların Kaynağı
Ne yazık ki Ġnönü Ve Hempaları‟nın geçmiĢte yapmıĢ oldukları
maddî ve mânevî Tahrîfat Ve Tahrîbat, günümüzdeki bâtıl davranıĢların
kaynağını meydana getirmektedir.
Çocukluğumuzda yaylalarda, toprağa çakılı bir direk etrâfında
dönen, çıkrığa binerdik… Çıkrık, iki kiĢinin bindiği tahtaravalli gibi, bir
Ģeydi. Çıkrık dönerken, kiĢilerden birinin ayakları yere basarken, diğeri
havaya kalkar. Sonra pozisyon değiĢir, havadaki aĢağı iner, aĢağıdaki yukarı
yükselir. KiĢilerin direk etrâfındaki iniĢli-çıkıĢlı dönüĢ-leri, böyle devam
eder, gider.
Dikkat edilirse, kiĢilerin pozisyonları, hep birbirinin zıddı
durumundadır. Gerçekler yâni doğrular, daha genel ifâde etmek gerekirse,
hak kavramına giren söz, fikir ve davranıĢlar veyâhut da gerçekdıĢılıklar,
yâni yalanlar, yanlıĢlar, yalanbazlı üretilmiĢ bütün algılar, daha genel
kavramla söylemek gerekirse, bâtıl kavramı içine giren söz, fikir ve
davranıĢlar da, iĢte böyle birbirine zıt duran, çıkrığın durumları gibidirler.
276
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
277
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
278
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.

. Tirmizî, Tefsîr, 83.

239
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Aslında bu bir kânundur, çift çift yaratılıĢa iliĢkin âyetinlerin
sırrındandırlar279... Bir toplumda, gerçekler (doğrular) yükselirse, tıpkı
çıkrıktaki zıt durumlarda olduğu gibi, gerçekdıĢılıklar (yanlıĢlar) azalır, bu
sefer toplumda huzur artar.
Hayâtımızda, Kendi Öz Kültürümüz ya da Ġslâm olan Dinimiz, hiçbir
kere doğru-dürüst öğretilmemiĢ nesiller olarak, her birimiz, Ġnönü‟nün bu
Tahribat Ve Tahrifatı nedeniyle ne yazık ki, yarım birer insan olarak
yetiĢtirildik. Ne zaman ki, üniversitenin ilk yıllarında, Atatürkçü geçinen ama
gerçekten günümüzde daha çok anlaĢıldığı gibi, Ġnönücü zihniyetler
tarafından, bana revâ görülen, bir zulüm sâyesinde280, Allah‟a (CC) hamt
olsun ki, gözüm „faltaĢı‟ gibi, açılıvermesin mi? Bu durum da, “ġerde hayır,
hayırda Ģer vardır281” kânununun bir uygulamasıydı, aslında…
Hemen Ģunu belirteyim ki, benim gibi câhillik yıllarını yaĢayıp, onun
içinde uzun bir süre bocalayıp kaldıktan sonra da ardından, öyle ya da böyle
bir Ģekilde, hak (doğru) yolun farkına vararak, gerçekleri araĢtırıp
bulamayanların, aradaki farkı anlayarak, onun bilincinde olmaları mümkün
mü?
Bunun mümkün olamamasının bilimsel açıklamasının, böyle kiĢilerin
karĢılaĢtırma imkânlarının olamaması olduğunu, her hâlde takdir edersiniz,
değil mi? Bir de buna, “Ġnsan, bilmediklerinin düĢmanıdır” atasözünü de
eklerseniz, iĢin mâhiyeti daha da kolay olarak ortaya çıkar / çıkmaktadır!
Tam bu noktada bütün bu açıklamaların, “Hiç bilenlerle bilmeyenler
bir olur mu?282“ âyetinin bir yorumu olduğunu da, ayrıca çağrıĢtırmıĢ
olmuyor muyuz, sizce de?
Meğer ben de, bu âyetin sırrına iliĢkin olarak, Yunus ile aynı aĢkın
bir eri olduğumu, o anda anlar anlamaz, onun, Web sayfamın baĢına da
kondurmuĢ olduğum283, “Ballar balını buldum / Kovanım yağma olsun!”
beytini, Ģimdi gerçekliğe kavuĢmamın, bir niĢânesi olarak kabul etmiĢ
bulunmamdan daha mâkul ne olabilir?
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Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim
Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Hayır veyâ ġer, ġer veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
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Zumer Sûresi, âyet 9.
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Ama hâlâ içimdeki acı sönmüĢ değil! Günler geçtikçe daha da artıyor
bile! Çünkü Ģu anda bile, gözümde pırlantalar gibi parlayıp duran, o Orta
Öğretim‟deki mâsum bakıĢlı arkadaĢlarımdan baĢka, milyonlarca
insanımızın hepsinin, benim gibi, bir Zulüm Ve Dayak284 Nîmeti‟yle
karĢılaĢarak, gözlerini açmıĢ olduklarını, ne yazık ki, düĢünemeyiz!
Bu zulüm ve dayağa bir nîmet demem, sizi ĢaĢırtmasın!
Evet, doğru söylüyorum! Ne yazdığımdan eminim! Çünkü bu Zulüm
Ve Dayak, gerçek yolu araĢtırma fikrini veren, benim için ilk kıvılcım
olmuĢtur da, onun için… Bu da bir kânun olarak, „Olabilir ki siz, bir Ģeyden
hoĢlanmazsınız; oysaki o sizin için bir hayırdır...285„ âyetinin bir sırrıdır286,
tıpkı Yvanne Ridley‟in hidâyete gelmesindeki olayda olduğu gibi287…
ġimdi özetlemek gerekirse:
Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ kalmıĢ
kafaları, bu Zihniyet‟in araclığıyla, Batılıların bâtıl fikirleriye
doldurulmuĢtur. Batılılar bu câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri,
günümüzdeki HaĢhaĢîler ya da Paralel Yapı, IġĠD ve Bokoharam gibi,
yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla, bugün de, iĢtahla ve harâretle
yürütmektedirler.
Ġnönü‟nün Tahribatı Ve Tahrifatı nedeniyle, boĢ kalan gönüllerin,
neidüğü bilinmez Ģeylerle, doldurulması neticesinde:
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılması sonucunda,
konuĢmalarından tutunuz da bütün davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyi,
dünyevî ve nefsî düĢüncelerine endekslenmiĢ, bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir
günah yüzünden, her hâllerinde bilimsel „negatif dalgaların‟ esiri olmuĢ;
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim
Târihi: 20.09.2014 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
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Bakara Sûresi, âyet 216.
286
Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf
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http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).doc, En Son EriĢim Târihi: 31.07.2013 /
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Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
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ideolojik, kutuplaĢmıĢ, robotlaĢmıĢ, her bir arkadaĢımızı gördüğümüzde ya
da bu arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde;
- Sırf masonların yaĢam ortamlarını hazırlamak için, Ġslâmî ve
Kültürel değerlerimizden eser kalmamıĢ ve de ayrıĢtırılmıĢ veyâ
kutuplaĢtırılmıĢ, sağdaki ya da soldaki gençlerimizin birbirleriyle
çarpıĢtırılmasıyla, telef edilen, binlerce gencimizi, her düĢündüğümüzde;

Bizim Ġslâm Ve Kültürümüz‟de ırkçılık yok ama Ġslâm KardeĢliği vardır.

- Ġnönü‟nün, “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebediyyen
ezilmesidir” Ģeklindeki belgeselleĢmiĢ sözüyle, boĢ bırakılmıĢ gönüllerde
Kürt DüĢmanlığı‟nın temellerinin atılması ve de onun Ġslâmî Tahrifat Ve
Tahribatı nedeniyle, mâneviyatsızlık boĢluğu içinde bırakıldıkları için,
mâneviyatsızlık nedeniyle, bugün kolayca terörist olmuĢ, yüz binlerce, Kürt
çocuğunun baĢlarına gelenleri, her gördüğümüzde;
- Bizzat Ġnönü Ve Hempaları, kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi,
gönülleri boĢaltılmıĢ olmasından dolayı Halkımız‟ın önemli bir kısmının
direnim ve tepkisine mâruz kalmadan, Türkiyemizi kolayca Yarı Amerikan
Sömürgesi yapmıĢtır. Bundan dolayı288, Memleketimiz‟in hâlâ muasır
medeniyet seviyesine çıkamaması ve güçsüz bırakılmasından nedeniyle, her
fırsatı doğduğunda, Türkiyemiz‟in karĢısına çıkarılan, her Haçlı Birliği‟ni
gördüğümüzde, bugünkü hayat memât mücâdelesinde de, hep Haçlı
zihniyetleriyle, uğraĢtırıldığımızı düĢündüğümüzde;
288
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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- Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat,
Örf, Âdet ve Gelenekler olarak, bir Milleti meydana getiren, değerler yığını
olduğununun ıĢığı altında, Ġslâmî kıyımdan baĢka, ayrıca Ġnönü tarafından,
Milletimize revâ görülen, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi de
değerlendirildiğinde, bütün bu Tahribat Ve Tahrifatlar sonunda, Milletimizin
Din, Târih, Dil, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve geleneklerinin hepsinin
Milletimiz nezdinde yozlaĢtılmıĢ olduğunu da gördüğümüzde, böylece
Türkiyemiz‟in Yarı Amerikan Sömürgesi yapılması îtirâfının vehâmetini,
bugün bir kere daha, anladığımızda;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlini hele bir
düĢünsenize! Ġnönü tarafından bu menfur plânların uygulanamamasını
mümkün kılacağından hareketle, böyle bir donanımla, sırf Vatan ve Millet
için çalıĢıldığını bir tahayyül ediniz. Aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil,
yukarıda bahsedilen, katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacak
olan, binlerce Türk ve Kürt vatandaĢları ve çocuklarının içlerinden ne cevher
çıkmazdı! Bunların içinden, Muasır medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir ne
büyük Devlet Adamlarımızın çıkarak, Türkiye‟mizi nasıl bir Birinci Sınıf
Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını da düĢündüğümüzde;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinde, Vatan
ve Milletimiz‟in muasır medeniyet seviyesine çıkarılması için, canla baĢla
çalıĢan, Adnan Menderes ve arkadaĢlarını îdam sehpâsına götürülmesinin de,
mümkün olmayacağı düĢünüldüğünde,
- En son karĢılaĢmıĢ olduğumuz, Paralel Yapı‟nın maddî ve mânevî
tahribat ve tahrifatının da, temelde Ġnönü Zihniyeti‟nden beslenmiĢ olduğunu
da düĢünerek, Milletimiz‟in gönüllerinin tâ ilk baĢta Kültürümüzle dolu
olmuĢ olduğunu bir düĢününüz!
Millet olarak bugüne, 80-90 yıldır bölücükle değil de, Ġslâm KardeĢliği
ile gelmiĢ olsaydık, bugün ne bir Paralel terör örgütü ile karĢılacak ve ne de
bu örgütün, Vatan ve Milletimiz‟e yüklemiĢ olduğu, maddî ve mânevî
kayıplarla yıpranacaktık…
Aynı zamanda, Dinî, Ahlâkî, Târihi, Kültürel, Sosyal, Ekonomik,
Teknolojik, Bilimsel ve Îtibârî kayıplarımızın da söz konusu olmayacağını
düĢündüğümüzde, boĢ gönüllerin ilk baĢta Kültürümüzle doldurlmasının
önemini, Ģimdi anlatabildim mi, bilemiyorum?
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Beyinleri kontrol edilenlerle özgür olanlar, hiç bir olur mu?

Sonuç
ĠĢte önemli olan husus, her birimizin beyinlerinin önceden gerçeklerle
doldurmasıdır. Sen onu zamânında doldurmazsan, orayı dolduracak çok
hevesliler bulunmaktadır… Dikkat edilirse, her kalkıĢma sonunda,
Milletimiz‟in birleĢtiği kavramlar, hep Millî Kültürümüz çerçevesinde
olmaktadır.
Bu nedenle, Türkiyemiz‟de Kültürel fikrî birliği sağlamak için, gerçek
Ġslâm‟a, Ehl-i Sünnet Yolu‟na ve Kültürümüze iliĢkin derslerin, Eğitim
Sistemi‟mize Zorunlu (Mecbûrî) Dersler olarak konmasıyla, genç
nesillerimizin beyinlerinde, yanlıĢlar ve / veyâ yanlıĢlıklar tarfından istilâ
edilecek boĢluklar bırakmadan, ilk önce, genç nesillerimizin beyinlerinin, adı
geçen, bu doğrularımızla doldurulması gerekmektedir.
Ġlk önce genç nesillerimize, Ġslâm, Ehl-i Sünnet Yolu ve Kültü-rümüz
öğretilmediği müddetçe, boĢ kalan gençlerin kafaları, yanlıĢlarla
doldurulmaya hazır olacaktır. ĠĢte bu yüzden kargaĢaların, çeĢitli kalkıĢmalar
Ģuna benziyor: “Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur.” Bu
kâidenin bu Zihniyet için, en azından, sık sık tekrarlanacağını hiç
unutmayalım, e mi!
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ĠDEOLOJĠ VE SLOGAN KUġAĞI
Özler:
“Ġdeolojiler bizi ayırır.
Hayaller ve kederler bizi bir araya getirir.”

Eugene Ionesco
“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır©.”
|

Hadis-i ġerif|

Ġdeoloji, bakıĢ açısını
ve insanî iliĢkileri daraltıp küçültmektir.
“Eğer bir yerde, küçük insanların büyük
gölgeleri oluĢuyorsa, orada güneĢ batıyor demektir.”
Çin Atasözü
“Affetmek ve unutmak iyi insanların intikâmıdır.”
Schiller
“Akıllı düĢman, aptal dosttan iyidir.”
Kuzey Afrika Atasözü”

Ġslâm ve Solculuk
Kur‟an‟ı Kerim‟in insanları sağcı ve solcu olarak ikiye ayırmıĢ
olduğunu bildiğim hâlde, temelinin kapitalizm ve sömürüye dayanması
sebebiyle, hayâtımda Ģu Batılı anlamdaki kapitalist sağcılıktan, Ģimdiye
kadar, zerre kadar hoĢlanmadım. Bunun sebebi elbetteki, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün kapitalizm, ideoloji ve sömürünün karĢısında olmasıdır.


Birbirlerimizi severek birlik ve berâberliğimizi korumak için illâ da baĢımıza savaĢ, zelzele, sel,
Tusunami gibi bir felâketi mi bekleyeceğiz? “Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.” âyeti,
Milletimizi kutuplaĢtırmaya uğraĢanları hiç mi ilgilendirmiyor?
©
Sevdalar, Y., Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/notes/a%C5%9Fk-kaleme-de%C4%9Fince/birlikte-rahmet-ayr%C4%B1l%C4%B1ktaazap-vard%C4%B1r-hadis-i-%C5%9Ferif/167879099970206, En Son EriĢim Târihi: 08.09.2013.
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Kur‟an‟ı Kerim‟deki sağcılık ve solculuk ile Batılı anlamdaki sağcılık
ve solculuğu, sakın ha, aynı anlamda anlamamalıdır! Kur‟an‟ı Kerim‟deki
sağcılıktan maksat, Gerçek KurtuluĢ Yolu‟dur289 yâni Sırat-ı Müstakîm‟dir,
baĢka bir ifâdeyle, Doğru Yol‟dur. Solculuktan maksat ise, kapitaizmin
yumuĢatılmıĢ bir Ģeklidir. Gerçeklerin karĢısında ne kadar bozuk yollar, yâni
bâtıl yol varsa kapitalizm, bu bâtıl yolların hepsidir. Kapıtalizmin özünde
benlik ve mefatperestlik hâkimdir.
ġu Türkiyemiz‟de, haksızlık yapıldığında, fakirin, köylünün, iĢçinin
hakkını, gerçekten inanarak samîmi bir Ģekilde savunan ne kadar „gerçek
solcu ve sosyal demokrat‟ varsa, bunların tümü elbetteki, kapitalist sömürücü
sağcılardan ve masonlardan, bir gömlek daha değerlidirler. Gerçek solculuk
bu yüzden, Ġslâm ve Kur‟an‟a kapitalist sağcılardan daha yakındır.
Ashâb-ı Kirâm‟ın Halîfe Hz. Ömer (RAΩ)‟a “Doğru yoldan
ayrılırsan, seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.” Ģeklindeki çıkıĢlarıyla,
gerçek solcu ve sosyal demokratların cesâretleri arasında belki Ģeklen bir fark
yoktur.
Ama asıl fark Ģuradadır:
Halîfe Hz. Ömer (RA)‟a “… seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.”
diyen Ashâb-ı Kirâm, Halîfe‟yi doğru yola getirmek için uygulayacağı
baskının dozunu ve Ģiddetini ayarlamak için, baĢvuracağı meĢrûiyetin
kaynağı olan Ġslâm ġerîatı‟nı biliyor, onu esas alıyordu.
Peki! Günümüzdeki solcu ve sosyal demokratların hattâ birkaç on yıl
önceden beri, Atatürk ile Ġnönü‟nün devletçilik konusundaki görüĢ ayrılığı
olayından sonra, özellikle Ġnönü fikriyâtı ve devletçiliği doğrultusunda
geliĢen, Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz‟in290 sloganlaĢmıĢ cesâret ve
cüretlerinin, meĢrûiyet kaynağı açısından, temel dayanakları nelerdir?
ĠĢte asıl fark bu sorunun cevâbında yatmaktadır:

Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20AĢırı%20Uçlar.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20AĢırı%20Uçlar.doc, En Son
EriĢim Târihi: 01.09.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.

Koçak C., Atatürk ile Ġnönü Arasındaki AnlaĢmazlık) ,
290
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.08.2013.
289
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Bu cesâret ve cüretlerinin temel dayanakları için solcu ve sosyal
demokratlarımız, hattâ Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz291 dahî, dayandıkları bilgi
ve ilhâmlarını, ne yazık ki, Batılı kapitalizm ve sömürü düzeni ve
ĢartlanmıĢlığıdan almaktadırlar.
Yukarıda solcu ve sosyal demokratların eylemlerinin, söylem
düzleminde, Ġslâm ve Kur‟an‟a, Kapitalist Sağcılık‟tan, daha yakın olduğunu
söylemiĢtik. Bununla birlikte solcu ve sosyal demokrat zihniyet, geçmiĢte
Ġslâm‟a hor bakmıĢ, çalıĢmalarını Kapitalist Sağcılık doğrultusunda
sürdürmüĢtür. Hattâ niyetlerini, “Her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun,
Memleket dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına
ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar
değiliz€.” Ģeklinde, açık bir Ģekilde, açığa vurmuĢlardır. Ġslâm ve
uygulamalarına karĢı olan tavırlarını, zaman zaman da pekiĢtirmiĢlerdir.
1945 târihli bir genelgede, “Gazetelerin son günlerdeki neĢriyatı (yayınları)
arasında dinden bahis bâzı yazı, mütaala, îma ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek târihi, gerek temsilî veyâ gerek
mütaala kâbilinden olan her türlü makâle ve fıkra ve tefrikaların (dizi
yazıların) neĢrinden tevakkî edilmesi (kaçınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi
tefrikaların on gün zarfında nihâyetlendirilmesi¥...” denmektedir292. Ayni
zihniyetin bu günkü uzantıları yakın geçmiĢte, Ġslâm ve Kur‟an‟a karĢı
görünmemekle birlikte, bu tutum ve davranıĢlarını samîmiyetsiz
davranıĢlarıyla sürdürmekteydiler. Ama bugün onlar, Ġslâm ve Kur‟an
karĢıtlıklarını, yerine göre, açıklamaktan da artık pek çekinmiyorlar.
Eylem ve söylem düzleminde her ne kadar, Ġslâm ve Kur‟an‟a
kapitalist sağcılıktan daha yakın görünseler bile, bu Zihniyet‟in
fikriyatlarının ilham kaynakları, Batılı bozuk kapitalist ve sömürü
kaynaklarıdır. Ve ayrıca Ģimdiy kadar Ġslâm ve uygulamaları konusunda, hep
belirsiz bir tutum izlemeleri nedeniyle, bu karmaĢık ve samîmiyet telkin
etmeyen fikrî yapıları, Yüzde doksan dokuzu Ġslâm ve Kur‟an‟a inanmıĢ
bulunan, Milletimiz‟e, geçmiĢte pek güven vermemiĢ, bugün de hiç
291
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
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vememektedir. Bu durum, Peygamberimiz (SAV)‟in „Benim Ümmetim
yanlıĢta birleĢmez.‟ hadîsinin de bir ispatı mâhiyetindedir.
Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız ve Ġkinci Tip
Atatürkçülerimiz, Atatürk Dönemi‟ni izleyen, ġeflik Dönemi‟nde eğitimdeki
ve dârî konumlardaki, insanların ve o dönemin zenginlerinin rahatlık ve
üstünlük avantajlarıyla kazanılan ve Ġnönü yakınlığı ile oluĢan, „ideolojik
seçkin sınıfın‟ bugünkü uzantısını meydana getiriyorlar.
Müslüman oldukları hâlde bu solcu, demokrat ve Ġkinci Tip
Atatürkçülerimiz, tutum ve davranıĢlarıyla, Ġslâm ve Kur‟an‟ı meĢrûlaĢtırmak
istemedikleri gibi bir fikriyat içinde oldukları Ģeklindeki görünüĢlerini
(imajlarını), Atatürk‟ün karĢı olmasına rağmen, arzû ettikleri eski Rusya
modeli daha katı devletçilik konusundaki sempatik tavırlarını, Milletimiz‟in
hâfızasından silememiĢlerdir.

Rus komutan gerçeği söylemiyor mu?
Cumhûriyet rejimine göre, daha katı devletçi olan, bu seçkin sınıf
kendilerine, Milletimiz‟in hassas hissiyâtları doğrultusunda çekidüzen
verecekleri yerde, Milletimiz‟in bu özellik ve hassâsiyetini, bâzen bilgisizlik,
yetersizlik, hattâ geri kafalılık olarak, yorumlamaktan geri kalmadıklarına
bile rastladık, rastlıyoruz da… Bugün de bu konularında net değildirler.
Özellikle Ġslâm Ve Kültürümüz konusundaki belirsizliklerine devam
etmektedirler. Sen bir taraftan her türlü özgürlüğü, diktatörsüzlükleri
destekliyor görüneceksin, diğer taraftan, özgürlük konusundaki
samîmiyetsizliğini, örneğin baĢörtüsü gibi konularda ve hemen hemen her
sahâda, diktatörce davranıĢlarınla, baĢrolü oynayacaksın! Bu ikiyüzlülük
ancak, bu Zihniyet tarafından yapılan, değerlendirmelerde de görülüp
anlaĢıldığı gibi, Milletin kafasının çalıĢmadığını sanarak, onu doğrudan
doğruya bir aĢağılama biçimidir.
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Bu zihniyet mensupları, seçkin sınıf kavramının birer zerresini, bir
hakmıĢ gibi, kafalarının bir tarafında taĢıdıkları için, Milletimiz hakkında,
yukarıda bahsedilen bu büyük yanılgıdan ne yazık ki, Ģu anda bile kurtulmuĢ
değillerdir. Buna karĢı, onların farkına varamadıkları kafa karıĢıklıklarını ve
samîmiyetsizliklerini, Milletimiz‟in çoğunluğu, çok iyi biliyor / bilmektedir.
Milletimiz, onlara karĢı, îtidalli duruĢunu bugün de sürdürmektedir. Bu
nedenle, onlar nezdinde kafası çalıĢmayan bu Millet, sol kesime, hiç bir kere,
tam anlamıyla, bir salâhiyet vermemiĢtir ve onların bu kararsız ve karmaĢık
fikriyatlarını sürdürdüğü müddetçe de, vermeme kararlılığı içindedir.
Bunların tümü Atatürkçü geçiniyor ama aslında bu konuda da defolu
(Kusurlu, özürlü, bozuk) bulunuyorlar.
“Atatürk‟ün piçleri! Atatürk‟ün piçleri!”, hâlâ kulaklarımda
çınlıyor293; “Eğer Atatürk isteseymiĢ Komünizmi getirebilirmiĢ ama
Cumhûriyet‟i kurmuĢmuĢ…” sözleriyle birlikte…
Öğrenciyken bana zulmeden Atatürkçü ve devrimci (!)
geçinenlerimiz, meğer Ġkinci Tip Atatürkçü zihniyetindenmiĢler ki, Atatürk‟e
küfretmekte bir sakınca görmüyorlarmıĢ…
Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz‟in bugünkü durumları da bana,
zulmedenlerin, “Eğer Atatürk isteseymiĢ Komünizmi getirebilirmiĢ ama
Cumhûriyet‟i kurmuĢmuĢ…” Ģeklindeki çirkin sözlerini teyit eder mâhiyette
devam ettiği izlenimini veriyor. Bununla berâber, Atatürk‟ün çizgisinden
ayrılıĢlarını kapatmak, dikkatlerden uzak tutmak için de, Atatürkçü
geçinmekten baĢka çâreleri de yoktur. Son yıllarda çok fazla duyduğum,
“Atatürkçülüğü mecrâsından saptırdılar.” Ģeklindeki görüĢler de aynı
gerçeğin bir yansımasıdır. Atatürkçü düĢünce Derneği‟nin PKK‟lılara burs
verdiği yolunda yakın geçmiĢte basında çıkan haberler de, kafaları hayli
karıĢtırmıĢ ve karıĢtırmaktaydı.
Ben asıl, Ģimdiye kadar açıklanmamıĢ, Atatürk‟ün vasiyetinin
açıklandığı andaki Atatürkçülerimiz‟in alacakları tavrı merak ediyorum.
Atatürk vasiyetinde, Halifeliği294 tekrar diriltmeğe kalkarsa, buna Ġkinci Tip
Atatürkçülerimiz ne diyecekler, bakalım?

293
Temiz, M., Atatürkçü Ha!.., TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!.., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.09.2013.
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http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.doc, En Son EriĢim Târihi: 06.09.2013.

249
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ey Amerika, insanlık dıĢı canavarlıklarının Geri Ödeme dönemi baĢladı!

BaĢarının ġartı
Türkiye‟mizde Millet‟e hizmet yetkisinde baĢarının Ģartı,
Milletimiz‟in Kültürünü, içten ve samîmi olarak, özümsemekten geçiyor.
Ama ne yazık ki solcu, sosyal demokratlarımız ve Ġkinci Tip
Atatürkçülerimiz, maalesef, Milletimiz‟in Kültürümüz‟e en uzak kesimini
meydana getiriyorlar. Bu kesimlerin esas özellikleri, Kültürümüz‟ü dıĢlayan,
ideolojilere kaymıĢ olmalarıdır. Dolayısıyla, Milletimize hizmet konusunda
yakın bir gelecekte, Milletimiz‟in Kültürünü samîmi olarak benimsemedikçe
ve de bu konuda Milletimiz‟e güven vermedikçe, bu kesimlerin bir baĢarı
elde edecekleri ihtimali hiç olmayacaktır. Zâten ajan iĢbirlikçiler, bu gerçeği
görmüĢ olmalılar ki, yanıltılmıĢ birçok kardeĢimiz, seçimleri bile
beklemeden, Türkiye Gemisi‟nin kaptanını alaĢağı edebilmek için, özellikle,
dıĢ güçler tarafından plânlanan, Tak-sim Gezi Parkı Olaylarını, gözleri kapalı
olarak, desteklemiĢ bulunmaktadırlar.
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Ġdeoloji Ve Slogan KuĢağı
“Akıllılar dövüĢmeden önce
kazanırlar, câhiller kazanmak için dövüĢürler.”
Zhuge Liag”

Yakın geçmiĢteki ve günümüzdeki solcu, sosyal demokratlarımızı ve
Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz‟i, bir Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı olarak görmek
mümkündür. Bu kuĢak her bir yürüyüĢünde hep, yıllar boyunca zerre kadar
geliĢme göstermeyen, sloganlaĢmıĢ kelimeleri tekrarlaya tekrarlaya, ezberle
sınıf geçen öğrenciler gibi, akıllarının çalı-Ģamaz biçimde bloke olmasından
dolayı, Milletimiz‟in bu gerçek ihtiyaçlarını hiç görememiĢlerdir ve
göremiyorlar da...
Bir insanı bu ezberci ve monoton duruma, ideolojiden baĢka, öfke ve
cezbe (trans hâli) de getirir. Nitekim bu Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı‟nda
özellikle öfke ve kini de görüyoruz. Aklı çalıĢamaz duruma getirmek için,
bunların bir ya da ikisinin mükemmel olarak yettiğini de, gerçek örnekleriyle,
artık her gün görmek mümkündür. Bu kardeĢleri-mizin, medyanın,
kıĢkırtıcıların ve beĢinci kolun (casusların) faaliyet-leri ile yıkanmıĢ
beyinlerini, Milletimizin Kültür sahâlarına, çevirip de bir nebzecik fayda
sağlamaya, hiç akılları basmıyor. Önceleri bunların akılları bir parça
çalıĢırken, elden giden Türkçe‟miz295 için296, cılız da olsa, ara sıra seslerini
duyuyorduk297. ġimdi o da kesildi (suyunu çekti)… Demek ki bu Zihniyet,
Türkçemiz konusunda da samîmi değil-lermiĢ… Son Ecünnü de etkisiz
duruma gelmiĢ olmalı ki, bugünlerde daha baĢka yeni ecünnüler gerekli298…
Öyle ya!

Altındal A., Atatürk'ün vasiyetinde ne var?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Bu kardeĢlerimizin bunları düĢünüp değerlendirecek kadar yetileri
(kabiliyetleri), artık yok gibi… Yaptıklarının özeti, her ağızlarının açılıĢında,
isim bile verip kiĢiselleĢtirdikten sonra, bâzen „hâin‟ kelimesi bile dâhil
edilerek, her türlü hakâreti, aĢağılamayı, belli bir Ģablon ölçüsünde,
sıralamaktan ibârettir.
Bu Zihniyet‟in fikir ve düĢünceleri de, çeliĢkilerle iç içedir. Daha çok
Eski Türkiye‟nin son dönemlerinde görüldüğü gibi, meselâ bir taraftan,
PKK‟nın Ada‟daki liderini yerden yere vuruyorlar, diğer taraftan, Taksim
Gezi YürüyüĢü sırasında Apo‟nun boy boy resimlerinin, Atatürk‟ün
resimleriyle, yan yana taĢınmasından rahatsızlık duy-muyorlar, ses
çıkarmıyorlardı. Nasıl olsa, aptal ve kafası çalıĢmaz saydıkları, bu Millet
onlara göre bu çeliĢkileri göremezdi. Değil mi? Acabâ öyle mi?
Nerede Türkiye aleyhine hazırlanmıĢ bir tezgâh varsa bunlar,
öfkelendikleri BaĢbakan‟dan-Ģimdi CumhurbaĢkanı‟ndan-kurtulacağız deyip,
„Türkiye Gemisi‟nin her tarafından su alması pahâsına bile, ellerindeki irili
ufaklı, „balta ve keserlerle‟ ya da ne bulurlarsa, gemiyi delmeye çalıĢmaktan
hiç tereddüt etmiyorlardı, bugün de, daha da ustalamıĢ olarak, öylelerya...
NeymiĢ? Sırf kaptandan kurtulmak için, gemiyi parçalamayı bile göze
almak… Geminin kaptanını ancak bu Ģekilde alaĢağı edeceklermiĢ299… Ya
gemi batarsa ne olacak?
NeymiĢ? Sırf Tayyip gitsinmiĢ de, bunu için Türkiye‟nin Suriyede‟ki
savaĢı kaybetmesine razıymıĢ…
Doğrusu, bu Zihniyet‟in içinde bulunduğu durum akıl kârı değil! Vay
sizin „akıllarınıza‟, buluĢlarınıza bin kurban diyemiyorum (!)…Çünkü akıl
yok ki! Bunların büyük çoğunluğu da Atatürkçü geçinenlerimiz, hem de…
Bu kesim, ne yazık ki artık, akıl ve mantık ile bakmaktan çok uzaklaĢmıĢ
bulunuyor. Neden mi?
1960‟lı yıllardan beri süregelen Orta Öğretim‟deki çoğu arkadaĢımın,
bir kısmının, bugün Ġdeolojik Ve Slogan KuĢağı içinde olduklarını
görüyorum. Bu arkadaĢlarımın içinde, annesini de, ikinci bir anne gibi sevip
saydığım birisi daha vardı. Müdür Muâvini Nuri Günay Hocamın bizzat
görevlendirmesiyle, bugün bir rotaryenin eĢi olan bu kıza Orta Öğretim‟de,
yıllarca evlerine gidip-gelerek ders çalıĢtırmıĢ bulunuyordum. Benim gerçek
bir mü‟min olduğumu anlayana kadar da, arasıra onunla telefonla da çok
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz!.. Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz!..,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
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samîmi olarak görüĢmekteydim. Bu bayan ne zaman benim gerçek bir
mü‟min olduğumu anlar anlamaz Face Book arkadaĢlığından da Ģu anda
silip-atmıĢ bulunuyor. Bu sözü geçen kiĢi-bayan, beni tam olarak anlamadan
önce, bir bayram sabahı bana telefon açarak “Atatürkçü müsün, değil misin?”
diye soru sormaya kalkmasın mı?
Bu kafa yıkanmıĢa siz ne diyebilirsiniz, Ģimdi? “Hooplaaa! Buyurun
cenâze namazına demez misiniz?”
Bu arkadaĢımız, ne yazık ki, mevcut aklını, geliĢtirmesi bir tarafa,
olduğu gibi, koruyamamıĢlardan birisi, iĢte… „Atatürkçü müyüm, değil
miyim‟ diye, elli küsur seneden sonra telefonu açıp sormayı deniyor, bakınız!

Bu kadar yazı yazdığım, inceleme yaptığım hâlde, akılları mantıksız çalıĢır bir
duruma dönüĢmüĢ olan bu Ġnönü Zihniyetlileri, benden daha güzel tasvir edenler de
varmıĢ, görüyorsunuz! Hem de genç, görüyorsunuz! Tebrik ediyorum, doğrusu böyle
uyanık aydın insanlarımızı!
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf

Sınıfta öğrencilerime otuz küsur yıl boyunca yeri geldiğinde Ģu bilgiyi
aktarıyordum:
“Ġdeoloji, öfke ve cezbe hâli, aklı kısa devre eder. Bu nedenle bu
Zihniyet‟in akıllıları mantıksız çalıĢır bir duruma dönüĢmüĢtür.
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Bu sözde arkadaĢın bu davranıĢıyla bu sözümü, bilimsel olarak da,
somutlaĢtırmıĢ ve kanıksamıĢ oldum, böylece…
Ama bu bilginin uygulamasının en etkili örneğini samîmi bir
arkadaĢımda göreceğim, aklımın kenârından bile geçmiyordu… Çok
üzüldüm… Beni ancak, “Hatâsız insan olmaz.” sözü teselli etti ve bu olayı
da geçmiĢin çöplüğüne, bu yüzden, atıvermiĢtim. Meğer bu kadar da
değilmiĢ, bu aklî hastalık… Bu ideoloji hastalığının daha Ģiddetli olduğunu,
2018 yılında, adı geçen bu arkadaĢımızın beni, Face Book arkadaĢlığından
da, sildiğini gördüğümde anlamıĢımdır!
ĠĢte bu tür ve benzeri davranıĢlar, ideolojik ve sloganlaĢmıĢ beyin
yapısının akıl ve mantıktan sıyrılıĢının tezâhürlerindendir.
Öyle kolay mı benim Atatürkçü olup olmadığımı bedâvadan hemen
öğrenmek? Biraz aklını çalıĢtır da birkaç yazımı bi oku bakalım! Eğer slogan
atmaktan vakit bulabilirsen, belki o zaman akılının kılcalları da harekete
gelerek düĢünme yeteneğin geliĢmeye baĢlar, e mi…
“Eğer Atatürkçülüğü, nefsî ya da herhangi bir rant (getirim) ya da
menfaate dayalı kiĢiselleĢtirilmiĢ kinlerinize âlet etmek olarak anlıyor ve ona
göre hareket ediyorsanız, vay hâlinize, vay Türkiye‟mize!”
Telefonda bu arkadaĢıma bu Ģekilde bir cevap vermem gerekiyordu
ama yine de insanlık ve nezâketim buna izin vermemiĢ, buradan bana
yalnızca sermâye sayılabilecek tecrübî bir katma değer kalmıĢtır. Ama Ģu
teselli, beni rahatlatmıĢ bulunuyor:
Kazandığım bu tecrübe ve örnekleri yazılarımda paylaĢarak, belki bir
baĢkasının faydalanmasını sağlayabilirsem, iyilik adına oradan da bir
hissemiz olabilir. Bu nedenle bu olaya da iyi niyet (pozitif300 düĢünce)
penceresinden bakarsak, yine de bu satırları yazmama sebep olan, söz ve
fikirlerimin bilimsel deneylenmesinin sağlayarak, bana epey tecrübe
kazandıran, o arkadaĢıma yine teĢekkür etmeden geçmek de vicdanıma hoĢ
gelmiyor.
Amacım aslâ, insanları tenkit etmek için, sırf yazı yazmak değil…
Bütün amacım, WEB sayfamın baĢında verilmiĢ olan, Vel Asr Sûresi‟nde
geçen “… birbirine hakkı (gerçeği) tavsiye edenler ve sabredenler
müstesnâ…” ilâhî sözünün bana yüklemiĢ olduğu sorumluluk hissidir. Bu

300
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf YA DA ADRES II, En Son EriĢim Târihi:
06.09.2013.
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duygu beni, Tahsilli Kültür Câhillerimiz301 ile bir fikir alıĢ-veriĢine
sürüklemiĢtir302. Önceleri, “Bereket versin ki, fikir arkadaĢlarımı tahsilli
kesimden seçmiĢim” diyordum… Onlarla olan çalıĢmalarımız, verimi
artıracak, yorgunluğumuzu azaltacak diyordum. Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı
içindeki değerli arkadaĢlarımızın tahsil seviyeleri de, verim konusunda,
benim için, ayrı bir ümit kaynağımı oluĢturuyordu… Meğer câhillikte ve
bilgisizlikte nasıl aptallık hâkimse, tahsilli Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı‟nda ise,
tam bir beyin hastalığı hâkimmiĢ… Bunu da öğrenmiĢ bulunuyorum…

Bugün daha iyi anlamıĢ bulunuyorum ki, geçmiĢte Mehmed Efendi gerçekten hep
ilmî ve bilimsel konuĢuyormuĢ / konuĢmuĢ…

Bununla berâber bir de Ģu var:
Peygamber (SAV) Efendimiz, “Ben ümmetimden günahı büyük
olanlara Ģefaat edeceğim.” demiĢ…
Câhil kardeĢlerimizi seçiĢim hiç olmazsa, bu hadis ile uyuĢmakta…
Bu nedenle benim hedef aldığım kardeĢlerimiz, yolunu seçmiĢ olan bilgili ve
dindar kimselerden ziyâde, benim gibi tahsilli câhillerimizdir ki, daha çok
faydası olsun... Belki! Buna yönlenmemde:

301
Temiz, M., Tahsilli Kültür Câhillerimizin Sitesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.09.2013.
302
Temiz, M., Diplomalı Câhillerin UyanıĢ Farkındalığına GiriĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/UYANIS.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/UYANIS.doc, En Son EriĢim Târihi:
01.09.2013.
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“Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki sizler îman
etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ
olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir Ģey söyleyeyim mi?
Aranızda selâmı yayınız!” ve:
“Kendi nefsiniz için sevdiğinizi kardeĢiniz için de sevmedikçe kâmil
îman sâhibi olamazsınız.” hadisleri ile WEB sayfama koymuĢ olduğum Vel
Asr Sûresi‟ndeki „…birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!”
âyeti etkili olmuĢtur.
Ġnsan
Ġslâm Ve Kültürümüz‟e göre insan, yaratılmıĢların en değerlisidir.
Ġslâm‟ın en ağır müeyyideleri onun değerinin korunmasına yöneliktir. Bir
Müslüman, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini ihmal etmiĢ olmasından dolayı, tövbe
yapıp af dilerse Allâhü Teâlâ, insan hakları konusunda haksızlık yaptığı
kimse ile helallaĢmadan, o kiĢinin tövbesini bile kabul etmiyor,
biliyorsunuz… Örneğin Ġslâm‟da Ģehitlik en büyük derecelerden biridir. Eğer
varsa, insanlara yapmıĢ olduğu haksızlık konusunda, haksızlık yaptığı, kimse
ile helallaĢmamıĢ bir Ģehidin bile, üzerindeki insan hakkı affedilmiyor.
Pratik hayatta insan hakları konusunda en çok yapılan günahlardan
biri gıybettir. Gıybet, „Bir kimsenin arkasından hoĢuna gitmeyecek Ģeyleri
söylemek, yân, kendimize söylendiği zaman hoĢlanmayacağımız bir Ģeyi, din
kardeĢimiz hakkında arkasından konuĢmamız anla-mına gelir. Halk arasında
dedikodu, gıybet ile aynı anlamda kullanılır.‟ „Gıybet olunan kimse,
bedeninde, nesebinde, ahlâkında, iĢinde, sözünde, dininde, dünyâsında, hattâ
elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği
zaman, bunu iĢitince üzülürse, gıybet olur. Duyunca üzüleceği bir sözü
yüzüne karĢı da söylemek günahtır©.‟ Gıybetin günâhı, zinâ yapmaktan daha
beter görülmüĢtür. Bir kimsenin, bir insanın yapmadığı olumsuz (hoĢ
olmayan) bir Ģeyi, o kiĢinin gıyâbında söylemesine ise, iftirâ deniyor.
Zinâdan beter görülen gıybete göre Ģimdi siz, iftirânın daha Ģiddetli bir
karĢılığı (günahı) olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Hepimiz, ne yazık ki, az çok bu gıybet hastalığına tutulmuĢ
bulunuyoruz. Ama bu hatâyı (günahı), Ġdeoloji Ve Slogan KuĢağı içindeki,

Vel Asr Sûresi: “Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler, sâlih amel iĢleyenler
ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!”

Temiz, M., Gıybet Nedir, Hangi Konularda Gıybet Haram Olmaz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/187/giybet-nedir-hangi-konularda-giybet-haram-olmaz.htm,
En Son EriĢim Târihi: 06.09.2013.
©
Anonim, Gıybet Etmek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son EriĢim Târihi: 09.09.2013.

“Biri için söylenen kusur, onda varsa, gıybettir, yoksa iftira olur.” (Müslim).
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kardeĢlerimizin hiç çekinmeden, korkmadan, cesurca yaptıklarını görerek çok
üzülüyorum. Çünkü bu kardeĢlerimiz, gıybeti, hattâ iftirâyı bile, günâhından
da çekinmeden, peynir–ekmek yer gibi, çok yapmaktadırlar. Bunlar bu yolla,
günahtan baĢka, insanlar arasındaki kutuplaĢtırmayı da artırmakta ve birlik
ve berâberliğimizi de tehlikeye sokmaktadırlar. Bu da düĢmanlar karĢısında,
Memleketimiz‟in güvenliğinin zayıflaması anlamına da geliyor. Elbetteki
birlik ve berâberliğimizi indirilen darbenin de müeyyideleri ayrıdır.
Bölücülük-KutuplaĢtırma
Özellikle daha çok tahsilli olan Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı içindeki,
kardeĢlerimizin davranıĢları, daha çok, kutuplaĢmayı artırıyor ve birlik ve
beraberliğimizi tehdit ediyor. Ġdeoloji ile kısa devre olmuĢ akılları,
muhtemelen tam çalıĢmadığı için, bu tehlikenin farkına bile varamıyorlar.
Bu arkadaĢlarımız gibi düĢünen idârecilerle, daha düne kadar beĢ
sente muhtaç bırakılan, Ülkemiz‟in Ģu andaki durumunu o günlerle
karĢılaĢtırmak bile, bu arkadaĢlarımızın akıllarına nedense hiç gelmiyor.
Çünkü bunlar eskiden beri, Halkımız‟ın çoğunluğuna göre, bir eli yağda, bir
eli balda olan, imtiyazlı, zengin ve üstün sınıfı oluĢturdukları için, Halkın
çektikleri gibi, mağduriyet ve sıkıntılara hiç uğramamıĢlardır. Örneğin:
Ġnönü Dönemi‟nde Müslüman Milletimiz çocuklarına, gizli, gizli
Kur‟an öğretirken, jandarmalar tarafından basılarak her türlü iĢkence ve
hakâretlere, cezâlara mâruz bırakıldıklarından dolayı bu ideolojik
arkadaĢlarımızın çoğunluğunun bunlardan haberleri yoktur. Bunların,
Milletimiz‟in çoğunluğunun, birkaç kilo tuz ya da gaz yağı almak için, sıra ve
kuyruklarda ne kadar beklediklerinden, bunaldıklarından da haberleri yoktur.
Bunların çoğunluğunun durumları iyi olduğu için, eskiden olduğu
gibi, bugün de, geçim sıkınıtısı çekenlerin hâllerinden ne haberleri olacak?
Çünkü Milletimiz‟in çoğunluğu, 2000‟li yıllara kadar bile, bu
sıkıntıların uzantıları içinde kalarak, çok bunalmıĢ bulunuyordu:
ġimdi dikkat ediniz! ġu satırların yazarı olarak, kendimden örnek
veriyorum:
Bir öğretim üyesi olarak, 2000‟li yıllara kadar, bir ilâç yazdırmak için
yaklaĢık bir günüm gidiyordu. Bir eli yağda bir eli balda yetiĢen bugünkü,



"Ey kalbiyle değil, sâdece diliyle îman edenler topluluğu! Müslümanların gıybetini yapmayı-nız,
ayıplarını araĢtırmayınız. Zirâ kim kardeĢinin ayıp ve kusurlarını araĢtırırsa, Allah da onun kusurla-rını
araĢtırır. Allah, kimin kusurunu araĢtırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsvâ eder" (Ebû Dâvud, Ġbn Ebî
Dünyâ).
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varlıklı Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı içindeki, arkadaĢlarımız, bunu da nereden
bilecekler?
Bu arkadaĢlarımızın 5–6 yıldan beri, bizim gibilerin, bir ilâcı evden
çıktıktan sonra 15 dakika içinde yazdırıp 20–25 dakikada istediğimiz
eczâneden alabildiğimizden de haberleri var mı? Elbette yok!
Bir gün saat tutmuĢtum… Ġlâçları yazdırıp Sağlık Ocağı‟ndan dıĢarı
çıktığımda, 17 dakika geçmiĢti. GeçmiĢte her türlü sıkıntıyı çekmiĢ bir kimse
olarak, ilk kez bunun farkına vardığım zaman, bu değiĢim ve geliĢmeye o
zaman „devrim‟ adını vermiĢtim. Ben partici değilim, vicdanım var, yalnızca
bir gerçeği konuĢuyorum. Nankörlüğün ne olduğunu, faturasının da ağır
olduğunu da çok iyi biliyorum.
Allâhü Teâlâ, “Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok
Ģiddetlidir“ diyor. Bunu da biliyorum!
Allâhü Teâlâ‟nın azâbı, ferdî olacağı gibi toplumsal da olabilir.
Toplumsal azâbın en tehlikelerinden biri fitnedir. Ferdî günahlar çoğalırsa,
Allâhü Teâlâ toplumsal bir fitne ile herkese haddini bildirebilir. Târihte
bunun örnekleri çok görülmüĢtür. Ancak toplumsal fitnelerde kurunun
yanında yaĢ da yanmaktadır. YaĢlardan olmamak için „…en garanti tedbir
“…birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!” ya girmektir303,
böyle...
Bir eli yağda, bir eli balda yetiĢenlerin eski sıkıntılardan, refah
seviyesindeki, bu değiĢim ve geliĢmelerden haberleri olduğunu
zannetmiyorum. Çünkü onların çoğunda da vicdan var… Bilseler
vicdansızlık yapamazlar. Bu geliĢmelere ve bu bilgilere sâhip olup da,
vicdansız yaĢamaları mümkün değil… Onların rahat yaĢamalarının ve
nankörce atıp tutmalarının sebebi, Ġslâmî Ve Kültürel bilgi noksanlığı ya da
düĢmanlığı ve ideolojik akıl körlüğüdür. Tabiatıyla, dönüĢüm sonunda,
vicdanlar da körelmediyse…


Ġbrâhim Sûresi, âyet 7: “Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için
Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”

Enfal Sûresi, âyet 73: “Kâfir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız (birbirinizle dost
olmazsanız) yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur.”
303
Temiz, M., Alenen Yapılan Günahlar ve Ġnananların Kaçınılamaz Korkuları, Bozulan Genel Ahlâk
ve Ġlâhî Gazap Câhil cüretli olur, ġu Açıktan Açığa Yapılan ÖpüĢmeler de Ayrı bir Dert, Hayvanlardan da mı
Ders Almıyoruz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/alenen%20yapilan%20günahlar%20ve%20Ġnananlarin%20kaçinilamazkorkulari%20%
20bozulan%20genel%20ahlâk%20ve%20Ġlâhî%20gazap%20câhil%20cüretli%20olurĢu%20açıktan%20açığa%2
0öpüĢmeler%20de%20ayrı%20bir%20dert%20hayvanlardan%20da%20mı%20ders%20almıyoruz.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/alenen%20yapilan%20günahlar%20ve%20Ġnananlarin%20kaçinilamazkorkulari%20%
20bozulan%20genel%20ahlâk%20ve%20Ġlâhî%20gazap%20câhil%20cüretli%20olurĢu%20açıktan%20açığa%2
0öpüĢmeler%20de%20ayrı%20bir%20dert%20hayvanlardan%20da%20mı%20ders%20almıyoruz.doc, En Son
EriĢim Târihi: 06.09.2013.
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Buna göre Türkiye‟de son on beĢ küsür yıldaki geliĢmeleri, aklın
kılavuzluğunda, tahmin etmek aslında çok kolay… ġu anda bu akılları
çalıĢmaz duruma gelmiĢ arkadaĢlarımızın, “Aaa! Mustafa da AK
PartiliymiĢ… “ diyerek beni de bir gruplaĢmaya tabîtuttuklarını da görür
gibiyim…
Hayır! Öyle değil… Ben partici değil, „insancıyım‟, insancı!
Partici olmadığım için, elbette, kimin ne yaptığını, hislerimle değil,
aklımla kıyaslıyorum. Çoğu hizmetlerini beğendiğim, AK Partinin
beğenmediğim icraatını (en büyük zararını), size haber vereyim mi?
AK Parti‟nin zinâ konusunda gerekli yasal tedbirleri almamasıdır,
meselâ... Bunu aslâ kabul etmek mümkün değildir. Bu zinâ hatâsı, çokları
için, belki Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı için de, üzerinde durulacak bir Ģey
olmayabilir… Seslerinin çıkmaması da bunu gösteriyor, zâten...
Bununla berâber, AK Parti‟nin bu konuda da etkili olabileceğini
umuyorum. Bu umudum gerçekleĢtiğinde, akılları iĢ göremez hâle
gelmiĢlerin ya da Kültür fakirleri ve nefislerinin esiri olanların, özgürlük
narâları atarak, caddelerde günlerce yürüyeceklerini de Ģimdiden görüyor ya
da tahmin edebiliyorum. Çünkü Milletimiz gibi ben de onları artık çok iyi
tanımıĢ bulunuyorum.
Ġnsanın Değer ve ġerefi
“Akıllı insanlar fikirlerle, orta insanlar
olaylarla, küçük insanlar insanlarla uğraĢırlar.”

Bir kimse, topluma karĢı kötülüğü aleniyet kazanmıĢ olanlar hâriç,
isim vererek, eleĢtiri ve tenkit yapıyorsa, biliniz ki o faydalı bir iĢ yapmıyor,
sırf ideoloji ve öfkesini tatmin ediyor, kutuplaĢtırma ve bölücülük
yapıyordur. Ancak kötülüğü ve zararları aleniyet kazanmıĢ olanların
eleĢtirilmesi ve tenkit edilmesindeki amaç, eğer toplumun selâmeti ve faydası
adına ise, meĢrû olur. Bunun da ötesinde bu tür kötülerin tanıtılması, “emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker”görevi nedeniyle de, cihat derecesinde
sevâba da vesîle olur.
“Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker”görevinin dıĢında kalan
hususlarda, kim olursa olsun, Ģahısların isimleri zikredilerek yapılan
kiĢiselleĢtirilmiĢ tartıĢmalar, insanlığa yakıĢmadığı gibi, yapanı insanlık
açısından da küçültür, insan hakları açısından da çok büyük mânevî
sorumluluklara sürükler. Ayrıca bu tür tartıĢmalar, Ġslâm ve Kültürümüz‟e de
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uygun düĢmediği gibi, ahlâkî de değildir. Kalite açısından ise, çocukluğumda
gördüğüm, fakir ve câhil kalmıĢ kenar mahallerdeki kadın kavgalarından
ileri geçemez!
ġahıslar bugün var, yarın yok… Herkesin, kendi ölçülerinde, bir hayat
özgürlüğü, insanlık Ģerefi var… Bu arkadaĢlarımız, isim zikre-derek,
insanlara „hâin‟ damgasını bile çok kolay vurabiliyorlar! Bu dav-ranıĢlar,
aĢırılığın, ölçüsüzlüğün, insan Ģeref ve haysiyetine saygısızlı-ğın ne derece
arttığının bir acı belirtisi değil midir? Ve de bu tutum ve davranıĢlar, sâhip
oldukları özgürlükleri kötüye kullanmalarının en bi-linçsiz örnekleri
sayılmıyor mu? Bu arkadaĢlarımızda hiç duygudaĢlık ya da empati kavramı
da mı geliĢmemiĢtir?
Diğer taraftan Allâhü Teâlâ‟nın, “Zannın çoğundan sakının!“
demesini hesâba katmayacağız mı? Her Müslümanım diyenin bu hususları
düĢünmesi gerekiyor. Bu yanlıĢ davranıĢların bir de gıybet ve iftira
kapsamındaki mânevî sorumlulukları, ayrı bir değerlendirme konusunu
meydana getirmektedir.
Sonuç
ĠĢte, ideoloji, kin ve öfkenin vardığı uç noktalar…
Ġdeoloji ve / veyâ kin ve öfke, aklı iĢlevsiz kılıyor / kılmaktadır,
düĢünme ve karĢılaĢtırma fonksiyonlarını yok etmesi sebebiyle… Günahlar
ise, kalbin inceliğini ve duyarlığını304 ortadan kaldırıp yobazlaĢtırıp, insanı
duyarsızlaĢtırıyor.
Bu aĢırı arkadaĢlarımızın bâzı durumlarını bir parça anlıyorum.
Biliyorum, bunların Vatan sevgilerinden, aslâ Ģüphe etmiyorum ama akılları
kapalı bulunduğu, Ġslâmî Ve Kültürel bilgiden noksan oldukları için, vatan
hâinliğine giren hususları sezerek ayırdedecek becerilerden noksan
olduklarından dolayı, esen rüzagârlara uyuyorlar, böylece de âidiyet
duyguları körleĢmiĢ bulunuyor… Bu yüzden olsa gerek ki, değiĢimden de
nefret ediyorlar, âdetâ Ġnönü dönemine de hayret edilecek derecede özlem
duyuyorlar…


Hucûrat Sûresi, âyet 12: “Ey îman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurunu araĢtırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiĢtirmesin. Biriniz, ölmüĢ kardeĢinin etini
yemekten hoĢlanır mı? ĠĢte bundan tiksindiniz. O halde Allah‟tan korkun. ġüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir,
çok esirgeyicidir.”.
304
Temiz, M., Yobaz ve Yobazlık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KISA%20KISA%20SAYFASI.htm, En Son EriĢim Târihi: 06.09.2013.
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Anadolu kadını olmak böyle bir Ģey, iĢte!

Ġslâm Ve Kültürümüz‟de aslında, gıybet yasaktır. Vatan ve Millet
sevgisi îmandan olduğu için, zararlı insanların tanıtılması, hâl ve
durumlarının açıklanması, Vatan ve Milletin geleceği adına, çok faydalı
olacağı için, bu sefer bu gibilerin tanıtılması, gıybet olmaktan çıkmakta,
tersine belki de cihat olabilecek derecede, sevaplı bir hâle dönüĢmektedir.
Mâdemki Vatan ve Millet sevgisi îmanın varlığının bir belirtisidir, o
zman, bu konu, kiĢiler tarafından, kendilerine iliĢkin önemli bir gâvurluk
(îmansızlık) self testi de olabilir. ġöyle ki:
Özellikle burada bu „gâvur‟ kelimesini seçmemin tek sebebi, köylü
çocuğu olduğum ve kelime ve deyimleri bilimsel anlam ve vurguları ile
kullanmak âdetinde bulunduğum için, bu ve buna benzer hususları yakından
bilen bir kimse olarak, Halkımız‟ın nefret duyduğu, kötü ve çirkin Ģeyleri de
gün yüzüne çıkarıp belirterek, yâni böylece değerli okuyucularımızı da her
zaman çirkin ve kötü Ģeylerden tiksindirerek, iyi ve güzel Ģeylere
yönlendirmek arzûsu içinde olmam dolayısıyladır. Yoksa bunda ayrıca, baĢka
bir maksat aranmamalıdır
Biliyorsunuz gâvurluğu kimse istemez / istemiyor… Gâvurların bile,
bu kelime ile anılmalarından, hoĢlanmadıklarını da biliyoruz. Hattâ Ģu anda
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bile, gâvurluğa yakınlık duyanların yüzlerinin buruĢtuğunu, ikiyüzlülükleri
gözlerinin önüne geldiğini de görür gibi, içlerinin kinle dolduğunu da
hisseder gibi olursunuz! Niye mi böyle? Açıktan açığa tasvir ediyorum da,
onun için… Çünkü “Gerçekler öldürücüdür” de-miĢler

Pakistan‟ın bu davranıĢı, düĢününüz bakalım, Ġslâm KardeĢliği‟nden
gelmiyor mu?

Sebebini biraz daha açarsak:
21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde, özellikle Yeni Türkiye‟de, dünyâdaki
vicdan sâhibi olanları da etkileyen, Ġnsan Hakları konusunda, önemli
geliĢmelere Ģâhit olmaktayız. Bütün bu çabalarımız tabiatıyla, insan tabiatına
uygun olan „insanlık‟la, insanlık dıĢı olan, „gâvurluk ve canavarlık‟ların
bizzat görünerek kolayca ortaya çıkması içindir… ĠĢte gördünüz mü ya da
tahmin ettini mi, Ģimdi bile bu gerçek açıklamalar karĢısında, bâzı gâvur
tiplilerin içlerinin burkularak, kin ve nefretlerinin kabarıp arttığını… Bilimsel
açıdan bakıldığında, bütün bu olumsuz tepkilerin gösterilmesinde, Ġslâm
düĢmanlığının olduğunu söyleyebiliriz.
Bendeniz bilim adamıyım, aynı zamanda… Görevim elbette ki iĢte
her Ģeyin tadını, tuzunu, zehirini, karınca kararınca, tattırarak, bütün
kardeĢlerimizi, güzelliklere, güzel huylara doğru yönlendirmektir.üüSon
yıllarda Türkiyemiz‟de, Ģu Ġnönü zihniyetlilerin her Ģeyi ama her Ģeyi meselâ,
“Türk, Türkçe, Atatürk, T.C.” gibi, kelime veyâ kavramları ya da
değerlerimizin veyâhut da iĢlerine geldiğinde, “Ġnsan Hakları, haram, helâl,
namaz, „ilke‟ kelimesi, hak, adâlet,…” gibi, Halkımız tarafından önemsenen
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hususların istismara yatkın olduğunun farkına vardıkları, daha baĢka bunlar
gibi, ne kadar değer yargıları varsa, bütün bunları, ikiyüzlülüklerine
bürünerek, yâni ikiyüzlü maskelerini takarak istismar ettiklerini görmedik mi,
hâlâ da görmüyor muyuz? Sırf bu tür ikiyüzlülüklerle içlerindeki kirli ve
gerçekdıĢı niyetlerini saklama amacında olduklarını artık öğrenmiĢ
bulunmuyor muyuz?
Hâinler tarafından istismar edilen bir kavramı da, “barıĢ” kavramıdır.
Sorsanız ikiyüzlüler, barıĢ istediklerini de söylerler… Ama nerdeee?

Her Ģeyi barıĢ kelimesi ile örtmek istiyorlar… Ne barıĢı? Asıl amaç Ġslâmî
Ġstikâmet KarĢıtlığı
Bugün barıĢ demelerinin asıl amacı; Atürkçülerin, Apocuların, PKK‟cıların, paralel
yapıların sağ ve soldaki Ġnönücülerin ve de Ġslâm karĢıtlarının, emperyalist emirler
karĢısında, birleĢmelerini gözlerden uzak tutmaktan baĢka bir Ģey değildir...
Çünkü CumhurbaĢkanında sembolleĢen Ġslâmî istikâmete olan karĢıtlık, hepsinin
ortak paydasını oluĢturuyor...
Bu mâsum kelime ile Ankara‟da bir kısım vatandaĢımızı tuzaklarına düĢürdüler ama
boĢuna...
BarıĢ kelimesi ile bütün kirli iĢlerini örteceklerini sanıyorlar ama Ģunu unutuyorlar.
Çürük ve dayanıksız olan köprüyü uzun süre o Ģekilde ayakta tutacaklarını
zannediyorlar.
Görüyorsunuz, köprüye bindirdikleri bir kısım mâsum vatandaĢın baĢına neler
getirdiler. GeçmiĢte bunun örneklerini çok gördük:
Değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarından Ģimdi
öğreniyorum ki, günümüzde, bugün PKK‟yi desteklediği gibi, 1960-1970‟li
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yıllardaki olayları da o zaman CIA plânlıyor ve Cumhûriyet düĢmanlarını da CIA
organize ediyormuĢ…
Bunları ilk duyan, ilk anda, “Hayret doğrusu!” diyecektir, değil mi?
Neden?
Çünkü o günlerde solcuların görünürde bir numaralı düĢmanı ABD ve
Amerikalılardı. Amerikalıları gördükleri zaman, “Go home! Go home!” diyerek,
tutup Dolma Bahçe‟de denize atıyorlardı. Hattâ solcu komandolar, o sıralarda
ABD‟nin Ġstanbul‟daki büyükelçisini de öldürmüĢlerdi.
Nitekim Oktay Sinanoğlu da, bunları ilk duyduğu zaman, gerçekten ĢaĢırmıĢmıĢ...
ABD bugün de Rusya ile paslaĢarak yine bu ikiyüzlü köprü organizatörlerinin ve
çevremizdeki düĢmanların hamisi durumundadır.
Bunun sorumluluğunu geçmiĢte olduğu gibi, bugün de Ġslâmî istikâmete sâhip
idârecilere yıkarak bir taĢla iki belki de çok kuĢ vuracaklarını zannediyorlar…
Hayal ettikleri iĢte bunlar! Ama kedi her zaman mama yer mi?
Bence yer diyenler aldanıyorlar? Çünkü Dünyâ dönüyor, zaman ve târihler
değiĢiyor, bâzılarının akılları geçmiĢe takılıyor, bâzılarınınki yeni çözümler
geliĢtiriyor…
“Bir mü‟min bir kere aldanır, Hadis”
Asıl noksanlığımız mü‟minlikte, bence… Bu noksanlık da Ġnönü Zihniyeti tarafından
yapılan mânevî tahribata dayanıyor…
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 1990‟lı yıllarda, “Batı‟da gizli mahfillerde, Batılıların
Endülüs‟ü nasıl yıktıysak, 2000‟li yıllarda da Türkiye‟yi öyle yıkacağız‟ dediklerini
yazıyordu.
Nitekim 2000‟li yıllarda Türkiye çok zayıflamıĢ, baĢta ABD olmak üzere,
Türkiye‟den alacaklarını kurtarmaya odaklanmıĢlardı…
DerviĢi bu paraların kurtarılması için görevlendirmiĢlerdi… Böylece Türkiye iflasa
giderse paralarının kurtarılmasını garanti etmiĢlerdi… Nitekim DerviĢ ayrılırken,
bütün ABD alacaklarını ödeyerek ayrılmıĢtı.
Türkiye bir kere daha iflastan kurtulunca, rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na
yeni bir ümit gelmiĢ „Ne yapmalı?‟ adında yeni bir kitap yazmıĢtı.
Bir de Ģimdi geçmiĢe göre bu bolluk ve rahatlık içinde yaĢıyorsak, bu baĢarıları sırf
sizlerin Atatürk‟e bağladığınız gibi kiĢilere bağlama hatâsına düĢmek istemiyorum.
Ama nankörlüğü de kabul edemediğim için, baĢta Allah‟ın (CC), Türk Milletini bir
kere daha koruduğuna, sizlerin beğenmediğiniz, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip
Erdoğan‟ı da bir sebep olarak seçmiĢ olduğuna inanıyorum.
Bu dejenerasyon içinde, “Yiğidi öldür ama hakkını yeme...” atasözünü bile
unutmuĢsunuz!

Bu zihniyetin lâikliği, kelime anlamı olarak, dinsizlik olarak
yorumladığı, uygulamasının ise, Ġnönü ve ekibi tarafından, aynı Ģekilde
gösterilmiĢ olduğu biliniyor… Hattâ bu yüzden bunların, Ġslâm ile alâkaları
olmadıkları biliniyorken bile, her fırsatta Ġslâm DüĢmanlığı yaptıkları ve
meselâ, “Peygamber lâikliği bitirdi” ya da “Tüm okullarda Siyer dersi
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verimesine karĢıyız305 “ gibi karĢı çıkmalarla, yine de Halkımız‟ın her birinin
aklıyla dalga geçtiklerinin fakında bile olmadıkları görülüyor! Bu gâflet,
onların baĢka kültürlere dönüĢerek akıllarının da sıfırlanmıĢ olduğunu
göstermiyor mu, sizce de?

Ġnönü hakkında yazdığımdan dolayı Orta Öğretim‟deki arkadaĢların beni
eleĢtirmeleri üzerine, “Gerçeği söylemek gerekirse, araĢtırmalarım içinde
Milletimiz‟in lehinde olabilecek hiç bir doğru iĢinin olmaması beni de çok
üzmektedir! Sizden ricâ ediyorum, Milletimiz‟in lehinde olabilecek en ufak bir iĢini
bile siz biliyorsanız bana da bildirin ki, üzüntüm biraz hafiflesin!” demiĢtim.
ġimdi benim için aynı problem, bu zatın söylemekte olduğu yalanlar
hakkında zuhur etmiĢ bulunuyor…
Ġlk yalanı epey yıl evvel, Samsun Cumhûriyet Meydanı‟nda Halkımıza
yaptığı bir konuĢma sırasında dikkatimi çekmiĢti. Orada, “Türkiye‟de baĢörtü
sorunu ben çözdüm” demiĢti de, o zaman “Bu zat benim aklımla oynuyor” diye, ona
o kadar çok öfkelenmiĢtim ki…
Ondan sonra hep tâkip ediyorum, yalansız bir konuĢmasına rastlamak pek
mümkün değil… Bu kadar mı? Elbette hayır! BaĢta Atatürk olmak üzere her
değerimizin büyük bir istismarcısı… Sözlerinde doğruluğun olmayıĢı, çarpıtmalarla
ya da yalanbazlı algılarla dolu oluĢu da az değil ki! ġimdiye kadar teorik olarak
doğru olan bir sözü aklımda kalmıĢ bulunuyor. Oda Ģu “Hırsızdan, yalancıdan
Devlet adamı olmaz!” sözüdür. Aklımdan geçmiyor değil ama yine de sizin
görüĢünü almak istiyorum. Bu zata acabâ fonsiyonel ya da fiilî açıdan ki bu bir çeĢit
bilimsel demektir, Ġkinci Ġnönü diyebilir miyiz? Bir düĢününüz, bakalım!
305

CHP: Peygamberin hayatı laikliği bitirdi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.istanbulhaber.com.tr/chp-peygamberin-hayati-laikligi-bitirdi-haber-142983.htm, YA DA
https://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/aymden-laiklige-darbe-vuracak-karar-272366/, En Son EriĢim Târihi:
17.09.018.
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ĠĢte gördünüz, görüyorsunuz, Halkımız tarafından çok önemsenen
değer yargıları ve kavramlarını, kendilerince öyle bir ustalıkla, istismar
ettiklerine Ģâhit olduk ve / veyâ oluyoruz ki, insan “hayret doğrusu”
demekten kendisini alamıyor! Sanki bu dünyâda en akıllılar onlar!
üüĠnsanların kalbî durumlarını Allah (CC) gibi, net bir Ģekilde bilmediğimiz
için, dıĢtan algılanan, söz ve durumlara göre, özellikle Ġslâmî inanç
açısından, “Ģu Ģudur, Ģu budur ya da Ģu „gâvur‟dur, Ģu „îmansız‟dır” gibi
yaftalamalar yapmak, tehlikeli olduğundan dolayı, bu yakıĢtırmalar, Ġslâm‟da
biz mü‟minler için, yasaklanmıĢtır. Ġnançla ilgili olan bu kelime ve
kavramları, insanları bizzat kiĢiselleĢtirip belirleyerek, onlara karĢı söylemek
Ġslâm‟da, ağır müeyyidelerle, Ģiddetle „yasaklanmıĢtır. Öyle ki bu tür
söylemler söylendiğinde, söyleyen mü‟mine büyük tehlikeler yansımaktadır
Yâni tekrar vurgulamak gerekirse kiĢileri belirleyerek, onların
“îmansız, gâvur gibi ithamlarla suçlanması durumu‟nda, Peygamberimiz
(SAV)‟in Ģu uyarısı çok önemlidir: KarĢıdaki kimseler için kullanılmıĢ,
“Îmansız, gâvur, fâsık” gibi, kelime ve kavramlara iliĢkin olarak
Peygamberimiz (SAV)‟in uyarısı, “Eğer bu özellik onda yoksa yâni ona karĢı
haksızlık edilmiĢse”, o zaman bu ithamı yapan kiĢi, “îmansız ya da gâvur
veyâ fâsık olur” Ģeklindedir. Yâni haksızca ithamda bulunan kiĢi, böyle bir
durumda bu sefer, bu sıfatlarla sıfatlanır. Bugün bilim de aynı sonuca gelmiĢ
bulunuyor / bulunmaktadır… Onun için, kiĢileri bizzat belirleyerek, onlara
böyle îmânî ve inançla ilgili ithamlarda bulunmak, mü‟minlerin tehlikelerden
korunması açısından, Ġslâm‟ın yasakları arasındadır. Ama genel olarak, yânî
Ģahıs belirtmeden, toplumun geleceği açısından, gerçekleri yaymak amacıyla,
„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek,
kötülükten sakındırmak‟ görevi nedeniyle, uyarılarda bulunmak ise, çok
makbul ve sevap olmaktadır.
Burada dikkat ediyor musunuz? Bir taraftan, Ġslâm‟ın emri olarak,
gerçeklerin yayılması gerekiyor, bir taraftan da yine Ġslâm‟ın emri olarak,
kim olursa olsun, bu iĢi yaparken, insanların Ģeref ve haysiyetlerine, zerre
kadar, bir sataĢma olmaması gerekiyor! Bu iĢi bu denge içinde ancak,
Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarını bilen, ilim sâ-hipleri becerebilir. Öyle değil
mi? Fakat câhiller ve bilgisizler ise her Ģeyi, „ağız ve yüzlerine bulaĢtırırlar,
kaĢ yapayım darken göz çıkarırlar!‟. Onun için, tam bu noktada, ilmin değeri
konusunda, “Âlimin uykusu, Ģehidin kanından üstündür” hadîsini bir
değerlendiriver de, gözün açılıversin!
Hâl böyle olunca, yeri geldiğinde, bir taraftan Müslümanlık iddiâsında
bulunan, yâni „kraldan daha kralcı kesilen”, bozuk ve sapık karakterli
zihniyet mensuplarına, “gerçekleri görmelerinde belki etkili olabilir” diye,
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yalnızca kendilerinin hissedebilecekleri, bir self test öneriyorum. Kim bilir,
belki birine faydalı olabilir, diye…
Bu self test sonunda duydukları hissiyat karĢısında, ikiyüzlülükleri ile
Halkımızı yanılttıkları gibi, kendilerini de bakalım kandırabılecekler mi ya da
„hak‟ yoluna bir dönüĢ mü yapacaklar? ġüphesiz ki, orası kendilerinin
bilecekleri bir Ģey!
Önerdiğim self test Ģudur:
Meselâ, en çok istismar ettikleri, “Ġnsan Hakları”ndaki „hak‟
kelimesi ya da „kavramı‟nın, Ġslâmî Ġtikat Ve Kültürel Ġstikâmeti; „bâtıl‟
kelimesi ya da „kavramı‟nın ise, Ġslâmî Ġtikat Ve Kültürel Ġstikâ-metin
tamâmen dıĢında kalan, sapıklık alanlarını, yâni dünyâlaĢmayı ve
canavarlaĢmaları, ifâde ettiği bilindiğine göre:
Vatan, Millet, Ġslâm, Mü‟min, Müslümanlık, ġehitlik, Gâzilik, adâlet
gibi, konularla ilgili bir haber ve geliĢme karĢısında, bu Zihniyet‟e mensup
olanlar:üü1)”Yarab‟bi ben Sen‟den, bu haber veyâ olayla ya da bu
geliĢmelerle ilgili olarak, „hakkı hâkim kılmanı‟ ve de „beni hak tarafından
ayırmamanı istiyorum‟ veyâhut da “beni bâtıl taraftan uzak tut‟!” diye duâ
edebilir mi?
Eğer bu duâ‟yı sâmîmi olarak edebiliyorlarsa, o kiĢilerden ümit
kesilmez. O kiĢilerin her birinin kuvvetle muhtemeldir ki, hayırlı birer kiĢi
olacağı umulur. Çünkü Allah (CC), “Ben kulumun eline (zenginliğine)
bakmam… Ben onun kalbindeki düĢüncelerine bakarım. O kalbinden, sâmîmi
olarak ne talep ediyorsa, onun talep ettiklerini yaratırım” diyor…üü2) Eğer
böyle bir zihniyet mensubu, bu duâ‟yı sâmîmi olarak yapamıyor ya da
yapmaya istekle yanaĢamıyorsa, benim Ģimdiden, o kiĢi için, üzülmeye
baĢlamam gerekiyor! Çünkü Allah (CC) tarafından verilen bu ömür ve
nîmetlerin kendisi için, hiçbir fayda sağlamaya-cağından korkulur. O kiĢi
için, gâvurluk ya da îmansızlık ihtimâli artar!
Bu self testi her bir kiĢi, kimsenin haberi bile olmadan, kendi kendine
uygulayarak, haber, olay ve geliĢmeler karĢısındaki, samîmi ya da
gayrisamîmi olan durumunu, oldukça bir doğrulukla, görebilir, kendi
gidiĢinin seyrini tahmin edebilir, eğer aklını böylece yerli yerinde
kullanabiliyorsa…
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Allah (CC) kalplerdeki düĢünceleri yaratır!

Çünkü bu testi ben, hemen her gün, kendim için uygulanmaktayım...
Özellikle de ayrıca, Ġnönü Zihniyeti‟ndeki kiĢilere de tavsiye ediyorum…
Çünkü bu Zihniyet içinde, mânevî yardıma muhtaç durumda olan, bir hayli
insanımız var…
Bu son tavsiyelerimin dayandığı gerçek, dikkat ediyorsanız, „Ben
kulumun eline (zenginliğine) bakmam… Ben onun kalbindeki düĢüncelerine
bakarım. O kalbinden samîmi olarak ne talep ediyorsa, onun talep ettiklerini
yaratırım‟ hadîsiyle bildirilmiĢtir. Öyle ki bu hadis, analiz edebildiğim
kadarıyla, hayâtımda bir kaç kere, tecellî ederek, âdetâ bilimsel olarak da,
ispat edilmiĢ bulunmaktadır
Çünkü amellerimizin iyi ve kötü oluĢu; yâni mesleklerimiz dâhil,
yapılan maddî ve mânevî iĢlerimizin hepsi, bu hadis ve benzerî sağlam ve
gerçek kaynaklara göre, özgür irâdelerimizle oluĢturarak kurduğumuz,
niyetlerimizin iyi ve kötü oluĢuna bağlıdır. Niyetlerimizin iyi veyâ kötü oluĢu
ise her bir niyetlerin, Ġslâmî Îtikat ve Kültürel esaslara iliĢkin, değer
yargılarına uygun olarak kurulup kurulmadıklarına göre değiĢir. Ama esas
olan gerçek, Allah‟ın (CC) „Ben kulumun eline (zenginliğine) bakmam… Ben
onun kalbindeki düĢüncelerine bakarım. O kalbinden, sâmîmi olarak, ne
talep ediyorsa, onun talep ettiklerini yaratırım‟ hadîsinde bildirilmiĢtir.
Sonuç olarak insan kalbinden, özgür irâdesiyle, ne talep ediyorsa bu
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talebinin, Allah (CC) tarafından, yaratılmasının oranı çok yüksektir. Bunun,
hayâtımda yaĢadığım, örnekleri de yok değildir.
Lise‟nin ara sınflarından birindeyken, bir gün içimden-kalbimden, bir
defâya mahsus olmak üzere, Lise birincisi olmak geçmiĢti, o kadar… Aradan
yıllar geçmiĢ, Lise‟den mezun olmuĢtum
Lise son sınıf kanaat notlarımın hepsi 10‟du. Ama Lise‟deki Devlet
Bitirme Sınavı‟nda Müzik‟le Türçe 9 gelmiĢti. Ama Lise birincisi olduğumu
bilmiyordum.
Bir gün bir arkadaĢ, gazeteden bu birincilik haberini kesmiĢ,
Samsun‟da Emek Sineması‟nın merdivenlerinde, rastladığı bir sırada bana
vermiĢti. Birinci olduğumu, ancak o zaman öğrenmiĢtim. Demek ki Allah
(CC) geçmiĢte, içimden-kabimden geçirdiğim o talebimi kabul etmiĢti.
Birinci olduğumu, ancak o zaman öğrenmiĢtim. ġöyle ki:
O zamanın AkĢam Gazetesi, Türkiye‟deki Lise birincilerini ve birinci
gelen öğrencilerin, hayatta ne olmak istediklerini yazmıĢtı. Ġlk zamanlar,
benim bunlardan haberim yoktu. Gerçi iftihara geçmiĢ ve ödülümü® almıĢtım
ama birinci olduğumu bilmiyordum. „Ne olmak istediğim konularında‟,
aĢağıda görüldüğü gibi, meğer benim adıma, Müdür Muâvini Meliha
Atasagun Hocam konuĢmuĢmuĢ…

AkĢam gazetesinin hakkımdaki haberi…
®

ödül: Anabasis adlı bir kitaptı.
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Lise son sınıftayken, benden bir yıl önce aynı Lise‟den mezun olmuĢ
üniversitede okuyan, baĢarılı bir arkadaĢla, bir otobüs yolculuğum olmuĢtu.
Birlikte yaptığımız sohbet sırasında, arkadaĢın hep ahlâkî olmayan,
müstehcen Ģeylerden bahsetmesi, o sırada beni hayli ürkütmüĢtü. O sırada
içimden-kalbimden, “Allahım, bir sene sonra mezun olup üniversiye
gittiğimde ben de bu arkadaĢ gibi mi olacağım!” diye büyük bir endiĢe
duymuĢtum, o kadar... Allah (CC) bu samîmi endiĢemi duymuĢ, iĢte
görüyorsunuz, beni Ģimdi hak sayfasında nîmetlendiriyor, görüyorsunuz
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GIYBET‟TEN DAHA ÖNEMLĠSĠ
TOPLUMUN GELECEĞĠ
Özler:
Ġslâm Dini‟ndeki Bir Gıybet Olayı,
günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir
„Ġnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın, sorumluluktan yâni günahtan
kurtulması için, yalnız baĢına piĢmanlık ve tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek)
yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle helallaĢmak da gereklidir.
Bununla berâber, halkı ve genç
nesilleri, kendilerinin ve faaliyetlerinin zararlarından
korumak, insanlara kötü örnek olmamalarını sağlamak için, bid‟at sâhipleri, fâcir,
münâfık, hayâsız ve açıktan günah iĢleyenlerin gıybeti diye bir Ģey olamaz.
Toplumun geleceği adına,
halkın ve genç nesillerin korunması niyetiyle,
bunları ve bunların zaralarını halka tanıtmak, ayrıca çok makbul ve
gerelidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi, mü‟minler için, bu,
gerekliliklerin baĢında gelmektedir.
ġimdi olsun anlaĢılabiliyor mu
bilmem, toplumun geleceğinin gıybet‟ten daha önemli olduğu?
“Gıybet edeni dinleyen de günahta ortaktır.”
Taberâni
“Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinâdan
daha Ģiddetlidir. KiĢi zinâ edip tevbe eder de, (bir daha
yapmazsa), Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet
edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz306“
“Biri için söylenen kusur, onda varsa, gıybettir, yoksa iftira olur.”
Müslim
“BeĢ günah vardır ki, keffâreti307 yoktur.
Bunlar; Allâh‟a Ģerik koĢmak, haksız yere adam öldürmak,
mü‟mine bühtan308 ve iftirâ etmek, muharebe günü kaçmakve yalan
yere yemin ile hakkı iptal etmek309.
Ġbni Ebid-Dünya, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, Ġ. ġarani, Ġ. Gazali…
Kefâret: keffaret: keffâret: 1) (Masdar gibi kullanılıyorsa da “keffâr” mübalâğa isminin müennesi
olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecbûriyet altında veyâ yanlıĢlıkla iĢlenmiĢ günahı
affettirmek ümidiyle ġerîat‟a uygun olarak verilen sadaka veyâ tutulan oruç. 2) Günahtan arınma.
308
bühtan: 1) Ġftira. Birisine yalandan bir Ģey isnat etme... Birisini suçlu gösterme... 2) Dalgınlık… 3)
MedhûĢ (DehĢete uğramıĢ. ġaĢırmıĢ. KorkmuĢ.) ve mütehayyir (ġaĢmıĢ, hayrette kalmıĢ.) olma.
306
307
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Gıybet (Gıybet Etmek)Nedir?
Tanım olarak gıybet, bir mü‟minin veyâ zimmî bir kâfirin, yâni Ġslâm
devletinin egemenliğini kabuleden gayr-ı müslim bir kiĢinin ayıbını, onu
kötülemek için, arkasından söylemeye (konuĢmaya) denir310.
Ġslâm Dinin‟de Gıybet (Gıybet Yapmak) haramdır. Dinleyen, gıybet
edileni tanıyorsa, gıybete ortak olur. Ortak olmamak için gıybeti durdurmaya
çalıĢmalı, bunda muvaffak olunamazsa, orayı terk etmelidir.
Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, iĢinde, sözünde, dininde,
dünyâsında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan veyâ bunlara
benzer olan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, eğer bir kiĢiyi üzerse, bu
söylenilenler gıybet, bu üzülen kiĢi ise, gıybet edilmiĢ olur.
Gıybet etmek günah olduğu gibi, ilgili bulunduğu, yukarıda sayılan,
hâllerinden birinin, kiĢinin yüzüne karĢı söylenmesi de günahtır. KiĢinin
yüzüne karĢı söylenen ve kendisini üzen sözle hiçbir iliĢkisi bulunmuyorsa,
bu söze iftirâ adı verilir.
Bunları kapalı söylemek, iĢâretle, hareketle ya da yazı ile bildirmek
de, hep söylemek gibi gıybettir. Görüldüğü gibi, bu tür iliĢkilerde hüküm,
kiĢinin üzülüp üzülmemesi ile yakından ilgilidir.
Gıybetin Detayı ve ÇeĢitleri
Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde, hâfızların, din
adamlarının, Elhamdülillah, biz böyle değiliz demeleri, gıybetin en kötüsü
olur. Benzer Ģekilde, birinden bahsedilirken, Elhamdülillah, Allah bizi bunlar
gibi hayâsız yapmadı diyerek, o kimseyi kötülemek de, çok çirkin
gıybetlerden biridir. Ya da falanca kimse çok iyidir ama ibâdette Ģu kusuru
olmasa, daha iyi olurdu demek de, yapılan gıybetler arasındadır.
Bu örneklerde görüldüğü gibi, gıybete sebep olan husûsun, gıybet
edilen kiĢiyi kusurlu, kendini daha temiz görme duygusundan ileri geldiğine
dikkat edilmelidir. Nitekim Hucûrat Sûresi, âye12‟de bakınız Allâhü Teâlâ ne
diyor:

309
Hadîsi ġerifler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mekansizmerve.blogcu.com/hadis-iserifler/2504227, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015
310
Temiz, M., Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, ,
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.doc, En Son EriĢim Târihi, 17.03.2014
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“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zirâ zannın bir kısmı
günahtır. Birbirinizin suçunu araĢtırmayın; kimse kimseyi çekiĢtirmesin;
hangi biriniz ölü kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır? Ondan tik-sinirsiniz;
Allah‟tan sakının, Ģüphesiz Allah tevbeleri dâimâ kabul edendir, acıyandır.”
Görüldüğü gibi, birinin gıybet edilmesi, onun ölmüĢ etinin yenilmesi
gibi çirkin bir iĢtir…
Bir Ebû Dâvud hadisinde, Peygamberimiz (SAV)‟in ifâdesiyle,
gıybetten Ģöyle bahsedilmektedir:
“Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve
göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm.
- “Bunlar kim‟ dedim.”
“Cebrâil aleyhisselam:”
- “Gıybet ederek insanların etini yiyen, Ģahsiyetlerini zedeleyen
kimselerdir‟ dedi.”
Gıybet konusunda her zaman kazançlı olan, gıybet edilen kiĢidir.
Harâiti kaynaklı bir ifâdede Ģunlar yazılıdır:
“Kıyâmet‟te bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibâdetleri görür.
„Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır‟ denir.” kendisine…
Gıybetten her zaman uzak durmaya çalıĢmalıdır! Ġbni Ebiddünyâ‟nın311 sözüne pek kulak vermelidir! Bakınız ne diyor:
„Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini
görürsen, o kimse için yardımcı ol! Ve cemaatı da ondan men etmeye çalıĢ
veyâ oradan kalk git!‟
ĠbniEbiddünyâ‟nın diğer bir sözü ise:
“Bir kimsenin yanında din kardeĢi gıybet edilir de, yardıma
muktedirken ona yardım etmezse, Allâhü Teâlâ o kimseyi dünyâ ve Âhiret‟te
rezil eder.”

311
Ġ. Ebiddünyâ, Târih, Siyer ve Hadîs Âlimi. Künyesi Ebû Bekir olup, ismi, Abdullah bin Muhammed
bin Ubeyd bin Süfyân bin Kays'dır. 208 (miladî. 823) senesinde Bağdâd'da doğdu. Aslı KureyĢli‟dir. Halîfelerin
çocuklarını terbiye eder, onlara dînî bilgiler öğretirdi.

273
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

„Falancanın boyu kısadır‟ diyen birine, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, “Bu sözün, denize atılsa, denizi kokutur” buyurduğunu da hiç
unutmamalı!
Nakledeni312 çok olan bir hadiste:
“Gıybetten sakının! Çünkü gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir. KiĢi zinâ
edip tevbe eder de, bir daha yapmazsa, Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul
eder. (Ama) gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.” denmektedir.
Gıybet, söz taĢımak ve diğer günahlardan kaçınmak gibi ameller,
nefis ile cihat olup, cihad-ı ekber olarak bildirilmiĢtir. Bir Beyheki hadisinde
deniyo ki:
“Mirac‟da göğüslerinden asılarak azap edilenleri gördüm. „Bunlar,
kaĢ göz iĢâretiyle alay ve gıybet edenlerdir‟ dendi.
Bir Taberani hadîsinde deniyor ki:
“Dört kiĢinin, çektikleri Ģiddetli azaptan, cehennemdekiler rahatsız
olur. Biri, ateĢten bir tabut içindedir, ikincisi bağırsaklarını yerde sürür,
üçüncüsü kan ve irin kusar, dördüncüsü kendi etini yer. Ġlki borçlu olarak
öldü. Ġkincisi idrardan sakınmazdı. Üçüncüsü, müstehcen konuĢurdu.
Dördüncüsü, gıybet ve kovuculuk ederdi.”
Yeni defnedilen iki ölü için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz
buyurmuĢlardır ki:
“ġimdi onların kabirleri ateĢle dolduruldu, azap içindedir.
Feryatlarını insan ve cinden baĢka her mahlûk iĢitti. Eğer gizleyebilseydiniz,
benim iĢittiklerimi siz de iĢitirdiniz. Bunlardan biri, idrardan sakınmazdı,
öteki de, insan eti yerdi (gıybet ederdi)”
Gıybet etmenin kefâreti, üzülüp tevbe etmek ve helallaĢmaktır. PiĢman
olmadan helallaĢmak riyâdır, ayrı bir günah sebebidir. Öyle ki, gıybet, üç
türlüdür:
a- “Bu gıybet değil, onda olan Ģeyleri söyledim” demek… Böyle
söylemekle, harama helal demiĢ gibi olur ki, bu çok tehlikelidir.
b- Gıybet edilen, bunu duymuĢsa, tevbe etmekle affedilmez. Gıybet
edilen ile de ayrıca helallaĢmak da gerekir.
c- Gıybet edilenin bundan haberi yoksa, yapılan gıybet, tevbe ve
istigfar etmekle ve ona hayır duâ yapmakla affolur.
312

Ġbni Ebiddünyâ, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, Ġ. ġarani, Ġ. Gazali
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AĢağıdaki iki Hadîs-i ġerife dikkat edinin:
“Gıybetin kefâreti, gıybet edilenin mağfireti için duâ etmektir”
“Gıybet eden, gıybet edilen için mağfiret dilerse gıybet günahına
kefâret olur.”
Yapılması Câiz Olan Gıybet Olayları
1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu Ģikâyet için, ilgili mercilere
bildirmek,
2- Etkili ve yetkili birine, „Falanca kiĢi, gayrimeĢrû iĢ yapıyor, buna
mâni olunuz‟ demek.
3- Bid‟at sâhibi ile gezen birine meselâ, „Onunla gezme, o
mezhepsizdir‟ demek.‟
4- ġâhitlikte, „Falanca Ģöyle yaptı‟ demek.
5- Ġnsanları, açıktan günah iĢleyenlerden korumak için, örneğin,‟O
kumarbazdır‟ demek.
6- Müslümanları, bid‟at ehlinin zararlarından korumak için, bunların
kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veyâ yazı ile bildirmek… Bu
aynı zamanda Ġslâm‟ın, „emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i a-ni‟lmünker‟ gibi bir
emridir.
7- Hayâsızların313 gıybeti diye bir Ģey yoktur. Yâni, hayâsızları
arkalarından konuĢmak, kötülüklerini Halka duyurmak gıybet sayımaz.
8. „Münâfıkları gıybet etmek-Münâfıkların arkalarından konuĢmak‟,
gıybet değildir.
9- Tanıtmak maksadıyla, evlilik yapılacak kiĢi hakkında konuĢmak
câizdir. Hz. Fatıma binti Kays‟tan (RA) Ģöyle rivâyet edilmiĢtir. O,
Peygamberimiz (SAV)‟e giderek:
“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.” dedim. Resûlullah (SAV) de
bana Ģöyle buyurdu:
“Muaviye fakirdir, malı yoktur. Ebû Cehm‟e gelince, o çomağı
omuzundan indirmez (karısını çok döver)314.”

313

Hayâ: haya 1) Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak. 2) Yağmur,

ucuzlık…
314
Sorusor cevapbu, Kimlerin gıybeti yapılabilir?
,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.sorusorcevapbul.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir,
En Son EriĢim Târih: 25.11.2016.
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10- Halkı zaradan koruduğu için, fâciri „gıybet etmek‟, gıybet
değildir315.
Fâcir sözlükte, „yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî‟ anlamına gelir. „Fâcir‟
kavramı, dinî alanda (din ıstılâhında); inkâr, Ģirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi,
Allah ve Peygamber‟inin haram kıldığı fiilleri iĢleyen, kâfir, münâfık, müĢrik
ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dıĢı davranıĢlarda bulunan kimselere
denir. Bunun çoğulu, füccâr ve fecere‟dir.
Fâciri „gıybet etmenin‟, gıybet olmadığı bir Taberani hadîste Ģöyle
geçmektedir. “Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki Halk, onun
zararından korunsun.”
Bir Deylemi Hadisi‟nde denmektedir ki:
“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve
Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü
Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü
yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”
Bizzat Peygamberimiz (SAV)‟in, “Ölülerinizi hayırla anın,
iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!” hadîsi karĢısında insanın
aklına yine, “Buna sapıklar316,317 da dâhil midir?”318 sorusunu hatırlamadan
geçiĢtirmek mümkün olmuyor!
Toplumun menfaati için, bu sicili bozukları anlatmak, gıybet olmaz,
tersine sevap olur. Çünkü Ġbni Âbidîn Hazretleri:

315
Sorularla Ġslâmiyet, Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var.
Burada Geçen Fâcir Kimdir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/facirinyaptiklarini-anlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kimdir-0, En Son EriĢim Târih:
25.11.2016.
316
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
317
Temiz, M., Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu‟nun Dilinden Terennüm Edilince, BaĢka Söze Gerek Var
mı?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
318
Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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“ÖlmüĢ de olsa, bid‟at ehlinin ve Müslümanlığı yanlıĢ anlatanların
bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine emr-i mâruf
olur” demektedir.
Ġbni Ebiddünyâ ise, “Dine bid‟at karıĢtıranları gıybet etmek günah
olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki Halk,
onun zararından korunsun” demiĢlerdir. Ġbni Asakir‟den gelen bilgi de
Ģudur:
“Bid‟atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu
bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah‟ın indirdiği Kur‟an‟nı
gizlemiĢ olur319“
Sonuç
Ġslâm Dini‟ndeki bir Gıybet Olayı, günümüzdeki uluslararası
güncelliği açısından, bir „Ġnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın,
sorumluluktan yâni günahtan kurtulması için, yalnızca piĢman olmak ve
tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle
helallaĢmak da gereklidir.
Bununla berâber, Halkı ve genç nesilleri, zararlardan korumak,
insanları kötü örneklerden uzak tutmak için, bid‟at sâhipleri, fâcir, münâfık,
hayâsız ve açıktan günah iĢleyenlerin gıybeti diye bir Ģey olamaz.
Toplumun geleceği adına, Halkın ve genç nesillerin korunması
niyetiyle, bunları ve bunların zararlarını Halka tanıtmak, ayrıca çok makbul
ve gerelidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi, mü‟minler
için, bu gerekliliklerin baĢında gelmektedir.
ġimdi olsun anlaĢılabiliyor mu bilmem, toplumun geleceğinin
gıybet‟ten daha önemli olduğu?

319
Dinimiz Ġslâm, Gıybet Etmek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son EriĢim Târih: 25.11.2016.
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BÂZI ĠSLÂMÎ TANIMLAR
Özler:
Bir insanın aĢırılıklardan uzaklaĢarak normal
insanlık fıtratına yaklaĢması, Temel Ġslâmî Esaslar altında
geliĢen Kültürümüze hâkimiyet ve uyumu oranındadır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Îtikat Nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde „îtikat ya da itikat veyâ îtikad‟
kelimesinin anlamı için, „inanma, inan, Ġnanç‟ anlamları verilmektedir.
Osmanlıca-Türkçe sözlükte ise „îtikad ya da i‟tikad‟ kelimesi için, “Ġnanmak.
Ġnanç. sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak… Gönülden tasdik ederek
inanmak… Dinin temelini meydana getiren Ģeylere inanmak…” anlamları
geçiyor… Burada konumuza uygun düĢen anlam(lar)ı seçecek olursak bunun,
“inanma, inanmak, inanç,” kelime-lerine ek olarak, asıl “Dinin temelini
meydana getiren Ģeylere inanmak” tanımının olduğu görülmektedir. Yâni
daha doğrusu, kaleme alınan yazılarımda, „îtikat-itikat-îtikad‟ kelimesinden
kast ettiğim anlamın, “Ġslâm‟ın temelini meydana getiren Ģeylere inanmak”
olduğunu söyleyebilirim.
Buna göre, „îtikâdî sapıklık‟ nedir?
Sapıklığın bir tanımı, “tavır ve davranıĢları, toplumun benimsediği,
törel ölçülere uymayan” olarak verilirse îtikâdî sapıklık, “Türk Milleti‟nin
bin yıllık Ġslâm ve Kültürü‟ndeki ölçü ve / veyâ ölçüleri reddetmek” diye
tanımlanabilir.
Îtikatın Ġslâm‟daki Önemi
Ġslâm‟ın temel esâsının, “Lâilâhe Ġllâllah, Muhameden ResûlüllahAllah‟tan baĢka tapacak yoktur, Muhammed O‟nun kulu ve Resûlü‟dür”
olduğunu bilmeyen var mı? Çünkü herhangi bir Gayrı-müslim, bunu söyleyip
278
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

de bunun anlamına inanırsa, o kiĢi hemen o anda Müslüman olur. O anda
onun bütün günahları silinir, kendisine temiz bir sayfa açılır. Ama o kiĢi, o
andan îtibâren, Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarını uyup O‟na ibâdet etmeye
baĢlayarak, Ġslâm‟ın gereklerini yapmalıdır!
Demek ki Ġslâm‟ın temel esâsı, „Lâilâhe Ġllâllah, Muhameden
Resûlüllah‟tır. Ġslâm‟da her ne olursa olsun bunun, bu temel esâsa uymak,
uygunluk göstermek zorunluluğu vardır; bu temel esasla çeliĢki içinde
olmamalıdır! Bilimde de böyle değil mi?
Her Ģeyin temel esaslarının, tanımlarının olduğu, bilimsel bir
gerçektir. Tahsil gören herkes bilir ki, meselâ Düzlem Geometri‟nin, temel
esâsı, “Ġki nokta arasındaki en kısa mesâfe bir doğrudur” ya da “Ġki
noktadan bir doğru geçer” postulat(lar)ına ya da Küresel Geometri‟nin temel
esâsı ise, “Ġki noktadan sonsuz eğri geçer” postulatına dayanır. Yine tahsil
görmüĢ olan herkes, Düzlem Geometri‟nin ve Küresel Geometri‟nin,
sırasıyla, bu temel postulatlar üzerinde yükseldiğini, geometrideki her
teoremin ya da sonucun, bu temel esaslara, uymak zorunda olduğunu da bilir.
Ġslâm‟daki îtikadî inançların da, yukarıda bahsedildiği gibi, benzer
Ģekilde temel değerleri vardır. Ġslâm‟da bunun, inaçla ilgili olanına Îmanın
ġartları, amelle yâni uygulamayla ilgili olanına ise Ġslâm‟ın ġartları
dendiğini, her Müslüman bilir ya da bilmek zorundadır! Dolayısıyla Ġslâm‟ın
hem îtikâdî ve hem de amelî Ģartları, “Lâilâhe Ġllâllah, Muhameden
Resûlüllah” temel esâsına uymak zorundadır. Bunun önemi, ihmal
edilemeyecek derecede, çok büyüktür. Ġslâm‟ın amelî Ģartlarına Ġslâm‟ın
Ģartları da dendiğini biliyorsunuz.
Sonuç olarak bir Müslüman, Ġslâm‟ın îtikâdî Ģartlarına harfiyen
uymak zorundadır; uymazsa Ġslâm‟dan çıkar; Ġslâm‟ın Ģartlarına uy-mazsa,
Ġslâm‟dan çıkmaz, günahkâr olur, günahları günden güne artar.
Kâfir Ve Mü‟min Ne Demektir?
Ġslâm Dini‟ne göre, Ġslâm‟a inanmayanlara, bilimsel olarak
terminoloji bilgisi açısından, „kâfir‟ denir. „Kâfir‟ ismi Arapça, „küfr-örtmek‟
mastarından türetilmiĢtir. „Kâfir‟in mânası, „örten‟ demektir. Hemen bu
noktada insanın aklına, „neyin örtülmesi?‟ sorusu gelebilir. ĠĢte bu sorunun
cevâbı çok önemlidir!
Ġncelendiğinde görülecektir ki, en son ve en modern din olan, Ġslâm
Dini, örneğin inancından tutunuz da, uygulama ve ibâdetlerine varıncaya
kadar, noksansız her Ģey, Allâhü Teâlâ tarafından, insan fıtratına en uygun
olacak Ģekilde, yüzde yüz doğrular, yâni gerçekler üzerine, binâ edilerek
gönderilmiĢtir. Bu nedenle, Ġslâm Dini‟ne inanma-yan bir kimsenin bu tutum
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ve davranıĢı, gerçeklerin yayılmasının en-gellenmesi anlamına
gelebileceğinden dolayı, bu husus, bir bakıma, doğruların, yâni gerçeklerin,
bir çeĢit, örtülmesi demek olmuyor mu?
Îtikâdî münâfık ve amelî münâfık olmak üzere, iki kısımda
düĢünülebilen ve ikiyüzlü anlamında olan, „münâfık‟ ismi ise, sistematik
anlamda, kâfirlere değil de, ama gerçekte kâfir olan, Müslüman görünümlü
ikiyüzlüler için, kullanılan bir isimdir.
Sizin anlayacağınız, genel bir sınıflamada Müslümanlar, Mü‟min ve
Münâfık olmak üzere, iki kısımdır. BaĢka bir bilimsel sınıflamada ise
Müslümanlar, mü‟min, münâfık ve fâsık adları altına, 3 grupta
sınıflandırılabilir… Îtikâdî Münâfık ve Îtikâdî fâsıklar, kâfirlikte tekleĢirler…

Ġnönü Zihniyeti‟nin istismar ve ikiyüzlülüğüne iliĢkin bir belgedir bu… Sâhi, bu
Zihniyet neyin peĢinde?

Mü‟min ya da îmanlı bir Müslüman diye, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, Allah‟tan (CC) getirip, tebliğ buyurduğu, bütün hükümleri,
kalbi ile tasdik, dili ile ikrar eden (söyleyen), insana denir. Böyle bir îman
kiĢinin her Ģeyini kuĢatır.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in tebliğ buyurduğu, Ġslâm dinine,
aslında îman etmediği hâlde, inanmıĢ gibi görünen, ikiyüzlü bir kimseye
Îtikâdî Münâfık denir.
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Îtikâdî Münâfıklar320, Müslümanlar indinde Mü‟min, Allâhü Teâlâ
nazârında kâfirdirler. Bunlar, fazladan olan, ikiyüzlülükleri nedeniyle
Cehennem‟de,
kâfirlerlerden
de
daha
derin
çukurluklarda
bulundurulacaklardır / (cezâlandırılacaklardır)¥.

ġehitler için Allah (CC) ne diyor? Diyor ki “Allah yolunda öldürülenlere
„Ölüler‟ demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz, Bakara Sûresi,
âyet 154.”

320
Temiz, M., Târihî Münâfıklar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
¥
Pehlivan, R., Ġman Ve Ġnkâr Açısından Ġnsanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zehirli.org/itikadi-konular/iman-ve-inkar-acisindan-insanlar.html, En Son EriĢim Târihi:
07.02.2014.
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ġeriat açısından dıĢ görünüĢ ve davranıĢlar ya da söylenen sözler
referans alımaktadır. Ġslâm‟da kalp okuma gibi, bir durum söz konusu
değildir. Bunlar yapılırsa günah olur. Zannetmeler de genel olarak yasaktır.
Münâfıklar içten inanmadıkları hâlde, ikiyüzlülükleri nedeniyle kolayca, „Biz
Müslümanız‟ dedikleri, böylece Müslümanları aldattıklarından dolayı,
Peygamber (SAV) Efendimiz, bunların ikiyüzlülüklerine ve her türü
sıkıntılarına katlanmıĢtır. Ġslâm‟ın, en Ģerefli mâhluk dediği, insanlara verilen
değerden dolayı Peygamberimiz (SAV, hiçbir zaman, onları ortadan kaldırma
yoluna gitmemiĢtir. Gösterilen bu îtinâ bize, Müslüman olmanın önemini
algılamamız için yeterli olduğu gibi, insanların kalplerini okumanın, dıĢtan
bakarak, mümkün olmadığını da vurgulamaktadır321.

Nazlı nazlı dalgalan ey ĢanĢlı bayrağımız!

Münâfıklıkla Ġlgili Âyetler
Allâhü Teâlâ, münâfıklar hakkında oldukça anlamlı âyetler
göndermiĢtir322:
321
Temiz, M., Hele Bir Baksanıza! Münâfıklık Her Devirde Aynı!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BĠR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVĠRDE%20AYN
I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BĠR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVĠRDE%20AYN
I.docx,En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014
322
Temiz, M., Îman Testi, Bilimsel Ve Mantıksal Açıdan Îman, Münâfıklık Ve Yalan‟ın Formülü,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ.doc, En Son EriĢim Târihi: 17.11.2013.
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“Münâfıklar ve kalblerinde hastalık olanlar Ģöyle diyorlardı: „Bunları
(Müslümanları) dinleri aldattı.‟ Oysa kim Allah‟a tevekkül ederse, Ģüphesiz
Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sâhibidir‟323.”
“Ey Peygamber, Allah‟tan sakın, kâfirlere ve münâfıklara îtaat etme!
ġüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir324.”
“Ey Peygamber! Allah‟a karĢı gelmekten sakın! Kâfirlere ve
münâfıklara îtaat etme! ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”
“Siz, özür dilemeye kalkmayın! Siz, îman ettiğinizi söyledikten sonra,
küfrettiniz! Ġçinizden bir zümreyi affetsek bile, diğer zümreyi, onlar
cürümlerinde ısrar eden kimseler oldukları için, azâbımıza uğratacağız325.”
“Münâfık erkekler de, münâfık kadınlar da birbirinin parçasıdırlar.
Onlar kötülüğü emreder, iyilikten vazgeçirmeye uğraĢırlar. Ellerini
yumarlar. Onlar Allah‟ı unuttular. Allah da onları unuttu! ġüphe yok ki,
münâfıklar fâsıkların tâ kendileridirler! 326“
“Allah, erkek münâfıklara da, kadın münâfıklara da, bütün kâfirlere
de, kendileri içinde temelli kalmak üzere, Cehennem ateĢini vaadetti. Bu,
onlara yeter! Allah onları rahmetinden kovdu! Onlara bitmez tükenmez bir
azab vardır327.”
“De ki, „Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah‟ın lânet
ve gazap ettiği, aralarından maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile
Ģeytana tapanlardır ki, iĢte Allah katında bunların yeri daha kötü ve doğru
yoldan daha sapıktır. Onlar size geldikleri zaman îman ettik!‟ derler. Hâlbuki
onlar muhakkak küfür ile girmiĢler, yine muhakkak küfür ile çıkmıĢlardır.
Allah onların neler gizlemekte olduğunu çok iyi bilendir328.”
„Ehl-i Kitap‟tan o küfreden kardeĢlerine, „Andolsun, eğer siz
yurdunuzdan sürülür, çıkarılırsanız, biz de muhakkak sizinle çıkar, gideriz!
Sizin aleyhinizde, hiçbir kimseye hiçbir zaman îtaat etmeyiz! Eğer sizinle
harp edilirse, muhakkak ve muhakkak, biz size yardım ederiz!‟ demekte olan o
münâfıkları görmedin mi? Hâlbuki Allah Ģehâdet eder ki, onlar muhakkak
yalancıdırlar!”
“Andolsun ki; onlar yurtlarından çıkarılacak olurlarsa, bu münâfıklar
onlarla birlikte çıkıp gitmezler! Eğer onlar muharebeye tutuĢurlarsa, yardım
da etmezler! ġâyet yardım etseler bile, andolsun ki, mü‟minler karĢısında
Enfal Sûresi, âyet 49.
Lokman Sûresi, âyet 1.

Ahzâb Sûresi, Âyet 1.
325
Tevbe Sûresi, âyet 66.
326
Tevbe Sûresi, âyet 67.
327
Tevbe Sûresi, âyet 68.
328
Mâide Sûresi, âyet 60.
323
324
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dayanamayarak arkalarına dönüp kaçarlar! Sonra da, kendileri hiçbir yerde
yardım göremezler!”
“O münâfıklar ve Yahûdiler, müstahkem kasabalarda yâhut duvarlar
arkasında, surlar, hisarlar içinde siperlenmeden, sizinle toplu bir hâlde
çapıĢamazlar.”
“Nadîr Oğulları‟nı muharebeye teĢvik eden münâfıkların hâli de,
Ģeytanın hâli gibidir: Çünkü Ģeytan insana „Küfret!‟ der de, o küfredince,
„Ben gerçekten senden uzağım! Çünkü ben Âlemlerin Rab‟bi olan Allah‟tan
korkarım!‟ der ¥.”
“Allah, münâfıkların erkeklerine, kadınlarına ve bütün kâfirlere
sonsuza dek olmak üzere, Cehennem ateĢini vaadetti. O, onlara yeter. Allah,
onları rahmet alanından uzaklaĢtırdı. Onlara sürekli bir azap vardır329.“
“O gün münâfık erkekler ve münâfık kadınlar o îman edenlere Ģöyle
diyeceklerdir, „Bize bakın da sizin nûrunuzdan alalım?‟ Onlara, „Arkanıza
dönün de nur arayın!‟ denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde
rahmet, dıĢında da azap vardır330.“
Amelî Münâfıklık
Amel (ĠĢ, ibâdet, çalıĢmak), namaz gibi bedenle, zekât gibi mal ile ya
da Hac gibi, hem beden ve hem de malla yapılmaktadır. ġerîat‟in (Ġslâm‟ın),
BeĢ Duyu organlarına iliĢkin, kurallarına uymak da ve Ġnsanlarla ĠliĢkiler de,
bedenle yapılan, ibâdetlerden sayılabilir.
ġerîat‟in (Ġslâm‟ın), beĢ duyu organlarına iliĢkin, kurallarına uymak
ve insanlarla yapılan iliĢkiler, bedenle yapılan, ibâdetlerin en önemli
kısımlarındandır. BeĢ Duyu içindeki dil, îmânî açıdan, hayâti bir önem
taĢımaktadır. Nitekim bu nedenle Peygamberimiz (SAV), „Susan
kurtuldu!331.‟ buyurmuĢlardır.
„Susan kurtuldu!‟ ne demek?
Gerek iyi yönde ve gerekse kötü yönde, ağızdan çıkan, her bir söz,
senet gibi önemlidir. Ġslâm‟a göre, ağzından çıkan, her bir söz, artık senin
değildir; yayından çıkan ok gibi, hedefine varmıĢ olup, senin dıĢında, mânevî
açıdan, artık, o sözün icrâsına baĢlanır.
¥

El HaĢr Sûresi, âyet 11-17.
Tevbe Sûresi, âyet 68.
330
Hadid Sûresi, âyet 13.
331
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son EriĢim Târihi:
24.07.2013.
329
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Demek oluyor ki bu, sözlerimizin doğruluğuna, yanlıĢ ve yalan
olmamasına, çok dikkat edeceğiz demektir. Bu nedenle, atalarımızın
söylediği, „Söz namustur‟ sözü, denenmiĢ ve sosyal bir formül ya da kânun
hâline gelmiĢ bir sözdür ve bunun için önemlidir…
Ġmam-ı Gazâli‟nin, Ġhyâ adlı eserinde, „Az konuĢan az hatâ yapar‟
demesi de, aynı kapıya açılmaktadır. ġimdi, „Susan kurtuldu!‟ demek,
Gazâli‟nin, „Az konuĢan az hatâ yapar‟ demesinin, limitteki suskun hâli değil
midir? Yâni, „Az konuĢan az hatâ yapar‟ ise, teorik olarak susan bir insan,
„hiç hatâ yapmaz‟ demektir.
Peygamberimiz (SAV), „Susan kurtuldu!‟ demekle, günahların büyük
bir kısmının da dil ile yapıldığına iĢâret etmektedir. Öyle ki, bâzen dil, haddi
aĢar da, kiĢiyi îmandan bile çıkarıverir. Nitekim Peygamberimiz (SAV)‟in,
„Bana iki çenesi ve iki bacağı arasını koruma husûsunda garanti verene, ben
de Cenneti garanti ederim‟ hadîsini332 de bilmeyen yoktur…
„Ġnsanlarla ĠliĢkiler‟ konusundaki, „Ġnsan Hakları333„ ortaya atılınca
bu husus, günümüzde kavramlaĢmıĢtır. Ġnsan Hakları bugün de, günah
açısından, ayrı bir önemdedir. Dikkat ederseniz, bu iliĢkilerde de, ayrıca,
dilin fonksiyonu da az değildir.
Ġslâm‟a inandıkları hâlde, amel yönünden bâzı yanlıĢlıkları olan,
insanlara Amelî Münâfık denir. Bu hâtaların baĢında, dil ve insanlarla
ĠliĢkiler, önemli rol oynar.
Amelî münâfıklar, konuĢtuklarında yalan söylerler; söz verdiklerinde,
sözlerinde durmazlar; emânete hıyânet ederler. Bunlar, amel yönüyle, fâsık
ve günahkâr demektir; hâtaları îtikâdî olmadığı için, son ana kadar, Ġslâmî
Îtikat açısından, îmanlarını koruyabilirlerse, Cehennem‟de ebedî
kalmayacaklardır.
BaĢka bir sebepten, Ġslâmî Îtikatları bozulmamıĢ olan, bu amelî
münâfıklar da, defolu bir îmana sâhip olsalar bile, mü‟minler grubundadırlar.
Amelî fâsıklar için de durum benzerdir.
Bir Buharî hadîsinde buyurulmuĢtur ki:
„Münâfığın üç alâmeti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve
emânete hıyânet eder.‟

332
La Tahzen, En Güzel Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://islamguzelahlaktir.blogspot.com/2013/11/en-guzel-hadisler.html?m=1, En Son EriĢim Târihi, 01.05.2016.
333
Temiz, M., Allah (CC) Hakkı ve Ġnsan Hakları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20HAKKI%20VE%20ĠNSAN%20HAKLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20(CC)%20HAKKI%20VE%20ĠNSAN%20HAKLARI.doc, En Son EriĢim
Târihi, 01.05.2016.
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Münâfıklık hakkında baĢka hadisler de vardır334:
„Mü‟min‟in hastalığı günahlarına kefâret olur. ĠyileĢince bundan ibret
alır. Münâfık ise, bağlanıp sonra salıverilen deveye benzer. Deve, niçin
bağlandığını ve niçin salındığını bilmediği gibi, münâfık da, hasta olup
iyileĢince, bundan ibret almaz.‟
„Münâfıklar Kur‟a‟nı öğrenirler, ilim ehliyle mücâdele ederler.‟ /
„Münâfıklar, ikindi namazını akĢama doğru kılarlar.‟ / „Münâfıklarla bizim
aramızdaki eman (korkusuzluk, eminlik) namazdır.‟ / „Münâfıklar, yatsı ve
sabah namazına devam edemez.‟
Îman‟ın Ve Ġslâm‟ın ġartları
Îmanın ġartları‟nı yerine getirmeyenlere, genel sınıflamada, bilimsel
anlamda, kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir.
Kâfir olanlar, Ġslâm‟ın ġartları‟nı yerine getirseler bile, îmansız
oldukları, yâni Mü‟min olmadıkları için, bunların ibâdetleri de, Allah (CC)
tarafından kabul edilmezler; Allah‟ın (CC) indinde o kimseler, bu amelleri
yapmamıĢ gibidirler. Bunların Âhiret‟teki yerleri Cehennem‟dir.
Gerçek Ġslâm inancı odur ki, bir kimse, Kur‟an‟ın bütün hükümlerine
inansa da, yalnız bir tânesine, meselâ diyelim ki, bir harfine inanmasa, onun
yanlıĢ olduğuna hükmetse, onun bu kararı, Kur‟an‟ın eksikliğine delâlet
ettiği için, bu da „haĢa‟ Allah‟ın (CC) bir noksanlığını çağrıĢtırdığından
dolayı, o kiĢinin Ġslâm inancı yok olur. Çünkü bütün Müslümanlar, Kur‟an‟ın
Allah (CC) kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını
bilirler ve öyle inanırlar. Ġnanç noksanlık kabul etmez, çünkü…335.
GeçmiĢ bölümlerde, Îman‟ın ve Ġslâm‟ın ġartları‟nın açıklanmıĢ
olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.
Ġslâm inancına göre, Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına ġerîat (Ģartlar) da
dendiğini de biliyorsunuz. ġerîat (Ģartlar), Ġslâm‟ın bütün emir ve yasaklarını
kapsadığı için, Ġslâm Dini demektir336. ġerîat‟i hayatlarına uygulayanlara
Mü‟min denir.
334
www.ilahi.org, Münâfık Kime Denir Ve Alametleri. Okumanızı Tavsiye Ederim., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64212, En Son EriĢim
Târihi, 07.02.2014.
335
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL%20K%C3%
82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.02.2014.
336
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf YA DA
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Îmanın ġartları‟nı, açıktan açığa, îlân edenlere Müslüman denir.
DıĢarıya karĢı inanmıĢ göründükleri hâlde, Müslüman kapsamına girenler
arasında, Îmanın ġartları‟ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara,
meselâ yalan söyleyen, verdikleri sözde durmayan, emânete hıyânetlik
yapanlara ya da Kur‟an‟ın, bir harfinin bile, gerçekliği husûsunda tereddütlü
olup inamayanlara, genel tasnifte, Münâfık denmektedir.
Îmanın ġartları‟na inandığını, hem dıĢarıya karĢı söyleyen ve hem de
bunlara, kalben noksansız, inanan her bir kiĢi, hem insanlar nazârında ve
hem de Allah (CC) nazârında, Mü‟min Müslüman‟dır.
Hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazârında mü‟min (inanmıĢ)
olan, bir Müslüman, amelleri (ibâdetleri), yerine getirmiyorsa, genel
sınıflamada, bu insana, Günahkâr (Fâsık); ibâdetleri, yeterince, yapıyorsa
Mü‟min denir. Aslında, îtikadı kusursuz olan, bir Müslüman mü‟min‟dir.
Çünkü günahsız mü‟min yoktur.

ġerîat Ġslâm demektir! “ġerîate KarĢıyım demek” aslında, „Ġslâm karĢıyım
demek‟tir337.

http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.doc, En Son EriĢim Târihi,
07.02.2014.
337
Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı, ġerîat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġerîata KarĢıyım!”
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc
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Ġslâm‟a iliĢkin, bu tip bilgilerden yoksun olanlar (dinî câhiller), Ġslâm
dini söz konusu olduğunda, „Elhamdülillah Müslümanım‟ dedikleri hâlde, söz
ġerîat‟e
geldiğinde,
„Ben
ġerîat‟e
karĢıyım‟
demekten
de
çekinmemektedirler. Bu bir bakıma, bilgisizliğin zararının bir zirvrsidir.
Kâfir Ve Îtikâdî Münâfık
„ġartlar‟ demek olan ve Ġslâm‟da „dinî Ģartlar‟ anlamında kullanılan,
ġerîat‟e karĢı görünen ya da içten içe veyâ gizli de olsa, Ġslâm‟ı aĢağılayan
veyâ kabul etmediklerini söyleyen, „zır câhiller‟e, toplum arasında ya da
nüfus cüzdanlarında Müslüman göründükleri hâlde, bunların her biri bilimsel
sınıflamaya göre, îtikâdî açıdan, kâfir sayılırlar. Bunlar arasında, sözde,
Müslüman olduklarını söyleyenler olursa, o zaman Îtikâdî Münâfıklık söz
konusu olur. Bu yanlıĢlıkları, bir câhillik sonucu yapanlar ise en azından, bir
„kavram kargaĢasının kurbanları olarak‟, îmanlarını tehlike içine
sokmaktadırlar338.

339

338
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/D%C4%B0N%C3%8E%20CEH%C3%82LET%C4%B0N%20TURNOSOL
%20K%C3%82%C4%9EIDI,%20%C5%9EER%C4%B0AT.doc, En Son EriĢim Târihi,
07.02.2014.
339
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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Yeteri kadar bilgilendiğinizi zannediyorsanız, yukarıdaki resimlerde görülen kiĢiler
ve îtikatları hakkında ne söylenebilir? Bir uygulama için ya da Bilgi Testi için, bir
düĢününüz, bakalım!
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Veyâhut da, aĢağıdaki resimlerde görüldüğü gibi, Ġslâmî
değerlerimizi çarpıtanlara, îtibarsızlaĢtıranlara, onları değersiz görenlere ya
da inkâr edenlere ne diyeceğiz! Yukarıda bahsedilen teste, elbette, bunlar da
girmektedir.
Ġslâmî değerler karĢısındaki insanlar, örnekleri aĢağıdaki ve
yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi, bilimsel olarak ikiye ayrılılar.
Ġslâmî değerleri takdir edenlerin çoğu hemen Müslümanlığı
seçmektedirler. Yukarıdaki bilgilerden sonra takdir yerine tahkir edenlerin ya
da rahatsızlık duyanların müeyyidesini, zannediyorum, hatırlamıĢ
olmalısınız! 340

Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi)
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2018.
340
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341

http://www.safranbolumuftulugu.gov.tr/arsiv/www.safranbolumuftulugu.gov.tr/Deta
y13c8.html?ID=1558
http://www.haberturk.com/polemik/haber/740445-ezan-icin-suc-duyurusu
341
http://www.pusulahaber.com.tr/kamalak-dindi-diyanetti-kitapti-sunnetti-bunlarla-vakitkaybedecek-zamanimiz-yok-256143h.htm
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/05/20/mustafa-kamalaktan-tepki-ceken-sozler#
http://www.habervitrini.com/gundem/kamalaktan-muslumanlari-sok-eden-cikis-853320/
http://www.dinihaberler.com/mustafa-kamalak-tan-tepki-ceken-sozler-77683.html
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Bu zır câhillere laf da yetiĢtiremiyorum…
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Bu zır câhillere her yerde, her grup içinde rastlanmakla berâber, daha
çok, aĢağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi342, îmansızlıklarını
gizlemeyenlere (açıktan söyleyenlere), çok daha fazla olarak, Ġnönü
zihniyetlilerin, solcu ve sosyal demokratların içinde çok daha
rastlanılmaktadır343.
Bir örnek vermek gerekirse, Eski Türkiye‟de Ġstanbul‟da bir
mezarlığın kapısının üstünde, „Ruhlarına Fâtiha‟ yazıyormuĢ…
Bir zaman sonra, görevliler, bu yazıyı kaldırarak, yerine En-biyâ
Sûresi‟nin 35. âyetinin Türkçe‟sini yazmıĢlar…

Sâhi bu, neyi yaratmıĢ da,
buna rağmen ölümden kendisini kurtaramamıĢ?
342
Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
343
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Âyetin Türkçe‟si Ģöyle:
„Her nefis ölümü tadacaktır344.‟
Aradan zaman geçmiĢ…
TV‟den öğrendiğimize göre, câhil fakat tanınmıĢ birisi-ki, kimliği
bence hiç önemli değil ama referansını veriĢimin sebebi, kafadan atmıĢ gibi
bir intibâ olmaması içindir- bu değiĢikliği gördüğünde, „Her nefis ölümü
tadacaktır.‟ cümlesinden hoĢlanmamıĢ ve bu durumu, „tiksindirici‟ olarak
nitelendirmiĢ345…
Bu, dinî açıdan „zır câhil‟ tanımlamasına güzel bir örnektir, iĢte...
Çünkü bu sözde, ilim adamlarınca Allah‟ın (CC) sözü olarak kabul edilen,
âyetin aĢağılanması söz konusudur.
TanınmıĢ bu meĢhur kadın profesör, ben inanıyorum ki, din, âyet,
hadis, ġerîat gibi, kendi Kültürü‟nün bu temel esaslarını da bir parça bilmiĢ
olsaydı, Allah‟ın (CC) âyetini, „tiksindirici‟ olarak, vasıflandırma hatâsına
düĢmeyebilirdi / düĢmezdi.
Bana göre, adı geçen bu kiĢinin, insanlar tarafından kınanmasından
daha önemlisi, bu aĢağılamanın îmanî boyutudur.
Yukarıdaki ifâdemde, „Kavram kargaĢasının kurbanları olarak‟
sarfettiğim cümle, asıl bu ve bu gibi kimseler için kullanılmıĢtır. Sırf bu
örnek bile, câhil olmanın, ne kadar büyük bir bedele mal olduğunun /
olacağının, basit bir göstergesidir.
Mü‟min olanlar, Allah‟a (CC) teslim olanlardır346. Müslümanlar
arasında münâfıklar olabildiği hâlde, mü‟minler arasında münâfık olmaz.
Çünkü mü‟min demek zâten, îmanlı Müslüman demektir.
KiĢinin îmanının belirtisi, o kiĢiyi iyiliklerin sevindirmesi, günah ve
kötülüklerin üzmesidir. Ama burada, esas olan, iyiyi ve kötüyü tanıma
meselesidir. Bu da, bilimle değil, ilimle öğreniliyor.
Kalp kararması, günah ve günahların sonunda oluĢan, mânevî bir
hastalıktır.
344
Enbiyâ Sûresi, âyet 35: “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de so-nunda bize döndürüleceksiniz.”
345
DHA, CHP Milli Ģefini değiĢtirmiĢ durumda, CHP'li Kadın Profesör, Alındığı elektronik internet
adresi, http://www.dha.com.tr/chp-milli-sefini-degistirmis-durumda_161096.html, En Son EriĢim Târihi:
07.02.2014.
346
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kalp kararmasının belirtisi yâni turnusol kâğıdı, baĢka bir ifâdeyle,
testi ise, gerek küçük ve gerekse büyük bir günah iĢlediğinde, insanın üzüntü
duymamasıdır.

Ġnönü Zihniyeti, muasır medeniyet seviyesine çıplaklıkla çıkılacağına inanmıĢ ya da
inandırılmıĢtır. Hâlbuki Allah (CC) Necm Sûresi‟nin 39. Âyeti‟nde, “Sizin
kazancınız, yalnız çalıĢmanızın karĢılığıdır” diyor!” Bu çalıĢma Ģüphesiz iki cihana
iliĢkin çalıĢmaları kapsamaktadır.
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„DOĞRU‟ YA DA „GERÇEK‟ KAVRAMI
Doğru‟ ya da YanlıĢ Gerçekler
Mutlak olarak değiĢmeyen fikir, Ģey ya da olaya veyâ duruma doğru
ya da gerçek denir. Yâni gerçek, „fikir, Ģey ya da olayın veyâ durumun‟
bizzat kendisidir.‟ Ġslâmî ilimlerde gerçeğin kaynağı, Allah‟ın (CC)
Ģâhitliğidir. Bu bir kesin bilgidir.
Elmalılı Hamdi Yazır‟ın ifâdesiyle gerçek, Allah‟ın (CC) Ģâhitliğinde
olan bilgiye denir. Ya da gerçek, hakkın (olayın doğruluğunun) kendine olan
Ģâhitliğidir. Gerçek olan bir Ģey, teorik olarak, hiç değiĢmez. Yâni gerçek
tanım olarak, Evren‟in ilk yaratılıĢında ne ise, Ģimdi de odur347.
Ġslâm Dini‟nindeki „söz, fikir, Ģey ya da olay veyâ durum‟un her biri,
gerçeklere dayanır. Kültürümüz ise gerçekler, Ġslâm Dini ile iç içedir. Kur‟an,
bir gerçekler yumağı ve her bir kelimesi ise, dipsiz anlamlar kuyusu gibidir.
Bu nedenle Ġslâm ve Kültürümüz, bugün mevcut olan, din ve kültürler
arasında insan tabiatına (fıtratına) ve bilimsel sonuçlara en uygun olanıdır.
Ġslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de Hak‟tır.. Hak
kelimesi ya da kavramı, kazanılan „emek‟ yerine de kullanılır. Çünkü Allâhü
Teâlâ, bâzı hâllerde, önem verdiği Ģeyleri, onlara kendi ismini vererek de
belirtmektedir. Bu nedenle, örneğin insanların emekleri çok kıymetli olduğu
için, emeğin ismi „hak‟ olarak da seçilir, tıpkı „sıla-i rahîm‟ kelimesinde
olduğu gibi...
Nitekim akrabâyı, eĢi dostu ziyâret anlamına gelen, „sıla-ı rahîm‟deki
rahîm kelimesi de, aslında Allah‟ın (CC) güzel isimlerinden biri olan, ErRahîm isminden gelmektedir. Akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin değerini
buradan çıkarabilirsiniz. Bu nedenle burada yeri gelmiĢken, akrabâyı, eĢi,
dostu ziyâret etmenin ömrü bereketlendirdiğine iliĢkin hadislerin, çok
olduğunu da belirtmek gerek!.
347
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
27.10.2013.

Hak yerine Hakk olarak yazanlar da vardır.
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Hak Yâni Gerçek
„[Kültürel (Dinî)] Eğitimin
yapamayacağı hiçbirĢey yoktur. Hiçbir Ģey
onun etki alanının dıĢında kalamaz. Kötü ahlâkları
iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar;
insanları melekler seviyesine çıkarabilir.‟
Mark Twain

„Hak‟ kelimesi, „varlığı hiç değiĢmeden duran...‟ anlamındadır. Biz
„Hak‟ka, Türkçe Halk dilinde, „doğru‟, bilimde ise, gerçek‟ diyoruz. Bu
nedenle gerçeklerin en yücesinin, En Yüce Gerçeğin, Hak Teâlâ olduğunu
söylemiyor muyuz?
„Varlığı hiç değiĢmeden duran...‟ en yüce gerçeğin Allah (CC)
olduğunu burada, „ilmel yakîn‟ bilgisi olarak böylece, bir kere daha,
perçinlemekte (tahkîk etmekte) fayda vardır.
Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz‟e îman edenler, gayba da îman etmiĢ olurlar348. Bakara Sûresi‟nin
3. Âyeti‟nde, „Onlar -o muttakîler-gayba îman ederler.‟ deniyor. Gayba
îman, Ġslâm‟ın temel esaslarından biridir349.
En Yüce Gerçek olan, Hak Teâlâ‟nın, Gayb Âlemi‟nde, yarattığı
değiĢmeyen mânevî kânunlara da (YaratılmıĢ) Ġkinci Mertebe‟den Gerçekler
denilebilir350.
Bir de Hak Teâlâ tarafından yaratılmıĢ bulunan, Gayb Âlemi‟n-deki bu
mânevî kânunlar gibi, Evren‟de, yerçekimi gibi, kânunlar da yaratılmıĢtır.
Ġslâm Kaynakları bu kânunlara Sünnetullah, günümüz bilim adamları ise,
Bilimsel Gerçekler (Bilimsel Gerçek Kânunlar) adını vermiĢlerdir.
Bilimsel Gerçekler‟e ulaĢmada izlenen bugünkü Modern Yöntem‟in
de:
a) Hüküm (Faraziye, Hipotez),
348
Gayb kelimesi iki ayrı anlama gelmektedir: Birincisi, hakkında hiçbir Ģey bilmediğimiz, yalnız
Allah‟ın (CC) malûmu olan hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki, bunlar îmana konu değildirler. Îmana konu olan gayb,
Kur‟an‟ın haber verdiği ve Peygamber Efendimiz (SAV)‟in hakkında açıklamalarda bulunduğu gayb âlemidir. Biz
Kur‟an‟da delîli olan gayba îman ediyoruz.
349
Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî Yorumlara GiriĢ,
Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve
Öznel Yapısı, Dünyâda Mutluluğa, Âhiret‟te Cennet‟e Güvenle KavuĢmanın Yolu,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠLMÎ%20YORUML
ARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20
Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm., En Son EriĢim Târihi: 6.01.2013.
350
Temiz, M., Kelebek Etkisi ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son EriĢim Târihi:
6.01.2013.
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b) Deney (bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan iĢlem, tecrübe)
c) Yorum‟dan meydana geldiğini her tahsil yapan insan bilir.
Bu Bilimsel Yöntem‟de, meselâ MKSA Mühendislik Birim
Sistemi‟nde kullanılan, ölçü birimleri, Metre (m), Kilogram (Kg), Sâniye (s)
ve Amper (A)‟dir. Fizik Bilimi‟nde daha çok cgs birim sistemi kullanılır.
Buradaki ölçü birimleri olarak, santim (cm), gram (gr) ve saniye (s)
kullanılır.
Tersinden söylemek gerekirse, bu birimlerle ölçülebilen, değerler,
bilimin inceleme konusu olan, maddî ortamların değerleridir. Mânevî
büyüklüklerin, bu ölçü büyüklüklerinin hiçbir ile ölçülemeyeceği de açıktır.
Meselâ kimse, bana 1 Kg. sevgi tart demez…
Gerçeğin Bir Temsil Ġle Açıklanması
Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocam‟ın
tasvirine göre bilimsel gerçek, her bir insanın çıplak vücûduna, her bir bilim
adamı da bir terziye benzetilebilir. O zaman böyle bir temsilde terzinin amacı
nedir?
Terzi öyle bir elbise dikmelidir ki bu elbise, sâhibinin vücût yapısını,
dıĢarıdan bakanlara, en güzel ve anlamlı bir Ģekilde, gösterebilsin, yâni
aktarabilsin.
ġimdi, bir insan için, birçok terzinin her birinin birer elbise diktiğini
düĢününüz...
Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak dikilen, elbiselerin hiç
biri, Ģüphesiz birbirinin, tıpatıp, aynısı değildir. Dikilen bu elbiselerin içinden
yalnız biri ortaya çıkacaktır ki o, bu insanın vücût yapısını daha güzel ve
daha anlamlı bir Ģekilde gösterecektir. Diğer elbiseler de, mevcutların bu en
kalitelisine göre, birbirlerinden az çok farklı kalitede olacaklardır.
Bilim adamlarının gerçeklere yaklaĢma tarzları için, yaptıkları
çalıĢmaların sonuçları da iĢte, bu benzetmede olduğu gibi, terzilerin insan
vücûdunun yapısını, daha güzel ve daha anlamlı bir Ģekilde göstermek için,
diktikleri elbiseler gibidirler. Hiçbir terzinin, insanın vücût yapısını, mutlak
güzelliğiyle, gösterememesi gibi, bilim adamları da, Evren‟deki gerçek
olaylara, eksiksiz olarak yaklaĢamazlar, sonuçlara birer hatâ payı ile
ulaĢabilirler.
Bu sebeple bilimin bulduğu sonuçlar, zamanla durmadan değiĢirler.
Öyle ki bulunan sonuçlar gerçeğe, hatâları azalta azalta, derece derece
yaklaĢabilirler. Meselâ bir araĢtırma sonucunun gerçeği, ideal olarak
(eksiksiz olarak) yüzde yüz tam, yansıttığını düĢünelim. ĠĢte o zaman, bu
bilimsel sonucun terzi-elbise benzetmesindeki karĢılığında, elbise ile insanın
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vücûdu arasında da, hiçbir fark yok demektir. Yâni elbise, sâhibinin
vücûdunu, bütün incelikleriye eksiz tam ve ideal olarak, yansıtmıĢ demektir.
Ya da tam tersinden düĢünelim:
Meselâ bir terzinin öyle bir elbide diktiğini farzedelim ki, bu elbise,
sâhibinin vücûdunu, bütün incelikleriye eksiz tam ve ideal olarak, yansıtmıĢ
olsun. O zaman, terzi-elbise benzetmesindeki karĢılığında, bunun anlamı,
yapılan bilimsel çalıĢmanın bilimsel karĢılığının, ideal olarak (eksiksiz
olarak) yüzde yüz tam, olması demektir.
Sonuçta bu ideal kabulde, bilim sonucu ile gerçek, tamıtamına, üst
üste uyuĢmuĢ (çakıĢmıĢ) anlamını verir.
Fakat burada dile getirdiğimiz bu yaklaĢımın, ancak düĢünce bazında,
ideal bir yaklaĢım olduğunu unutmamalıdır. Bu benzetmedeki maksadımızın,
gerçekle bilimsel her hangi bir sonucun, iyice açıklanması olduğu, burada
anlaĢılmıĢ olmalıdır.
Ġslâmî Verilerle Bilimin Farkı
„Yalnızca bir iyi vardır, ilim; yalnızca
bir kötü vardır, cehâlet…‟
Sokrates

Ġslâm Dini‟nin değiĢmez verilerine yâni gerçeklere, zamânı
geldiğinde, bilimle ispatlarının yapılmasıyla ya da Modern Yöntem‟lere
dayalı olarak, deneme ve yanılma yoluyla yaklaĢılmaktadır. Nitekim zaman
geçtikçe bilimin derece derece olgunlaĢmakta olan sonuçlarının, Hak din olan
Ġslâm‟ın bilgi ve mesajları ile uyuĢtuğunu görmemizin iç yüzü budur.
Bunun sebebi Ģudur:
Ġslâmî verilerle bilim arasındaki fark, Ġslâmî verilerin Ġslâm
kurumuyla, peĢin olarak, eksiksiz ve hatâsız biçimde, bildirilmiĢ olması;
bilimin ise bu gerçeklere, zaman ilerledikçe, yâni zamanı geldiğinde, bilimsel
Modern Yöntem‟ler kullanılarak, deney veyâ deneme-yanılma yoluyla,
yaklaĢmasıdır.
Zaman geçtikçe, bilimdeki geliĢmeler ilerledikçe, her defâsında
bulunan bilim sonuçlarının, dinî öğreti ve bilgilerin sonuçlarıyla, gittikçe
uyuĢtuğunu görmemiz, bu görüĢümüzü haklı çıkarmaktadır. Bu anlatılanlara,
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„Onlara ufuklarda ve nefislerinde
göstereceğiz351.‟ âyeti iĢâret etmektedir.

âyetlerimizin

gerçek

olduğunu

Ġslâmî Gerçekler ve Bilimin Sonuçları
„Hiçbir acı, cehâletten daha fazla zahmet verici değildir.‟
Hz. Ali

Bundan önce Ġslâmî verilerle bilim arasındaki fark olarak, dinî
verilerin din kurumuyla peĢin olarak söylenmiĢ olduğu, bilimin ise bu
gerçeklere, zaman ilerledikçe, bilim yoluyla ya da bilimsel olarak deneme ve
yanılma yoluyla yaklaĢabildiği olarak, ifâde edilmiĢti. Buna, en anlaĢılabilir
bir örnek vermek gerekirse, aĢağıdaki örneği verebiliriz:
„Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin nedeni nedir?‟
dendiğinde, bu soruya her bir Müslüman‟ın vereceği cevap, Ģüphesiz domuz
etinin Ġslâm Dini‟nde haram olmasıdır. 14 yüz yıl önce Müslümanlar, domuz
etinin yenmesine, dinî bir emre uyarak, sâdece „haram‟ olarak îman etmiĢler
ve bu yüzden domuz eti yememiĢler ve de hâlâ da yemiyorlar.
Bugün Tıp ilmi, domuz etinin, sağlığa uygun olmadığını, zararlı
olduğunu bilimsel olarak bulmuĢtur. Tıbbî metotlarla bilimsel olarak bulunan
sonuç Ģudur:
Domuz eti yendiğinde, insanın döllenmiĢ hücrelerindeki E vitaminini
yok olmakta, döllenmiĢ hücre geliĢememektedir. Domuz eti yiyenlerin
kısırlaĢmalarının sebebi budur. Domuz eti yiyen Avrupalıların gittikçe
kısırlaĢmasını görmüyor musunuz?
Kültürümüz‟de, eĢin kıskanılması konusu da, çok önemlidir. Domuz
eti yiyenlerin eĢlerini kıskanmadıkları da, bugün biliniyor. Nitekim
Peygamber (SAV) Efendimiz, eĢlerin kıskanılması konusunda, Ģu anlama
gelecek, bir hadis nakletmiĢlerdir:
Fussilet Sûresi, âyet 53. Âyetin Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Tefsiri: “Ġlerde biz onlara, o inkâr
edenlere âyetlerimizi, Kur‟ân‟ın hakîkatine delâlet edecek delillerimizi göstereceğiz, hem ufuklarda, kendilerinin
bulunduğu Harem hududu dıĢında, hem de kendi nefislerinde…
Mekke ve Harem içinde, Ġslâm‟ın ileride cihanın her yanına yayılacağını böyle kesin bir dil ile haber
veren bu âyet, Kur‟ân‟ın hak, Allah kelâmı olduğunu açık açık ispat etmiĢ gayb mûcizelerindendir. Bunun
Mekke‟de iken nâzil olduğu bir düĢünülür, bir de ondan sonra Peygamber‟e ve hâlifelerine Allâhü Teâlâ‟nın nasip
ettiği Ģerefli fetihleri ve Ġslâm‟ın ġark ve Garb‟a yayılmasındaki olağanüstülük düĢünü-lürse, bunun ne yüksek bir
âyet ve mûcize olduğu ortaya çıkar. Ġlmî açıdan bir gerçeğin ispatı için delil, ya objektif (âfâkî) olur, ya sübjektif
(enfüsî); ya gözlerden dıĢ gözlemden, ya gönülden iç gözlemden gelir; varlık bu iki pencereden görülür. Yüce Allah
bu âyette bu taksimi gösterdikten sonra, Kur‟ân‟ın gerçek yüzünü, Peygamber‟in peygamberliğinin doğruluğunu,
Ġslâm‟ın yüceliğini ispat için, bu iki çeĢit âyetlerin ikisini de göstereceğini vaad buyuruyor. Öyle ki O‟nun hak
olduğu o kâfirlerce ortaya çıkıncaya kadar, “Bedir”den Mekke‟nin fethine kadar, Mekke müĢrikleri bunu hem kendi
nefislerinde, hem dıĢ dünyâda gördüler. Ondan sonra diğerleri görmeye baĢladılar. Bunlar görüldükten, bu gerçek
ortaya çıktıktan sonra sanki hiç görülmemiĢ gibi hâlâ inkârda devam eden sonraki kâfirler de ilerde göreceklerdir.
Buna Ģâhit istersen Rab‟binin her Ģey üzerine Ģâhit olması yeterli değil midir? O hâlde kâfirler Ģüphe ederse de, sen
etme.., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kuranikerim.com/telmalili/fussilet.htm, En Son EriĢim Târihi:5.12.2012.
351
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EĢin kıskanılması konusunda sizlerin en kıskanç olanınız benim,
benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır.
Dolayısıyla, domuz etinin yenmemesine, Ġslâmî bir kural olarak îman
edenler, aynı zamanda, domuz etinin sağlığa ve ruh sağlığına yaptığı
zararlardan da, asırlardan beri, korunmuĢ oluyorlardı, bugün de
korunuyorlar.
Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?
Domuz etinin zararlı olması bir gerçektir, bu hiç değiĢmez. Domuz
etinin zararlı olduğunu o zamanki Müslümanlar bilmiyorlardı ama Allâhü
Teâlâ, bu gerçeği bildiği için, o asırda Ġslâm Dini‟ni gönderirken, domuz
etinin yenmemesini, „haram‟ Ģeklinde, bir dinî kural olarak sunmuĢtur.
Domuz eti örneğinden giderek Ģimdi Ģu genel sonuca varırız varabiliriz:
Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her bir fikir, Ģey veyâ olay ya da
durumun gerçeğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar olduğu
görülür.
Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:
Ġslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların her birinin, ilgili fikir,
Ģey veyâ olay ya da durumun gerçeğiyle üst üste çakıĢması esastır.
Ġslâm‟ın gerçeklere dayanması konusunda diğer bir örnek daha:
14 yüz yıl önce demir dendiğinde, Müslümanlar demir hakkında ancak
âyetle inen bilgileri biliyorlardı. Müslüman olmayanlar ise, bu bilgilerden de
mahrumdular. Ku‟an‟da Hadid Sûresi‟nin, 25. âyetinde demir hakkındaki
bilgi Ģöyleydi:
„Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve
insanların adâleti yerine getirmeleri için berâberlerinde kitabı ve ölçüyü
indirdik. Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için
faydalar vardır. Bu, Allah‟ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım
edenleri belirlemesi içindir. ġüphesiz Allah kuvvetlidir, dâima üstündür!‟
Günümüzde bilimsel araĢtırmalar, bu bilgilere aynen ulaĢmıĢ
durumdadır352.

Âyette, demir için kullanılan „enzelnâ‟ yâni „indirme‟ kelimesi, mecâzî olarak insanların hizmetine
verilme anlamında düĢünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneĢ ıĢınları için kullanılan „gök-ten fiziksel olarak
indirme‟ Ģeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, âyetin çok önemli bir bilimsel mûcize içerdiği
görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyâ‟daki demir mâdeninin dıĢ u-zaydaki dev yıldızlardan
geldiğini ortaya koymuĢtur (Dr. Mazhar, U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qu-r‟an, Crescent Publishing House,
New York, 1997, ss. 110-111. Prof. Zighloul Raghib El-Naggar‟ın konuĢ-masından.)
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http://www.wamy.co.uk/announcements3.html
Sâdece Dünyâ‟daki değil, tüm GüneĢ Sistemi‟ndeki demir, dıĢ uzaydan elde edilmiĢtir. Çünkü GüneĢ‟in
sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. GüneĢ‟in 60000 C‟lık bir yü-zey ısısı ve 20
o
milyon C ‟lik bir çekirdek ısısı vardır. Demir ancak GüneĢ‟ten çok daha büyük yıldızlarda, birkaç yüz milyon
dereceye varan sıcaklıklarda oluĢabilmektedir. Nova veyâ Süpernova olarak adlandırı-lan bu yıldızlardaki demir
miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taĢıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması iĢte bu patlamalar
sonucunda mümkün olur.
Bilimsel bir kaynakta bu konu ile ilgili olarak Ģu bilgiler yer almaktadır:
Daha yaĢlı Süpernova olaylarını gösteren deliller de vardır: Deniz tabanında biriken demir-60, yaklaĢık 5
milyon yıl önce GüneĢ‟ten 90 ıĢık yılı uzaklıkta meydana gelen bir Süpernova patlamasının deli-li olarak
yorumlanmıĢtır. Süpernova patlamasında oluĢan demir-60, 1.5 milyon yıl yarılanma ömrü olan radyoaktif bir
izotoptur. Dünyâ‟nın yer altı katmanlarında bulunan demir-60 izotopu, yakın uzayda bulunan elementlerin
nükleosentez geçirip, önce Dünyâ atmosferine, oradan da yer altı katmanlarına saplanması so-nucu oluĢmuĢtur.
http://www.istanbul.edu.tr/fen/astronomy/populer/cevre/cevresi.htm; Yard. Doç. Dr. Yüksel KarataĢ,
Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Popüler Bilim (Popular Science
Magazine), no. 92, 2001, ss. 38-43, [American Scientist, c. 88, s. 1].
Tüm bunlardan anlaĢılacağı gibi, demir mâdeni Dünyâ‟da oluĢmamıĢ, Süpernovalardan taĢına-rak, aynı
ayette bildirildiği Ģekilde “indirilmiĢtir”. Bu bilginin Kur‟an‟ın indirilmiĢ olduğu 7. yüzyılda bi-limsel olarak tespit
edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, her Ģeyi sonsuz bilgisiyle kuĢatan Allah‟ın sözü olan Kur‟an‟da yer
almaktadır.
“Günümüz Astronomi bilgileri bize diğer elementlerin de Dünyâ‟nın dıĢında oluĢtuğunu göster-mektedir.
Âyetteki “demiri de indirdik” ifâdesinde geçen “de” vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. Ancak âyette,
demire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüzyılın sonlarında elde edilen bilgiler dik kate alındığında, son derece
düĢündürücüdür. Ünlü mikrobiyolog Micheal Denton, Nature‟s Destiny (Doğa‟nın Kaderi) adlı kitabında demirin
önemini Ģu sözleriyle vurgulamıĢtır:”
“… demir mâdeni Dünyâ‟da oluĢmamıĢ, süpernovalardan taĢınarak, aynı âyette bildirildiği Ģekilde
“indirilmiĢtir”. Bu bilginin Kur‟an‟ın indirilmiĢ olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır.
Ancak bu gerçek, her Ģeyi sonsuz bilgisiyle kuĢatan Allah‟ın sözü olan Kur‟an‟da yer almaktadır.”
“Tüm metaller içinde demirden daha çok hayâtî önem taĢıyanı yoktur. Bir yıldızın çekirdeğinde demirin
birikmesi süpernova patlamasını tetikler ve böylece hayat için gerekli olan atomların tüm evrene yayılmasına imkân
verir. Demir atomlarının Dünyâ‟nın ilk aĢamalarında çekirdekte oluĢturduğu yerçeki-miyle üretilen ısı, Dünyâ‟nın
baĢlangıçtaki kimyâsal farklılıklarına neden olmuĢ ve atmosferin oluĢumu ile sonuçta hidrosferin meydana
gelmesini sağlamıĢtır. Dünyâ‟nın merkezinde bulunan erimiĢ demir, dev bir mıknatıs görevi yapar ve Dünyâ‟nın
manyetik alanını oluĢturur. Bu alan sâyesinde Dünyâ‟nın yüzeyini yüksek enerjili yıkıcı kozmik radyasyondan
koruyan Van Allen radyasyon kuĢakları oluĢur ve hayâtî önem taĢıyan ozon tabakasını kozmik ıĢın yıkımından
korur...”
“Demir atomu olmaksızın Evren‟de karbona bağlı yaĢam olması mümkün olmazdı; süpernovalar olmaz,
Dünyâ‟nın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleĢmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan
olmaz, Van Allen radyasyon kuĢakları oluĢmaz, ozon tabakası olmaz, (insan kanında) he-moglobini meydana
getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıĢtıracak metal oluĢmaz ve oksidasyona dayanan bir
metabolizma meydana gelmezdi.”
“Hayat ve demir ile kanın kırmızı rengiyle uzaktaki bir yıldızın ölümü arasındaki bu gizemli ve yakın
iliĢki sâdece metallerin biyoloji açısından önemli olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda Evren‟in biyolojik
yönden önemini vurgular352. Demir atomunun önemi, bu açıklamalarla rahatlıkla anla-Ģılmak-tadır. Kur‟an‟da
özellikle demire dikkat çekilmesi de bu mâdenin önemini vurgulamaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kur‟an‟da
demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. Ġçinde demirden bahsedilen Hadid Sûresi‟nin 25. âyeti oldukça
ilginç iki matematiksel Ģifre içermektedir:”
“El-Hadid”, Kur‟an‟ın 57. sûresidir. “El-hadid” kelimesinin Arapça‟daki sayısal değeri, yâni ebcedi
hesaplandığında karĢımıza çıkan rakam da aynıdır: “57”. Sâdece “hadid” kelimesinin sayısal değeri 26‟-dır. 26
sayısı ise demirin atom numarasıdır. Öte yandan geçtiğimiz aylarda gerçekleĢtirilen bir kanser tedâ-visinde demir
oksit tânecikleri kullanıldı ve olumlu geliĢmeler kaydedildi. Almanya‟daki dünyâca ünlü Charite Hastânesi‟nde
doktor Andreas Jordan baĢkanlığındaki ekip, kanser hastalığının tedâvisi için geliĢ-tirdiği yeni bir yöntemlemanyetik likid hipertermia (yüksek ısılı manyetik sıvı)-kanser hücrelerini yok et-meyi baĢardı. Hastânede ilk kez 26
yaĢındaki Nikolaus H. adlı bir öğrenciye uygulanan bu yöntem so-nucunda, bu kiĢide üç aydır yeni kanser
hücrelerine rastlanılmadı. Kullanılan bu tedâvi Ģekli özetle Ģu Ģe-kildedir:”
“1-Ġçinde demir oksit tânecikleri bulunan sıvı, özel bir Ģırıngayla tümörün içine gönderiliyor. Bu
tânecikler, tümör hücrelerine dağılıyor. Bu sıvının 1cm3‟ünde demir oksitten oluĢan ve alyuvarlardan 1.000 kat daha
küçük milyonlarca parçacık bulunmakta ve bunlar kolaylıkla kan damarlarında dolaĢabilmektedir.
2-Hasta, daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir âletin altına yatırılıyor.
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Bu anlatılanlar neyi gösteriyor?
Bu anlatılanlardan anlıyoruz ki, Kur‟an‟ın demir mâdeni ile ilgili, 14
Yüzyıl önce, Evren çapında verdiği bilgiler, bugünkü demir gerçeği ile %100
örtüĢmektedir. Bu sonuçtan hareket ederek, Bilimsel Tümevarım Yöntemi‟ni
uygulayarak, Kur‟an âyetleri için, genel bir ifâdeyle ulaĢabiliriz:
„Her bir Kur‟an âyeti ile verilen bilgiler, ilgili olduğu her bir söz,
fikir, Ģey veyâ olay ya da durumun gerçekliği ile %100 uyuĢmakta ve
örtüĢmektedir.
‟Müslüman olanlar 14 yüzyıl önce, bu âyetlerle ilgili olarak, ne kadar
fikir, Ģey veyâ olay ya da durum varsa, bunların her birine sâdece inanmıĢ
olmalarıyla, bilmeseler bile, bu her bir fikir, Ģey veyâ olay ya da durumun
gerçekliklerine de inanmıĢ oluyorlardı.
BaĢka bir ifâdeyle, Müslümanların Kur‟an‟a olan înançları, tam bir
gerçeklik üzerineydi / üzerindedir. Kur‟an âyetleriyle fikir, Ģey veyâ olay ya
da durumun tabiatlarına iliĢkin gerçekliklerin örtüĢüp, çakıĢıp ve
uyuĢmalarına âit, bilinen baĢka örnekler de çoktur.
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
„Ġstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü geldi. „Kur‟an‟ı tetkik
ediyorum.‟ dedi.‟
„Onu inceledikçe hayrete düĢüyorum. Kuran Ģiir olmadığı hâlde,
ondan bir harf kaldırsan, derhal kendine has mûsîkinin aksadığı görülüyor.
Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir ahenk
bulunamaz.353„ demiĢtir.
Hamidullah‟ın anlattığına göre, misâfir profesör konuĢmasını Ģöyle
sürdürüyor:

3-DıĢarıdan uygulanan bu manyetik alan, tümörün içindeki demir tâneciklerini hareketlendir-meye
baĢlıyor. Bu esnâda demir oksit tânecikleri içeren tümördeki ısı artı 450 C‟ye kadar çıkıyor.
4-Sıcağa karĢı kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç dakika içinde zayıflatılıyor ya da yok
ediliyor. Daha sonra yapılan kemoterapiyle tümör tamâmen kaybolabiliyor.”
“Bu tedâvide sâdece kanserli hücreler, demir oksit parçacıkları içerdikleri için, sağlıklı hücreler manyetik
akımdan olumsuz etkilenmemektedir. Bu yöntemin yaygınlaĢtırılması, ölümcül olabilen bu hasta-lığın tedâvisi
açısından çok büyük bir geliĢmedir. Kanser gibi yaygın bir hastalığın tedâvisinde, Kur‟an‟-daki ifâdeyle “insanlar
için (çeĢitli) yararlar bulunan demir”in kullanılması son derece dikkat çekicidir. Ni-tekim Kur‟an‟da bu âyetle
demirin insan sağlığı açısından bu yöndeki faydalarına da iĢâret ediliyor olabilir (En doğrusunu Allah bilir.)”
PınarbaĢı, G., Bir Kur‟an Mûcizesi, Demirdeki Sır, Milli Gazete, Alındığı Ġn-ternet Elektronik Adresi,
http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Bir_Kur39an_Mucizesi/9335, En Son EriĢim Târihi: 27.08.2012.
Günümüzdeki dev gökdelenleri demir mâdenindeki özelliğe borçlu olduğumuzu da ayrıca be-lirtelim.
353
Polat, M., Kuran-I Kerim (2),
http://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/yazar_detay.asp?detay2=479&yazar_id=10
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„Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikinin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi olduğuna
iĢâret ettiği için Müslüman olmuĢtum. Hâlbuki „Âmene‟r-Resûlü‟de, bir
kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin
bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmânım sarsıldı‟.‟
Îmânı sarsılan profesör, Hamidullah‟a bu konudaki derdini anlatmak
için gelmiĢtir. Misâfirinin sıkıntısını anlayan Profesör M. Ha-midullah:
„„Oku, bakalım nasıl bozuluyor?‟ dedim.‟ „Okudu…‟ diyor.
Hamidullah...
„Okudu ama „Lâtûahiznâ‟ diye okuyor. „Vav‟ı‟ med (uzatma) harfi
gibi alıp „Ta‟yı „tû‟ diye uzatıyordu.‟
„Ona dedim ki, „Sen yanlıĢ okuyorsun. Oradaki vav hemzenin
yazılması için konmuĢtur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate
alma! Ta‟yı uzatmadan oku: „Lâ tüahiznâ...‟
„O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.‟
„Geçenlerde bana bir mektup yazmıĢ:
„TeĢekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.‟
Hamidullah‟ın bahsettiği misâfir Prof., Maurice Béjart‟tan baĢkası
değildi354.
Maurice Béjart, müzik sanâtını da gerçekler kaynağı olan, Kur‟an‟da
görebilmiĢti.
Bu tür örnekler çoktur. Kur‟an‟ın gerçekler kaynağı olduğuna iliĢkin
örnekler, bilimin ilerlemesiyle, bir bir, ortaya çıkıyor.
DüĢünce Dünyâmız
„Cehâlet kötü bir bitki gibidir.‟
Sir William Beveridge355

354
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟anda Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART
.pdf, En Son EriĢim Târihi: 21.03.2013.
355
KiĢisel GeliĢim, Bilim Ġle Ġlgili Sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://kisiselgelisim.gen.tr/Makaleler/kisisel-gelisim/bilim-ile-ilgili-sozler-867.aspx, En Son EriĢim Târihi:
3.02.2015.
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DüĢünce Dünyâmız konusunda, insan zihninin içinde ve dıĢında, yâni
dıĢ Dünyâ‟da, olmak üzere, 2 alanda geliĢen, zihnî algıları, genel olarak,
aĢağıdaki Ģekilde açıklayabiliriz:
1- Ġnsanın zihninde, ele alınan her hangi bir Ģey konusunda, Ģöyle ya
da böyle doğan bir inanç oluĢur ki bu inanç, fayda ve zarar açısından, olumlu
ya da olumsuzdur.
2- Ġnsanın zihninde, ele alınan bu Ģey ilgili olarak, zihin dıĢında, yâni
dıĢ Dünyâ‟da, yapılan bir iĢlemin sonucu, fayda ve zarar açısından, ya
olumludur ya da olumsuzdur.
ġimdi domuz eti konusunu bu düĢünce sistemine uygulayabiliriz:
1) Domuz eti konusunda Müslümanların zihinlerindeki înanç, onun
haram olmasıdır. Bu, fayda ve zarar açısından, olumsuz gruptadır.
Müslümanlar bu husustaki olumsuzluğa inanmıĢlardır. Buna din lisanında
îman etmek ya da îman (inanç) deniyor.
Zihnimizin dıĢındaki dıĢ dünyâmızda, domuz eti ilgili olarak yapılan,
bir bilimsel iĢlem sonucu, onun zararlı olduğunu gösteriyor... Bu sonuç,
domuz etine âit bir gerçekliktir. Domuz etine âit bu gerçekliğe, domuz etinin
bilimsel geçekliği adını da verebiliriz.

Gayrı müslimler içinde, Ġslâmî gerçeklere en çok yaklaĢanlar, ilmin maddî kısmını
oluĢturan Bilim ile uğraĢan bilim adamlarıdır356. Biliyorsunuz, Maurice Béjart da
kendi mesleğinin bilimsel özelliğini Kur‟an‟da görerek Müslüman olmuĢtu357…

356
https://www.facebook.com/34HUSRAM/videos/abdestsiz-dola%C5%9Fmamakisvi%C3%A7reli-bilimadam%C4%B1-robert-kenzi-m%C3%BCsl%C3%BCmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-ilanettii/588000818222768/
357
Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
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ASIL OLAN
“BÂTILIN” ĠNSANI HASTA ETMESĠDĠR
Özler:
Ġdeolojiyle DNA‟larda
meydana gelen, dönüĢüm sonucunda,
ortaya çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün
mensuları değildirler. Kabul edilen yeni kültürün bu mensupları, eski
kültürün hastalıklı sonuçlarından ibârettirler.

Gerçek Ġstikâmet ve Esen Rüzgârlar
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda
bir bilim adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak358, bunca tecrübelerden
sonra, iĢte aĢağıdaki sonuca Ģimdi, daha kolay ulaĢmıĢ bulunuyoruz:
“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın
Ģiddetine tâbidirler.”
ġimdi siz hemen, “Gerçek istikâmet nedir?” diye soracaksınız,
biliyorum. Önceleri istikâmet konusunda bir fikrim yoktu. Bir bilim adamı
olduğum için, yalnızca kafamızda bilimsel gerçekler vardı onlarla düĢüp
kalkıyorduk, o kadar… Ama bu bilimsel gerçeklerin de dayandığı,
gerçeklerin gerçeği diyebileceğimiz, meseleler hakkında hiç bir bilgimiz
olmadığı gibi, o konulara daldıracak iĢâretlere sâhip de-ğildik… Demek ki
istikâmetsiz de, bilim adamlarını taklit etmekten ibâretmiĢ, öyle ya…
Bu kadarlık bir bilim adamlığıyla güyâ, „bilim adamı tarafsız olur,
gerçekleri dile getirir‟ ezberiyle övünüp dururduk… Nitekim bu gün
gördüğüm kadarıyla, bu kadarcık seviyeli bilim adamlarının gerçekten
tarafsız olamadıklarını müĢâhede etme huzursuzluğu da beni üzmeye
baĢlamıĢ bulunuyor!
Gerçekten Ģimdi gözlemleyebiliyorum ki, bilim adamı olmasıyla
gurur duyanların uyguladıkları, „bilim adamı tarafsız olur, gerçekleri dile
getirir‟ prensibini yalnızca bilmin içine hapsederek uyguladıklarını
görüyorum. Çünkü onların bu yetersizliklerinin, gerçeklerin gerçeğini
bilemelerinden ileri geldiğini ancak bilenler biliyor…
358

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ne MüthiĢ bir îman ve ne müthiĢ bir istikâmet!

„Îman‟ sözü, Ġnönü zihniyelileri ĢaĢırtıp, „zivanadan çıkartmasın!
Gerçi, onların çokları, „zıvanadan‟ çoktan çıkmıĢ olduklarını görmüyor
muyuz? Örneğin „Bizim savaĢımız Ġslâm‟la diyenleri barındıran bu zihniyetin
bu sözleri dikkate alındığında359?
Nitekim bunlar niçin yaratıldıklarını, Allah‟ın (CC) emir ve
yasaklarını bilemedikleri ya da bilmedikleri, böyle ilâhî mutlak kavramların
olup olmadığından habersiz oldukları için, her düĢünce ve her faaliyetinin
hesâbını vereceklerinden gâflet içinde bulundukları için, ne kadar da bilim
adamı olsalar bile, yeri geldiğinde yine de esen rüzgâra göre davrandıklarını,
ilâhî mutlak kavramların tersine karar verdiklerini de görmüyor değiliz!
Ayrıca bilimadamı sıfatları, hitâbettikleri kimselerin yanılmalarını daha

359

http://www.dailymotion.com/video/x1jnl8z_chp-li-tasdelen-bizim-savasimiz-islam-la_news YA DA
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
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kuvvetlendirmesi bakımından, kendi mesûliyetlerini daha da ciddî duruma
sürmesi de, böyle bilim adamlarına baĢka ek müeyyideler getiriyor…
Sonuç olarak demek istiyorum ki bir mü‟min olarak, Allah‟ın (CC)
emirlerini, yasaklarını, baĢka bir ifâdeyle, istikâmetini ve âidiyetini360
bilmiyorsan, O‟nun rızâsını kazanmak için, emir ve yasaklarını samîmiyetle
uygulamaya gayret sarfetmiyorsanız son nefesinizde, bütün çaba ve
gayretlerinizin birer serapa dönüĢeceğini aklınızdan çıkarmayınız!
Bendeniz bir bilim adamı olarak, Ġslâm‟ı öğrenerek, ancak, mutlak
gerçek konular hakkında, bilgi sâhibi olduktan sonra yukarıdaki sonucu,
ancak görebilmiĢ bulunuyorum.
Kendi özgür irâdeleriyle CIA‟nın ajanlığını kabul eden „fetö‟
lâkaplıları ve Ġnönü Zihniyeti‟ni de incelemiĢ, biliyoruz.
Bir de Ģu var. Bilmemeye azimli olmak yâni bilinçli olarak Ġslâm ve
Kültür düĢmanlığı yaparak, emperyalist kâfirlerin âidiyetlerini benimseyip
onlara hizmet etmeyi Ģeref sayıp bilerek sapık olmak…
Özgür irâde tercihlerine karĢı bir sözümüz olamaz. Ama bir bilim
adamı olarak, bendeniz her bir tercihin ya da oluĢumun ne getirip, ne
götürecğinden bahsedebilirim. Bu arada „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i
Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ görevi
gereğince, iyi gördüklerimi herkese duyurmaya çalıĢmaktayım. Zâten de hep
öyle yapıyorum.

Bu söz doğrudan doğruya Ġnönü Zihniyetine değil mi? Benc de
bu yorum tam bir teĢhis olmuĢ!
360
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Yukarıdaki resimde de anlatıldığı gibi, “Müslümanlığı ve
Müslümanları kullanarak, yâni istismar ederek parlayan ve paralel yapı
denilen, CIA‟nın bir kuruluĢunu Ġnönü Zihniyeti, ilk zamanlarda, gerçekten
Müslüman zannettikleri için, aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama bunlar yâni
Ġnönü Zihniyeti, ne zaman „fetöcülerin‟ sahte Müslümanlıkları ve ajanlıkları
ortaya çıktı, görüyorsunuz, hemen onların ortağı, savunucusu ve emir kulu
olmuĢlardır.”

15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20Ġ
SLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%
20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdf
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMA
SI%20VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf,

ĠĢte bu Zihniyet mensupları, gerçek bir istikâmete sâhip olmadıkları
için, etkili olarak güncel esen paralel yapının rüzgârına kapıl-mıĢ
bulunmuyorlar mı, Ģimdi? Hele iyice bir düĢününüz!
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ġimdi hemen akıllarınıza, gerçek Ġstikâmetin ne olduğu, sorusu
takılmadı değil, elbette!
Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
Gerçek Ġstikâmet, Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiĢ olduğu,
Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmet‟tir. Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak Yol ya da
Hak Teâlân‟ın bildirmiĢ olduğu gerçek Kulluk Yolu‟dur.

“ĠĢkembeden” atıĢlara dikkat ediyor musunuz? Akıl ve mantık, öyle sıvıĢıp
kaçmıĢlar ki, adamın Ģerinden!

Hz. Kâb, hastalanınca, Resûlullah (SAV) Efendimiz ziyâretine gittiler. Hz. Kâb‟ın
annesi:
“Oğlum Cennet sana hazırdır!” dedi. Peygamber (SAV) Efendimiz, buyurdular ki:
“Ey Kâb‟ın annesi! Ne biliyorsun, Kâb belki Malayâni konuĢurdu. „Malayâni‟
konuĢmaların ölçüsüz, boĢ ve faydasız konuĢmalar olduğunu biliyorsunuzdur, her
hâlde…
Burada asıl sorun, bu resimdeki zatın sapıklıklarına, insanlarımızın câhilliklerinden
faydalanılarak, Peygamberimiz (SAV)‟in üstünde bir konum verilmiĢ
olmasındadir361.

361
Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”,
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf
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Dünyâda gerçekçi düĢünen insanlar da yok değil, tabiatıyla…
Bir milletin gücünün, bilimsel olarak da, sosyal olarak da, o milleti
millet yapan, unsurlardan meydana geldiğini / gelmekte olduğunu bildiğimize
göre:
Bir milletin kültürü olarak, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, bilim,
sanât, edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi, kültürel hususları düĢünecek
olursak gerçek Ġstikâmet‟in, milletin kültürünün, bir çeĢit, bileĢkesi olduğunu
da söyleyebiliriz…
Ama bu adı geçen Zihniyet‟in, Türk Milletini meydana getiren,
Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların çalıĢıp çabalamalarının hedefinde, hayattan yalnızca kâm almak
olduğunu, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.
Cibilliyet Ve Çevre
Bu noktada, bir gerçeğin daha kazanılmıĢ olduğunu görmek
mümkündür. O da Ģudur: Orta Öğretim‟den gelen günümüzdeki birçok
arkadaĢımızın, bugün hâlâ, Ġnönü Zihniyeti‟nde baĢköĢeyi iĢgal ettiklerini
görüyor ve üzülüyoruz. Orta öğretimde onlar da bizler de aynı sınıflarda,
Ġnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatına iliĢkin, kafa ve beyin yıkamalarına,
onlar gibi, bizlerin de mâruz kalmıĢ olduğumuz açıktır. Hâl böyleyken iĢe
bakınız ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiĢ bulunuyoruz!
“Aynı sınıftaki ve aynı ortamdaki bâzı arkadaĢlarımızın Ġnönü
Zihniyeti‟ni tercih ederek bâtıl cephesinde kalmalarındaki etken nedir?”
diye, yeni bir gerçeğin kazanılmasına yol açacak olan soruyu sormanın
zamanı, Ģimdi gelmiĢ bulunuyor.
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Ġnönü ve o zihniyettekilerin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu
belgeden bile anlaĢılmıyor mu?. GeçmiĢin kapılarını kapamak, meselâ Osmanlı
arĢivlerini tren katarlarına yükleyerek Bulgaristan satmak baĢka neyi ifâde ediyor?

Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz Ġnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve
tahrifatına iliĢkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini, o arkadaĢlarımızın ise, bâtıl cephesini tercih
etmelerindeki etken, bir değil birden fazladır. Bunda etken olan faktörler esas
olarak, cibilliyet ile âile ve çevre faktörleridir. Cibilliyet faktörü, bir çeĢit
kültürel faktör demektir. Her ikisinin dayandığı ilke ya da delil ise, “KiĢi
arkadaĢının dini üzerinedir” hadîsinde saklıdır.
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Ġnönü Zihniyeti‟nden sapık ve bâtıl çeĢitlemeler…
ĠĢte bunlar, yazılarımda sık sık “Ġnöü Hempaları” olarak kullandıklarıma birer
önektir.

DNA Nedir?
Bulunan bilimsel sonuçlara göre, çevre ve yaĢam tarzı, insan
DNA‟sını değiĢtirmektedir.
Açınım olarak DNA, Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Bu, bâzı
virüsler de dâhil, insan vücûdundaki tüm organizmaların canlılık iĢlevleri ve
biyolojik geliĢmeleri için, gerekli olan, genetik tâlimatları taĢımaktadır.
DNA‟nın baĢlıca rolü, bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
DNA molekülünün bir bölümünü meydana getiren, her bir „gen‟,
insan vücûdundaki belli bir özelliği kontrol etmektedir. Örneğin canlının
vücut Ģekli, her organına iliĢkin iĢ bölümü ve bu organların çalıĢma
düzenleri, her bir hücre içinde üretilmesi gereken, proteinlerin genetik
kodları, üretilecek proteinlerin miktarlarının kontrolleri (gen regülasyonu)
gibi, canlının hayâtını devam ettirmesi için, gereken bütün Ģeyler, DNA
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üzerinde plânlanmıĢ ve kodlanmıĢtır362. Bu nedenle, DNA‟nın önemli
görevleri vardır363,

“Eğer dostun, yaramaz ve Ģerli kimseler ise, sarhoĢ, kumarbaz, fâizci, ırz düĢmanı
ise, iyi bil ki, yarın Âhiret‟teki yerin tam onların gideceği yer olacaktır. Her ne
kadar sen, onların yaptıklarını yapmasan bile...-Mehmed Zahid Kotku (KS)364”

Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.p
df

362362
blogcu, DNA‟nın vazifesi ve önemi nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dnalar.blogcu.com/dna-nin-vazifesi-ve-onemi/2000323, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
363
hücre DNA Görevleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
364
Temiz., M., Mahviyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/mahvĠyet.doc, En Son EriĢim Târihi: 22.03.2014
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Hücredeki bilgi bankasının temel yapı taĢlarından en önemlilerinden
biri de, fosfordur. Fosfor ATP (Adenozin TriFosat) hayâtî bir öneme
sâhiptir. ATP molekülü vücutta tıpkı bir pil gibi çalıĢır. Bu, hücrenin
kolaylıkla kullanabileceği bir enerji Ģeklidir. Solunumla elde edilen, enerji,
hücrede ATP Ģeklinde kimyasal bağ enerjisine dönüĢtürülür. Üretilen enerji,
bu molekülle taĢınır. Ġhtiyaç duyulan kimyasal iĢlemler, ATP‟de saklı olan
enerjiden sağlanır365.
Çevre Enerjisi Ve Ġnsanın DNA‟sı
Dr. Bruce Lipton, yazmıĢ olduğu, Ġnancın Biyolojisi adlı kitabında,
çevrenin, insanın DNA‟sını değiĢtirdiğini bulduğunu, söylemektedir. Bunun
bir sonucundan olsa gerektir ki, DNA‟ları bu Ģekilde değiĢenlerin, daha
sonra, mâruz kaldıkları R-Kompleks hastalığından da kurtulamadıkları
anlaĢılıyor366.
Dr. Bruce Lipton, kitabında, “Yaptığım hücre içi çalıĢmalarda, hücre
yaĢamının, hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik çevre
tarafından yönlendirildiğini fark ettim.” diyor.
Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iĢ ve dost
çevresi gibi, hayat ve günlük yaĢam çevremizdir. Tam da bu noktada, insan,
“KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor. Demek
ki arkadaĢlık iliĢkileri, insanın DNA‟sını değiĢtirecek kadar etkili olmaktadır.
Bunu Ġslâmî pratik olarak bilyorduk… ġimdi bilimsel olarak da, bunun
gerçekliği açıklanmıĢ oluyor.
Dr. Elif Güveloğlu, „Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında, konuyla
ilgili olarak:
“Dr. Bruce Lipton‟u, inancı „akıl‟ ile açıklamanın bilimsel kapılarını
aralamayı baĢarmıĢ bir mikroskop hekimi olmasından ötürü tüm benliğimle
kutluyorum. Hücre içi iĢleyiĢin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin
anlaĢılması, tüm insan vücûdunun anlaĢılması demektir367.” diyor.

365
DNA üzerindeki fosfatın önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://harun-yahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/40993/DNA-uzerindeki-fosfatin-onemi, En Son EriĢim Târihi:
1107.2017.
366
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
367
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. ġehit Erdoğan Ġban Sk. No:
36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
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Bu resimde Mehmet Zahid Kotku (RAh)Hazreleri, “KiĢi arkadaĢının dini
üzerinedir” hadîsini yorumlamıĢ, görüyorsunuz…

Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir insanın
çevresinde bulunan, enerji alanıdır. Buna bâzen „enerji beden‟ diyenler de
vardır. Bu enerji alanı, örneğin bizim hayâta verdiğimiz, meselâ sözler,
davranıĢlar, beynimizden yayılan olumlu, olumsuz dalgalar368 gibi369,
tepkilerden oluĢmaktadır. Dr. Elif Güveloğlu diyor ki, „Bu enerji alanı da
geri dönüp içeriyi, bizi etkiliyor, yankı gibi… Kendi oluĢturduğumuz enerji
alanıyla „çarpılıyor‟ veyâ „iyi oluyoruz‟. Etrâfa yaydığımız enerji,
söylediğimiz sözler de, isyan da, güzel sözler de, küfürler de önce bizim
hücrelerimizi etkiliyor370.‟ demektedir.
Dr. Elif Güveloğlu, yorumuna Ģöyle devam ediyor:

368
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
27.06.2013.
369
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
370
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. ġehit Erdoğan Ġban Sk. No:
36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
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“Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik Ģifremiz DNA‟nın
çevresel etkenler tarafından değiĢtirilebileceğini (Dr. Bruce Lipton)
göstermiĢ... Yâni etrâfımızın genlerimizitüm genetik Ģifremizi ele
geçirebileceğini!”
Ġnönü Zihniyetilerin hemen hemen tümünün Ġslâm Ve Kültür
düĢmanlığının neden ileri geldiğinin sebebi, Ģimdi bilimsel olarak da,
anlaĢılmıĢ olmuyor mu?
Demek ki her ne kadar, Müslüman birer anne babadan doğma
nedeniyle, nüfus cüzdanındaki din hânesinde Ġslâm yazmıĢ olsa bile,
Müslüman kalabilmek için bu yeterli değildir. BaĢka yaĢam ve kültürler için
yanıp yanıp turuĢarak, kendi kültürünü dıĢlayan ve aĢağılayanların, farkına
bile varılmadan, maddî ve mânevî bir âidiyet dönüĢümüne tabîtutulduğu,
Ģimdi bilimsel olarak da, ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır / bulunyor…
Bilimsel olarak düĢündüğümüz için, Ģimdi akla Ģu soru da ister
istemez gelmiyor değil! Her fırsatta Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü dıĢlayan ve
aĢağılayan Ġnönü Zihniyetilerin her biri, böyle bir bilimsel dönüĢümün
denekleri olarak, bilimsel birer örnek alınabilir mi? Bu husûsu, özellikle
bilime katkı sağlamak isteyen, bilim adamlarının, gelecekteki geliĢmeleri de
hesâba katarak, daha Ģimdiden, dikkate alıp düĢünmelerinde fayda vadır.
DNA‟lardaki Kültürel DeğiĢim
Bu buluĢ, Ġnönü Zihniyeti açısından, ne demek?
Hatırlıyorum, Orta Öğretimdeyken, YurttaĢlık Bilgisi dersinde Millet
tanımını öğrenmiĢtik, “Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât,
Edebiyat, Örf, Âdet ve gelenekler, bir milleti meydana getiren değerleri
meydana getirir” diye…
Yukarıda zikredilen, bilimsel buluĢtan da anlıyoruz ki, bir millet
topluluğu, DNA‟larındaki değer yargıları aynı olan, insanlardan meydana
gelmektedir. Demek ki, Müslüman Türk Milleti‟nin her bir ferdinin
DNA‟sındaki değer yargıları arasında, diğerlerinin de var da, özellikle din
olarak Ġslâm‟ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak da Ġslâm Târih‟nin çok
önemli yeri vardır.
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“Fulbright anlaĢmasına göre kurulan Eğitim Komisyonu baĢkanı, ABD
Büyük Elçisi olup, komisyon çoğunluğu onların elindeydi.” ġimdi bir düĢününüz,
gerçekleleri dile getiren değerli bilim adamımız Sinanoğlu, haklı değil mi?
https://ugurtekin.wordpress.com/tag/1945e-kadar-ingiliz-somurgesiydik-1945tensonra-Amerikan-somurgesi-olduk-milli-sef-ismet-inonu-1947-tarihinde-yaptigifulbright-anlasmasi-ile-turk-egitim-sistemini-abdlilere/

Bu bilimsel buluĢtan Ģunu da anlyoruz ki, o değer yargılarının
değiĢmemesinin ya da silinmemesinin, DNA‟larda olduğu gibi kalmasının
devam etmesinin tek çâresi, o değerlerin yaĢanmasıdır. Eğer sâhip olunan o
geçmiĢ değer yargıları yaĢanmazsa insan DNA dönüĢümüne uğramaktadır.
baĢka bir ifâdeyle, seçilen yeni hayat tarzlarına göre, baĢka kültürlerin değer
yargıları yaĢanırsa ya da istekle sevgi ile hayal edilirse, o zaman, böyle
insanların DNA‟larındaki değer yargılarına iliĢkin Ģifreler, zamanla,
zayıflayıp silinmekte, arzû ve sevgi ile düĢlenen, kültürlerin Ģifreleri ile
değiĢtririlmekte ve yenilenmektedir.
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Netice olarak, örneğin Ahmet, Mehmet ya da Can adlı böyle
insanların yaĢayıĢ, düĢünce ve fikirleri, önceleri Ġslâmî Ve Kültürel inanıĢ
doğrultusunda iken; bir bakıyorsunuz ki, bunlar, zamanla etkileniĢ Ģartlarına
bağlı olarak, değiĢmiĢ oluyorlar. Öyle ki dönüĢüm sonucunda, meselâ
önceleri Ahmet, Mehmet ya da Can olanların DNA‟larındaki o değer
yargılarının Ģifreleri, silinip gitmiĢ, yerlerinde, hayatlarında uyguladıkları,
baĢka kültürlerin değer yargılarının Ģifreleri, arz-ı endam ediyor. Hattâ
bâzılarında bu dönüĢümün hızı, öyle oluyor ki, bu yeni tip insanlar, eski
adlarını da beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John olarak, değiĢtirilmiĢ
örneklerine bile, son yıllarda, somut olarak da, rastlamıĢ bulunuyoruz371,
yalan mı?
Yukarıda arzedilen, DNA‟ların bilimsel değiĢim sonucunu, bu gün
özellikle, Milletimizin sağ ve sol cenâhında, gerek solcu, ilerici ya da
çağdaĢçı adlarıyla, gerekse masonik Batı Kulüpçüleri olarak, yayılmıĢ
bulunan, Ġnönü Zihniyeti‟nde, birer bilimsel denek örnekleri olarak, açıkça
görmüyor muyuz?
Bir düĢünüz, bakalım!
Yukarıdaki bilimsel açıklamalara göre, “Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup
olan bir kiĢi, doğduğu günden beri, devamlı ve sürekli bir Ģekilde, hep Ġslâm
KarĢıtlığı372 içinde yetiĢe yetiĢe, hep kozmopolit ve materyalist fikirlerle
beslene beslene, hep Ġslâm düĢmanlarını takdir ede ede373, hep onların
iltifatlarını bekleye bekleye sonuçta dönüĢüme uğramaktadır. Bunların her
birinin hücrelerindeki DNA‟larında saklı bulunan, atalarının târihsel
Kültürüne uyumlu olan, öz Ģifreleri değiĢerek, bilimsel açıdan, baĢkalaĢmıĢ
bulunuyor demektir.”
Foullie‟nin dediği gibi, kültürün de esas unsuru din ve dil olduğuna
göre, bendeniz, bunu bir artırarak, milletin kültürünün esâsının, din, dil ve
târih Ģuûru (birliği) olduğuna inanıyorum.

371
Medya Gündem, “John” Dündar ısrarla târihe vatan haini olarak geçmek için çırpınıyor! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.medyagundem.com/john-dundar-israrla-tarihe-vatan-haini-olarak-gecmekicin-cirpiniyor/, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
372
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
373
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu nedenle bizim Kültürümüz‟ün temel unsurları, esas ve modernlik
açısından bilimsel olarak, Ġslâm, Türkçe ve Târihimiz; etkinlik ve sürekliliği
açısından ise, Osmanlı Târihi‟dir…
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiĢ, görüyorsunuz ya! Bu günlerde
daha iyi anlaĢılıyor… Foullie Ģöyle diyor:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir374.”

Allah rahmet etsin! Bir numaralı Atatürkçü olduğunu her fırsatta dile getiren
rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na Ġnönü Zihniyeti ve masonlar tarafından hiç
değer verilmediği, geçmiĢte hep zihnimi kurcalayıp durmuĢtur. Öyle ki, Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu, bir ara „memleketime hizmet edeyim‟ diye bir üniversitemizde iĢ
baĢı dahî yapmıĢtı. Ama odasına telefon bile bağlamamıĢlardı. Bâzılarına göre o
yok hükmündeydi. Kabahatinin, Ģimdi bu sıralarda anlaĢılıyor, karakterinde hâinlik
bulaĢıklığının olmamasıymıĢ, demek ki!

Bu demektir ki, “Gerçek Ġstikâmet, milletin kültürünün bir çeĢit
bileĢkesidir” tanımından da gidilecek olursa, Milletimiz‟in gerçek Ġstikâmeti,
Ġslâm‟la, Türkçe‟yle ve Osmanlı Târihi ile yakından iliĢkilidir.

374

BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul.

320
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Özetlersek, Milletimizin gerçek Ġstikâmeti, îtikâdî açıdan Ġslâmî
Ġstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, Ġslâm, Türkçe ve Osmanlı Târihi‟nin
bileĢkesidir denebilir.
Acınacak Taraflarımız
Ne enteresandır ki, bu gün artık Ģunu, apaçık olarak görebi-liyoruz:
AĢağıda görülen, resimdeki zevâtın dâhil olduğu zihniyetin hemen
hemen çoğunluğu-ki bendeniz bu zihniyete Ġnönü Zihniyeti diyorumMilletimiz‟in gerçek Ġstikâmeti dıĢında olduklarınıµ, artık hiç gizlemiyorlar375
… Bunu artık, Kültürüne âĢık olan, Milletimiz de açık bir Ģekilde
görebiliyor…

Bu gidiĢle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar yüzünden, uçup gideceğe
benziyor… ĠĢin enteresan tarafı, Ġnönün Zihniyeti, ondan sonra belki daha böyle
koruycu bir zırh da bulamayacaklar376!
µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
375
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
376
http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkknin-don-lastikleri-bulusuyor-236466.html
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Hâlbuki Ġnönü ve Hempaları, Hükümet‟in potansiyel ve icrâ gücünü
kullanarak, Ġslâmiyet‟i yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye
çalıĢmakla uğraĢacağına, Atatürk‟ün hutbesinde:
“Ey Millet! Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve
iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak
tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiĢ ve resul
olmuĢtur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur‟ân-ı AzimüĢan‟daki açık ve
kesin hükümlerdir.” Ģeklinde belirtmiĢ olduğu, Ġslâmî ve Kültürel
doğrultudaki görüĢlerini referans almıĢ olsalardı, hiç Ģüphe yok ki, bugün
Türkiye‟yi Dünyâ‟nın en süper devleti yerinde görecektik. O zaman 80-90
senedir uğraĢılan, bütün problemlerin adı sanı bile bilinmeyecekti.

Vay, vay vay! Bu ne iĢ! Bu iĢ Ģimdi kimin baĢarısı (!), acabâ?
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ĠĢte o zaman:
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılmamıĢ
olacaktık… BaĢörtüsü problemi gibi, geçmiĢteki çoğu olayları hiç
yaĢamamıĢ, binlerce gencimiz telef edilmemiĢ olacaktı… Bir de, bu
gençlerimizden kim bilir, ne güçlü devlet adamlarımız, temâyüz etmiĢ, bunlar
Türkiyemiz‟e, ayrıca ne güçler katmıĢ olacaklardı…
- „Sağ-sol kutuplaĢması‟ diye bir Ģey olmayacaktı… Buralara
harcanan enerji, Türkiye‟nin kalkınmasına harcanacaktı377…
- O zaman, bugünkü gibi, Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden
uzaklaĢtırılmıĢ olmaktadır. Sonuçta da bunların konuĢmalarından tutunuz da
bütün davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyi, dünyevî ve nefsî düĢüncelerine
endekslenmiĢ378 olmaktadır. Bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir günah yüzünden379
her hâllerinde bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuĢ; ideolojik, kutuplaĢmıĢ,
robotlaĢmıĢ, her bir arkadaĢımızı gördüğümüzde380 ya da bu
arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde, çektiğimiz ıstırâbı, hiç
yaĢamamıĢ gibi olacaktık…
Bugün bu câhil ve olumsuz Ģartlarda ölen arkadaĢlarımızın da,
hayatta iken Türkiyemiz‟e, muhtemeldir ki, daha büyük katkıları olacak,
Âhiret‟teki makamları, daha da üstün ve daha mükemmel olacaktı…

377
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf, En Son EriĢim
Târihi:14.09.2014/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf
YA
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http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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Vay, vay vay! Bu ne iĢ! Eğer bunlar ispatları da yayınlanırsa, silkenecek çokları
sırada demektir… Temmenni ediyorum yayınlanır…

- Atatürk tarafından kapatılan, Mason Locaları‟nın, Atatürk‟ün
ölümünden sonra tekrar açılması gibi bir durum hiç olmayacaktı…
Tabiatıyla bu sâyede, Mason Locaları‟nın Bildenbergcilerin emri altında
çalıĢmalarından Memleketimiz‟in payına düĢen, olumsuzluklar da hiç
olmayacaktı381.
-”Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir”
Ģeklindeki belgelenmiĢ sözünü, o zaman, Ġnönü‟den hiç duymamıĢ
olacaktık… Tabiatıyla, bugünkü Kürt DüĢmanlığı diye bir Ģey de hiç
olmayacaktı382…
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx,
En
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
382
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
381
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5 yıl Ġlkokul,3 yıl Ortaokul, 3 yıl Lise okuduk… Buralarda Roma ve Yunan
târihlerini âdetâ ezberledik ama meselâ Fahrettin PaĢa‟yı Kut'ül-Amare'yi Yeni
Türkiye‟de henüz öğreniyoruz. BizeY‟â

Kürt sorunu diye bir Ģey olmayacağı için, bugünkü gibi,
mâneviyatsızlık boĢluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık nedeniyle,
kolayca terörist olmuĢ, yüz binlerce Kürt çocuğunun baĢlarına gelenler de hiç
yaĢanmamıĢ olacaktı…
- Bizzat Ġnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, Türki-yemiz,
Ġnönü tarafından kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi de yapılmamıĢ
olacaktı383… Bu nedenle bugün, Memleketimiz‟in muasır medeniyetler
seviyesine çıkamaması gibi, bir durum da olmayacaktı. Buna bağlı olarak da
bu günkü gibi, Haçlı zihniyetleriyle uğraĢır bir durumumuz da olmayacaktı.

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
383
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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- Milletimiz‟in değer yargıları, örselenmeden, îtibarsızlaĢtırılmadan
bütün gücüyle aynen duracaktı… Ġnönü Zihniyeti‟nin bugün “redd-i miras”
ettikleri, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi gibi problemimiz de olmayacaktı.
Milletimiz‟in Ġslâm, Târih, Türkçe baĢta olmak üzere, bilim, sanât, edebiyat,
örf, âdet ve geleneklerinin hepsi, bu gün de güçlü ve taptaze olacaktı384…
- Böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalıĢıldığını
düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, kimsenin
katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacaktı385. Böyle binlerce Türk
ve Kürt vatandaĢları ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi
yarıĢında, kim bilir ne büyük Devlet Adamlarımız çıkarak, Türkiye‟mizi kim
bilir nasıl bir üst düzeyden, Birinci Sınıf Devlet hâline getirmek için, bugün
son güçleriyle çaĢıyor olacaklardı. PKK ve benzerleri diye örgütler hayal bile
edilemeyeceklerdi…
- Adnan Menderes ve arkadaĢlarının îdam edilmesi gibi olaylarla, bu
olayların Türkiyemiz‟e getirdiği olumsuzluklarla hiç karĢılaĢmamıĢ
olacaktık; bir de tersine, bu olumsuzlukların yaĢanmayıp, karĢılığının
Türkiyemiz‟e olumlu olarak, ayrıca, yansıdığını da düĢünerek, sağladığı ek
katkıyı da hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
- Bugün uğraĢmakta olduğumuz, Paralel Yapı Örgütü gibi bir
dıĢdestekli ajan olgusuyla386, onun Memleketimiz‟e eklediği olumsuzluk ve
güç kaybıyla387, hiç karĢılaĢmamamıĢ olacaktık; bu olumsuzluk ve güç
kaybının hiç yaĢanmayıp, karĢılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak ayrıca
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Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
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%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.

326
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

yansıdığını da düĢünerek, sağladığı ek katkıyı da hesâba katmanın
avantajıyla birlikte…
Sonuç
Ġdeolojiyle DNA‟larda meydana gelen, dönüĢüm sonucunda, ortaya
çıkan yeni nesiller (güruhlar), artık eski kültürün mensuları değildirler. Kabul
edilen yeni kültürün bu mensupları, eski kültürün hastalıklı sonuçlarından
ibârettirler.
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CENNET VE CEHENNEM
Özler:
ġu anda Dünyâ‟da ne
kadar kâfir, ateist ve müĢrik ve kısaca
inançsız, merhâmetsiz, gaddar ve zâlim varsa,
bunların hepsi, Dünyâ‟daki yaĢamlarını, zevk ü safâlarını,
Dünyâ‟dan kâm almalarını, gerçekte îmanlı mü‟min ve Müslümanlara
borçludurlar. Bunların velînîmeti yalnızca Mü‟min ve Müslüman‟lardır.
Allah (CC)‟ın
hikmetsiz (boĢ) hiç bir yaratması
yoktur.Zâlimler olmasaydı, merhâmetimiz
hiç kaynağından fıĢkırır gibi, görünür hâle gelebilir miydi?
Allâhü Teâlâ,
kutup mertebesindeki evliyâlarını
bile, çoğunlukla, okuma-yazma bilmeyen
ama merhâmetleri fıĢkıran kulları arasından seçmektedir.
Öyle ki,
o merhâmet, Allâhü
Teâlâ‟nın evliyâlarını, okuma-yazma
bilmedikleri halde, merhâmetliler arasından
seçmesinin bir sebebi olabiliyor.

Cibilliyet Belgesi

Kültürümüz‟ün (Ġslâm‟ın) temel esaslarına göre insanlar, Yeryüzü‟ne
gerçek
cibilliyetlerinin
ortaya
çıkartılarak
belgelenmesi
için,
gönderilmiĢlerdir. Bu nedenle Allah (CC) indinde makâmı olan, makâmı
olmayan, istisnâsız, her bir insanın Dünyâ‟da kendine has denenmesi ve
sınavı vardır388. Sınavlar, geçmiĢ insanlar için, târih boyunca Peygamberler
tarafından bildirilen Ģerîatlere (Ģartlara) göre yapılmıĢtır389. Allah (CC),
388
Temiz, M., Hayır ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ ve Sabrın Dinî Hükümleri, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 13.11.2013.
389
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriata
KarĢıyım!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.docx, En Son EriĢim
Târihi: 10.11.2013.
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kendilerine peygamber gönderilmeyenlerin durumu için, adâleti gereği
olarak, „Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.‟ buyuruyor.
21. Yüzyıl‟ın peygamberi olacak Ģekilde, günümüzdeki insanlara
peygamber olarak, Peygamberimiz (SAV), gönderilmiĢtir. Bugünkü
insanların sınavlarının esasları, peygamberlere gönderilen, kitapların en son
ve geliĢmiĢ sürümü (versiyonu) olan, her Müslüman‟ın Allah‟ın (CC) Kelâmı
olduğuna inandığı, Kur‟an‟dır390. Kur‟an‟ın uygulama prensiplerine, Ģartlar
anlamına gelen, ġerîat denmektedir. ġartlar‟ın (ġerîat‟in), örneğin iĢ, olay,
fikir, düĢünce. Söz veyâ ibâdet bazında uygulanması sonunda, temelde iki tür
sonuç elde edilir, fakat tabiatıyla bir tür değil... Yalnızca bir tür sonuç söz
konusu olsaydı elbette ki, Dünyâ‟ya gelmenin ve sınavın anlamı kalmamıĢ
olurdu.
Amellerin Markası
Ġki ana türden oluĢan bu sonucun birinin adı, Arapça dilinde, „hak‟
kelimesi ya da kavramı ile ifâde edilir. Bu kelimenin Türkçesi, „gerçek,
doğru, adâlet, kazanç, doğruluk, emekten doğan mânevî yetki, pay, gerçeğe
uygunluk‟ olarak bilinir.
Bugün, bilimde „hak‟ kelimesi ya da kavramının dayandığı, te-mel
kelime ya da kavram için, daha çok „gerçek‟ kelimesi ya da kavramı
kullanılmaktadır. „Gerçek‟ kelimesi, aynı zamanda, modern bilimin, gerek
teorik ve gerekse deneysel olarak, vardığı ya da varmak is-tediği sonuçların
da adıdır391. „Hak‟ için, Halk arasında daha, çok adâlet, doğru, doğruluk söz
konusudur. Özellikle olarak Türkçe olarak, Bul Cebri ya da Ġngilizce‟de
Boolean Algebra denilen, bilim alanında ise, daha çok, „Doğru–True‟
kelimesi tercih ediliyor.
Ġslâm‟daki îman kavramı, gerçekler üzerine kurulmuĢtur392. Yâni
Ġslâm‟da, îman edilen, her bir iĢ veyâ olayın veyâhut da bir sözün zihindeki
anlamı, bunların her bir bilimsel gerçekliği ile üst üste çakıĢır. Bu çakıĢma
olmazsa, bu her bir iĢ veyâ olaya veyâhut da söze iliĢkin bu îman, Ġslâmî


. Ġsrâ Sûresi, âyet 15
Temiz, M., Maddî Ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/maddî%20ve%20mânevî%20âlemdekĠ%20baĢvuru%20değerlerĠ.doc, En Son EriĢim
Târihi: 10.11.2013.
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Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.doc, En Son EriĢim Târihi:
10.11.2013.
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Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.doc, En Son EriĢim Târihi:
10.11.2013.
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anlamda îman olmaz, gerçek îman elde edilmemiĢ olur. Bu çakıĢmamaya
Kültürümüz‟de, „Yalan‟ denmektedir.
Demek ki, insanların söylemekte oldukları her bir „yalan‟ durumunda,
söylenilenin, zihinde meydana getirdiği, algıyla olayın bilimsel gerçekliği,
üst üste çakıĢmamıĢ olur.
Sonuç olarak, her bir söz, fikir iĢ veyâ olaya ya da duruma, îman etme
durumunda, bunlara iliĢkin olan zihindeki algıyla, bunların, her birinin
bilimsel gerçekliğinin üst üste çakıĢma özelliği Ģarttır. Yalan durumunda ise,
zihinde oluĢan algı ile olayın gerçekliğinin üst üste çakıĢmama durumu
meydana gelir393.
Demek oluyor ki, bir kiĢinin zihninde oluĢan, algı ile her bir söz, fikir
iĢ veyâ olay ya da durumun her birinin bilimsel gerçekliğinin, hem üst üste
çakıĢması, hem de üst üste çakıĢmaması, mantıkî olarak, aynı anda olamaz.
Bu da „Îman ile yalan bir arada duramaz / bulunamaz.‟ hadîsinin bir çeĢit
bilimsel bir açıklamasıdır.
ġartlar‟ın (ġerîat‟in), söz, fikir, iĢ, olay ya da durum veyâ ibâdet
bazında, uygulanması sonunda, temelde meydana gelen, iki sonuçtan diğer
ikincisinin adı, Arapça dilinde „bâtıl‟ kelimesidir. Bunun Türkçe dilindeki
karĢılıkları, „çürük, temelsiz, asılsız, boĢ, beyhude, yanlıĢ‟ olarak bilinir.
Bunun için, bilim çevrelerinde, özel olarak, Bul Cebri‟nde en çok „YanlıĢFalse‟ kelimesi kullanılmaktadır.
Özet olarak söylemek gerekirse Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, „doğru‟ ya
da „gerçek‟ ve „yanlıĢ‟ ya da „yalan‟ ile temellendirilen, iki tür iĢ, olay ve
fikir vardır. Meselâ Bul Cebri‟nde de böyledir. Daha genele bakarsak her Ģey,
çift yaratılmıĢtır394. Amelî katma değerlerin olumlu markası diyebileceğimiz,
„doğru‟ ya da „gerçek‟e, sağlam ve kaliteli malzeme markası gibi; „yaĢlıĢa‟
veyâ „yalan‟a ise, çürük ve kalitesiz malzeme markası gibi bakılabilir.
Ġnsanoğlu için, „doğru‟ ya da „gerçek‟ malzeme markası kullanılarak
kurulan, gerçek ve sonsuz hayât mekânının adı Allah (CC) ta-rafından
„Cennet‟ olarak, „yanlıĢ‟ ya da „yalan‟ malzeme markası kullanılarak
kurulan, gerçek ve sonsuz hayât mekânının adı ise, „Cehennem olarak
tasarlanmıĢ ve organiz edilmiĢtir.

393
Temiz, M., Yalanın Bilimsel Ve Mantıksal Formülü, Taksim Gezi Parkı Olayları‟na Katılanların
Dayanakları ÇeĢitli Yalan ve YakıĢtırmalar, Kılavuzları Ajan ve Provakatörler Olunca Elde var Sıfır…, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 10.11.2013.
394
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 14.11.2013.
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Ġnsan en azından, gerçek markalı malzeme markası kullanılarak, inĢâ
edilen binâlarda mı; yoksa „yanlıĢ‟ ya da „yalan‟ malzeme markası
kullanılarak, kurulan çürük ve dayanıksız malzemelerden yapılmıĢ, sıkıcı
binâlarda mı daha güvenli ve huzurlu olur ya da olabilir?
Bir de tabiatıyla, „Cennet‟ denilen mekânda, lütuf, ikram ve
iltifatların; „Cehennem‟ denilen mekânda ise, kahır, eziyet ve kahredici
muâmelelerin, olduğunu da ayrıca bir düĢününüz!
Yâni ebedî âlemde, hayatta iken akıllarını kullandıkları ve aklın
hakkını verdikleri için, bir de her zaman gerçekleri tercih edenlerin
Cennet‟te, ilâve olarak, mükâfatları ve zevkleri vardır. Öyle ki örneğin, Âli
Ġmran Sûresi‟nin „Rab‟lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından
nehirler akan cennetler, temiz eĢler ve Allah‟ın rızâsı vardır.‟ mealindeki 15.
Âyeti‟nin tecellîsinin mutluluğuyla birlikte… Ve de akıllarının haklarını
yerine getirmeyip de Ģeytan ve fesatçıların peĢinde gittikleri için, her zaman
yalan–dolan ve kalitesizlikleri seçenlerin Cehennem‟de aĢağılanma ve ateĢte
yanma cezâlarının olması da, iĢin cabası (fazlalığı) olur, meselâ Nisa
Sûresi‟nin, „ġüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz ateĢe atacağız. Derileri
yanıp döküldükçe, azâbı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz‟
mealindeki 56. Âyeti‟nin tecellisi olarak…
Bu kaliteli ya da kalitesiz malzemenin seçiminin, bu münâsebetle,
insanın kendi özgür irâdesine bırakılmıĢ olduğunu bir kere daha hatırlayınız!
ĠĢte geçmiĢ devirlerde olduğu gibi, içinde bulundığumuz 21.
Yüzyıl‟da da her bir insan hayatta iken, kendi özgür irâdesini kullanıp, bu iki
tür katma değerden istediğini seçerek kendi ebedî geleceğini inĢâ ediyor /
etmektedir.
Kâfirlerin Velînîmeti
Ġnsanlar arasında süper değerde olanlar Mü‟minler, aynı zamanda,
kâfirlerin de velînîmetidirler.
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Müslüman Mü‟minlerin dıĢında kalan insanların her birinin mânevî haritası ve
koordinatları…

Dünyâ‟daki bütün kâfirler, ateistler ve müĢrikler, kısaca înançsız,
merhâmetsiz, gaddar ve zâlimler, Allah‟ı (CC) ve kurmuĢ olduğu ġerîat
Düzeni‟ni tanımayan, daha nice kimseler varsa, bunların hepsinin velînîmeti,
yalnızca Mü‟min olan, Müslümanlardır. Ama bunlar, Mü‟min ve
Müslümanlar sâyesinde, nîmetlendiklerini nereden bilecekler? Çünkü
sapıklıkları, onları bu bilgilerden de, mahrum bırakmaktadır. Bildiklerinde
ise, iĢ iĢten çoktan geçmiĢ oluyor -/ olacak…
Ġnsanlardan çoğu kere, “Nerede insanlık?, Ġnsanlık bitmiĢ…” sözünü
çok duyarsınız… Gerçi her birimiz, Ġslâm‟ı yaĢayanları, dolayısıyla
gerçekleri tercih edenleri görebiliyor ve anlayabiliyoruz. Eğer yanlıĢ
anlaĢılmıyorsa, aslında bu tür sözler en azından, sözü söyleyenlerin insanlık
hasretlerinin bir ifâdesi olarak yorumlanabilir. Yoksa insanlık tamâmen
bitmiĢ olsa, o anda Kıyâmet kopar.
Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Kıyâmet Allah diyen bir
kimsenin (mü‟minin) üzerine kopmayacaktır.‟ demiĢtir. Demek ki, Kıyâmet,
Yeryüzü‟nde hiçbir îmanlı Müslüman kalmadığında kopacaktır.


Müslim, Ġman 234, (148); Tirmizî, Fiten 35, (2208).
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Görüyor musunuz, mü‟minin ve onun îmanının Allah (CC)
nazârındaki değerini?
ġimdi Dünyâ‟da ne kadar kâfir, ateist ve müĢrik, kısaca înançsız,
merhâmetsiz, gaddar, sapık ve zâlim varsa, bunların hepsi, Dünyâ‟daki
yaĢamlarını, zevk ü safâlarını, Dünyâ‟dan kâm almalarını, gerçekte
mü‟minlere yâni îmanlı Müslümanlara borçludurlar.
Kıyâmet‟e kadar insanlık bitmeyecek ama imtihan, denenme ve sınav
iĢlemlerinin sürmesi için azalıp çoğalabilir.
Zıtların Sırrı
Îmanın zıddı îmansızlık, gerçeğin ya da doğrunun zıddı yanlıĢ,
doğruluğun zıddı yalancılık, güzelin zıddı çirkindir. Örnekleri
çoğaltabilirsiniz. Daha genel kavramı ya da çerçeve de söylemek gerekirse,
hakkın zıddı bâtıldır. Aslında her bir zıt, kendi zıddının devam etme-sinin bir
çeĢit tetikleyicisidir. Buna zıtlar kânunu da denebilir.
Karı-koca iki müzisyen varmıĢ… Koca normalmiĢ ama hanıma
gelince o, çirkin mi o kadar çirkinmiĢ… Haddinden fazla bir çirkinlik ki,
yüzüne bakanın dünyâsı baĢkalaĢır, o anda âdetâ midesi allak bullak
olurmuĢ… Ama yüzünün çirkinliğinin tam tersi olarak sesi ise, o kadar
güzelmiĢ ki, duyulunca, duyanı o kadar çok mest edermiĢ…
Birgün koca erken kalkmıĢ… Hanımı uyuyormuĢ… Bir ara kocanın
gözü, uyuyan hanımının açıkta kalan, yüzüne takılmıĢ; ardından, ister
istemez dikkatle bakmıĢ… EĢinin o çirkin yüzü, onu nerde ise bayacak
duruma sokmuĢ, olacak bu ya, o anda nefreti kabarmıĢ kocanın…
Bu komalık durumdan derhal kurtulmak için bir Ģeyler yapmasa, var
ya… ġaĢıracakmıĢ neredeyse! Bir Ģeyler yapması gerekli, tabiatıyla… O da
bunu, o durumda iken, hiç geciktirir mi?
Derhal, yatakta uyuyan, eĢini bir eliyle hızla hızla sarsarken, bir
yandan da diyormuĢ ki:
„Hanım! Hanım!‟
„Hele! Hele kalk! Çabuk bir Ģarkı söyle!‟
Girüyorsunuz değil mi, bütün bunlar ne anlama geliyor?
Çirkin kelimesi, zıddı olan güzel kelimesi ile güncellenip hayatî
birlikteliğin sürmesi anlamına gelmiyor mu?
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Merhâmet ve Sonuç
Gerçeğin kıymetinin ortaya çıkması, ancak yanlıĢların görülüp idrak
edilmesine bağlıdır.
ġartlar‟ın (ġerîat‟in), uygulanması sonunda, temelde yalnızca bir tür
sonuç elde edilseydi, Dünyâ‟ya gelmenin ve sınavın anlamının olmamasına
ek olarak, gerçeğin kıymeti de anlaĢılamazdı. ĠĢte görülüyor ki, Evren ve
insanların yaratılmasının ve devâmının sağlamması Ģartı, gerçekle yanlıĢın
bir arada olmasına bağlıdır.
„Her Ģey, zıddı ile kâimdir demiyorlar mı?‟
Allah‟ın (CC) hikmetsiz (boĢ) hiç bir yaratması yoktur. Zâlimler
olmasaydı, merhâmetimiz hiç kaynağından fıĢkırır, görünür hâle gelebilir
miydi?
Allâhü Teâlâ, kutup mertebesindeki evliyâlarını bile, çoğunlukla, hiç
okuma yazma bilmeyen ama merhâmetleri fıĢkıran kulları arasından
seçmektedir.
Öyle ki o merhâmet, Allâhü Teâlâ‟nın evliyâlarını, okuma yazma
bilmedikleri hâlde, merhâmetliler arasından seçmesinin bir sebebi olabiliyor.
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ÂĠDĠYET DURUMU DĠYE BĠR GERÇEK VAR
GiriĢ
Okuma yazma bilmedikleri, yâni ilim sâhibi olmadıkları hâlde,
Allâhü Teâlâ‟nın evliyâları olacak kadar değerli olan mü‟minlerde, sizce en
önemli özelliklerden biri, daha baĢka, ne olabilir?
Bu sorunun cevâbını hiç merak ettiniz mi, bilmiyorum? Bunun cevâbı
için araĢtırmalarım beni Âidiyet Meselesi‟ne kadar getirmiĢ bulunuyor…
Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm Ve Kültürümüzü yasaklamasının ortaya
koyduğu maddî ve mânevî Tahribatın Ve Tahrifatın bir sonucu olarak bugün,
asîl Milletimiz‟in çok büyük bir kısmının, bu konudaki, bilgi noksanlığı beni
ister istemez, “Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı
öğütlemek, kötülükten menetmek (sakındırmak)” konusuna yöneltmiĢ
bulunmaktadır.
“Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek,
kötülükten menetmek (sakındırmak)” görevinin her mü‟min için, kendi
çapında, ihmal kabul etmeyen, ilâhî bir görev olduğunu da, yeri gelmiĢken
burada hemen, belirtmekte fayda vardır. Bunun her mü‟min için, ihmal kabul
etmez, ilâhî bir görev olduğunu, bilmem siz de biliyor muydunuz?
Her bir mü‟min için bu görev, kısaca, Ģudur: Ġslâm‟da her bir mü‟min
kendi çapında, çevresine iyilikleri yaymak, çevresinde gördüğü kötülükleri
menetmekle görevlidir.
Ġslâm‟da bu görevin kaynağı, “Bir kötülük gördüğünüzde onu,
dilinizle ya da elinizle önleyiniz. Bunlara gücünüz yetmiyorsa, o kötülüğü
kalbinizden istemeyiniz” anlamına gelen bir hadistir. Bu hadîsin uygulanması
konusunda, „kötülüğün dil ile men edilmesi ilim adamlarının, el ile yâni güç
kullanarak men edilmesi, devletin görevidir‟ yorumu yapılmıĢtır.
Bu görevin Müslümanların çoğunluğu tarafından ihmal edilmesi,
meselâ Lut Kavmi‟nin batması gibi, doğal felâketlerin sebebi olabilmektedir.
Âidiyet Nedir ?
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Ġsterseniz, âidiyet konusuna, bir soru ile girelim. O da Ģu:
Âidiyet kelimesinin anlamı nedir? Milliyet ya da ırk ile iliĢkisi var
mıdır?
Âidiyet kelimesi genel olarak, bir tarafa âit olmayla ilgili bir kelime
ya da kavramdır. Ancak Ġslâmî açıdan, ırk ya da milliyetçilik ile iliĢkisi
yoktur. MeĢrû anlamda âidiyet, bir bakıma, Ġslâm kardeĢliğidir. Ġslâm‟da
ırkçılığın olmadığını Hud Sûresi‟nin 40-47 âyetlerinden görebilirsiniz:
Bakınız Allah Nuh (AS)‟a ne diyor?

Lut kavminin dehĢet verici sonu
Bu felâketin kalıntılarını incelemeden önce, Lut kavmi‟nin neden bu cezâya
çarptırıldığına incelemelisin!
Bugünkü Ġnançlı Yöneticilerimizin Avantajları
http://mtemiz.com/bilim/BUGÜNKÜ%20ĠNANÇLI%20YÖNETĠCĠLERĠ
MĠZĠN%20AVANTAJLARI.pdf

Nuh Peygamberin oğlu, babasına uymayarak, gemiye binmeyip
boğulunca, bu duruma üzülen, Nuh (AS)‟a Allah (CC) oğlunu kastederek,
“Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin‟den yâni âilen‟den değildir” demiĢtir.
ġimdi bu ne demek?


AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Bunun anlamı, “Ġslâm‟da değerlendirme, ırkçılıkta değil, Ġslâmî
kardeĢliktedir” demek değil mi?

Bütün çocuklar Ġslâm fıtratı-tabiatı üzerine doğarlar. DNA‟ları, ergenlik çağına
kadar, içinde bulundukları kültüre uygun olacak Ģekilde dönüĢüme uğrar…

ġimdi Hud Sûresi‟nin 40-47. âyetlerine, daha geniĢ olarak,
bakabiliriz:
“40-Nihâyet emrimiz geldiği ve tennur (tandır veyâ geminin kazanı)
tutuĢup parladığı zaman dedik ki; „Erkeği ve diĢisi olan her can-lıdan ikiĢer
tâne, aleyhlerinde hüküm verilmiĢ olanların dıĢında, âileni ve îman etmiĢ
olanları geminin içine yükle‟. Zâten berâberinde îman edenler çok az idi.”
“41-Nuh dedi ki; „Allah‟ın adıyla binin içine! Onun akıĢı da, duruĢu
da (O‟nun adıyladır). Hiç Ģüphesiz Rab‟bim gerçekten çok bağıĢlayıcı, çok
esirgeyicidir‟.”
“42-Gemi içindekilerle birlikte, dağlar gibi dalgalar arasında akıp
gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiĢ olan oğluna bağırdı: „Yavrucuğum, gel,
bizimle berâber bin! Kâfirlerle berâber olma‟!”
“43-O, dedi ki; „Ben, beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım‟. Nuh
da „Bu gün Allah‟ın merhâmet ettiğinden baĢkasını, Allah‟ın bu emrinden
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koruyacak kimse yoktur.‟ dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da
boğulanlardan oldu.”
“44-Allah tarafından denildi ki, „Ey Yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü
sen de suyunu kes! Ve sular çekildi. Emir yerine gelmiĢ oldu. Gemi de Cudi
Dağı üzerine oturdu. O zâlim kavme böylece dünyâdan uzak olun denildi.”
“45-Nuh Rab‟bine niyaz edip dedi ki, „Ey Rab‟bim! Oğlum benim
ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hâkimler
hâkimisin‟.”
“46-Allah, „Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)‟den değildir.
Çünkü o sâlih olmayan bir amelin sâhibidir. Hakkında bilgin olmayan bir
Ģeyi benden isteme! Ben, seni, câhillerden olmaktan sakındırırım‟.”
“47-Nuh: „Ey Rab‟bim! Ben bilmediğim bir Ģeyi istemiĢ olmaktan
dolayı sana sığınırım. Sen beni bağıĢlamazsan, bana merhâmet etmezsen ben,
hüsrana uğrayanlardan olurum‟.”
“Kesinlikle senin ehlin (âilen)‟den değildir” ne demek? Bu,
anlaĢıldığı üzere Ģu demek değil mi?
“Allah (CC) indinde âidiyet, „ırkçılık‟ta değil, Ġslâmî kardeĢliktedir”.
ġimdi bu âyetlerden bu anlaĢılmıyor mu?
Genel Âidiyet ÇeĢitleri
Her okuycunun aklına, “Kaç türlü âidiyet vardır? Önemi nedir?”
sorusunun gelmemesi mümkün değildir, değil mi?
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Yukarıdaki resmin dili de âidiyet kavramının önemini belirtmiyor mu, sizce de?

Ġki türlü âidiyet vardır: Maddî ve mânevî âidiyet… Meselâ ABD‟de
yaĢıyan bir Müslüman‟ın, örneğin, oranın vatandaĢlığında olması, onun
maddî bir âidiyeti sayılabilir. Ama bu insanın kendisini hâlâ Türkiyeli bir
Müslüman olarak görmesi, sayması, onun mânevî âidiyetini oluĢturur.
Burada bu iki âidiyetten önemli olanı, elbetteki özellikle, mânevî
olanıdır. Bu örneğe iliĢkin olan, maddî âidiyetin, kiĢinin inancı açısından,
pek önemi yoktur…
Bununla berâber, öyle durumlar vardır ki, inanç açısından, bâzen
maddî bir âidiyet de, mânevî îtikat açısından, birinci sıraya dahî
geçebilmektedir. O zaman “Ġslâm‟da maddî âidiyet ne zaman önemli olur?”
cevâbının araĢtırılması da mantıklı değil mi? Elbette mantıklı!
Müslümanlarla gayrı Müslimlerin, meselâ cephede savaĢ durumunda
olduğunu düĢününüz. Müslüman ordusunda bulunan, Müslüman bir askerin
ya da her hangi bir Müslüman sivilin, yolunu ĢaĢırarak yanlıĢlıkla,
gayrımüslimlerin içine düĢtüğünü farzedelim.
Dikkat ederseniz, âidiyet açısından, bu asker ya da sivil kendisini,
mânevî olarak, Müslümanlardan saysa bile, gördüğünüz gibi, maddî açıdan,

339
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

yâni zâhirî açıdan (görünen durum açısından), düĢmanların içinde
bulunmakta, zâhirde, onlardan görünmektedir.
Ġslâmî hükümlere göre, Allah (CC) düĢmanı olanlarla395, örneğin
ticâret gibi, tanımlanmıĢ bâzı iliĢkilerin dıĢında, çok yüzgöz olmak, çok
tehlikelidir. Bu Müslüman askerin, burada karĢılaĢmıĢ olduğu, âidiyeti de,
iĢte bu kapsam cinsinden dolayı, tehlikeli bir durum olmaktadır… Buradaki
durum, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in “Kimin sayısını artırırsanız,
onlarla birlikte haĢrolursunuz / haĢrolacaksınız!” ya da “DüĢmanların
sayısını artıran onlardandır!” hadislerinin kapsamından sayılmaktadır.
“Para ile îmanın kim de olduğu bilinmez” derler ya!
Fransa‟da Peçe‟li bir mü‟mine kardeĢimiz süper markette alıĢveriĢini
bitirdikten sonra ücretini ödemek için sırada bekler… Birkaç dakika sonra
sıranın kendisine gelmesiyle kasiyere doğru ilerler… “Para ile îmanın kimde
olduğu bilinmez”. Bir de yalnızca nüfus cüzdanlarında Müslüman yazanlar
var… Aslında Müslüman, geniĢ dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki
Müslümanlar üç gruptur. Bunlar Münâfıklar, Fasıklar, Mü‟minler…
Müslüman dendiği zaman, bu üç gruptan birisi demektir.
Münâfıklar da, sistematik açıdan, amelde münâfıklar, îtikatta
münâfıklar ve kezâ fâsıklar da amelde fâsıklar, îtikatta fâsıklar diye ikiĢer
gruba ayrılırlar. Îtikatta münâfıklar ile îtikatta fâsıklar, kâfir sıfatını
alanlardır. Kâfir olan münâfıklar, Cehennem‟de gayrimüslim kâfirlerden
daha derin azap çukurlarında ağırlanacaklardır.
Müslümanlar içinde gıpta edilen grup Mü‟minlerdir.(Evren Ve)
Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler

Temiz, M., Îman Testine Ne Dersiniz? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠNE%20NE%20DERSĠNĠZ.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠNE%20NE%20DERSĠNĠZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
395
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http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VE

LĠNÎMETĠ.pdf
Yâ, nasıl da biliyorsunuz?
Peki o zaman ya sizin kahramanlık târifiniz nedir, acabâ? Bir de onu târif etseniz
ya!
Bu fikirlerinizin dayandığı esasların, sizin kültürünüzdeki, yerini gerçekten çok
merak ettim; her Ģeyden önce bir de Ģu câhil ve câhillik kelimelerinin bilimsel
tanımlarını da, ayrıca…
O dile getirmiĢ olduğunuz kahramanlıklar, bizim Kültürümüze ve de Ġslâm‟a göre en
yüce kulluklardan sayılmaktadır. Çünkü Vatan ve Millet sevgisi bizim Kültürümüze
ve de Ġslâm‟a göre Îman‟dandır. Sizin de fikrî referanslarınızı öğrenmek bizim de
hakkımız değil mi? Açıklasanız ya!
Bu ulvî kahramanlıklardan yaĢım ve sıhhatimin yerinde olmaması nedeniyle
faydalanamadığım için gerçekten çok üzgünüm! ġimdi ben de mi aptalım, size göre,
ey zat? Size göre darbecilere karĢı Ģu aĢağıdaki resimde görülen tankın üstündekiler
de aptal mı yoksa birer kâhraman mı, ha ne dersiniz?

Her ne kadar Ġslâm‟da, kim olursa olsun, dıĢtan algılanan belirti ve
iĢâretlere bakılarak bir kimseye, „îmansız‟ ithamı yapılamazsa bile;
îmansızlığı çağrıĢtıran ya da en azından, îtikat bozukluğunu, bilimsel açıdan
haber veren, belirtiler olduğunu da, bilmelidir! Meselâ Ġslâm‟a ve onun
değerlerine inanmayan bir inançsıza göre, Ģehitlik boĢu boĢuna ölmektir;
bunların bir kısmına göre ise, aptalıktan ileri geçemez. AĢağıdaki resimmde
verilen mesaj aynen bunun gibi bir çağrıĢım yapmıyor mu? Ġsterseniz bir de
sizler inceleyiniz!
Gayrimüslimlerin ahlâkları, Allah‟a (CC) eĢ koĢmaları yüzünden, en
kötü bir huy içinde bulunmaktadır. Bu garıinsânî huylar, sarî bir hastalık
gibi, kiĢiden kiĢiye geçmektedir. Görüyorsunuz iĢte, Batılıların kötü huyları,
onların yaĢam ve hayatları için, yıllarca yanıp tutuĢan, bâzı insanlarımıza
nasıl bulaĢmıĢ bulunuyor!
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15 Temmuz 2016 Darbe KalkıĢması sırasında tankın üstüne çıkmıĢ insanlarımız
görülüyor… Sizce de bu bir aptalık mı? Ne dersiniz?

Gayrimüslimlerle iliĢkilerin çok hassas olmasının nedeni, ilâhî
kutsallarımızın düĢmanı olarak nitelenmiĢ olan, onların bu kötü huylarından,
Allah‟ın (CC), en çok sevdiği mü‟minleri, koruma amacından
kaynaklanmaktadır396. Yâni yukarıda savaĢ anındaki iliĢki örneğinin çok
hassas olarak yorumlanmasının ilk nedenlerinden biri, bu husustur.
Ancak burada Ģu husûsun da belirtilmesi gerekir. DüĢman ordusu
içine, örneğin câsusluk gibi iĢler için, görevlendirilmiĢ olarak gidenler, bu
kapsâmın dıĢındadırlar.
Ġslâm‟da âidiyetin önemli bir husus olduğu, yavaĢ yavaĢ, ortaya
çıkyıyor, değil mi? Ġsterseniz, konuyu biraz daha açabiliriz… Meselâ bugün
bu Zihniyet‟in ana, baba ve ataları, Türk olarak bu Vatan‟da doğup
büyüdükleri hâlde, onların bu günkü neslinden öyle değiĢime uğramıĢları
ortaya çıkıyor ki! Bunlar her nedense, hâlâ bu Milletin ekmeğini yedikleri,
bin bir türlü nîmetlerinden faydalandıkları hâlde, Müslümanlara karĢı bir
396
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
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nefret içinde bulunuyor. Ve de Memleketimiz‟de geliĢmeye baĢlayan, Ģu son
zamanlardaki, Ġslâmî geliĢmelere gösterdikleri tepkilerinin birer sonucu
olarak, kendilerini, Yurdumuz‟da bulunan, günümüzdeki Müslümanlardan
saymayıp, baĢka bir âidiyeti kabul etmiĢ görünüyorlar. Bunun baĢka türlüsü
de olmuyor değil, tabiatıyla… Adam örneğin ABD‟de yaĢıyordur ama
Türklüğünü, Müslümanlığını unutmamıĢtır, kendisini hâlâ Türkiyeli
saymaktadır. Âidiyet konusunda böyleleri de var…
Îman Ve Âidiyet
Yukarıdaki âyetlerden de anĢaĢıldığı gibi âidiyetin önemi, îman ile
iliĢkili olması yüzündendir.
Hattâ Ģu 21. Üzyıl‟ın bu ilk çeyreğindeki olağanüstü günler de, bu
açıdan, çok büyük önem arzetmektedir. Bâzı câhillerimizin bilgisizlikleri
nedeniyle bu günler, Ģu âidiyet kavramından dolayı, onlar için, îmanlarının
tehlike ile karĢılaĢtığı günler oluyor. O yüzden bu sıralarda, bilen bir bilim
adamı olarak, Ġslâm‟ın, bir mü‟min olarak, bana yüklediği, “Emr-i Bi‟lma‟ruf
Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten menetmek” adlı
görevim sebebiyle bu günler, benim için de, bilgilendirmeye hız verdiğim
günler olmaktadır…
YaĢamda Çevre Enerjisin Önemi
Ġslâm kardeĢliği ile iliĢki kurulmayınca, kiĢi çevre enerjisinin
etkisiyle, dönüĢüme uğrar.
Konuya, isterseniz, Tasavvuf‟taki Sevgi ĠletiĢimi‟nden girelim:
Mûsâ (AS)‟a „Kelîmullah‟, Ġsâ (AS)‟a da „Rûhullah‟ deniyor,
biliyorsunuz. Ya Peygamber (SAV) Efendimiz‟e ne deniyor?
Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟e ise,
Allah‟ın (CC) Sevgilisi-‟Habîbullah‟-denmektedir. Bunu, Allah‟ın (CC)
Peygamberimiz‟e sevgilim (habîbim) demesinden de, zâten biliyoruz, değil
mi? Bu nedenle, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟le gelen Ġslâm dininin
temelinin sevgi (muhabbet) olduğunu söyleyebiliriz.
Sevgi dinimizin, insan hakları gibi, bir esas unsuru, temel bir
göstergesidir. DüĢününüz bir kere! Sevgiye dayanmayan hangi bir iĢten, ne
hayır geliyor? Her hangi bir hususta, konu ile ilgili bir inanç ve îman
oluĢtuktan sonra, onun geliĢmesi, sevgiye dayanmıyor mu? Sonra Ġslâm‟ın
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en önemli kavramı olan, îmanın geliĢip olgunlaĢması, sevgi ile yapılan
amellerle oluĢan takvâ ile olmuyor mu?
“Îman çıplaktır. Elbisesi takvâ, süsü utanmak, meyvesi ilimdir”
hadîsini hele bir hatırlasanız ya!
Demek ki sevgi Ġslâm‟ın, bir olmazsa olmazıdır. Ġnsan hakları gibi,
baĢka olmazlar da var. Ama sevgi birincisi olsa gerektir.
Tasavvuf‟ta derviĢ ile mürĢit arasındaki iliĢkinin sürdürülmesini
sağlayan, husus da, bu yüzden, derviĢin mürĢidine olan sevgisidir. Bilindiği
gibi, bu sevgi köprüsü zarar görmediği sürece, mürĢidi vâsıtasıyla, derviĢe
akan feyiz kesilmez ve sürer.
BaĢka bir sözle ifâde etmek gerekirse sevgi, elektrik ile bakır iletken
arasındaki iliĢkide olduğu gibi, derviĢ ile mürĢidi arasındaki ya da seven ile
sevilen arasındaki, bir feyiz köprüsü ve iletkenidir.
Bakır iletken koptuğu zaman, nasıl akımın akıĢı kesiliyorsa, sevgi
zedelendiği ya da ortadan kalktığında da feyiz kesilir. “KiĢi sevdiğiyle
berâberdir”, “KiĢi sevdiğiyle berâber haĢrolur” gibi hadisler, bu görüĢlerin
delillerini meydana getiriyor / getirmektedir.
Ġslâmî açıdan sevilmemesi gerekli Ģeylere duylan sevgi de, yine
sevenle bunlar arasında da, bir iletkenlik görevini meydana getirmektedir.
Yâni Ġslâmî açıdan, sevilmemesi gerekli Ģey ve kiĢilerin sevilmesiyle kurulan
iletkenden, bu iletken kullanılarak, bu sefer de, sevilen insandan sevene
doğru, kötü huy, Ģey ve kötülükler akmaya baĢ-lar.
Demek ki, sevgi ortadan kalktığı zaman, gerek kötü insandan gelen
kötülüklerin ve gerekse iyi insandan gelen iyiliklerin, akıĢlarının
kesildiklerini anlamak lâzımdır.
Bu sonuç bize neyi öğretiyor?
Bu demektir ki sevgimizi, bol keseden kullanmayacağız. Sevilecek
Ģey ve kimselerle, sevilmeyecek Ģey ve kimseleri iyice öğreneceğiz!
Sevilecek Ģey ve kimselerle, sevilmeyecek Ģey ve kimseler, bu-gün
tahsille ve bilimle öğrenilecek Ģeyler değillerdir. Bunları bugün öğrenmek
isteyenler bu bilgileri, ancak temel Ġslâmî ve îtikâdî ilimlerle ve / veyâ Ġslâmî
eğitimle öğrenebilirler!
BaĢkalarına karĢı, kalbî sevgi ve kalbî bağlılık gibi, bütün duygusal
tezâhürlerin hepsi, Ġslâmî hükümler açısından, ilgi duyulanların her biriyle,
sevgi bağıyla, sevilende (sevgilide) fâni (yok) olup, tek bir vücut gibi,
tekleĢmeden dolayı397, tamâmen birer mânevî birliktelik ve bütünleĢmedir398.
397
Temiz, M., „En Son Versiyon‟-Âidiyet, Heybe Modeli, Nerede GörülmüĢ Bu Açıkgözlük! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
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Görüyorsunuz, değil mi? Öyle sevgiler399 var ki, bir mü‟min için, çok
tehlikeli olabiliyor. Bu tür sevgilerin kaynaklarına bir bakalım, isterseniz:
En ileri derecesi aĢk olan, sevgide kiĢinin, sevdiğinde / sevdiklerinde
fâni olma özelliği vardır. Fâni olmak demek, kiĢinin sevdiği kiĢiyle, baĢka bir
ifâdeyle, sevdiği kiĢinin her türlü hayat felsefesiyle, mânevî olarak,
bütünleĢmek, her türlü hususta, tek vücut gibi olmak demektir. Onun için
mü‟minler, tek vücut gibidirler, yalnızca birbirlerini ve Allah ve Resülünü
severler…
AĢağıdaki âyetleri lütfen gözden geçiriniz!
“Allah‟a ve Âhiret Günü‟ne inanan bir milletin, babaları, oğulları,
kardeĢleri yâhut akrabaları da olsa, Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla
dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmıĢ ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiĢtir. Onları, altlarından
ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan
râzı olmuĢ, onlar da O‟ndan râzı olmuĢlardır-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
Allah‟ı (CC), O‟nun peygamberini ve Allah‟ın (CC) sevdiği kiĢileri
severek, onlarla bir sevgi köprüsü (iletkeni) kurulursa, seven kiĢi, gelen
rahmet ve pozitif dalgalardan dolayı, çok nîmetlere kavuĢur / kavuĢmaktadır.
Eğer kiĢi, sevgi köprüsünü sevilmeyecek kiĢilerle gerçekleĢtirirse, o zaman
bu köprüden kendisine doğru, sevilmeyecek kiĢilerden gelen, zulmet
(karanlık) kötülükleri akmaya baĢlar.

http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIKGÖZLÜK!.pdf YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIKGÖZLÜK!.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
398
Temiz, M., Evreni Ayakta Tutan Kavram Sevmek ya da Sevgi, Cömertçe Harcanan ve Bilinçsiz
Kullanıldığında Tehlikesi Çok Büyük Olan En Güzel Kelime, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2013.
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Meselâ yukarıdaki resimde görülen çocuk ile CumhurbaĢkanımız, sevgi nedeniyle,
birbirlerinde yok olup bütünleĢmiĢlerdir. BütünleĢmenin verdiği mutluluk
yüzlerinden de okunmuyor mu?

Bundan dolayı Allâhü Teâlâ, bunu belirtmek için, mü‟minlere iliĢkin
olarak âyetinde, „Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla dostluk ettiğini
görmezsiniz‟ demektedir. AnlaĢılan odur ki, Allah‟a ve Resûlüne düĢman
olanları sevmekle kurulan köprüden, kendisine doğru bir hayır akmaz. Ama
onları seven kiĢiye doğru zulmet kötülükleri akar. Bunun sonunda, seven kiĢi,
Allah (CC) düĢmanlarında yok (fâni) olur, onlarla bir vücut gibi birleĢir.
Bu nedenledir ki, onlarda fâni olmak, yok olmak, onlarla bir vücut gibi
birleĢmek, aĢağıdaki âyette görüldüğü gibi, Ġslâm‟da yasaklanmaktadır.
AĢağıdaki âyetleri, aynı görüĢ doğrultusunda okuyarak, tek tek, hele
bir düĢününüz:
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve o-nu her
kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur.-Â. Ġmrân Sûresi, âyet 28”
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Allah (CC) ile iliĢiğin kesilmiĢ olması, hayırsız onlarda yok olarak,
onlarla tek vücut olmak demektir. Bu durum da, Allah (CC) korusun, bir
açıdan, kiĢinin dininden dönmesi olmasın!
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir.
Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, â-yet 54”
Sevgi köprüsü ile kâfirlerle tek vücut olmak, onları dost kabul etmek
değil midir?
“Ey inananlar! Benim de düĢmanım, sizin de düĢmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz
Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan sürüp)
çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz. Eğer benim yolumda
savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi
gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açı-ğa vurduğunuz her Ģeyi
bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur-Mümtehine
Sûresi, âyet 1”
Kâfirlerle ancak cihat yapılır. Cihat, hakkı ve doğruyu onlara
öğretmek için, Ġslâm‟ın târif ettiği Ģekilde, onlarla mücâdele etmektir.
“Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran,
düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası ne kötü bir
yerdir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
Demek ki, kâfirlere, münâfıklara sert davranmak ve düĢmanlık yapıp
onlara yukarıdan bakmak, onlara karĢı gururlu ve kibirli davranmak, cihadın
prensiplerindendir. Ġslâm‟a göre mü‟minlere karĢı gösterilen, gurur, kibir,
sertlik ve hor davranmak, ne kadar günah ise; kâfirlere karĢı gösterilen,
gurur, kibir, sertlik ve hor davranıp yukarıdan bakmak, aynı oranda, helâl,
makbul ve sevaptır.
“Muhammed Allah‟ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere
karĢı çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa varırken, secde
ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerin
izinden niĢanları vardır. Bu, onların Tevrat‟taki vasıflarıdır. Ġncil‟deki
vasıfları da Ģöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmıĢ, gittikçe onu
kuvvetlendirerek kalınlaĢmıĢ, gövdesi üzerine dikilmiĢ bir ekine benzerler ki
bu, ziraatçıların da hoĢuna gider. Allah böylece on-ları çoğaltıp
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kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi iĢler yapanlara
mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiĢtir-Fetih Sû-resi, âyet 29”
“Bir gün, Müslümanlardan biri Muaz (RA¥)‟a:
“– Ben seni Allah için seviyorum, der.”
“Bunun üzerine Muaz (RA) ona, „Seni müjdelerim. Zirâ Peygamber
Efendimiz‟in Ģöyle buyurduğunu iĢittim.‟
“Kıyâmet gününde bir grup insana rahat edecekleri yerler hazırlanır.
Bunların yüzü ayın on dördü gibidir. Ġnsanlar dehĢete kapılır, onlar kapılmazlar.
Ġnsanlar korkuya düĢer, onlar düĢmezler. ĠĢte onlar, Allah‟ın sevgili kullarıdır ki:
onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”
“‟Ya Resulüllah! Onlar kimlerdir‟? diye sorulduğunda, Peygamberimiz Ģöyle
buyurdular:”
“Onlar, Allah için birbirlerini seven kimselerdir.”
Allah (CC), Mûsâ Peygambere Ģöyle vahyetmiĢtir:
“Ey Mûsâ! Zâlimlerin evlerine varma, dünyâya bağlı olanları sevme,
bunların hastalarına ziyâret etme, öldüklerinde cenâzelerine gitme. Zirâ onlar benim
düĢmanımdır.”
Sonuç olarak anlaĢılan odur ki, rahmet ve nîmetler mü‟minlerle birlikte;
zulmet ve kötülükler de Allah (CC) düĢmanları ve zâlimlerle birlikte bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi, yukarıda bahsedilen, âyetler, Allah (CC) rızasına uygun olan
ve olmayan, nîyet ve davranıĢları bildirmektedir.
Evet!
Eğer Ġslâm‟a inanıyorsak, yaptığımız her Ģeyi, Allah (CC) rızâsı için yapmalı,
vazgeçtiğimiz Ģeylerden de, sırf Allah (CC) rızâsı için vazgeçmeliyiz. Yâni bütün
gâyemiz, Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak olmalıdır!
Âidiyet Ve Niyet

¥

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Ġslâm‟a göre Müslüman, sırf düĢünce bazında dahî olsa, niye-tiyle ya
kazanır ya da kaybedebilir.
Günümüzde ilim sâhibi olan, bir mü‟min, örneğin oturduğu yerden
haberleri dinlerken bile, o kadar büyük sevaplar kazanabilir ki… Bu durum,
niyet ve niyetindeki ihlâsının derecesine bağlı olarak, belki de kiĢi için, cihat
sevâbı gibi bile, çok bereketli olabilir.

Kim bilirdi ki o zaman, Halis Demir adındaki bu çocuğun Ģehit olacağını…

Böyle bir mü‟min, Vatan ve Millet uğruna ölen, meselâ Ģehitler
hakkında bir haber dinlerken, bu haberle ilgili geliĢmelerden dolayı, az ya da
çok sevinir. Veyâ Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da Müslümanlara,
hattâ bütün insanlığa, zarar veren bir zâlimin ya da bir hâinin zarar
gördüğünü yâhut yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın önlendiğini
duysa da sevinir. Dolayısıyla bu mü‟min, “Vatan sevgisi îmandandır”
hadîsine de uygun olarak, duyduğu sevincin temel dayanaklarındaki ihlâsının
derecesi nisbetinde bir sevâba kavuĢur / kavuĢabilir.
Buradan hareketle bir Müslüman, çeĢitli maddî ve mânevî etkenlerden
dolayı, Ġslâmî ya da sapıklığa iliĢkin olarak, sevgi duyduğu konulara ve
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olaylara göre, kendi istikâmeti konusunda, bir fikre sâhip de olabilir.
GidiĢinin Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda olduğunu görmesi hâlinde, Allâhü
Teâlâ‟nın, Ġbrâhim Sûresi‟nde buyurmuĢ olduğu, “Eğer Ģükrederseniz
nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım çok Ģiddetlidir”
fermânındaki 7. Âyeti gereğince, kendisine verilmiĢ olan özgürlük ve akıl
nîmetlerinin birer gereği olarak, Allah‟a (CC) karĢı Ģükrünü artırması; aksi
durumda olduğunu görmesi hâlinde ise, tövbe isiğfarla birlikte, durumunu
yeniden sorgulaması gerekmektedir.

“Allah yolunda öldürülenlere „Ölüler‟ demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz
farkında değilsiniz, Bakara Sûresi, âyet 154.”

. ġimdi aynı benzer açıklamaları, kötü niyetli birisi için de, söylemek
mümkündür. Yâni benzer cümleler, günah konusunda da kurulabilir, Ģöyle
ki:
Bir Müslüman günümüzde, câhilliği, yâni Ġslâmî bilgisizliği
nedeniyle, örneğin oturduğu yerden meselâ haberleri dinlerken dahî, o kadar
büyük günahlara imzâ atar ya da atabilir ki… Bunlarla o, niyet ve niyetinde
350
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

meydana gelen, bozukuluklara ya da âidiyet duygularının özelliklerine bağlı
olarak, belki de, îtikâdını bile kayberek, Ġslâm‟dan da çıkabilir.
Biliyorsunuz her gün, Vatan ve Millet uğruna ölen, Ģehitlerimiz ya da
mü‟min ve Müslümanlar veyâ Ġslâmî geliĢmeler hakkında, sevindirici
haberler, gittikçe daha da çoğalmaktadır.
Nefsî, îtikâdî ya da dünyevî bir menfaattan dolayı zayıf inançlı bir
Müslümanın da, bu tür haberlerle ilgili geliĢmelerden dolayı, bir hatâ olarak,
meselâ canı sıkılıp, üzülebilir…. Ya da böyle bir Müslüman, Ġslâmî Ġstikâmet
üzere olan, bir yöneticimizin, Ġslâm‟ın menfa-ati açısından, hayırlı bir
iĢinden dolayı, yine aynı nefsî, îtikâdî ya da dünyevî bir menfaatine bağlı
olarak, az ya da çok, üzülebilir ya da bu hayırlı geliĢmelerden bir
hoĢnutsuzluk duyabilir.
ġâyet böyle bir Müslüman varsa, bu kiĢi, olumlu olmayan çeĢitli
nedenlerden dolayı, Ġslâm‟ın ve Müslümanların herhangi bir zararına
sevinmiĢ olsa, o kiĢi zarardadır. Böyle bir Müslüman, ġerî (Ġslâmî) hükümler
çerçevesinde, üzüntü ve hoĢnutsuzluk yönündeki istek ve düĢüncesinin
Ģiddetine bağlı olarak, Ġslâmî îtikâdının zarar görmesi ve sarsılması ihtimalî
bir tarafa ayrıca, en az ölçekte bile, günah iĢlemiĢ olur… Bu örnek de,
meselâ haberleri dinlerken dahî, oturulan yerde, hiç yoktan kazanılan,
günahlar zümresinden olabilir.
Yine aĢağıda, aynı cinsteki kiĢi ve kiĢilere iliĢkin olarak, aynı cins
örneklere devam edilebilir:
Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da Müslümanlara, hattâ bütün
insanlığa zarar veren, bir zâlimin ya da bir hâinin zarar gördüğünü yâhut da
yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın önlendiğini duyarak sevinen bir
Müslüman da olabilir. Böyle bir Müslüman da, bu duyduklarından sevinip
hoĢlansa, o kadar günahlara nâil olmaktadır ki, belki bu durumda o kiĢinin
îmanı bile zarar görebilir.
Veyâhut da bir Müslüman, zâlimin ya da bir hâinin zarar görmeden
kurtulup kaçıĢına veyâ verdiği zarara üzülse, bu kiĢi ise, duygularının ya da
sevincinin Ģiddetine ve ihlâsına bağlı olarak, ġerî (Ġslâmî) hükümler
çerçevesinde, o kadar sevaplara nâil olmaktadır ki, anlatılacak gibi değil,
doğrusu! ĠĢte bunlarda oturulan yerde kazanılan cihat sevaplarından olsa
gerektir… Bütün bunların hepsi, Zilzal Sûresi kapsamında ya da “Ameller
niyete göredir” hadîsine göre değerlendirileceğini hatırlatmak gerekir
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Örneğin yukarıdaki resimde bildirilen habere sevinen bir Müslümanın
kazanacağı sevâbı ya da bu habere üzülen bir Müslümanın da, kazanacağı günâhı
hele bir düĢününüz!

Okuyucu, bütün bu yorum ve açıklamaların, Kur‟an Ve Sünnet‟te
bildirilen, hak ve bâtıl ölçülerin dikkate alınmasıyla, yapıldığını
unutmamalıdır! Dikkat edilirse, maddî ve mânevî her bir söz, fikir, Ģey ya da
olay veyâ duruma iliĢkin, tutum ve davranıĢlara âit, emir ve yasaklar söz
konusu... Bunlar genel ve güncel olarak, ölçü kavramıyla nitelenebilir.
Ölçü Kavramı
ġimdi Ġslâm‟da ölçü kavramına biraz daha girebiliriz.
Evrenleri yaratmıĢ olan, hâlen de, istediği her bir Ģeyi her an da
yaratmakta olan Allah‟ın (CC) yaratıkları sistematik olarak, cansız ve canlı
ya da maddî ve mânevî olarak, ikiye ayrılır / ayrılabilir. Allah (C C) aynı
zamanda, bilimde, genel olarak, tabiat kânunları dediğimiz, cansız ve maddî
yaratıklarına iliĢkin ölçülerde olduğu gibi, canlılara âit ölçüleri de yaratmıĢ
bulunmaktadır.
Allah (CC) yarattığı bütün bu ölçüleri, zamânına ve yerine göre,
ayrıca peygamberleri ile kullarına da bildirmiĢ bulunmaktadır. Dinlerinin en
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son ve en olgun versiyonunu, Ġslâm olarak seçmiĢ ve göndermiĢtir. Yâni 21.
Yüzyıl‟ın insanlığa ve insan fıtratına en uygun ve gerçek dini, Ġslâm
Dini‟dir. Ġslâm Dini‟ndeki bu ölçü ve kânunlar, in-sanlığa Kur‟an ile
bildirilmiĢ bulunuyor… Gerçek sözünden, Kur‟an ile bildirilmiĢ bulunan, bu
kânunlar ya da bu kânunlara uygunluklar kast edilmektedir.
Allah (CC) bu kânunlardan maddî ölçülerin icrâsını bizzat kendisine
bıraktığı için iĢte görüyorsunuz, Evren‟in düzeni, hiçbir aksama olmadan
gidiyor. Bunu en basit olarak, sırf, örneğin GüneĢ‟in her sabah bildirilen
saatte doğduğunu gözleyerek ya da vücûdundaki hücrelerin hiç aksamadan
çalıĢmasını izleyerek, görebilirsiniz.
Allah (CC), canlılardan hayvanların davranıĢlarını, içgüdü
programları olarak, bünyelerine yerleĢtirmiĢtir. Her canlı yaratılıĢındaki,
içgüdü programına uyarak yaĢamını sürdürür. Bunu ise, en güzel olarak, arı
ve karıncaların hayatlarını gözleyerek anlamak mümkündür. Bitkilerin
davranıĢlarını da DNA‟larına yerleĢtirmiĢtir.
Allâhü Teâlâ, yaratıklarından insan ve cinler için, baĢka bir yöntem
uygulamaktadır. Onların tutum, davranıĢ ve hareketlerini kendisi
programlamamıĢ, her bir insan ve cinnin yapacağı, hareketi ve yapacağı
davranıĢı, bizzat kendi özgür irâdesine bırakmıĢtır.
Allâhü Teâlâ insan ve cinler için, tutum, davranıĢ ve harekelerin iki
tip olduğunu, bunlardan „iyi‟ olarak sınıflandırdığı tutum, davranıĢ ve
hareketleri Doğru-Gerçek, yâni Hak kavramıyla; „kötü‟ olarak sınıfladığı
tutum, davranıĢ ve hareketleri ise YanlıĢ-GerçekdıĢı, yâni Bâtıl kavramıyla,
temsil ettiğini bildirmiĢtir.
Bu tutum, davranıĢ ve hareketlerin hangilerinin hak ve hangilerinin
bâtıl olduğunu da, ayrıca, Ġslâm dini ile gönderdiği Kur‟an‟da açıklamıĢ;
uygulanıĢını da, Peygamberimiz (SAV)‟in Sünnet adı verilen, tutum,
davranıĢ ve hareketleriyle onun ümmetine ulaĢtırmıĢtır. Ayrıca Peygamber
(SAV)‟in sözünden çıkmamayı da HaĢr Sûresi‟nin, “Peygamber size ne
verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sa-kının ve Allah‟tan korkun!
Çünkü Allah‟ın azâbı Ģiddetlidir!” fermânını içeren 7. Âyeti ile emretmiĢtir:
Yine kabul ve tâyin ettiği bu yöntem gereği olarak, hak davranıĢ
sâhiplerini Cennet‟e; bâtil davranıĢ sâhiplerini Cehennem‟e koyacağı-nı da,
hem Kur‟an‟da ve hem de Peygamber (SAV)‟in Sünnet‟iyle de, peĢin olarak,
duyurup bildirmiĢ bulunmaktadır.
Ayrıca Allâhü Teâlâ, tutum, davranıĢ ve hareketlere iliĢkin olan, iyilik
ve kötülükleri değerlendirmek için, hayvan ve bitkilere vermediği, bir
üstünlüğü insan ve cinlere vermiĢ bulunmaktadır. Biz buna akıl diyoruz.
Akıl ve özgür irâdeleri elinde olan, insan ve cinlerin bizzat kendileri,
nefis ve ruh denilen, iki merkezdeki güçlerin ve değerlendirmelerin
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çekiĢmesine bırakılmıĢtır. KiĢinin özgür irâdesi, bizzat kendi elinde olduğu
için, vesveseler vâsıtasıyla, devamlı Ģeytanla iliĢkili olan ve onun yolunu
isteyen nefis, devamlı olarak, kötülüğü; ilhamlar vâsıtasıyla devamlı olarak
melekler ve Allâhü Teâlâ ile iliĢkili olan, ruh ise durmadan, iyiliği arzû
etmektedir. Sizin anlayacağınız her bir insan ve cin, bu iki kutbun
değerlendirmelerinin devamlı etkisi altındadır.
Ama her bir insan ve cin, iyilik ve kötülükten hangisini çok yaparsa,
zamanla kiĢi, çok uygulama yaptığı, tarafa teslim olur. Daha doğrusu, kiĢide
iyilik tarafı ağır basarsa, zamanla nefis zayıflar, kötülük tarafı ağır basarsa
ruh tarafı zayıflar.
Özgür irâde, iyilik tarafı ağır basan kiĢide, iyiliğin çokluğu oranında,
rûhun emrine; kötülük tarafı ağır basan kiĢide ise, kötülüğün çokluğu
oranında, nefsin emrine girer.
Akıl ise, devamlı olarak özgür irâdenin emrinde iĢ görür / çalıĢır. Yâni
akıl, kiĢiye nefis hâkimse, nefsin istekleri doğrultusunda; kiĢiye ruh hâkimse,
ruhun istekleri doğrultusunda; plânlar ve değerlendirmeler yapar.
Özbenlik Kurulu‟na ya nefis ya da ruh hâkimdir. KiĢinin Özbenlik
Kurulu toplandığında, akıl nefsin emrinde çalıĢıyorsa akıl yürüterek, bâtıl
birikim ve bilgilerden, tecrübelerden, Ģeytanın vesveselerinden, zevk ve
eğlence hâtıralarından olan karĢılaĢtırmalar, değelendirmeler yaparak bir
rapor hazırlar. Akıl eğer rûhun emrinde çalıĢıyorsa yine akıl yürüterek, hak
birikim ve bilgilerden, tecrübelerden, meleklerin ilhamlarından ve ilâhî
ilhamlardan, sevaplı ve bereketli hâtıralardan da hareketle yaptığı
karĢılaĢtırmalar, değelendirmeler sonunda da rapor hazırlar. hazırladığı
raporu yine, bağlı bulunduğu kiĢinin Özbenlik Kurulu‟na teslim eder400.
Özbenlik toplantısından (kurulundan) çıkan raporun icrâ edilmesi için
nefis ya da ruh bunu, emrine bağlanmıĢ bulunan, irâdeye gönderir. Ġrâde ise,
bu rapora uygun olarak, emrindeki maddî ve mânevî organ ve birimlere
emirler yağdırarak, raporun gereğini yerine getirir.
Dikkat edilirse, raporu meydana getiren temel unsurlar dendiğinde,
ölçü adını verdiğim, iyilik ve kötülüğün temel dosyaları olan, hak ve bâtıl
ölçüleriyle, Sünnet ya da sapıklıklar kastedilmektedir.
Onun için bana göre ve bilimsel olarak da gericilik veyâ yobazlık
denilen Ģey, bir ölçüsüzlük hâlidir… Yapılan bu bilimsel tespite göre Ģimdi,
400
Temiz, M., Öz Benlik Toplantısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

354
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“21. Yüzyıl‟da Asıl Gerici Kim?” sorusunu sormak, herkesin hakkı değil
midir, yâni?
21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim?
Allah (CC) en büyük adâlet sâhibidir. Bu nedenle, bütün bu ölçüleri
bildirmeseydi, kimseyi hesâba çekmeyeceğini de bildirmiĢtir401.
Ġsrâ Sûresi, âyet 15: “Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine
yola gelmiĢ ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıĢtır. Kimse
kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye
azâbetmeyiz.”
Nefsin Özellikleri
Nefis devamlı olarak eğlenmek, zevklenmek, kısaca dünyâdan haz
almak ve kâm için, çaba sarf eder. Bu demektir ki, nefsin hedefledikleri
Ģeyler, hep bâtıl kapsamında bulunur.
Özellikle ölçü kavramı kalmamıĢ ve nefislerine teslim olmuĢ olan,
insanlar, nefislerinin esirleri oldukları için, bunların, olumluluk açısından,
nasıl davranacakları önceden kestirilemez. Nefisleri ta-rafından çepeçevre
kuĢatılmıĢ olan, bu insanlar, bakınız hangi kötü özelliklerle kuĢatılmıĢ
bulunuyorlar?
1) Cehâlet, 2) Cimrilik, 3) Dedikodu-Gıybet, 4) Fitne-Fesat, 5) Gurur,
6) Kibir, 7) Haset ve DüĢmanlık, 8) Hırs-ġehvet, 9) Ġsyan, 10) Ġhtiras, 11)
Kin, 12) Nefret, 13) Küfür, 14) Mürâilik, 15) Nankörlük, 16) Hırs, 17) ÖfkeGayz, 18) Sabırsızlık, 19) Vefâsızlık, 20) Ġnançsızlık, 21) Yalan, 22)
Zulüm,23) Kötü Zan…
Nefsinin esiri olmuĢ bir insan düĢünüldüğünde onun, Ģüphesiz, bu
kötü huyların yüzde yüz hepsiyle, kuĢatılmıĢ olduğunu düĢünmemelidir!
Nefislerinin esiri olmuĢ çoğu kimselerin öz benliklerinde, özellikle,
nefislerinin hâkimiyet kurduğunu düĢünmek gerekiyor…
Ölçü Ve Kurallar
Allâhü Teâlâ, yarattığı insanın hayattaki faaliyetlerinde, davranıĢların
hak olan ölçü ve kurallarını da bildirmiĢtir. Hak olan ölçü dıĢındaki davranıĢ
401
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ve amellerin zararlı olanları, bâtıl amellere girmektedir, Böylece uygulanan
ölçülere göre oluĢan ameller, hak ve bâtıl olarak, iki grupta sınıflandırılır.
Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına uygun olan ameller, Hak ölçülerin uygulanması
sonunda, meydana gelir.
Bâtıl davranıĢlar ise, hak ölçülere bağlı kalmaksızın, daha çok nefsî,
Ģeytânî ve gayrı insanı davranıĢların sonunda ortaya çıkmaktadır. Allâhü
Teâlâ, hak ölçülere bağlı kalınmadığında, rızâsına uygun olmayan amellerin
ortaya çıkacağını da, peĢin olarak önceden, göndermiĢ olduğu peygamberleri
vâsıtasyla, açıklayarak bildirmiĢtir. Ayrıca Allâhü Teâlâ, kullarının rızâsına
uygun olan, ölçü ve kuralları seçmelerini, yâni hep hak tarafında kalmalarını,
böylece sonsuz mutlulukların yaĢandığı, Cenneti kazanmalarını, kullarına
hem tavsiye etmiĢ ve hem de teĢvik etmiĢtir.
Allâhü Teâlâ diğer taraftan kullarının, bâtıl tarafa düĢmekten,
kendilerini korumalarını da önermiĢtir. Öyle ki, bâtıl ölçü ve kuralları
izlememelerini, bâtıl grupta kalmamalarını istemiĢtir. Yine Allâhü Teâlâ
bâtılda, yâni kendi rızâsı dıĢında, kalan bâtıl ölçü ve kuralları tercih etmeleri
hâlinde kullarının, sonsuz mutsuzluklarla dolu olan, Cehenneme
gideceklerini de, peygamberleri vâsıtasyla, önemle ve hassasiyetle, kullarına
bildirmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
Allâhü Teâlâ, hak ve bâtılın özgür irâdeleri ile seçiminde, her bir
insanın kendi mefaatlerini düĢünüp değerlendirmesi için, her bir kuluna,
diğer yaratıklarına vermediği, bir nîmetini daha, ayrıca, vermiĢ bulunuyor.
Bu nîmet, akıl nîmetidir.
Nefis, Ruh, Ġrâde Ve Akıl
Her bir insanı yönlendiren iki kaynak vardır. Bunlardan birisi nefis
kaynağı, ikincisi ruh kaynağıdır. Nefis kaynağı gücünü, Ģeytânî yâni bâtıl
ölçü ve davranıĢlardan, ruh kaynağı ise gücünü, hak-gerçek ölçü ve
davranıĢlardan alır.
Her bir kiĢide bu güçlerden hangisi baskın çıkarsa, o kiĢinin fikir,
düĢünce, niyet ve fiilerini belirleyen, irâde o gücün emrine girer. Dolayısıyla
böyle bir irâde de, o kiĢiye hâkim olur.
KiĢiye nefis kaynağı hâkimse, o kiĢinin irâdesi, nefsinin emrindedir.
Dolayısıyla kiĢi tarafından belirlenen, fikir, düĢünce, niyet ve fiiller de nefsin
emrinde demektir. Nefsinin hâkimiyeti altında olan kiĢide, akıl da nefsin
emrine girer. Nefsin, dolayısıyla, irâdenin emri altında olan akıl, kiĢinin sâhip
olduğu, ilim ve bilim, tecrübe birikim-lerinin hepsini, kezâ fikir, düĢünce,
niyet ve fiileri, nefsin istek ve arzûları doğrultrultusunda kullanır /
kullanmakadır.
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Aklın ayrıca bir fonksiyonu daha vardır ki, o da her hangi bir söz,
fikir, Ģey ya da olay veyâ durum hakkında rapor hazırlamaktır. Raporun
hazırlanması sırasında, akıl, akıl sâhibinin o ana kadar, hayattan derlemiĢ
olduğu, maddî ve mânevî ya da ilmî ve bilimsel veyâhut da sosyal, târihî ve
benzer konulardaki eğitim ve tahsil birikim-lerinden faydalanmakta, hak ya
da bâtıl ile igili sonuçları, mümkün mertebe objektif davranmaya çalıĢarak,
ortaya dökmektedir402.
Adâletin Tecellîsi
Allâhü Teâlâ, en büyük adâlet sâhibi olduğu için, bildirilmiĢ olan
ölçüler ve kurallar çerçevesinde, her bir olay ya da fiilin mahkemesini yapıp
haklıya hakkını ve haksıza cezâsını, gerek bu dünyâda ve / veyâ gerekse öteki
dünyâda vermektedir / verecektir. Böylece adâlet tecellî eder.

Ey zâlimler! Bu dünyâda sizden baĢka kimse yok mu? Resmi çizen Suriyeli kızın
vasiyet mektubu bilmiyorum sizi de duygulandır mı?
Kâtil Esed'in zulmü yüzünden ülkelerini terk edip baĢka ülkelere sığınan Suriyeli
mülteciler, çok büyük sıkıntılar yaĢıyor...
BaĢta, Aylan Kurdî olmak üzere, Suriyeli çocukların yaĢadığı dramlar, tüm Dünyâyı
üzüyor. Ya, ya, afedersiniz yanlıĢ söyledim, yalnızca Mü‟minleri üzüyor…
Son olarak, bir Suriyeli çocuğun ölmeden önce yazdığı vasiyet mektubu, okuyanları
ağlattı.
Kendini, resimde görüldüğü gibi, bir tabutun içinde çizen kız, aç olarak öleceğini
belirttiği mektubunda:
402
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“Ey Ölüm Meleği!
Acele et ve rûhumu al ki, artık Cennet‟te yemek yiyeyim. Ben çok açım.
Ve ey Âilem! Benim için korkmayın. Ben sizin yerinize de Cennet‟te yiyebildiğim
kadar çok yiyeceğim” diye yazmıĢtır.
http://www.yeniakit.com.tr/haber/suriyeli-kizin-vasiyet-mektubu-herkesi-aglatti112911.html

Ey Batılı zâlimler, sizde insanlık vicdânının zerresine bile rastlamak mümkün mü?

Bâtıla saplanmıĢ kiĢi ve / veyâ toplumların, bu arada Batılıların da,
hayattaki fiil ve amellerinin baĢında, insanlığa ve insanlara yaptıkları zulüm
gelir / gelmektedir. Zâlimlerin ilelebet zulüm yapmaları mümkün değildir.
Bir gün bunların ilâhî adâlet çerçevesinde gereğinin yapılacağı, akıl ve
mantığın da bir gereğidir.
Benim gözlemlerime göre, özellikle devletler çapında, yapılmıĢ olan
geçmiĢteki zulümlerin gereğinin, dünyâdaki kısmının zamânı da baĢlamıĢ
bulunuyor. BaĢka bir ifâdeyle, zâlimler ilelebet âbâd403 ve pâyidar
olamayacaklarına göre, yaptıkları zulümlerin bir bir hesâbını ödemek
zorundadırlar.
403
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Bunlarda insanlıktan baĢka her Ģey vardır! Bunu göremeyenlere ĢaĢıyorum!
Hele bu günlerde elleri biraz uzun gibi görünen masonlar, lionslar ya da hâinlerde
hiç mi bunları görüp de duygulanacak insan kalmadı?
“Müslümanın (Türk‟ün) Müslümandan (Türk‟ten) baĢka dostu yoktur.”, “Kâfirleri
dost edinmeyiniz, âyet.”
Demek ki bu zulümler, Müslümanların birlik olmaları gerektiğini Ģart koĢuyor…
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözü.
Ama câhil bırakılan / bıraktırılan Müslümanların önemli bir kısmında, “Mü‟min bir
kere aldanır” hadîsini bile anlayıp yorumlayacak kadar Ģuur kalmamıĢtır.
Müslümanların islâmî câhillikten hızla kurtulmaları gerekiyor…

Ġçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da zulmün liderliğini, yukarıdaki ve
aĢağıdaki resimlerde örneklerini gördüğünüz gibi, Yahûdiler, Yahûdi Devleti
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Ġsrail ve organizatörlüğünü ise onların Siyonist kuruluĢ ve teĢkilatları
yapmaktadırlar. Ġnceleyiniz, göreceksiniz, esâsında Ġnönü Zihniyeti‟nin
azmettiricileri de bunlara dayanmaktadır.

ġehit EĢref Bitlis komutanımıza Allah (CC) rahmet etsin!

Ġnsanlara zulüm yaparak zevk alan canavarlaĢmıĢ bir Siyonist zihniyet ve
dünyâlaĢmıĢ Batılıların bulunduğu 21. Yüzyıl‟dayız…
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Yâni al birini vur ötekine!

Öyle ki, meselâ denizde boğulan, Aylan bebeğin yâhut yerlerinden
yurtlarından edilmiĢ, meselâ Akdeniz‟de boğulan, o göçmenlerin veyâhut da
Irak‟ın iĢgâli sırasında öldürülen, yarım milyon mâsum çocuğun, Arakan‟da,
Filistin‟de, haksızlıklara, zulümlere uğramıĢ insanların veyâ Bokoharam
çetesi tarafından kaçırılmıĢ, kadın ve kızlardan oluĢmuĢ her bir mazlumun
haklarının zâlimlerden alınıp karĢılığının verilmesinin gereğini, adâleti
uyârınca yapacak olan, Allâhü Teâlâ‟dır.
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Hâlâ, insanlığımızı unutarak, Batılıların keyfi ve petrol iĢtahları için, canavarca
böyle birbirimizle mi uğraĢacağız?
Yâni, Churchill‟in “Bir damla petrol, bir damla kan” prensibini yaĢatmaktan
utanmayacak mıyız da önce insanlığı ön plâna çıkaran Devlet Yetkililerimizi, Ġnönü
Zihniyetiyle, Ģusuyla busuyla, her Allah‟ın günü törpülemeye çalıĢacağız!?
Utanma, sıkılma yok da sizde hiç zerre kadar bir acıma duygusu da mı yok, ey
törpüleyiciler!
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Yapılan zulümler insanları ne muhtaç durumlara düĢürüyor, Ya Rab‟bi!
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Yukarıda birkaç zulüm örneği görülüyor…

Bu da Ġnönü Zihniyeti‟nin uygulamalarından tipik bir örnek…
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Suriye‟deki zulümlerden örnekler…
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Halkımız‟a yapılmıĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin zulümlerinden dehĢetli bir örnek…
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Ne çeĢit zulümler var, görüyorsunuz!

Sebebin DoğuĢu
Allâhü Teâlâ, her bir Ģeyi bir sebebe bağlamıĢtır. Adâletin yerine
getirilmesi de yine sebeplerle sağlanır.
Bunun için Allâhü Teâlâ‟nın, adâletin yerine getirilmesinin öncüsü
olarak, dünyâda hak tarafını tutan bir sebep olarak, Türkleri seçtiği
inancındayım… Bunun için de, Türk yöneticilerinden hak ölçüleri referans
seçmiĢ olanları, her bir alanda hakkın yerine gelmesinde, sebep ya da vâsıta
kılabilir. Ġlmî ve Kültürel açıdan, 2013 yılından beri süregelen, müĢâhade ve
gözlemlerime göre, gördüğüm kadarıyla, dünyâ çapındaki olaylarda, o sebep
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kılınacak kiĢi de, Türkler‟in lideri olan, 12. CumhurbaĢkanımız Reis Recep
Tayyip Erdoğan olabilir…

Resimlerdeki açıklamalar, daha çok, CumhurbaĢkanı EDOĞAN ve icraati ile ilgili,
öyle değil mi?

DüĢünsenize bir kere Ģu, „One minute‟ olayını… O târihe kadar
Yahûdilere, „hööt‟ demeye, kimse cesâret edemiyordu… O olaydan sonra
dünyâ liderleri, „Yahûdilere de îtiraz edilebileceğini öğrendiler, bunu, açıktan
açığa olmasa bile, kapalı yerlerde denemeye baĢlamıĢ bulunuyorlar… O
olaydan sonra, Siyonizm büyük bir îtibar kaybet-miĢ, hâlâ da, kaybetmeye
devam ediyor…
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Biliyorsunuz değil mi, Milletimiz‟in, “Büyüklerini saymayan, küçüklerini
sevmeyen bizden değildir” temel düsturunu?

Diğer
taraftan
CumhurbaĢkanımız
Reis
Recep
Tayyip
ERDOĞAN‟dan önceki yönetciler, ABD‟deye âdetâ teslim olmuĢlardı. Bu
gün Türkiye ABD karĢısında, istediği doğru kararlarını kolayca alabiliyor,
artık!

“Çok güzel bir tespit!”
Ki, resimdeki tespit içimi rahatlatıyor!
Neden Acabâ?
Cevap: “Gerçeğin tâ kendisi de ondan!”
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Demek ki, bu düĢmanlar bana karĢı olduğuna göre ya da ben de bu sayılan
düĢmanlara karĢı olduğuma göre insanın aklı, eğer cibilliyeti düzgün bir akıl ise,
neye karar verir?

Ġki devlet baĢkanı kırda…
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Îmanlı olanlar nerede olurlarsa olsunlar gerçekleri hemen görüyorlar!

Bu bağımsızlık karĢısında, statikliğe ve ecnebilere teslîmiyete alıĢmıĢ
olan, bir kısım Ġnönü Zihniyetli siyâsî partilerimiz de, bu bağımsızlık
durumuna hâlâ alıĢamamıĢlar, emperyalist taĢeronluğuna devam edilmesini
istemektedirler.
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Bugün bütün emperyalistlerin, 12. CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ı
ortadan kaldırmak için, âdetâ söz birliği içinde oldukları görülmüyor mu? Bu da
Vatan Ve Milletimiz selâmeti için, Türk Milleti‟nin liderinin, CumhurbaĢkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu açıkça gösteriyor.

En iyimser tavırla ifâde etmek gerekirse, bu akıl fukâraları,
emperyalistlerin ERDOĞAN‟a olan karĢıtlıklarını, doğru birer hareket
zannederek, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟a karĢı yıpratma
kampalarını, bütün güçleriyle sürdürmektedirler.
Halbuki Millet Ve Memleket menfaatlerine uygun olan davranıĢları
bulmak için, hakkı ve doğruyu arayan, bir kimse, emperyalist güçlerin istek
ve arzûlarına bakarak, en isâbetli davanıĢı, Ġmam-ı ġâfi‟nin tavsiyesinde de
kolayca bulabilirler. Ġmam-ı ġâfi Hazretleri böyle fitne durumlarında,
aĢağıdaki resimde de resmedilmiĢ olduğu gibi, hak ve doğrunun, yânî doğru
davranıĢın, düĢmanların istek ve arzûlarının tersine hareket ederek,
bulunabileceğine iĢâret etmiĢtir. Buna göre, Müslümanların seveceği bir
liderin, emperyalist güçler tarafından hiç tasvip edilemeyen ve sevilmeyen bir
kimse olacağı açık değil mi?
Bugün bütün emperyalistlerin, 12. CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN‟ı ortadan kaldırmak için, âdetâ söz birliği içinde oldukları
görülmüyor mu? Bu da Vatan Ve Milletimiz‟in selâmeti için, Türk
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Milleti‟nin liderinin, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu
gösteriyor. En iyisini Allah (CC) bilir, tabiatıyla...
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“Îmanlı kiĢiden herkes korkar. Îmansızlar da her Ģeyden korkarlar, Hadis”

Hâl böyle olunca, bugünkü müĢâhadelerime göre, içteki bütün
hâinlerin, dıĢtaki bütün karĢıtların yâni düĢman devletlerin ve terörist
örgütlerin hepsi, istisnâsız olarak, Ġslâmî ve Kültürel istikâmetimiz‟in önünü
açması ve insanlık adına, Müslümanların haklarını savunması nedeniyle,
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CumhurbaĢkanımız Reis Recep Tayyip ERDOĞAN‟ı ortadan kaldırmak için,
bütün imkân ve güçleriyle çalıĢmaktadırlar…
ĠĢin daha da eneresan olan tarafı Ģu ki, bunun için yaptıkları her
teĢebbüsün akâmete ve baĢarısızlığa uğramasının tek bir îzâhı kalmaktadır. O
da Reis Recep Tayyip ERDOĞAN‟a, Allâhü Teâlân‟ın yardım etmekte
olduğu gerçeğidir.

Arakan‟da yardım malzemelerini alan kadıcağızın yüz ifâdesi, Milletimiz‟in
yardımseverlik ve insanlığının bir sembolüdür.
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Doğru söze baĢka ne denir404

Bu da, Devletimiz‟in Eski Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye dönüĢümünün
ve Cumhûriyetimiz‟in 16 Nisan 217‟de, Yükselme Dönemi‟ne geçiĢinin tek
sebebinin, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesiyle, gerçekten CumhurbaĢkanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN olduğunu göstermiyor mu?

Bu yapılanlar aslında hep böyledir de bir ara, 100-150 yıldır, sekteye uğratılmıĢtı…
Bunlar hep bu sıralarda istikâmet doğrultusundaki niyet ve faaliyetlerin
bereketindendir:
Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20A
ÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAġKANIMIZ%20RECEP%2
0TAYYĠP%20ERDOĞAN,%20RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.pdf

404

http://www.star.com.tr/guncel/eski-ispanya-basbakani-dunyanin-geri-kalaninin-gelecegi-turkiyeyebagli-haber1265949/?utm_content=buffer1f761&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
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Bu istikâmet notunda söylenmek istenen mânevî bereketin idârecilere intikal eden
somutlaĢmıĢ Ģekli aĢağıdaki resimdeki gibi temsil edilebilir:

ERDOĞAN‟ın Halkımız‟ın içinden olduğu buradan da belli değil mi?
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Hak ve bâtılın taraf ve öncüleri

Müslüman olarak hidâyeti de seçen eski Ġngiltere BaĢbakanı Tony Blair‟in baldızı
gazeteci-yazar Lauren Booth, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟dan övgülerle
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bahsederek „Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur lider.‟ ifâdelerini
kullanmıĢtır405.

Akıl almaz bir iftiraları da nedir biliyor musunuz? Meğer 15 Temmuz
2016‟da fetönün kalkıĢmasını da Tayyip plânlamıĢmıĢ… Hopalaa! Bunu ilk
duyduğum zaman demiĢtim ki, “Ben buna inanmıyorum ama Ġslâmî îtikat Ve
Kültürel istikâmetini çok beğendiğim Tayyip Bey, eğer bunu da baĢaracak bir
dehâ ise, bravo CumhurbaĢkanım!” demiĢtim.

“15 Temmuz datankın altında ayaklarını kaybeden, bu güzeller güzeli Gazimize
minnet duymamak eldemi!
Allah iki âlemde bahtiyar etsin ĠnĢallah, VatandaĢ”
“Mükâfâtın büyüklüğü belânın büyüklüğü ile orantılıdır. Allah bir cemaati sevdimi
onları musîbete müptelâ eder. Kim bundan râzı olursa, Allah ondan râzı olur, kim de râzı
olmazsa, Allah ondan râzı olmaz, Tirmizî hadisi.”

Münebbihât‟ta Ġbn‟ü Hâceri‟l-Akâlânî‟den bildirildiğine göre, Hz.
Ömer (RA), belâ ve sıkıntı ile ilgili olarak, Ģöyle demektedir:

405

https://www.haberler.com/erdogan-muslumanlar-arasindaki-en-cesur-lider-8311269-haberi/

380
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Andolsun ki, duçar olduğum her belâda Allah‟ın benim üzerimde
dört nîmeti olmuĢtur:
1) Günâhımdan dolayı olmadığı zaman (o belâ bir nîmettir).
2) Günâhım (o belâdan) daha büyük olmadığında (o yine bir
nîmettir).
3) Allah, rızâsından mahrum etmediği zaman (o yine bir nîmettir).
4) Belâ karĢılığında bir sevap umuyorum ki, (o da bir nîmettir).
Hayır Ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ Ve Sabrın Dinî
Hükümleri
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠL
Â,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜMLERĠ.pdf

CEHENNEM VE CENNET‟TEN NE HABER?
Özler:
Uzun lâfın kısası Ģu ki:
Ey, kardeĢlerim!
Cehennem de Cennet de boĢuna yaratılmamıĢtır.
Geliniz, samîmiyetle ve istekle birer mü‟min olalım da, böylece,
mü‟minlik vasfımız dolayısıyla, Ģu anda hazır olan, Cehennem‟deki yerimizin
otomatik olarak boĢ kalmasıyla, doğrudan doğruya Cennet‟teki yerimize
yerleĢmenin
verdiği huzûru, daha hayatta iken duymaya baĢlayalım, e mi?
Göreceksiniz, samîmiyetle ve istekle
kavuĢmuĢ olduğmuz îman nûruyla, “Mü‟min, Allah‟ın nûru
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ile bakar” hadîsi gereğince, sağlıklı yorum ve kararlar, ondan sonra
gelir406…
“(Eğer böyle yaparsanız Allah)
sizin günahlarınızı bağıĢlar ve sizi altlarından
ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoĢ yerlere koyar.
ĠĢte büyük kurtuluĢ budur, Saf Sûresi, âyet 12”
“Allah mü‟min erkeklere ve
mü‟min kadınlara, altlarından ırmaklar
akancennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır.
Hem de Adn cennetlerinde hoĢ meskenler vaad etmiĢtir. Allah'ın rızâsı ise
hepsinden büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur, Tevbe Sûresi, âyet
72”
“O girecekleri yer,
Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar.
Orada Allah‟tan korkanlara diledikleri nîmetler vardır. ĠĢte Allah, takvâ
sâhiplerini
böyle mükâfatlandırır, Nahl Sûresi, âyet 31”
“De ki, Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sâhiplerine vaad olunan
ebedîlik cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir varıĢ
yeridir, Furkan Sûresi, âyet 15”
“O (Rab) ki,
lütfundan bizi (asıl) oturulacak yurda (Cennet‟e) yerleĢtirdi.
(Artık) orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir usanç
dokunur.”
Fâtır Sûresi, âyet 35”
“Evet, îman edip de sâlih amelleri iĢleyen
kimselerin, yaptıklarına karĢılık bir konuk-luk (ağırlanma) olarak
me'vâ
(barınak) cennetleri vardır-Secde Sûresi, âyet 19”
“Andolsun, onu bir kez daha görmüĢtü.
Sidretü'l-Müntehâ‟nın yanında. Ki Cenne-tü‟lMe'vâ onun
406
Temiz, M. Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar? Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ateĠstler%20müslümanlar%20gĠbĠ%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20huzur
lu%20olamazlar.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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yanındadır, Necm Sûresi, âyet 13-15.”
Cehennem Nedir?
Allâhü Teâlâ yerine, tabiat ya da madde gibi, sonradan yaratılmıĢ
Ģeyleri ilâh ya da tanrı kabul eden; Allâhü Teâlâ‟nın kulu olacakları yerde,
nefsî arzû ve heveslerine, baĢka insanlara veyâ kısaca, yaratılmıĢlara kul
olmayı tercih eden, baĢka bir ifâdeyle, dünyâlaĢmıĢ olanların iĢledikleri suç
ve günahlardan dolayı, böylelerinin, Ġlâhi Adâlet‟in sonucu olarak, cezâ
görecekleri yere Cehennem denir.
Cehennem‟in varlığını ve Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti‟ni, bütün geçmiĢ
peygamberlerin ve onların yolundan giden, bütün âlimler ve evliyâların,
kesin birer bilgi407 olarak, bildirmiĢ olmalarından baĢka, Ġlâhî Adâlet‟in
yerine gelmesi için, Cehennem‟in varlığı ve gerekliliği, aynı zamanda, akıl ve
mantığa da yüzde yüz uygundur.
Siz hiç düĢünebiliyor musunuz ki, ezenlerle ezilenler, haklılarla
haksızlar, zâlimlerle mazlumlar, iyilerle kötüler, inananlarla inanmayanlar,
Allâhü Teâlâ‟ya kul olanlarla kula kulluk yapanlar, hiç ayırdedilmesinler?
Bunun içindir ki, peygamberler tarafından bildirilip öğretilen, Allâhü
Teâlâ‟nın Yüce Adâleti, iyilere karĢı mükâfatı, kötülere karĢı cezâyı, mutlaka,
gerektirir / gerektirmelidir!
DünyâlaĢmıĢ inkârcılar, hayattan kâm almak için geldik deseler bile,
yeminle söylenebilir ki, bunların dünyâdaki hayâtları dahî hep mânasız
geçmekte, ölümün gerçekliği karĢısında, daha hayatta iken bile, Cehennem‟in
ilk müjdecisi olan, ruhî bunalımı yaĢamaktan dahî kurtululamamaktadırlar!
Sırf, istedikleri melânetleri yapamamaktan, hayattan kâm alıp
yaĢayamamaktan, üstelik her gün duydukları, ezan selâ ve Kur‟an sesi gibi,
Ġlâhî kelâm ve sözleri dinlemekten dolayı, çırpınıp yırtılmaları da, bunların
dünyâda iken bile, bir çeĢit cehennemi yaĢadıklarını göstermiyor mu?
Hattâ size bir özet yapayım mı, bu konuda? Her gün sık rastlanılan ya
da duyulan her ölüm haberi bile, ölüm gerçeğinin soğuk Ģokları bile, Bu
Zihniyet‟in dünyâdaki cehennemleri olarak, yetip de artmaktadır408.

407
Temiz, M., Gerçek Bilginin (Ġlmin) Kaynağı Ve Îman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.docx, En Son
EriĢim Târihi: 11.10.2016.
408
Temiz, M., Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.pdf YA DA
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Sırf bu yüzden bunlar, yaĢamlarındaki bu ceheenemî ıstırâbı biraz
olsun hafifletebilmek için de olsa, gafleti ve serhoĢluğu çok severler…
Memleketin her köĢesinde, hayâtın her ânında, ölüm ve ötesi gibi hissettikleri
gerçeklerin kendileri için gerçekleĢebileceğini, böylece gaflet ve serhoĢluk
sâyesinde, bir nebzecik de olsa, Ģuurlarından biraz olsun, uzak tutmak
mümkün olabilmektedirler.
TV programlarından birinde programı yapan kiĢi, mikrofonu uzattığı
kimselere, “Cennet nedir? “Cehennem nedir?” sorularını soruyordu.
Bir kısım vatandaĢımız, sorulan sorularla ilgilenip cevaplamaya
çalıĢıyorlardı ama bir kısmı ise, Ġnönü zihniyeti409 tarafından Milletimiz‟in
programlı olarak kasten câhil bırakılmasının bir yansıması neticesinde, câhil
oldukları için bocalıyorlardı.
Asıl bahsetmek istediğim, her iki sorudan da hoĢlanmayıp hemen
sıvıĢanların durumlarıydı. Bu da yetmiyordu, tabiatıyla… Soruyu duyar
duymaz, çoğunun oldukça değiĢen yüz renklerinden, Ġnönü zihniyetinin
emellerindeki baĢarı da, açıkça görülebiliyordu.
Bu durum, benim çok ilgimi çekmiĢti, bu yüzden uzun bir süre
programı izlemiĢtim, gerçekten de, teĢhislerimde yanılmamıĢtım /
yanılmıyordum.
Soruları duyan bir takım insanlarımızın morellerinin bozulduğu, o
anda renkten renge girmeleri, üzücü bir Ģeydi. Aslında ben onları
ayıplayamıyordum. Çünkü bunda, onlardan ziyâde, kötü niyetli idârecilerin
payları vardı. Nesillerimiz, yıllar yılı Ġslâmî Ve Kültürel olarak maalelesef
câhil bırakılmıĢlardı.
Demek ki, bunların, soruları duyar duymaz hemen sıvıĢmaları,
konuyu hemen Ģuurlarından uzak tutmak ya da mahcup duruma düĢmemek
için oluyordu. “Ölüm ve ötesi gibi, hissettikleri gerçeklerin gerçekleĢeceğini,
her an Ģuurlarından böylece uzak tutmak, bu Ģekilde mümkün olabiliyordu,
çünkü…”.
Bunlarda „cimicicik‟ akıl olsaydı, iki cihan mutluluğunu bulmak için,
bir parça kıyaslama yaparak, hiç gayret sarfetmezler miydi? De-mek oluyor
ki, câhilliğin sonunda varılacak yerde, düĢünme kaabiliyetinin sönmesi ve
bir DNA dönüĢümüne uğramak vardı. Doğrudan doğruya bu insanlarımız
http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK%20ġOKLARI.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
409
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...doc, En
Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
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suçlanamazlardı, elbette! Çünkü, ”Allah (CC) bu Tahrîbat Ve Tahrifat‟ın
yollarını açanları kahretsin” demekten baĢka çâre mi kalmıĢtı?
Sonuç olarak, içki, kumar, zevk ve eğlence düĢkünlükleri, onları ruhî
bunalımlardan kurtarmadığı gibi, mutsuzluklarını daha da artırmakta ve
körüklemektedir. Bu nedenle, çağımızdaki insanların huzursuzlukları,
„inançsızlıktan kaynaklanmaktadır‟ demek, bilime de yüzde yüz uymaktadır.
Daha hayatta iken bile, dünyâlaĢmıĢların bu tür hâlleri, înançsızlığın
cezâsının, Âhiret‟te de Cehennem olacağının çok önemli bir göstergesi ve
iĢâretidir.
Dünyâdaki bu câhillik Cehennemine karĢı, Âhiret‟teki Cehennem,
ayrıca tabakalara bölünmüĢtür. AĢağıda tekrar değinileceği gibi,
Cehennem‟in yedi tabakasının isimleri, 1. Cehennem, 2. Sair, 3. Sakar, 4.
Cahim 5. Hutame 6. Leza 7. Hâviye‟dir.
Cehennem, biri Suğra, diğeri Kübrâ olmak üzere, iki adettir.
Gelecekte Suğra, Kübrâ‟ya dönüĢecektir. Cehennem-i Suğrâ, Yer‟in
altında, baĢka bir ifâdeyle, Yer‟in merkezindedir. Yeryüzü‟nde bilimsel
olarak da bilindiği gibi, çoğu kere, her otuzüç metre hafriyattan sonra,
sıcaklık bir derece kadar artmaktadır.
Yer‟in merkezine kadar olan mesâfenin, yaklaĢık olarak, altı bin küsur
kilometre olduğu düĢünülürse, demek oluyor ki, Yer‟in merkezindeki sıcaklık
oldukça fazladır. Bununla berâber, Cehennem-i Suğrâ‟nın bu sıcaklığı,
Cehennem-i Kübrâya âit olan sıcaklıktan daha za-yıftır.
Cennet Nedir?
Allâhü Teâlâ‟ya inanan ve O‟na ibâdet ve îtaat edenlerin, îman ve
Ġslâm‟a ihlâs ve sadâkatle hizmette bulunanların, Kur‟an‟a hizmetkâr
olanların, cihâdı gereği gibi yaĢayanların, Allâhü Teâlâ‟nın lütfu ile gidip,
Âhiret‟te içinde ebedî kalacakları yere Cennet denir.
Cennet‟in varlığını ve Allâhü Teâlâ‟nın adâletini, bütün geçmiĢ
peygamberler ve onların yolundan giden, bütün âlimler ve evliyalar, kesin
birer bilgi410 olarak, bildirmiĢ olmaları nedeniyle, Ġlâhî Adâlet‟in yerine
410
Temiz, M., Gerçek Bilginin (Ġlmin) Kaynağı Ve Îman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.docx, En Son
EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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gelmesi için, Cennet‟in varlığı ve gerekliliği, aynı zamanda, akıl ve mantığa
da yüzde yüz uygundur. Meselâ Irak‟ın iĢgâli sırasında ABD DıĢiĢleri Bakanı
tarafından, “Hiç olmazsa 500 000 çocuk öldürdük” sözü ile dile getirilen, o
çocukların hak ve hukukları, boĢuna mı gitmiĢtir?
Bu çocukların hak ve hukuklarının boĢa gideceğini, vicdanın, aklın ve
mantığın hiç uygun görüyor mu? Ya da aĢağıdaki resimde görüldüğü gibi,
Kongo‟da bir eli ve bir ayağı kesilen beĢ yaĢındaki çocuğun hak ve hukûku,
ilelebet hiç sorulmayacak mı? Eğer sorulmayacak diyorsan, bu kanaatin akıl
ve mantığına ne derece uygun düĢüyor?

Ey Batılı zâlimler,
sizde insanlık vicdânının zerresine bile rastlamak mümkün mü?

Bunun içindir ki, peygamberler tarafından bildirilip öğretilen, Allâhü
Teâlâ‟nın yüce adâleti, iyilere karĢı mükâfatı, kötülere karĢı cezâyı, mutlaka,
gerektirir / gerektirmelidir!
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Ġnananlar; ölümün, ebedî bir hiçlik değil, ölümsüzlüğe bir geçiĢ,
sevdikleriyle buluĢacakları Âhiret âlemine bir yolculuk olduğuna inanırlar.
Mantıklı olanı da bu değil mi?
Bu inancın verdiği güçle, inananlar; hayatta da, hiçbir zaman, bunalım
içinde değil; huzur içindedirler. Ġnanan iyilerin bu rahat hâlleri bile, daha
dünyâda iken dahî, bilimsel açıdan da, Cennet‟in varlığını gösteren,
yaĢamdaki belirtilerinden biridir.
AĢağıda tekrar değinileceği gibi, Cennet‟in tabakaları, Dâr-ül-Celâl,
Dâr-üs-Selâm, Cennet-ül Meva, Cennet-ül Huld, Cennet-ün Naim, Cennet-ül
Firdevs, Cennet-ül Adn, Cennet-ül Vesîle olarak 8 adettir,
Ġnsanların Sınıflanması
Dünyâya gelerek, hayat ya da yaĢam veyâ geçimlerini sürdürmeye
çalıĢan insanlar, Ġslâmî terimler açısından, genel olarak önce, Müslümanlar,
gayrımüslimler ve mürtedler olarak, üçe ayrılırlar. Müslüman ve
gayrımüslimler de, kendi aralarında çeĢitli sınıf ya da kısımlardan oluĢurlar…
Müslümanlar
„Müslüman‟ dendiğinde, dıĢ görünüĢ îtibârıyla, Ġslâm Dini‟ne mensup
olan insan topluluğudur. Ġçsel ve kalbî veyâ îtikâdî ya da Ġslâmî Ġstikâmet
açısından düĢünüldüğünde ise Müslümanlar, sistematik bir sınıflama
açısından, amelî münâfıklar, îtikâdî münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, amelî
fâsıklar ve mü‟minler olmak üzere, 5 esas gruptan oluĢurlar.
Mürtedler
Önce Müslüman olduğu hâlde, Ġslâm dininden dönene (çıkana)
mürted demektir.
Mürted, esâsen Müslüman olan veyâ sonra Ġslâm dinini kabul etmiĢ
bulunan bir Ģahsın, bilâhare dönüp baĢka bir dine girmesi veyâ hiçbir dine
girmeyip inkârcılığı seçmesi demektir.
“Ġslâmiyet, baĢka dinlere benzemez. Bir Müslüman, Ġslâmiyet‟ten
çıksa ve dinini terketse, o kiĢi daha hiçbir Peygamberi kabul edemez; belki
Cenâb-ı Hak‟kı dahî ikrar (kabul ve tasdik etmez) edemez ve belki hiçbir
mukaddes Ģeyi tanımaz; belki kendinde kemalâta medar (sebep) olacak bir
vicdan bulunmaz, tefessüh eder.”
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AnlaĢıldığına göre, mürted olan kiĢinin „hak‟kı anlayacak, kabul
edebilecek kaabiliyeti sıfırlanmıĢ olmaktadır.
“Onun için Ġslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayâtı (hayat
hakkı) vardır. Hâriçte olsa, musalaha etse (karĢılıklı olarak anlaĢlaĢsa
barıĢsa); dâhilde olsa, cizye verse; Ġslâmiyetçe hayâtı mahfuzdur. Fakat
mürtedin hakk-ı hayâtı (hayat hakkı) yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder,
hayât-ı içtimâiyyeye (sosyal hayâta) bir zehir hükmüne geçer.”
“Hâlbuki Hristiyanın bir dinsizi, yine hayât-ı içtimâiyeye (sosyal
hayâta) nâfi‟ (faydalı) bir vaziyette kalabilir. Bâzı mukaddesatı kabul eder ve
bâzı Peygamberlere inanabilir ve Cenâb-ı Hakk‟ı bir cihette tasdik edebilir.”
“Bir mürted, ecnebi dinsizleri gibi de olamaz! Çünkü onlar bir
peygamberi inkâr etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de,
Allah‟a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalâta medar (sebep) bâzı seciyeleri
(ahlâk ve özellikleri) bulunabilir. Fakat bir Müslüman, en âhir ve en büyük
ve dinî ve dâvetî umûmî olan Âhirzaman Peygamberi Aleyhissalâtü
Vesselâm‟ı inkâr etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi, hattâ
Allah‟ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah‟ı ve kemâlâtı
onunla (Ġslâm‟la) bilmiĢtir. Onlar, onsuz (Ġslâm‟sız ) kalbinde kalmaz.”
“Bunun içindir ki, eskidenberi her dinden Ġslâmiyet‟e giriyorlar. Ve
hiçbir Müslüman, hakîki Yahûdi veyâ mecûsi veyâ nasrânî olmaz. Belki dinsiz
olur, seciyeleri bozulur; vatana, millete muzır bir hâlete (hâl veyâ keyfiyete)
girer.”
“Maahaza (Bununla berâber) beĢeriyetin hakîki bir din dâiresinde
umumî bir uhuvvet (din kardeĢliği) teĢkil ederek mesudâne (mutlu bir Ģekilde)
yaĢanması (hayat sürülmesi), Müslümanlıkta bir gâyedir. Umum beĢeriyetin
menfaatleri de bunu muktezidir (buna bağlıdır).”
“Binaenaleyh hakîki bir din olan, Ġslâmiyet‟in mehasini
(güzelliklerini) ve mealisini anlamıĢ olması iktiza eden (gereken) bir
Müslimin bilâhare bu gâyeye muhalif hareket etmesi; hem kendisinin, hem de
âmmenin menfaatlerine münâfî (zıt) âhenk-i umumiyi ihlâle badi411(sebep)
olacağından hakkında böyle bir cezâyı müstelzim (lüzumlu) olur. Umûmun
selâmeti için böyle bir cezânın vücûduna ihtiyaç vardır.”
“Ġslâm dini, maddî ve mânevî; ferdî ve ictimaî bütün iyilikleri
kendinde topladığından, Ġslâmiyeti terketmek, bütün iyilikleri terketmek
411
bâdî: Rüzgâra âit. Muvakkat. Geçici. badi: Geçici. Havaya veya rüzgâra âit. badi: Sebeb. Ġllet. Mûcib.
Vesile… Zâhir ve âĢikâr olan… Halkeden. Hâlık. Yaratan. Badi‟: Deniz içinde olan ada… Et… Deri.
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demek olur. Bu îtibarla mürtedde hiçbir hayır ve salâh kalmaz, canavar bir
hayvana inkılab eder (dönüĢür).412“
Cehennem Ahâlisi
Cehennem‟e girecek ya da orada kalacak olanlara, Cehennem Ahâlisi
adı verilirse, bunlar da, Cehennem‟de ebedî kalacaklarla, Cehennem‟de
geçici kalacaklar olarak, ikiye ayrılabilirler.
Cehennem‟de geçici kalacak olanlar, son nefeslerinde de îmanlarını
koruyarak ölen, amelî münâfıklar, amelî fâsıklar ve mü‟minlerden oluĢur.
Cehennem‟de bu geçici kalanlar, cezâlarını çektikten sonra, Cennet‟e
dönerler.
Yecüc Ve Mecüc
Kur‟an„da bahsedilen ve Yecüc ve Mecüc denilen, bu varlıklar
(topluluk, insanlar ya da cüceler), çeĢitli mitolojilerde ve kültürlerde cüceler
veyâ dev, Ģeytan, kavimler ya da ülkeler olarak anılır.
Mülhit (Mülhid)
Dinden çıkana, dinsize, kâfire, imânsıza, genel olarak, mülhit denir.
Mülhitler, haĢir (hâĢir) ve Âhiret‟e inanmayanlardır. HaĢir (hâĢir), haĢreden,
toplayan, Cem‟eden anlamındadır. HaĢir (HâĢir) aynı zamanda,
Peygamberimiz (SAV) bir ismidir de….
Zındık
Zındık (Zendeka), kâfirlik, dinsizlik anlamında, kâfirlik yapan
demektir. BaĢba bir ifâdeyle, insanı kâfirliğe götüren iĢlerle uğraĢanlara
denir. Zendeka sâhibine, yâni, zındıklık yapana zındık denir.
Bâzılarına göre zındık; hem dinsizdir, hem de emvâl (malların) ve
ezvacın (karı ve kocanın-çitflerin) iĢtirakine (ortaklığına) ve dehrin (zamânın)
bekâsına (sonsuzluğuna) kâil olan (inanan) bir kimsedir.
Yalancı

412

Osmanlıca- Türkçe Sözlük…
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Yalancı, gerçekdıĢılıklara inanıp; o yolda amel edendir…
Teist ve Ateist
Genel anlamda, tanrıya inananlara teist ya da tanrıcı; tanrı
tanımayanlara (tanrıtanımazlara ) ateist denir.
Kâfir
Kâfir, gerçeği (hakkı) örtene denir. Hak, hiç değiĢmeden duran Ģeye
denir.
Cehennem Ehli
Cehennem‟de ebedî kalacaklara, Cehennem Ehli demek daha
uygundur. Bunlar îtikâdî münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, gayrımüslimler ve
mürtedlerdir… Ye‟cüc, Me‟cüc, Ģeytanlar, puta tapanlar, ateĢe tapanlar ve
sihirbazlarla, mülhitler, zındıklar, yalancılar, ateist ve kâfirler de Cehennem
ehlindendirler…
Cehennem‟in Tabakaları (Katları) Ve Ahâlisi
1. Kat Cehennem:
Birinci kat Cehennem‟e, Cehennem de derler. Buranın azâbı,
ötekilerindeki
azaplardan hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmeti‟nin.
âsileri için yapılmıĢtır.
413

2. Kat Cehennem:
Ġkinci kat Cehennem‟e Sair de denir. Burası, Hıristiyanların
cehennemidir.
3. Kat Cehennem:
Üçüncü kat Cehennem‟e Sakar da denir. Burası Yahûdilerin
cehennemidir.

413
asi: Uygun, elveriĢli… Çok isyan eden, çok isyancı… âsi: Ġsyan eden. Emirlere itâat etmeyen… Günah
iĢleyen… MeĢru idâreyi tanımayıp baĢ kaldıran… Doktor, cerrah, tabib… Kederli, hüzünlü… âsî: Hurma salkımı….
isyan: Ġtaatsizlik. Emre karĢı gelmek. Ayaklanmak…
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4.Kat Cehennem:
Dördüncü kat Cehennem‟e Cahim de denir. Burası, Mürtedler ve
Ģeytanların cehennemidir.
5. Kat Cehennem:
BeĢinci kat Cehennem‟e Hutame de denir. Burası Ye‟cüc, Me‟cüc ve
kâfirlerin cehennemidir.
6. Kat Cehennem:
Altıncı kat Cehennem‟e Leza da denir. Burası, puta tapanların, ateĢe
tapanların ve sihirbazların cehennemidir.
7. Kat Cehennem:
Yedinci kat Cehennem‟e Hâviye de denir. Burası, mülhitlerin,
zındıkların, yalancıların ve münâfıkların cehennemidir.
Bu Cehennem tabakalarının tümü, 7000 tabakadan fazladır414.
Cennet‟in Tabakaları
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri (RA)‟ne göre, “Cennet‟in 8
tabakası” vardır. Âyet ve hadislerden öğrenildiğine göre, Cennet‟in sekiz
tabakası Ģunlardır:
1. Firdevs Adlı Cennet Tabakası
„Firdevs‟ kelimesi, sözlükte; her çeĢit bitkiyi içeren ve üzüm
asmalarının bulunduğu, bahçe anlamında olan, bir kelimedir.
Kütüb-i Sitte‟de bildirildiğine göre, Firdevs adlı cennet taba-kası,
hepsinden üstün olduğu için, Allah‟tan (CC), öncelikle ve özellikle,
Firdevs‟in istenmesi tavsiye edilmiĢtir. Cennet‟in dört nehri buradan çıkar.
Bunun üstünde ArĢ vardır.
Firdevs Cennetleri:
a) Îman edip sâlih amel iĢleyenlerin, içlerinde, köĢk ve konaklarıyla
birlikte, ebedî kalacakları…
414
Cehennemin 7 katı isimleri ve kimlerin gideceği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/islam-akaidi-ve-fikih-116/imanin-sartlari-122/ahiret-gunune-iman133/49283-cehennemin-7-kati-isimleri-ve.html, En Son EriĢim Târihi: 18.10.2016.
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b) HuĢû içinde namaz kılanların, boĢ Ģeylerden yüzçeviren-lerin,
zekâtlarını verenlerin, iffetlerini koruyanların, emânetlere riâyet edenlerin,
sözlerini yerine getirenlerin, içlerinde temelli kalacakları ve vâris olacakları,
c) Ġçlerinde ebedî kalınacak mülklerdir.
2. Adn Cennet Tabakası
„Adn‟ kelimesi sözlükte; ikâmet ve ebedî yer anlamında olan, bir
kelimedir.
“(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağıĢlar ve sizi
altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoĢ yerlere koyar.
ĠĢte büyük kurtuluĢ budur, Saf Sûresi, âyet 12”
“Allah mü‟min erkeklere ve mü‟min kadınlara, altlarından ır-maklar
akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır. Hem de Adn
cennetlerinde hoĢ meskenler vaad et-miĢtir. Allah'ın rızâsı ise hepsinden
büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur, Tevbe Sûresi, âyet 72”
Hz. Peygamber‟e bu âyetin mânası sorulduğunda Ģöyle demiĢtir:
“Onlar inciden yapılmıĢ köĢklerdir. Her bir köĢkte kırmızı yakuttan
yapılmıĢ yetmiĢ yurt vardır. Her yurdun içinde yeĢil zümrütten yapılmıĢ
yetmiĢ ev vardır. Her bir evde bir taht vardır. Her bir tahtın üzerinde çeĢitli
renkli yetmiĢ yatak vardır. Her yatağın üzerinde elâ gözlü hûrilerden bir
zevce vardır. Her evde yetmiĢ sofra vardır. Her sofranın üzerinde yetmiĢ çeĢit
yemek vardır. Her evde yetmiĢ câriye vardır. Mü‟min bir kimseye her sabah
öyle bir kuvvet verilir ki bütün bunlarla görüĢebilir415.”
“O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar.
Orada Allah‟tan korkanlara diledikleri nîmetler vardır. ĠĢte Allah, takvâ
sâhiplerini böyle mükâfatlandırır, Nahl Sûresi, âyet 31”
Adn Cennetleri, mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar için
hazırlanmıĢtır. Bu Cennet mekânları:

415
Âhiret, Cennet kaç kattır? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sorusorcevapbul.com/sorucevap/ahiret/cennet-kac-kattir, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2016.
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a) Ġçlerinden ebedî olarak ırmaklar akan, içlerinde muhteĢem köĢkler
bulunan, Allah‟ın (CC) rızâsının her an berâber bulunduğu,
b) Rablerinin rızâsını dileyerek sabredenlerin, namaz kılanların, zekât
ve sadaka verenlerin, iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranların,
babalarıyla, eĢleriyle ve çocuklarıyla birlikte girecekleri, meleklerin her
kapıdan girerek selâm verecekleri,
c) Diledikleri her Ģeyin içinde hazır olduğu,
d) Ġçindekilerin altın bilezikler takınacakları, ince ve kalın ipek-ten
yeĢil elbiseler giyerek, tahtlar üzerinde oturacakları,
e) Yanlarında gözlerini eĢlerine dikmiĢ yaĢıt güzellerin bulunduğu,
f) Sonsuza kadar varolan, mekânlardır…
3. Naîm Adlı Cennet Tabakası
„Naîm‟ kelimesi sözlükte; rahat, refah ve huzûra kavuĢmuĢ olarak,
nîmet ve bolluk içinde yaĢamak demektr.
“Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller iĢleyenler ise, îmân etmeleri
sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm cennetlerinde
(mükâfâtlandıracağı doğru bir yol üzere) hidâyete erdirir, Yunus Sûresi,
âyet 9”
“Ve beni Naîm Cennet‟inin vârislerinden kıl! ġuarâ Sûresi, â-yet 85”
Naîm Cenneti:
a) Kendilerine sayısız rızk ve meyvelerin ikrâm edileceği, baĢ ağrısı
vermeyen, sarhoĢ etmeyen, içenlere zevk veren, bembeyaz bir kaynaktan
doldurulmuĢ kadehlerin sunulacağı, yanlarında iri gözlü, bakıĢlarını yalnızca
eĢlerine çevirmiĢ zevcelerinin bulunacağı,
b )Hayırda ve iyilikte önde olanların kalacağı,
c) Allah‟a en çok yakın olanların girecekleri ve süslenmiĢ tahtlara
karĢılıklı olarak yaslanacakları, ölümsüz gençlerin yanlarında baĢ ağrısı ve
baĢ dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuĢ kâseler,
ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler ve arzû duyacakları kuĢ etleriyle
dolaĢacakları, yanlarında inciler gibi, ceylan gözlülerin bulunduğu, boĢ ve
günaha götüren bir söz duymayacakları, sâdece selâma karĢılık “selâm” sözü
duyacakları, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmıĢ, muz ağaçları, uzamıĢ
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gölgeler altında, çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmek bilmeyen
ve yasak da edilmeyen meyveler arasında, yüksek döĢekler üzerinde ebedî
ziyâfetlere konacakları,
d) Bâkî olan yerlerdir.
4. Me‟va Adlı Cennet Tabakası
„Me‟va‟ kelimesi sözlükte; yer, makam, yurt, mesken mânasındadır.
Ayrıca, Me‟va Cenneti‟nin, Ģehit ve mü‟minlerin barınağı olacağı da
söylenmiĢtir.
“Evet, îman edip de sâlih amelleri iĢleyen kimselerin, yaptık-larına
karĢılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me'vâ (barınak) cennetleri vardır,
Secde Sûresi, âyet 19”
“Andolsun, onu bir kez daha görmüĢtü. Sidretü'l-Müntehâ‟nın
yanında. Ki Cenne-tü‟l-Me'vâ onun yanındadır, Necm Sûresi, âyet 13-15”
5. Huld Adlı Cennet Tabakası
„Huld‟ kelimesi sözlükte; sürekli olmak, sonsuz olmak, süreklilik,
ebedîlik, bâkîlik anlamındadır.
“De ki, Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sâhiplerine vaad olunan ebedîlik
cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir varıĢ yeridir,
Furkan Sûresi, âyet 15”
6. Dâr‟ul–Mukame Adlı Cennet Tabakası
„Dâr‟ul–Mukame‟ kelimesi sözlükte; asıl durulacak yer, ebedî
ikâmet edilecek yurt, güvenli makam mânasındadır.
“O (Rab) ki, lütfundan bizi (asıl) oturulacak yurda (Cennet‟e)
yerleĢtirdi. (Artık) orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir
usanç dokunur, Fâtır Sûresi, âyet 35”
7. Dâr‟us–Selâm Adlı Cennet Tabakası
„Dâr‟us–Selâm‟ kelimesi sözlükte; emniyet ve selâmet yeri, esenlik
yurdu demektir.
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“Ve Allah, (sizleri) selâmet yurduna (Cennet‟e) dâvet eder. Ve
dilediğini (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet
eder, Yunus Sûresi, âyet 25”
“Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi
amellerden dolayı, Allah onların dostudur, En‟am Sûresi, âyet 127”
8. Ġlliyyûn Adlı Cennet Tabakası
„Ġlliyyûn‟ kelimesi sözlükte Cennet‟in en yüksek tabakası mânasında
olup burası, Âhiret‟te yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan, derece
mânasındadır. Âhiret‟e göç eden kâmil mü'minlerin yeridir, burası…
Tirmizî hadislerine göre, “Cennet‟te yüz derece vardır. Her iki derece
arasında yüz yıl(lık yürüme mesâfesi) vardır.” Bu dereceler konusunda, çok
değiĢik yorumlar bulunmaktadır.
Cennet‟in 8 Kapısı
Bilindiği gibi, insanın, sorumlu olduğu, organlarının sayısı sekiz
adettir. Bunlar, kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organdan ibârettir.
Bunların yedisi açık, birisi gizlidir ki, o da kalptir. Kalp gönü demektir.
Gönül Allah‟ın (CC) nazargâhı olan rûhun yeridir.
Doğrudan doğruya Allah‟a (CC) bakan kalp kapısı açık olursa, bu
sekiz organın her biri, Allah‟ın (CC) emri üzere hareket ederek, Cennet‟e
birer giriĢkapısı gibi düĢünülebilir. Cennet‟e, sekiz kapıdan, bu Ģekilde girilir.
Fakat, içte ruh körlenmiĢ, kalb kapısı kapanmıĢ bulunursa, vücût
nefse teslim olmuĢtur. DıĢtaki 7 organın her biri nefsin emrinde, Cehennem‟e
açılmıĢ birer giriĢ kapısına döüĢür.
ĠĢte, Cennet kapıları, kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organ
olmak üzere, sekiz adet olduğu hâlde, her birine ayrılmıĢ bir grup olmak
üzere, Cehennem kapılarının sayısının 7 olması, 7 adet olan, dil, kulak, göz,
el, ayak, ağız, cinsel organlarının toplam sayısının 7 olması nedeniyledir416.
ġerîat‟e (Ġslâm‟a) göre, ġerî hükümler, kalplerdeki düĢüncelerin
okunmasının mümkün olamaması nedeniyle, onların dıĢtan görünen ya da
alınan, 7 adet organına bağlı olarak, değerlendirilen iĢ ve davranıĢlara göre
verilir…

416
Âhiret, Cennet kaç kattır? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sorusorcevapbul.com/sorucevap/ahiret/cennet-kac-kattir, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2016.
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Bilindiği gibi, kalplerdeki düĢünceler, ancak ve ancak Allâhü Teâlâ
tarafından bilinir. ġunu da bilirsiniz:
DıĢtan görünen, 7 adet organa bağlı olarak, yalnızca, dıĢtakî görünüĢü
değerlendirebilen fakat kalp okumasını yapamayan, mü‟minler nazarında
mü‟min olduğu düĢünülen, bir îtikâdî münâfık, kalplerdeki düĢünceleri bilen,
Allah (CC) nazarında kâfirdir.

ġeyh ġamil‟in ölüm yıldönümünde Face Book‟ta verilen bir resminde onun
ġerîat‟e ne dece bağlı olduğunu da öğrenmiĢ bulunuyoruz.
Bu arada görüyorsunuz, Allah (CC) sevdiği kullarını musallat ettiği
sınav sebeleriyle nasıl imtihan ediyor!
Cennet‟in sekiz kapısının olduğunu, Ebû Hureyre (RA)‟ın rivâyet
ettiğine göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Ģu Ģekilde bildirmiĢlerdir:
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“Kim malından iki birimlik bir sadaka verirse, Cennet‟in bütün
kapılarından içeri girmeye çağrılır. Cennet‟in sekiz kapısı vardır. Namaz ehli
olanlar namaz kapısından içeri girmeye çağrılır. Oruç ehli olanlar oruç
kapısından içeri girmeye çağrılır. Sadaka ehli olanlar sadaka kapısından
içeri girmeye çağrılırlar. Cihat ehli olanlar cihad kapısından içeri girmeye
çağrılırlar417.”
Cennet‟in 8 kapısı aĢağıda görülmektedir:
Hadislerde geçen, “Cennetin sekiz kapısı”, aĢağıdaki Ģekildedir:
1) Reyyan, Oruç Kapısı
2) Salât, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı
3) Cihat, SavaĢanlar Kapısı
4) Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı
5) Hac, Umre Kapısı
6) Af, Affedilenler Kapısı
7) Eymen, Tevekkül ehli Kapısı
8) Ġlim, Zikir Kapısı…
AĢağıda Cennet‟in 8 kapısı ile ilgili hadisler görülmektedir:
Ebû Hureyre (RA) anlatıyor: Hz. Peygamber (SAV), Ģöyle
buyurmuĢlardır:
“Kim Allah yolunda, malından iki Ģey harcarsa, Cennet‟in
kapılarından „Allah‟ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin.‟ diye çağrılır.”
“Namaz ehli olanlar / sürekli namazını kılanlar, Salat (namaz)
kapısından çağrılır.”
“Cihat ehli olanlar, Cihat kapısından çağrılır.”
“Oruç ehli olanlar / sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan (su içip
kanan) kapısından çağrılır.”
“Sadaka ehli olanlar /dâima sadaka verenler, Sadaka kapısından
çağrılır.”

417
Âhiret, Cennet kaç kattır? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sorusorcevapbul.com/sorucevap/ahiret/cennet-kac-kattir, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2016.
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“Bunun üzerine Ebû Bekir:”
“Ey Allah‟ın Resulü! Anam, babam sana fedâ olsun, bütün bu
kapılardan çağrılması için kiĢinin ne yapması gerekir? Bu kapıların
hepsinden çağrılacak kimse var mı?” diye sordu.”
“Hz. Peygamber (SAV):”
“Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan olacaksın.” buyurmuĢlardır418.”
Görüldüğü gibi, bu hadiste, dört adet kapı zikredilmiĢtir. Bunlar Salat,
Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât) kapılarıdır.
Hac Kapısı, Affenler Kapısı, tevekkül ehlinin gireceği, „Eymen
Kapısı‟, Zikir Kapısı veyâ Ġlim Kapısı için de hadisler zikredilmiĢtir:
Sonuç olarak, Cennet‟in 8 kapısının adları, sırasıyla, 1) Reyyan Oruç
Kapısı, 2) Salât, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı, 3) Cihat SavaĢanlar Kapısı,
4) Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı, 5) Hac, Umre Kapısı, 6) Af, Affedilenler
Kapısı, 7) Eymen, Tevekkül ehli Kapısı, 8) Ġlim, Zikir Kapısı…
“Her amel sâhibi için ayrılan bir kapı vardır ki, onu iĢleyen kimse o
kapıdan çağrılır.” hadîsinde de görüldüğü gibi, her amel sâhibi için bir kapı
bulunmaktadır.
Firdevs-i Âlâ
Kur‟an‟da yaklaĢık 170 kez, tekil veyâ çoğul olarak, cennetten
bahsedildiği hâlde, Firdevs Cenneti‟nden iki defâ bahsedilmiĢtir.
Firdevs, sözlükte, her çeĢit bitkinin bulunduğu bahçe, bostan
anlamındadır, üzüm asmalarının bulunduğu bahçe demektir. Firdevs-i Âlâ,
Cennet‟in 6. katı‟nının adıdır.
Cennet‟in çeĢitli tabakaları (dereceleri) vardır. Firdevs-i Âlâ,
bunların en yüksek derecelisidir…

418
Sorularla Ġslâmiyet, Hadislerde rivâyet edilen Cennet kapıları nelerdir? Özellikle; ilim tahsil eden
talebelerin gireceği bir cennet kapısı var mı; adı nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://sorularlaislamiyet.com/hadislerde-rivayet-edilen-cennet-kapilari-nelerdir-ozellikle-ilim-tahsil-edentalebelerin-girecegi, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2016.
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Ġnsanların dünyâda kazandıkları makamlarını dikkate alarak, Allah
(CC), Âhiret‟te farklı cennet tabakaları yaratmıĢtır. Bu tabakalarda da yine
birçok tabaka vardır. Nitekim bu, Allâh Teâlâ‟nın „Nâim Cennetleri‟ ya da
„Firdevs Cennetleri‟ Ģeklindeki çoğul ifadeli âyetlerinden anlaĢılmaktadır…
Ubâde Ġbnu‟s-Samit (RA)‟ın anlattığına göre, “Resulullah (SAV)
buyurdular ki:
“Cennet‟te 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile
arası, semâ ile arz arası kadar geniĢtir. Firdevs bunların en yukarıda
olanıdır. Cennet‟in dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde ArĢ vardır.
Allah‟tan cennet istediğiniz vakit Firdevs‟i isteyin!419“
Bir Buharî hadîsi ise Ģöyledir:
“Cennet‟te 100 derece vardır ki; Allah Teâlâ, bunları Allah yolunda
cihatedenler için hazırlamıĢtır. Her iki derece arasında gökle Yer arası
kadar mesâfe vardır. Allah‟tan istediğiniz zaman Firdevs‟i iĢteyiniz.
Muhakkak ki o, Cennet‟in ortası ve en yüksek yeridir. Onun üstü
Rahman‟ın arĢıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar420”.
“Îman edip makbul ve güzel iĢler yapanlara gelince, onlara da
konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı, Kehf Sûresi, âyet 107”
Adn Cenneti
Cennet‟in en güzel yerlerinden biri de „Adn Cenneti‟ olup bu, sözlükte
yerleĢmek, bir yerde iskânetmek anlamına gelmektedir.
Kur‟an‟da Adn Cenneti‟nden 11 kez bahsedilmiĢtir.
“Allah mü‟min erkeklere de, mü‟min kadınlara da, ebedî kalmak
üzere girecekleri, için‟den ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem Adn
cennetlerinde hoĢ hoĢ konaklar! Hepsinden âlâsı ise, Allah‟ın
kendilerinden râzı olmasıdır. ĠĢte en büyük mutluluk, en büyük baĢarı
budur, Tevbe Sûresi, âyet 72”

419
cevapbul.com, Firdevs-i a'la cennetin hangi mertebesidir? http://www.sorusorcevapbul.com/sorucevap/ahiret/firdevs-cennetin-hangi-mertebesidir, En Son EriĢim Târihi: 18.10.2016.
420
Buharî, Tavhid, 22; Müslim, Ġmare, 46.
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Adn Cenneti‟ne girenlerin vasıfları, Rad Sûresi‟nin 19-24. âyetlerinde
de yer lamıĢtır. Âyet‟te akıllı kimselerin özelliklerine Ģöyle değinilmiĢtir:
“Allah‟a verdikleri sözü tutan, emirlerini yerine getiren, O‟ndan
korkan, kötü hesapla karĢılaĢmaktan endiĢe eden, Allah‟ın rızâsını esas
alan, namaz kılan, gizliden ve açıktan Allah yolunda harcayan, kötülüğü
iyilikle savmaya çalıĢan...”
Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edilen bir hadîs-i Ģerife göre, Allah‟ın
Resûlü Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Kim Allah‟a ve elçisine îmâneder, namazı kılar, zekâtı verir ve
ramazânı oruçlu geçirirse; ister Allah yolunda hicret etsin, isterse doğduğu
yerde otursun; Allah‟ın onu Cennet‟e koyması kendisi için bir haktır421.”
Adn Cennet‟indeki makamlara girenlerin her an, Cemâlullah‟ı
görebilecekleri, bizzat, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz tarafından
bildirilmektedir422.
Sonuç
MüĢrikler, ateistler, Kıyâmet ve Hesap gününe inanmazlar; sonunda
toprak olup yok olacaklarını sanıyorlar.
Böyle biri ile karĢılaĢan, Hz. Ali ona Ģöyle der:
“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta ben sana göre biraz
daha yüklüyüm. Çünkü mutluyum ama ben ibâdet ettiğim, Kıyâmet ve Hesap
gününe inandığım için, rahatım sana göre biraz daha az olabilir. Ama bu
sonlu Dünyâ‟da sen de yaĢıyorsun, ben de yaĢıyorum. Dünyâ‟nın
nîmetlerinden ikimiz de aĢağı yukarı aynı oranda faydalanıyoruz. Tabiî ki,
senin külfetin bana göre biraz daha az olabilir.”
“ġimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir göz atalım:”
“Sen, toprak olacağın için ne huzur ne de cezâ göreceğini
düĢünüyorsun. Ben ise, Cennet‟e gitmek ve Âhiret âleminde cezâ görmemek

421
Sorularla Ġslâmiyet, Adn cenneti ile Firdevs cenneti arasındaki fark nedir? Adn cennetine kimler
girer, Firdevs cennetine kimler? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://sorularlaislamiyet.com/adn-cenneti-ile-firdevs-cenneti-arasindaki-fark-nedir-adn-cennetine-kimler-girerfirdevs-cennetine-0, En
Son EriĢim Târihi: 18.10.2016.
422
Buhârî, Tefsir 55; Müslîm, Îman 296.
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için, Dünyâ‟da yaptığım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir hayâta sebep
olacağına inanıyorum.”
“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil, senin inancın
gerçekleĢmiĢ olsun.”
“O zaman ne olur?”
“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda benim zararım
sana göre sâdece Ģu kısa süreli Dünyâ‟da yapmıĢ olduğum ibâdetler için
harcadığım emek ve zaman olur, o kadar...
”Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur gideriz.
Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve mutsuzlukla
karĢılaĢmayız.”
“ġimdi tam tersini düĢünelim:”
“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım gerçekleĢirse, o
zaman neler olur, bir düĢününüz!”
“Olacak olan Ģu:”
“ġâyet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet‟te sonu olmayan
mutlu bir ebedî hayat yaĢayacağım; sen ise Cehennem‟de sonu olmayan
cezâyla karĢı karĢıya bulunacaksın.”
“ġimdi buna göre bir düĢün!”
“ġu kısa süreli Dünyâ‟da îtikâdı daha mantıklı, tutarlı ve gerçekçi
olan hangimiz oluyor?”
“Yâni:”
“Ben Müslüman‟ım, sen ateist..:”
“O zaman senin inancın gerçekse, ben de senin gibi inanırsam,
sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir mutsuzluk görmeyiz.
Ama benim inancım gerçekse, sen de benim gibi inanırsan, ikimizde ebedî
olarak Cennet‟te oluruz.”
“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi inanmıyorsan, o
zaman ben Cennet‟te iken, sen sonsuz ve ebedî olarak Cehennem‟de ıstırap
içinde bulunursun!”
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Ey okuyucu! ġimdi soruyorum?
Bir ateistin inancı mı daha akıllı ve mantıklı bir inanç, yoksa, Bir
Müslüman‟ınki mi? Bu iki inanç türünün hangisi daha normal, hangisi daha
aĢırı bir inanç?
ĠĢte gördünüz! ġimdi soruyorum size!
Ateistler, Müslümanlar gibi, her zaman huzurlu olabilirler mi?
Kararı, benden ziyâde, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek siz
verirseniz, bunun daha sağlıklı bir karar olacağı açıktır.
Çünkü bırakınız diğer bütün hususları, sırf mantığınızı bile
kullansanız, sonuç aynı kapıya varıyor.
Kurulan her bilimsel ve mantıksal yorumun, reddedilemez birer
durum arz ettiğini, aklı baĢında olan her insanın, ebedî geleceği için, her
hâlükarda, kendi menfaati uğruna değerlendirebileceği, kaçınılamaz bir
husustur…
O zaman, kaçınılması mümkün olmayan, ölüm için, Hz. Ali‟nin
mantıksal açıklamaları, inançlıinançsız herkes için geçerlidir. Akıllı olan
herkes, bu mantıksal değerlendirmeleri, bu ve buna benzer yorumlarla,
doğrudan doğruya kolayca bizzat yapmak zorundadır! Veyâ kendileri
istemeseler bile, bu hayatta bunlara benzer mantıksal karĢı-laĢtırmalar, zaman
zaman, birden akıllarına gelir / gelebilecektir. Ama, hiçbir zaman, yukarıda
yapılmıĢ olan akıllı ve mantıksal benzerî yorumların, sitres ve
huzursuzluğunu aslâ aĢamayacaklar, dolayısıyla, huzur bulamayacaklardır.
Dolayısıyla, ateist veyâ dünyâlaĢanlar, yâni Ġslâm‟ı ve sunduğu Ġlâhî
nîmetten / nîmetlerden-ölümle gerçekten toprak olsalar bile ki aslında bu
mümkün değildir-Müslümanlar gibi, her zaman Ģu hayatta ve sonra da
Âhiret‟te, mutlu ve huzurlu olamayacaklardır.
Ee! Ne mi demek istiyorum?
Yâ, akıl var, mantık var… ĠĢte, birazcık da değinmiĢ bulunuyoruz,
değil mi?
Uzun lâfın kısası Ģu ki:

402
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ey kardeĢlerim! Cehennem de Cennet de boĢuna yaratılmamıĢtır.
Geliniz, samîmiyetle ve istekle birer mü‟min olalım da, böylece, mü‟minlik
vasfımız dolayısıyla, Ģu anda hazır olan, Cehennem‟deki yerimizin otomatik
olarak boĢ kalmasıyla, doğrudan doğruya Cennet‟teki yerimize yerleĢmenin
verdiği huzûru, daha hayatta iken duymaya baĢlayalım, e mi?
Göreceksiniz, samîmiyetle ve istekle kavuĢmuĢ olduğmuz îman
nûruyla, “Mü‟min, Allah‟ın nûru ile bakar” hadîsi gereğince, sağlıklı yorum
ve kararlar ondan sonra gelir423…

423
Temiz, M. Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar? Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ateĠstler%20müslümanlar%20gĠbĠ%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20huzur
lu%20olamazlar.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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HÂĠNLERĠN KULAKLARINA KAR SUYU!
Özler:
Sayın
CumhurbaĢkanım!
Ġslâmî Îtikât
Ve Kültürel Ġstikâmetiniz‟e
ek olarak, Türkiye Gemimiz‟in
su almaması uğrunda gösterdiğiniz gayretleri
baltalamak için, çeĢitli Ģekillerde düĢünülen senaryolardan
sizin yaptığınıza iliĢkin, Kontrollü Darbe iddialarına benim aklım bir
türlü yatmıyor.
Ama Ġslâmî
Îtikât Ve Kültürel
Ġstikâmeti düzgün bir kiĢi olarak,
bu beceriyi de eğer yapabildiyseniz, Ġslâmî Îtikât Ve
Kültürel Ġstikâmetiniz‟in düzgünlüğüne ek olarak, eğer böyle bir
donanımınız da varsa, o zaman bu, ister inanalım, ister inanmayalım,
Allâhü Teâlâ sizleri mü‟minler için, gerçekten, Ġlâhî ve olağanüstü bir
nîmeti
sayılır.
Öyle ki:
- Biz Mü‟minler olarak sizin
Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz‟in
düzgünlüğünden dolayı, çok seviniyoruz!
- Hâin ve fâsıklarımız ve
hattâ bütün Batılı inançsız ve
dünyâlaĢmıĢlar da, sizin olağanüstü bir senaryo
gücünüze inanarak korkuyorlar demektir.
“Hadi, öyle olsun!”
“Müslümanlara hayır getirmek üzere,
vardır bunda da bir hikmet ya da hayır! Öyle ya!”
Diyelim ki,
bu iĢ olsun, bitsin!
Bu katmerli donanımınız
nedeniyle, hâinlerin ve emperyalistlerin
kulaklarına, soğuk ve dondurucu kar suyu, böylece,
bir kere daha gitsin! Fenâ mı olur, yâni?
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GiriĢ
Fetö‟nün hâince kalkıĢmasına iliĢkin olarak, Ġnönü Zihniyeti‟nin
dillerine dolamıĢ oldukları, ġu “Kontrollü Darbe” sözüne, fikir yoksulluğu
(fakirliği) yüzünden, sarılanların sayısı, o kadar çoğalmıĢtı ki insan, bu kadar
fikirsizliğe, ĢaĢırmadan edemiyor!
Onların bu fikrî bunalımlarını, daha önceden görmüĢ, bunu bir
yazımda iĢlemiĢtim. Onlar için Örneğin:
“Dağların altındaki hazînelerle uğraĢacaklarını düĢlediğimiz
bugünkü Ģu 21. Yüzyıl‟da dahî, ceviz kabuğunu doldurmayan, köhnemiĢ ve
bayatlamıĢ çağ dıĢı uğraĢlarıyla, hâlâ daha deniz kenârlarındaki
kumluklarda renkli taĢ ve cicili-bicili böcek kabuklarıyla incik-boncuk
oynayan çocukları andırıyorlar…424“ demiĢtim.
Kültürel dönüĢüm sonucu olarak, bu Zihniyet her bakımdan tükenmiĢ
oldukları için, onların bunları da düĢünecek kadar akıl yürütme yetenekleri
kalmadığından dolayı, bugünlerde tek çıkar yol olarak, ellerinde yalnızca,
Batı TaĢeronluğu‟na, bozuk senaryolarla, devam etmekten baĢka, bir
mecalleri de yok, aslında… BaĢka ne yapsınlar ahmaklar!
Öyle bir durum doğmuĢtur ki, akıllılarımız ve akl-ı selîm sâhip-lerimiz
bunların bu gidiĢlerinin, akıllarını hepten sıfırlaycağını Kültürel
basîretleriyle, hayret ve ĢaĢkınlıkla görmüĢ bulunuyorlar… Öyle ki asîl
Halkımız bu gidiĢle bunların, sözde tepkilerini gösterebilmek için, tarla ve
bahçelere de sıçrayıp, sırt üstü yatıp ağırarak ya da takla atarak, herkese
zarar verip musallat olacaklarından, endiĢe duymaya baĢlamıĢ bulunmuyor
değil…
Batılılarda, Ġslâm‟daki gibi, bir îman târifi ve gücü olmadığı için,
onlar, her ĢaĢkınlık durumumlarında, her Ģeyin maddî bir açıklamasını
yapmaya çalıĢırarak, rahatlamaya çalıĢırlar. Maddî açıdan açıklanamayan bir
olaya, elbette bir kulp takarak, ya senaryo derler ya da doğru-yanlıĢ bir îzah
tarzı bulmaya çalıĢırlar. Meselâ Pirî Reis‟in çizmiĢ olduğu, o meĢhur Dünyâ
Haritası‟na da akıl erdiremedikleri için, ona kendilerince bir açıklama
getirmiĢlerdi, geçmiĢ târihlerde… „Tanrının Arabaları‟ adlı kitabın yazarı,
424
Temiz, M., Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki
Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Erich Von Daniken, bu bilinmezliği ancak, uzaylıların yardımıyla
açıklayabilmiĢtir, biliyorsunuz... Îmansızlık derecelerine bakınız ki, Allah‟ı
(CC) gündemden silmek için, Ģimdilik bir hayal mahsulü sayılan, uzaylıların
yardımıyla insanları kandırmayı daha uygun buluyorlar, değil mi?
ĠĢte bu Batılar için yanıp yanıp tutuĢan ve onlar gibi olmak isteyen,
Ģimdilik için ise, onlardan gelen bu tür „iĢkembevârî‟ ilhamları, bir baĢarı
iĢâreti sayan, Ģu bizim aklılları dumura uğramıĢ, Ġnönü zihniyetlilerimiz de,
onların Ġslâm DüĢmanlığı nedeniyle, CumhurbaĢkanımızı yıpratmak için,
içine düĢtükleri ya da düĢündükleri her türlü saçmalıkları, hiç düĢünmeden,
hemen sâhiplenerek ortaya döküp, ardından da, Milletimiz‟in akıllarıyla alay
edecek tarzlarda olmasına rağmen, hemen yaymaya, savunmaya kalkıyorlar.
Bendeniz onların bu gülünç hâllerini, aĢağıdaki yazımda dile getirmiĢtim,
zâten:
Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü
Darbe”
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20”ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf
Bunlar öyle bir zihniyet mensuplarıdırlar ki, hâlâ hızlarını
alamıyorlar..:
Face Book‟ta bunlardan birisinin yine konu ile ilgili olarak, aĢağıdaki
resmi seçerek, okuyucuların akıllarını, gına gelecek derecede, aĢağıladığını
görünce, yine kolları sıvamak zorunda kal ıĢtım, iĢte görüyorsunuz. Umarım
bundan olsun bir ders alırlar!


Vikipedi, Pîrî Reis, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
Haritası, http://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AEr%C3%AE_Reis_Haritas%C4%B1, En Son EriĢim Târihi:
15.11.2013.
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“Bravo CumhurbaĢkanım! Bu dehânızın gerek ve yeter Ģartı yoksa, ‟Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel Ġstikâmetiniz‟ olmasın!

O zaman yazıma, “Eğer bu kurguyu CumhurbaĢkanı yaptı, bunun
senaryosunu CumhurbaĢkanı yaptı ya da yazdı diyorsanız, iĢte bunun
cevâbı” diyerek baĢlamıĢtım. Ardından da attığım, “Bravo, Be
CumhurbaĢkanım!” baĢlığı altında düĢüncelerimi yazmaya devam etmiĢtim.
ġöyle ki
“Bravo Be, Sayın CumhurbaĢkanım!”
2013 yılına kadar sizin Hedef Ve Ġstikâmetinizi bilmiyordum. Sebebi
de, Bir Öğretim Üyesi ve bir Bilim Adamı olarak, sizin içinde bulunduğunuz,
konulara ayrılacak yeteri kadar imkân, durum ve vaktimin olmayıĢıydı.
Gücümü hep bilimsel araĢtırma ve öğretime veriyordum. Çünkü buna
mecburdum. O zamanlar bizler, Mü‟min Müslü-manlar olarak, bizzat bağlı
olduğumuz YÖK nazârında, birer gerici olarak düĢünülüyorduk. Onlar
tarafından düĢmanca muâmelelere mâruz bırakılıyorduk! Âdetâ birer köle
muâmelesi görüyorduk!
Sizin anlayacağınız, biz Müslümanlar, ikinci sınıf ve parya muâmelesi
içindeydik… Bu yüzden bize hep görevden atılma korkusu ya-Ģatıyorlardı.
Dolayısıyla atılmamak için, üzerimiz o kadar yük alıyorduk ki,
yöneticilerimiz, bizleri beğemeyerek iĢimize son verdiklerinde, üzerimizdeki
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görevlerin ortada kalması endiĢesi nedeniyle, böylece onlara kapıdıĢarı
edilme fırsatı vermemiĢ oluyorduk. Yâni atılmadan kurtulmak için, hababam
çalıĢmamız, bütün iĢlerin uhdesinden gelmemiz, bize bir nefes aldırıyor ve
güven veriyordu. Kısacası bizler, son haddimize kadar çalıĢıyorduk. Onlar
ise, bu sâyede, yan gelip yatıyorlar, baĢlarında bulundukları kurumun
çaĢıĢıyor görünmesiyle, geçinip gidiyorlardı. Kapasitemle karĢılaĢtırdığımda,
ne yazık ki az olmasına, bunun beni tatmin etmemesine rağmen, sırf bu
Ģartlar altında, hamdolsun ki Devletime, yaklaĢık 9 yıl görev yaptığım,
Sakarya Üniversitesi Mühendislik ve 29 yıl görev yaptığım, Pamukkale
Üniversitesi Mühendislik fakültelerinde olmak üzere, iki adet ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü kazandırabilmiĢ bulunuyorum.
DüĢünsenize bir kere, Sakarya Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi‟ndeki Elektrik-Elektronik Bölümü‟nün425 veyâ Pamukkale
Üniversitesi Mihendislik Fakültesi‟ndeki Elektrik-Elektronik Bölümü‟nün426, tek kadrolu öğretim elemanı veyâ üyesi olarak, yalnız bir tek kiĢi
olarak, tarafımdan nasıl kurulduklarını!
Sayın CumhurbaĢkanım,
2013 yılında emekli olunca ilk iĢim, sizin istikâmetinizi ve niyetinizi
incelemek oldu. Ġlk intibalarımı iĢte Ģu aĢağıdaki ilk yazılarımda özetlemiĢ
bulunuyorum:
Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye
Doğru: Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan
Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki Açınımları,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%
20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf

425
Temiz, M., Hayâtımın Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi (Hayâtımın Asr-ı Saâdet Dönemi), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Hayâtımın%20Asr-ı%20Saâdeti%20-%20Saâdet%20Dönemi.pdf YA DA
http://docplayer.biz.tr/10778296-Hayatimin-ikinci-sinif-vatandaslik-donemi-hayatimin-asr-i-saadet-donemi.html,
En Son EriĢim Târihi: 15.02.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.
426
Temiz, M., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin
GeliĢim Süreci, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf,
En Son EriĢim Târihi: 27.11.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey
Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠ
N%20VE%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%20GELĠYOR.pdf“
Ġyi ki de, bunu yapmıĢım. Çünkü bununla, Müslüman Milletimiz‟in,
yüksek dereceli tam ve samîmi bir Mü‟min Müslüman olarak, Ġslâmî
Ġstikâmet Ve Kültürel doğrultuda aradığı / aramakta olduğu, ilk idârecimiz
olduğunuzu gördüm…
Ama bu kanaate hemen balıklama dalmadım, tabiatıyla… ġu sıralara
kadar da sizi izledim… Elbettek ki, izlenimlerimi de yazıyordum. AraĢtırma
ve incelemelerime aynen devam ettim. AĢağıdaki yazılar da iĢte bunlardan:
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir!
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%
20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey
Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠ
N%20VE%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Haslet-leri
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLE
RĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBA
KAN.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve
Âfet Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟D
A%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki,
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟D
A%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
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ġu ana kadar, sizin hakkınızda iyi yöndeki kanaatimin giderek
arttığını, artık Ģu 15 Temmuz 2017 târihi îtibârıyla de, artık kesinleĢtiğini
söyleyebilirim…
Sizi tebrik ediyorum, “Allah (CC) bozmasın!” duâsıyla birlikte… ġu
ana kadar ki incelemelerim sırasında da, bir bilim adamı titizliğiyle, geçerli
ölçümü hiç es geçmiĢ değilim.
Size karĢı olanların hemen hemen çoğunluğu, baĢta câhillik var da,
ayrıca, her hâlde, baĢka bir Ģey bulamadıkları için olacak, ama asıl Batı
Kaynaklı Ġslâm DüĢmanlığı temelinde olmak üzere, sizin örneğin yüz
hatlarınıza, jest ve mimiklerinize, kısacası, fizikî yapınıza, hareketlerinize ve /
veyâ âile fertlerinize bakarak, nefislerini harekete getirip, çoğu kere de ona
göre, hakâretimsi ya da dıĢlayıcı tenkit ve kin tezâ-hürlerinde bulunuyorlardı.
Bendeniz ise, yalnızca siz değil, kim olursa olsun, prensip olarak,
fizikî yapı ve hareketleri dahî hoĢuma gitmese bile, karĢımdaki kimselerin
konuĢma ve konuĢmalarındaki niyet ve hedefleri dinleyip, gerekirse de
yorumlayarak, bunların, Evren Okyanusu‟nda yüzmekte olan, Türkiye
Gemimiz‟in, yalnızca en gerçek olarak, gördüğüm ve inandığım, Ġslâmî
Ölçüler‟e uyup uymadığına bağlı olarak, su alıp almamasına yol açıp
açmadığına dikkat ediyordum / ediyorum.
Sonuç olarak çoğu kere, hakâret edilen ya da tenkit edilen Ģahsınızın,
Ģimdiye kadarki, yüksek düzeyli idâreciler arasında, Ġslâmî Ölçüler‟e en
uygun olarak, konuĢup davrandığınıza Ģâhit oldum / oluyorum… Bunun için,
geçmiĢimizi de bilen ve karĢılaĢtırma yapan, bir bilim adamı olarak, Türkiye
Gemimiz adına, o kadar mutluyum ve umutluyum ki!
Ġslâmî Ölçüler‟i bilmeyen ve de dünyâlaĢmıĢ ölçülere sâhip olanların
değerlendirmelerinin, nefislerine ya da dünyâlaĢma emellerine göre olacağı
da açıktır. BaĢka ne ölçüleri var ki?
Kapitalist dünyânın, bu nedenle, cibilliyetleri gereği, Ģimdiye kadar
olduğu gibi, Ġslâmî Ölçüler‟e sâhip olanları ortadan kaldırmak için, seferber
olması da, tabiatıyla, yadsınamaz.
Ama Târihin AkıĢı Ģunu gösteriyor ki, bundan sonra, geçmiĢten
günümüze kadar, arkalarını zulme dayamıĢ olan, Batılı Küfür Cephesi, artık
bundan sonra, Allah‟ın Siyâseti gereğince, Geri Ödeme Dönemi‟ne girmiĢ
bulunuyor. Bunun görünen sebebi olarak da, Allah‟ın (C C) sizleri sebep
kıldığı anlaĢılabiliyor, artık…
Bendeniz, Allah‟ın (CC) bunda sizi sebep kılmasının sırrının, sizin
Hak Yolu tercih eden, en Gerçekçi Ġslâmî Ölçüler‟e uyan, idâreciliğinizde
ısrar etmenizde olduğunu düĢünüyorum.
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“Doğru söze baĢka ne denir.” Herkes Ġnönü Zihniyeti gibi, ilâhî ve cezâî bir iĢlem
olarak, dönüĢüme uğramıĢ değil ki!

Ġlimden, bilimden, insanlık ve Ġslâm Ahlâkı‟ndan nasibi olmayanlar,
üstelik de, yatıpkalkıp, her defâsında, dünyâlaĢmıĢ, böylece de gittikçe
canavarlaĢmıĢ, en az, ikiyüzlülüğü ve yalanbazlı algıları ölçü kabul etmiĢ, her
fırsatta Batılılar için yanıp tutuĢanlar ve onlar gibi yaĢamak isteyenlerle
birlikte, küfür ehli, bu Ġlâhî incelikleri nereden bilecekler? Çünkü onların ruh
ve vicdanları, her yönden sükût etmiĢ durumda bulunmaktadır. Kala kala
ellerinde, nefislerinin kontrolünden çıkamayan, her bakımdan, ĢaĢalamıĢ,
yara almıĢ, olduğu kadarıyla, yalnızca, akılları kalmıĢtır. O da bizdekilerde
dumura uğramıĢ durumda….
Buna karĢılık, inanmıĢ Mü‟minlerde, önce Ġslâmî Ġtikat ve Kültürel
Ġstikâmet doğrultusunda güçlü bir îman ferâseti, gerçek ölçüler ve akılları
vardır. Ġnançsızların nefislerinin kontrolünde, gerçekdıĢı ölçülerle
kullandıkları akıllarına karĢı, Mü‟minler akıllarını, RAB‟lerı ile irtibatlı
olan, ruhlarının emrine vererek, gerçek ölçüleri referans alıp
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çalıĢmaktadırlar. Mü‟minlerin diğer bir üstünlükleri de, îman gücüne ek
olarak, Allah‟ın (CC) yardım ve bereketinin onlar üzerine yağmasıdır.
Îman gücünden yoksun olan, inançsızların kazançları, ancak iĢte bu
nefsî kazançları kadardır. Bu gayretleriyle, çeĢitli entrika ve hilelerle
Müslümanları Ġslâm‟dan uzak tutarak, bu güne kadar gelmiĢlerdir. Onların
bu kazançları, bire bir olacak Ģekilde, bereketsiz ve Ģeytânî ortaklıdır.
Buna karĢı Mü‟minler, Allah‟ın (CC) yardım ve bereketi nedeniyle,
somut kazançlarının en az on misli, en fazla örneğin 700 000 misli berekete
sâhip kazançlar sağlamaktadırlar. Bunlardan baĢka, ayrıca, hak ölçülere
dayanmanın verdiği doğru sonuçlar, Allah‟ın (CC) yardım ve bereketini, daha
da, artırmaktadır.
Batılı kâfirlerin, târih boyunca hep Müslümanlarla uğraĢarak, Ġslâm
DüĢmanlığı yapmalarının ve Müslümanları câhil bırakma gayretlerinin
temelinde iĢte, mü‟minlerin bu bereketlerle kuvvetlenmelerini önleme
niyetleri yatmaktadır. Bu kötü niyetlerini, hâlâ IġĠD ve Bokharam misâli,
ürettikleri sâhte Ġslâmî çete ve teröristlerle, içimizde canlı tutmaya
çalıĢtıkları, iĢbirlikçi hâin taĢeronlar vâsıtasıyla, bundan sonra da
yürütebileceklerini zannediyorlar…
Ama 2000‟li yıllardan sonra, Müslümanların, Türkiye‟nin geliĢimini
her alanda en az 3-5‟e katlayarak, Yeni Türkiye‟ye dönüĢtürüp, 2023 yılına
yaklaĢtığımız, Ģu son yıllarda da, Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Devri‟ni
baĢlatmalarının esas sırrı, iĢte Allah‟a (CC) inanıp O‟na dayanmanın
bereketi nedeniyle, tahakkuk etmesindedir.
Sayın CumhurbaĢkanım;
Birilerinin yaptığı, Ģu fitne yürüyüĢlerine dahî sabrederek,
beğenmedikleri Ohal Kânunları‟yla, onların her türlü demokratik
emniyetlerini temin etmeniz, onları âdetâ hayal kırıklığına düĢürmüĢ
bulunmaktadır. Ama bu sırada, sırf sizlerle ilgili, düĢüncemdeki haklılıklarım
güçlenirken, o hâinler, uzun zamandan beri dillendirdikleri diktatörlük
benzetmelerinin, sizin nefsinize uyarak, tahakkukunu çok gözlediler. Fakat
siz, gerçek ölçülere riâyetiniz nedeniyle, hatâya tevessül etmeyip, onları âdetâ
ümitsizliğe düĢürdünüz.
Onların akılcıkları da o kadar pörsümüĢ bulunuyor ki, bakarsınız, akıl
erdiremedikleri bu basiretinizi de, yukarıdaki resimde imâ ettikleri, sizin
olağüstü plâncılığıza da yorumlayabilirler… Ben ise, bunu da, yine yalnızca,
Ġslâmî Ġtikat ve Kültürel Ġstikâmet doğrultusunda bulunmanın gereklerinden
sayıyorum.
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Ama fazla nîmet göz çıkarmaz, onlar da öyle inansınlar, o da olur.
Sizler, Ġslâmî Ġtikat ve Kültürel Ġstikâmetinizi bozmadığınız sürece, onların bu
safsataları, yalnızca akıllarının çalıĢmadığını ve gönüllerinin ise, sükût etmiĢ
olduğunu bizlere gösteriyor. Bu fazla bilginin ne zararı olur?
Kolay değil, dünyâlaĢmıĢ ve canavarlaĢmıĢ nefislerin karĢısında,
böyle değiĢmeyen gerçekler önünde, hakkı teslim etmek!
Bu açıdan bugünden sonra, bir bilim adamı olarak, ancak size gıpta
etmekten baĢka bir seçeneğin kalmadığına kanaat getirmiĢ bulunuyorum.
Ġnançlı mü‟minler, Kültürleri gereği olarak, yalnızca gıpta ederlerken,
inançsızlara da, bu kadar açık ve net bilimsel sonuçlara göre, kin kusma
seçeneğinin düĢeceği açık değil mi?
Sonuç
ġimdi, bu Yüce Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz‟e ek olarak, Ģu
yukarıdaki resimde, imâ edilen Senaryoyu427, Türkiye Gemimiz‟in su
almaması uğruna, sizin yaptığınıza iliĢkin, Kontrollü Darbe iddialarına benim
aklım, bir türlü yatmıyor. Ama Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmeti düzgün
bir yöneticimiz olarak, bu beceriyi de eğer siz yapabildiyseniz, Ġslâmî Îtikât
Ve Kültürel Ġstikâmetiniz‟in düzgünlüğüne ek olarak, böyle bir donanımınız
da varsa, o zaman buna ister inanalım, ister inanmayalım, Allâhü Teâlâ,
sizleri mü‟minler için, gerçekten, Ġlâhî bir nîmet saymıĢ demektir.
Öyle ki:
- Biz Mü‟minler olarak, sizin Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz‟in
düzgünlüğünden dolayı, çok seviniyoruz!
- Hâin ve fâsıklarımız ve hattâ bütün Batılı inançsız ve
dünyâlaĢmıĢlar da, sizin olağanüstü bir senaryo gücünüze inanarak
korkuyorlar demektir.
“Hadi, öyle olsun!”
Temiz, M., Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠV-HĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf YA DA
hhttp://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠ-KONTROLLÜ%20DARBE.docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
427
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“Müslümanlara hayır getirmek üzere, vardır bunda da bir hikmet ya
da hayır! Öyle ya!” diyelim ki, bu iĢ olsun, bitsin! Bu katmerli donanımınız
nedeniyle, hâinlerin ve emperyalistlerin kulaklarına, soğuk ve dondurucu kar
suyu, böylece, bir kere daha gitsin! Fenâ mı olur, yâni?
Hâinlere göre CumhurbaĢkanımız, 2004 yılında iktidara geldiğinde,
plânını uygulamak için, Türkiye‟yi fetöcülere teslim etmeye baĢlamıĢmıĢ…
Hadî Ģimdi, olağanüstü bir yorumla, bunu bizler de kabul ediyoruz da, iĢin
enteresan tarafı Ģu ki, aĢağıdaki resimler ve daha bir çok belge, hiç de öyle
demiyor! Hâinlerin kötü niyetli düĢünceleri, bizlerin ise hayra
yorumladığımız düĢüncelerimiz sonuçta, onların yüzlerini daha da
karartacak; bizim yüzlerimizi ise daha da nurlandıracaktır. ġimdi, hâinleri
tersleyen, aĢağıdaki verileri inceleyebiliriz, eğer isterseniz.

Gerçekler olduğu gibi kalır!
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Hani, bu fetöyü devletin kurumlarına Tayyip soktu diyenlere, gelsin bu resimler…
Adam 40 yıldır çöreklenmiĢ tüm kurumlara… VatandaĢ”
2 Temmuz 2016‟da bir Face Book arkadaĢım beni aramıĢ, “Ġnönü hakkında
yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar”, demiĢti…
Yukarıdaki yazıdan alınan aĢağıdaki birkaç satır okunduğunda benim Ġnönü
hakkında neden yazdığımın sebebi bir kere daha anlaĢılmıĢ oluyor:
“ġimdi hepimiz endiĢe ve korku içindeyiz.
Bu ülke Ģeyhler, Ģıhlar ve merdiven altı din öğretmeye kalkan merdiven altı
hocalardan çok çekti.”
“Emeklemeyi henüz öğrenmemiĢ çocuklara yürümeyi öğrettiler.”
“Özgürlüğü, vatan ve insan sevgisini öğretmeden çikolata kâğıtları ile zehirli
doktrinler yutturdular. Sonuç ortada iĢte.”
http://www.habergazetesi.com.tr/yazarlar/12377/orumcekĠslâm Dini ve Ġslâmî faaliyetlerin Ġnönü tarafından yasaklanmasıyla,
nesillerimizin boĢalan kafaları, iĢte bu sözü edilen yer altı ve merdivenaltındaki
kaçak ve tarzanca faaliyetlerle yapılan sözde din öğretimleri sonunda, iĢte bugün en
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önemli örnek olarak, paralel yapı gibi, örgütlerle karĢı karĢıya bulunmuĢ olmuyor
muyuz?
Onun için nesillerin genç kafaları, bizzat devletin kontrolü altındaki Ġslâm
Dini‟yle, doldurulsaydı, bugün böyle mi olurdu? Bu hususlar, aklı olanlar için az bir
düĢünceyle anlaĢılamaz mı, acabâ?
Yâni:

Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ kalmıĢ
kafaları, Batılılar tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar bu
câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri, günümüzdeki HaĢhaĢîler, IġĠD ve
Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla, her zaman, iĢtahla ve
harâretle yürütmektedirler.

Bu Milletin ekmeğini yemenin bir Ģükrü olmalıydı... Mantığa da bu uyuyor, değil
mi?
Ama adamlar bu Milletin ekmeğini yemiĢler içmiĢler, kudurmuĢlar...
15 Temmuz 2016‟da Allah‟ın (CC) tövbe için tanıdığı müddet dolunca, Ġbrâhim
Sûresi‟nin:
“ġükrederseniz nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım çok Ģiddetlidir…”
mealindeki 7. âyeti yalnızca Allah‟ın (CC) OL! Emri ile tecellî etmiĢtir…

Sonuç olarak bir gün gelecek ki Milletimiz bağımsızlık ve insanlık
yolunda mesâfeler kat ettikçe, her hususta boĢ ve tamtakır olan, bu Zihniyet
mensupları, câhillikleri ve yetersizilikleri devam ettiği sürece, “çarkçılık”
kaabiliyetlerini tekrar iĢletip „çarkederek‟ “iĢkembe” mahsülü ne kadar
“zırvaları” varsa-üretmiĢlerse, kendi akıllarınca, onları bir bir düzeltme,
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baĢka türlü yorumlama ve / veyâ hattâ inkâr etme yoluna bile girerek,
Halkımız‟ın akıllarıyla alay etme âdetlerini her fırsatta denemekten hiç bir
zaman vaz geçmeyeceklerir.

BUNLARI HÂLÂ ANLAYAMIYOR MUYUZ?
Özler:
Hâlâ içimdeki acı sönmüĢ değil!
Günler geçtikçe daha da artıyor bile! Çünkü Ģu
anda bile, gözümde pırlantalar gibi parlayıp duran, o
Orta Öğretim‟deki mâsum bakıĢlı arkadaĢlarımdan baĢka, milyonlarca
insanınımızın hepsinin, benim gibi bir zulüm nîmetiyle428 karĢılaĢmıĢ
olduklarını,
ne yazık ki, düĢünemiyorum!
Bir an önce, „bağcıyı dövmekten‟
vazgeçip, samîmi olarak, „üzüm toplamaya‟ niyet etmeliyiz!
Öğrencilerin ya da
hocaların veyâ Matemetik iĢlemlerde hatâ
yapan ya da ölçülere uymayan, iĢadamı, bilim adamı veyâ mühendislerin,
noksan, hatâlı, verimsiz, ilkel iĢlerine bakarak, bizzat Matematik Bilimi‟nin
çağdaĢ
olmadığından söz etmek ne derece akıl kârıdır?
Hele Ģimdi
bu senayonun, kaynaklarda
anlatıldığı gibi, geçmiĢte gerçekten
Ġnönü ve Hempaları tarafından, Ġslâm için
uygulandığını düĢünürseniz o zaman, hem insanlarımızdaki
428
Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI%20(
HĠKMETĠ).doc, En Son EriĢim Târihi: 31.07.2013 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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mânevî Tahribat Ve Tahrifat‟ın derecesini (düzeyini) biraz daha yakından
anlamanın mümkün olacağı görülür; hem de “Neden Ġnönü bir tek?”
sorusunda
görüldüğü gibi, Ġnönü‟nün, tek olmadığı, bu konular için mükemmel
hazırlanmıĢ bir
kadrosunun bulunduğu da kolayca görülür…
Bendeniz asıl, “Neden Ġnönü bir
tek?” sorusunun sorulmasına hayret ediyorum, doğrusu!
Sâhi, bu soruyu bana soranlar kimler?
Bunlar, hiçbir Ģey bilmiyorlar mı, dersiniz? Yoksa bunlar da mı
„Brütüs‟?
2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de beni,
1960‟lı yıllardan, bir sınıf arkadaĢım aradı, “Ġnönü
hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar”, demesin mi?
Eğer bunlar da, gerçekten
„Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını kaybetmemiĢlerdir!
GiriĢ
Paralel Yapı tarafından, 15 Haziran 2016 târihinde gerçekleĢtirilen,
Türkiyemiz‟i ĠĢgal TeĢebbüsü‟nün mâneviyatsız temelleri, Batının TaĢeronu
olan, tâ Ġnönü Ve Hempaları‟nın emel, tahribat ve tahrifatlarına kadar
dayanmaktadır.
Bir ara Face Book‟ta, yine Müslümanların yayılım ateĢine
tutulduğunu gördüğümde, haksızlık yapıldığına iliĢkin olarak, aĢağıda
görüldüğü gibi, ben de iki satırlık bir yorum yapmıĢ bulunuyordum. Bu
yorumum, göreceksiniz, sanki bardağı taĢıran bir damla olmuĢ, meğer!
Ah, ġu Ġnönü Zihniyeti Yok mu?
Face Book‟taki yorumumu arzediyorum:
Mustafa Temiz Neden acabâ? Hep Müslümanları tenkit ederiz de,
onların böyle neden câhil bırakıldıklarına hiç kafa yormayız, değil mi?
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
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http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUM
UN%20ÂHI.pdf
ĠĢte yorumum bu kadardı… Bir de, görüldüğü gibi, Ġnönü Zulmü ile
ilgil bir yazımın internetteki adresini eklemiĢtim.
Bu kısa yorumum üzerine, Face Book‟ta bir internet sitesi bana, imlâ
hatâlı bir yorum içinde, sormuĢ, “Neden inönü bir tek?” diye…
Bu Site‟nin, yazıma vermiĢ olduğu, “Neden inönü bir tek?”
Ģeklindeki sorulu yorumuna da, aĢağıda yeri geldiğinde, gerekli olan cevâp,
detaylı olarak ayrıca verilmiĢtir.
Soruyu da pek doğru-dürüst soramamıĢlar ya, doğrusunu isterseniz…
Anladığıma göre bu soru, „Neden tek Ġnönü Ve Hempaları‟ veyâ „Neden
Ġnönü Zihniyeti?‟ Ģeklinde olabilirdi, olmalıydı,benc…
Bu diyalogda, adı geçen Site‟nin, sorduğum soruya hiç değinmeden,
hemen arka çıkarcasına Ġnönü‟ye yoğunlaĢmasına, yorumu gördüğünüzde, bir
de siz dikkat ediniz! Bence, diyaloğu daha da anlamlı kılan, bu kayırma
içgüdüsüydü.
Kayırmacılık Kaypaklığı
KarĢı tarafın, sormuĢ olduğım “Neden acabâ? Hep Müslümanları tenkit
ederiz de, onların böyle neden câhil bırakıldıklarına hiç kafa yormayız, değil
mi?” Ģeklinde sorduğum sorumla ilgilenmeyi atlayarak hemen, arka
çıkarcasına, „Ġnönü‟ye yoğunlaĢmasının‟ bence önemli bir sebebi vardır.
Ama bunun, sırf akıl ve mantık açısından, tutarlılığı olan bir görüĢten
ibâret olabileceğini de, peĢin olarak, belirtmeliyim. Ki bu nedenle, yalnızca
doğruların (gerçeklerin) yaygınlaĢmasını isteyen bir kiĢi olarak, olabilir ki
bilgi noksanlığı sebebiyle, gözden kaçırmıĢ (atlamıĢ) olabileceğim
düĢünülen, konularda bilgilendilirilmeye de, ayrıca açık olduğumu, peĢin
olarak, burada hemen bildirmiĢ olayım…
Evet! Yukarıda da zikretmiĢ olduğum gibi, bence diyaloğu daha da
anlamlı kılan husus, konunun çarpıtılarak, bir kayırmacılık kaypaklığına
dönüĢtürülmesiydi… AĢağıda daha net olarak göreceksiniz, bu kayırmacılık
kaypaklığına iliĢkin çarpıtmaları… ġimdi biraz sabredin, hele!
Çünkü Ġnönü Ve Hempaları‟nın, Ġslâm Dini‟ni yasaklayarak ve
Kültürümüzü de redd-i miras kılarak, yapmıĢ olduğu maddî ve mânevî
Tahribat Ve Tahrifat nedeniyle, onun hükümet olduğu yıllardan beri, her
kesimden insanlarımızın, Ġslâmî Ġstikâmet alanındaki yasaklamalar,
dayatmalar ve çeĢitli zulümlerle, câhil bırakıldıklarını kabul etmek, yakın
târihimizde Eski Türkiye‟deki Ġslâmî ve fikrî bölünmüĢlüklerde
(anlaĢmazlıklarda), hemfikir olmak anlamını taĢımaktadır. Yapılan zulüm
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konusunda böyle bir fikir birliğinin sağlanmasının, sizce de, Ġnönü
Zihniyeti‟nin sonu olacağı anlamına gelmiyor mu?
Onun için, söz konusu bu Zihniyet‟in yapılan zulümleri kabul etmesi
demek, bunların sonlarının gelmesi, baĢka bir açıdan ise, istismar ve
ikiyüzlülük kapılarının kapanması demektir.
Sırf bu nedenledir ki bugün, Ġnönü Zihniyeti diye bilinen etkin bir
kesim, zihniyetlerinin devâmının hatırı için, her Ģeyi mubah görür bir duruma
gelmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır:
Öyle ki bunlar, Vatan ve Milletimiz‟in lehine olan durumları bile hiç
de gündeme getirmeyerek ve / veyâ getirtmeyerek, hemen hemen Ġslâmî ve/
veyâ Kültürel her konudaki geliĢmelere taĢ koymayı asıl hedef kabul edip,
Ġnönü‟ye toz kondurmamayı ve / veyâ kondurtmamayı, olağanüstü bir özenti
kabul etmiĢ bulunmaktadırlar…
Onlar bu davranıĢ dilleriyle demek istiyorlar ki, “Ġslâmî câhillik
sürsün! Sonunda da, Ġslâm topyekün sükût etsin, bütün insanların hepsi
dünyâlaĢsın, menfaatlerine kavuĢsun da; böylece bizim de her türlü
mefaatlerimiz ve dünyâdan kâm alma hedeflerimize bir Ģey olmasın, gerisi
kimin umurunda!”
Milletiyle birlikte, tabiatıyla birinci sıralarda bir Dünyâ Liderliği
varken Türkiyemiz‟in, canavarlaĢmıĢ Batının hatırı için, bilinçli olarak, hep
„boynunun bükük‟ bırakılması, böylece hâinlerin hâinlikleri ve
emperyalistlerin yardımıyla, kolayca sağlanmıĢ oluyor, öyle değil mi?
Nitekim, rahmetli babam anlatırdı; kulağımda kalmıĢ… Kendi
dönemindeki Ġnönü zihniyetlilerinin çoğu, “Dinimden dönerim de Partimden
dönmem!” derlermiĢ… Bu sözün ciddiyetini, yeni yeni anlamaya baĢlanmıĢ
bulunuyorum, doğrusu!
Asîl Milletimiz‟in her bir ferdinin ancak, günümüzdeki Ġnönü
zihniyetlilerde gördüğümüz, bu aĢırı fikir uçurumlarını, geleceğimizin hatırı
için, bugünlerde yeniden ele alarak, Ģimdi bir kere daha, düĢünmesi ve
değerlendirmesi gerekmiyor mu? Benim çırpınıĢımın sebebi, iĢte asıl bunun
sağlanmasıdır!
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Hayırsız zenginden bir Ģey çıkmaz da Halkımız‟ın hayırlı zenginlerine çok iĢ
düĢüyor... BaĢımıza bunlar sâyesinde taĢ yağmadığını ah bir bilsek!
AraĢtırmıĢ, incelemiĢ ve görmüĢ bir bilim adamı olarak diyorum ki, bizim
Milletimiz‟in asilliği, dürütlüğü ve temizliği kadar, baĢka hiç bir millet yoktur.
Ġsterseniz aĢağıdaki resmin dilini inceleyrek bir düĢününüz!

DüĢünsenize bir kere! Bunların bu azgınlık ve aĢırılıkları, böyle
sürdürüldüğü takdirde, sonuçta olanlar, Türkiyemiz‟e ya da Vatan ve
Milletimiz‟e olmuyor mu?
ĠĢte ben, Türkiyemiz‟in geleceği adına, bu anormal olumsuzluklara
tahammül edemiyorum! Bu yüzden her bir olumsuzluğu gündeme getirerek,
Halkımızın kıymetli güncel plânlamaları içindeki megûliyetlerininin içine
alınması için uğraĢıyorum…

Sitenin Yorumu
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ġimdi, yukarıda sözü edilen, sitenin yorumuna geçebiliriz.
Face Book‟ta, “Neden acabâ? Hep Müslümanları tenkit ederiz de
onların böyle neden câhil bırakıldıklarına hiç kafa yormayız, değil mi?”
biçimindeki bu iki satırlık sözlerime karĢı, yukarıda bahsedilen, Site
tarafından yapılan yoruma gelelim:

Milletimiz‟in asilliği, dürütlüğü ve temizliği hakkındaki incelemelerimde
haklıymıĢım, değil mi?

Söz konusu Site‟nin yapmıĢ olduğu sorulu yorum, imlâ hatâ-larına da
dokunulmadan, aynen söyleydi. ġimdi özellikle, konuyu kaydırarak,
çarpıtarak, dağıtarak, sitenin yaptığı yorumu, yorumdaki ka-yırmacılık
kaypaklığını iyice görebilirsiniz!
Sitenin imlâ hatâlarıyla ve çarpıtılmıĢ olaylarla dolu olan yorumu
Ģöyleydi:
“Neden inönü bir tek?”
“600 yıl osmanlıda okuma yazma oranının %3 olması olamazmı? Ya
Hazerfen efendinin küfre battı diye idamı? Ya Ġbrahim müteferrikayı Kuran
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matbaada basılırmı diyerek yok edilmesi??? Ġskilipli atıf gibileri hoca kabul
etmek, 2. Mahmutta fese geçmek vs, vs, vs,”
“Sıkıntı görmek istemiyoruz, Ġstanbulu fetetti osmanlı eeee sonra????
Sonrasın her geçen gün kendi yaptığı iyi bir Ģeyi yıka yıka yıka geldi taki
Atatürke kadar.”
“Ġnönücü değilim hemde HĠÇ ama Mustafa Temiz, inönü ne zulmü
yaptı???? Ezanı TÜRKÇE okutmakmı o zülüm???? Buyur binlerce yıldır
ezanın Türkçe karĢılığını kime öğrettildi, kaç ben müslümanım diyen
BĠLĠYOR ANLAMINI????”
“Dürüst ve gerçekci olalım, kabul etmemekle düzelmiyor, ACI evet,
bende müslüman olarak hoĢlanmıyorum bundan ÇOK ACIAMA 300 YILDIR
ĠSLAM CORAFYASI DÜNYA ĠÇĠN NE YAPTI, NE BULDU,
GELĠġTĠRDĠ???????”
“Dünya nufusunun %22 ni oluĢturan Müslümanlar, Üretimin neden
%7 ni sağlıyor??? Bunları söylemekmi acı olan, yoksa bunları
düĢünmemekmi? Müslümanlar hala cahil hala cahil, hala CAHĠL.”
“ĠLK EMĠR “OKU” KISMINI YAPMAYAN, BUNCA MUBAREK AY
EMBESĠL EMBESĠL SORULARIN PEġĠNDE KOġMASI, 30 YIL
ANLATILMASINA RAĞMEN fetoĢ ġEREFSĠZĠNE HOCE DENMESĠ
ĠNÖNÜDENMĠ?????? Biraz gerçekci ve ogjektif bakalım lütfen. CAHĠLLĠK,
CAHĠLLĠK, CAHĠLLĠK.”
“ĠĢte Oruçunu tutmuyor, baĢkasına oruç tutdurma derdinde millet.
Daha iki gün önce Prof. olan ilahiyatcı “NAMAZ KILMAYAN HAYVAN”
diyor, hem haddi değil, hem Allah katında buna yetkisi yok, hem böyle
diyerek kime namaz kıldıracak, ama gel görki Ģerefsizin beyinsizi hemde prof
olanı, sonrada sen bu yorumu yapıyorsun.”
Tamam Mustafa Temiz, NĠYETĠNĠ ANLIYORUM, ne niyetle
söylediğini tahmin ediyorum ama çok ucuz, basit, baĢtan savma, bu kadar
büyük ve köklü bir sorunu çookkk basitleĢtirip bir kiĢiye mal etmenin AKIL
ile hiç bağdaĢmıyor.”
“Mesela bu 14 YILDA, 4. SEFER EĞĠTĠM SĠSTEMĠ DEĞĠġTĠ. ġimdi
Mustafa Temiz bu konuyu hiç düĢünmez, bu konu üstünde konuĢmaz, yorum
yapmazda, cahilliği inönüye bağlarsan uuuuuuuuuu tövbe bu cahillikten
kurtulunmaz.”
“Umarım bu söylediklerimi biraz uzun ve değiĢik bakıĢ açıları ile
düĢünürsün. Ayrıca Turgut Özakman bir Osmanlı çocuğudur. Yani osmanlıda
eğitime baĢlamıĢ, neyin ne olduğunu bir zat bilen vede tanıma Ģerefine
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erdiğim, 2 sefer baĢbaĢa sohbet ettiğim, ayrıcada Allah bilir ama
ĠNANILMAYACAK NURLU, YÜZÜNE BAKAMIYORSUN PARIL PARIL
PARLAYAN BĠR KĠġĠ ĠDĠ.
Okumak, okumayıp da baĢkasına kulp takmak sâdece azicliktir.”
Gördünüz değil mi, ne kadar yetersiz, değersiz cevâbı bir yorum…
Sıcağı sıcağına Ģunu hemen vuygulamakta fayda vardır. Bu Zihniyet,
dikkat ederseniz, iĢin hemen baĢında, ağızları açılır açılmaz, Atatürk‟ü hemen
zikretmeden geçemezler! ġimdi öyle değil mi? Hele bir bakınız!
Bu davranıĢ, onların Atatürk‟çü olmalarından ziyâde, onun gölgesine
girerek, kendilerine güvenli bir mesnet sağlama ikiyüzlülüğünden ileri
gelmektedir. Bunun bir adı da, Halkımız‟ın değerlerinin istismarcılığına
girmektedir. Ki bu onların son yıllarda sürdürdükleri, PKK ve Ermeni
sevicilikleriyle, bizzat kendieri tarafından ispat edilerek bilimsel bir netlik
kazanmıĢ bulunyor… Onların bu yeni metotları Halkımız tarafından, bugün
artık net olarak biliniyor…
Bir taraftan, Ġslâm Ve Kültürümüze âidiyeti tartıĢılamaz olan, meselâ
Ġskilipli Atıf Hoca gibileri karalarken, diğe taraftan da, benim Ġnönü Ve
Hempaları‟nın yaptıkları maddî ve mânevî tahribattan bahsediĢimi,
baĢkalarına kulp takmak olarak yorumlamaktadır. Sitenin âidiyetini
belirlemek konusunda ne demek istediğimi, bu tespitlerden hemen anlamıĢ
olmalısınız! Bu sitenin de, görüyorsunuz, koyun ya da keçi sürüsü arasına
girmiĢ, koyun ya da keçi kılıklı kurtlar gibi olduğunu da; üstelik iyi kamufle
olmak için, T.C. kısaltmasını da isminin bir parçası seçerek! Bu durum
insanın aklına Ġsrailli bir din adamının, “Bizim Türkiye‟de kurduğumuz 82
vakfımız var” yollu açıklamasını getiriyor, ne yazık ki! Bu da bize
Memleketimiz‟in Eski Türkiye‟de dört bir taraftan nasıl kuĢatılmıĢ olduğunu
göstermiyor mu?429
Gayrımillî Siteye ĠĢte Cevâbım
Site‟nin bu sorulu yorumuna karĢı, burada bâzı ilâveler de yaparak,
ama esas olarak Face Book‟ta, verdiğim cevâbı arzediyorum, Ģimdi:

429
Bu Site zamanla üslûbunu o kadar bozmuĢtur ki, fikir yerine her kelimesi hakârete dönüĢmüĢtür.
Kendileriyle fikir alıĢveriĢi yapılamaz bir duruma dönüĢmüĢtür. Hakâretlerinden kaçınmak, ancak, Face Book‟a
yasaklama getirmekle mümkün olabilmiĢtir. Bunun yanında T. C. kısaltmasını isminin bir parçası olarak kullanıyor
olması, içimde devamlı kalan bir acıyı bırakmıĢtır.
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Bendenize öyle geliyor ki, en zor olanın, insanların birbirlerini
anlayamamaları…
ġu yazılanlara bakıyorum, detayda aynı fikirdeyiz gibi… Ama
esaslarda bir anlaĢmazlık var. Bu da görüldüğü kadarıyla, site adına bu
satırları yazanın da, gerçekten Ġslâmî bilgi, yâni ilim câhili olmasından
kaynaklanıyor. Siz bakmayınız çokça bahsetmesine, baĢta câhilliğin ne
olduğunu, kendisi de bilmiyor ki, ayrıca diğer bilgisizliklerle bunun farkını
bilsin. O da çoğu meseleleri yarım yanlıĢ Müslümanların câhilliklerine
bağlıyor ama Müslümanların neden câhil kaldıklarını, Ġnönü‟ye dokunmasın
diye, hemen orayı „es‟ geçiyor. Görüldüğü kadarıyla iki taraf, câhilik
konusunda yaklaĢık da olsa hemfikir fakat asıl câhilliğin sebepleri konusunda
farklı bulunuyor. O zaman konunun, düzenlenen bir senaryo mantığıyla
kurulan bir benzetmeyle, anlatılma-sından baĢka çâre kalmamıĢ görünüyor…
Yâni açıklamamı, bir benzetmeyle anlatmaya çalıĢacağım, artık:

Benzetme Senaryosu
Örneğin adam, Matematik hocasıyım diye, ortaya çıkmıĢ… Ama dört
iĢlemden bile habersiz, aslında…
Memlekete hâkim olan, gerici yöneticiler de, Millî Eğitim‟in bütün
kademelerinde onun ve onun gibilerin arkasında güç, kuvvet… Hükümet
baĢta olmak üzere, onlar da insanların, Matematik konusunda, câhil
kalmalarını istiyorlar, böyle plânlamıĢlar, çünkü... Bu nedenle öğrencilere,
yıllarca Matematik dıĢında, ne kadar safsata varsa anlatılmıĢ…
Devlet destekli bu Matematik düĢmanları, insanlardaki Matematiğin
yalnızca safsata olduğunu, insanlara hiçbir faydası olmadığını, bir zamanlar
Avrupa‟da Matematikçilere sihirbaz dendiğinin gerçekten doğru olduğunu da
hatırlatarak, Matematiğin insanları çağdaĢ dünyâdan ayırdığını ileri
sürmüĢler, durmuĢlar, yıllarca...
Bu Matematik düĢmanları, Matematiği halkın gözünden tamâmen
silmek için, bu olumsuz propandaya iliĢkin, ikinci bir yıpratcı cephe daha
açarak, halkta gözlenen, periĢanlığı tekrar Matematiğin kötülüğüne
yorumlayarak, her fırsat düĢtüğünde, tekrar tekrar Matematiğe veryansın
etmeye baĢlamıĢlardır: “Matematik Ģu kadar kötü, Matematik asrımıza bu
kadar uymuyor, bu yüzden bu kadar kötü, Matematik …” diye…
Sürdürülen bu olumsuz davranıĢlar, uzun yıllar böyle devam edip
gitmiĢtir. Ayrıca ters taraftan açılan kötüleme kapmpanyası ile de, bu
„Matematiksel bilgisizlik kepâzeliği‟in de, Matematiğin kötülüğünden ileri
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geldiğini söyleyrek, bu yaygarayı Memleketin her tarafına yaymaya
çalıĢtıklarını bir düĢününüz!
Adamlar böylece bir taĢla en azından iki kuĢ haklamaktaktalar…
Birincisi, Matematiği kötüleyip eğitimini yapmamak / yaptırmamak; ikincisi
ise, Matematik câhilliğinin sebep olduğu hatâ ve yanlıĢlıkları, tersinden
tekrar Matematiğin kötülüğüne yorumlamak…
Memleketin her tarafında bu kepâzelik sürüp giderken, bu
Matematiksel düĢmanlığa bir de, Matematik yasağına karĢı olarak, Ģurada
burada gizli gizli, bildikleri kadarıyla ya da yarım yanlıĢ, Matematik
konularını öğretirken yakalanıp, hapse atılanları ya da darağaçlarında
asılanları da ekleyiniz!
Esas olan ne?
Asıl meseleyi, bir kere daha, tekrar edelim:
GemiĢte Ġslâm yasaklandı mı, yasaklanmadı mı? ġimdiye kadar bu
Millete Ġslâm öğretildi mi, öğretilmedi mi? Bugün öğretiliyor mu,
öğretilmiyor mu? Sonuç olarak bugün gerçek Ġslâm‟ı gerçekten bilerek mi
uygulayabiliyoruz, yoksa ugulayamıyor muyuz?
Yoksa Ġslâm adı altında hep, onun gerçekleriyle hiç uyuĢmayan,
iĢlerle mi meĢgulüz?
Asıl mesele bu sorularda? Yoksa, Ġslâm KarĢıtlığı430 yapıp, hep
câhilliği mi müdâfaa ediyoruz?
Görüyorsunuz iĢte, ey sorulu yorum yapan, arkadaĢlar!
ġimdi sizler de Ġslâm karĢıtlığını, hep de Ġslâm câhili bırakılmıĢ,
insanların hatâlarını göstererek yapıyorsunuz.
Hâlbuki madde ve mânadan meydana gelen, insanın, maddesi için
Matematik, onun maddesinin, ne derece yaĢam ölçüsü ve denge nizamı ise;
Ġslâm da yine onun mânasının bir hayat ölçüsü ve denge nizâmıdır.
Ġnönü, aslında bir bakıma, en azından bu senaryo gereğince,
Matematiği yasaklayarak, bugünkü nesiller dâhil olmak üzere, insanlarımızı,
ABD Bilim Târihçisi George Sharton‟un, Ġslâm Çağı adını verdiği ve bâzı
430
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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bilim târihçilerinin de, Erken (Ön) Rönesans Dönemi diye adlandırdığı, 9-13.
Yüzyıl‟da yaĢamıĢ olan, „iki kanatlı‟ mü‟min insanlar yerine; bugün en
azından tek kanatlı olarak, yarım kalmaya (yarım insan olmaya) mahkûm
etmiĢ bulunmaktadır.
Konu biraz daha açılırsa, yukarıda değinildiği gibi, Matematiğin
yıllarca yasaklandığı bir ülke düĢününüz:
Bu günkü dünyâlaĢanlara, Ġslâm‟ın Yüce Değeri‟ni anlatmaya
kalksanız, tahribat ve tahrifatla dolu bir geçmiĢten geldikleri için, birikim
eksikliğinden dolayı, bundan bir Ģey anlayacaklarını da pek
zannetmiyorum… Ama bugün Matematiğin zenginliğini ve faydalarını daha
fazla anlayabileceklerinden dolayı, bu Matematik senaryosunu biraz daha
detaylandırabiriz:
„Çift Çift‟ler Kânunu gereğince431, yaratılan olay, Ģey ya da fikirlerin,
karĢılaĢtırma metodunun da devreye sokulmasıyla, umulur ki belki bu sefer,
Ġslâm‟ın Yüce Değeri hakkında, biraz daha fazla birĢeyler öğrenmiĢ
olabiliriz432:
Matematik Dünyâsı
ġimdi dikkat ediniz! Nasıl ki Matematiğin temel esasları, teorem ve
uygulamaları varsa, Ġslâm‟ın da uyulanacak temel esasları vardır.
Nasıl ki Matematiğin temel esaslarına, teorem ve prensiplerine
uyulmadığında, hayattaki bütün iĢler, bir herc-ü merce dönerse; aynen onun
gibi temel esasları, emir ve yasakları ile uygulanmayan, kelimenin tam
anlamıyla, yaĢanmayan Ġslâm‟ın da hiç bir faydası olur mu?
Bugün iĢte kelimenin tam anlamıyla yaĢanmayan Ġslâm done-minde
olduğumuz için, yukarıda da yine gördünüz, ağzı açılan hemen herkes,
Ġslâm‟ın faydasızlığından dert yanıyor. Umuyorum ki, Ġslâm‟ın yerine ele
alınan uygulanmayan Matematiğin bulunduğu bir cemiyetteki ölçüsüzlükler,
herc-ü merç ve karıĢılıklar, daha kolay görülür de, buradan, uygulanmayan,

431
Temiz, M., „Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
432
Temiz, M., Emperyalistlere Bağlı Kalmak Ġçin Kültürsüzlüğün Temsilî OluĢum Hikâyesi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN%
20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN%
20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdoc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
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yâni tam anlamıyla yaĢanmayan, bir toplumdaki Ġslâm‟ın eksikliği, daha
kolay olarak hissedilir.
Matematik deyince, aklınıza ne geliyor? Önce bunu bir düĢününüz!
Bir de Matematik olmasaydı, hâlimiz nice olurdu? Sonra da bu durumu
düĢünmeli? Ġsterseniz bir kısmını, berâberce düĢünmeye; Matematiğiğin
esaslarına âit önerme, aksiyom (postulat) ve teoremin târiflerinden
baĢlayalım:
Doğru ya da yanlıĢ kesin hüküm bildiren, ifâdelere önerme dendiğini
biliyorsunuzdur. Önermeler, aksiyomlar ve teoremler diye ikiye ayrılır.
Doğruluğu ispat edilemeyen ya da ispat edilmesine gerek
duyulmayan, ancak doğruluğu kabul edilen, önermelere aksiyom ya da
postulat denmektedir. Teorem ise, doğruluğu ispat edilebilir önermelerdir433.
Biçimlerin, sayıların, ya da bir Ģeyin, sayılabilen, ölçülebilen veyâ
azalıp çoğalabilen, durumu, kemiyeti ya da miktarı demek olan, niceliklerin,
yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları, tümdengelen akıl yürütme
yoluyla inceleyen, Aritmetik, Geometri, Cebir gibi, dallara ayrılan, bilime
Matematik diyoruz, öyle değil mi?.
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle iliĢkilerini,
ölçümlerini, özelliklerini inceleyen Matematik dalına Geometri dendiğini de
biliyorsunudur. Biraz daha açmak gerekirse Matematik, bütün maddî
varlıkların bilgisiyle uğraĢan bilimlerin temeli ve kaynağıdır. Sağlam,
kullanıĢlı evrensel bir dil ve kültür olan Matematik, aynı zamanda, insanların
ortak bir düĢünce aracı, âdetâ maddenin ortak vicdanıdır ki, kısaca söylemek
gerekirse, ölçülebilen bir maddî nicelikler bilimidir. BaĢka bir ifâdeyle
Matematik, Ģekil, sayı ve çoklukların özelliklerini ve aralarındaki iliĢkileri
inceleyen bilime denir434. Yâni Matematik, herkes tarafından kabul edilen
maddî âlemin ortak bir dini gibidir. Bugün mü‟min Müslümanların dıĢındaki
çoğu dünyâlaĢmıĢ insanlar, taparcasına maddeci oldukları için, Ģimdi
Matematiğin onlar nazarındaki değerini, bir parça daha kolay, kavramamak
mümkündür!
Tekrar etmek gerekirse, Matematik kavramının içinde, Aritmetik ve
Cebir bilimleri ile Düzlem Geometri ve Küresel Geometri gibi, çeĢitli
geometri bilimleri de vardır.
Dünyâdaki geniĢ halk kitleleri daha çok, Aritmetik ve pratik
hesaplama iĢlemleri ile yüz yüze gelmektedir. Aritmetik, Matematik
biliminin, sayıları, sayıların özelliklerini ve bunlarla yapılan iĢlemleri konu
433
Matematik canavarı.net, Aksiyom (Postulat) nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.matematikcanavari.net/2013/04/aksiyompostulat-nedir.html, En Son EriĢim Târihi: 15.06.2016.
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Taner, H., Matematik nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://matematik.nedir.com/#ixzz4BZQtW3wB, En Son EriĢim Târihi: 15.06.2016.
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alan koludur. Aritmetikte rakamlardan baĢka, semboller de kullanıp
denklemler kurarak yapılan, Aritmetik iĢlemlerin genelleĢtirilmiĢ Ģekilne,
Cebir dendiğini hatırlatmaya gerek yok435. GeniĢ halk kitlelerinin ise, daha
çok Aritmetiğin dört iĢlemleri ile uğraĢtığını söylemek gerek… Hele bu dört
iĢlemi bilmeyen insanların, hayatlarındaki hak ve menfaatlerinde, ne kadar
dolandırılacağını bir düĢününüz! Halkın hergün daha çok yüzyüz yüze
geldiği, bu dört iĢlemler, Ġslâm‟ın günlük yaĢamındaki emir ve yasakları gibi,
olduğunu da bir hayal ediniz.
Bir düzlem içinde kalan ve iki boyutlu olan Ģekilleri inceleyen bilime,
Düzlem Geometri denir. Uzay Geometrisi ise, üç boyutlu cisimleri inceleler.
Küre yüzeyindeki cisimleri inceleyen, bilime ise Küresel Geometi
denmektedir.
Düzlem Geometri‟nin temel aksiyomları (postulatları), „Ġki noktadan
bir doğru geçer‟ ve „Ġki nokta arasındaki en kısa mesâfe bir doğru
parçasıdır‟.
Burada, Matematik gibi, Ġslâm‟ı da tekrar anlatsanız, Matematikteki
verimi yine elde edemezsiniz! Çünkü her tarafta Matematik öğretimi
yapılmakta, bu yüzden her bir kiĢide az-çok temel bir Matamatik birikimi
mevcut bulunmaktadır. Halbuki Matematik‟te olduğu gibi, Ġslâm‟ın çoğu
kimsede bir alt yapısı hattâ yoku bile kalmamıĢtır. Bu yüzden, Ġslâmî
konularda kimse bir Ģey anlayamıyor… Ama Ġslâm konusunda konuĢmaya
gelince, bülbül kesilebiliyor, „benim kanaatime göre‟ diye bir giriĢ yapıp
yakıĢtırıp yakıĢtırıp, artık „iĢkembeden‟ diyeceğim, atıyor da atıyor… Ġnsafla
söyleyiniz öyle olmuyor mu?
ġimdi söyleyiniz, câhillerimizin içine düĢürüldüğü bu durum, „Geo G.
Haris‟in, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitabında plânladığı
durumun aynısı değil mi?
Geo G. Haris, kitabından nediyordu, bir daha bakalım:
“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler
sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koyma-sını sağlayın!. Bu fikirde

435

Nedir, Cebir nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://cebir.nedir.com/, En Son EriĢim Târihi:

15.06.2016.
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olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa,
bizim iĢimiz o kadar kolay olur436.
Görüyorsunuz değil mi? Adamların iĢi gücü hep Müslümanlarla
uğraĢmak! Ġnsanlık diye bir Ģey! Hadi, insanlığınız kalamıĢ ama bir de ayıp
denen bir Ģe daha var ya!
Ġslâmî bigi konusunda bu durumlara düĢürülmüĢ câhillere sen ne
anlatabilirsin? Ya da Ġslâm deyince bu câhiller ne anlayabilirler, Ġslâm‟ın
aleyhinde ileri-geri konuĢmaktan baĢka?

ġu bana mûsallat olan Ģu site de belki bu tarikatların içinde olmasın! Öyle ya,
“Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içermiĢ”. Ġnsan tabiatıyla bunları düĢünmeden
edemiyor…
436
ihya.org, “Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.01.2018. YA DA Emekli Albay Rabi
BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005 yılında Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen Sessiz SavaĢ adlı kitabın 173.
sayfasında aynen yazılıdır:
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Milletimiz bunları, çok yakın zamanlara kadar bile, hep kendinden sayma tuzağına
düĢürülmüĢtür, ne yazık ki!

Neden anlayamıyorlar? Konuyu biraz daha açalım:
Çünkü, Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ
kalmıĢ kafaları, Batı destekli içteki aynı Zihniyet‟in uygulama ve
dayatmalarıyla, Ġslâm ve Kültür dıĢı, safsatalarla doldurulmuĢtur. Ba-tılılar
bugün de bu câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri, günümüzdeki IġĠD ve
Bokoharam gibi yüzlerce yeraltı örgüt vâsıtasıyla, her zaman iĢtahla ve
harâretle yürütmektedirler. Ġslâmî görünümlü olan ama Ġslâm‟ı sıfırlamak
üzerine tasarlanmıĢ olan, bu örgütlerin içinde öyleleri vardı ki, Milletimiz
bunları, çok yakın zamanlara kadar bile, hep kendinden sayma tuzağına
düĢürülmüĢtür.
Ġnönü‟yü Ġslâm düĢmanlığına hazırlayanlar da, yine Ġslâm‟ın, çağ dıĢı
Ģeklinde, kafalara yerleĢtirilmesini baĢarmıĢ olan Batılılardır. Bugün, Ġnönü
Zihniyeti‟nin Batı ile paralel davranmasından, bunu anlayamıyor muyuz? Bu
yüzdendir ki günümüzde, Ġslâm dendiğinde, akıllara, gerçek Ġslâm yerine,
örneğin IġĠD gibi, baĢka baĢka „islâmlar‟ gelmektedir.
Burada Matematik senaryosunu seçiĢimin nedeni, akıllı olanların,
yalnızca akıl ve mantıklarını kullanmalarını sağlayabilmek ümidinden
kaynaklanmaktadır. Akıllarını ideolojiye tercih edenlerin içinde hâinlik
derecesine sıçramamıĢ olanlardan, bir ihtimal, bu konuda sıkıntı
çekmeyeyenler çıkabilir, belki…437
Matematiğin Sükûtu (Tahribatı)
YaklaĢık hepimizin Ģu anda, Aritmetik‟teki toplama, çıkarma, çarpma
ve bölmeyle birlikte, kerrat cetvelini veyâ yüzdeleri, ondalık kesiri, bayağı
kesiri bilmemesi diye bir ihtimal yok, değil mi? Okullarda yeteri kadar
öğretildiği / öğrendiğimiz için, rahatsız da değiliz, değil mi?
Her ne kadar, bir Ģeyin eksikliğinin etkisini, yaĢanmadan tam olarak
anlaĢılması mümkün olmasa bile, yine de hepimiz bir kere daha düĢünerek
anlayabiliriz. Meselâ dört iĢlemle kerrat cetvelini, kesirleri, Ģu anda bir kere
de, bilemediğimizi farzedelim…
Bu nedenle bu bilgisizliğin, hayatta bize, neler ve neler
kaybettireceğini, ne eksiklikler ve ne ölçüsüzlükler ya da ne kapasitesizlikler
437
Temiz, M., Ġnanmayanlara Mantık YürüyüĢü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.doc, En Son EriĢim
Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

432
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

getireceğini, bunların, biliyorum diyerek, yanlıĢ ve hatâlı Ģekilde
kullanılıĢının, bizim için, ne zararlara sebep olacağını da bir düĢünelim! AlıĢveriĢlerimize, ticâretimize, bu eksik bilgilerin, nasıl yansıyacağını biraz daha
tahayyül edelim! ġunu da hatırlatalım ki, bütün bu olumsuzluklar, elbette ki,
maddî dünyâmıza âit olanıdır; maddî dünyâmızın dininin Matematik olduğu
bilgisiyle birlikte…
ġimdi tam olarak kestirmemiz mükün olmasa dahî, bu Aritmetik
bilgisizliği, büyük verimsizliklerle birlikte, hayâtımızda akıl yürütmeyle de
olsa, iĢte görüyorsunuz, bâzen büyük ya da küçük, ne büyük hatâlara sebep
olacağı açıktır, öyle değil mi?
Halk olarak bâzılarımızın hayâtında, kesir ve yüzde hesapları ya da
Geometi bilgileri de çokça yer tutmaktadır.
Hele bir de gerek Matematiğin ve gerekse Geometri‟nin, devletin
okullarında okutulmadığını; hele bir de okutulmasının, varsayalım ki, yasak
olduğunu, düĢününüz! Bu nedenle, eksilikli ve noksan bilgilerimizle yâni tam
bir bilgisizliğimizle, Matematiğin bir konusunun, öyle ya da böyle Ģuradaburada, tarzanca kaçak olarak, öğreticisi konumundaysak, bir yandan
yasaklık korkusu içinde bocalarken, bu konulardaki yetersizliklerimiz,
oldukça fazla olacağı için, çektiğimiz sıkıntılara rağmen, o zaman,
karĢımızdakilere ne verebiliriz ki?
Bir de, bu eksik, yetersiz Matematik ve Geometri bilgileriyle, hayâta
atılmıĢ, çeĢitli dallardaki çeĢitli mühendisleri, mîmarları, doktorları ve
benzerlerini ele alarak, bir düĢününüz! Bu bilgisizlik içinde yaptıkları her bir
iĢi tahayyül ediniz!
Hele hele bu bilgileri çeĢitli zeminlerde, yasak olarak, öyle ya da
böyle Ģurada-burada öğretici durumunda olanların, eksikli bilgilerini veyâ
bilgisizliklerini düĢünürseniz, her alanda, bir felâketi, verimsizliği, yüzlerce,
binlerce hatâları, Ģu anda tahayyül etmek bile, herbirimize sıkıntı vermeye
baĢlamıĢ bulunuyor, öyle değil mi?
Bu „Matematiksel bilgisizlik kepâzeliğinin‟, Memleket‟in her
tarafında, yaygın ve baskın olduğunu bir düĢününüz! Bu kepâzeliğe, Ģuradaburada yasak olarak, Matematik konularını öğretirken yakalanıp, hapse atılan
ya da darağaçlarında asılanları da ekleyiniz!
Tahribat‟ın Boyutu
AraĢtırınız göreceksiniz Târihte, bizim bin yıllık târihimizde, insanlara
bilerek yapılan, hiç bir zulme rastayamazsınız! Fakat Ġsmet Ġnönü Ve
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Hempaları tarafından Cumhûriyet Dönemi‟nde Milletimize yapılan zulum
bunun dıĢındadır. Bu ekip vâsıtasıyla, Milletimiz‟in zulme uğradığı, en büyük
Tahribat Ve Tahrifat‟ın baĢında, Ġsmet Ġnönü Ve Hempaları tarafından
Milletimize yaĢatılan, maddî ve mânevî zulüm gelmektedir. Bu zulüm
sonunda, Milletimiz‟in çoğu ferdinde, değer yargıları, ölçü ya da denge
konularında, hiçbir değerlendirme ve değer biçme, ona uygun karĢılık verme
becerisi ve kaabiliyeti, büyük bir erozyona uğradığı için, bugün mânevî
duyarlılık da büyük yara almıĢ bulunuyor… Öyle ki çoğu insanımızın, Bu
Tahribat Ve Tahrifatın büyüklüğü konusundaki, mânevî bilgisi ve
değerlendirmesi de, artık kalmamıĢtır. Yâni çoğumuz bugün îtibârıyla,
olayları değerlendirme duyarlılığından da yoksun ve habersiz durumdadır.
Ama, Ġnönü Zihniyeti‟nde olduğu gibi, Halkımız genel olarak, DNA ve
âidiyet dönüĢümüne uğramamıĢ olduğu için, Ġslâmî Ve Kültürel hasletleri,
henüz iç-lerinde, küllenmiĢ durumda, hâlâ mevcut bulunmaktadır.
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Bu resimlerden canavarlaĢmıĢ Batılıların insanlık anlayıĢlarını anlamanız
gerekmiyor mu?
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Doğru söze baĢka ne denir ki!

Mâneviyat canavarlarının tümü, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde Ģimdi,
içte ve dıĢta açıktan açığa organize olarak, 10-15 yıldan beri canlanmaya yüz
tutmuĢ bulunan, Halkımız‟ın o hasletlerini de silmenin sinsi plânları ile
meĢgûl bulunuyorlar…
Denge
Ġslâm Dini, her bir insanın doğal yartılıĢında bulunan, bu iki ilim
kaabiliyetinin, yâni mânevî ilimle maddî ilim kaabiliyetinin, ölçülü ve dengeli
olarak geliĢtirilip biriktirilmesini ve ayrıca orta ölçüde olmasını tavsiye edip
öğütlemektedir. Ġslâm Dini maddî ve mânevî ilimlerden yalnızca birine
yaslanıp, diğerinin ihmal edilmesini iyi görmemektedir. Günümüzde,
bunlardan birisinin, yâni mânevî ilimlerin ih-mal edilmesine dayanan, bu
yaĢam tarzı ve davranıĢı, bilimsel olarak, çok tehlikeli bir aĢırılık olmuĢtur.
Her türlü aĢırılığın iyi olmadığı, bu gün zâten, bilimsel olarak da,
bilinmektedir. AĢırılık bu kadar mahzurlu iken, bilerek ya da bilmeyerek, ya
maddî ya da mânevî ilimlerden biri veyâ yalnız baĢına, maddî ya da mânevî
ölçü tercih edilirse, diğeri hepten ihmal ya da inkâr edilirse, o zaman ne olur,
bir düĢünsenize?
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Ne yazık ki, yakın târihimizde, bu aĢırılık ve / veyâ inkâr olayı
yaĢanmıĢ bulunmaktadır. Ġnönü Ve Hempaları tarafından gerçekleĢtirilen, bu
maddî Ve Mânevî Tahribat veyâ Tahrifat, Milletçe mâruz kaldığımız, iĢte bu
târihi olaydır.
Biliyorsunuz ki, 24 Temmuz 1942 T.C. BaĢvekâlet Umum Müdürlüğü
Ġstanbul Bürosu tarafından yayımlanan 651 sayılı kararın metnine bir göz
atmak yetiĢir:
“Gazetelerimizin son günlerdeki neĢriyâtı arasında dinden bahis bâzı
yazı, mütâlaa, îmâ ve temennîlere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuû
üzerinde gerek târih ve gerek mütâlâ kâbilinden olan her türlü makâle, bent,
fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakkî, edilmesi ve baĢlanmıĢ olan bu kâbil
tafrikaların en çok on gün zarfında nihâyetlendirilmesi ricâ olunur438“
Bu ne demektir?
Bu yazının söylemek istediği, Ġslâm Dini adına hiçbir Ģey
yapılmayacak demektir. Öneğin konuĢmalarda „Allah‟ kelimesini bile
teleffuz edemeyeceksin!
ĠĢte, bu yasak kapsamında bir örnek vermek gerekirse, binlercesi
içerisinden, Cemal Güncal tarafından, aĢağıda görüldüğü gibi yaĢanılan
birini seçebiliriz:
“8 yaĢında hafızlığa baĢladım. Sık sık ev basılıyor, Kuran-ı Kerim
bulundurmak en büyük suç. Bir elif cüzü bulunduysa vay haline! Korkudan
evde ders çalıĢamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer yaptılar. Orada
Kur‟an‟a çalıĢıyorum. Bir baktım, bir onbaĢı ve iki jandarma beni bulmuĢlar.
“Çabuk git babanı çağır” dediler. Gittim, ba-bamı getirdim. OnbaĢı babamı
sakalından tuttu, elimdeki Kuran‟ı aldı. Babamın kafasına kafasına vurmaya
baĢladı. (Gözleri doluyor, konuĢamıyor.) Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki:
„Oğlum, Deli Halid PaĢa‟nın emir subaylığını, tabur komutanlığını yapmıĢ
adamım. Birinci Dünya SavaĢı‟na, Ġstiklal Harbine katıldım ki, bu Memleketi
kurtarayım da Ģu Kitabımı rahat rahat okuyayım diye... KeĢke bu harplere

Anonim, TeĢkilatçılık Dersleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.eravsar.de/Derslerim/Milli%20Kultur/Teskilatcilik_Dersleri.pdf, En Son EriĢim Târihi: 21.06.2013.

tevakkî: sakınma, korunma, çekinme.
438
T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü, Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref
EDĠP-KARA KĠTAP.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
01.03.2014.
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girmeseydim de Ģimdi Kuran‟ıma, dinime küfreden Bulgar piçidir deyip
kendime teselli verirdim.” Alıp götürdüler babamı…439“
AraĢtırınız göreceksiniz, bunun gibi, yüzlerce, binlerce örnek
göreceksiniz; ayrıca binlerce hafız, hoca ve din adamının ya da insanın asılıp
telef edilmeleriyle birlikte…

Cemal Guncal
Cumhûriyet Târihi‟mizde, ne yazık ki, böyle yüzlerce, binlerce örnek vardır!

Bu söylenenleri hâlâ Ģakavârî bir Ģey mi, zannediyorsunuz? Ġsterseniz,
yerleĢmiĢ bu gayrıinsani durumun dozunda değiĢiklik olmasına rağmen, sizi
devam ettiğine de inandırmak için, yüzbinlercesi içinden, alınmıĢ ufak bir
belgesel olayla bir tespih suçunu, ayrıca bir de yoksulluk belgesini
sunabiliriz:
Osman Yüksel Serdengeçti440 bir zamanlar, konuĢmasında „Allah‟
kelimesini tellaffuz etti diye, mahkemeye verilmiĢtir. Gerekçe ise, „lâiklik
tılsımına‟ çarpılmıĢ olması…
Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuĢmanıza
baĢlarken, “Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek bundan dolayı
Ģahsınızı suçluyor. Söyleyin bakalım, savunmanız nedir?”
439
Siz mi dine baskı yapmadınız? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://gercektarihdeposu.blogspot.com YA DA
https://dinimiztarihimiz.blogspot.com.tr/p/kur-kerim-okumak-yasak.html YA DA
http://www.mustafaarmagan.com.tr/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz/, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2016.
440
Anonim, Osman Yüksel Serdengeçti (1917)- (10.11.1983), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=542, En Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
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Serdengeçti savunmasını Ģöyle yapar:
“Efendim! „Allah‟ kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez bir
unsuru hâline gelmiĢtir. Meselâ, „Allhaısmarladık‟ deriz; „Allah ömürler
versin‟ deriz; „Allah aĢkına‟, „Allah‟ını seversen‟ ve „Allah izin verirse‟ deriz.
Kullanılması bu kadar tabiî olan „Allah‟ kelimesini radyo konuĢmasında
niçin kullandın, bu suçtur Ģeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım Ģudur:
Allah Allah!441“
ve ardından ağır cezâ reisi berât kararı verir.

441

Radyoda Allah Deyince…, Anonim, Zaman G., 7 Mart 1992.
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Tespih suçu!

ġimdi, Ġnönü Zülmü‟nün ne olduğu konusunda, kafalardaki Ģüpheleri
bir parça daha kaldırabildiysek, ne âlâ!
Tereddüt etmede haklısınız, tabiatıyla… Bu iddialar, günümüze göre,
akıl almaz gibi görünüyor, hele hele genç nesillere...
Ama Ģu Ġslâm DüĢmanlığı, hepsinden daha dehĢetli olunca, bütün
„akıl almazları‟, bu sefer ideojilerle dumura uğratılmıĢ akıllar ve / veyâ
hâinleĢtirilmiĢ, akıl sâhipleri, hazmedebiliyor ancak, görüyorsunuz!
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Ġnönü Zihniyeti‟nin baĢlatmıĢ olduğu bu zulüm, benim çocukluğum ve
gençliğim zamanlarında da, çok canlı bir Ģekilde uygulanmaktaydı. Ama o
zamanlar bizler de, morfinlenme safhalarını yaĢadığımız için, bunları
tabiatıyla bilmiyorduk… Meselâ 1978 yılında iĢlenmiĢ bir tespih suçu, adı
geçen o dönemler için, bir örnek sayılabilir.

Manevi baskılar yanında yoksulluk da ayrı bir dertti, tabiatıyla… Ne günler
geçirmiĢiz, Ya Rab‟bi!
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Yoksulluk belgesi

Yeri gelmiĢken bir de aĢağıdaki inkâr belgesini de ekleyebiliriz, değil
mi?
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Ġnkâr belgesi

Nasıl maddenin Matematiği varsa, insanlığın Matematiği de
Ġslâm‟dır! Bilimsel Sistematik sınıflama açısından maddenin Matematiği de,
Ġslâm‟ın içindedir, onun temel prensipleri arasında yer alır. O hâlde
insanoğlunun maddî yapısının Matematiğini de, Ģimdi bir parça daha iyi,
öğrenmiĢ durumdayız, değil mi? Ama Ģu anda bile, Matematiğin eksikliğinin,
ne derece, bir noksanlık olduğunu, henüz tam olarak kavrayamasak dahî, yine
de Matematiğin, maddî yapımızın evrensel bir Hayat Nizamı olduğunda,
Ģüphemiz kalmamıĢ bir durumdayız artık, değil mi? Yâni bilim yoluyla da
aklî olarak diyoruz ki Ġslâm Dini, insanoğlunun, hattâ Evren‟in dahî, maddî
ve mânevî yapısının, noksansız bir Matematiği‟dir.
ġimdi, bir an için senaryomuzu yeniden canlandırıp, öyle bir gerici
idâre ile karĢılaĢmıĢ olduğumuzu tekrar farzedelim… Ki, Tıpkı Ġnönü‟nün,
bir Hayat Nizâmı olarak, maddî ve mânevî yapımızın Dünyâ ve Âhiret‟te
mutluluğunu sağlayan, Ġslâm Dini‟ni yasaklaması gibi; bu sıralarda, Ġkinci bir
Ġnönü‟nün daha çıkarak, bu sefer onun da, maddî yapımızın Evrensel bir
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Hayat Nizamı olan, Matematiği, benzer Ģekilde, yasakladığını bir düĢününüz.
ġöyle ki senaryomuz:
Birinci Ġnönü‟nün yasaklama yazısına benzer olarak, Ġkinci bir Ġnönü
imzasıyla, faraza 19 Mayıs 1969 T.C. BaĢbakanlık Umum Müdürlüğü
Ġstanbul Bürosu tarafından yayımlanan 7051 sayılı kararıyla baĢlanmıĢ olsun!
“Tüm görsel ve sosyal medyada ve gazetelerimizin son günlerdeki
yayınları (neĢriyâtı) arasında Matematik‟ten bahis bâzı yazı, mütâlaa, îmâ ve
temennîlere rastlanmaktadır. Bundan sonra Matematik konusu (mevzuû)
üzerinde gerek târih ve gerek mütâlâ kâbilinden olan her türlü makâle, bent,
fıkra ve tefrikaların neĢrinden çekinilmesi (tevakkî edilmesi), ve baĢlanmıĢ
olan bu kâbil yazıların (tefrikaların) en çok on gün zarfında
nihâyetlendirilmesi ricâ olunur442 “
ġimdi yukarıda verilen Cemal Guncal örneğinin senaryosu:
“8 yaĢında Matematik öğrenmeye baĢladım. Sık sık ev basılıyor,
Matematik Kitabı bulundurmak en büyük suç. Bir kerrat cetveli bulunduysa
vay hâline! Korkudan evde ders çalıĢamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer
yaptılar. Orada Matematiğe çalıĢıyorum. Bir baktım, bir onbaĢı ve iki
jandarma beni bulmuĢlar. „Çabuk git babanı ça-ğır‟ dediler. Gittim, babamı
getirdim. OnbaĢı babamı sakalından tuttu, elimdeki Matematik Kitabı‟nı aldı.
Babamın kafasına kafasına vurmaya baĢladı. (Gözleri doluyor,
konuĢamıyor.) Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki: „Oğlum, Deli Halid
PaĢa‟nın emir subaylığını, tabur komutanlığını yapmıĢ adamım. Birinci
Dünyâ SavaĢı‟na, Ġstiklâl Harbi‟ne katıldım ki, bu Memleketi kurtarayım da
Ģu Matematik Kitabı‟nı rahat rahat okuyayım diye… KeĢke bu harplere
girmeseydim de Ģimdi çok sevdiğim Matematik Kitabı‟nı, bilimime küfreden
Bulgar piçidir deyip kendime teselli verirdim.‟ Alıp götürdüler babamı…443“
Böyle senaryoları düĢünmek bile bugün, yeni nesillerimizin
akıllarının alacağı bir Ģey değildir, görüyorsunuz! Eğer çok ĢaĢırdıysanız,
Ģimdi Ģu an için, Matematik Kitabı yerine, Kuran‟ı aklınıza getiriniz de,
ĢartlanmıĢlık durumuna, yâni alıĢkın olduğunuz duruma dönerek,
ĢaĢkınılığınız gidiversin! Görüyorsunuz değil mi, bu Ġnönü Zih-niyeti bizleri,
hâlâ ne anormal durumlarda tutmaya çalıĢıyor!


tevakkî: sakınma, korunma, çekinme.
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı-Yayınlar Umum Müdürlüğü Sayı: 7051, 17 Mayıs.2021.
Siz mi dine baskı yapmadınız? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gercektarihdeposu.blogspot.com YA DA
https://dinimiztarihimiz.blogspot.com.tr/p/kur-kerim-okumak-yasak.html YA DA
http://www.mustafaarmagan.com.tr/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz/, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2016.
442
443
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Sözün özüne gelirsek, geçmiĢimizden alınan derslerin bir neticesi
olarak, bilimiyle ve ilmiyle, yâni Ġslâm‟ın iki cephesiyle uygulandığı, Ön
Rönesans dönemlerinden yeni yeni ders ve ilhamlar alıp, 21. Yüzyıl‟a yeni
yöntemlerle adapte olmamız gerekiyor.
Adı geçen, Site‟nin yukarıdaki sorulu yorumunu yapan kimsenin söz
etmiĢ olduğu, “300 yıllık zaman dönemi”, aslında insanlarımızın
câhilleĢtirilmesi için, Batılılar tarafından bilinçli bir Ģekilde üretilen
metotlarla, Memleketimiz‟de Ġslâm KarĢıtlığı‟nın yapıldığı, yılların adıdır. Bu
câhilleĢtirme
gayretleri
sonunda
Osmanlı
Devletini
ortadan
kaldırabilmiĢlerdir. Bundan sonra da câhilleĢtirme iĢlemi, iyi bir taĢeron
olarak444, kullanılmıĢ olan, Ġnönü Dönemi‟nde zirveye çıkmıĢtır.

Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi:
07.01.2015.
444
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Ġnönü ve hâtırâtından Kültürümüz‟ün redd-i miras edilmesine iliĢkin fikirler…

446
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Kezâ bu zat da Ġnönün‟nün Hempaları‟ndan bir baĢkası…
Yukarıdaki son iki resim, Ġnönü‟nün hempalarından (gönüldaĢ kadrosundan) iki
kiĢi… Bunların, özellikle fikirlerinden çıkan bilimsel nitelikli negatif dalgalara
dikkat ediniz!
Ġnönü‟nün hempalarından Ahmet Refik Sevengil‟in “Allah‟ı tahtından indirmesinin”
anlamını bir düĢününüz! Madde ve mânasıyla en geliĢmiĢ iki kanatlı bir uçak gibi
mükemmel olan Müslüman mü‟minlerin mâna ve gönül âlemlerini sıfırlamak için,
Ġslâm‟a savaĢ açan Ġnönü‟nün hempalarından, örneğin Ģu yukarıda resmi görülen,
ġükrü Saraçoğlu‟nun Ġslâm için söylediklerinin dehĢetini daha iyi tahayyül
edebilmek için, bu sefer bu câniliklerinin baĢka bir benzeri olarak, “Matematik
zehirdir. Türkiye‟den Matematiği söküp atabilmek için bize 30 sene daha lâzım”
demesini, Ģimdi bir de bunu Ġslâm‟a teĢmil ederek bir düĢünüp değerlendiriz,
bakalım!
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Bugün Ġnönü Zihniyeti‟nin en olgun ama en acı ve zehirli
meyvelerinin toplanmakta olduğu dönemde bulunuyoruz. Batı TaĢeronu
Ġnönü tarafından yapılan, maddî ve mânevî Tahribat Ve Tahrifatın en verimli
sonuçlarından biri de, ABD‟nin Ġstihbârat Servisi CIA‟nın em-rine girmiĢ
bulunan, günümüzdeki Paralel Yapı‟dır.

Bu zat da Ġnönün‟nün Hempaları‟ndan birisi..

ġimdi bir de aĢağıda e-mail adresleri verilen, yazılarda incelenmiĢ
olan, Avrpa‟daki Rönesans‟ın önünü açan, Ön Rönesans Dönemi‟ni bir
inceleyiniz:
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Er-ken)
Rönesans Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları,
http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi
%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%20Adamları.pdf
Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve
Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları,
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http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%
20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%2
0sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNE
MĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Matematik Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).p
df
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken)
Rönesans Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları
http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi
%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%20Adamları.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ġimdi insanın aklına gelmiyor mu, “Bu adam ne yaratmıĢ, ne yapmıĢ, neyi korumuĢ
fakat neleri bozmuĢ diye?”
Meselâ, “yaratan” bu kimse, neden “ölümsüzlüğü” yaratmamıĢ da ölmüĢ
gitmiĢ… Akıllı bir insan bunları düĢünmeli, değil mi? Aslında akıllı bir çocuk dahî
bunları düĢünmüyor değil!

“Neden Ġnönü bir tek?” diye sorulan bu zatın; „Sâhi, bütün
meziyetleri (!) bu kadarcık (!) mı, yalnızca?‟
Ġnönü Ve Hempaları‟nın, burada verilen, bâzı resimlerde de
görüldüğü gibi, Milletimiz‟in hayrına gelecek, hiç de iyi fikirlere sâhip
olmadıkları, zâten hemen sezilebilir.
Bununla berâber, Ġnönü Ve Hempaları‟nın, mânevî yıkım ve
tahribatlarının daha net olarak anlaĢılması için, bu Matematik Nizam ve
Ölçü Senaryosu, insanlığı yokederek ya da insanlık Ģeref, haysiyet ve
değerlerini (daha fazlasını Ģimdilik bir kenara bırakalım) çok iyimser bir
tavırla en azından tamâmen yarıya düĢürerek, insanı bir robot düzeyine
(seviyesine) indirdiği konusunda, gerçek ve somut bir veri özelliği
taĢımaktadır.
Ġsterseniz, aynı Zihniyet‟in yeni yetmelerinden olmak üzere, aĢağıda
görüldüğü gibi, bir baĢkasını daha görselleyebiliriz:
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Aslında beni kahreden durumlardan birisi de Ecevit‟in bu durumudur! Birisi
Türk Milletini böyle temsil etmemeliydi!
Ağaya hesap ve döküm veren örneğin bir bahıvan gibi, Clinton‟ın
karĢısındaki bu mûnisliğin zerresinin bile olsun, kendi vatandaĢlarına, örneğin,
TBMM‟de âdetâ canavarlaĢarak, “ġu kadına haddini bildirin!” dediği baĢörtülü

Milletvekili Merve Kavakçı‟ya gösterilmemesinin sebebini hiç düĢünemediniz
mi?
Kendisini Tescil Eden Politikacı
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20UTANMIYOR%20MUSUN%20S
EN.pdf
Kürt DüĢmanılığının Bânisi
Bugünkü Kürt kardeĢlerimize karĢı yapılan, düĢmanılığın temellerini
kim attı? Bunu hiç düĢündünüz mü? Adam Osmanlı‟nın dayandığı bütün
değerleri sıfırlamak için, Batılıların hatırı için, bunu da yapmıĢ!
Millî ġef ünvânını da alan, Ġsmet Ġnönü Devri‟nde, halka yapılan
binlerce zulümden diğer bir örnek bu olabilir:
ġeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır`da kurulan, Ġstiklâl
Mahkemesi‟nin BaĢsavcısı Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960`larda Dünyâ
Gazetesi‟nde yayınladığı hâtıralarında diyor ki:
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“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir Kürt genci getirdiler.
Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği anlaĢılınca, hâkimler danıĢtılar ve
delikanlının îdamına karar verdiler. „Türkçe bilmeyen bir kimseden bu
Memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdamına karar verilmiĢtir‟ diye
gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu götürüp astılar.”
BaĢsavcı, daha sonra, bu olayın tesirinden kurtulamadığını Ģöyle
anlatıyor¥:
“Dağkapı‟da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada kalıyordum.
Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma girerek boğazıma sarıldı ve
Türkçe olarak „Îdam etsinler (diye) niye beni bıraktın?‟ Ģeklinde beni tehdit
etti.”
“Sabaha kadar bu hal üç kere tekrar etti. Deliye dönmüĢtüm...”
“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaĢlara dedim ki,
„Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak tüm Diyarbekirlileri, hattâ tüm
Doğuluları asmak lâzım… Biz buraya suçluları cezâlandırmaya geldik.‟
„Rüyâda baĢıma gelenleri onlara anlattım. Mazhar Müftü ve öteki
hâkimler, „Sen karıĢma, bu bizim iĢimizdir.‟ dediler. Ben de savcılığımı ileri
sürdüm, aramızda münâkaĢa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece
mahkeme iptal oldu. Ben ve onlar birer Ģifre ile durumu Ankara‟ya bildirdik.
Bir hafta sonra Ģu telgrafı aldım:
“Ahmet Süreyyâ Bey,
Diyarbekir Ġstiklâl Mahkemesi BaĢsavcısı,
Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilme-sidir.
Hâkim arkadaĢlarınla anlaĢ... Gözlerinden öperim.
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü10.”
Adama bak sen, bu Asîl Millet‟e hizmet emekten değil de,
„gâyesinden‟ bahsediyor, görüyor musunuz! Batılıların bir taĢeronu olarak,
gâyesinin zulüm olduğu, bizzat ifâdesinden de anlaĢılmıyor mu?
ġimdi de belki “Bu kadar mı diyeceksiniz?” Öyle mi?
Hele bir bakalım!
¥
Aykırı Doğrular: Türkçe Bilmeyen Kürt‟e Ġdam Kararı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAM-KARARI.html, En Son
EriĢim Târihi: 22.06.2016.
10
Yediler, Ġ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı? Zaman G., 19 Kasım 1991.
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ĠĢte, bir tâne daha, size:
Atatürk, “Ben varken, sizler emirleri nasıl olur da
dıĢındakilerden alırsınız?” diyerek, Mason Locaları‟nı kapatmıĢtır.

Yurt

(Diğer bir taĢeron) CumhurbaĢkanımız daha… Bunda da tam bir teslîmiyet
var görüyorsunu ya! Teslîmiyetini ispat etmenin gayreti resimden bile okunuyor…
Milletimize karĢı tutumlarını tâ 1960‟lı yıllardan beri çok iyi bildiğim için,
teslîmiyetin bu derecesi beni ancak tiksindiriyor desem, yalan olmaz.
Türk Milleti‟nin bir ferdi olarak utanmıyorum da değil haa! Ama geçti o
aĢağılanmıĢlık günleri Elhamdülillah!

Bizim Ġnönü‟müz (!) de, bir rivâyette Atatürk‟ü zehirletip445 ondan
kurtulduktan sonra, müsâdere edilen mallarını geri vererek, Mason
Locaları‟nı tekrar açmıĢtır.
Böylece, dıĢarıdan emir alma dönemi, tâ CumhurbaĢkanı Tayyip
Erdoğan‟a kadar yeniden baĢlamıĢtır. Öyle ki, Türkiye‟yi Amerikan Yarı
Sömürgesi yaptığını bizzat kendisi söylemiĢtir446. Fakat Halkımızla ve onun
istek arzû ve hizmetleriyle ilgili hiçbir Ģey yapmadığını bildiği için de,
hempalarına, “Kimse iĢitmesin, Millet sizin düĢmanınızdır447“ diyerek,
ideallerinin pekiĢtirilmesini de ihmal etmemiĢtir.
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
446
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
447
Dünyâ gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html, En Son EriĢim
Târihi: 29.06.2016.
445
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Mason Localarının Açılması
Görüldüğü gibi, dinî konularda gerek târih ve gerek mütâlâ cinsinden
olan, her türlü makâle, bent, fıkra ve yayınların yasaklanmasına karĢı,
uluslararası tarikatların serbestliğine dikkat edilmelidir! Meselâ, Hikmet
Tanyu‟nun, “Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler” adlı eserinin 2.cildinin
706. sayfasında bildirildiğine göre, Atatürk tarafında kapatılan, Mason
localarının 1948 yılında tekrar serbest bırakıldığı ya-zılıdır:
“Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanı olduğu zaman locaların tekrar
kurulmasına ve teĢkilatlanmasına izin verilmiĢ, hattâ eski malları tekrar iâde
edilmiĢtir. Hâlbuki aynı iĢlem, Türkocağı‟na hiç bir zaman ya-pılmamıĢtır.
Masonlar, 1948‟de TepebaĢı‟ndaki binâsında Türk Mason Derneği adıyla
yeniden faaliyete baĢlamıĢtır448“.
Vergiden de muaf tutulan Mason dernekleri, günümüzdeki bu fetret
döneminde, târihlerinin, Ģimdilik, görüldüğü kadarıyla, en rahat dönemlerini
sürdürmekte ve Atatürkçülüğü (!) de kimseye bırakmamaktadırlar.
Ġnönü Zihniyeti, Halkımızı, Ġslâm Dini gibi, kendi temel haklarından
mahrum ederken449, kökü yurtdıĢında bulunan, masonluk gibi, oluĢumlara
hep destek olmuĢtur. Bütün bunların hepsi, Millet için as-lında birer zulüm
örnekleridir.
Câhillikler ve Asıl Gerçekler
Bizler, fikrî tartıĢma (fikir-alıĢ veriĢi) yapıyoruz. Gerçekler, samîmi
bir Ģekilde, ilmî ve bilimsel olarak yapılan, fikrî tartıĢmalardan doğar… Bu
tartıĢmalardan ben de çok Ģeyler öğreniyorum… Öğrenmenin sonu var mı?
AnlaĢmazlıkların büyük bir sebebi de, insanların birbirlerini zor
anlayacak duruma gelmelerindendir. Dilimiz450 de gitti, gidiyor451, zâten…
Ġsmet Ġnönü, Din ve Masonluk; Anonim, Zaman G., 19.03.1991.
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http
%3A%2F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2FCUM%25C3%259BR%25C4%25B0YET%2520D%25C3%25
96NEM%25C4%25B0NDE%2520%2520NERDEN%2520NEREYE....doc&ei=3ds9UoLEDsTKtQbI7oDAAQ&usg=
AFQjCNGiHVrBjWfOgD-smjkf9b_Sb8ZEeA&sig2=iRVwEf5oUHhU9MOu1YGB6w&bvm=bv.52434380,d.Yms, En
Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
450
Temiz, M. Türkçemiz, DüĢmanlarımız Ve AĢağılık Duygusu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLAR
IMIZ%20VE%20A%C5%9EA%C4%9EILIK%20DUYGUSU.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLARIM
IZ%20VE%20A%C5%9EA%C4%9EILIK%20DUYGUSU.doc, En Son EriĢim Târihi, 23.04.2014.
451
“Pass” Ha! Bu Asîl Millet‟in KarĢısında Türkçe Güzelim „Geç‟ Kelimesi Varken „Pass‟ Demeye
Sıkılmıyor musunuz? “Bir Dakika! Bir Dakika!” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
448
449
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Doğruluk, dürüstlük, bilgi ya da Kültür ne âlemde?

Görüyorsunuz masonların faâliyetlerini, değil mi?

En büyük Meclisimiz‟deki bir milletvekili bile, yalanı „peynir-ekmek‟
gibi harcarsa, örneğin, „siyâset ne, politika ne ya da eğitim ne, terbiye ne,
tahsil ne?‟ sorularının ve bunların doğru cevaplarının farklırından dahî
habersiz bulunuyorsa, Türkiyemiz ancak bu kadar nemalanabiliyor, iĢte…
Adı geçen, Site‟nin yukarıdaki sorulu yorumunda, benim fikirlerine
yorum yapmıĢ olduğum, kiĢiden de, ayrıca bahsedilmektedir. Edilebilir…
YapmıĢ olduğum yorumumu yukarıda gördünüz, o kiĢi için bir Ģey de
söylemiĢ değilim, görüldüğü gibi…
Bahseden, fikirlerinin zayıflığı
nedeniyle, „dostlar alıĢveriĢte görsün‟ niyetiyle, konuĢma gürültüsünden bir

http://mtemiz.com/bilim/PASS%20HA!..%20Bu%20Asîl%20Millet‟in%20KarĢısında%20Türkçe%20Güzelim%20
„Geç‟%20Kelimesi%20Varken%20„Pass‟%20Demeye%20Sıkılmıyor%20musunuz.pdf
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medet ummuĢ olabilir, o kadar… Bendenizin prensip olarak, Ģahıslarla bir
sıkıntım yok, çünkü bütün insanları seviyorum.
Ha! ġunu da söylemek gerekiyor, burada:
Bendeniz, yıllarca geçirdiğim tecrübelerimi değerlendirerek452 ve
ayrıca, 1970‟li yıllardan beri yaptığım incelemelerimin sonunda, vardığım
kesin sonuca göre, Vatan ve Milletimiz‟in, „Muasır Medeniyetler
Seviyesi‟ne‟, yalnızca Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel stikâmet doğrultusundaki
çalıĢmalarla varabileceğine, hattâ bununla daha da ileri gidebileceğine, en
nihâyet artık 20-30 yıldan beri, kesin olarak inanmıĢ bulunuyorum… En
baĢtaki amacım, insanlarımız arasındaki „Ģu sert ve aĢırı kutuplaĢmada‟,
karınca kararınca, yumuĢatıcı bir katkımın olmasıdır. Çünkü fikirler
arasındakı bu yumuĢaklık, aslında aĢırılıkarı törpüleyen, bir çeĢit Orta Yol
demektir.
ĠĢte, bu nedenle her ne eleĢtiri yapıyorsam, yalnızca doğruları ya da
gerçekleri hedefleyerek, sırf gerçek fikir plânında kalmaya çalıĢıyorum.
EleĢtirilerimin içinde, karĢı taraftakilerin lehlerinde olabilecek, fikirlerin
olmadığı durumlar varsa, iĢte o zamanlar, Ġslâmî Ġstikâmet‟in de bir emir ve
gereği olduğu için, mümkün mertebe, parti ve Ģahıs isimlerini zikretmemekte
ısrarlı olmayı da tercih ediyorum.
Birlik ve berâberliğimizin kuvvetlendirilmesi için, çok çalıĢma
metotları olabilir. Benim seçmiĢ olduğum yöntem, bir bilim adamı olarak,
daha çok gerçekleri araĢtırma alıĢkanlığımdan dolayı olsa gerektir ki, hep
gerçek ve doğruları araĢtırıp, zıtlarının zarârını ve yıpratıcılığını gösterek,
onları yaymaya iliĢkin bir çalıĢmaya dayanmaktadır.
Burada da kiĢilerin pozisyonlarının, geçmiĢ kısımlarda bahsetmiĢ
olduğum, çıkrıktaki kiĢilerin birbirinin zıddı durumundaki gibi olduğuna
dikkat ediniz!
Hayâtımızda hiçbir kere, kendi Ġslâm Ve Öz Kültürümüz, doğ-ruürüst
öğretilmemiĢ nesiller olarak, her birimiz, Ġnönü‟nün bu Tahribat Ve Tahrifatı
nedeniyle, yarım birer insan olarak yetiĢtirilmiĢ durumdayız. Ne zaman ki,
üniversitenin ilk yıllarında, Atatürkçü geçinenler tarafından, bana revâ

452
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf,
En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

456
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

görülen, bir zulüm sâyesinde453, Allah‟a (CC) hamt olsun ki, gözüm „faltaĢı‟
gibi açılıvermesin mi?
O günlerden beri, akademik çalıĢmalarımla paralel yürüttüğüm, özel
inceleme ve çalıĢmalarımda bir de ne göreyim! Bunca gayretlerimin sonunda,
Ġnönü‟nün Milletimize dayatmıĢ olduğu, dar ve bâtıl fikir dünyâsı karĢısında,
Matematiğin aksiyon ve teoremlerinin ince sırlarının dahî kaynağı olduğu,
bir Hak Deryâsı ile karĢı karĢıya olduğumu, artık görmüĢ bulunuyorum.

ĠĢte, Ġnönü Zihniyeti‟nin beğenmediği, asîl Türk Milletinden olanlara bir örnek!

Hemen Ģunu belirtmeliyim ki, benim gibi, câhillik yıllarını yaĢayıp,
onun içinde uzun bir süre bocalayıp kaldıktan sonra da ardından, öyle ya da
böyle bir Ģekilde, hak (doğru) yolun farkına vararak, gerçekleri araĢtırıp
bulamayanların, aradaki farkı anlayıp, onun bilincinde olmaları, her zaman,
mümkün müdür?

453
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim
Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ġnönü‟nün Kültür düĢmanlığını görüyormusunuz?

http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi/

Bu da Kültürümüze ve değelerimize karĢı baĢka bir düĢmanlık çeĢidi değil mi?
http://www.hacamatanadolu.com/sayfa.php?sayfa=20&/

Sözün Kısası
Onun için sözün kısasına gelelim: Bir an önce, „bağcıyı dövmekten‟
vazgeçip, „üzüm toplamaya‟, samîmi olarak niyet etmeliyiz!
Senaryodaki bilgisiz öğrencilerin veyâ beceriksiz Matemetik
hocalarının, iĢlemlerde hatâ yapan ya da ölçülere uymayan, iĢadamı, bilim
adamı veyâ mühendislerin, noksan, hatâlı, verimsiz, ilkel iĢlerine bakarak,
bizzat Matematik Bilimi‟nin çağdıĢı olduğundan söz etmek, ne derece akıl
kârıdır?
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ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz?
Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız?
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Vah, vah! Neler çektirmiĢ bu Ġnönü Zihniyeti vatandaĢlarımıza!
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ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz?
Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız?

Hele Ģimdi bu senayonun, yukarıdaki kaynaklarda anlatıldığı gibi,
geçmiĢte gerçekten Ġnönü ve Hempaları tarafından, Ġslâm için uygulandığı
düĢünülürse:
O zaman, hem insanlarımızdaki mânevî tahribat ve tahrifatın
derecesinin (düzeyinin) biraz daha yakından anlaĢılmasının mümkün olacağı
görülür; hem de „Neden Ġnönü bir tek?” sorusunun çağrıĢtırdığı gibi,
Ġnönü‟nün tek olmadığı, tersine, bu organize edilmiĢ mânevî tahribat ve
tahrifatın yapılması için, meselâ Ġnönü‟nün, mânevî tahribat ve tahrifatının
günümüzdeki en verimli sonuçlarından biri olarak, Türkiyemizi iĢgal etme
çılgınlığına giriĢmiĢ bulunan, Paralel Yapı gibi, mükemmel hazırlanmıĢ, bir
taĢeron kadrosunun bulunduğu da, daha kolay anlaĢılır.
Bu menfur plânların uygulanmayıp da, sırf Vatan ve Millet için
çalıĢıldığını düĢündüğümüzde, Dersim katliamları dâhil, geçmiĢ kısımlarda
bahsedildiği gibi, katledilen, telef edilen binlerce Türk ve Kürt vatandaĢları
ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir ne
büyük Devlet Adamlarımızın çıkarak, Türkiye‟mizi nasıl bir Birinci Sınıf
Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını, Ģimdi daha kolay tahayyül edebiliriz.
Bütün bu icraatları sırasında, en yüksek görev ve yetki sâhibi iken,
Atatürk‟ü dahî zehirletmeye teĢebbüs edecek454 kadar, gözü dönmüĢ Ģekilde,
kötü amaçlar taĢıdığını düĢündüğümüzde, bendeniz asıl, “Neden inönü bir
tek?” sorusunun sorulmasına hayret ediyorum, doğrusu!
Sâhi, bu soruyu bana soranlar, kimler?
Bunlar, hiçbir Ģey bilmiyorlar mı, dersiniz? Yoksa bunlar da mı
„Brütüs‟?
2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de beni, 1960‟lı yıllarda sınıf
arkadaĢım olan, bir arkadaĢ aradı, “Ġnönü hakkında yazdığın için arkadaĢlar
sana kızıyorlar”, demesin mi?
Eğer bunlar da, gerçekten „Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını
kaybetmemiĢlerdir!
Yâni bu ĢaĢkınlar, Ģimdi benim açıklamaya çalıĢtığım, asıl
Milletimiz‟in maddî ve mânevî varlığını sürekli olarak zehirleyen, kaynağı
görmeyip de, aslında milyonlarca zehirlenmiĢ, mâsumlukta payları
454
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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olabilecek, benim gibi, kurbanlardan mı baĢlamak istiyorlar? Bu ne biçim bir
mantıktır?
Hiç, böyle bir mantık olur mu?
Bunlar akıllarını kullansalar, kendileri gibi, benim gibi, hattâ Orta
Öğretim‟deki bütün pırlanta hocalarımın da, Ġnönü Zihniyeti‟nin birer
kurbanı olduklarını hemen anlayacaklardır.

Orta Öğretim‟deki bütün pırlanta hocalarımın 15‟ten fazlası bu resimde
görülmektedir. Onlar da benim gibi birer Ġnönü Zülmü kurbanıydılar, Ģüphesiz!

ġimdi bu düĢüncesiz arkadaĢlarım, hepimizi mâneviyatsız bırakan
yolu açan, Ġnönü Zihniyeti‟ni bırakarak, Örneğin Orta Öğretim‟deki, bu
pırlanta hocalarımı mı ya da her biri birer kurban olan, akadaĢlarımı mı
eleĢtirmemi istiyorlar? Bu ne mantıksızlık, böyle? An-layamıyorum, doğrusu!
Doktor, hâkim veyâ mühendis olabilirsin ama aklın dumura uğramıĢ,
DNA‟ların değiĢmiĢ olarak, mantığın böyle bozuksa olursa, daha varlığının
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sebebinden bile haberin yoksa, sükût etmiĢ bir akıl ve bozuk bir mantıkla, bu
kariyerlerin oluĢu neye yarar ki?
Tekrar tekrar vurguladığım gibi, bu basîretsizlikler sebepsiz değildir!
Bu tutarsızlıklar, aslında, birer hastalık belirtisidir. Bu hastalığın adı da, yine
insanlarımızın, maddî ve mânevî boĢluklara sürüklenmelerinin sonunda
oluĢan, güncel adıyla ideoloji, bilimsel adı ile ise, R-Kompleks hastalığı ve
DNA dönüĢümüdür.

Ġmamın biri, “Bizi okumuĢların Ģerrinden koru” diye duâ etmiĢ… Siz
Ġnönü‟nün bu kadar tahribatından din adamlarının da nasiplerini almadığını
mı zannediyorsunuz?AlmıĢ olduğu tam da bu Zihniyetin düĢlediği câhillik ve
periĢanlıkla uymlu değil mi, yâni?
Bu cümlede neyin anlatıldığını, yalnızca tahsil ile anlamak mümkün
değildir. ĠĢte örneği bu değil mi?
Tahsile ek olarak, örneğin, blimden baĢka Ġslâmî alanda da, benim
gibi 40-50 senelik bir araĢtırma birikimine sâhip olmak gerekiyor k, iĢte o
zaman oup bitenler konusunda nelerin ne Ģekilde dönüĢüm geçirdiğini bir
parça anlamak mümkün olsun!
Bendeniz, hem bir bilim adamı olmam ve hem de Ġslâmî alanda 40-50 senelik
bir araĢtırma birikimimin olması nedeniyle, imamın bu “Bizi okumuĢların
Ģerrinden koru” cümlesinden hemen ilkbakıĢta Ģunu anlıyorum, bendeniz…
Ġmam, “Bizi okumuĢların Ģerrinden koru” demesiyle Ģunu demek istemiĢtir:
Bu cümlesiyle imam, “Bizi, yalnızca dünyâlaĢmaktan koru” demek
istemiĢtir. Cümlenin püf noktasını Ģimdi anlatabildim mi
Asıl esâsı söylemek gerekirse, temelleri Ġnönü tarafından atılan Ġslâm
KarĢıtlığı nedeniyle, ortaya çıkan bu kutuplaĢma ortamında, nasıl ki aydın
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geçinenlerimizin Ġslâm konusundaki zır câhillikleri gibi, çoğu din
adamlarımızın da bilimsel konularda bilgisiz olduklarını söylemek
gerekiyor…
Öyle ki, aydın geçinenlerimizin ilim kelimesinden duydukları allerji
gibi, çoğu din adamlarımızın da bilim kelimesinden allerji duyduklarını
bendeniz tecrübe etmiĢ olarak çok yakından bilmekteyim.
ġimdi bu noktada, baĢınızı ağrıtıyorum, ama konunun bilimsel asıl
açıklamasına girmeden ayrılmamızın da doğru olmayacağını zannediyorum:
Ġnsanın beyin fonksiyonları ile DNA yapıları, hem inanıĢ ve hem de
yaĢam ve çevresel etkilere göre, bilimsel olarak bulunan sonuçlar açısındn,
yeniden Ģekillenmektedir.
Doğal yaratılıĢın dıĢındaki bu yeni Ģekillenmelere bilim, hastalık
tanımını koymuĢtur. Buna göre, Kültürel dönüĢüm dıĢında, Ġnönü
Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının beyinlerine yerleĢtirmiĢ olduğu, bilimsel
hastalığa R-Kompleks hastalığı denmektedir.
Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA
https://www.facebook.com/notes/tuncay-erciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpyeoy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Finika%C5%9F%C4%B1yan-adam-ve-da/10156796098050201/ YA DA
http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--rkompleksi/Blog/?BlogNo=533053
Amigdala‟dan Daha Ötesi…
http://mtemiz.com/bilim/AMĠGDALA‟DAN%20DAHA%20ÖTESĠ
….pdf
Ġdeolojik Belirtiler
Ġnönü Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının temel unsuru, Batılıların
yaĢam ve kültürlerine uyum sonucu olarak, dünyâlaĢma ve eğlenme yâni
dünyâdan kâm alma hedefidir. DünyâlaĢmanın temel unsuru ise, inançsızlığa
dayanır.
Ġnançsızlık, Âhiret kavramının reddidir. Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm‟ı
yasaklamasındaki esas neden budur. Bu nedenle, Ġnönü Ve Hempaları
uygulanıĢı açısından, aslında inanç serbestliği diye, ilk kez Fransa‟da
tanımlanan lâikliği, onun kelime anlamı olan, „inaçsızlıkdinsizlik‟ olarak
yorumlayıp uygulamıĢlardır. Ġnönü Zihniyeti, Batı tarafından Türk Milletini
dönüĢtürmek üzere görevlendirildikleri için, lâiklik kılıfı altında, Ġslâm‟ı
yasaklayarak ve/ veyâ yasaklatarak, bu hâince görevi baĢaracaklarını
sanmıĢlardır.
Bir Milleti yıkmanın en kolay yolu, o Milleti, Kültüründen
uzaklaĢtırmak, ona düĢman etmektir. Bunun da en kolay yolu, o Milleti, en
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az, dini ile dilinden uzaklaĢtırmak, kültürüne düĢman etmektir. Foullie de
öyle demiyor mu?
Gerçekten bakınız Foullie ne diyor:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir455.”
Yazılarımda, „Kültürümüz‟ dendiğinde özellikle baskınlığı nedeniyle, daha
çok, Din, Dil ve Târihî Değerlerimiz‟in kastedildiği açıktır.

Ġslâm Ģuûru budur, iĢte!

ġimdi, Ġnönü Zihniyeti‟ni, bu kıstaslara bakarak, bir kere daha
düĢünelim. Ne görüyoruz?
Bizzat yaĢamıĢ ve / veyâ elde etmiĢ olduğum, tecrübelerime göre,
sağda ve soldaki Ġnönü Zihniyeti ile Batı kulübü üyeliklerinde bulunanların
hedefleri, dünyâlaĢmıĢ Batılıların hayat tarzları değil mi?
Evet!
Bunlar, dünyâlaĢmıĢ Batı ahlâkı için yanıp tutuĢuyorlar mı?
Evet!

455

(BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul)
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Ġslâm‟a düĢmanlıkları456 var mı?
Evet!
Bunlar, Târihimizi redd-i miras etmiĢler mi?
Evet!
Bunlar nazârında Müslüman mü‟minler, gerici mi?
Evet!
Bunların sevdikleri yalnızca Batılıları mı?
Evet!
Bu kadarı yetiyor, zâten! Gerisini daha uzatmaya gerek yok!
Ġnsanın beyin fonksiyonları ile DNA yapıları, hem inanıĢ ve hem de
yaĢam ve çevresel etkinliklere göre, bilimsel olarak, yeniden Ģekillenir /
Ģekillenmektedir.
Doğal yaratılıĢın dıĢındaki bu yeni Ģekillenmelere bilim, hastalık
tanımını koymuĢtur. Buna göre, Ġnönü Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının,
bireylerinin beyinlerine yerleĢtirmiĢ olduğu, bilimsel hastalığa R-Kompleks
hastalığı457 denmektedir.
Bu hastalığın, hasta olanlardaki, pratik belirtilerine gelince:
- Hasta olan kiĢi ayrıĢmayı, kutuplaĢmayı hem sever, hem de teĢvik
eder,
- Hasta olan her bir kiĢi tutum, davranıĢ ve tepkilerini birer patern
durumuna sokarak, onları sloganlaĢtırır…
-Ġlk kez tanıĢtıkları ya da karĢılaĢtıkları bir kimseyi Ģöyle bir
yokladıktan sonra, hemen onun sınıfını belirlerler. Eğer bu kiĢi, kendilerinin
kafa yapısındaysa, kendilerinden sayarak, o kiĢiyi hemen benimserler. Tersi
çıkarsa dıĢlarlar, dıĢta tutarlar…

456
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
457
Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA https://www.facebook.com/notes/tuncayerciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yanadam-ve-da/10156796098050201/ YA DA http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--rkompleksi/Blog/?BlogNo=533053, En Son EriĢim Târihi: 19.07.2016.
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Bu davranıĢları onlarda, ara renklerin, ara ölçülerin olmadığını, siyah
ve beyaz gibi, yalnızca iki renge sâhip olduklarını gösterir. Beyaz renge
girenleri, sanki „ON-Açık‟, siyah renge girenleri ise, „OFF-kapalı‟ anahtarın
fonksiyonuna benzer olarak, ya kabul ya da ret etmektedirler. Bu Ģekilde
birisin kabul etmiĢlerse, bundan sonra, ondan hep kendi davranıĢlarını
beğenmelerini, „halk tâbiriyle‟, kendilerine hep „yağcılık yapılmasını‟
beklerler. Eğer bunlara uymayan çıkarsa, muhtemeldir ki o kiĢi, yakın
zamanda dıĢlanacaktır.
- Bunlar eleĢtirilmekten, tenkit edilmekten hiç hoĢlanmazlar.
- Ülkemizde toplumumuzun kesimleri arasında, birbirlerine Mahalle
Baskısı uygulayan kesimlerin baĢında, bu Zihniyet gelmektedir.
- Bu Zihniyet mensupları, bizzat yaĢayamadıkları, uyamadıkları ya da
uygulayamadıkları, örneğin „insan hakları‟ ya da özgürlük gibi, Evrensel
kavram veyâ gerçekleri ya da seçilen ve / veyâ kendi durumlarına ya da
amaçlarına uygun düĢen, bâzı vicdânî durumlarla; fakirlik, yoksulluk gibi bir
kısım insanlar için kaçınılamaz durumları sloganlaĢtırmakta ve / veyâ
istismar etmekte o kadar çok usta olmuĢlardır ki, bu konulardaki
ikiyüzlülüğü, öyle bir mahâretle kullanırlar ki, ĢaĢırır kalırsınız!
Ġnsan, böyle bir durumla karĢılaĢtığında, gerçekten ĢaĢırıp kalıyor…
Atatürkçülükleri de, bilimsel açıdan, yalnızca bu istismar hastalığı içine
girmektedir458. Siz de inceleyiniz, göreceksiniz ki, samîmi Atatürkçülük de,
örneğin Menderes gibi, yalnızca Ġnönü Zihniyeti dıĢında olanlarda
bulunmaktadır.
Meselâ özgürlük için olan, samîmiyetsizliklerine bir örnek vermek
gerekirse, burada aklıma gelen, birisini hemen aktarabilirim:
Bunların dünyâlaĢma hedeflerinin esaslarından olan, özgürlük
kavramını da, her an birbirlerinin Mahalle Baskısı altında oldukları için,
yalnızca kendi nefsî istekleri için algıladıklarından dolayı, bu kavramı
kullanan, baĢkalarına aslâ tahammül edemezler; tıpkı benim, Ġnönü hakkında
belgelere dayalı olarak, araĢtırma yapıp yayınlama hakkımı kullanmama
tahammül edemeyerek hemen, yukarıda da bahsedildiği gibi, „Ġnönü
hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar‟ tepkisiyle, beni kendi
458
Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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paralelleri içinde tutma amaçlı olarak, yapılan îkazda olduğu gibi… Hattâ bu
yüzden içlerinden beni 50 yıllık arkadalığa, dostluğa rağmen, Face Book
arkadaĢlığından dahî silenler çıkmadı değil…
Onların bu tür davranıĢları da, aslında, mâruz bulundukları, o Rkompleks hastalığının bir sonucudur. Bu nedenle, bu Zihniyet‟in tedâvî
olmalarını sağlamayı baĢarabilmek için, açıklamalarımızı sabırla sürdürmek
zorundayız…
R-Komplek Hastalığı
Bunlar, Bizim „Brütüs‟ gibileri, belki de, yukarıda zikretmiĢ olduğum,
“Eğer, gerçekten „Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını kaybetmemiĢlerdir!”
cümlemi de, hastalıklı kafalarıyla, „iĢ olsun kaabilinden konmuĢ‟ bir cümle
zannedeceklerdir ya, yine…
Böyle olunca da sonuçta, bilimsel ve belgesel gerçekler hakkında bu
kadar dil döktükten sonra, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmün-ker459„ Ġlâhî
Kânunu gereğince, en azından, „bir çuval incir ümidim suya düĢmesin!‟ diye,
o cümlenin de, yine Ģu anda, bilimsel sonuçlarına değinmeden
geçemeyeceğimi anladığım için, Ģimdi sözü zorunlu ola-rak, biraz daha,
uzatma ihtiyâcını hissetmiĢ bulunuyorum.
Tam bu noktada diyebilirim ki, “Akıl hastası olarak, akıl
hastânelerine düĢenler, yalnızca akıllarını kaybedenlerdir. Hâlbuki dıĢarısı,
akıllarından baĢka her Ģeylerini kaybetmiĢ milyonlarca ideoloji kurbanları
ile doludur.” sözü yine aklıma geldi.
Bu noktada, yine beni yeni bir korku daha basmasın mı?
Çünkü bir ideoloji kurbanının bu sözümü de, „bâzı ideoloji
kurbanlarının iddiâ ettikleri gibi, akılsız değilmiĢim, aklım varmıĢ ya da her
Ģeyi akıl süzgecinden geçiriyorum, iĢte…‟ diyerek, kendi lehine
yorumlamasının yüzdesi de o kadar fazla ki! Onun için bu korkudan da emin
olmam gerekiyor, yine burada da!
Bu yüzden bu hususta tekrar, konuyu ayrıca tekrar uzatacak gibi, yeni
bir durum daha doğmuĢ bulunuyor hâliyle, Ģimdi tekrar, benim için… Çünkü
459
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com
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her Ģeyi kaybolmuĢ, bir ideoloji kurbanı demek, Canan Karatay Hoca‟nın
dediği gibi, kurbanın aklının her hususta, fonksiyonsuz kapalı bir Ģemsiye
durumunda olması demektir. Canan Hoca, faal ve iĢlevsel fonksiyonlarını
normal bir Ģekilde yapan bir aklı, açık bir Ģemsiyeye benzetmektedir. Bunu
burada yine biraz daha açarsak, ideolojik bir kiĢinin durumunu biraz daha
iyi kavrayabiliriz:
Akılları dumura uğrayarak kısa devre olmuĢ ve fonksiyonsuz kalmıĢ
olan, ideolojik kiĢiler, ellerinde kapalı Ģemsiyeler bulunan, insanlar
gibidirler. Aklı, fonksiyonsuz kalmıĢ olan böyle bir kiĢi ya da elinde kapalı bir
Ģemsiye tutan bir kiĢi için, bilimsel açıdan, akıl veyâ Ģemsiyeye iliĢkin
olarak, varlık-yokluk testi uygulandığında, bilimsel test sonuçları, bu
kiĢilerde, sırasıyla, fonksiyonsuz akıl veyâ kapalı duran Ģemsiyeye iliĢkin
olarak, „mevcûttur‟ sonucunu verir. Ama bu sonuçlar, aklın ya da
Ģemsiyenin, bilimsel olarak fonksiyonunu yerine getireceği hakkında, bir
bilgi veremez.
Bu açıdan bakıldığında, akılları dumura uğrayarak kısa devre olmuĢ
ve fonksiyonsuz kalmıĢ olan, ideolojik kiĢilerin durumları, aynen, ellerinde
kapalı Ģemsiyeler bulunduğu hâlde, yağmurlu havalarda ıslanmaktan
kurtulamayan, sırılsıklam ıslanan, insanlar gibidir. Bunun bilimsel ya da
teknolojik açıklaması, aklın kısa devre edilerek, iĢlevsiz bir duruma
sokulmasıdır.
Nasıl mı, kısadevre?
„Nasılını‟, elbette, bilimsel açıdan, biraz daha detaylı anlatmak
zorundayız, Ģimdi!
Önce, Rahmetli Ayhan Songar‟ın bir eserinde geçen, Rusların Ģöyle
bir araĢtırmasından bahsetmek istiyorum:
“Ġnsan beynindeki hücreler, yaĢlandıkça yavaĢ yavaĢ azalmakta,
düĢünce kapasitesi ve zekâ da törpülenmektedir. 80 yaĢına gelen insanın
zekâsı, 12 yaĢındaki bir çocuğun zekâ seviyesine düĢmektedir.”
“Ancak bu beyin hücreleri, aralarında bir takım bağlantılar
yapmaktadırlar. Bir hücre en az on, en fazla binlerce hücreyle iliĢki
kurabilmektedir. Bu, insan beyninin düĢünme gibi aktif faâliyetlerine
bağlıdır. Dolayısıyla bu bağlantılar, insana tercih ve düĢünce çeĢitliliği
sağlamaktadır. Rusların araĢtırmasına göre, eğer insan, zihnini sürekli
olarak yeni durumlarla karĢılaĢtırıp çalıĢtırmazsa, zamanla kullanılmayan
yollar dumura uğramakta ve böylece beyinde organik bir tahrîbât ortaya
çıkmakta, düĢünce kâbiliyeti azalmakta ve insan bunamaktadır.”
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Elbetteki, nöron hücrelerinin pasif bırakılmasıyla olacaktır, akılların
dumura uğratılarak devre dıĢı bırakılması… Peki, „pasif bırakmanın yöntemi
nedir?‟ diye, sormayacak mısınız?
Zihnin, sürekli olarak, yeni durumlarla karĢılaĢıp, nöron hücrelerinin
yeni bağlantılar kurmasının kısa târifinin, düĢünme fonksiyonun
geliĢtirilmesi olduğu, unutulmamalıdır! BaĢka bir ifâdeyle, bir insan ne
kadar çok düĢünürse, nöron hücreleri çevreyle dandirit bağlantıları
geliĢtirerek, o kadar çok iliĢki kurar.
Bu münâsebetle anti parantez olarak, Ģu soruyu sorarak, düĢünmenin
fazîleti hakkındaki önemli bir kapıyı da, yeri gelmiĢken, aralamıĢ olalım:
Ġslâm‟da insanlara hizmet yolunda olumlu konulardaki düĢünmenin ne büyük
bir nâfile îbâdet olduğunu hiç biliyor muydunuz?
Günümüzde, nöron hücrelerinin pasif bırakılmasının yol açmıĢ
olduğu hastalığı bilim adamları bulup, adını da, R-Komplek Hastalığı olarak,
artık koymuĢ bulunmaktadırlar. R-Kompleks, Sürüngen Beyin Bölgesi
demektir. Fonksiyonel olarak ise, R-Kompleks demek, kitle veyâ grupların
beyinlerindeki “ilkel içgüdüleri uyararak mantıklı düĢünmeyi baskılamak”
demektir.
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Nereden nereye gelmiĢiz? Meğer Dünyâ çok çabuk dönüyormuĢ!

Bilim adamları, Allah‟tan (CC) baĢkasına kulluğu kabul ederek,
akıllarını onlara teslim edenlerin, onların kültürlerini benimseyerek, akıllarını
pasif duruma getirip, tembelliği seçenlere vermiĢ olduğu cezânın adını, iĢte,
yukarıda bahsedildiği gibi, bulup vermiĢlerdir.
ĠĢte, görüyorsunuz, bu Ģuursuzlukları nedeniyle, Allâhü Teâlâ onları,
„ilkel içgüdülerini‟ teslim ettikleri düĢmanlarımızın, bu Ģekilde, kontrol etme
zilletine düĢürmektedir.
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Allah (CC) kimseye zillete düĢürmesin!
Güncel anlamda,”ilkel içgüdüler‟ sözünden ne anlıyorsunuz? Bu
sorunun cevâbını, konumuzun asıl ana fikrinin anlaĢılması için, biraz açmak
gerekiyor:
Bir Müslüman mü‟mine göre en mantıklı düĢünme, Ġslâmî Ġstikâmet
doğrultusunda geliĢen düĢünmedir. En ilkel görüĢler ise, Ġslâm, Ġslâmî ve
Kültürümüz dıĢındaki görüĢlerdir.
YaklaĢık 1300 yıllarından sonra, özellikle Batı destekli yoğun kafa
yıkamalar sonunda, Müslüman olmayan Batılılara, genel olarak da,
Memleketimiz‟deki Ġnönü Zihniyeti‟ne göre, “ilkel içgüdüler‟ sözünden,
Ġslâm, Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürümüz anlaĢılmaktadır.
Konumuz açısından toparlamak gerekirse, Türkiyemiz‟de Ġslâm,
Ġslâmî Ġstikâmet veyâ Kültürümüz anıldığında, Ġnönü Zihniyetlilerin
kafalarına, genel olarak kafa yıkamalarla, ilkel olduğu biçimde yerleĢtirilmiĢ
olan, bu değerlerimiz, R-Komplek Hastalığı nedeniyle, bu zihniyetin
kafasındaki bütün nöron hücrelerini, ister istemez, pasif duruma
düĢürmektedir.
ġimdi örneğin düĢününüz, meselâ doktor olmuĢ ama R-Kompleks
hastalığı nedeniyle aklının, Ġslâmî Ve Kültürel konularda, durduğunun,
Nöron hücrelerinin hiç faaliyet göstermediğinin, yâni kısaca hasta olduğunun
farkında değil… Üstelik anlatılanları da anlamıyor… Neye yarar ki!
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Batılıların En BaĢarılı
Projesi
Bu bilimsel gerçekten hareket ederek Batılılar, önce kitle veyâ
grupların kafalarındaki düĢünce yapılarını istedikleri yönde değiĢtirip, ondan
sonra da bu kitle veyâ grupların beyinlerindeki, “içgüdüleri uyararak
mantıklı düĢünmeyi baskılamaktadırlar. Bu tür yönetme metoduna „RKompleks ile yönetmek‟ adı verilmiĢtir. GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ
olduğumuz, Yeni Dünyâ Düzeni‟nin temel felsefesinde de bu yönetim tarzı
yatmaktaydı…
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Yalan yok… Yukarıdaki resimleri görüp okuyunca, Vatan Ve Millietimiz‟in
geleceği adına sevinemeyen ya da sevinen Ġnönü Zihniyeti‟ndeki kiĢileri bilme ve
tanıma merâkım birden artmaktadır…
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Resimde görüldüğü gibi, Ġnönü Zihniyeti tarafından, Batılı emperyalistler karĢısında
rezil bir duruma düĢürülmüĢ olan Müslümanların, bugün yeniden dirilip, silkinip
tekrar ayağa kalkmasıyla, bâtıl üzerine kurulu tüm Batılı devletlerin tepetakla
olacakları günlerin baĢlamıĢ bulunduğu anları yaĢıyoruz, bu sıralarda…

Öyle ki, ERDOĞAN‟la birlikte, ihtilâl yapma / yaptırma imkânlarını
da kaybeden Batılıların, Yeni Dünyâ Düzeni de epey yara almıĢa benziyor,
böylece bugün... Bu bir rekor sayılır...
Bakalım, Cumhûriyet Dönemi‟nin bu en anlamlı rekoru, bundan
sonra, tekrar kırılabilecek mi?
Ġnönü Zihniyeti ve doğurduğu, bir bakıma onun devamı olan Paralel
Yapı, Batılıların son yüzyılda biz Türklere uyguladıkları, en önemli
projelerdendir. Cumhûriyet kurulduktan sonraki dönemlerde, Bu Proje‟nin
geleceği ve gelecekte uygulanabilirliği konusunda, Batılıları en çok hayal
kırıklığına uğratan, Yönetici ve / veyâ Cumhur-baĢkanı ise, Ġslâmî Ġstikâmeti
kendisine, en kararlı bir Ģekilde, referans seçtiğini açıkça ve cesurca belli
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eden, onun gerçek ölçülerini Ģecaatle460 uygulamaya gayret gösteren,
Ģimdilik, Recep Tayyip ERDOĞAN olmuĢtur.
Batılıların, Milletimiz‟in aleyhine olgunlaĢtırdıkları, En BaĢarılı
Projesi Ġnönü Zihniyeti‟dir. Ġnönü Zihniyeti‟nin En Hâin Ürünü ise, HaĢhâĢî
de denilen, içimizdeki Palalel Yapı olmuĢtur. Çünkü, Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı
nedeniyle, insanların yıllarca boĢ kalmıĢ kafaları, Batılılar tarafından
safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar bu câhilleĢtirme iĢini, organize
ettikleri, günümüzdeki HaĢhaĢîler, IġĠD ve Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı
örgütleri vâsıtasıyla, her zaman, iĢtahla ve harâretle yürütmektedirler. Ġslâmî
görünümlü olan ama Ġslâm‟ı sıfırlamak üzerine tasarlanmıĢ olan, bu
örgütlerin içinde öyleleri vardı ki, Müslüman Milletimiz bunları, çok yakın
zamanlara kadar, hep kendinden sayma tuzağına düĢürülmüĢtür.
Ġnönü‟yü Ġslâm düĢmanlığına hazırlayanlar da, yine Ġslâm‟ın, çağ dıĢı
Ģeklinde, kafalara yerleĢtirilmesini baĢarmıĢ olan Batılılardır. Bugün Ġnönü
Zihniyeti‟nin Batı ile paralel davranmasından, bunu hâlâ anlayamıyor
muyuz?
Palalel Yapı‟nın hâinlikleri, Devletimizi emperyalistlerin emir-lerine
amâde kılmak için, 15 Haziran 2016 târihinde kalkıĢtıkları, darbe teĢebbüsü
ile yüzde yüz belgelenmiĢ bulunuyor.
Sâhi bunları hâlâ anlayamıyor muyuz?

460
Ģecaatle: SavaĢta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak, üstün değerleri korumaya yönelten
ruhsal yetenek anlamında bir ahlâk terimi. Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/secaat/, En Son EriĢim Târihi: 13.07.2016.
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ĠNÖNÜ ZĠHNĠYETĠ ÂBÂD OLABĠLECEK MĠ?
Özler:

Söylenmesi bir mü‟mine yakıĢmayacak “pezevenk” ve veyâ “domuz” gibi
sözlerin hakâret amaçlı olmaktan ziyâde bendeniz, hiç olmazsa bilimsel tasvire katkı
yaptıklarını varsayarak diyorum ki, Ġnönü, eĢini KurtuluĢ SavaĢı‟nda Ġzmiri iĢgal
eden, Yunanlılar‟ın BaĢbakanı Venizolos‟un koluna takıp, arkadan tâkip etmekle o
kadar mutlu görünüyor ki!
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Bu nokta hemen Milletimiz‟in bir atasözü-Ataformülü aklıma geldi.
Ataformülünde diyor ki:
“EĢini kıskanmayan domuzdur.”
Asîl Milletimiz‟in her bir ferdi, bu ataformülünü mutlaka bilir, bilmese bile
uygular… Öye değil mi? Çünkü Müslüman Milletimiz, Peygamberimiz (SAV)‟in
“Sizin eĢini en kıskanınız benim. Benden daha kıskanç olan ise Allah‟tır!”
hadîsinden, rûhen de olsa, haberdardır!

Solculuk Ve Gerçek Solcular
ġimdiye kadar Türkiye, Türk Solu‟nun potansiyelinden gereği gibi
faydalanamamıĢtır.
Ġslâm Ve Kültürümüz, kapitalizm, ideoloji ve sömürünün karĢısındadır. Kur‟an‟ı Kerîm‟deki, sağcılık ve solculuk ile Batılı anlamdaki
sağcılık ve solculuk, aynı anlamda değildir. Kur‟an‟ı Kerîm‟deki sağcılıktan
maksat, Hak Yol, Gerçek KurtuluĢ Yolu461 yâni Sırat-ı Müstakîm, baĢka bir
ifâdeyle, Doğru Yol‟dur. Solculuktan maksat ise, bâtıl yollardan birisidir.
Bâtıl, gerçeğin karĢısında ne kadar „bozuk yol‟ varsa, onların hepsini temsil
eder.
Türkiyemiz‟de, haksızlık yapıldığında, fakirin, köylünün, iĢçinin
hakkını, gerçekten inanarak samîmi bir Ģekilde savunan, ne kadar „gerçek
solcu ve sosyal demokratlar‟ varsa, bunların hepsi, bilimsel ve / veyâ ilmî
açıdan, kapitalist sömürücü sağcılardan ve masonlardan bir gömlek daha
üstündürler. „Gerçek solcu ve sosyal demokratlar‟, kavramların anlamları
açısından, Ġslâm ve Kur‟an‟a, fikrî açıdan, capitalist olanlardan, daha
yakındırlar.
Ashâb-ı Kirâm‟ın Halîfe Hz. Ömer (RAΩ)‟a, “Doğru yoldan
ayrılırsan, seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.” Ģeklindeki çıkıĢlarıyla,
gerçek solcu ve sosyal demokratların, cesâretleri arasından, belki Ģeklen, bir
fark olmayabilir…
Ama asıl fark Ģuradadır:
Halîfe Hz. Ömer (RA)‟a „… Seni kılıçlarımızla doğru yola getiririz.‟
diyen Ashâb-ı Kirâm, Halîfe‟yi doğru yola getirmek için, uygulayacağı
baskının dozunu ve Ģiddetini ayarlamak adına, baĢvuracakları meĢrûiyetin
kaynağı olan, Ġslâm ġeriatı‟nı biliyor, onu esas alıyordu.
461
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli)
ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20AĢırı%20Uçlar.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20AĢırı%20Uçlar.doc, En Son
EriĢim Târihi: 01.09.2013.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Peki! Günümüzdeki solcu ve sosyal demokratların462 sloganlaĢmıĢ
cesâret ve cüretlerinin, meĢrûiyet kaynağı açısından, temel dayanakları
nelerdir?
ĠĢte asıl fark, bu sorunun cevâbında yatmaktadır:
Bu cesâret ve cüretlerinin temel dayanakları için, solcu ve sos-yal
demokratlarımız, dayandıkları bilgi ve ilhâmlarını, ne yazık ki, Batılı
kapitalizm ve sömürü düzeni ve Eğitimi‟nden almaktadırlar. Bu açıdan da
temelde, yâni bilimsel ve /veyâ ilmî bir çeliĢki içindedirler.
Yukarıda, solcu ve sosyal demokratların eylemlerinin, söylem
düzleminde, Ġslâm ve Kur‟an‟a, Kapitalist Sağcılık‟tan daha yakın olduğunu
söylemiĢtik. Bununla birlikte, bu Zihniyet, geçmiĢte Ġslâm‟a hor bakmıĢ,
çalıĢmalarını bu doğrultuda sürdürmüĢtür. Ayni zihniyetin bu günkü
uzantılarının bir kısmının, Ġslâm ve Kur‟an‟a karĢı görünmemeye çalıĢtıkları
biliniyor. Bir kısmı ise, Ġslâm Ve Kur‟an yoluna karĢı olduklarını
gizlemiyor… Bir kısmı da sessiz kalmayı tercih edyor… Genel olarak
söylemek gerekirse, her taraflarında samîmiyetsizlik ağır basmaktadır.
Ġdealist solcuların eylemleri, söylem düzleminde, her ne kadar Ġslâm
ve Kur‟an esaslarına, kapitalist sağcılıktan daha yakın olsa bile, bunların
fikriyatlarının ilham kaynakları, Batılı bozuk kapitalist ve sömürü düzeninin
olması nedeniyle, bunlar, yüzde doksan dokuzu Ġslâm ve Kur‟an‟a inanmıĢ
bulunan, Milletimiz‟e, güven vermemektedir.
Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız yâni kısaca ikinci tip
atatürkçülerimiz (Atatürkçülüğü yalnızca Ġstismar eden, Atatürkçülüğü
koruyucu bir kalkan gibi kullanan Ġnönü Atatürkçülüğü), yâni kısaca ifâde
etmek gerekirse, günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti, Atatürk Dönemi‟ni izleyen
ġeflik Dönemi‟nde, eğitim ve yönetim konumlarındaki, insanların ve o
dönemin bürokrat ve zenginlerinin, rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla
kazanılan, Ġnönü yakınlığıyla meydana gelmiĢ, „ideolojik seçkin bir sınıfın‟
bugünkü uzantısını meydana getiriyorlar. Bu Zihniyet, Halkımızın
çektiklerinden, sıkıntılarından, açlıklarından ve sefilliklerinden haberleri
olmayan, onların çektiklerini bilmeyen, bilseler bile, bir çâre üretmeyen,
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.08.2013.
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böylece fakir düĢürülmüĢ Halkımıza göre, „bir eli yağda bir eli balda olan‟
bir zihniyettir.

Aklı olanlar için, “Akıl yolu birdir!”

Ġslâm‟da ırkçılık yok ama Ġslâm yoksa, tabiatıyla, cibiliyete çekmek normal
olur, görüyorsunuz!
Ġnönü Zihniyeti‟nin bir kısmı, Müslümanız dediği hâlde, bunlar,
çeĢitli tutum ve davranıĢlarıyla, Ġslâm ve Kur‟an‟ı meĢrûlaĢtırmak
480
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istemedikleri gibi, değiĢik bir fikriyat içinde oldukları Ģeklindeki
görünüĢlerini (imajlarını) ve Atatürk‟ün karĢı olmasına rağmen, arzû ettikleri
eski Rusya modeli gibi, daha katı devletçilik konusundaki sempatik tavırlarını
da, Milletimiz‟in hâfızasından silememiĢlerdir.

Bunlara, PKK‟nın içimizdeki siyâsî temsilcileri diyebilir miyiz? Ha, ne dersiniz?
Bu durum, ‟T.C.‟ kavramının bile ikiyüzlülüklere fedâ edilmesi değil mi!

Nitekim günümüzde, Ġnönü Zihniyeti‟nin PKK ve Ermeni seviciliği
de, zâten bu ikiyüzlülük görüĢünü, bilimsel olarak da, gün yüzüne çıkarmıĢ
bulunmaktadır. Baykal‟ın bile, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, bu gerçeği
nasıl dile getirdiğine, hele bir dikkat ediniz!
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ÖldürülmüĢ bir PKK‟lı…
ġu Cennet gibi Vatan‟da insan gibi yaĢamak varken, yazık ettiniz kendinize! Sizi
maĢa olarak kullananlar, sizi hiç görmüĢ ve düĢünmüĢ de değiller Ģimdi… Bundan
sonra da hiç hatırlamayacaklar…
Ama sizler, onların zâlim hayallerinin peĢinde iĢte böylece yok olup gittiniz… Ġslâm
Ve Kültürümüz‟de bu boĢ yoluna gitmeye “heder oldu” denir. Ġslâm‟da heder
olanların namazları da kılınmaz… Neye yaradı? Yazık değil mi Ģimdi?
Halkımız ise heder olarak gitmeye:
“Akıl Belâsı” diyor… Akıllarınızı kullanamayıp âsîliği tercih ediĢinize insanlık
adına gerçekten üzülüyorum!
Ama Allah‟ın (CC) adâleti oluĢup mazlumun hakkı ortaya çıkacak (verilecek),
devlete baĢkaldırmanın cezâsını da ayrıca göreceksiniz, Âhiret‟te!
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Ataları maymundan gelenler Ģimdilik bir tarafa…
Burada sonuç îtibârıyla, çökenin ne olduğunu bir de siz düĢününüz, lütfen!

Sağlam bir insanla hasta ruhlu bir insan ya da çarkçılıkla dürüstlük hiç bir olur
mu? Bunların hangisin sözü gerçek, düĢününüz, bakalım?

Asîl Milletimize kendini tanıtan, elbette ki yalnızca, o eski BaĢbakan
ve /veyâ Ģimdiki CumhurbaĢkanı değil… O eski BaĢbakan ve / veyâ Ģimdiki
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CumhurbaĢkanı‟nın, icrâ ettiği, gerçek ölçülü görevi sâyesinde içteki hâinler,
Batılı ve Emeni sevicileri, Batılılar için yanıp tutuĢan onların içimizdeki
taĢeronları da, Asîl Milletimize hâlâ, çok güzel bir Ģekilde, kendilerini
tanıtmaya devam ediyorlar… Öyle ki, eski tâbirdeki HAK-Bâtıl
mücadelesindeki hakkın temsilcisini, görünürde sanki, baĢta CumhurbaĢkanı,
bâtılın temsilcisini ise, içte „çarkçı‟ tâbir edilen, bir zat oluĢturuyor.
Aslında net olarak söylenirse, bu Zihniyet‟in Emperyalistler
tarafından, Müslüman Türklüğün, yâni Millîliğin dıĢında ne varsa, o kılığa
kolayca dönüĢebilir biçimde tasarlanmıĢ yetiĢtirilmiĢ olduğunu, bugün daha
net olarak görebiliyoruz.
Ama Ģu da var… Bu Zihniyet, Halkı sevmediği hâlde, onun Kültürüne
„tu kaka‟ dercesine, Halkımız‟dan baĢka, onu da, her fırsatta aĢağıladığı
hâlde, Halkımız‟ı yönetmek için, seçimlerde oy alabilmek gerektiğinden
dolayı, Halkımız‟ın Türk, Türkçe, Kur‟an, Furkan, Cumhûriyet gibi, ne kadar
cezbedici değerleri varsa, onlara sarılıp, onları, çeĢitli Ģekillerde, istismar
etmekte de o kadar usta ve mahâretlidir ki…

Resimde Ġnönü Zihniyeti‟ne iliĢkin bir zulüm örneği

Öteden beri kendilerini seçkin olarak kabul eden, bu Zihniyet,
Milletimiz‟in hassas hissiyatları doğrultusunda, kendilerine çekidüzen
verecekleri yerde, Milletimiz‟in bu özellik ve hassâsiyetlerini, bâzen
bilgisizlik, yetersizlik, hattâ geri kafalılık olarak, yorumlamaktan geri
kalmadıklarına bile rastlamıĢ bulunuyoruz, hâlâ da rastlıyoruz ya…
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Sen, bir taraftan, her türlü özgürlüğü destekliyor görüneceksin fakat
diğer taraftan, özgürlük konusundaki samîmiyetsizliğini, örneğin Vatan Ve
Milletimiz‟in bağımsızlığı ve baĢörtüsü konusu gibi, konulardaki bölücülük
faâliyetlerini, uluorta olarak da, yürüteceksin! Bu ikiyüzlülük, Milleti bir nevî
aĢağılamak onun aklıyla alay etmek olmuyor mu?

Bu söz, Halkımızı aĢağılamak değil midir? Mademki bu asîl ve temiz Milleti
beğenmiyorsun, neden onun baĢına geçip onu idâre etmek isiyorsun?
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Resimde Ġnönü Zihniyeti‟nin sloganlaĢmıĢ amentüsünden maddeler…

Bu zihniyet mensupları, seçkin sınıf kavramının her bir zerresini,
Ġnönü Dönemi‟nden kalan bir hakmıĢ gibi, kafalarının bir tarafında
taĢıdıkları için, Milletimiz hakkında, yukarıda bahsedilen, bu büyük
yanılgıdan, Ģu anda, bile kurtulmuĢ değillerdir. Blâkis bütün ikiyüzlülükleri,
21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde sürdürdükleri, Tayyip DüĢmanlığı Sloganik
ġablonu‟nda, artık tam olarak, açığa çıkmıĢ bulunuyor
Onların
farkına
varamadıkları
kafa
karıĢıklıklarını
ve
samîmiyetsizliklerini, Milletimiz‟in çoğunluğu, böylece çok iyi olarak,
öğrenmiĢ bulunuyor.
Bu nedenlerden dolayı, onlar nezdinde kafası çalıĢmayan Milletimiz,
sol kesime hiç bir kere tam anlamıyla bir salâhiyet vermemiĢtir ve onların bu
kararsız karmaĢık fikriyatlarını sürdürdüğü müddetçe de vermeme kararlılığı
içinde bulunmaktadır.
Türkiyemiz‟de Millet‟e hizmet yetkisinde baĢarının Ģartı,
Milletimiz‟in Kültürünü, içten samîmi olarak, özümsemekten geçmektedir.
Milletimiz‟e hizmet konusunda yakın bir gelecekte, onun Kültürünü samîmi
olarak benimsemedikçe, bu konuda Milletimiz‟e güven vermedikçe,
Milletimiz‟den ayrı düĢünen kesimlerin bir baĢarı elde edeceklerinin ihtimâli
hiç olmayacaktır.
Zâten onlar da, özellikle 2018 yılı îtibârıyla, bu gerçeği çok iyi
kavramıĢlar ve bu yüzden, taktiği çeĢitlendirmiĢlerdir. Yönetime geçmek
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iyidir de… Bu ya olmazsa, baĢka önemli görevler de, elbette, yok değildir.
Bir kere onların taĢeronluk görev ve hedefleri esas olarak, yönetime geçmek
değil, asıl emperyalist güçlerin kendilerine yükledikleri misyonları yerine
getirmektir. Bu misyonlardan biri olarak, bölücülük yapmak da, önemli bir
görevdir. Bunun gereği olarak, meselâ Yeni Türkiye‟nin ilerlememesi için,
Milletin Millî yöneticilerini zayıf düĢürüp, baltalamaya indirgenmiĢ bölümü
de, kendi hesapları adına çok önemlidir. Baltalama gayretlerindeki bu ana
amaçtan baĢka, asıl olan bir ikinci amaçları daha vardır. O da Türkiye
gündeminde kalarak, belki bu yolla, Halkımız‟ın ve Memleketimiz‟in
zenginliklerinin sömürülmelerine devam ederek, menfaat ve hayattan kâm
alma imkânlarını, eskisi gibi, hep canlı tutmaktır.
Zâten ajan iĢbirlikçiler de bu gerçeği çok önceden görmüĢ olmalılar
ki, yanıltılmıĢ birçok kardeĢimiz, yakın olduğu hâlde, seçimi bile
beklemeden, o zamanki Türkiye Gemisi‟nin kaptanını alaĢağı edebilmek için,
özellikle dıĢ güçler tarafından plânlanan, Taksim Gezi Parkı olaylarını,
gözleri kapalı olarak desteklemiĢ bulunmaktadırlar463. Kezâ güç yetirebilmiĢ
olsalardı, benzer niyetlerini gerçekleĢtirmek için, 2018 yılı seçimlerini bile
beklemeye hiç tahamülleri kalmamıĢ gibi görünüyorlardı.
Sonuç
Dolayısıyla sol zihniyetli muhalefet, Halka dönük bir zihniyet
dönüĢümüne hiçbir gerek duymadan, Memleketin kalkınmasına dönük
olarak, hiçbir plân proje hazırlığı yapmadan, ümîdini bu tür dıĢ güç
desteklerine bel bağlamayı hâlâ sürdürmekten vazgeçemiyor. Muhalefetin
yegâne ulaĢmıĢ olduğu, görünüm bugün, bütün fonksiyonlarını Milletin göz
bebeği durumuna gelmiĢ hükümetin, „beyaz dediğine siyah, siyah dediğine
beyaz‟demeye sarfetmekten ibârettir.

Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 27.06.2013.
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Hem Halkımız‟ın Ġslâmî Ve Kültürel âidiyeti içinde, hem de insanlığı yayma
gayretleri içinde… ĠĢte bütün mesele bu! Ama bu durum taĢeron zihniyetli hâinleri
öyle rahatsız ediyor ki!

Bu zihniyetin, Ģimdiye kadar hiç düĢünmedikleri yenilenme
fikriyatını, bundan sonraki yıllarda olsun yenileyerek, Millet‟in beklentileri
doğrusultusunda Ġslâmî Ve Kültürel dönüĢümlerini yapmaları, böylece
alternatif iktidar modeli olmaları, aslında en ideal olanıdır. Böyle olursa
belki, Ģimdiye kadar görüldüğü gibi, geliĢmelere ayak bağı olmaktan
kurtulabilirler. Böylece geleceğimiz için, belki daha daha da parlak günler
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baĢlayabilir. Bu da Milletimiz için katmerli bir potansiyel olabilecektir. Ama
ne yazık ki, ümitli olamıyorum.
ġimdiye kadar, kim olursa olsun, geçmiĢi zulme dayanan kiĢi ve /
veyâ kuruluĢların, gelecekte, âbâd oldukları hiç görülmemiĢtir464.

464
Temiz, M., Hiç Zâlimler Âbâd Olabilirler mi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20ZÂLĠMLER%20ÂBÂD%20OLABĠLĠRLER%20MĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20ZÂLĠMLER%20ÂBÂD%20OLABĠLĠRLER%20MĠ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ĠNÖNÜ ZULMÜNDEN KESĠTLER
Özler:

ġapka zulmünden bir örnek… Asılaların suçları Ģapka giymemek…

Zulüm ÇeĢitleri
Ġnönü Ve Hempaları tarafından Türk Milleti‟ne yapılan zulüm, maddî
ve mânevî zulümler olarak, iki ana bölümde incelenebilir. AĢa-ğıdaki
resimde görülen, zulüm örneği, bu Zihniyet tarafından yapılan, hem maddî
ve hem de mânevî zulümlerden bir tânesidir.
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Ġnönü ve Hempaları tarafından bir ilim adamının asılması, mânevî alanda yapılan
zulümler kadar insan vücutlarının ortadan kaldırılması yönünden de hem maddî bir
zulüm gibi görünse bile, neresinden baksanız, bunlar dayanılamyacak zulümlere bir
örnektir.

ġapka ve baĢörtüsü baĢta olmak üzere, giysilere iliĢkin zulümler,
bilimsel olarak, Giysi Zulmü olarak adlandırılabilir. Biçim ve görünüm ile
ilgili zulümler de bu Giysi Zulmü kavramı içinde değerlendirilebilir.

491
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

BaĢörütüsü zülmünden bir görsel örnek…

Bir de Boraltan Köprüsü Zulmü de var, unutmayınız! Hatırlarsanız,
1945‟te CHP iktidarı, Stalin zulmünden kaçarak, aĢağıdaki resimde de
görüldüğü gibi, Boraltan Köprüsü‟nden geçip Türkiye‟ye sığınan 146
Azarbaycanlı Müslümanı, geri çervirmiĢ, Stalin‟e teslim etmiĢti! Boraltan
Köprüsü‟nden geri dönen, bu 146 Müslümanının hepsi, Türk askerlerinin
gözleri önünde, köprünün hemen karĢı tarafında elleri bağlı hâlde, infaz
edilmiĢlerdi.
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http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/15/boraltan-katliami-belgelerleismet-inonu-azeri-kardeslerimizi-ruslara-teslim-etti/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Boraltan_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC_Ol
ay%C4%B1
http://forum.memurlar.net/konu/1762268/
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http://osmanlldevleti.blogspot.com.tr/2013/11/boraltan-katliam-ismetinonu-azeri.html
Bu zulümler, Türk Milleti‟ne yakıĢmaz ama kendilerine yakıĢtıran Ģerefsizler
o kadar çok ki…
Halkımız‟ın îtibarsız ve değersiz görülmesi de baĢka bir mânevî
zulüm örneğidir. Meselâ Yukarıdaki resimlerin dilinden anlaĢıldığı gibi
Boraltan Köprüsü Faciası da bunun tipik bir örneğidir.
Ġnönü ve Hempaları tarafından Türk Milleti‟ne yapılan zulmün bir
çeĢidi de Târihî tahrifat ya da Kültürel tahrifat olarak düĢünülebilir. Meselâ
aĢağıdaki resmin dilinden anlatılan, tahrifat, bu konu için, bir örnek teĢkil
etmektedir.

Ġnönü zulmünden bıyık kontrolü…

Ġnönü Zihniyeti‟nin bıyık kontolü, mesela Giysi Zulmü kavramı içinde
değerlendirilebilir.
Zulmün hiç iyisi-kötüs, azı-çoğu, önemlisi-önemsizi olur mu? Çünkü
zulüm zulümdür, o kadar… Zulümleri, genel olarak lâf ve söz ile ifâde
ederken, daha çok görsellerin yâni resimlerin dillerinden de faydalanmak
daha gerçekçi olmaktadır.
ġu anda hemen aklıma, Ģapka zulmünden baĢka, yukardaki re-simde
de görüldüğü gibi, bıyık kontrolüne benzer, zulüm çeĢidi de ge-liverdi. Bu da
Giysi Zulmü kavramı içinde incelenebilir.
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2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de beni, 1960‟lı yıllarda Nuri Günay
Hocam‟ın görevlendirmesiyle yıllarca ders çalıĢtırdıklarımdan biri aradı, “Ġnönü
hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar”, demesin mi?
Birileri de “Neden inönü bir tek?” diye soruyor…
Ġnönü Ve Hempaları‟nı değil de suçları ya da hatâları daha az olan onların
kurbanlarını mı yazmalıydım yoksa?

ġapka Zulmü
Ġnönü Ve Hempaları tarafından Milletimize uygulanan zulüm
çeĢitlerinin bir türü, ġapka Zulmü olarak verilebilir.
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Bu Ģehitlerin hepsine Allah (CC) rahmet etsin!

ġapka zulmünden, resim örneklerini de, elbete ki, hemen Ģimdi, merak
etmiĢ olabilirsiniz, değil mi?
O hâlde aĢağıdaki resme dikkatle bakınız! Bakarken de, hem bir
taraftan, bir giysi uğruna insan canına kıyılır mı diye de düĢününüz! Bu
kadar mı, elbette hayır! Bir taraftan da görsellerin dillerini okumaya çalıĢınız
ki, bunların, kafanızdan geçen, düĢüncelerinizle, uyumlu olup olmadığını da,
yine tekrar titizlikle irdeleyinizi, yâni inceleyiniz!

496
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu tarzınızla, böylece bir giysi karĢısındaki insanın değerinin bir
mukayesesine de, bilimsel olarak da, kavuĢmuĢ olursunuz! Öyle değil mi?

Hepsine Allah (CC) rahmet etsin!465.

465

https://www.yeniakit.com.tr/haber/premier-ligin-en-iyisi-secildi-442587.html
Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yâni bir milleti yaĢatan kendi gelenekleri ve binlerce yıldır gelen
kültürüdür. Kültür; Ġnönü Zihniyeti‟nin hayattan kâm almak için, tanımladıkları gibi, Hakkari‟de bâle gösterisi
yapmak demek değildir. Kezâ Kültür; arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağ-daĢlık; Moda‟nın ara
sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde, daha doğrusu bizde demeyelim, her sömürgede böyle sahte çağdaĢ
ve aydın sınıfı yetiĢtirilmiĢtir. Bunlar kendi kültüründen kopup kendi halkından tiksinen, kendi kültürüne
yabancı, ama demokratik görünmek üzere Halkı aldatmak için, arada halkçılık edebiyatı yapan tipler
yetiĢtirilmiĢtir. Sonra da bunlar Türkiye‟nin baĢına iĢte görüyorsunuz nasıl belâ edilmiĢtir / olmuĢlardır.
Tam bir Millet düĢmanı diyebileceğimiz bu Zihniyet‟in Millî değerlerimize karĢı kin ve düĢman-lıklarını,
ayrıca bu arada emperyalist taĢeronluk ruhlarını da, aĢağıdaki Çarkçı‟nın ifâdelerinden sezemi-yor musunuz? Batı
desteğinin ne anlama geldiğini rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Hocamız‟ın ağzın-dan da ayrıca hemen
kavrayabilirsiniz!
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https://www.google.com.tr/search?q=k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu+avrupa+destek+verirse+erd
o%C4%9Fan,+resim&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi61bnGkITeAhXItIsKHS_ZBgIQ7Al
6BAgGEA0&biw=1366&bih=650#imgrc=4JMxCz0lR5KqLM:&spf=1539458543920
Türkiyenin, engeç olarak, 33 yaĢında prof. olan bilim adamlarından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, gerçeği dile
getirmemiĢ mi?

Ġnönü Zühniyeti‟nin iç yüzünü daha dünyâda iken Allâhü Teâlâ, bütün âleme de gösterecektir, iĢte
böyle…
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu dünyâ çapında bir bilim adamımızdı. Kültüre önem verdiği için, Ġslâm Ve
Kültürümüzü açıktan açığa reddi mîras eden, bizim Ġnönü Zihniyeti nezdinde değeri yoktu. Son yıllarda „vatanıma
hizmet edeceğim‟ diye bir üniversitemizde göreve baĢlamıĢtı ama odasına telefon bile bağlamamıĢlardı. Hattâ daha
enteresan bir Ģey daha olmuĢtu:
Türkiye‟de bir Kimya Sempozyumu düzenlenmiĢti. Japonya‟da bir bilim adamı, Oktay Bey‟i de
görürüm diye sempozyuma katılmak için, tâ Ankara‟ya kadar gelmiĢti. Kimya konusunda dünyâ çapında olan ve
Kimya‟ya yaptığı hizmetlerden dolayı, arkadaĢları tarafından Nobel Ödülü‟ne aday gösterilmiĢti. Japonya‟dan
gelen bilim adamı iĢte böyle kıymetli olan Oktay Bey‟i görmek için Ankara‟ya geldiğinde, sempozyumda Oktay
Bey‟i görememiĢti… Çünkü Sempozyum düzenleyiciler, Prof. Dr. Oktay Sina-noğlu‟na değer vermedikleri için,
onu dâvet etmemiĢlerdi.
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Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Türkçe konusunda çok hassastı. Attila Ġlhan ile Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
„Asıl Türkçe Osmanlıca‟dır.‟ diyorlardı…

Ġlhan Selçuk da gerçekleri dillendirmiĢ, görüyorsunuz!
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, aklın yalnız baĢına yanlıĢ iĢler yapabileceğini bildiği için, aklın in-sanın
mânevî değerlerinin merkezi olan gönül tarafından kontrol edilmesi hâlinde, bilimin faydalı o-lacağını iddia ederdi.
Nitekim Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, bilimi, „Matematik+Akıl+Gönül‟ ya da „Bi-lim+Gönül‟ olarak
sembolleĢtirmiĢti. formüldeki „gönül‟, vicdandan daha baĢka mânevî elemanları da içermekteydi. Bu nedenle,
değerli Bilim Adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun birçok yazılarında, “kal-bin kontrolünde olmayan akıldan
hayır gelmeyeceğine” dâir önemli vurguları vardı
Değerli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, kitaplarında Türkiyemiz‟de, Memleketi-mizi
Batılılara peĢkeĢ çekmek için fırsat kollayan köĢe baĢlarına yerleĢmiĢ 200 000 hâin olduğunu yaz-maktaydı.
http://www.milliiradebildirisi.org/turkiyede-hain-neden-cok/).
Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Eski Türkiye‟deki câhillik konusunda Ģöyle diyordu:
“Bizde öyle bir intibâ oluĢmuĢ ki, sanki bilimle uğraĢan insan mânevîyatla ilgilenmemeli... Bu-nun tersi
de var… Bir bilim adamı, biraz mânevî değerlerden bahsedince, Türkiye‟de hemen gerici dam-gasını yer. Peki,
bunlar bilmiyorlar mı ki, Einstein bir taraftan fizik teorilerini kurarken, bir taraftan da Siyonizm üzerine makâleler
yazardı. ġimdi o gerici olmuyor da, biz Gazâlî‟den bahsedince mi gerici oluyoruz? Bize zamânında öğretmemiĢler…
Ama Amerika‟da Gazâlî‟nin eserlerini bulup okuyunca hay-retler içinde kaldım. Kimyâyı Saadet‟i okurken gördüm
ki, Gazâlî bu günkü Batı Dünyâsı‟ndan altı yüz yıl ilerdeymiĢ...”
“Ben bunu Davos‟ta anlattım. ġimdiki CumhurbaĢkanı Özal‟ın da bulunduğu bir milletlerarası
toplantıda Gazâlî‟den, Mesnevî‟den biraz bahsettim. Maddî ve mânevî dünyânın iç içe olması gerektiğini aktardım.
Adamlar öyle meraklandılar ki, ondan sonra bana dört tâne konferans verdirdiler. ĠĢ adamları, birinci mevki uçak
biletleri gönderip beni ülkelerine dâvet ediyorlardı.”.
Nobel'e Aday Türk, Ġnsan ve Kâinât, Sayı 73.
Sinanoğlu, O., Büyük UyanıĢ
http://istihbaratdunyasi.files.wordpress.com/2012/08/oktay-sinanolu-byk-uyan.pdf
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AĢağıdaki resim de yine Ģapka takmadıkları için asılanlara âit…

Her bakımdan zengin olan, Kültürümüz‟ün bir aynası durumunda olan Anadolu kadınının, ço-cuklarını
uyuturken söyledikleri “Ben annemin beĢiğini tıngır mıngır sallar iken, uyusun da büyüsün nînni! … Ninni! …”
demesini siz bir tesadüfe mi bağlıyorsunuz?
Belki de hayır! Bu Milletimizin, bilimden ve bilim adamlarından evvel bile, zaman yolculuğunu hayal
gücü ile sezip yaĢadığını göstermiyor mu? Kıymetli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sina-noğlu‟nun kültür
DNA‟larından bahsetmesine bakılırsa belki de, bu, târihte 16 devlet kurmuĢ olan, Milletimiz‟in o dönemlerdeki
medeniyetlerinin bu günkü torunlarına embriyolojik bir yansımasıdır! Ne dersiniz?
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika‟da iken, Gazâli‟nin Kimyâyı Saadet adlı eserinin tam orijinalini
incelediği zaman, sözüne, „Gördüm ki‟ diye baĢlıyor, „Bu eserini yazdığı zaman Gazâli, Ba-tı‟dan 600 sene
öndeymiĢ…‟ diye de de ekliyordu.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun, yalnızca, Amerika‟da öğrenebildiği Gazâli‟nin Kimyâyı Saa-det‟ini,
bizlere burada, kendi yurdumuzda, neden öğretmediler, neden öğrenemedik veyâhut da neden öğrenemiyoruz?
Vatan Ve Milletini seven her Mü‟min ve Müslüman Türk‟ün bu soruları sorması, sorgulaması
gerekiyor! Özellikle Mü‟min olmayanların bu tür sorulara ve cevaplarına ihtiyaç duymayacaklarını, bilimsel
açıdan, araĢtırıp bularak bildiğim için, yine bilimsel açıdan, öz ve gerçek olması nedeniyle so-ruyu da, bu öz
noktaya, dikkate değer, bir vurgu olsun diye, Mü‟min kelimesi ile sormuĢ bulunuyorum.
Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf
Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf
Bilimsel incelemelerimin sonucunda, âcizâne olarak, Ģu sonuca varmıĢ bulunuyorum ki, bugün sâhip
olduğumuz, Kültürümüz, insan tabiatına (fıtratına) en uygun olarak gönderilen, Ġslâm‟ın 1000 yıldan beri
yaĢanmasıyla, ortaya çıkmıĢ bulunuyor.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika‟da Gazâli‟nin, Kimyâ-yı Saâdet adlı eserinin tam orijinalini
incelediği zaman, düĢüncelerini Ģöyle dile getiriyor:
“Batasıca Batı… GüneĢ bile, Batı‟da batar, Doğu‟dan doğar. Gene bir gün GüneĢ doğacak… Hiç merak
etmeyin. Batı‟da 1600, 1700‟e kadar tıp mı vardı? Vebâ salgını olduğu zaman Londra‟da Osmanlı‟dan (son
zamanlarda çamur atılan) hekimler çağrılıyordu ki, vebâ salgınını durdursunlar diye…
1000 sene önce Bağdat, Selçuklular devrinde bilim merkezi idi, herkes bilim öğrenmeye oraya gidiyordu.
BaĢ müderris Nizâmülmülk‟ün kurduğu dünyâca ünlü Nizâmiye Medreseleri Tarzanca der-shâneler değildi…
Gazâli, 20 cilt Kimyâ-ı Saâdet isimli kitabını, burda yazıyor… Mutluluğun Kimyâsı...
YurtdıĢında bu kitabı herkes biliyor. Birçok dile çevrilmiĢ… Türkiye‟de okutmazlar... Gazâli, herkes 20
cildini birden okuyamaz diye, l cilt (olarak bütün 20 cildin) özetini yazmıĢ... Çocuklara da bâzı anafıkirleri vermek
için, çocukların anlayacağı biçimde, el kitabı Ģeklinde, yazmıĢ… Kimyâ-ı Saâdet, o gün bilinen, kimyânın
elementlerinden baĢlıyor. Kimyâ lâfı bile, „ehemi‟ bizden gitti Batıya... Bilimde, ilk bakıĢta, en az 400 terim, Batıya
bizden gitmiĢtir. Gazâli hayâtın kimyâsını anlatıyor. Kan dolaĢımı, bir takım salgıların kana karıĢıp, insanın ruh
hâlini etkilediğinden bahsediyor. Bunları okurken, birden aklıma geldi ki, Gazâli, kan dolaĢımı vs. 1000 yıl önce
bulup yazmıĢ…
“Batıda kan dolaĢımı ne zaman keĢfedildi?” 1670‟de Harby, kurbağada kan dolaĢımını keĢfet-miĢ…
1000 sene evvel Gazâli, bunların daha ayrıntılısını anlatıyor Kimyâ-ı Saâdet‟te… Gazâli Selçuk Türkü‟dür Arap
değil…”, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Büyük UyanıĢ, Ekim 2002, Otopsi Yayınevi.
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ġapka zulmünden görüntüler

Ankara Ġstiklal Mahkemesi cellatlarından cellat kara Ail‟nin suçsuz
yere idam edilen binlerce Müslüman ve âlimleri iĢâretle, “Sâdece benim, bir
cellat olarak, darağacında sallandırdığım, salben (asarak idam) ettiğim
Müslüman sayısı 5216‟dır. Bunların çoğunu sakallı, sarıklı âlimler
oluĢturmuĢtur.” demesi, ben insanım diyen hekesin gönlünde, Cumhûriyet
Dönemi‟nde, Ġnönü Ve Hempaları tarafından, resmen bir kitle katiâmının
yapıldığının bir bilimsel göstergesini oluĢturmaktadır.
Bir tek cellat 5216 kiĢiyi idam etmiĢse, görevlendirilmiĢ yüzlerce
cellat tarafından, 1920-1028 yılları arasında, 8 yıl süren, bu zulüm
mahkemelerince, haksız yere, ne kadar vatandaĢımızın canlarına kıyıldığını,
varın siz düĢününüz! Bunun yalnızca buzdağının görünen yüzünden çıkarılan
bir sonuç olduğunu da hesâba katarsanız, bulacağınız rakamın milyonlarla
ifâde edilebileceğinden korkuluyor!
Kur‟an‟ın Ve Kur‟an Eğitimi‟nin Yasaklanması
Mânevî zulmün en büyüğü, Kur‟an Eğitimi‟nin yasaklanmasıdır. Bu
zulmü kısaca anlatabilmek için, buna verilecek olan, örneği, çocuk iken,
Cemal Güncal‟ın Kur‟an Eğitimi‟nin engellenmesi nede-niyle yapılan, zulmü
özetlemek yetecektir. Bunu burada, “Alıp Götürdüler Babamı” baĢlığıyla,
biraz açarak, vermek istiyorum.
Alıp Götürdüler Babamı
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Kur‟an ve Ezan‟ın yasaklanmasının bir örneğini de geçmiĢ
kısımlarda Cemal Güncal‟ın ağzından dinlemiĢ olduğunuzu da yine
hatırlayabilirsiniz466!

Zulmün canlı Ģâhidi
466

http://www.yalanyazantarihutansin.org/tarih/kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi-h2788.html

502
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

ÂĠDĠYET SAPIKLIĞI NEDĠR?
Âidiyet Sapıklığı Nedir?
Belli BaĢlı Sapıklıkları, ayetler referans alınarak, aĢağıdaki Ģekilde
sıralamak mümkündür467:
- Hidâyet dıĢı bir yol benimsemek;
467
Temiz, M., Âyetlerle Sapıklık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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- BağıĢlanmaya karĢılık azâbı tercih etmek (satın almak) doğruluktan
ayrılmak;
- Îmandan sonra inkâr etmek;
- Arınmayı ve hikmeti öğrenmeyi reddetmek;
- BaĢkalarının doğru yoldan ayrılmalarını istemek;
- Allah‟tan değil de baĢkalarından medet beklemek;
- Allah‟a Ģirk koĢmak;
- Allah‟a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirilen
kitaplara îman etmemek… Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve Âhiret
gününü inkâr etmek;
- BaĢkalarını Allah yolundan alıkoymak;
- Putları ilâhlar kabul etmek;
- ġeytanın kardeĢleriniµ dinlemek;
- Sihirle uğraĢmak;
- Allah‟tan değil de baĢkalarından yardım beklemek;
- Dünyâ hayâtını Âhiret‟e tercih etmek;
- Doğruyu, doğru yolu gösterenleri reddetmek;
- Allah‟a kulluk yapmayı reddetmek;
- Ġlim öğrenip gerçek kurtuluĢu bulmayı düĢünmemek;
- Zâlimlik yapmak;
- Allah‟tan baĢkasından medet beklemek;
- Peygamberimizle alay etmek;
- Peygamberimizi küçümsemek, O‟na saygısızlık yapmak;
- Putlara, ilâhlara bağlılıkta ısrarlı olmak;
- Gerçekleri araĢtırmamak, nankörlük yapmak;
- Allah‟ın âyetlerine îman etmemek;
- Kendi hevâ (istek ve tutku)larına uymak;
- Zulmetmek;
- Peygambere îtaatsizlik etmek;
- Allah ve Resûlü, bir iĢe hükmettiği zaman, mü‟min bir erkek ve
mü‟min bir kadın için, o iĢte kendi isteklerine göre seçme hakkı olmadığı
hâlde, Allah‟a ve Resûlüne isyan etmek;
- Allah‟ın zikrine karĢı tavır almak;
- Kur‟an‟a değer vermemek;
- Kıyâmet saati konusunda tartıĢmak;
- Allah‟a dâvet edene icâbet etmemek;
- Yalancılık yapmak;

µ
. ġeytanın kardeĢlerinin kim olduğu Ġsrâ Sûresi‟nin 27. âyetinde Ģöyle tanımlanmıĢtır:
“Çünkü (mallarını) saçıp savuranlar, Ģeytanların kardeĢleridir. ġeytan ise Rab‟bine karĢı çok nankördür.”

504
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Biliyorsunuz ki:
- Bin yıllık Kültürümüz‟ün esaslarına göre, Hak cephesinde
bulunanların her biri, hidâyet üzere olanlar olarak; bâtıl cephesinde olanların
her biri ise, sapıklık üzere olanlar olarak; vasıflandırılmak-tadır…
- Hidâyet üzere olan bir kiĢi, ölümden sonra Cennet‟te; sapık olan bir
kiĢi ise, Cehennem‟de ağırlanacaktır.
Bir kiĢinin hidâyet üzere veyâ sapıklık üzere olduğunun, en son, tescil
noktası (ânı), ölüm ânındaki, yâni son nefesteki ânıdır.
- Yine bilinmektedir ki, kiĢinin durumu son ânına kadar bilinmediği
için, her bir insanın, hayatta iken, hem Cennet‟te hem de Cehennem‟deki
yeri, önceden plânlanmıĢ olarak, hazır olarak bekletilmektedir.
Ġslâm‟da îtibar, son ândaki durumadır. Onun için kimse hayatta iken,
“Ben Ģuyum, ben buyum dememeli!”, her an, son tescil noktasında, ne ile
karĢılaĢacağını düĢünmeli, ona göre tedbirli olmalıdır!
Çünkü îtibar durumu, son ândaki tescillenmiĢ duruma göre iĢler...
Yâni kiĢi son nefesini, îmanlı olarak verirse, onun bu kesinleĢen yeri Cennet
demektir. Ama bir de, Allah korusun, son nefesinde îmanını kurtaramazsa,
iĢte o zaman, onun gideceği yeri zikretmek bile insana, o kadar zor geliyor
ki! Anladınız değil mi?
ĠĢte bu âlem, böyle bir sınav dünyâsıdır, görüyorsunuz!
Tecrübelerimden, en azından, Ģunu biliyorum: Sınavlara gereği gibi
hazırlananların notları, genel olarak, iyi oluyor…
Bunu uydurmuyorum, en iyi bir tecrübe olarak, kendimden
biliyorum, çünkü… Ġlkokulun birinci sınıfından Lise son sınıfına kadar, hep
sınıf birincisiydim468, notlarım mükemmeldi… Yalnız bir tânesi hâriç, hiç
zayıf almamıĢtım. Neden? Çünkü “iyi not almanın ölçülerini”
uyguluyordum… Bunun için de çok çalıĢıyor, iyi not almanın gereği ne ise,
onu titizlikle yapıyordum. Sizin anlayacağınız, elimden geldiği kadarıyla,
tembellik yapmıyor, iĢi Ģansa bırakmıyordum.

468
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Ġyi not almanın ölçülerini” uygulamamıĢ olsam, yâni tembellik
yapsam ya da ilgisiz davranıp çalıĢmamıĢ olsam, elbette ki en azından bir
keresinde, olabilirdi ki düĢük not almam mümkün olabilirdi…
Nitekim Orta 3‟te, çalıĢsam da, müziğe kaabiliyetim olmadığı için,
“Müzik Dersi‟nden “iyi not almanın ölçülerini”, beceremediğim için, bir
defâsında, Hoca Müzik Dersi‟nde bana verdiği notu belirtmek için, bir de
gözümün içine baka baka, tam not 10 üzerinden, „4 demiĢti‟. Hayâtımdaki o
anı hocanın bana, “Gördün mü, bak, Müzik‟ten yüksek not alamadın /
alamıyorsun” der gibi mânalı bir bakıĢıyla bilikte, böyle, hep hatırlarım. ġu
an dahî o manzara aynen gözümün önüde duruyor… Hocanın ismini unuttum
ama o anlamlı yüz ve bakıĢlar hiç silinmiyor… Görüyorsunuz, duygusal
etkilenmek ne biçim bir Ģey!
Demek istediğim o ki, hangi sınav olursa olsun, sınavda baĢarılı
olmak için, “iyi not almanın ölçülerini” yerine getirmek, “olmazsa
olmazlardan” oluyor…
Yâni Ģimdi ben, buradaki, “düĢük not alma ihtimâlini ortadan
kaldıran faktörün” yalnızca, “iyi not almanın ölçülerini uygulamıĢ” olduğum
gerçeğinin tecrübesini taĢımaktayım ve onu da burada paylaĢıyorum ki,
düĢünenler için, bir ibret ve ders alma sebebi olsun diye...
Bu
tecrübeden
hareketle,
“zamânında
gereği
gibi
hazırlanmayanların” da, genel olarak, “düĢük notlar alabilecekleri”
varsayımı, elbette ki, bilimsel olarak da, kuvvet kazanmıĢ oluyor, değil mi?
Burada bu tecrübe konusuna girmekle aslında, “Armut piĢ ağzıma
düĢ” felsefesinin tutarlı olmadığına, asıl, Necm Sûresi‟nin 39. Âyeti‟yle,
“Sizin kazancınız, yalnız çalıĢmanızın karĢılığıdır” Ģeklinde bildirilen,
Allah‟ın (CC) sözündeki gerçeğe, değinmek istemiĢtim.
Dolayısıyla, ilâhî gerçeklerle de, teyit edilmiĢ bu tecrübelerimiz de,
hayatta çeĢitli yaĢam Ģartlarında karĢılaĢtığımız, Hak veyâ Bâtıl‟lar
karĢısında, böylece bizleri, uyanık tutuyor / tutmaktadır.
Hâl böyle olunca Ģimdi; “Vay uyuyanların hâllerine”, diyebilir
miyiz? Bu bilimsel gerçekler karĢısında dememenin imkânı kalıyor mu?
Kalmıyor tabiatıyla, görüyorsunuz!
Fakat, Ölüm ve ötesi gibi, bir ciddî durum karĢısında, bunu diyebilir
miyiz, onu da bilemiyorum, doğrusu! Velev ki, bir an için, diyebildiğimizi
farzetsek dahî bu cüretimiz, benliğimizin Ģımarıp kabarmasına sebep olma
tehlikesi ile de doludur! Demek oluyor ki, baĢkalarını îkaz edecek olan
kiĢinin, benlik ve nefsinin tasallutundan kurtulduğunun da güven ve emniyeti
içinde olması gerekir!
Demek oluyor ki, baĢkalarına yön vermeye kalkmak, nefse güzel
geliyor ama Ģartlar olgunlaĢmamıĢ ise, geri tepmesinin bedeli de ağır
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olabiliyor… O zaman, „uykuda olanlar-uyuyanlar ya da gerekleri yerine
getirmeyenler‟ için, risksiz usulle konuyu sonlandırabiliriz: ġöyle ki, her bir
insanın, elbette bunları düĢünecek kadar, aklı vardır. Böylelerinin her biri,
kendi hesâbına, kendisinin düĢünmesi en uygun olanıdır! Yalnız bu ince
detayları bilemeyenlerin her an, “Yâ Rab‟bi! Hâlimizi ve sonumuzu „hayır
eyle‟!” diye duâ etmeleri gerektiğini, hamdolsun ki, epey zaman önce
öğrenmiĢ bulunmaktayım.
ĠĢte bu yüzden ben de size burada, tecrübelerimden çıkan, bu
gerçeklerle birlikte, ancak bu duâyı, güvenle, tavsiye edebilirim… Daha
rizklisine giremem! Çünkü ben de aynı yolun yolcusuyum da, bu ince
titizliklerim, o yüzden ileri geliyor…
O zaman elimden gelen yalnızca iĢte bu, “Yâ Rab‟bi! Hâlimizi ve
sonumuzu „hayır eyle‟!” duâsını tavsiye etmek geliyor; sırf her bakımdan
güvenli olarak…
Ġnönü Zihniyeti‟nin Sapıklığı

Bernard Lewis vicdanlı konuĢmuĢ…

Bir Âidiyet Sapıklığı demek olan Ġnönü Zihniyeti Ve Hempaları‟nın
emperyalistlerden aldıkları tâlimâtın özü, 6 asırdan fazla, dünyâda âdaleti ve
insanlığıyla nam salmıĢ olan Osmanlı‟dan iz kalmayacak Ģekilde, Türk
Milleti‟ni dönüĢtürmek olduğu artık anlaĢılmıĢ bulunuyor… O Türk Osmanlı
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Devleti ki Bernard Lewis, yukarıdaki resmin diliyle gerçeği, görüyorsunuz,
nasıl özetlemiĢ...
Tek Bernard Levis mi? Bakınız aĢağıdaki resmin kahramanı Türkler
hakkında ne diyor!

Doğru söze baĢka ne denir?

Gördünüz değil mi, Türklük neymiĢ! Anladınız değil mi Ģimdi, küfür
milletleri yek vücût olup, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde bile, bu günlerde,
her alanda, bizlerin, yâni Memleketimiz‟in üzerine çullanmalarının
sebebini…
Türklüğü en güzel Ģekilde ise, aĢağıdaki resimde görüldüğü gibi,
Fâtih Sultan Mehmet de târif etmiĢtir.
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Fâtih Sultan Mehmed, Türk‟ü ne güzel târif etmiĢ!

O Fâtih Sultan Mehmet ki, onu da aĢağıdaki Ģekilde, Peygamberimiziz
(SAV )târif etmiĢtir.

Gerçekten Türk olmak, özel olarak olmak demektir

Ne demiĢ Peygamberimiz (SAV) Efendimiz? DemiĢ ki,
“Konstantiyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel bir
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kuandan, ne güzel bir askerdir!” ĠĢte Fâtih Sultan Mehmed böyle bir
Türk‟tür!
Ayrıca aĢağıdaki resim de, Osmanlı‟nın uyguladığı ölçülerin
sağlamlığı hakkında size bir fikir vermiyor mu?

Bu sonuç, gerçek ölçüler hakkında size bir Ģeyler düĢündürmüyor mu, yâni?

Âidiyet Sapıklığı‟nın öncüsü Ġsmet Ġnönü‟nün ağzından redd-i miras açıklaması
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„Allah (CC) için sevmek, Allah için buğz etmek‟ de bu ölçülerin
esasları arasındaydı469. Bu ölçü o zamanlarda canlı olduğu gibi; bu günlerde
de, mü‟minlerin en güzel huyları olarak, devam ediyor… Beldelere inen
rahmette bu güzel ilâhî hasletlerin Ģüphesiz oldukça katkısı vardır.
“Ey Ġnananlar! Yahûdileri ve Hıristiyanları dost olarak
benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa
o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriĢtirmez-Mâide
Sûresi, Âyet 51.”
Bir arkadaĢımız ben gâvurlardan çok dostluk gördüm demiĢti de, o
zaman, ona cevâp olarak, böyle bir âyetten habersizdim… ġimdi
paylaĢıyorum, yorumunu yapıveriniz, bakalım!

469
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Ne yazık ki, aynen dediği gibi olmuĢtur… ġu farklı ki, Batıda “medeniyet470” yok
“canavalık” vardır471

470
IĢık Medeniyetine Doğru-II YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/IĢık%20Medeniyetine%20Doğru%20II%20%20Teknolojideki%20GeliĢmeler%20Yeterli%20Mi.pdf

Temiz, M., Batılıların Zulmü ve Allah‟ın (CC) Adâleti, Batılıların Zulümlerini 'Es mi Geçeceğiz?,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BATILILAR%E2%80%99IN%20ZULM%C3%9C%20VE%20ALLAH%E2
%80%99IN%20(CC)%20AD%C3%82LET%C4%B0.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BATILILAR%E2%80%99IN%20ZULM%C3%9C%20VE%20ALLAH%E2
%80%99IN%20(CC)%20AD%C3%82LET%C4%B0.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
471
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Ġnönü Zihniyetindeki zihni tahribatın aynı cins olduğuna özellikle dikkat edilmeli!

Ġnönü zulmünün uzanmadığı âile yok gibidir! Ama günümüzdeki nesil bunları
araĢtırıp düĢünecek kapasiteden, Ģimdilik, ne yazık ki uzaklaĢtırılmıĢ durumdadır!
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Ġnönü Ve Hempaları Batılı Haçlı Zihniyeti‟nin teĢeronluğunu, özgür
irâdeleriyle severek, tercih etmiĢlerdi. Redd-i mirasa iliĢkin olarak, yukarıda
görülen Ġsmet Ġnönü‟nün resminin dilinden de anlaĢıldığı gibi, Eski
Türkiye‟de Ġslâm ve Kültürümüz‟e, bu yüzden bu Zihniyet tarafından, Ģiddetli
bir savaĢ açılmıĢtı.
Siyonist ve emperyalistlerin destekleriyle, zamanla Ġnönü
Zihniyeti‟yle aynı kafada yöneticiler de yetiĢmiĢ, hizmet kapasitesi ve anlayıĢıyla maddî ve mânevî tahribat, Eski Türkiye‟nin son zamanlarına kadar,
aynen devam ettirilmiĢtir.
Bu yöneticilerden birisinin ifâdesinden de anlaĢılmaktadır ki, yetiĢmiĢ
yeni yöneticilerin hizmet kapasitesi, hizmet anlayıĢ ve kavrayıĢlarının da,
Ġnönü ve hempalarının hizmet anlayıĢlarına, aynen paralellik arzettiğini de,
aĢağıdaki resmlerin dilinden kolayca, görebilirsiniz / anlayabilirsiniz472.

Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
472
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Ġnönü ve hempaları, aynı zaman da Bilim ve Teknoloji düĢmanıydı da…
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Uçak fabrikası kuran fakat bu yüzden cezâlandırılan vatandaĢlarımız vardı desem,
bilmem ĢaĢırır mısınız?
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Sonuç olarak anlaĢılıyor ki temel düĢmanlık, Müslüman Türk Milleti
düĢmanlığıydı…

Siyonist ve emperyalist güçlerin destekleriyle ortalığı boĢ bulan her
türlü tahrifat ve tahrîbat ocaklarının Milletimizi dejenere etmek için
çevirmedikleri filimler ve fırıldaklar kalmadı / kalmamıĢtır.
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Yalnız bir kaç konuda değil meğer her cepheden kuĢatılmıĢız! Bunların farkına
vardıran Allah‟a (CC) hamdolsun!
Bu resmin dili, size çevrilen çeĢitli „filim ve fırıldaklar‟ hakkında bir fikir
verebilir sanırım…

Haçlı Ve Hilâl Mücâdelesi

Hıristiyan âleminin elini öpmek için sıraya girdiği PAPA…
Ama bu resim, Siyonistlerin her tarafa hâkimiyet kurmuĢ olduklarının bir delili gibi
sanki…
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PAPA‟nın elini öptüğü Ģahıs; Dünyâ‟yı yöneten Siyonistlerin Avrupa temsilcisi
Rothschild‟in tâ kendisi… Hristiyanlar Yahûdileri pek sevmezler ama sıkıysa
sevmesinler!

Sizin anlayacağınız, Ġnönü Ve Hempaları‟nın yüklenmiĢ oldukları
misyonun özü esasta, istenmeden beklenmeden de olsa, Yeni Türkiye‟nin
filizleniĢine kadar, Türkiye sathında sürecek / sürdürülecek olan, tam bir
Haçlı ve Hilâl Mücâdelesi‟nin temellerinin atılıĢıy-dı.
Bu gün Yeni Türkiye‟de Hilâl tarafları, söz konusu bu mücâdeleyi,
Allah (CC) tarafından konulan, gerçek insânî ve ahlâkî ölçülere göre
yaparken; diğer bâtıl taraf, örneğin yalan söylemek ve yalanbazlı algı
meydana getirmek baĢta olmak üzere, her türlü insanlık ve ahlâk dıĢı
davranıĢları sergilemekten çekinmemektedirler.

Ġslâm‟da ırkçılık yok, kardeĢlik vadır!

Haçlı ve Hilâl Mücâdelesi sözünden anlaĢıldığına göre, ilmî ve hattâ
bilimsel olarak düĢünüldüğünde, “Allah‟a (CC) yaklaĢmanın da yol ve
yöntemi vardır!” geçeği ortaya çıkıyor / çıkmaktadır…
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Atalarımızın ahlâkına bayılıyorum! Görüyorsunuz Milletimiz her yerde ve he zaman
kutup yıldızı gibi parlıyor…

Hilâl tarafı her türlü mücâdelede ilâhî ve Ġslâmî ölçülere sâdık
kalmaya çalıĢmaktadır. Bunun iĢâretlerini Hilâl tarafının, karınca kararınca,
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doğruluk-dürüstlük, insanlık ve insan hakları ile hukûkî konulardaki tutum,
davranıĢ ve ölçülerinden her an görüyoruz.
Ġnönü Ve Hempaları Müslüman Türk Milletini, dünyâlaĢarak
canavarlaĢmıĢ olan, Batı veyâ Batılı Zihniyeti‟ne dönüĢümü gerçekleĢtirmek
için, Batılılardan her türlü yardım ve desteği fazlasıyla görmüĢtür. AĢağıdaki
resim sizce de bunu göstermiyor mu?

Görüyorsunuz, değil mi, Milletimizi dönüĢtürmek için yapılanlari…
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Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Avrupayı, görüyorsunuz, en gerçekçi bir
Ģekilde tasvir ediyor.
Bu tasviriyle o da Batılıların canavalıklarına vurgu yapmıyor mu?

Haçlı tarafının takındığı ya da izlediği tutum, davranıĢ ve
yöntemlerine bakıldığında ise, bunların insanlık ve insan hakları ile hukûkî
konulardaki tutum, davranıĢ ve ölçülerinde bir ciddiyetin olmadığı
gözlenmesinden baĢka ayrıca, insanın aklına hemen Ģöyle bir baĢka husus
daha gelmektedir. Batılıların bu cıvık yüzleri bugün daha belirgin haldedir.
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Doğru söze baĢka ne denir?

Öyle ki bu mücâdelede Haçlı tarafın takındığı tutum ve davranıĢ, her
türlü haltı karıĢtırmaya yatkın olan, fâsık bir kimsenin bütün günahları
iĢleyip iĢleyip de sonunda, bir îkazla karĢılaĢtığında, aynen „Benim kalbim
temiz, sen benim kalbime bak, kalbime! demesine ben-ziyor /
benzemektedir473. Böyle bir durumu kim kabul edebilir? Onun için Batılı
Haçlı Zihniyeti‟ni, yukarıdaki resmi görülen, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Hoca‟nın dilinden, en gerçekçi bir Ģekilde, özet olarak, anlayabilirsiniz.

473
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu tasvir, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün geçek ölçülerinden uzaklaĢmanın
faturası değil midir. ġimdi bir düĢününüz!

ĠĢte Ġnönü Zihniyeti, böyle canavarlaĢmıĢ bir Milleti Halkımıza,
medenî olarak empoze etmiĢtir, hâlâ aynı gayretin içindedirler. Halbuki,
medeniyetin temelinde mâneviyat474 ve insanlık vardır475.

474
Temiz, M., IĢık Medeniyetine Doğru-I, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/IĢık%20medeniyetine%20doğru%20-1.doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014
475
Temiz, M., (Geleceğin Dini) Ġslâm Ve Gerçekler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/(GELECEĞĠN%20DĠNĠ)%20ĠSLÂM%20VE%20GERÇEKLER.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/(GELECEĞĠN%20DĠNĠ)%20ĠSLÂM%20VE%20GERÇEKLER.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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Ġnsanlıkta nerden nereye…

Bugün ne görüyoruz? Mekke'yi fethe giderken, yavrularını emziren
köpeği görünce, hayvan huzursuz olmasın diye, koca bir ordunun güzergâhını
değiĢtirip, hayvanın baĢına bir de bekçi koyan, peygamberin yolundan
gidenlerin torunları içinden, ne yazık ki, canavarlaĢmıĢ torunları olarak, etrâfı
pisletiyor diye, yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi, güvercinlere zehirli
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yem veren, sahte müslümanların çıkmıĢ olması, biz mü‟minlere neler neler
düĢündürüyor?

Sapıklar sanki her Ģeyi, „Sen benim kalbime bak! Kalbim temiz‟e indirgemiĢler…
“Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!“
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20
BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20KALBĠME!.pdf

Ġnsanların sömürülmesi felsefesi üzerine geliĢmiĢ devletler medenî
olamazlar. Mehmet Akif Ersoy‟un “Tek diĢi kalmıĢ canavar” sözünü de mi
duymadınız, meselâ? Hiç olmazsa, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na âit,
yukarıdaki resmin dilini olsun anlamaya çalıĢmalı, değil mi?
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Halbuki bu Zihniyet, Milletimiz tanımıĢ olsaydı, medeniyetin ne
olduğunu çok iyi bilir, sapıtmaz, iĢte asıl o zaman canavarlaĢma ile
medeniyet farkını görebilirdi.
CanavarlaĢma örnek ve teĢebbüslerine baĢka örnekler görmek
isterseniz, aĢağıdaki resimlere bakarak, bunları insanlık adına
yorumlayabilirsiniz!
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Yukarıdaki resimde Batılıların zulümlerinde iki örnek görülüyor…

528
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Batılıların zulümlerinde diğer bir örnek…

Bu da Batılı zihniyetin güncel zulümlerinden bir örnek…
“Bu çocukların suçları mı var?” diye hâlâ düĢünmeden edemiyorum!
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476

Batılıların târihî zulümlerinden…

Batılı zihniyetlerin güncel zulümlerinden…

476

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822008851213140&set=a.265693233511374.63322.100002120976055
&type=1&theater
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Arakanlı bu çocukların suçu yalnızca Müslüman çocuğu olmak…

Güncel Siyonist zulmünden bir örnek!
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Bunu söyleyen de kendi içlerinden, görüyorsunuz!

Batılıların târihî zulümlerinden…
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Batılıların insanlara bakıĢ açısını bıradan da çıkarabilirsiniz!

MĠLLETĠMĠZ VE MEDENĠYETĠMĠZ
GiriĢ
Ġnsanoğlu, târih boyunca her an ve her yerde aradığı mutluluğu, içine
henüz girdiğimiz, 21. Yüzyıl‟daki teknolojik geliĢmeler içinde, bulabilecek
midir?
Teknolojik geliĢmeler ne derece hızlı ve ĢaĢırtıcı olursa olsun, târihî
deneyimler göstermiĢtir ki, insan hayâtının bir yönüne dönük olan, sırf bilim
ve teknolojideki ilerlemeler, insanları mutlu edememekte ve milletlerin
birbirleriyle iliĢkilerinin medenî ve insanî haklar çerçevesinde yürümesine
yardımcı olamamakta, „altta kalanın canı çıksın‟ görüĢünü daha da
katmerleĢtirmektedir.
Çanakkale SavaĢları‟nda Batılı güçlerin uluslararası antlaĢmalara
aykırı olarak kimyâsal gaz kullanmaları477, teknolojide üstünlüğü ellerinde
bulunduran Batılılar‟ın “Bir damla petrol-bir damla kan478“ düsturları€,
Kızılderililer‟in kökünü kazıyan479 ve günümüzde yerine göre, „TavĢana kaç,
tazıya tut!‟ diyen Amerika BirleĢik Devletleri‟nin “Ġnsan Hakları Ve
Demokrâsi480“ gibi kulağa hoĢ gelen „terâneleriyle‟, milletleri yanıltarak
teknolojik üstünlüğünün verdiği, bir güçle Irak‟ta ibâdethânelerdeki insanları
bile kurĢuna dizecek kadar ileri gitmeleri481,482, baĢka türlü îzah edilebilir mi?
477
Bodur, O., Popüler Bir Muamma: Çanakkale'de Kimyasal Silah Kullanıldı mı?, Internet Elektronik
Adresi,
http://www.geliboluyuanlamak.com/makale_detay.php?haber_id=204&baslik=Pop%FCler%20Bir%20Muamma:
%20%C7anakkale, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
478
Anonim, bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir, Internet Elektronik Adresi,
http://www.itusozluk.com/goster.php/bir+damla+petrol+bir+damla+kandan+daha+de%F0erlidir, En son EriĢim
Târihi: 12.12.2011.
€
Ġlk Britanya baĢbakanı Winston Churcill'in sözüdür. Bu söz, “Petrol veyâ herhangi bir kaynak için
yapmayacağımız hiçbir Ģey yoktur” anlamına gelir; emperyalistlerin para için her Ģeyi yapabileceğinin kanıtıdır.
479
Anonim, Kızılderili ġef'in Amerikan BaĢkanına Mektubu, Internet Elektronik Adresi,
http://alsbiss.blogcu.com/kizilderili-sef-in-amerikan-baskanina-mektubu/3738163, En son EriĢim Târihi:
12.12.2011.
480
ĠĢte ABD Soykırımları, Internet Elektronik Adresi, http://www.oocities.org/gercekkatiller/abd.htm,
En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
481
Anonim, Felluce katliamı HiroĢima'yı geçti!, Internet Elektronik Adresi,
http://www.timeturk.com/tr/2010/09/02/felluce-katliami-hirosima-yi-gecti.html, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
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Görüyorsunuz, bu Vatan ne zoruklarla kazanılmıĢ! Allah (CC) atalarımızdan râzı
olsun!

Sırf bu yüzdendir ki, târih boyunca kurduğu, devletlerle bütün
insanlığa örnek olmuĢ, milletlerin refah seviyelerine önemli katkılarda
bulunmuĢ, Milletimiz‟in bu konulardaki tecrübeleri483, sırf teknolojik

482
Ġsmail Hakkı, K., Türk Medeniyetinin Temelleri, Internet Elektronik Adresi,
http://www.ihkupcu.com/makale/medeniyet.htm, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
483
Anonim, 16 Türk devletinin adı nedir?, Internet Elektronik Adresi,
http://www.ebilge.com/147017/16_turk_devletinin_adi_nedir.html, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
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üstünlüğün azgınlaĢtırdığı milletleri, „tek diĢi kalmıĢ canavar484„ olarak
ölümsüz kayıtlara geçirmiĢtir485.

ABD Ve Kızılderili Mektubu
http://mtemiz.com/bilim/ABD Ve Kızılderili Mektubu.pdf

484
Mevlüt Uluğtekin, Y., 'Tek diĢi kalmıĢ canavar'lar... , Internet Elektronik Adresi,
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=11824, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
http://www.mkutup.gov.tr/i-mars.html
485
Ġstiklal MarĢı, Internet Elektronik Adresi, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dizeler/istiklalmarsi.html, En son EriĢim Târihi: 12.12.2011.
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Batılılar medenî değildirler ama insanlığı istismar etme ustalarıdırlar!

„Tek diĢli canavarı‟ daha da semizleĢtiren ve bugün için, günümüz
Batılı milletlerin elinde bulunan, bu teknolojik geliĢmeler, öyle inanıyorum
ki, Milletimiz‟in önderliğinde asıl medeniyete kavuĢacaktır.
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Hitlerin soy kırımından…

Bunun olumlu bir iĢâreti kanaatimce, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde,
bu teknolojilere Yeni Türkiye hamlesiyle, Milletimiz‟in insânî karakterinin
zerk (enjekte) edilmesi sayılabilir.
Milletimiz‟in bu „insânî karakteri‟, hissî olarak söylenmiĢ bir söz
olmadığına, târihî bir gerçek olduğuna dikkat ediniz! Bunların yaĢanmıĢ târih
sayfalarından süzülerek derlenen, altın yaldızlı, örnek sayfalarını ve bunların
yorumlarını günümüze taĢımak bizim için bir görev ve borçtur.
Bu nedenle, önce Târihimiz‟le âdetâ özdeĢleĢmiĢ olan “medeniyet ve
uygarlık” kelimelerinin Târihimiz‟de yüklendiği anlamdan yola çıkmak
gerekeceği açıktır. Bir kavram kargaĢasına ve bir anlam kaymasına meydan
vermemek için, geçmiĢimizi ret etmemek ya da Türkler‟i bir Millet (Ulus)
yapan Kültürümüz‟le iliĢkiyi kesmemek anlamında, bu bir zorunluluktur.
Çünkü, “Köklerini ya da dal ve yapraklarını ret eden meyve çürümeye
mahkûmdur.”
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Batılıların ĢiĢirilmiĢ sapıkları… Öyle ki bunlar insanları, her saçmalıklarına
inandırmıĢlar…

Medeniyet Deyince Ne Anlıyoruz?
„Medeniyet‟ kelimesini kendi Kültürümüz içinde araĢtırdığımızda,
bunun kelime ya da kavramın „Medîne‟ Ģehrinin adından geldiğini görüyoruz.
„Medîne‟ kelimesi, Ferit Devellioğlu‟nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik
Lûgat‟ında486, „medeniyyet‟ olarak geçmekte, „Ģehirlilik, uygarlık‟ olarak
anlamlandırılmaktadır. Aynı lügatta „medenî, medeniyye‟ kelimelerinin
anlamları “1) Medîne‟ye, Ģehre mensup, Ģehirli, Ģehir halkından olan, 2) Bir
memleketle ilgili olan, 3) Arabistan‟daki Medîne Ģehrine âit olan, 4)
mec.(mecâzî olarak) terbiyeli, görgülü, kibar, nâzik” olarak geçmektedir.
Yeri gelmiĢken hemen belirtmek gerekir ki, bugünkü Arabistandaki Vahhabi
Mezhebin-deki Suud Yöneticileri‟nin medeniyetle iliĢkileri pek yoktur.
„Uygarlık‟ kelimesinin kökü de „uygur‟ olup, ĢehirleĢebilen, ilk
Uygur Türk Devleti‟nin adından gelmektedir. Uygurlar, Türk Medeniyet
Târihi açısından büyük bir değer taĢır487. Türk Dil Kurumu-Büyük Türkçe
Sözlük‟te uygar kelimesine, 1) Fikir, sanât ve endüstri alanlarında çok büyük
bir geliĢme göstermiĢ olan, medenî, 2) Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına
uyan, medenî, anlamları verilmiĢtir.
ġimdi insanın aklına Ģu soru gelebilir: Hangi sebeplerden dolayı
kelime Medîne Ģehrinin adı ile iliĢkili olmuĢtur?
Ġncelendiğinde görülecektir ki, Mekke‟de baĢlayan Ġslâm Dini,
Araplar‟ın ve sonra da Müslüman olan milletlerin yaĢayıĢ, hayat görüĢleri ve
ruhlarında meydana getirdiği devrim niteliğindeki geliĢmelerle birlikte, bir
kabîle hayâtı yaĢayan Arapları, ilkin baĢĢehri Medîne olmak üzere, bir devlet
sürecine sokmuĢtur. Daha sonra 9. Yüz-yıl‟da Türkler, toptan Müslüman
olarak488, Ġslâm Medeniyeti‟ne büyük hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bu
yüzden bugün, „cumhurbaĢkanı, „cumhûriyet‟ gibi kelimeler baĢta olmak
Devellioğlu, F.,Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, DoğuĢ ġti. Matbaası, Ankara-1970.
Anonim, Uygurlar‟ın Sosyo-Kültürel Yapısı Ve Türk Târihi‟ndeki Rolü, Internet Elektronik Adresi,
http://www.korayhoca.com/uygurlarin-sosyo-kulturel-yapisi-ve-turk-tarihindeki-rolu/, En son EriĢim Târihi:
26.12.2011.
488
Anonim, Türkler‟in Müslüman olmaları ve bundan dolayı ortaya çıkan kültür değiĢmesi,
http://www.korayhoca.com/uygurlarin-sosyo-kulturel-yapisi-ve-turk-tarihindeki-rolu/, Internet Elektronik Adresi,
http://www.egitim.aku.edu.tr/tet01.htm, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
486
487
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üzere, kullandığımız birçok kelimelerin kökü bu medeniyet içinde
ĢekillenmiĢtir. AĢağıdaki resimde Ġbni Haldun‟un değerlendirmesi, mantıklı
değil mi?
Ġbni Haldun‟un bu görüĢünü, Sultan Alparslan‟nın, “Biz hâlis
Müslümanlarız, bid‟at nedir bilmeyiz. Bu sebepten Hz. Allah biz Türkleri aziz
kıldı” Ģeklindek görüĢü ile ne kadar uyuĢuyor489…
ġimdi, değerli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun
“Osmanlıca Türkçe diye bir ayırım yoktur, ikisi de Türkçe‟dir490“
biçimindeki görüĢleri doğrultusunda, Türkçe olarak, kabul edebileceğimiz,
„medeniyet,
uygarlık‟
kelimelerinin,
yukarıda
açıklanan
târihî
açınımlarından hareket ederek, günümüzdeki baĢ döndürücü geliĢmeerin
medeniyet kavramı içindeki yeri kolayca tespit edilebilir.
Dikkat edildiğinde sözlük anlamlarından da görülecektir ki,
“Medîne‟ye, Ģehre mensup, Ģehirli, Ģehir halkından olan‟ ve „Ģehirlilik‟,
anlamlarından dolayı, „medeniyet, uygarlık” kelimeleri, insanoğlu-nun
hizmetinde kullanılmak üzere, bilimin uygulamaya dönüĢtürülmesiyle ortaya
çıkan, vâsıta ve kolaylıkları ifâde eden „teknoloji‟yi de içermektedir.

489
Temiz, M., Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
490
Sinanoğlu, O., Hedef Türkiye, Internet Elektronik Adresi
http://www.ozetkitap.com/hedef_turkiye.pdf, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
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Ġbi Haldun olguların hikmetlerine de girmiĢ gibi görülüyor…

Gerçekten medenî olmak, Ģehirli olmak anlamında kullanılmakta
olduğu gibi, günümüzde modernliği de içine alan bir yapıya da iĢâret ediyor.
Medenî değilken, suyunu kuyudan veyâ dereden getirmek, elini yıkamak için,
ibrikten veyâ bir ağaç kaptan dökmek zorunda kalan insanoğlu, medenî
yaĢamında günün 24 saatinde, musluktan akan, su ile ihtiyaçlarını
karĢılayabilmektedirler.
Medenî olmayan kabîle ve göçebe hayâtı yaĢayanlar, hemen her
iĢlerini kendileri yaptıkları hâlde, Ģehirlerde yaĢayanlar iĢlerini, geliĢmiĢ her
türlü esnaf, zanaatkâr, usta ve mühendisler ve mühendislikler sâyesinde, bu
iĢlerin ehillerine yaptırmaktadırlar. Bugün fotoselli bir düzenle ellerinizi
uzattığınızda akan, çektiğinizde suyu kesilen musluklar, yaklaĢtığınızda
açılan kapılar, bastığınızda yürüyen merdivenler, bilimin teknolojiye
dönüĢerek insanlığın hizmetine sunulmasının en basit örneklerini
vermektedir.
Günümüzde bilim ve teknolojideki baĢ döndürücü hızlı geliĢ-meler,
insanların yaĢamlarındaki, en ileri bilim-teknoloji dönüĢümlerini temsil
etmektedirler. Bu bakımdan bu teknolojik geliĢmeler in-sanlık târihinde,
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insanoğlunun rahat ve konforunu artırması açısından, küçümsenemeyecek
bir süreç içinde bulunmaktadır.
Ġnsanın mutluluğu açısından bakıldığında, madalyonun arka yüzünün
de, unutulmaması gerekir. Bu da medeniyet kelimesinin mecâzî manâsında
bulunan ve insanoğlunun rûhunun eğitimini çağrıĢtıran, bir bakıma, maddî
geliĢmelerine karĢı, mânevî yönüdür.
Medeniyet kelimesinin bu iki anlamı, zıtları iĢâret ediyor. Zıtlar
bilimsel açıdan, birbirlerinin varlık sebebidirler. Zıddı yok olan silinir, yok
olur. Onun için medeniyetin geliĢmesi, anlamlarında bulunan, bu zıtlar
doğrultusundaki geliĢmelerin hayat bulmasına bağlıdır. “Her Ģey zıddı ile
kâimdir.” demiyorlar mı? Bu, ancak tecrübelerle yeni yeni fark edilmeye
baĢlayan, sosyal bir kânundur, „her Ģeyin çift çift yaratılmasının491 bir
sonucudur.
Müslümanlar‟ın medeniyete, bu iki maddî ve mânevî cepheleriyle
birlikte, sarılmaları, asrımız bilim târihçilerinden George Sarton‟un Ġslâm
Çağı adını verdiği, M.S. 750-1100 yılları arasındaki Ön Rönesans Dönemi‟ni
baĢlatmıĢtır492. Bu geliĢmeler de daha sonra Avrupa‟da Rönesansı
tetiklemiĢtir.
Sarton493, Ġlim Târihi isimli 5 ciltlik eserinde, 750-800 arasına „Câbir
Çağı‟, 800-850 arasına „Harizmî Çağı‟, 850-900 arasına „Râzi Çağı „, 900950 arasına „Mesudî Çağı‟, 950-1000 arasına „Ebu‟l-Vefâ Çağı‟, 1000-1050
arasına „Beyrûnî ve Ġbn-i Sînâ Çağı‟ ve 1050-1100 arasına da „Ġbnü‟lHeysem ve Ömer Hayyam Çağı‟ demek gerektiğini belirtmektedir.
Bu bilim insanlarının 7 tânesi Türk‟tür. 1100‟den 1300‟e kadarki
dönemde ise, Sarton‟a göre 50‟Ģer yıllık bilim çağlarına, artık, Avrupa
kökenli bilim adamlarının da isimleri konmalıdır. Ama bu arada da onlarla
birlikte Ġbni RüĢd, Nâsirüddin Tûsî ve Ġbnü‟nNefis de zikredilmektedir. Öyle
ki, bu dönemde yetiĢen, kitapları 600-700 sene Avrupa‟da ders kitapları

491
Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mâhiyetini
bilmedikleri Ģeylerden bütün çiftleri yaratan Allah‟ı tesbih ve takdis ederim.”, Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden
de çift çift yarattık ki, düĢünüp öğüt alasınız.”
492
Anonim, Türk ve Ġslâm Uygarlığının Bilim ve Teknolojiye Olan Katkıları, Internet Elektronik
Adresi,
http://ekrem_sevil.tripod.com/islambilim.htm, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
493
George Sarton, George Sarton: The Father of the History of Science. Internet Elektronik
Adresi,http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v8p241y1985.pdf, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
Hunke, S., Aupanın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi, (Orijinal adı: Allahs Sonne überdem Abendland-Unser
arabisches Erbe. Çeviren: Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, 1972). Debus, A. G., Internet Elektronik Adresi, Islamic
Scientific History: Where To Next?, http://www.islamset.com/hip/i_medcin/allen_debus.html, En son EriĢim
Târihi: 26.12.2011. Salah, Z., 1000 years of missing astronomy, Internet Elektronik
Adresi, http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=233, En son EriĢim Târihi:
26.12.2011. Faruk, M., XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı‟larda ilmî hayat, Internet Elektronik Adresi
http://www.enfal.de/otarih38.htm, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.

541
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

olarak okutulan Ġbni Sînâ ve Râzî‟nin hâtıralarını yaĢatmak için, bunların
heykelleri hâlâ Pâris Tıp Fakültesi‟nde bulunmaktadır494.
Rönesans‟tan sonra Batılılar‟ın bilim ve fende ileri gitmeleri,
kendilerini mânevî yönden tatmin etmeyen, Hıristiyanlık dinine karĢı cephe
alıp, yaradılıĢlarındaki bu mânevî boĢluğu, sâdece, maddî çalıĢmalarla telâfî
etme gayretlerinden ileri gelmiĢtir. Bu yüzdendir ki, her ne kadar bilim ve
teknolojide ilerde görünseler bile bugün çoğu Batılılar, mânevî boĢluk içinde
bulundukları için, mutlu değildirler. Çünkü hayatlarında teknolojinin varlık
sebebi olan, medeniyetin mânevî yönü noksan kalmıĢtır.
Buna karĢılık, ilmin bilim ve teknoloji cephesine önem vermeyi ihmal
eden, bugünkü Müslümanlar da, ilmin bu yönünü ihmal etmelerinin cezâsını,
bugün en azından, „geri kalmıĢlık‟ damgasının verdiği, zillet psikolojisi içinde
çekmektedirler. Sâdece zillet psikolojisi mi?
Hayır! Meselâ gidiniz Filistine… Yahûdiler‟in karĢısındaki
Müslümanların acınacak ve yürek parçalayacak durumlarını bir görünüz!
Seyredini inceleyiniz de, bilim ve teknolojiyi ihmal etmenin hangi daha baĢka
zilletleri getirdiğini de bir görünüz!

Mel Gibson doğru söylemiyor mu, sizce de?
494
Hunke, S., Avrupa‟nın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi, (Orijinal adı: Allahs Sonne überdem
Abendland-Unser arabisches Erbe. Çeviren: Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, 1972).
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ĠĢte Müslümanların ihmal ettikleri husus, medeniyetin mânevî
yönünün zıddı olan, „bilim ve teknoloji‟ olmuĢtur. Bu cezâdan bir an evvel
kurtulup dünyâda hak ettiğimiz yeri bulmak için, medeniyetin hem maddî ve
hem de mânevî cephesine aynı oranda sarılmamız gerekmektedir.
Zıddı olmayan bir Ģey eninde sonunda yok olur. Varlıklar ve
kavramlar, zıtlarının varlığıyla ayakta kalırlar. Gerçekler ve ilerlemeler,
zıtların tartıĢılmasından doğarlar. Medeniyetin maddî ve mânevî yönlerinin
her biri, diğerinin bir varlık sebebidir. Bu bakımdan, Milletimizi ilelebet
ayakta tutmak için, Osmanlı‟da olduğu gibi, dinlisi ve dinsizi ile bir arada
usullerine uygun olarak yaĢayarak, medeniyetin her iki cephesini de canlı
tutmak zorundayız!
Enteresan olan Ģudur ki, günümüzde her nedense, insanoğlunun bu
mânevî yönü, bâzı çevrelerce, hiç gündeme getirilmez ve tanınmaz! Bu
yüzden de, özellikle câhil kalmıĢ o çevre ve beldelerde, zıddı zayıflayan
Medeniyetimiz‟in zayıf kalan maddî yönü, insanları mutlu etmeye yetmiyor
ve yetmemektedir.
Dolayısıyla bu ve benzer nedenler sebebiyle çoğu kere, „sunî
solunumlardan‟ da kurtulamıyoruz. Ayrıca değer yargılarının ihmal edilmesi
oranında, gün geçtikçe, teknolojik geliĢmelere paralel olarak, zenginleĢen,
bir düğmeye basmakla birçok iĢleri yapan, günümüz insanının mutsuzluğunu
ya da basit bir kapkaççı veyâ esrarkeĢin elinde rezil olduğunu, canına
kıyıldığını, polisiye tedbirlerin fayda vermediğini, geçmiĢe oranla daha çok
sık olarak, gördüğümüzü de îtiraf etmeliyiz.
“Sakın ha! Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın demeyiniz! Öyle bir
an gelir ki o yılan, bir anda sana dokunanabilir, dokunur da…” Tecrübeler
göstermiĢtir ki, teröristlerin Ģerleri, bir zaman geliyor ki, bizzat böyle diyen
ya da bu düĢüncede olanlara da dokunmadan geçmiyor.
Eğitimsiz bırakılmıĢ, kimsesiz ve önemsiz görülen, yüzlerce sâ-hipsiz
çocukların 20-30 yaĢlarına gelmiĢ „serseri‟ takımları olarak büyük bir Ģehrin
güvenini sarstığını bugün hayretle seyrediyoruz. Bunların, ruhî
eğitimlerinden tek tek sorumlu olduğumuzu kalplerimizde hissedebiliyor
muyuz? ĠĢ bu kadar da değil...
Bugün okullarımızda öğrenim verildiği hâlde eğitim, yâni Kültürel
terbiye, yeterli değildir. Bilgi ve bilime dayanan, öğrenimle tahsil görmüĢ
fakat ruhî eğitimden yoksun olarak yetiĢmiĢ, Memleketimizi soyup soğana
çeviren, „tahsilli hortumcular‟ da, „iceberg‟in diğer görünen ucu değil
midirler? Bunlardan birinin, gerçekte, „tüyü bitmemiĢ yeimin hakkını
gasbetmesini‟ “Kafamı kullandım, kazandım, bu da bir ticârettir.” Ģeklindeki
basına yansıyan, sözlerinde eğitim eksikliği açık olarak kendini göstermiyor
mu?
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Bunlar, sâdece basına yansıyan, görünen örneklerdir, kaynağı da
okullarımızdaki eğitimin, medeniyet kelimesinin mecâzî anlamının
çağrıĢtırdığı, ruhî terbiyeden yoksun olmasından kaynaklanmaktadır.
Medeniyet kelimesinin bu ikinci yönüyle, „insanlığa‟ vurgu yapmakta
olduğuna, dikkat ediniz!
Bu cümleden olmak üzere Avrupalılar‟a temizliği495 öğreten de bizim
atalarımız olmamıĢ mıdır? “Siz, yerdekilere merhâmet ederseniz, göktekiler
de size merhâmet eder496“ öğretisi, bizim Kültürümüz‟ün temel esaslarından
bir tânesi değil midir? ġimdi, çiçek mikrobu saçılmıĢ halılar hediye ederek,
Kızılderililer‟i soykırıma uğratanların497 günümüzde sâhip oldukları ileri
teknolojileri, kendilerini bu vahĢi sıfatlarından kurtarabiliyor mu?

Doğru söze ne denir?
495
Anonim, Helânın da Bir Târihi Var, Internet Elektronik Adresi,
http://www.gercektarih.com/tab1/8.htm, En Son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
496
Ebû Dâvud, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 16.
497
Elpen, L., Biyolojik SavaĢ, Kızılderililer'i kurban etmekle baĢladı, Internet Elektronik Adresi,
http://ifsa.blogcu.com/cicek-li-kizilderili-soykirimi/316305, En Son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
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Öğretim Eğitim ve Teknoloji
Öğrenimle eğitimin farkına artık varmak zorundayız. Ġyi öğrenim
görmüĢ, iyi koĢan, iyi kaldıran bir sporcunun kaslarını en uygun bir Ģekilde
kullanmasıyla eğitim çok farklı Ģeylerdir. “Fiziksel hareketler her zaman
eğitimle birlikte uygun dozlarda yapılmalıdır ama kimse fiziksel hareketlerin
eğitim olduğunu düĢünmez... Ġyi atletler, iyi eğitim görmüĢ insanlar olarak
tanınmaz. Ġnsan bedenini incelerseniz, kendinizi bilme yolunda çok az yol kat
ediyorsunuz demektir. Çünkü nasıl portakal, portakal suyu; ev, yatak odası
değilse, insan da beden de-ğildir. “kendini bil”, „bedenini bilden‟ çok daha
yüklü bir anlama sâhiptir498.”
Anthony Standen‟in bu cümlelerinden de anlaĢılmaktadır ki eğitim
insana, „kendini bilme‟ yolunda verilenlerle, ruh-gönül cephesinin
tanıtılmasıdır. Bu yüzden, bilim adamımız Oktay Sinanoğlu, çeĢitli
eserlerinde, gönlün (rûhun) kontrolünde olmayan, akıldan, insanlık için,
faydalı iĢlerin çıkmayacağına iĢâret ederek, gönle vurgu yapmakta, gerçek bir
bilim adamının yetiĢmesi için “matematik+bilim+gönül” ya da
“bilim+gönül”499formülünü önermektedir.
Bu demektir ki, bir kapkaççı ya da bir Ģehir magandasının elinden
çıkan, insanlık dıĢı polisiye olaylarında, onun ruhûnun bir kontrolü yoktur.
Fakat o kiĢi, o iĢi yaparken, aklının bütün potansiyelini kullanmaktadır, tıpkı
„Kafamı kullandım, kazandım, bu da bir ticârettir.‟ Ģeklinde kendini savunan
kiĢi gibi…
Ruh-gönül cephesinden maksat, kiĢinin vicdânının uyarılmasıdır.
Eğitim ya da Kültürel terbiye görmüĢ olan bir insan, ister öğrenim görmüĢ
olsun, ister öğrenim görmesin, onun vicdanı uyanık olduğu için, günümüzde
en azından, “empati” denilen kavram gereğince, karĢısındaki insanın da
kendisi gibi değerli ve korunmaya lâyık olduğunu düĢüneceğinden dolayı,
baĢkasının hakkını gasp etmeyi, baĢkasına zahmet vermeyi, hiçbir zaman,
aklından geçirmeyecektir.
Ġnsanlar, bu mânevî kalp-gönül zenginliğinden ya da eğitiminden
yoksun oldukları müddetçe, onların sâdece benlikleri ve hırsları geliĢir /
geliĢecek, geliĢen teknolojiden de, sırf hırs ve taassupları için, âzamî
498
Standen, A., Bilim Kutsal Bir Ġnektir, (Türkçe‟ye Çeviren: Burçak Dağıstanlı), Çıdam Yayınları,
1990, Cağaloğlu/ĠSTANBUL.
499
Sinanoğlu,O., Oktay Sinanoğlu (Bilim+Gönül), Internet Elektronik Adresi, http://trtr.facebook.com/note.php?note_id=157653797581188, En Son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
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derecede faydalanma yollarını ararlar / arayacaklar. Nitekim yer altı
örgütlerinin yeni teknolojileri en ince detaylarına kadar öğrenmek için,
büyük yatırımlar yaptığını bilmeyen yoktur. Öğretim, tek yönlü olarak,
devam ettiği müddetçe, çocuklardaki değer yargıları geliĢemeyecek ama
nefis, benlik, hırsları ve azgınlıkları geliĢecek, millet ve memleket sevgisi
körelmiĢ olur /olacaktır / olmaktadır. Artık bilinmektedir ki, yalnızca bir
öğretimle benlikleri kuvvetlenen ve tek taraflı yetiĢenlerin nazarlarında
sâdece kendileri ve kendi menfaatleri göz önünde bulunuyor / bulunmaktadır.
Bu cümleler eğitimin, günümüze göre, biraz daha bozulmamıĢ ve
teknolojinin nispeten daha geri olduğu, 40-50 yıl önce söylenmiĢ olsaydı,
belki bir teoriden ileri geçemeyecekti. Eğitimsizlikle hızla artan, örneğin
Haziran 2005 îtibâriyle 3 yılda 31201 âdet olduğu bildirilen, kapkaççı
terörünün kucağına düĢen insanları, teknolojik refâhın getirdiği, ağız tadından
mahrum ettiklerini, o sıralarda, daha sık olarak görmüĢtük.
Ġster bireysel olsun, isterse yer altı örgütlerinin kucağına düĢerek
olsun, bu gençlerin eğitimleri, yâni Kütürel terbiyeleri artırıldığı oranda,
terör hızını kaybedecektir. Bu tedbir alınmadığı, baĢka bir ifâdeyle gönüllerin
değer yargılarından mahrum edildiği, sâdece polisiye tedbirlere güvenildiği
sürece, terörün maalesef artacağını, “Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın”
diyenleri ve mutlu azınlıkları da kapsayacağını, toplumun bütün katmanlarına
doğru yayılarak, hemen hemen herkese, öyle ya da böyle, bir zararı
dokunacağını üzülerek ön görebiliriz. Bir deyimle ifâde etmek gerekirse,
“PerĢembe‟nin geleceği, ÇarĢamba‟dan bellidir.”
Yıllarca, çoğu oluĢumlarda memleket ve millet menfaatlerinin, çıkar
ve grup menfaatleri yanında, geri plânlara itilmesinin âdetâ bir vazîfe hâline
gelmiĢ olması da, sırf benlik ve Ģahsî menfaatlerimizin korunmasını, kısa
söylemiyle, yalnızca “köĢe dönmeyi” öğreten, eğitimimizdeki bu noksanlık
ya da ihmalkârlığın sonucu değil midir?
Bu böyle devam ettiği takdirde, teknolojik bakımından ne kadar
ilerlersek ilerleyelim, insanlarımız ya da „bir eli yağda bir eli balda‟ olan,
herhangi bir zenginimiz veyâ bir mutlu azınlık yâhut da Ģu Ġnönü Zihniyeti‟ne
mensup her bir kiĢi, her zaman tedirgin kalacak, her hangi bir Ģehir
magandası ya da esrarkeĢin soğuk nefesini, dâimâ ensesinde hissedecektir.
Aynı zamanda, her vatansever insanımız da Devletimiz‟in kasasına sulanmıĢ
her hangi bir hortumcunun da, Memleketimiz‟in can damarına ve
zenginliklerine yine çöreklenecek diye, dâimâ endiĢe içinde bulunacaktır.
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Sonuç
Görüyorsunuz ya, teknolojik geliĢme, insana iyimser bir yaklaĢımla,
refâhı ya da asıl mutluluğunµ bir kısmını sunabilir. Mutluluğun
olgunlaĢmasını ve huzurlu bir yaĢamın kazanılmasını ancak, teknoloji ile
birlikte, medeniyet kelimesinin mânevî anlamını nesilden nesile taĢıyarak,
insanoğlunun ruh dünyâsındaki ilerleme ve geliĢmelerle sağlanan, „insanlık‟
ya da „insan hakları‟ diyebileceğimiz, gönül değerleri ile elde edebiliriz. Bu
değerlerle yetiĢmiĢ bir insan, asıl mutluluğun tadını, daha dünyâda iken,
yakalamıĢ ve tatmıĢ olur., ĠĢte bu mutluluk temellerinin atılma mücâdelesinin
iĢâretleri, bugünlerde bütün sapıtmıĢ ve canavarlaĢmıĢ Haçlı Zihniyeti‟nin
„Küfür tek millettir‟ hadîsinin, bilimsel olarak da, somutlaĢmasından da
gördüğümüz gibi, Yeni Türkiye‟nin üzerine çullanmalarının yansımalarında
da apaçık olarak görmekteyiz,

µ

Asıl mutluluk Cennet‟e girince elde edilen mutluluktur.
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ZÜLÜM ÖRNEKLERĠ
Ahlâksızlık Zulmü
Her türlü zulüm bir ahlâksızlıktır.
ġimdi burada da, insanlıklarından ayrılmıĢ ve canavarlaĢmıĢ, Batılı
Haçlı Zihniyeti‟ni medeniyet diye, Milletimizi onlara dönüĢtürmeye uğraĢan,
Batı Zihniyeti‟ne dönüĢmüĢ, her fırsatta onlar için yanıp tutĢan, Ġnönü
Zihniyeti‟nin, bu emel ve hedefini gerçekleĢtirmek için, Halkımız‟a revâ
gördükleri zulüm örnekerini, özellikle resim ya da görsellerin dilinden, yâni
resim ya da görsellerin yardımından da faydalanarak, açıklayabiliriz.
Aslında zulüm Ġnönü Zihniyeti‟nin, Medeniyet diye Milletimizi
dönüĢtürmeye çalıĢtıkları, Batılı Haçlı Zihniyeti‟nin, insanları sömürmek
için, asırlar boyu uyguladıkları ana metotlarıdır. Meselâ aĢağıdaki resim,
geçmiĢte Almanlar tarafından Yahûdilere uygulanmıĢ olan, bir soykırımdan
bir görsele âittir.
Görseldeki zülmü inceleyiniz! Ardından da beğenmedikleri Türk
Devleti Osmanlı‟da, buna benzer, böyle insanlık dıĢı bir örneğe rastlanıp
rastlanmadığını bir düĢününüz!
Hele hele biz Türkleri karalamaya çalıĢan, meselâ Almanya‟nın Nazi
kamplarında, Yahûdilere neler çektirdiklerini, yukarıdaki resmin dilinden
anlayamıyor musunuz?
DüĢünerek bu karĢılaĢtırmayı herkes yapabilir mi?
Bu noktada ilk akla gelen bu sorudur. Bu sorunun cevâbını vermek
bugün bilimsel olarak kolaylaĢmıĢtır. Bu nedenle Ģimdi diyebiliriz ki,
görseldeki zülmü inceleyerek, karĢılaĢtırmalara girip, insanlık içinde kalan
milletleri anormal birisi yapamaz! Böyle bir fikrî ve vicdânî karĢılaĢtırmayı
da ancak normal ve eğitimli bir kimse yapabilir.
Dikkat ediniz, normal ve eğitimli diyorum! Ama tasilli demediğimin
sebebini anlayabildiniz mi, bilemiyorum.
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Batıdan zulüm örnekleri…

ABD‟den zulüm örnekleri…
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ABD‟den zulüm örnekleri…

ABD‟den zulüm örnekleri…

Çünkü normal demek hastalıksız demektir, Kültürel ve vicdânî
değerlere sâhip olan, insan demektir. Meselâ bizim andolu Halkımız‟ın
hemen hemen hepsi, tahsilsizdir ama normaldir, vicdanlıdır.
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Bunun baĢka bir ifâdesi de Ģudur: “Bizim Halkımız âriftir”. Ârif
demek, temiz kalmıĢ demektir; meselâ tahsil yapayım derken, Batının pis
ahlâkıyla bozulmamıĢ demektir. Ya da mâneviyatsız tahsil yapmamıĢ, yapan
varsa, öğretimi, eğitimle birlikte yapmıĢ demektir. Yosa sırf öğretimle yetinip
yalnızca menfaat yollarını, hırsı, ihtirası, köĢe dönmeyi öğrenerek
yetinmemiĢ, Ġslâmî, ailevî ve Kültürel ter iyeyi de biliyor demektir.
ġimdi aklınıza Ģu soru geldi, biliyorum: Tek yönü tahsil yapmak veyâ
bir Batılı‟nın yaĢam ve hayâtına özenmek bir hatalık mıdır?
Ġnönü Zihniyeti, bu sorunun somut ve bilimsel bir cevabıdır:
Her türlü mbneviyat ve Kültürel ölçüleri redd-i miras edip,
Milletimiz‟in ahlâkını, medeniyet aldatmacasıyla, aĢağıdaki resmin dilinden
de okunduğu gibi, dünyâlaĢmıĢ ve canavarlaĢmıĢ, Batılıların hayat ve yaĢam
felsefelerine benzeterek, emperyalistlerin taĢeronluğunu benimsemeleri kabul
edilir bir Ģey değildir. Öyle ki bu Zihniyet aĢağıdaki resimde de görüldüğü
gibi, meselâ bizlere medeniyet diye, ahlâkımızla hiç uyuĢmayan Batının
yaĢam tarzını dayatmıĢ bulunmaktadırlar!

Milletlerin alfabe kültürleri
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Ġnönü Ve hempaları tarafından yapılan ahlâkî zulümden bir örnek…

Ġnönü Zihniyeti iĢte budur!
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Ġnönü Ve hempaları tarafından yapılan Ģapka zulmünden görüntüler…
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BaĢörtülü olarak oğlunun yemîn törenine gelen baĢörtülü bir nineyi görevliler
oturduğu yeden kaldırarak kapı dıĢarı ederlerken… Ne rezil bir Zihniyet, ne rezil bir
uygulama! ĠĢte bu davranıĢ bir hastalık belirtisidir!

Batı bu dayatmasının semeresini, öyle verimli bir Ģekilde almıĢ
bulunuyor ki, günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti, aĢağıdaki resmin dilinden ve
buna tepki gösterenlerin ifâdelerinden de anlaĢıldığı gibi, okullarda
Dinimiz‟in peygaberinin öğretilmesine yâni okunmasına bile tahammül
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edemiyor ve “Peygamberin hayâtının anlatılmasına karĢıyız” diyor /
diyebiliyor500.
Bu karĢı olmanın, rol modelleri olan, Ġnönü ve Hempaları tarafından,
yukarıda resimde de görüdüğü gibi, Hristiyanlık eğitimi serbest bırakılırken,
Ġslâmî Eğitim‟in yasaklandığı, dönemlerin devam etmesi-nin istenmesinden
kaynakladığını, bilmem, akleder misiniz,?
Hâlbuki Ġslâm Dini, Ġncil‟in tahrif edilmesi üzerine, gönderilmiĢtir.
Normal bir insan bunu bilir; ayrıca papazlar tarafından yaplan, tahrifatları
da, meselâ, tanrı sayısını 3‟e çıkarmıĢ olmaları gibi hususları da bilir.
Dev zekâlı Edison‟la, bir müddet yanında çalıĢan, diğer dev zekâlı
Tesla, fikir ayrılığından dolayı, birlikteliklerini kısa zamanda bitir-miĢlerdir.
Bunlar ondan sonra birbirlerinin en baĢ tenkitçileri olmuĢlardır. Bu zıtlaĢma,
hayatları boyunca, birinin „beyaz‟ dediğine diğeri „kara‟ diyecek kadar, ileri
gitmiĢtir.
Böyle akıllı iki kiĢiyi bir arada tutmak mümkün olmazken, üç tâne
tanrı hiç fikir ayrılığına düĢmüyorlar mı ha! Buna ne dersiniz? Sâhi, gerçekte
böyle üç tanrı olsa, Evren bir anda büyük bir sa-vaĢ meydanına dönmez mi?
Bunların böyle ne uysal tanrıları varmıĢ!
Hadi, onu bırak?
Çocukların Ġslâm tabiatı üzerine doğduğuna inanan, Müslümanlara
göre, tahrif edilmiĢ Hristiyanlığa inanan, Hristiyanlar, “Çocukların her biri
günahkâr doğar” diyorlar… ġimdi bu inanıĢ akıl ve mantığa uyuyor mu,
sizce de?
Böyel bir hayat tarzı ve felsefeyi medeniyet diye, Halıkımızı o kültüre
inanmaya ve o kültürü sevdirmeye çalıĢan, o kültüre dönüĢtürmeye çalıĢan
bir Zihniyet‟te, gerçekten, bir normallik belirtisi görebiliyor musunuz, siz?
Hadi, onu da bırak…
Ġslâm, “Temizlik îmanın yarısıdır” derken tahrif olmuĢ Hristiyanlık,
“Yıkanmak günahtir” diyor… Hattâ çok koyu bir Hristiyan olan 14. Lui
ölürken, o yaĢa kadar, vücûduna vaftiz suyundan baĢka su değdirmediğinden
dolayı, duyduğu grûru dile getirmeyi dahî ihmal etmemiĢtir.
Boğaziçi Üniversitesi‟nde doktora yapan bir Türk öğrencisini,
Hıristiyan yapmak için, fırsat kollayan ve kendisini sık sık rahatsız eden, bir
Hıristiyan misyonerine, adı geçen o Türk öğrenci, en sonunda:
500

http://www.ensonhaber.com/chp-peygamnerin-hayati-laikligi-bitirdi-2012-09-27.html
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“Ben dinimden memnunum! Neden Hıristiyan olayım? Hıristiyanlığın ne
özelliği var ki? Meselâ Ġncil‟de Big Bang var mı?” diye sorar.

Her papaz bunun gibi aklını kullanabiliyor mu?

Ġncil‟in bilimle hiç iliĢkisi olmadığını, bilenler bilir? Nerde kaldı Big
Bang‟le iliĢkisi? Misyoner, Ġncil‟in sâdece bir takım âyin ve merâsimlerden
meydana geldiğini, bilimle hiç iliĢkisinin olmadığını bildiği için, öğrencinin,
„Ġncil‟de Big Bang var mı?‟ sorusuna, „Hayır yok!‟ diye cevap verir.
O zaman öğrenci, „Ben dinimden memnunum! Meselâ, benim dinimin
kitabı olan Kur‟an‟da Big Bang dahî var!‟ der. Kur‟an‟dan habersiz olan ve
böyle bir karĢılığı hiç tahmin edemeyen, misyoner bu cevâba ĢaĢırır. BaĢka
bir Ģey söylemeye cesâret bulamaz, hemen oradan uzaklaĢır.



Adı geçen öğrenci, bu gün (2014 yılında) Elektrik- Elektronik Mühendisliği‟inde prof. öğretim üyesidir.
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Tam bir Müslüman düĢmanıymıĢ, değil mi, adam?

Ġncil‟in sâdece bir takım âyin ve merâsimlerden meydana geldiğini bilen,
yukarıdaki resimde verilen papaz da, muhtemeldir ki, Kur‟an‟ı incelediğinde,
aradaki muazzam farkı görünce, tereddüt etmeden hemen Müslüman
olmuĢtur. Öyle ya, „çocuklar günahkâr doğarlar‟ ya da „yıkanmak günahtır‟
diyen tahrif olmuĢ Hristiyanlık dininin insan fıtratıyla, uzaktan yakından,
ilgisi olmadığını, ancak Kur‟an‟ı incelediğinde gören, papazın Müslüman
olmamasının artık hiç bir çâresi kalmıĢ mıdır, hele bir düĢünsenize?
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Genç ve insanlarımızın nasıl bozmuĢlar, görüyorsunuz ya! Bu tipleri siz
baĢörtülü mü zannediyorsunuz?
DıĢtan görünen baĢörtüsü, aslında, kalp ya da gönüldeki ahlâkı koruyan
somut (maddeleĢmiĢ) bir Ģekilden ibârettir!
Ġnönü Zihniyetli bir kızın, baĢörtüsünü îtibarsızlaĢtırmak için içine düĢtüğü
bu durum, Ģimdi bir düĢününüz, ahlâkî bir davranıĢ mıdır?
Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahrifat Ve Tahribatını yukarıdaki resmin dili, ne
kadar açık olarak anlatıyor… Bu resimde Lord Gürzon, aynı za-manda, bir
bakıma Milletimiz‟in içinden, kendi hesapları adına çalıĢa-cak taĢeron
devĢirmesinde ne kadar baĢarılı olduğunu da imâ etmiyor mu? Ġfâdelerinden
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bunu hemen anlıyoruz, değil mi? Tıpkı ahlâkımızı körelttikleri ve beĢ paralık
ettikleri gibi…

Çocuklarımızın ahlâklarını beĢ paralık ettiler! Ahlâkın timsâli olan Milletimiz‟in,
utanarak koyduğum bu resimlerden bakâmız adına önemli dersler çıkaracağını
umuyorum
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Ahlâkın timsâli olan Milletimiz‟in, utanarak koyduğum bu resimlerden bakâmız
adına önemli dersler çıkaracağını umuyorum…
Bu resimlere bakmaktan utanıyorum ama çocuklarımızın ahlâklarının ne kadar
bozulduğunu duyurmak için, sorumluluk nedeniyle buna katlanmak zorundayım…
Yukarıdaki bu iki resimde, ahlâkî periĢanlık içine sürüklenmiĢ gençlerimizin
açınacak durumları görülüyor… Doğruyu söylemek gerekirse bu resim, aynı
zamanda, bu periĢanlık içine sürüklenmiĢ bulunan gençlerimizle birlikte insana,
ayrıca bu üniversitenin rektörlüğünü yapan kiĢinin de görev bilincinin ne kadar rezil
olduğunu da hatırlatmıyor mu?

Yukarıdaki resmin üst kısmında bolluk ve zenginlikten sapıtmıĢ olan bizim
gençlerimizin sapıklık alâmetlerini; alt kısmında ise, yoksulluk ve fakirlikten
doğrudürüst elbise bulamayan hastalalıklı baĢka ülkelerin çocuklarını
görüyorsunuz…
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Ahlâk dendiğinde Kültürümüzde en yüksek kavram akla gelir. Bunun kaynağı da,
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” hadîsidir.
Ama bizim halkımız arasında ahlâksız dendiği zaman aynen Ģu resimdekiler gibi
herkesle düĢüp kalkan babası belli olmayan (piçler) akla gelir. Halkımız, böyle
karmaĢıklıkta meydana gelenleri ya da böyle ahlâksız eylemler sonunda ortaya
çıkanları daha güzel bir deyimle târif etmek için, böyle babası belli olmayanlara
iliĢkin olarak “veled-i zinâ” kelimesini kullanır

Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahrifat Ve Tahribatı‟nın, meselâ Kur‟an
Eğitimi‟nin yasaklanması baĢta olmak üzere, ana merhâleleri, resimlerin
dilinde de hemen hemen açık olarak, özetlenmiĢ bulunuyor…
Ġnönü‟nün Ġslâm‟ı ve Kültürümüzü yasaklaması, bugün dahî Türklüğün,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün aĢağılanmasının yolunu da açmıĢtır, böylece...
Fakat Ġnönü Ve Hempaları‟nın tahrifat ve tahribatının en önemli
sonuçlarından birisi, ahlâkî zâfiyetin artması konusunda da olmuĢtur. Öyle
ki, Ġnönü Zihniyetli gençlerimizin içinde bulundukları, hâl ve durumlar bâzen,
acınacak manzalar sergilemekte, yürek burkmaktadır.
Dikkatle inceler ve düĢünürseniz, yukarıdaki resimlerin dillerinden,
gençlerimizin periĢanlıklarını hemen anlayabilirsiniz!
Yıllarca her tarafa koku yayan, bataklığa ilâç da fayda etmiyorsa son
çâre ne olacak / olabilir?
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Eskiden atalarımız, durmadan sivrisinek üreten bataklıkları
kuruturlardı. Bu bataklığın da toprakla kapatılıp kurutulmasından baĢka bir
çâre geliyor mu aklınıza?
Milletimizi bu seviyeye getiren Ġnönü Zihniyeti‟ne patronları da son
derece yardımcı olmuĢlardır. Bunu da aĢağıdaki resmin dilinden
akledebilirsiniz!

Önce bu resmi buraya koyduğum için, çok utanıyorum ama bu kardeĢimiz ve
Milletimiz beni af etsin! Çünkü insanlığın ve özellikle de canavar ruhlu Ġslâm dıĢı
sapıtmıĢların insanlıklarının iflâs etmiĢ olduğunu vurgulamak ve aynı oranda bu
ahlâkî vahĢetin karĢıĢında yalnızca Ġslâm‟ın bulunduğunu vurgulamak istiyorum…
“Bu bir kadındır... Hocalı‟da esir alındıkdan sonra Ermeniler tarafından iĢkence ve
tecâvüz edilmiĢ... Her tecâvüzcünün isimleri ve notu bedenine kazılarak yazılmıĢtır...
Diğer taraftan, bu vesile ile, bir zamanlar bu insanlık dıĢı varlıklar için, “Hepimiz
ermeniyiz” diyenlerin de kulakları çınlasın!
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“Her sakallıyı dede zannetme! Atasözü”
Ġnönü Ve Hempaları‟nın yerleĢtirmiĢ olduğu bu Ġslâmî Câhillik sürdüğü müddetçe,
kıyâfetle, Ģununla-bununla aldanmamak gerek; ta ki, okullara Ġslâmî ve Kültürel
eğitimin (Eğitim diyorum dikkat et! Tahsil demiyorum) tam olarak yerleĢtirilmesine
kadar…
Küfür, elbette köpürecek ama aldırmayacaksın! „Adamlar‟ iĢte görüyorsunuz,
tahribatlarının semeresini, tam anlamıyla 80-90 sene sonra almaya baĢladılar… Bu
iĢ, ekonomiden çok daha zor! Çünkü çevreye hâkim olan ve seni-beni kendilerinden
saymayarak, hepimize sığır-goyim adını veren Ġllimunati (Illimunaty), tam
dünyâlaĢmıĢ oldukları için, putlarını bile seçmiĢler, Jusifer adını verdikleri GüneĢ
Tanrısı‟na tapıyorlar; bizim hâinlerimiz ve / veyâ en azından akılsızlarımız da
onlara pek çok da aeğer veriyor…
ĠĢte hiç birimiz, uzak ya da yakın, bunların tasallutundan kurtulamıyoruz. ġu anda
bütün hâin ve Ģer odaklarıyla birlikte bütün devlet, “Küfür BĠR Millettir” hadîsi
gereğince tek vücut olup Ġslâmî Ġstkâmeti, geçmiĢtekilere göre, düzgün olan
CumhurbaĢkanımızı ortadan kaldırmaya çalıĢyorlar… Bu oyuna gelip onlarla
hemfikir olanlar da, “KiĢi, kimin sayısını artırırsa, onlarla birlikte haĢrolur” gibi
kadîm düsturlara göre, kendilerini helâk olmaktan kurtaramama gibi tehlikelerle
karĢı karĢıya bulunuyorlar...
Aslâ Unutmadık, Unutmayacağız! Bu Günlerimiz Bence TeĢekkür Ve ġükür
Günleri Olmalı, Değil mi?
http://mtemiz.com/bilim/ASLÂ%20UNUTMADIK,%20UNUTMAYACAĞIZ.pdf
Dünyâ Krâliyetçileri, Yeni Türkiye‟nin KuruluĢ Sancıları
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20KRÂLĠYETÇĠLERĠ%20VE%20YENĠ%20T
ÜRKĠYE‟NĠN%20KURULUġ%20SANCILARI.pdf
Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20S
ANCILARI.pdf
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DönüĢtürülmüĢ Ġnönü Zihniyeti

Müslüman Türk kimliğinden baĢka kültürlere gerçekleĢtirilen DNA
dönüĢümü, baĢta düĢüncelere, elbette ki, oradan da davranıĢlara yansır…

DNA dönüĢümü sonucunda, bu Ġnönü Zihniyeti‟nin benimsedikleri
yaĢam ve hayat felsefesinin karmaĢıklığı içinde, yakalandıkları R-Kompleks
hastalığıyla, akıllarının dumura uğramasının içine düĢürdüğü gelecek
körlüğünü aĢağıdaki resim çok güzel ifâde etmiyor mu? Hele bir
düĢünsenize! Bu âidiyet kurbanlarının bâtıl inançlı Batılı yaĢamına ve / veyâ
Hristiyan yaĢamına dönüĢüm derecesini merak ediyorsanız bunu, aĢağıdaki
resimde zikredilen, aĢağıda resimde görülen Papalığın ediĢesinden de
kestirebilirsiniz501,502!
501
Temiz, M., Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
502
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Adamlar, görüyorsunuz, Milletimizi öyle dönüĢtürmüĢler ki Ģimdi de ters taraftan
endiĢeliler…

DNA dönüĢümü, aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi, Halkımız‟ın
içinden bu Zihniyete oldukça yamanmıĢ olan kiĢilerin tutum, davranıĢ ve
görünüĢlerinden de, âtetâ okunur gibi, net olarak belli olmaktadır.

DönüĢtürülmüĢ Ġnönü Zihniyeti‟nden bir davranıĢ, tencere-tabak sloganı…
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Milletimizi, dünyâlaĢmıĢ ve canavarlaĢmıĢ olan, Batılılara
dönüĢtürme-benzetme sapıklılığı ve hırsının gözlerini karartmasının ve
akıllarını örtmesinin ve bilimsel açıdan DNA dönüĢümüne uğramalarının ne
gibi sonuçlar getireceğinin gafleti içinde bulunmalarını, aĢağıdaki resim çok
güzel olarak anlatmıyor mu? Hele bir inceleyiniz!

Ġslâmî Ve Kültürel nefretin sonucunda oluĢan DNA dönüĢümü R-Kompleks
hastalığıyla akılların dumura uğramasının içine düĢürdüğü gelecek körlüğünü bu
resimden akledebiliyor musunuz?
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Ġslâm konusunda da Allah‟ın (CC) ölçülerinin olması aklî ve mantıkî
değil mi, sizce de? Bu konuda aĢağıdaki resimde veilen, Mevlâ‟nın sözü, hiç
bir fikir vermiyor mu?

Bu sözü ile Mevlâ‟na ne demek istemiĢtir?

Benim bu sözden anladığıma göre, ilmî ve hattâ bilimsel olarak
düĢünüldüğünde, “Allah‟a (CC) yaklaĢmanın da yol ve yöntemi vardır!”
geçeği ortaya çıkıyor… Öyle ki bence, her türlü nefsî davranıĢları yapıp yapıp
da örneğin, „Benim kalbim temiz, sen benim kalbime bak demekle olmaz‟
demekle iĢ bitmiyor503.
Bu kapsam dâhilinde olmak üzere, Ġnönü Zihniyeti, bu zulmü
yapmadaki ilk hedeflerinden biri olarak, Ġslâm ve ahlâkını yer yüzünden
silmekle iĢe baĢladılar. Milletimizi mâneviyatsızlık batağında dünyâlaĢtırmak
idi. Bunu da yine aĢağıdaki resmin dili ile örnekleĢtirebiliriz…

503
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” ,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20
BAK,%20KALBĠME!.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://belgelerlegercektarih.com/tag/ataturk-cami-kapatti-mi/ YA DA
http://www.haberler.com/chp-iktidarinda-1940-1950-arasinda-bine-yakin-cami-2734275-haberi/
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ĠĢte size Ġnönü Zihniyeti‟ni bu örnekle biraz daha yakından öğrenme fırsatı
Ahlâksızlığın bu Ģekilde teĢvik edilmesi, Halkımıza yapılan en büyük zulümlerin
baĢka bir çeĢidi değil midir?

Halkımızın mâneviyatsızlaĢtırılmasının yanında asîl Halkımız‟ın, bu
Zihniyet tarafından, her fırsatta aĢağılanmasıdır.
ġimdi soruyorum, Ģehrin görüntüsü bozuluyor diye, aĢağıdaki resimde
görüldüğü gibi Ankara‟ya sokulmayan, meselâ Veysel Karani‟nin nezdînde,
insanlarımız aĢağılanması hakkında ne diyeceksiniz!
568
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Nerelerden nereler…

Bu aĢağılanma, Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki temsilcileri
tarafından aynı Ģekilde, sürdürülmektedir. AĢağıdaki resim, bu Zihniyet‟e
mensup olan birisine karĢı, bu aĢağılanmayı aslâ kabul etmeyen bir
vatandaĢımızın gösterdiği tepkiyi içermektedir.

Bu Ġnönü Zihniyeti mensupları, görüyorsunuz ya, asîl Anadolu Halkımız‟a aslâ
tahammül edemiyorlar! Kinlerini en iyi hakâret etmekle tatmin edebiliyorlar…
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Asîl Halkımız, bu tür aĢağılanmalara aslâ lâyık değildir. Halkımıza
herhangi bir hakâreti ve aĢağılamayı lâyık görenlerin bu milletle hiç bir
ilĢkisinin olabileceğini düĢünemiyorum.
Halkımızın en büyük özelliği, çoğunluğunun mü‟min olmasıdır. Mü‟min
olan Müslümanların kimseye zararı olmadığını bilmeyen yoktur. Zâten
“Elinden dilinden herkesin emin olduğu kimseye mü‟min denir.”
Bu duruma göre yüzde doksanı Müslüman olan, Türkiye‟deki
korkakların, ne olur-ne olmaz tipinden, en çok korktukları taraf, vatan
düĢmanları ve teröristlerdir. Bu korkakların düĢüncelerine göre, Devlet ve
Halk tarafından bir zarar gelmeyeceğine göre, bu Ģer kuvvetlere de eğer
yağcılık yapılır, Ģirin gözükülürse, ölüm korkusundan ve seken kurĢunlardan,
biraz daha emin olmak mümkün olur504.

“GümüĢhaneli ġerife Ana Darbeye KarĢı…
15.07.2016 günü darbe giriĢimine karĢı 50 yaĢındaki Gümüshaneli ġerife Ana
(ÇarĢaf

O hâlde, bu korkaklar için, en garantili bir durum, iĢte görüldüğü gibi,
terörist ve hâinlere Ģirin gözükmektir. Bu garantiyi kuvvetlendirmek için, bu
korkaklar son yıllarda, Halkımıza hakâret etmeyi de, ikinci bir metot olarak
benimsemiĢ görünüyorlar. Bununla, korkularından dolayı, terörist ve

504
Temiz, M., Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.doc, En Son EriĢim Târihi, 122.10.2014.
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hâinlere, akıllarınca üstü kapalı da olsa, „biz de sizdeniz‟ mesajı
veriyorlar… Bu metot zâten Ġnönü Zihniyeti‟nin de metoduydu, değil miydi?

Ne demiĢler, “Üste tükürsen bıyık; alta tükürsen sakal”…
Adamlar öyle düzenler düĢünüyorlar ki, bir taraf olmasa öte taraftan da yine
istediği yönde yalan-esaslı bir algı meydana getirebiliyorlar…
Bu durumda bir Mü‟min ne yapmalı?
“Zannın çoğundan sakının! Hadis”, Bir… Ġkincisi ise, “Mü‟min bir kere aldanır,
Hadis”
ġimdi bu hadislerin ıĢığında günaha girmeden akıllıca düĢünmek gerekiyor…
Nasıl, meselâ?
Üniversite Devreler Teorisi Kürsü Profesörü ateist bir hocam vardı:
“Hak (doğru-gerçek) bildiğin yolda tek de olsa gideceksin!”, derdi. Bu söz, bizim
inancımıza islâmî istikâmetimize de çok güzel uyuyor… Tâ ki bu yolun sonunda
Sıddıklık Makâmı bile vardır.
ġimdi bu bilgilerin ıĢığı altında bu resimdeki bey efendiye demezler mi ki:
“Madem, doğru söylemekle cezâ evine girmeyi göze alamıyorsun; peki, sen orada ne
iĢe yarıyorsun? Bostan korkuluğu musun, nesin?”
“Demek ki senin doğruluktan, dürüstlükten yana hizmet etmekten baĢka, diğer baĢka
plânların var, öyle değil mi?” diye…
Bu gerçekler karĢısında:
“Sonra sen, tek akıllı olarak kendini görüyorsun da, bu sözünle bu temiz Milleti
aptal yerine mi koyuyorsun?”
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AĢağıdaki makâle de yine böyle birisinin yaptığı bir „yağcılık‟ üzerine
yazılmıĢtır505 AĢağıdaki resim de, bu korkaklıktan doğanyapılan, bir
“yağcılığı” ifâde etmiyor mu?

“PKK‟ya bu sevgi neyin nesi ey ĢaĢkın!”, demez mi bu Asîl Millet?

AĢağıdaki görselin üst kısmındaki resim de, kezâ aynı Ģekilde,
korkaklığın sonucunda ortaya çıkan, baĢka bir “yağcılık” örneği olmuyor
mu?

ġimdi size soruyorum, üst kısmındaki resim de siyonistlere bir “yağcılık” örneği
değil mi, Anladınız değil mi bu Zihniyet‟in ‟vatan sevgisi‟nin ‟dostlar alıĢ-veriĢte

görünsün‟ tipinden olduğunu…
505
Temiz, M., Kim YalancıymıĢ, ġimdi Bakalım!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠM%20YALANCIYMIġ,%20ġĠMDĠ%20BAKALIM!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠM%20YALANCIYMIġ,%20ġĠMDĠ%20BAKALIM!.docx, En Son EriĢim Târihi:
28.08.2015.
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- Ġslâm ülkelerinde Ġnönü Zihniyeti gibi hâinlerin devĢirilmesi için, bu
beĢinci kol faaliyetini bir sektör gibi düĢünen ya da bunu devletlerinin birer
önemli uğraĢ alanı olarak alan, bu insanlık dıĢı iĢleri düĢünüp plânlayan
Batılıların, önemli beyin güçlerine bir örnek veriniz.
Batıda, Ġslâm ülkelerinde hâinler türetip devĢirmek için, bütün iĢleri
düĢünüp plânlayanların sayısı o kadar fazladır ki, bunlar devletlerinin önemli
desteklerine sâhiptirler. Meselâ bunlardan birisinin Geo G. Haris olduğunu
aĢağıdaki sözleri hemen ele vermiyor mu?
„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta
Ģöyle demektedir:
“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler
sokun!. Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın!. Bu fikirde
olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa,
bizim iĢimiz o kadar kolay olur506.”
Ġnsanlık dıĢı fitnecilik plânlayan, yalnızca Geo G. Haris değil ki….
Meselâ Patrik Grigoryas‟ı hiç unutabilir miyiz!
Bakınız Patrik Grigoryas neler söylüyor:
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü
Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzeti nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyük-lerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek
reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet kanaatkârdırlar.
Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat duyguları da an‟anelerine
olan bağlılıklarından ahlâklarının salâbetinden (sağlamlığından, mânevî
kuvvetinden) gelmektedir.”
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını
kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”
506

Kaynak:
ihya.org, “Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.01.2018. YA DA Emekli Albay Rabi
BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005 yılında Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen Sessiz SavaĢ adlı kitabın 173.
Sayfası…
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“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve mâneviyelerine
(Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere
alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet
hisleri buna mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet
ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma) alıĢtırmalıdır.”
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrî-bâti
tamamlamaktır.”
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden Ģeklen çok
kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl
kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak
mümkün olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak harp
meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek,
Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, hakîkatlere nüfuz
edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey
hissettirmeden bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm ve Kültürümüzü redd-i miras ettikleri ve bu
doğrultudaki tahrifat ve tahribatlarının, „Geo G. Haris ve Grigoryas
tarafından tanımlanmıĢ bulunan, bu fitneliklere uyup uymadığını okuyucu
ayrıca irdeleyebilir.

Hee, ya!
Doğru söze ne denir?

DünyâlaĢmıĢların ve canavarlaĢmıĢların bütün bu faaliyetleri sonunda
Milletimiz‟in, içine sürüklendiği, kafa karıĢıklığını, yine bir Batılının
dilinden, size aĢağıdaki resim anlatıversin!
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Öyle değil mi? ġimdi insafla bir düĢününüz!

Memleketin geliĢmesi için çalıĢacakları yerde iĢte bu Zihniyet‟in hepsi,
Milleti maddî ve mânevî açıdan bozararak, bâtıla yâni sizin anlayacağınız,
„gâvurluğa‟ dönüĢtürmekle uğraĢmıĢlardır. AĢağıdaki resmin üst
kısmındakiler, dönüĢmüĢ / dönüĢtürülmüĢ Ġnönü zihniyetlilere; alt
kısmındakiler ise, döüĢmekten kendilerini korumuĢ olan ya da korunmuĢ
olan, Anadolu Halkımıza iliĢkin birer örnektirler.

DönüĢmüĢ / dönüĢtürülmüĢ insanlarımızla sapasağlam Anadolu kadınlarımız…
Yâni Ġnönü Zihniyeti ile normal ölçülü Anadolu halkı arasındaki farkın resimleri…
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Ġnönü Zihniyeti ayrıca, Memeleketimiz‟in geliĢmesi için, çalıĢan vatan
evlâtlarıyla da mücâdele etmiĢlerdir. Halkımızı pasifletirmek de onların ana
görevleriydi. Bunu da yine yukarıdaki ya da aĢağıdaki resimlerin dillerinden
öğrenebilirsiniz!
Öyle ki bu Ġnönü Zihniyeti, bir taraftan, „Müslümanlar kız çocuklarını
okutmuyorlar, câhil bırakıyorlar‟ yaygaralarıyla Ġslâmı karalamaya
çalıĢırken; diğer taraftan da, „ben okumak istiyorum‟ diyerek üniversitelere
girmeye çalıĢan, baĢörtülü Müslüman kız çocuklarına, Eski Türkiye‟de 28
ġubatta, aĢağıdaki resimlerde görüldüğü gibi, üniversitelere sokmamak için,
yapmadıkları zulümler kalmamıĢtı.

Ġnönü Zihniyeti‟nin zihni fonksiyonları bir baĢka çalıĢır! Meselâ uçak yapacak
yerde, uçak yapan fabrikayı kapatır, sâhibini cezâlandırır!
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Ġnönü Zihniyeti hep vatandaĢa hattâ öğrencilere bile zulüm etmekle uğraĢır!

Ġnönü Zihniyeti hep vatandaĢa hattâ öğrencilere bile zulüm etmekle uğraĢır!
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Ġnönü Zihniyeti meselâ Orta Öğretim öğrencilerine bile zulüm etmekle uğraĢır!

Ġnönü Zihniyeti‟nin Dumura UğramıĢ Kafa Yapısı
“Câhilsin; okur, öğrenirsin.
Gerisin, ilerlersin. Adam yok yetiĢtirisin,
günün birinde meydana çıkıverir. Her Ģeyin bir çâresi var.
Fakat insan bozuldu mu, bunun çâresi yoktur.
Ahmet Hamdi Tanpınar

ġimdi ĢaĢılacak nokta, dönütürülmüĢ Ġnönü Zihniyeti mensuplarının beyinlerinin bu
kadar yalanları tolere etmesidir, değil mi? Bu durumun tek bir bilimsel îzah tarzı
aklıma geliyor. O da Ģu: DönüĢtürülme sonıcunda beynin bütün yalanları “doğru”
olarak algılamasıdır.
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Kültürel dönüĢüm geçirmiĢ kimselerde beyin fonksiyonları anormal iĢledikleri için
birisi, “Edoğan‟la hiç bir lider birlikte görüntü vermek istemiyor” diyor da,
enteresandır, bu yalanların farkına varan resimler de tam tersini söylüyor! Ben de
ĢaĢtım bu iĢe, doğrusu!

Yukarıdaki resimde Ġnönü zihniyetli zat ne diyor? Hele bir bakınız!
“Erdoğan‟la hiç bir lider görüntü vermek istemiyor.” Yalanın bu kadarı da
olmaz‟. Bu gerçek mi, deği mi, Yukarıdaki ve /veyâ aĢağıdaki resimler tek
tek söylesin!
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ġaĢılmayacak kadar da değil, hani!

Bendeniz hayâtımda, yalanı ve yalanın çirkinliğini, bu zatın
yaanlarına bakarak öğrendim! Ġlk dikkatimi çeken yalanı, Samsun
Cumhûriyet meydanında Halka hitâbederken, Halkımız‟ın gözünün içine
baka baka, sarmalayıp fırlattığı, “BaĢörtösü sorununu ben çözdüm”
yalanıydı. Bundan sonra kendimi, bir bilim adamı olarak, bu anormal
durumun bilimsel îzâhını yapmakla görevlendirmiĢ bulunuyorm…
ġu an îtibârıyla, bilimsel açıdan, epey mesâfe aldığımı zannediyorum.
Elde ettiğim sonuç Ģudur ki, bu Zihniyet‟te bir DNA dönüĢümü yaĢanmıĢ,
kafalar dumura uğramıĢtır. DönüĢüm sonunda, elbette bambaĢka sonuçlar
alınacaktır. Her Ģeyden önce, Halkımız tarafından çarkçılık ile taĢlandırılmıĢ
olan, bu Zihniyet‟in lider ve önderlerinin kafa yapılarının esas alınması,
bilimsel açıdan, en doğru ve mantıklı olanı olur, değil mi?
Mâdem ki öyle, aĢağıdaki resimde verilen diyaloglardan, hem lider
kadrosundaki Ġnönü Zihniyeti mensuplarının sosyal ve yönetimsel kafa
yapısına iliĢkin olan ve hem de, bu örnekten giderek, peĢlerinden
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sürükledikleri, bu zihniyete sevgi bağı ile bağlanmıĢ olan, bağlılarının kafa
yapılarının ip uçlarına ulaĢmak mümkün olabilir. Bendeniz, bir açıdan da, bu
ifâdelerle, gelecekteki bilim adamlarına, daha kapsamlı araĢtırmaları için,
araĢtırma konuları hakkında ip uçları vererek, bilime hizmetimin bir çeĢit
devamını sağlama niyetini taĢımaktayım.
Meselâ Ġnönü Zihniyeti‟nin mantık yapısının dönüĢüp farklılaĢmıĢ
olduğunu, aĢağıdaki resimde verilen diyaloglardan, en azından, hemen
yakalayabilirsiniz.
Elbette ki bu farklılığın farkedilebilmesi için, her Ģeyden önce, bu
Zihniyet‟in uğradığı dönüĢümden uzak olmak gerektiğini akletmeniz
gerekiyor! Öyle değil mi?
ġimdi, hazırlanmıĢ sağlam bir kafayla, aĢağıdaki resimli ya da
resimsiz verilen diyalogları, tarafsız bir davranıĢla, bilimsel olarak
inceleyebilirsiniz! ġimdi, aĢağıda verilmiĢ olan, diyaloglara tam yoğunlaĢma
ânına gelmiĢ bulunuyoruz. Birinci diyalog örneği aĢağıdaki resmin dilinden:

Herkes bilim adamı değildir diyeceksiniz ama gerçekten insafla değerlendirmek
gerekirse, beyin fonksiyonlarının çalıĢma tarzında alıĢılmadık bir tuhaflık ya da
anormallik sezilmiyor mu sizce de?
http://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/deyim-hikayeleri-veaciklamalari/540-vermeyince-mahmut-neylesin-sultan-mahmut.html
https://www.youtube.com/watch?v=uei2lP4ru0c

ġimdi yeniden düzenlersek:
Fatih Altaylı soruyor:
-”ġehir hastaneleri hakkında ne düĢünüyorsunuz?
Kılçdaroğlu:
-”Ya, o memlekette hastane yoksa?”

581
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ġkinci diyalog örneği yine aĢağıdaki resmin dilinden:

Aynı soruyu yine sormak zorundayım bir bilim insanı olarak! “Gerçekten
insafla değerlendirmek gerekirse, beyin fonksiyonlarının çalıĢma tarzında
alıĢılmadık bir tuhaflık ya da anormallik sezilmiyor mu?”

Üçüncü diyalog örneği yine aĢağıdaki resmin dilinden olsun:
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Ah! BilebilmiĢ, demek!
Kim ne demiĢ… Gerçekten bu adam, zekâ küpü, zekâ küpü!!

Bunuda yeniden düzenleyebiliriz:
Sunucu:
Kılıçdaroğlu:

Seyit Rıza kimdir?
Seyit Rıza bir insandır!

Dördüncü olarak da aĢağıdaki resmin dili de, millîlik ve gayrı millîlik
üzerine olsun!
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Sonuç olarak dönüĢtürülüĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin mantık yapısının
bilimsel açıdan farklılığını anlamak istiyorsanız, yukarıdaki diyalog ve
söylemlerdeki mantığa yoğunlaĢmanızda fayda var…
Bir de, aĢağıdaki resmin dilinden, Batılılardan medet bekleme üzerine
bir örnek verelim, AĢağıdaki resmin dilini yorumlayınız!

,
Ġnceleme sonunda, normal bir mantığa göre, dönüĢüme uğramıĢ
mantık farklılığını görebildiyseniz, aynı zamanda, bu Zihniyet‟in dıĢında
olduğunuzun testini de yapmıĢsınız demektir. Bu arada, yanlıĢlıklardan
kaçınabilmek için, kısaca mantığın ne olduğundan da bahsetmekte fayda
vardır.
Bu anormal mantıktaki insanların istekleri nasıldır?
BozulmuĢ bu tip anormal mantıklı insanların da elbette hayat ve
yaĢamdan bir takım istek ve belentileri olacaktır. Ama bilimsel olarak ve
somut olarak görülmüĢtür ki, bu istek ve belentiler, normal insanlarınkiden
biraz farkıldurlar. Bu farkı da ancak normal mantıklı insanlar görebilirler…
Bunu Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür: Bir normal civata, bir de
yalama yapmıĢ, iĢ görmeyen, ama iĢ gördüğü sanılan, diğer bir anormal
civata düĢününüz!
Normal bir insana göre, Ġnönü Zihniyetlilerin kafa yapılarını anlamak
için, normal bir civata ile yalama yapmıĢ anormal bir civatayı, her bir fikir,
Ģey olay ve durum ânında, akılda tutmak gerekiyor…
Civatalarda, yalama adıverilen, kaymalardaki, dönüĢüm benzeri bir
beynin fonksiyonu, acabâ normal bir beyin gibi çalıĢır, dersiniz? Aslında
bundan sonra bilim adamlarını çok enteresan inceleme konuları hazır
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beklemektedir. ĠĢte burada verilen somut gözlemler, bilimsel araĢtırmalara bir
kapı aralamaktadır.Ġlk akla gelen sorulardan biri meselâ Ģu olabilirr: Yoksa
mankurtlaĢma böyle bir Ģey midir?

Bilim adamlarının kulakları çınlasın! Tam bir inceleme ya da tez konusu…

Hasarlı-Hasarsız Mantığı Anlayabilir miyiz?
Olaylar ve fikirler hakkında rapor hazırlamakla görevli olan akıl,
sebeplerle, sebeplerin meydana getirdiği, sonuçlar arasındaki ilgiyi ya da
iliĢkiyi meydana çıkarır. Ayrıca akıl idrak ederek (algılayarak) eserden
müessire (örneğin, bir sanât eserinden o eseri yapana) veyâ müessirden esere
(meselâ, bir sanâtçıdan eserine) ya da müessirin (eseri yapanın) iki eserinin
birinden bir diğerine intikal eder (geçiĢ yapar) Aklın bu intikâline (geçiĢine)
mantık denir.
Daha da kısa olarak diyebiliriz ki, baĢka bir tanım olarak mantık,
gerçeği (hakîkati) ararken, vâsıta ile delil arasındaki ya da cümlelerin
anlamları arasındaki, tutarlılığa âit, zihnî iĢlemlere iliĢkin geçiĢlere denir.
Bu bilgilenmeden sonra, meselâ Ġnönü Zihniyeti‟nin liderliğini yapan,
herkese diktator diyen ama kendisinin tüm davranıĢları diktatörce olan,
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günümüzdeki anormal mantıklı kiĢinin, her bir cümlesi arasındaki, geçiĢlere
tekrar yoğunlaĢmalısınız ki, civatalarda, yalama adıverilen, kaymalardaki,
dönüĢüm benzeri, böyle bir kafa yapısını incelerken, herhangi bir yanlıĢlık
olmasın!
Yukarıdaki resim, ĠĢte böyle bir mantık yapısına dönüĢmüĢ bir
Zihniyet‟in yâni Ġnönü Zihniyeti‟nin kafa yapısının vardığı son merhâleye
özetlemektedir. Öyle ki, millî kimliğinden nefret ettiği için, Ġslâm Ve
Kültürümüzü redd-i miras eden bu kafa yapısındaki zihniyet, anormalleĢmiĢ
bu kafa yapısının sonunda, aĢağıdaki resmin dilinden de anlaĢıldığı gibi,
Avrupa‟dan damızlık erkek ithal etmeyi bile düĢünebilecek, çukurluğa kadar
bile düĢmüĢlerdir / batmıĢlardır.

Kültür değiĢimi ya da dönüĢümü olunca, demek ki insan eski kültür mensuplarını da
aĢağılama hastalığına müptela oluyor, öyle ya…

Bugün îtibârıyla son durumu, aĢağıdaki resimde verilen, mesaj
özetlemektedir. Tayyip DüĢmanlığı, taĢtı taĢtı ve taĢtı da, kendilerini de civa
gibi açığa çıkarıverdi.
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Doğru söze ne denir…

Peki, bu dönüĢümden çıkan ders ne?
Hak‟ka teslîmiyet, bâtılı yok eder, Ġsrâ Sûresi‟nde bildirilen Allah‟ın
(CC), “(Ey Muhammed!) De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok
olmaya mahkûmdur‟.” fermanının 81. âyeti gereğince…
Ġnsan düĢünmeden edemiyor… Allâhü Teâlâ, bâtılın yok olmasından
önce, acabâ kafalarda mankurtlaĢma evresini mi baĢlatıyor / baĢlatmaktadır?
Ha, ne dersiniz?
Yine de bilim adamlarının kulakları çınlasın!
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CĠVATADAKĠ YALAMA VE KAYMA GĠBĠ MĠ?
Özler:
Bir mü‟min ile
mankurtlaĢmıĢ Ġnönü Zihniyetli bir
Kurban arasındaki en önemli fark Ģudur:
Ġlmin (gerçeklerin)
ve bilimin sonu olmadığına göre, bir mü‟min,
yeni yeni gerçeklerle karĢılaĢtıkça, kendisini, yeniden gözden
geçirirmektedir.
Eğer o ana kadar, ilim ve bilim çerçevesinde kalmıĢ ise,
Ġbrâhim Sûresi‟nin:
“ġükrederseniz nîmetimi artırırım…
Ama nankörlere karĢı azâbım Ģiddetlidir.”
mealindeki 7. âyetine
uygunluğunu sağlamak için, elinden geldiği
kadarıyla, Ģükretmektedir.
Eğer hatâ yaptıkları hususlar varsa,
bu sefer, hatâsının cinsine göre, gerek Alllâhü Teâlâdan af
ve gerekse insanlardan özür dilemekte, böylece kendini, gerçekler ıĢığında
durmadan güncelleyip yenilemektedir.
Zihniyet olarak insanları,
genel olarak birer robot gibi düĢünüp, onların
değiĢmelerine tahammül edemeyen, birbirlerini de kontrol etmek
için, bilimin, „Mahalle Baskısı‟ sonucunu çok iyi kullanan, MankurtlaĢmıĢ, Ġnönü
Zihniyetli bir kurban, ne yapmaktadır?
Bunu saya saya bitiremeyiz ki hemen kısaca burada!
Ġlk akla gelenler, durmadan 1930-1940‟lı dönemler için belirttikleri
özlemlerden
tutunuz da, onların zorlama, tehdit ve
dayatmalarından bir nebzecik kurtulmuĢ olan ve yöneticilerini
özgür irâdeleri ile seçme hakkına kavuĢmuĢ olan, Halkımızı, her fırsatta
aĢağılamalarına kadar varan, davranıĢlarıyla birlikte, Halkımızın kutsal dini,
Ġslâm‟a olan, karĢıtlıklarıdır.
Tabiatıyla, bu karĢıtlığın merkezinde, Batılı hayat nizâmına
ve dünyâlaĢmaya olan, özentinin yanıp tutuĢan alevini, her an, meĢ‟alelendirmek de baĢta
gelmektedir.
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Ama bence en
önemlisi, bunların, bilim, bilim
dedikleri hâlde, bilimin ortaya apaçık olarak
sermiĢ olduğu, mankurtlaĢmadan kurtulmak için, hiçbir
faaliyetin iĢâretini ve ümîdini de vermemeleridir.
Nasıl verebilirler ki,
bilim, bilim demeleri bile, yalnızca
mankurtlaĢmanın bir taklit etme sonucu değil midir?
Ne yazık ki, mankurtlaĢmıĢ
kafaları değiĢmediği müddetçe onlar,
Evren ve mahlûkatın birer velînimeti olan507,
mü‟minlerin, insanlık anlayıĢlarının birer sonucu
olarak, üzerlerinde bulunan, „Allâhü Teâlân‟ın Yeryüzü‟ndeki
Halîfesi‟ sıfatı hürmetine, onlara karĢı, çöpe atılmıĢ bir cıvata muamelesi
duygusu içinde olmadıklarını bile, anlayamayacaklardır.

Mankurt Nedir?
Hemen kelimeyi anlamaya çalıĢtım:
Mankurt, Türk Altay ve Kırgız efsânelerinde bahsedilen, bilinç-siz
köle demektir.
Türk Dil Kurumu‟na iliĢkin Büyük Türkçe Sözlük‟te bilinç
kelimesi:
“1. Ġnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, Ģuur. 2. Bir
toplumdaki ruhsal etkinliklerin veyâ ruhsal durumların bütünü. 3. Dimağ. 4.
mec. Temel bilgi, temel görüĢ. 5. (ruh biliminde) Algı ve bilgilerin zihinde
duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, Ģuur.” olarak tanımlanmıĢtır.
Demek oluyor ki, bir mankurt, kendisinden, ruhsal duyarlıktan ve
çevre Ģuurundan yoksun, bilgisiz, görgüsüz, zihnî fonksiyonları sükût etmiĢ
bir köle ki, bu köle yalnız kendisine söylenenleri motamot uygulayan bir
robot demektir.
Eskiden, Mankurt hâline getirilmek istenen kiĢinin baĢı kazınır,
baĢına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlanan bu kiĢi,
GüneĢ altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri, baĢı
mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek, kiĢinin aklını yitirmesine
sebep olur. Böyle bir kiĢi, bilinçsizleĢir ve her istenen Ģeyi, sorgusuzca yapan
bir köleye dönüĢür…

507
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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Günümüzdeki mankurtlaĢma ise, beyin yıkama adıverilen, metotlarla
gerçekleĢtirilmektedir. Bunun için ABD‟de, gerekli çok büyük kuruluĢlar
için, büyük yatırımlar yapıldığını bilmeyen kalmamıĢtır…
Sizin anlayacağınız, bir mankurt508, akıl yürütme kapasitesi olmayan,
değer yargısı taĢımayan, verilen emirleri hemen uygular duruma getirilmiĢ,
insan kılıklı bir varlıktır.
Târihî devirlerdeki ilk mankurtlar, deve derisi metodu ile ilkel bir
Ģekilde ehlîleĢtirilirlermiĢ… Ama yıllar boyu köksüz, asâletsiz ve soysuz
insanlar ortaya çıkınca, bu metoda artık gerek kalmadığı için, bunları tasvir
eden mankurt kelimesi, bugün „mankurtizm509„ adı ile genel bir
sömürgeleĢtirme ideolojisine dönüĢmüĢtür510.”

Bu resmin verdiği mesaj, bendenizin her zaman dillendirdiğim, “ABD, hep tavĢana
kaç, tazıya tut” der iddiamı tâze tutmuyor mu?

508
Erdal, N. L., Mankurtizm Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.restoraturk.com/restorasyon-edebiyat/restorasyon-turk-edebiyati/156-mankurtzm-kavrami.html, En
Son EriĢim Târihi: 25.10.2015.
509
Vikipedi, Mankurtizm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mankurtizm, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2015.
510
Erdal, N. L., Mankurtizm Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.restoraturk.com/restorasyon-edebiyat/restorasyon-turk-edebiyati/156-mankurtzm-kavrami.html, En
Son EriĢim Târihi: 25.10.2015.
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Günümüzde güncelleĢtirilen mankurt sözü, bâzı iĢlemler sonucu
kültürünü ve öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleĢtiren ve düĢmanının
kuklası hâline gelmiĢ bir zavallı insan tipi olarak târif edilmektedir. ġimdi bir
düĢününüz, Ģu Türkiyemiz‟de bu târife en çok hangi zihniyet uyguyor?
Günümüzde „mankurizm„ metodu, beyin yıkama usulleri ile
baĢarılmaktadır. Bunun ilk adımı, kiĢinin kendi kültürel değerlerine ve değer
yargılarına karĢı bir biçimde düĢman edilmesiyle baĢlatılmaktadır. Bunun
ikinci adımı, aynı doğrultuda Ģuurlandırmadır. Üçüncü adımı ise,
ĢuurlandırılmıĢ mankurtlkara dünyâ menfaatlerinin, verilen görevleri yerine
getirme oranında, bol bol ve kat kat sağlanmasıdır.
MankurtlaĢmıĢ Beyin
“Câhilsin, okur, öğrenirsin.
Gerisin ilerlersin… Adam yok, yetiĢtirirsin,
günün birinde meydana çıkıverir… Paran yok, kazanırsın…
HerĢeyin bir çâresi vardır.”
“Fakat insan bozuldu mu,
bunun çâresi yoktur.”
Ahmet Hamdi Tanpınar

MankurtlaĢmıĢ bir beyinden, en basit bir Ģekilde, kopyacı, sloganik ve
taĢeronik ya da hazırcı bir beyin anlaĢılmalıdır.
Ġnönü ve hempalarının tutum, tavır ve davranıĢlarını, genel o-larak,
ideoloji diyerek geçiĢtiriyoruz. Ama aslında burada bir yuvar-latma
yapıyoruz.
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Hangi mantık, hanımını düĢmanının koluna takar da ardından böyle zevk duyar?
Buna en azından, mânevî bir mankurtlaĢma denemez mi?Demek oluyor ki,
mankurtlaĢmanın temelinde de yine beyinsel bir dönüĢüm söz konusu… Daha
doğrusu, mankurtlaĢmanın bilimsel îzâhı da yine, kültürel baĢkalaĢımdan hareketle
bulunan sonuçlara bakarak açıklanabilir. Bilim adamlarının kulakları çınlasın!

Ġnsaflıca düĢünülürse, ideoloji ile uğraĢanların asıl hedefierinde de,
kendi düĢünce ve fikir sistemleri için, kendi çaplarında bir düĢünce enerjisi
harcayarak, dünyâsal sistemlerinin, kendileri açısından, daha da verimli olma
çabası vardır. Sizin anlayacağınız yukarıdaki resim, bizzat Ġnönü‟nün
dönüĢmüĢ mantığının, kendisi tarafından Halkımız‟a, bilinçli olarak, bir
mankurtlaĢma metodu sunmuyor mu?
Bir fikir enerjisi harcadıkları için de solun öncülerinde bilimsel
olarak, bunama ya da aklın dumura uğraması diye, bir zâfiyete uğranılması,
genel olarak, düĢünülemez. Ġdeoloji teorisini geliĢtirmek için, örneğin,
Marks, Gramsci, Lukacs gibi düĢünürlerin, genel adlarından da düĢündükleri
belli olduğu gibi, büyük düĢünce enerjisi sarf ederek, beyinlerinin düĢünme
fokksiyonlarını geliĢtirdikleri açıktır.
Ġnönü ve hempaları ve onların bugünkü temsilcilerinin fikrî beyin
fonksiyonlarına gelince, bunların beyin yapıları, yukarıda kısaca değinildiği
gibi, ideoloji üzerine düĢünerek, kafa patlatanlarınkinden çok farklıdır…
Bunların beyin yapıları, düĢünme, düĢünerek yeni alternatifler bulma,
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geliĢtirme üzerine değil, baĢkaları tarafından düĢünülmüĢ plânların kopya
edilerek, bunları birilerine uygulayıp dayatıp, onları dönüĢtürme iĢleri
üzerine kuruludur. Montaj sanâyisi örneğinde olduğu gibi, taklit iĢlemleri ise,
beyindeki nöron hücrelerinin geliĢiminin durması demektir.
Montaj Sanâyisi Örneği
Bugün, bilimsel olarak da, bilindiği gibi, Ġslâm‟da düĢünmek, çok
kutsal bir kavram ve aynı zamanda makbul bir ibâdettir:
“Bir anlık tefekkür (düĢünme) bir yıllık (nâfile) ibâdetten hayırlıdır.”
ya da “Bir anlık tefekkür (düĢünme) yetmiĢ yıllık (nâfile) ibâdetten
hayırlıdır” veyâ,”Bir anlık tefekkür (düĢünme) bin yıllık (nâfile) ibâdetten
hayırlıdır.” gibi söylenmiĢ temel üç hadis511, insanlardaki fikrî düzeylere
göre, Ġslâm‟da düĢünmenin ne demek olduğu-nu, zâten açık olarak ortaya
koymaktadır.
Bilinen bilimsel sonuçlara göre, insanların beyinlerindeki nöron
hücreleri, düĢündükçe, dandirit adı verilen, uzantılarla etrâfa dallanmakta ve
diğer nöron hücreleri ile iliĢki ve iĢ birliği yapmakta / kurmaktadır. Böylece,
bir beyinde bulunan, 100 milyar nöron hücresi, 100 trilyon bağlantı
kurabilmektedir512. Bir hücrenin dandirit uzantı sayısı, düĢünmeyle orantılı
olarak artmaktadır. Bu demektir ki, düĢünmeyen, insanların beyinlerinin
nöron hücrelerinin her biri, yalnız baĢına kalmıĢ, küçüklüğümüzde bizlere
uygulanmıĢ olan, “uyu uyu yat uyu” kuralına göre, uyuyan, hiçbir Ģeyden
haberi olmayan, hücrelerden ibârettir.
Örneğin, Montaj Sanâyisi ile ilgilenmek demek, kafayı çalıĢtırıp,
beyindeki nöron hücrelerini seferber ederek, düĢünmeye dalıp bir Ģeyler
bulmak, yeni yeni îcatlar ortaya çıkarmak için, bir beyin enerjisi harcamak
yerine, nöron hücrelerinin her birinin, yatıp yatıp uyumaları, bunun yerine,
beynin kapya yapma bölümünün, kopyalama faaliyeti yapması demektir…
Bir insan beyninin kopya bölümünü devreye sokup, düĢünme
fonksiyonlarını devre dıĢı bırakmasının en önemli sonuçlarından birisi, o
kiĢinin düĢünme kabiliyetinin günden güne azalması ama kopyacılığının, yâni
bir baĢkasına benzeme kaabiliyetinin, gün geçtikçe artması sonunda,

Temiz, M. Zikir Ve Tefekkür‟ün Dereceleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com /bilim/ZĠKĠR%20VE%20TEFEKKÜR‟ÜN%20%20DERECELERĠ%20.pdf YA DA
http://mtemiz.com /bilim/ZĠKĠR%20VE%20TEFEKKÜR‟ÜN%20%20DERECELERĠ%20.doc, En Son EriĢim
Târihi: 17.11.2013.
512
Biz Ġnsan mıyız? 1 Beyin, 100 Milyar Nöron, 100 Trilyon Bağlantı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://bizinsanmiyiz.iksv.org/sergi/1-beyin-100-milyar-noron-100-trilyon-baglanti/, En Son EriĢim Târihi:
11.02.2017.
511
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kendisinin, baĢkalarıyla, her hususta paralel hareket eden, bir benliğe
kavuĢması, en basit deyimiyle, mankurtlaĢmasıdır513.
Gençlik yıllarımdaki öğrenci olaylarının en Ģiddetli olduğu 1960‟lı
yıllarda514, boykotçu öğrenciler tarafından seslendirilen bir baĢka husus da,
“Montay Sanâyiine hayır!” sloganıydı… ġimdi anlaĢılıyor ki, sırf bu slogan
bile, iki zıt fikri karĢı karĢıya getirmek için, bu olayların belli dıĢ merkezler
tarafından plânlanıp uygulandığının bâriz bir iĢâretiydi.
O sıralarda, ne olur ne olmaz belki tutar endiĢesiyle, Erbakan gibi
kiĢiler tarafından seslendirilen, sanâyileĢme hareketlerinin de baltalanması
gerekiyordu. Bunun için üretilecek olan bir iddia, etkisiz kalmamalıydı.
Sonuçta Türkiye‟nin, öyle ya da böyle, sırf tüketen bir toplum olmaktan
çıkmaması sağlanmalıydı. ĠĢte bu slogan, emperyalist güç merkezlerinin
gençlerimize aĢıladıkları, “Montay Sanâyiine hayır!” sloganı idi…
Türkiye düĢmanları, montajın düĢünmeyi körleĢtirdiğine sebep
olacağı iddiasına dayanarak, hazırlanan bu sloganla, Türkiye‟nin
sanâyileĢmesinin önünü almak istiyorlardı…
Evet, montajla uğraĢmak, elbetteki îcat etmek gibi, beyni pek
geliĢtirmiyordu. Bilimsel olarak yanlıĢ değildi… Ama Montay Sanâyii, geri
kalmıĢ ülkeler için bir geçiĢi oluĢturuyordu… Toplu iğneyi bile yapamayan
böyle ülkeler için, sanâyileĢmenin, tabiatıyla altyapı nedenlerinden dolayı,
hemen birden, araĢtırma ve geliĢtirmeye geçiĢle, mümkün olamayacağı,
dolayısıyla geri kalmıĢ ülkeler için, ilkin, baĢka teknolojileri getirip, onlarla
baĢlamaktan baĢka bir yolun olmayacağı açıktı.
ĠĢte dikkat ediniz! Türkiye düĢmanlarının, gençlerin kafalarını,
çeldikleri noktayı, yânî kopyacılığın mahzurlarını dile getirmeleri, sizce de
mânidar değil midir?
Slogan, gençleri inandırma açısından doğruydu. Ama bu,
sanâyileĢmesi zorunlu olan, Türkiye‟nin böyle bir geçiĢe ihtiyâcı açısından,
doğru değildi…

513
Temiz, M., Modern Mankurtlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MODERN%20MANKURTLARIMIZ.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
514
Temiz, M., Sırf 1960‟lı Yıllardaki Öğrenci Olaylarını DüĢünsek, O Da Yeterli Ama…, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SIRF%201960‟LI%20YILLARDAKĠ%20ÖĞRENCĠ%20OLAYLARINI%20DÜġÜNSE
K%20O%20DA%20YETERLĠ%20AMA….pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SIRF%201960‟LI%20YILLARDAKĠ%20ÖĞRENCĠ%20OLAYLARINI%20DÜġÜNSE
K%20O%20DA%20YETERLĠ%20AMA….docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Usta, üstâzı ile görülüyor…

Sonucun tekrar özetlenmesi gerekirse, gerek Ġnönü ve hem-alarının
taĢeronluk görevlerinde, gerekse onlar tarafından mankurt-atırılmıĢ insan ve
gençlerimizin beyinlerinin temel iĢleyiĢ düzenlerinde hâkim olan husus, etkin
fonksiyonel özellik olarak, yalnızca baĢka-arının hayat, yaĢayıĢ ve âdetlerinin
kopya edilmesine, onlarla, maddî ve mânevî her hususta, bütünleĢme fikrine
dayanmıĢ olmasıdır. Bu doğrultudaki kurbanlarda, bilimsel açıdan,
orijinalleĢme ya da özgüreĢme kavramlarının sıfır olduğunu söylemek
mümkündür.
Ama onlar, beğenmedikleri kendi kimliklerine kıyasla, kendi
cellâtlarına bağlılığın özgün (orijinal) olduğuna kendilerini candan
inandırmıĢlardı. Burada kendi kimliklerine duydukları nefretin kendilerine
vermiĢ olduğu nefsî hazları, özgünlük tanımındaki hatâlarını, mankurtluk
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düzeylerindeki oranla orantılı olarak, kamufle ediyordu. O mankurtlaĢmıĢ
kafalar mı, artık bundan sonra, düĢünüp taĢınıp da, yalıĢ iliklenen ilk
düğmeyi bulabilecekti?

Erbakan mânevî üstâzı ile görülüyor…

Ġncelerseniz görürsünüz, ne yazık ki yazılarım, hep bu tipteki
insanları muhatap olarak geniĢlemiĢ bulunuyor. Bu da olsa olsa bence, en
önemlisi olan, Türkiye Gemimiz‟in, her ne sûrette olursa olsun, su almaması
endiĢesiyle Ģekillenen, bir fikrî yönlenmeme dayanmıĢ olmasından ileri
gelmektedir…
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MankurtlaĢmıĢ Beyinlerden Edinilen Ders Ve Ġbretler
Samîmi olarak söylemek gerekirse, Ģu anda burada, bu yoğun
açıklamalarımın asıl nedenlerinden biri de Ģudur:
Bu gün Ģu aĢamada, son birkaç yıl içinde çok iyi bir Ģekilde kavrayıp
öğrenmiĢ bulunduğum, Ġnönü zihniyetlileri muhatap alarak, onlarla
fikiralıĢveriĢi yapmanın, hiçbir faydası olmadığını artık anlamıĢ
bulunuyorum.
Emekli olduğum günlerden beri, hiç fikir ayrılıklarına bakmaksızın,
sırf geçmiĢteki tanıĢıklığın ve arkadaĢlığın hatırı için, berâberce aynı bir
kayığa bindiğimizde, bu zihniyetin her biriyle kurduğum, yakın iliĢkinin
tümüne birden Ģöyle bir baktığım zaman, Ģimdi kendimi, zerre kadar
ilerletemediğim, bu kayığın, devamlı bir Ģekilde, ha babam kürek sallayanı
gibi, görüyorum… Çok tuhaf değil mi? Bu hâlimle kürek sallama yarıĢına
girsem, belki, birinci olmam iĢten bile değil, aslında!
Bu Ġnönücü arkadadaĢlarla bindiğimiz kayığı, karadan bütün insanlar
da hayretle seyrediyorlar. Onlar da bu tuhahflığı hissetmiĢ o-lacaklar ki, bir
ara gözüm iliĢti, baktım çok meraklanmıĢlar, seyirci-ler… O kadar kürek
sallamama rağmen, kayığı seçmiĢ olduğum, Kıble istikâmetinde ilerletmek ne
mümkün!
Halkın ilgisi, nereden çoĢtu biliyor musunuz? Güçlü pazılarımın
bütün gücüyle kürek salladığım hâlde, kayıyğı Kıble Ġstikâmeti‟nde yarım
metre bile ilerletememiĢtim, önce… Nasıl olur, nasıl olmaz derken, bir ara,
kayığın yönü, Kıble Ġstikâmeti‟nin tam tersine dönüverdi… A! Ne göreyim?
ĠĢte tam o anda, kayık, yerinden fırlarcasına birden, ileriye doğru
atılıp yol almaya baĢlamasın mı? Bunu gören halk da, iĢte bu yüzden,
ĢaĢırmıĢtı tam o sırada, tıpkı benim gibi…
Yeni yeni uyanıyordum, bu tecrübelerle, aslında… Daha önce aynı
Ġslâmî istikâmet‟te olan, arkadaĢlarımızla kayığa bindiğimizde, daha küreğe
sarılır sarılmaz, kayığın, Kıble Ġstikâmeti‟nde normal seyrini sürdürdüğünü
biliyordum… ġimdi bunu hatırlayınca, burada da asıl mesâfe katetme
meselesinin, istikâmetler açısından olduğu ger-çeğine, bir kere daha, varmıĢ
bulunmaktayım.
Buradaki kayık, aslında maddî bir sembol… Onun en geneli, üzerinde
hayâtımızı sürdüğümüz, Dünyâdır aslında… Pazı gücümle, kayığı, ister,
Ġslâmî Ġstikâmeti temsil eden, Kıble Ġstikâmeti‟nde, isterse dünyâlaĢmayı ya
da inançsızlığı temsil eden, Kıble Ġstikâmeti‟nin tam tersi yönde, maddî bir
597
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

mesâfe almanın, değer yargıları açısından, pek önemli olmadığı açıktır. Bu
temsil, her birimizin her gün, Memleketimiz‟de, vilâyetimiz ya da
yaĢadığımız, her bir beldede, sağa, sola, ileri, geri tipinden, yapmıĢ
olduğumuz, gezinti ya da hareketlerimizin küçük birer benzerî gibidir.
Bu nedenle, kayıktaki kiĢilerle iliĢkili olarak, asıl olan burada, bu
maddî temsilden ziyâde, örneğin benim için, pazı gücümü tetikleyerek
besleyen, Ġslâmî Ġstikâmetteki niyetlerimin ve bu konulardaki samîmiliğimin
ve bu mânevî fikirlerimin, kayıktaki arkadaĢlarla ne derecede
paylaĢılabileceğidir. ĠĢte bu temsilde, arkadaĢlarımızla olan, fikir birliğinin
derecesi, iĢte kayığın, seçilen istikâmetlerde, mesâfe alınıp alınamaması
Ģeklinde, somutlaĢtırılmıĢ bulunmaktadır.
Bendeniz, örnekte olduğu gibi, kayığı hiç ilerletememiĢ olabilirim.
Ama bununla berâber, pazılarımdaki kasların, çok iyi bir Ģekilde
geliĢtirilerek, sağlıklı kaldığını da inkâr edemem, doğrusu… Böylece bu
pazılarım, Ġslâmî Ġstikâmeti güzel olanların ya da cibilliyetleri Ġslâmî
Ġstikâmete uygun olduğu hâlde, bu durumlarından habersiz olan,
gayrimüslimlere, ya da inançsızlara bir mesaj verebilir. Bu temsilin, insan
tabiatına uyan ya da uymayan durumlarının tetiklemelerine mâruz kalarak,
bunların, gerçeklik damarlarının kabartılması ya da gerçeklik algılarının
uyarılması konusunda, ilgisiz kalacaklarını ya da faydalanmayacaklarını, kim
iddia edebilir ki?

Hayvanlar bile gördüklerinden bir ders çıkarabiliyor…Bu kedide bile bir âidiyet
duygusu var, değil mi?
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Bizim Ġnönü Zihniyetlilerimiz, kendi kimliklerini ve atalarını redd-i mîras ettikleri
hâlde, Ģu hayvan bile, sâhibinin yoluna can atıyor! Akıllı olanlar bunlardan bile
ibret alırlar…

Aslında evrende her Ģey Rab‟bini tanır.
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TaĢ elbetteki Rab‟bin Rab‟binin izni ile havada kalabiliyor…

Aslında evrende her Ģey Rab‟bini tanır.
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Bu resim, Bedir SavaĢı sırasında Allah‟ın (CC) gönderdiği mânevî orduları
hatırlatmıyor mu, insana?

Bir mü‟min her Ģeye ibretler baktığı için, yukarıdaki bulutlar bile ibret
almamız için, yukarıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, gerek sanki bize, Bedir
SavaĢı‟nda yardıma gelen melekleri bize tasvir ediyor; gerekse de “Allah” kelâmını
yazarak, O‟nun zikrine teĢvik ediyor! “Bir göz ki sâhibinin üzerinde, ibret almaya; o
bir yüktür sâhibinin baĢ üzerinde!”
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Aslında, Müslümanlığı kabul edenlerin sayılarının her gün artıĢ
göstermesi, cibilliyetleri Ġslâmî Ġstikâmete, uygun olanların gösterdikleri
duyarlıkların, birer somut örnekleri değil midir?
Ya da bunlar, yukarıdaki görsellere konu ağaç, taĢ ve hayvan gibi
varlıklara iliĢkin olan, olaylardan ibretler alıp, bunlardan sonuçlar üreten,
akılların ıĢığında hareket ederek, asıl gerçeklere koĢuĢanlar değil midir?
Müslüman toplumlarda, genel olarak, Ġslâmî KarĢıtlık515 ya da Ġslâmî
duyarsızlık, teknik olarak, yalama yapmıĢ bir cıvata gibi, karakterli
gayrımüslümlerin her biri ise, kullanılmamıĢ yeni bir cıvata gibidir.
Geçenlerde, eve gelen bir usta, doğalgaz borusundan söktüğü bir
cıvatayı, tekrar eski yerine yereĢtiremedi. Cıvata yalama olduğu için, artık iĢ
görmüyor, yerleĢtirileceği yere bir türlü oturmuyordu. Oturacak gibi olsa
bile, sâbit durmuyor, gerisin geri tekrar gevĢiyordu. Usta epey uğraĢmıĢtı,
onunla... Cıvata tutarsızlığı ve kaypaklığıyla, artık, hiç güven vermiyordu.
Epey uğraĢmadan sonra, usta baktı, bununla olmayacak… O zaman
çantasından aldığı, hiç kullanılmamıĢ baĢka bir cıvatayı, azıcık bir
uğraĢmadan sonra, yerine yerleĢtiriverdi.
Takıldığı yerde görev yapan, bir cıvata, Ġslâm‟ı yaĢayan, bir mü‟mine
benzetilirse, edindiğim Ģu andaki tecrübeme göre, bizdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin
büyük bir kısmındaki insanlarımızın her biri, Ġslâmî Ġstikâmet ve Ġslâmî
yaĢam konusunda, her an, az ya da çok, yalama yapmıĢ, bir cîvatayı
hatılatmaktadır…
Bu demek değildir ki, bu tür insanlarla hepten iliĢkiyi keselim… O
zaman, bu davranıĢ, Ġslâm hükümlerine uymayan, bir davranıĢ sınıfına girer
ki, hiçbir mü‟min için bu mümkün değildir.
Bu aynen Ģuna benzer: Bir cıvata, iĢ görmüyor diye, hemen çöpe
atılmaz ki! Hattâ çöplüklere atılanlar bile toplanır, değerlendirilir… Örneğin
ben, o eski fakirlik günlerimizde, belediyenin çöplüklerine atılmıĢ olan, ne
kadar, çivi, bakır, tel, cıvata ve benzeri hurda demir parçalarını bile
toplayarak, onları satıp, ondlardan faydalanmıĢ olduğumu hiç
unutamıyorum…
Sonuç
Bir mü‟min ile mankurtlaĢmıĢ Ġnönü Zihniyetli bir kurban arasındaki
en önemli fark Ģudur:

515
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Ġlmin (gerçeklerin) ve bilimin sonu olmadığına göre, bir mü‟min, yeni
yeni gerçeklerle karĢılaĢtıkça, kendisini, yeniden gözden geçirirmektedir.
Eğer o ana kadar, ilim ve bilim çerçevesinde kalmıĢ ise, Ġbrâhim Sûresi‟nin:
“ġükrederseniz nîmetimi artırırım… Ama nankörlere karĢı azâbım
Ģiddetlidir”
mealindeki 7. âyetine uygunluğunu sağlamak için, elinden geldiği kadarıyla,
Ģükretmektedir.
Eğer hatâ yaptıkları hususlar varsa, bu sefer, hatâsının cinsine göre,
gerek Alllâhü Teâlâ‟dan af ve gerekse insanlardan özür dilemekte, böylece
kendini, gerçekler ıĢığında durmadan güncelleyip yenilemektedir.
Zihniyet olarak insanları, genel olarak birer robot gibi düĢünüp,
onların değiĢmelerine tahammül edemeyen, birbirlerini de kontrol etmek için,
bilimin, „Mahalle Baskısı‟ sonucunu çok iyi kullanan, mankurtlaĢmıĢ, Ġnönü
Zihniyetli bir kurban, ne yapmaktadır? Buları saya saya bitiremeyiz ki
hemen, kısaca, burada!
Ġlk akla gelenler, durmadan 1930-1940‟lı dönemler için belirt-tikleri
özlemlerden tutunuz da, onların zorlama, tehdit ve dayatmalarından bir
nebzecik kurtulmuĢ olan ve yöneticilerini özgür irâdeleri ile seçme hakkına
kavuĢmuĢ olan, Halkımızı, her fırsatta aĢağılamalarına kadar varan,
davranıĢlarıyla birlikte, Halkımız‟ın kutsal dini, Ġslâm‟a olan, karĢıtlıklarıdır...
Tabiatıyla, bu karĢıtlığın merkezinde, Batılı hayat nizâmına ve
dünyâlaĢmaya olan, özentinin yanıp tutuĢan alevini, her an,
meĢ‟alelendirmek de baĢta gelmektedir. Ama bence en önemlisi bunların,
bilim, bilim dedikleri hâlde, bilimin ortaya apaçık olarak sermiĢ olduğu,
mankurtlaĢmadan kurtulmak için, hiçbir faaliyetin iĢâretini ve imîdini de
vermemeleridir. Nasıl verebilirler ki, bilim, bilim demeleri bile, yalnızca
man-kurtlaĢmanın bir taklit etme sonucu değil midir?
Ne yazık ki, mankurtlaĢmıĢ kafaları değiĢmediği müddetçe onlar,
Evren ve mahlûkatın birer velînimeti olan516, mü‟minlerin, insanlık
anlayıĢlarının birer sonucu olarak, üzerlerinde bulunan, „Allâhü Teâlân‟ın
Yeryüzü‟ndeki Halîfesi‟ sıfatı hürmetine, onlara karĢı, çöpe atılmıĢ bir
cıvata muamelesi duygusu içinde olmadıklarını bile, anlayamayacaklardır.

516
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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SĠZ ĠġTE BUSUNUZ!
Özer:
DünyâlaĢanlarda esas
olarak nefsî menfaat, dünyâdan kâm
alma, güç ve kuvvet hedef alınırken, yönlendirme unsuru,
güç ve kuvvet dayatması; Ġslâmî Ġstikâmet‟te ise, insanlık hedef alınırken,
yönlendirme unsuru adâlet olmaktadır.
DünyâlaĢanların güçleri, esen rüzgâra göre yön
değiĢtirebilirken, Mü‟min ve Müslümanların güç aldıkları Ġslâmî
Ġstikâmet, hep aynı kalmaktadır… Bu da, bilim ve teknolojiye aĢinâ olanlara,
ulaĢtıkları hedeflerde ne muaazam iĢler çıkaran, lazer ıĢınlarını hatırlatmıyor mu?
Geleceğin ne olacağını
bilemiyoruz ama bu deneyleme
de bize gösteriyor ki, CumhurbaĢkanı,
geçmiĢte de Ģimdilerde de, Ġslâmî Ġstikâmet üzere
bulunuyor, demektir. Bu deneylemenin, aynı zamanda,
CumhurbaĢkanı‟nın Ġslâmî Ġstikâmet üzere bulunduğuna iliĢkin, 3-4
seneden beri içinde bulunduğum, kanaatim ile uyuĢmasından dolayı da, ayrıca
bir bilim adamı olarak da, sevinçliyimdir, Ģimdi517…
517
“Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru: Türkiye Cumhùriyeti
BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki
Açınımları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla
UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede? , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMANLIK%20N
EREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%
20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan? , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,

604
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Allah‟ın ölçüleri, ilk gün GüneĢ‟in
Doğu‟dan doğup Batı‟dan battığı gibi eski… Bugün Doğu‟dan
doğup Batı‟dan battığı gibi yeni ve yarın Doğu‟dan doğacağı Batı‟dan batacağı
gibi yepyenidir!518“
Mehmet Selahattin ġimĢek
“Aydın ıĢık taĢır, yalancı aydınsa, karanlık!519“
Mehmet Selahattin ġimĢek

GiriĢ
Hiç dikkat ediniz mi, Ġnönü Zihniyeti, redd-i miras özelliklerinden
dolayı, „ilke‟ sözünü çok kullanırlar.
Memleketimiz‟de bâtıl Zihniyet‟e en iyi örnek, Ġnönü Zihniyeti‟dir.
Bu yazıda hak‟kın doğruluğu-bâtıl‟ın yanlıĢlığı incelernecektir. Daha açık
söylemek gerekirse, Memleketimiz‟deki mevcut Ġnönü Zihniyeti mensupları,
güyâ doğruluktan ayrılmadıklarını, özel olarak, belirtmek için, „ilke‟ sözünü
çok teleffuz ederler / ediyorlar520… Neden, „ilke‟ sözünü?
Çünkü Ġnönü Ve Hempaları, Kültürümüz toptan redd-i miras ettikleri
için, Kültürümüz‟ün temel kavramlarından olan, „doğru‟, „doğruluk‟ „dürüst‟
ve „dürüstlük‟ kelimeleri, onlara iğne gibi batmaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla
bu redd-i mirasın içindeki, „doğru‟, „doğruluk‟ ve „dürüstlük‟ kelimeleri gibi
temel kavramarın da, yok sayılıp yerlerinin baĢka benzerleri ile
doldurulmasına gerek görülmüĢtür ki, „doğru‟, „doğruluk‟, „dürüst‟ ve
„dürüstlük‟ kavramlarına alıĢkın olan Halkımız‟ın aldatılmasında bir Ģüphe
belirtisi doğmamıĢ olsun! Ġlke sözünün seçiliĢinin temel nedeni bu olsa
gerektir.
„Ġlke‟ sözü aĢağıdaki anlamları içeriyor:
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
518518
Özlü Sözler - Ġdeolojiler Hakkında, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.siirevim.com/forum/f-76, YA DA
http://www.seckinnet.com/ozlu-sozler/ideolojiler-hakkinda-ozlu-sozler.html, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
519
Ġdeoloji Üstüne Birkaç Genel Söz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.siirevim.com/forum/f-76, YA DA
Kazancı, Metin, althusser, Ġdeoloji Ve Ġdeoloji Ġle Ġlgili Son SöZ-1,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dusundurensozler.blogspot.com.tr/2012/02/althusser-ideoloji-ve-ideoloji-ile_8107.html, En Son EriĢim
Târih: 11.12.2016.
520
Temiz, M., BerraklaĢma Nîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BERRAKLAġMA%20NÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BERRAKLAġMA%20NÎMETĠ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

605
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“1. BaĢka Ģeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel
bilgi, temel kural.
2. Bir kimsenin, grubun davranma biçimini belirleyen, titizlikle
uyulanması gereken kurallar bütünü, prensip; her türlü tartıĢmanın dıĢında
sayılan öncül, mebde, prensip.
3. Temel düĢünce, temel kanı, umde, unsur, prensip…”
Meselâ değer yargılarını, bu „ilke‟ sözü bazında da, değerlendirmek
de mümkündür:
Örneğin her dinin ilkeleri vardır. Örneğin Ġslâm‟ın ilkeleri, Kur‟an,
Sünnet ve Ġcma-i Ümmet olarak belirlenmiĢtir. Müslüman Mü‟minler hayatta
yâni yaĢamda, bu üç kaynakta verilmiĢ olan, ilkelere (temel bilgilere) uyarlar,
Kültürel bir kavram olarak, bunları da hak sözü ile ifâde ederler.
Lord Curzon‟un Aldığı Taahhüt
ġeflik Dönemi‟ndeki Ġnönü hükümetlerinin uygulamalarında da,
somut olarak yaĢanmıĢ olduğu gibi, aĢağıdaki resimde de görüldüğü üzere,
Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürel değerlerimizi redd-i mıras etmelerinin bir
belgesini, Lord Curzon‟un açıklamaları zâten göstermiĢ bulunuyor.

Sonuç îtibâriyle, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” vecizesine varıyoruz.
Bu câhillik ve bilgisizlik zayıflığımızı, Batılılar tezden keĢfederek bizi Ġnönü
vâsıtasıyla, istedikleri biçimde dönüĢtürmüĢlerdir. Ġngiliz Murahhas Heyeti Reisi
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Lord Gürzon‟un Lozan AnlaĢması‟ndan sonra Avam Kamarası‟nda “Türklerin
istiklâlini niçin tanıdınız?” diye yükselen îtirazlara karĢı verdiği cevap çok
anlamlıdır. Gürzon Ģöyle cevap veriyor:
“ĠĢte asıl bundan sonradır ki, Türkler bir daha eski savlet ve Ģevketlerine
kavuĢamayacaklardır. Zirâ biz onları mânevîyat ve ruh cephelerinden öldürmüĢ
bulunuyoruz.”
Bu ruh tahribâtı uzun yıllar plânlı bir Ģekilde içten ve dıĢtan yürütülmüĢ ve hâlâ
da yürütülmektedir:
Din Tahrifâtı, YozlaĢtırma Ve DıĢ Baskılar

http://mtemiz.com/bilim/Din%20Tahrifâtı,%20YozlaĢtırma%20Ve%20DıĢ%
20Baskılar.pdf
Dolaysıyla, Ġnönü Zihniyeti, aĢağıdaki resimde verilmiĢ kaynağa
göre, Lord Curzon tarafından sarih olarak açıklandığı gibi, Ġslâm Ve
Kültürümüzü ve kavramlarını redd-i miras ettikleri için, dolayısıyla,
değerlerimizin temel hak ve bâtıl kavramlarına (sözlerine) karĢı da bir allerji
içinde bulunuyorlar / bulunurlar / bulunmaktadırlar.

Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm ve Kültürümüzü redd-i miras ettiklerine iliĢkin bir belge…
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Bu nedenlerle bu Zihniyet, hayat (yaĢam) tarzları olarak, bâtıl yolu
seçmiĢ olduklarını Halkımıza karĢı perdelemek için, hâfızalarından attıkları
hak kavramının yerine geçmek üzere, güya doğruluk ve dürüstlüklerini temsil
eden, ilke sözünü seçmiĢ oldukları anlaĢılıyor / anlaĢılmaktadır…

ġimdi, Lozan öncesi v Lozan sonrası arasındaki değerlendirebiliyor musunuz,

Fakat bu Zihniyetin çoğu konuĢmalarında en çok zikretttikleri, „ilke‟
sözüyle, Ġslâm ve Kültürümüzü redd-i miras ettikleri târihî olarak bilindiği
için, „ilke‟ sözünden, hangi kaynağı ya da kaynakları, kast ettikleri belli
değildir. Bu Zihniyet‟in çok kullandığı, kaynağı belli olmayan bu „ilke‟
sözünün, böyle sık sık, tekrarı da demek ki, temelde sırf, Halkımızı yanıltma
amacı taĢıyan, kurumsal bir zihniyet metodu oluyor / olmaktadır.
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Bu Ġnönü Zihniyeti insanlarımızı ne hâle getirdi, vah, vah!

Halkımızın iĢin farkına varamamalarının bir sebebi de, Ġslâm‟-daki
hak ve bâtıl kavramlarının, aslında „ilke sözüyle de, tanımlanabilir olmasıdır.
ġöyle ki:
Hak‟kın doğruluğuna-bâtıl‟ın yanlıĢlığına, “hak‟kın ilkeliliğibâtılın
ilkesizliği diyebiliriz. Halkımızı bu nokta aladatmıĢ olabilir. Dolayısıyla
burada hak‟kın doğruluğunun-bâtıl‟ın yanlıĢlığının incelenmesi sırasında,
hak‟kın doğru kaynaklara bağlılığının bir sonucu olduğunu söylerken, Ġnönü
Zihniyeti‟ni örnek alarak, bâtılı, onların „ilke‟ sözü ile doğru olarak kabul
ettikleri, gidiĢlerinin, gerçekten hiç, doğrulukla alâkası olmadığını, ayrıca
örnekleriyle, bir bir açıklamak gerekiyor…
Akıl göz gibi, ilim ıĢık gibidir. Buna göre, görüyorsunuz ya, ilim
olmadan, akıl bir iĢe yaramıyor ki... Bir insanın ilmi yoksa, istediği kadar
akıllı olsa bile bu ne iĢe yarar? Örneğin gözü olan bir kimsenin her an zifiri
karanlıkta olmasını bir düĢününüz! Bu insanın böyle bir durumda faydalı bir
iĢ çıkaracağını düĢünebiliyor musunuz?
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Ġslâm Ve Kültürümüzü redd-i miras konusunda hızını alamayan Ġnönü‟nün
hempalarından bir hâin. Buna sormalı, Ģimdi: “Kur‟an‟ı târihe gömmek” zifiri
karanlıkta kalmak değil midir?

Yâni sizin anlayacağınız göz, ancak ıĢık varken, aydınlık bir ortamda
iken, gideceği doğru yolu ve istikâmeti görebilir, gözün sâhibi ondan sonra
davranacağı doğru davranıĢı, takınacağı doğru duruĢu bulabilir / bulur.
Doğru istikâmeti bulunca neler oluyor, neler, hele bir bilseniz!
Hakkı ya da doğru yolu gösteren, ilim olmayınca, bu sefer her
birimizin aklı, aslında bâtıl istekler peĢinde harcanıp harcanıp, ar-dından, bin
tütrlü periĢanlıklar baĢlamıyor mu?
Hak ile ifâde edilen doğrular veyâ gerçekler, hep ilkeli ya da delilli
bilgilerdir. BaĢka bir ifâdeyle hakkın doğru olduğuna iliĢkin sağlam ve
güvenilir referans kaynakları vardır. Daha doğrusu bu yüzden de, ilkeli ya da
delilli bilgilere, hak bilgiler ya da doğru bilgiler veyâ gerçek bilgiler diyoruz /
deniyor. Ġlkesiz ya da delilsiz bilgilerin bâtıl bilgiler ya da yanlıĢ bilgiler
veyâ gerçekdıĢı bilgiler olması ihtimâli çok yüksektir, çoğu kere de öyledir.
Çünkü bunlar, doğru olduklarına iliĢkin, güvenilir referans kaynaklarından
mahrumdurlar.
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Bu Ziniyet aynı zamanda Türk düĢmanıydı da…

Dolayısıyla hayâtta hatâ ve yanlıĢlardan kaçınmanın biricik yolu, hak
bilgileri, yâni doğru ve güvenilir referans kaynakları olan, bilgileri
öğrenmekten geçmektedir. Yoksa her bir âyeti Allah‟ın (CC) sözü olan,
Kur‟an‟ın hak (doğru) bilgilerin kaynağı olduğuna inanmıyor muyuz? Eğer
buna inanmıyorsanız, örnekler vererek, Kur‟an‟ın her bir âyetinin gerçekdıĢı
olduğunu, yine bilimsel yola, açıklamak zorunda olduğunuzu unutmayınız!
Yoksa bugünkü bilim dünyâsında, „inanmıyorum‟ demek yetmiyor! „Yetiyor‟
ya da „yeter‟ diyenlere, Halkımız‟ın, bırakınız Halkımızı, bir parça akla sâhip
olan herkesin, „yalnızca iĢkembeden konuĢuyor‟ dediğini de bilmelisiniz!

Bu projede Türk duĢmanliğini dayanıyordu…
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BatılılarĠnönü ve hempalarının tahrifat ve tahribatıyla emellerini bir asır kadar bir
süre gerçekleĢtirmiĢlerdir…

AĢağıdaki resimlerin dillerindeki sapıklıkları inceleyiniz!
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Ġnönü Zihniyeti doğrultusunda çok nesil yetiĢti. Bu Zihniyetin bütün faaliyeti sapıklık
ve ahlâksızlık üzerineydi.
522
521
Kur‟an Ve Sanât … Âyetlerle KonuĢma Sanâtı Ve Mükâfâtı

521
Temiz, M., Kur‟an Ve Sanât, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20SANÂT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20SANÂT.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
522
Temiz, M., Âyetlerle KonuĢma Sanâtı Ve Mükâfâtı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20KONUġMA%20SANÂTI%20VE%20MÜKÂFÂTI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20KONUġMA%20SANÂTI%20VE%20MÜKÂFÂTI.docx
, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Ahlâksız ve sapık bir nesil doğdu. Ahlâkın timsâli olan Milletimiz Milletimiz‟in bekâsı için bu
rezillikleri görmesinde bir fayda umuyorum…

Kadınlarımızın Kültürel saygınlığını sıfırlamak için her yol denendi…
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Müslüman Türk düĢmanı arttı…

Türkiye ABD Yarısömürgesi oldu…
Türkiye‟yi ABD‟nin mandası yapmak için CHP‟den ilk adım
CHP‟nin Mustafa Kemal‟in ölümünden hemen sonra bastırdığı pullarla Türkiye‟yi
ABD‟nin mandası yapmak için adım attığı ortaya çıktı…
https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiyeyi-abdnin-mandasi-yapmak-icinchpden-ilk-adim-471913.html
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Farabi‟nin Tavsiyesi
Farabi‟nin bir sözünün özeti Ģudur:
“Bir fikir, bir olay ya da bir durum veyâ Ģey için, yalnızca bir doğru
yâni yalnız bir hak vardır. Ama bir tâne hakkın karĢısında birden çok (belki
de yüzlerce, binlerce) sayıda bâtıl yâni yanlıĢ bulunur.”
Örneğin “TaĢ düĢtü” önermesini ele aldığınızda, bunda, yalnızca bir
doğru (hak) ve bu doğrunun çevresinde yüzlerce, binlerce yanlıĢ (bâtıl)
bulunur. Bu önermedeki doğru olan hak Ģudur:
“Bırakılan bir taĢ, yerçekimi tarafından, Dünyâ‟nın yarıçapı
doğrultusunda çekilir”. ĠĢte taĢın düĢmesi, aslında bilimsel olarak, Dünyâ
tarafından, yarıçapı doğrultusunda, çekilmesidir. “TaĢ düĢtü” önermesinde
tek gerçek (hak) budur.
ġimdi, “TaĢ düĢtü” önermesine iliĢkin, bu tek gerçeğin dıĢında,
yüzlerce ve hattâ binlerce yanlıĢ (batıl) fikirler ve önermeler vardır.
Nedir, örneğin bunlar?
Meselâ bu yanlıĢ önermelere örnekler verebiliriz:
ĠĢte “TaĢ düĢtü” önermesine iliĢkin yanlıĢ (bâtıl) bir takım örnekler:
Meselâ, “TaĢ uçtu” ya da „TaĢ canlandı‟ Veyâhut „TaĢ yer değiĢtirdi‟
veyâhut da “TaĢ gezintiye çıktı,” gibi, „tek gerçek‟ ile hiç alâkası olmayan
fikirlerin her biri, bâtıl fikirlerdir.
Görüyorsunuz ya, ele alınan sırf “TaĢ düĢtü” önermesine iliĢkin ne
kadar yanlıĢ önermeler kurulabiliyor. Yâni bilgisi ya da ilmi olmayan bir
kiĢi, bir olayı anlatmaya çalıĢırken, doğru söylüyorum zannıyla, kastî olarak
ya da bilmeyerek, tek bir gerçeğin civârında dolaĢacak Ģekilde, ne kadar çok
yanlıĢ fikirler üretebilme imkânı ile karĢı karĢıya bulunabiliyor…
Ama örnekte görüldüğü gibi, tek gerçeğin civârında dolaĢan, bütün
bu fikirlerin, hiç birisinin, tek gerçekle (hak‟la), hiç bir ilgileri yoktur. Bu
yanlıĢların (bâtılların) hiç birisinin “TaĢ düĢtü” önermesine iliĢkin tek doğru
(hak) olan fikirle hiç iliĢkisi olmadığı hâlde bu kiĢi, câhil ya da bilgisizliği
nedeniyle, belki hâlâ da, doğru‟yu konuĢtuğu husûsunda, ısrarlı olabilir /
olabilecektir.
Bu örnek bize neyi anlatıyor?
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Bu örnek bize aslında bilginin, daha genel konuĢmak gerekirse, yerine
göre bilim ve / veyâ ilmin, ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor /
göstermektedir.
Bu yanlıĢları söyleyenler böyle durumlarda tepki ile karĢılacak
olsalar, karĢılarındakileri iknâ edebilmek için, bu sefer de, “Efendim ben
böyle söyledim ama aslında tam o gerçek durumu kastetmiĢtim” ya da
“demek istediğim oydu” gibi, ikinci bir yanlıĢa daha sapmaktadırlar /
sapabilmektedir.
Hayatta ele alınan her bir meselede, madem ki her bir doğruya karĢı
binlerce yanlıĢ vardır: Bu durum karĢısında Farabi‟nin tavsiyesi Ģudur.
“Siz çocuklarınıza eğitim olarak yalnızca Ġslâmî Ve Kültürel
doğruları (Hak‟kı) öğretiniz. Bâtılın sayısı, sonsuz denecek kadar çok olduğu
için, her bir bâtılı öğretmeye imkân ve zaman olmayacaktır. Ama
çocuklarınıza eğitim olarak yalnızca Ġslâmî Ve Kültürel doğruları (Hak‟kı)
öğretmiĢ olduğunuz için onlar (çocuklarınız), yaĢam boyunca bâtıl ile
karĢılaĢtıklarında, bunları bilgi birikimlerindeki doğrularla karĢılaĢtırarak,
yanlıĢtan (bâtıldan) uzak durabilirler.”
Böyle bir eğitim almıĢ olan bir kimse, Ġslâmî Ve Kültürel açıdan
korunmaya alınmıĢ demektir. Böylelerinin istikâmet ve ahlâkî açıdan yalpa
yapmaları, daha açıkçası, sapıtma ihtimalleri yok gibidir. Bunun yanında bir
de, kariyer açısından herhangi bir tahsili de varsa, o zaman o kiĢi, ideal hayât
için, böylece gerçek bir donanıma kavuĢmuĢ demektir. Hem kariyer tahsili ve
hem de Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile donanmıĢ, böyle bir Müslüman,
Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna namzet bir kiĢi demektir.
Bakınız iĢte, Ģu Fetö‟nünün peĢine takılanlar da, gerçek birer temel
Ġslâmî Ve Kültürel eğitim olsaydı, o „sümüklü‟ ajan adamın saçmalıklarına
kapılıp da, bu gün bunların her biri bâtılın, CIA‟nın ve Batılıların birer
maĢası ve hizmetkârı olurlar mıydı?
Yapıları ve tabiatları îtibârıyla, güzel birer mü‟min olmaya aday olan
bu insanların dünyâ ve âhiretlerini, bu Ģekilde, yok etmelerine; o kadar çok
üzülüyorum ki! Göz var ama ortalık zifiri karanlık olunca, yâni akıl var ama
ıĢık olmayınca, sapıtmakdan korunamıyorsunuz, görüyorsunuz ya!
Temel eğitim dendiğinde, hiç Ģüphe yok ki, bu açıklamalara bakarak,
ilk baĢta akla, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile birlikte, kariyer tahsili
geliyor… Ama Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet ile donanmıĢ olduğu hâlde,
kariyer tahsili olmasa bile, böyle bir kiĢi, örneklerinin çokluğu ile de bilindiği
gibi, mutlu olmanın yolunu kolayca bulabilmektedir. Bu nedenle, temel
eğitim dendiğinde, olmazsa olmaz olarak, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel eğitimde
karar kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açıklamalardan da görüldüğü gibi,
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temel bilgi dendiği zaman, hak bilgilerin kaynağı olan, Ġslâmî Ve Kültürel
bilgiler anlaĢılmaktadır / anlaĢılmalıdır!
Onun için Ġslâm‟da, Ġslâmî Ve Kültürel bilgileri yâni ilmi öğrenmek,
farzdır. Dolayısıyla ilim öğrenenlerin ve öğreten âlimlerin değerleri, iĢte bu
yüzden, Ġslâm‟da çok yücedir. Öyle ki bunun ilkesi ya da delîli, “Âlimin
mürekebi, Ģehidin kanından üstündür” hadîsidir.
Sapıtmamanın Ölçüsü
ġunu da unutmamak gerekir ki, günümüzde dejenerasyon sonuçları
olarak onlarca islâmlar, onlarca ilimler, onlarca müslümanlıklar, onlarca
îtikatlar var… Bunların hangisi doğru olan Ġslâm yolu oluyor?
Özet olarak söylemek gerekirse, Kur‟an Ve Sünnet‟e uygun olan
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat olarak
bilinmektedir. Ġlimden kast edilenin iĢte, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat‟e iliĢkin
olan, Ġslâmî Îtikat bilgilerinin öğrenilmesi gerektiğidir. Bu yolda olanlar için,
sapıtmamanın ölçüsü nedir?
Ehl-i Sünnet Vel Cemaat‟in yolundan giden ilim sâhibi bir mü‟min
için, sapıtmadığının ölçüsü, sünnetlere bağlı kalmasıdır.
Hem Ġslâmî Ve Kültürel alanlarda ve hem de aynı zamanda, ayrıca
bilim ve fen alanlarında, yetiĢmiĢ sahsiyetler de, târihte gelip geçmiĢlerdir.
Bu iki kanatlı Ģahsiyetler, Ġslâm geleneğinde (Kültüründe), Hâkim adıyla
anılırlar / anılmaktadırlar…
Âlimlerin ilimlerinin esas (temel) referansları, Kur‟an ve Sünnet‟tir.
Ġslâm‟da âlim dendiğinde, her Ģeyden önce, akla, asıl olarak, Kur‟an ve
Sünnet bilgileri gelir. Bunlara, bunların dıĢındaki çeĢitli ilgili ve iliĢkili
gerçek bilgi ve tecrübeler de eklenirse, bu birikime, Ġlmî Birikim523 de
diyebiliriz / denebilir.
Meğer Ne ĠkiyüzlülükmüĢ? Vah Saflığıma, Vah!
Bir partimiz vardı, târihî dedikleri, daha çok Ġnönü zihniyetlilerin
bulunduğu… Bir bilim adamı olarak, „Târihî‟ sözü benin için, dönüĢümü
çağa uygun olursa, ileride Millet ve Memleketimiz‟e hizmet etme imkânı
daha fazla olabilir, diye bir çağrıĢım yapıyordu, kulağımda hep… On yıllar
523
Temiz, M., Gerçek Ve Ġlmî Birikim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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boyunca beni, bu saflığım oyaladı, durdu! Ah, ne kadar safmıĢım ben,
gerçekten!
ĠĢte sonuç yukarıdaki gibi… Meğer bir kaset ve açınımları da iĢin
içine girince, kısacası ölçü kavramı ortadan kalkınca, bu ikiyüzlülüğün neler
yapmaya gücü yetmiyormuĢ, neler? Bütün olumsuzlukların, hâinliğe
varıncaya kadar, her çeĢidini gördük görmeye de devam ediyoruz, bunlarda...

Ġnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatı nedeniyle Esk Türkiye‟de, ister
istemez, üst resimde de görüldüğü gibi, Batılara ve Siyonizme yağ çeken kimliksiz ve
Ģahsiyetsiz asker ve yöneticilerimiz de yetiĢmedi değil…

Bu zihniyet, Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, Ġslâmî
değerleri istismar ederek, Paralel Yapı adıyla parlayan, CIA‟nın bir
organizas-yonunu ya da kuruluĢunu ilk zamanlarda, tam Ġslâm524
524
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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karĢıtlıklarına uyan525, gerçek Müslüman bir cemaat zannettikleri için,
onların da aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama ne zaman bunların sahte526
Müslümanlıkları527 ve ajanlıkları ortaya çıktı, hemen onların ortağı,
savunucusu ve emir kulu olacak biçimde, davranmaya baĢladılar /
baĢlamıĢlardır!
AĢağıda tek tek verilen, birkaç örnek, yakın târihlere kadar,
Atatürkçülüklerinden hiç tâviz vermeyenlere âit… Öyle ki bu günlerde, Face
Book‟ta gördüm, bunların bâzılarına, kimileri bu ikiyüzlülüklerinden dolayı,
aĢağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, „PKK‟nın don lastikleri‟ demiĢler…
Demek ki ikiyüzlülüklerini sırf ben görmüĢ değilim… Ama bâhusus (benim
açımdan) asıl olan, „Vah Saflığıma, Vah!‟
Arasıra bireysel olarak, menfaat için, her türlü kalıba girenleri
görüyordum528. Ama 3-5 seneden öncesine kadar, aklımın kenârından bile
geçmiyordu, bu Zihniyetin Atatürkçülükten, kurumsal olarak böyle, açıktan
açığa, vazgeçebileceğini… Atatürkçülük, bağlılık ve vazgeçilebilirliğin
derecelerini, bunların sâyesinde, artık bilimsel olarak da, ayrı ayrı
görebiliyor ve değerlendirebiliyoruz…
Teorik olarak bu, çok zor gibi görünüyordu, gerçekten önceleri! ġu
15-20 yıl içindeki, geliĢmelerin zerresini bile görebileceğim, aklımın ucundan
dahî geçmiyordu…

525
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx,
En
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EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
527
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
528
Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi:
05.12.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu gidiĢle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar sâyesinde, uçup
gideceğe benziyor…

Gerçekten öyle olmadı. Hâlbuki kısa süre içinde, neler gördük neler!
Hâlâ da geliĢmeleri, ĢaĢkınlıkla izlemeye devam ediyoru(m)z! Bu gidiĢle, 1520 yıl içinde, bunlar yüzünden (sâyesinde), Atatürkçülük bile, kendi
Atatürkçülükleri gibi, belki de uçup gideceğe benziyor… E-ğer bu
gerçekleĢirse, o zaman içteki hâinlerimizin, ikiyüzlü davranıĢlarıyla, bir
koruyucu kalkan olarak kullanacakları imtiyazlı birinden de mahrum
kalacaklardır.
Hayret! Hayret! Kültürsüzlük yânî temelsizlik insanı, nerelerden,
nerelere savuruyor, görüyorsunuz! “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz529“ diyen530,
Kaset-Okispokisli bir liderin yaptıklarına, arkasınan gidenlerin hâllerine bak
sen, hele!
Gözlere batarcasına, böyle yapılan yalpalanmaların531 tepki çekmesi
ve bu nedenle, zorlanmaları üzerine, geçmiĢte sırf iyi bir „kamuflaj‟ ve
529
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son EriĢim Târih:
11.12.2016.
530
Bugünkü CHP‟nin Atatürk ile bir ilgisi yok", Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://odatv.com/bugunku-chpnin-ataturk-ile-bir-ilgisi-yok-1109161200.html, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
531
Temiz, M., Yalpacılar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ YALPACILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

621
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

korunma kalkanı sağladığından dolayı, Atatürk istismarcılığına bu kadar
hızlı dalmıĢ olmalarına, mevcut görünen durumları, Ģimdi bin piĢman
olmuĢlar gibi sezinlenen hâlleri aksettiriyor. Bu artık açıkça görülmeye
baĢlamıĢtır.

PKK seviciliği insanı nereden nerelere savuruyor, görüyorsunuz!
Ġnsanın aklına, hayret üstüne hayret demekten baĢka, bir Ģey gelmiyor532,
görüyorsunuz, değil mi?

DüĢünsenize bir kere, “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz533“ demelerinin var
mı Ģimdi baĢka bir îzâhı? Çünkü geçmiĢteki bu Ģart ve görünüm altından,
çaktırmadan çıkıp, PKK ve Ermeni seviciliğine kolayca kaymak, pek kolay
olmuyor da, ondan dolayı bütün bu yalpa ve bocalamalar; öyle ya… Ya da
bunların beyin o kadar kalitesiz çalıĢıyor ki, hayatta mantıklı bir durumları
kalmamıĢ, artık… Meselâ aĢağıda resimdeki söyleĢiyi, mantık açısından, hele
bir kere daha inceleyiz!

532
http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html YA DA
https://sarizeybekhaber.com.tr/kilicdaroglu-ataturk-un-chp-si-degiliz
533
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son EriĢim Târih:
11.12.2016.
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Yukardaki söyleĢiyi, mantık açısından, hele bir inceleyiz! Akıl ve mantık böyle
olursa, daha neler olmaz, neler?

Ġnsan(lar), Ģimdi nasıl hayret etmesin (ler)! “Vatan, Millet,
Sakarya‟dan” kıvırıp sıvıĢmak, meğer bâzıları için, ne kadar kolay oluyormuĢ
böyle! Ġnsanın aklına, hayret üstüne hayret demekten baĢka, bir Ģey gelmiyor,
görüyorsunuz, değil mi?
ĠĢte bu sıralarda bu zihniyetin, PKK idealinin gerçekten silâhsız bir
versiyonu oldukları, bilimsel olarak da böylece, gözlemlenmiĢ bulunuyor.
Sonra bizlerin, birer bilim insanları olarak, en kuvvetli ideoloji ve tılsımların
bile, bir gün eriyebileceği, sonunda, ortamların yeniden gerçek ve
gerçekçilere kalabileceğine iliĢkin, kazanmıĢ oldu-ğumuz, vazgeçilemez
yegâne kâdîm referans ölçülerin ıĢığındaki, bu gerçek bilgilerimiz, bu en son
aĢamada da, bilimsel olarak da ayrıca reeddütsüz olarak, perçinlenmiĢ
bulunuyor…
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Görüyorsunuz, genç yaĢta ama beynini nasıl dönüĢtürmüĢler! Bizim gibilere ancak
üzülmekten baĢka bir Ģey kalmıyor…

Bilim insanları olarak bizler, elbette Ģimdi, bundan sonraki geleceğe
dönük bilimsel açıklamalarımızın, geçmiĢe göre böylece, biraz daha kolay
olacağının, daha fazla, umudu içine girmiĢ bulunuyoruz.

Cemaat Kampı dediği Fetö‟nün kampı, değil mi?
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Benim bilip tanıdığım Atatürkçülerimizin, birkaç yıl öncesine kadar bu tür
resimlere hiç tahammüllerinin olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bugünlerde sanki
çarpılmıĢlar gibi… Beni de haylı ĢaĢıttılar, doğrusu… Demek ki, iĢin özünde olan
ikiyüzlülükmüĢ, öyle ya… Ġkiyüzlülüğün özünde de kültürsüzlük yâni temelsizlik
nedeniyle DNA dönüĢümü hastalığı yatıyor… Dünyâ gerçekten dönüyor…

Duvarda, “Atatürk‟ün CHP‟si değiliz534“ diyen535, “Kaset Kahramanı” liderin
resmi durmakta, Atatürk‟ün resmi ise, ayaklar altında görülmektedir536… Bu resim,
teorik gibi zannedilen sözün bilimsel açıdan da bir deneylenmesi ve somut örneği
olması açısından, bilim adamlarını tatmin eden bir kaynak özelliğindedir.
534
Gazete 2023, Kılıçdaroğlu: Atatürk‟ün CHP‟si değiliz! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
//http://www.gazete2023.com/siyaset/kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h46234.html, En Son EriĢim Târih:
11.12.2016.
535
Bugünkü CHP‟nin Atatürk ile bir ilgisi yok", Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://odatv.com/bugunku-chpnin-ataturk-ile-bir-ilgisi-yok-1109161200.html, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
536
Gündem-Medya Gündem, Meclis'teki odasından Atatürk'ün resmini indiren CHP'li vekil
skandalına bir yenisi daha eklendi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,http://spurtles65.rssing.com/chan57930343/all_p23.html, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
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Gerçek Ġstikâmet ve Esen Rüzgârlar
DemiĢtim ya yukarıda, bilimsel açıklamalarımız, geçmiĢe göre, biraz
daha kolay olacak diye… ĠĢte günümüzdeki, bu Ġnönü Zihniyeti‟nde yapmıĢ
bulunduğum, bilimsel gözlemlerim sâyesinde aĢağıdaki sonuca Ģimdi daha
kolay ulaĢmıĢ bulunuyoruz:
“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın
Ģiddetine tâbidirler.”
Ne demiĢtik yukarıda?
“Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, Ġslâmî değerleri istismar
ederek, Paralel Yapı adıyla parlayan, CIA‟nın bir organizasyonunu ya da
kuruluĢunu, tam Ġslâm537 karĢıtlıklarına uyan538, gerçek Müslüman bir
cemaat zannettikleri için, aleyhlerinde bulunuyorlardı. Ama ne zaman
bunların sahte539 Müslümanlıkları540 ve ajanlıkları ortaya çıktı, hemen
onların ortağı, savunucusu ve emir kulu olacak biçimde, davranmaya
baĢladılar.” demiĢtik, hatılarsınız…
ĠĢte bu Zihniyet‟in gerçek bir istikâmeti olmadığı için, etkili olarak
güncel esen paralel yapının rüzgârına kapılmıĢ bulunmuyorlar mı, Ģimdi?
Hele iyice bir düĢününüz!
ġimdi hemen akıllarınıza, gerçek Ġstikâmetin ne olduğu, sorusu
takılmadı değil, elbette!
537
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
538
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
539
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
540
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiĢ olduğu, Ġslâmî Ve Kültürel
Ġstikâmet dediğimiz Ģey, iĢte bu… Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak Yol ya da
Hak Teâlân‟ın bildirmiĢ olduğu gerçek Kulluk Yolu…
Bir milletin gücünün, bilimsel olarak da, sosyal olarak da, o milleti
millet yapan, unsurlardan meydana geldiğini / gelmekte oldu-ğunu
bildiğimize göre:
Bir milletin kültürü olarak, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, bilim,
sanât, edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi, kültürel hususları düĢünecek
olursak gerçek Ġstikâmet‟in, milletin kültürünün, bir çeĢit, bileĢkesi olduğnu
da söyleyebiliriz…
Ama bu adı geçen Zihniyetin, Türk Milletini meydana getiren,
Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların hedeflerinde yalnızca insanları sömürerek hayattan kâm almak için,
çalıĢıp çabaladıklarını, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.

Yukarıdaki resim, hayattan kâm almak için çalıĢanlarla Vatan Ve Milletin selâmeti
uğruna Ġslâm Ve Kültürel doğrultuda gayret sarfedenlerin farkını bilimselleĢmiĢsomut541 olarak gösteriyor…
Durmadan içmeyi hedefleyen birisinin kırmızı ıĢıklarda durmayı öğrenebilmesi de,
bilimsel açıdan, bir kâbiliyet olsa geektir, değil mi?
541
doğada belirli olarak var olan, varlığı duyularla algılanabilen, elle tutulup gözle görülebilen.
"Maddesi olan varlık, somut varlıktır"
Ġçinde düĢün yeri bulunmayan, gerçekliği, nesnelliği olan…
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Halkımızın böyleleri için söylediği, “Vur oynasın, çal patlasın” sözüne uygun olarak
bu Zihniyet‟in hayat felsefesinin tam ana yerinde, “Hayattan kâm alma” özlemi
vardır542… ĠĢin özeti bu özlemde yatıyor… Öyle ki, ölmeye giderken bile huylu
huyundan vazgeçmez!
“Gel keyfim gel, bu da bir sol dansı olsun, Ģu sınırda bakarsınız biraz sonra nalları
dikebiliriz mi diyorlar, acabâ?”
ġahsen ben o kadar cesâretli değilim! Atalarım ne demiĢler?
“Câhil cüretli olur” dememiĢler mi?

Cibilliyet Ve Çevre
Bu noktada bir gerçeğin daha kazanılmıĢ olduğunu görmek
mümkündür. O da Ģudur: Orta Öğretim‟den gelen günümüzdeki birçok
arkadaĢımızın, bugün hâlâ, Ġnönü Zihniyeti‟nde baĢköĢeyi iĢgal ettiklerini
görüyor ve üzülüyoruz. Orta öğretimde onlar da bizler de aynı sınıflarda,
Ġnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve tahrifatına iliĢkin, kafa ve beyin yıkamalarına,
542

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-siniri-denetlemeye-giden-chp-heyeti-216287.html
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onlar gibi, bizlerin de mâruz kalmıĢ olduğumuz açıktır. Hâl böyleyken iĢe
bakınız ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiĢ bulunuyoruz!
Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz Ġnönü Zihniyeti‟nin tahribat ve
tahrifatına iliĢkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini o arkadaĢlarımızın bâtıl cephesini tercih etmelerindeki
etken bir değil birden fazladır. Bunda etken olan faktörler esas olarak,
cibilliyet ile âile ve çevre faktörleridir. Cibilliyet faktörü, bir çeĢit kültürel
faktör demektir. Her ikisinin dayandığı ilke ya da delil ise, “KiĢi arkadaĢının
dini üzerinedir” hadîsinde saklıdır.
“Aynı sınıftaki ve aynı ortamdaki bâzı arkadaĢlarımızın Ġnönü
Zihniyeti‟ni tercih ederek bâtıl cephesinde kalmalarındaki etken nedir?”
diye, yeni bir gerçeğin kazanılmasına yol açacak olan soruyu sormanın
zamanı, Ģimdi gelmiĢ bulunuyor…

Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu
belgeden bile anlaĢılmaktadır. GeçmiĢin kapılarını kapamak, Osmanlı arĢivlerini
tren katarlarına yükleyerek Bulgaristan‟a satmak baĢka neyi ifâde ediyor?
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Millî evraklarımızın böyle hebâ edilmesi Ģimdi redd-i mirasa girmiyor mu?

DNA Ve DNA DönüĢümü‟nü Tkrar Hatırlayalım!
Bulunan bilimsel sonuçlara göre, çevre ve yaĢam tarzı, insan
DNA‟sını değiĢtirmektedir.
Açınım olarak DNA, Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Bu, bâzı
virüsler de dâhil, insan vücûdundaki tüm organizmaların canlılık iĢlevleri ve
biyolojik geliĢmeleri için, gerekli olan, genetik tâlimatları taĢımaktadır.
DNA‟nın baĢlıca rolü, bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
DNA molekülünün bir bölümünü meydana getiren, her bir „gen‟, insan
vücûdundaki belli bir özelliği kontrol etmektedir. Örneğin canlının vücut
Ģekli, her organına iliĢkin iĢ bölümü ve bu organların çalıĢma düzenleri, her
bir hücre içinde üretilmesi gereken, proteinlerin genetik kodları, üretilecek
proteinlerin miktarlarının kontrolleri (gen regülasyonu) gibi, canlının
hayâtını devam ettirmesi için, gereken bütün Ģeyler, DNA üzerinde
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plânlanmıĢ ve kodlanmıĢtır543. Bu nedenle, DNA‟nın önemli görevleri
vardır544,
Hücredeki bilgi bankasının temel yapı taĢlarından en önemli-lerinden
biri de, fosfordur. Fosfor ATP (Adenozin trifosat (Adenosine TriPhosphate)
hayâtî bir öneme sâhiptir. ATP molekülü vücutta tıpkı bir pil gibi çalıĢır. Bu,
hücrenin kolaylıkla kullanabileceği bir enerji Ģeklidir. Solunumla elde edilen,
enerji, hücrede ATP Ģeklinde kimyasal bağ enerjisine dönüĢtürülür. Üretilen
enerji, bu molekülle ta-Ģınır. Ġhtiyaç duyulan kimyasal iĢlemler, ATP‟de saklı
olan enerjiden sağlanır545.
GeçmiĢ bölümlerde de bahsedildildiğ gibi istek, niyet ve sevgiye bağlı
olarak yaĢanan kültürel aktivitelere bağlı çevre enerjisi, Dr. Bruce Lipton‟a,
insanın DNA‟sını değiĢtirmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, DNA‟ları bu
Ģekilde değiĢenlerin, daha sonra, mâruz kaldıkları R-Kompleks hastalığından
da kurtulamadıkları anlaĢılıyor.
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%2
0R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
Dr. Bruce Lipton, kitabında, “Yaptığım hücre içi çalıĢmalarda,
hücre yaĢamının, hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik
çevre tarafından yönlendirildiğini fark ettim.” diyor.
Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iĢ ve dost
çevresi gibi, hayat ve günlük yaĢam çevremizdir. Tam da bu nok-tada, insan,
“KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor. Demek
ki arkadaĢlık iliĢkileri, insanın DNA‟sını değiĢtirecek kadar etkili olmaktadır.
GeçmiĢ bölümlerde de bahsedildiği gibi bu detaylar, Dr. Elif
Güveloğlu‟nun, „Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında da bulunuyor.
Akıllı insanlar için bir kere daha hatırlatmakta fayda vadır546.
Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir insanın
çevresinde bulunan, enerji alanıdır547. Bu enerji alanı, örneğin bizim hayât

543543
blogcu, DNA‟nın vazifesi ve önemi nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dnalar.blogcu.com/dna-nin-vazifesi-ve-onemi/2000323, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
544
hücre DNA Görevleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
545
DNA üzerindeki fosfatın önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017. http://harun-yahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/40993/DNA-uzerindeki-fosfatinonemi
546
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. ġehit Erdoğan Ġban Sk. No:
36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
547
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
27.06.2013.
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faaliyetlerimizdeki, meselâ sözler, davranıĢlar, beynimizden yayılan olumlu,
olumsuz dalgalar gibi548, tepkilerden oluĢmaktadır549.
Bu bilimsel sonuçların Ġnönü Zihniyeti açısından, ne demek olduğu
yine daha önceki kısımların birinde açıklanmıĢtır.
Sonuç olarak tekrarlamakta fayda vadır ki, değer yargılarının
değiĢmemesinin ya da silinmemesinin, DNA‟larda olduğu gibi kalmasının
devam etmesinin tek çâresi, o değerlerin yaĢanmasıdır. Eğer sâhip olunan o
kültürel değer yargıları, yaĢanmazsa / yaĢanmıyorsa, baĢka bir ifâdeyle,
seçilen yeni hayat tarzlarına göre, baĢka kültürlerin değer yargıları yaĢamda
hâkim duruma geçerse, o zaman, böyle insanların DNA‟larındaki değer
yargılarına iliĢkin Ģifreler, zamanla, zayıflayıp silinmekte, yeni yaĢanan
kültürlerin Ģifreleri ile yenilenmektedir. Bu bilimsel buluĢtan ikinci olarak
anladığımız da Ģudur:
Değer yargılarının değiĢmemesinin ya da silinmemesinin, DNA‟larda
olduğu gibi kalmasının devam etmesinin tek çâresi, o değer yargılarının
yaĢanmasıdır.
Bir düĢünüz, bakalım!
“Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup olan bir kiĢi, doğduğu günden beri,
devamlı ve sürekli bir Ģekilde, hep Ġslâm KarĢıtlığı550 içinde yetiĢe yetiĢe, hep
kozmopolit ve materyalist fikirlerle beslene beslene, hep Ġslâm düĢmanlarını
takdir ede ede551, hep onların iltifatlarını bekleye bekleye değiĢerek, bunların
her birinin hücrelerindeki DNA‟la-rında saklı bulunan, atalarının târihsel
Kültürüne uyumlu olan, öz Ģifreleri değiĢerek, bilimsel açıdan, baĢkalaĢmıĢ
bulunuyor demektir.”
Foullie demiyor mu ki:
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son
EriĢim Târihi: 23.05.2014.
549
Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. ġehit Erdoğan Ġban Sk. No:
36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
550
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
551
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
548
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“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir552.”
Bu nedenle bizim Kültürümüz‟ün temel unsurları, esas ve modernlik
açısından bilimsel olarak, Ġslâm, Türkçe ve Târihimiz; etkinlik ve sürekliliği
açısından ise, Osmanlı Târihi‟dir…
Tekrar diyebiliriz ki, “Gerçek Ġstikâmet, milletin kültürünün bir çeĢit
bileĢkesidir” tanımından da gidilecek olursa, Milletimiz‟in gerçek Ġstikâmeti,
Ġslâm‟la, Türkçe‟yle ve Osmanlı Târihi ile yakından iliĢkilidir.
Özetleyecek olursak, Milletimizin gerçek Ġstikâmeti, îtikâdî açıdan
Ġslâmî Ġstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, bu üçünün bileĢkesidir.

Allah rahmet etsin! Bir numaralı Atatürkçü olduğunu her fırsatta dile getiren
rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟na Ġnönü Zihniyeti ve masonlar tarafından hiç
değer verilmediği, geçmiĢte hep zihnimi kurcalayıp durmuĢtur. Öyle ki, Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu, bir ara „memleketime hizmet edeyim‟ diye bir üniversitemizde iĢ
baĢı dahî yapmıĢtı. Ama odasına telefon bile bağlamamıĢlardı. Bâzılarına göre
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiĢ! Bugünlerde iyice anlaĢılıyor…

Bu kadar tecrübelerden ve bilimsel sonuçlardan sonra hâlâ baĢka
kültürleri yaĢamaya çalıĢmaktan bir fayda geleceğini mi zannediyorsunuz?

552

BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul.
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Ġçten ve samîmi olan sevgi kiĢiyi sevdiğinde fâni kılar, yâni sevdiği ile bütünleĢtir…

Zıtlar Kânunu
Allah (CC) Zıtlar Kânunu yaratmakla, hem bunu bir sınav sebebi
kılmıĢ ve hem de bu kânunla iki tarafından devam etmesini mümkün
kılmıĢtır.
Bugün bu Ġnönü Zihniyeti, bâtıl cephesinde, her ne kadar, çok Ģey
yaparsa, onların bu faaliyetleri, hak cephesini o kadar çok güçlü kılmaktadır
ki... Zâten bunun bilimsel kânunu da artık herkes tarafından, “Her Ģey zıddı
ile kâimdir” olarak bilinmektedir…
Görüyorsunuz, bilimin geliĢmesi de her Ģeyden önce, Müslümanların
gözünü açmakta553 , onları daha çok geliĢtirmektedir554. Bunun sebebi,
bâtılın her çeĢidi, yaratılıĢ ve tabiatı yönüyle, her bir gerçek (hak) karĢısında
bir bataklık gibidir de, ondan…

553
Temiz, M., Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletleri-Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.05.2014.
554
Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat ve Ġnsanlığımıza Yansımaları Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/mĠllĠ%20kĠmlĠğĠmĠzĠn%20hayat%20ve%20Ġnsanliğimiza%20yansimalari.doc, En Son
EriĢim Târihi: 17.11.2013.
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DüĢünsenize bunların çocukları dahî, daha ilk anda, gözlerini açar
açmaz, bataklığı görüp onu sevip beğenen ve bunun dıĢındakileri, „tu kaka‟
olarak, belleyen / bellettirilen, bu Zihniyet ya da bu yaratıklar (adamlar),
hayatları boyunca hep, bu yönde geliĢmiĢ veyâ geliĢtirilmektedirler. Bu
felsefe içinde yetiĢmenin bir gereği olarak hiç vakit kaybetmeden, „Ģu
bataklık senin, bu bataklık benim” yarıĢıyla, âdetâ dünyâya tapar hâle
gelmektedirler555. Bu sırada, her birinin ruh ve beden yapıları da, yukarıda
kısaca belirtildiği gibi, bilimsel olarak, bu bataklık yaĢamına daha da
yakınlaĢmayı sağlayan, bir dönüĢüme uğramaktadır. Gün geçtikçe bu uyum,
daha da hız kazanmaktadır. Böylece bu zihniyetin, felsefe ve gidiĢlerine
bağlılıkları, gittikçe artar / artmaktadır. Öyle ki zamanla, bu gidiĢe bir tür
din gibi, sarılır hâle gelirler /geliyorlar /gelmektedirler... Bu hengâmede onlar
için, ne mümkün, baĢka güzelliklere dahî bakabilmek / akabilmek!
Bu yüzdendir ki, bunların hiç birinin dağlarda, ovalarda, denizlerde,
deniz kenarlarında, kırlarda, bayırlarda, at koĢturanları düĢünmelerine,
örneğin Savcı Sayan gibi, nadirlere girenler dıĢında, tenezzül edip onlara da
bir göz atmalarına hiç imkân ve ihtimal olabilir mi; üstelik belleklerinde de, o
taraflara doğru, „tu kaka‟ imajı duruyorken?
Bu hâlin dıĢarıya yansıyan görünümüne, bilimsel olarak, basiretsizlik
ya da yetersiz bakıĢ açısı556 veyâ ne dersen de, artık, sen!
“Her Ģey zıddı ile kâimdir” demiĢtik ya, yukarıda…
Ġslâm‟ın yolu hak yol, bunların yolu bâtıl yoldur... “Her Ģey zıddı ile
kâimdir” kânununa göre, bâtılın yalanlara ve/ veyâ yalan-bazlı algılara
sarılması oranında, Ġslâm‟ın doğrulara sarılmasının kıymeti, ortaya ancak
böyle çıkacaktır, iĢte…
Benzer Ģekilde, inancın değeri ve önemi de, yine inançsızlığın
yoğunluğu ve çirkinliği ile aynı kânuna göre kestirilir / kestirilebilir. Doğru
tarafın kuvveti, yanlıĢ tarafın yanlıĢlıktaki Ģiddeti ile orantılıdır.
Demek oluyor ki, bâtıl taraftakiler, yalan ve yalan-bazlı algılarda, ne
derece Ģiddette iseler, hak taraftakilerin doğruluk, dürüstlük ve haklılıkları
da, o derece daha tez ve etkili olarak gün yüzüne çıkacaktır. Öyle de oluyor
zâten, görmüyor musunuz?

Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
556
BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf
555
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Ġnönü Zihniyeti tarafından yürütülen ve gerçekten Ģer ve bâtılın
geliĢmesi gibi görünen bu tür olaylar, Zıtlar Kânununa göre iĢte bu yüzden,
hayra yorumlanabilirler / yorumlanmaktadır…
DünyâlaĢanlarda esas olarak nefsî menfaat, dünyâdan kâm alma, güç
ve kuvvet hedef alınırken, yönlendirme unsuru olarak, gücün ve kuvvetin
dayatması etkili olmakta; Ġslâmî Ġstikâmet‟te ise, insanlık hedef alınırken,
yönlendirme unsuru, adâlet olmaktadır.
DünyâlaĢanların güçleri, esen rüzgâra göre yön değiĢtirebilirken,
Mü‟min ve Müslümanların güç aldıkları Ġslâmî Ġstikâmet ise, tek gerçek
istikâmet olduğu için, hep aynı kalmaktadır… Bu da, bilim ve teknolojiye
aĢinâ olanlara, ulaĢtıkları hedeflerde ne muaazam iĢler çıkaran, lazer
ıĢınlarını hatırlatmıyor mu?
Sonuç
Biz mü‟minleri beğenmeyen ve geçmiĢte Türkiye‟yi yarı ABD
Sömürgesi durumuna düĢüren557, bu Zihniyet, Millete, bundan sonra, ne
yapmak istiyor?
Hâl böyleyken, Ey Ġnönü Zihniyeti, senin beğenmediğin birisi, elinden
geldiğince dürüstçe çalıĢarak, öyle ya da böyle bilerek, bilmeyerek, çeĢitli
hatâlara, ideolojilere, zorluklara karĢı, Ġslâmî Ġstikâmet ve inacından tâviz
vermemek için, çalıĢmıĢ çabalamıĢ, CumhurbaĢkanı olmuĢ558… Buna
karĢılık, R-Kompleks559 adlı ideolojik hastalığın560 pençesinden tedâvi olarak
kurtulamadığın için, „dumura‟ uğramıĢ kafanla, sen hâlâ, onun diplomasıyla

557
ABD Türk eğitim sistemini nasıl ele geçirdi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=4049.0, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
558
Temiz, M., Ama‟sal ya da „Pire‟ EĢit Deve‟sel Olayların Kazanç Oranları, Örneğin,
CumhurbaĢkanı Tayyip Bey‟in…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMA‟sal%20YA%20DA%20„PĠRE‟%20eĢit%20DEVE‟sel%20OLAYLARIN%20KAZA
NÇ%20ORANLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AMA‟sal%20YA%20DA%20„PĠRE‟%20eĢit%20DEVE‟sel%20OLAYLARIN%20KAZA
NÇ%20ORANLARI.pdf.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
559
Temiz, M., Bilimsel R-Kompleks Hastalığı Ve Akıllarını Ġhâleye Verenler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
560
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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uğraĢarak, bir yerlere varacağını sanan, o ideolojik kafa yapısının içinde
bocalamayı, bir mârifet mi sayıyorsun561?

“15 Temmuz Darbe giriĢimi gecesi. Yer Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi. ġehâdet için
süs havuzundan abdest alan Yiğitler...
Hiç bu millet ölümden korkar mı be..!-VatandaĢ”
Bizzat iĢitmiĢtim, Mehmet Zahid Kotku Hazleri‟nin, “Allah diledi mi, kalpleri bir
anda değiĢtirir” dediğni…

561
Temiz, M., Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki
Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Hıhh! Tatbikat yapmıĢmıĢ562!
Bu Milletin aklı satılmamıĢ olduğu için, sizlerin akıllarınız gibi dumura
uğrayarak fonksiyonsuz kalmamıĢtır. Kafalar, sizin ideolojik kafalarınız gibi
değildir, bilesiniz!
Bu uyduruk senaryolar, meğer deĢarj olacak ne fırsatlar veriyor insana, ĠĢte örneğin
aĢağıda „ĠĢkembevî zevatlarımız‟a iliĢkin perdede anlatıldğı gibi:
“Doğrusu, Ģimdi bu Dehâya o kadar gıpta edip ve hayran oldum ki;
bendeniz prensip olarak Ģahısları pohpohlamaya kıymet vermeyip yalnızca fikirleri
üstün tutmama rağmen... Öyle ki bu iddiâ doğruysa, belki de prensibime de çok
yazık olacak Ģimdi, değil mi?”
“Ku(rt)(Ģ)cuklar, iĢkembeden daha ne yumurtalar çıkaracaklar, bakalım…”

Temiz, M., Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠV-HĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf YA DA
hhttp://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠ-KONTROLLÜ%20DARBE.docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
562
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“Naylon ilk versiyondu. ġimdi resimdeki bu ġerîat senaryosu, kaçıncı
versiyon dersiniz?”
“Çok meraklanmaya baĢladım:”
“Ah diyorum”, Ģimdi, “Madem iĢ bu kadar kolay oluyormuĢ da Mustafa, öyle boĢ
boĢuna ne oturuyorsun!” demeye baĢladım bile Ģimdiden, kendi kendime…”
“Ah! Gelecek versiyonu ben bulsam da, Ģöyle kendi kendime bir gülücük atsam, çok
daha iyi olmaz mı? Yâni, bütün buluĢları hep baĢkaları urken, ben böyle aval aval durmadan
bakacak mıyım, Mustafa senin hiç iĢkemben yok mu, böyle durmadan, fırt fırt, iĢkembesel
bulucuklar atabilecek?”
“Benim bu sıralar hiç tiyatroya gidip de stres atma ihtiyâcım olmuyor bu sâyede,
sağolsunlar (!) akılsız iĢkembevî zevatlarımız!”
“Ama bu buluĢlara bizim de bir katkımız olmasın mı, yâni?”
“Hele hele, bir zamanlar bize, duyduğumuzda, yâni her tekrarlanıĢında kırk metre
mesâfeye kadar kaçmayı ve korkmayı öğrettikleri, bu ġerîat kelimesinden sonra gelecek daha
muaazzam olacağı muhakkak olan versiyonu, insan Ģu aĢamada hiç merak etmez mi,
beyâhu?”
“TeĢekkürler, Face Book arkadaĢım, ne iyi ettin de bu resmi seçmiĢ oldun! Ġnan ki
yeniden neĢeme kavuĢtum, gâri… Hemen ben de bu beyinsizlerden ilham alarak, iĢkembemi
biraz yokladım. Ama kendimi bildim bileli hep akl-ı selime teslim olduğumdan dolayı, ne
yazık ki, bendeki iĢkembevî atıĢ kaabiliyeti, dumura uğramıĢ (!)”
“Meğer hak (gerçek) düĢünce üretiminde, Ġnönü Zihniyeti mensup-larının beyinleri,
bizimki gibi, mü‟minlerin ise, iĢkembeleri tamâmen fonksiyonsuz kalmıĢmıĢ…” diye
düĢünmekten kendimi alamadım, bir bilseniz!”

Ġçteki bütün hâinlerle dıĢtaki bütün inançsız dünyânın el ele vererek
15 Temmuz‟da, CumhurbaĢkanı‟nı öldürme niyetleri karĢısında, Allah‟ın
(CC), o CumhurbaĢkanı‟nı 3,5 dakika farkla, koruduğuna Ģâhit olduğun
hâlde, “Allah dilemeyince kul dileyemez” anlamındaki Ġnsan Sûresi‟nin 30.
âyetinin tecellîsine inanmayacaksın! Ama Halkımızı, elinizden gelirse, bâtıl
görüĢlerinizde sâbitlemek için de, bir uyduruk yola daha baĢvurarak, bu
mûcizevî duruma „naylon‟ ya da tiyatro adını verip, bunu da ERDOĞAN‟ın
bir plânı olarak lanse etmeye kalkacaksın, öyle mi! Fakat hiç biriniz, bu bâtıl
(gerçekdıĢı) uyduruk inançlarınızla, „böyle nereye kadar gidilebilir‟ diye,
düĢünmüyor ya da o tür bir kafayla düĢünemiyorsunuz!
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Ġnceleme ve araĢtırmalarımı daha çok CumhurbaĢkanı‟nın Ġslâmî Ve Kültürel
isitkâmetine yoğunlaĢtırmıĢ olduğum için, onun böyle her tarafı plânlayacak ve
senaryosunu kusursuz yönetecek bir kaabiliyette olduğunu bilmiyordum…Ġslâmî
Îtikat Ve Kültürel isitkâmetini çok beğendiğim, CumhurbaĢkanı‟mızın eğer bu yönü
de varsa, bu daha da aliyyül âlâ olmaz mı?
Bunu ilk duyduğumda da haykırdığım gibi yine tekrar ediyorum “Bravo
CumhurbaĢkanım!” diye ama ben, „doğruyadoğru‟, gerçekçiliğimden midir nedir,
bir insana verilecek kapasite açısından, yine bu tiyatro kaabiliyetinin bu kadar
olacağına pek inanamıyorum!

Ne hâldesiniz, önce kendinize Ģöyle bir baksanıza!
Bu bâtıl (gerçekdıĢı) uyduruk inançlarınızla uyduruk senaryonuzu,
ilkin internette duyduğumda, o zaman benim için, bu, gerçekten, iyi bir deĢarj
vâsıtası olmuĢtu… Bu buluĢunuzu (!) yukarıdaki resmin altında veriyorum ki,
bu günlere çoğu insanımızın da, behemehâl, deĢarj olacağı anlar, sık sık
gelmeye baĢlamıĢ bulunuyor, çünkü...
Ġdeolojinin geldiği bu nokta, aynı zamanda bilimsel açıdan da,
inançsızlara da yol gösterebilecek, bir deneylemedir de… Bu bilimsel
yönüyle de önem kazanmıĢ bulunuyor, bugün doğrusu…
Geleceğin ne olacağını bilemiyoruz ama bu deneyleme de bize
gösteriyor ki, CumhurbaĢkanı, geçmiĢte de Ģimdilerde de, öncekilerin çoğuna
nispetle, Ġslâmî Ġstikâmet üzere bulunuyor, demektir. Bu deneylemenin, aynı
zamanda, CumhurbaĢkanı‟nın Ġslâmî Ġstikâmet üzere bulunduğuna iliĢkin, 34 seneden beri içinde bulunduğum, kanaatim ile uyuĢmasından dolayı da,
ayrıca bir bilim adamı olarak da, sevinçliyimdir, Ģimdi563…
563
“Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru: Türkiye Cumhùriyeti
BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki
Açınımları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
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ĠġTE ASIL O ZAMAN…
GiriĢ
AĢağıdaki yazı yazarın, Ġnönü‟nün dip notunda görülen, hâtıratına
iliĢkin olan, bir resmi Face Book‟ta seçmiĢ olması nedeniyle, Orta öğretimde
sınıf arkadaĢı olan, eski bir tanıdığının bu seçime karĢı yapmıĢ olduğu bir
yorumuna cevâp olarak, kaleme almıĢ olduğu, uzunca bir karĢı yorumudur.
Sayın Ve Değerli ArkadaĢım!
Dip notunda görüldüğü gibi, Facebook‟ta seçmiĢ olduğum, târihi bir
belgeye© iliĢkin olarak:

Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx YA DA
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla
UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede? , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMANLIK%20N
EREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%
20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan? , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
©

Târihi bir belge:
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- „Eskiyi unutalım, gelecek nesillerin akıllarını bu kaynaklarla
yanıltmayalım, o devirler geçti”, diyorsun…
- „Bunları, böyle ortaya koydukça, rekâbet biner‟, diyorsun…
- „Ġleriye bakmalıyız. Biz her an geçmiĢi yaĢarsak, geleceğe
zamanımız olmaz sanırım…‟, diyorsun…

Sn Temiz, sizin bulduğunuz arĢiv yazılarına saygı duyuyorum... Ama artık sizin çocuklarınızın ve de torunlarınızın
ve sonralarının akıllarını bu kaynaklarla yanıltmayalım… O devirler geçti... Sen ve ben eğer bu ülkede
değiĢikliklerin olduğunu gördüysek… Eskiyi unutalım… Siz bir geçmiĢin ters olanını ben baĢka birini ortaya
koydukça... Rekabete biner… YanlıĢ yaparız gibi oluruz... YaĢanmıĢlar… YanlıĢsa doğrusunu... Doğruysa... Sevinip
ileriye bakmalıyız. Biz her an geçmiĢi yaĢarsak geleceğe zama-nımız olmaz sanırım… Batı ülkelerinde genel bir
yaygın düĢünce vardır. GeçmiĢi, konuĢup yargılayacağınıza, zamanınızı geleceğe kullanın derler... Ġnan hayat çok
kısa herkesin gelecek nesiller bırakacakları çok güzel miraslar var... Sana çok ufak bir örnek vereyim… 1 saatlik
yağmurlarla her yere sel geliyor… 10-20 yıl evvel yaĢamazdık... Sen bakma orman bakanlığının söylediklerine 30
yılda %20-30 üst havza homojen verimli orman-larımızı yangın, kaçakçılık, afetler, siyasi rantla ve düzensiz
kesimlerle kaybettik... Bunları yenileyemedik bakan 10 milyar fidan diktik diyor… 5-30 m boyunda ağaçı kesilip
15-30 cm lik fidanlarla ekolojiyi nasıl ko-rursun? Bu sektörün içinde ülkenin % 99 unun gördüm... Ġnan durum gelecek açısından çok çok üzüntü verici… Ġyiyki teknoloji ve insanın odun ürünlerine ihtiyacı… Azaltıltı alternatif ham
maddeler oluĢtu… Ama atı alan üsküdarı geçti… Çok Ģey kaybettik… Batı en ucuz yoldan potansiyel alanları
yeĢillendiriyor.. gençlik kampları sayesinde gençler yaklaĢtırıp sevgi ve saygı oluĢturmaya çabalıyorlar... benim için
ADD neyse KURAN KURSU da aynı yeterki her genç, bu ülke için bir yere 10 fidan dik-sinler, ben artık 1 gün
önceyi yargılamamaya özen gösteriyorum. Bir altta hangi insan ne kökenden geliyor… YazmıĢ ya dün ya zaten
melezleĢti... Os-manlıdan beri avrupa ve anadoluya. Çok göçmen (eskiden muhacir de-nirdi) geldi… Kim kimdir
karıĢtı.. amerikaya göçmüĢ bir türk orada tür-kiyenin çıkarına değil amerikaya hizmet ediyor..örnek obama ....bıktım
bu baĢkalaĢtırılmıĢ felsefeden ...insanlarımız ..-,+ eksenlerde o kadar çok farklı düĢüncelere ayrıĢtıki.. Her
konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim düĢüncem arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz... Asgari müĢtereklerde anlaĢıp
birbirimize yaklaĢmıyoruz… Sen daha geçenlerde kimin face ne kabul edilmiĢsem bir zaman sonra kaldırdıklarını
söylemiĢtin... Kimsenin böyle bir hakkı yok sen benim baĢ tacımsın… Akadamisyensin, emekelerin ve düĢüncelerin
var herkes senden yararlansın sen de buradaki benim dostlarımla her Ģeyi paylaĢ faydalarımız olsun. Her fikre ve
düĢünceye açık olursak gelecekte orta yeri mutlaka buluruz... Ġnanıyorm… Sana yaz-dıkların için teĢekkür
ediyorum.
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- Batı ülkelerinde genel bir yaygın düĢünceden bahsederek, onların,
„geçmiĢi, konuĢup yargılayacağınıza, zamanınızı geleceğe kullanın…‟
dediklerinden bahsediyorsun…
- Türkiyemiz‟in iklim ve bitki nîmetlerinin eskisi gibi iyi
olmadığından bahsediyorsun. „Durum gelecek açısından çok çok üzüntü
verici‟ diyerek çok Ģey kaybettiğimizden bahsediyorsun.
Anladığıma göre geçmiĢi gündeme getirmektense, bunun yerine, bu
nîmetlerin, refâhın, huzûrun artırılmasına kafa yorulmasına iĢâret ediyorsun.
- „Benim için ADD neyse KURAN KURSU da aynı‟ diyorsun…
- „Kim kimdir?‟ diyerek, insanların kökenlerinin çok karmaĢık hâle
geldiğinden duyduğun rahatsızlığını bildiriyorsun.
- „Bıktım bu baĢkalaĢtırılmıĢ felsefeden...‟ diyerek „insanlarımız, -,+
eksenlerde o kadar çok farklı düĢüncelere ayrıĢtı ki…‟ deyip dert yanıyorsun.
- „Her konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim düĢüncem arkadaĢ
deyip ortaya atıyoruz... Asgarî müĢtereklerde anlaĢıp birbirimize
yaklaĢmıyoruz…‟ diyorsun…
Son sözlerin de:
- „Her fikre ve düĢünceye açık olursak, gelecekte orta yeri mutlaka
buluruz...‟
- “Akadamisyensin, emeklerin ve düĢüncelerin var, herkes senden
yararlansın, sen de buradaki benim dostlarımla her Ģeyi paylaĢ,
faydalarımız olsun.” oluyor.
Sayın KardeĢim!
Zâten ben de öyle yapıyorum. Tarafsız olduğum, bilim adamı
olduğum, her fikre ve düĢünceye açık olduğum için, söz konusu bu belgeyi
seçmiĢ bulunuyordum.
Yukarıda, “Her fikre ve düĢünceye açık olursak‟, gelecekte orta yeri
mutlaka buluruz...” demiĢsin ama yine de beni eleĢtirmeden, sözlerime
tahammül edemeden edemiyor, beni kendi düĢünce doğrultuna çekemediğin
için de, eleĢtiriyorsun! Bu ne çeliĢki ya da „Ne perhiz ne lahana turĢusu‟
demezler mi insana! ĠĢte bendeniz de, her hâl ve tavırları ya da her söz ve
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düĢünceleri çeliĢkilerle dolu olan, böyle bir Zihniyeti tanıtmaya çalıĢıyorum.
Bunun, insanlık açısından, zararı neresinde? Akadamisyensem, emeklerim ve
düĢüncelerim bunlar… “Herkes senden yararlansın” diyorsun ama gerçekleri
dile getirmemden de, hoĢlanmıyorsun! Yoksa, “Asgarî müĢterekler” dediğin
Ģey, yalnızca siz Ġnönü zihniyetlilerin fikirleri mi oluyor?
Yukarıdaki fikirlerinize, böyle çeliĢkileriniz dıĢında, Ģöyle maddî
açıdan, düz bir mantıkla bakıldığında görülüyor ki ilk bakıĢta, fikirlerimiz
arasında, söylem bazında, aslında normal olarak, bir pek fark yok gibi
görülüyor… Ama bakıĢ açısı zenginleĢtirilerek, maddî, mânevî, ahlâkî ve
tutarlılık açıdan bakıldığında, görüyorsunuz, önemli ayrıntıların ortaya
çıktığını görüyoruz, öyle değil mi?
Kaba bir mantıkla, sırf maddî bakıĢ açısında karar kıldıktan sonra,
„diğerlerini pek fazla kurcalamayalım, olsun bitsin…‟ diyebilirsiniz. Zâten de
bir zihniyet olarak, hep öyle demiyor musunuz? Böyle bir zihniyete sâhip
olan, çok kardeĢlerimiz vardır. Onlar zâten, yukarıdaki târihî resimde
bulunan, söz konusu olan o zatın, Milletimiz üzerindeki, maddî ve mânevî
tahrifat ve tahribatından beri, böyle söylemeye, bilimsel açıdan da, DNA
dönüĢümüne uğratılarak, ideolojik olarak ĢartlandırılmıĢlardır. Ama
bilmiyorlar ki, Ģu yukarıda sıralamıĢ olduğunuz olumsuzluklar, normal
olmayan, yalnız tek yönlü bozuk bir düz mantıktan ileri geçeyen herzelerden
ibâret kalmaktadır.
AnlaĢldığı kadarıyla yukarıdaki fikirlerinizin esâsı, geçmiĢ ile değil,
gelecek ile meĢgul olma isteğinizdir. „Eskiyi unutalım‟, gelecek nesillerin
akıllarını, „bu kaynaklarla yanıltmayalım, o devirler geçti.‟, diyorsun…
Siz hiç köküne ve gövdesine bağlı kalmadan, onu gözetmeden,
büyüyen ve geliĢen bir ağaç gördünüz mü? Hele önce bunu bir düĢününüz!
Aklınızdan da yardım görerek, önce bu doğal durumdan da bir sonuç
çıkarsanız, daha iyi olmaz mı?
Her Ģeyden önce, „Her konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim
düĢüncem arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz...” Ģeklindeki sözünle, “Gelecek
nesillerin akıllarını bu kaynaklarla yanıltmayalım.” sözünden, yoksa Face
Book‟ta seçmiĢ olduğum, o yukarıdaki resimde bulunan bilgilerin, doğru
olmadığını mı îmâ etmek istiyorsun?
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Eğer öyleyse, karĢıt görüĢlerin de aynen verilmesi gerekmez miydi? O
zaman verilmiĢ olan karĢıt görüĢlerin, o zat hakkında sâhip bulunduğum,
bilgileri çürütecek tarzda olmasını çok arzû ederdim, doğrusu…
Normal Kültürel YaklaĢım
Türk Milleti‟nin en ve ĢaĢmaz asgarî müĢterekleri 1000 yıldan beri,
Ġslâmî Ve Kültürel içeriklidir. Bunu bilmiyorsanız ben, bundan baĢka, ne
diyebilirim
ki!
“…Asgari
müĢtereklerde
anlaĢıp
birbirimize
yaklaĢmıyoruz…” dediğine göre, Ģeklen doğru görülen bu söz için, aynı
düĢünce de olduğum için, ben de her yerde olduğu gibi burada da, Normal
Ġslâmî Ve Kültürel YaklaĢım‟ı savunmaya çalıĢıyorum, Yoksa siz de Ġnönü
Zihniyeti‟nin redd-i miras fikrinden, zerre kadar, ayrılmamaya kararlı
mısınız?
Türk Milleti‟nin birer ferdi olarak, önce Ģu Ġslâmî Ve Normal Kültürel
YaklaĢım‟da anlaĢmak gerekiyor. Yoksa bu husus, sizce önemli değil mi?
Yoksa size göre, bundan daha asgarî müĢterekler mi var?
Genel olarak konuĢmak gerekirse, insanlar ve canlılar, yalnızca
maddeden olmadıklarına göre, madde ve mânadan oluĢtuklarına göre, sırf
mantık açısından düĢünüldüğünde bile, bu canlıların dünyâdaki her bir
düzeninin de, bu iki unsura göre, ölçülendirilip ayarlanması gerekiyor. Yoksa
her iĢinize geldiğinde, siz de mi, bu Ġnönü Zihniyeti gibi, aklı ve mantığı da
fedâ eder bir yapıya dönüĢtünüz?
Günümüze kadar gelen, hâlâ üzerinde tartıĢılan ama bir türlü
çözülemeyen, sorunların ana kaynağı, bana göre, iĢte burasıdır. Üzerinde Ģu
anda dahî tartıĢtığımız, konunun ana unsuru da iĢte bir kısım
kardeĢlerimizin, Ġslâmî Ġstikâmet Ve / veyâ Normal Kültürel
YaklaĢım‟ımızdan uzaklaĢmıĢ olmaları ve beni dahî, bu yüzden, dıĢlamıĢ
duruma gelmiĢ olmalarıdır! Ne feci bir dönüĢüm, Ya Rabbi!
Yukarıda sıraladığınız konular, bu nedenle bu Ģartlar altında, burada
iki sözle halledilebilecek meselelerden değildir. Onun için bu ana meseleler,
geçmiĢten bugüne kadar, nasıl geldiyse, bundan sonra da, benzer Ģekilde,
böyle gideceğe benzemektedir. Bu kesindir. Neden kesin gibi?
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Ġnsan ve cinlerin dünyâya getiriliĢ sebeplerinden en önemlisi, Allah‟ın
(CC) bir ulûhiyet hakkı ve dilemesi olarak, onların bir sınavdan
geçirilmesidir. Sınava temel olan kavramların ise, hak (gerçek) ve bâtıl
(gerçekdıĢılık) kavramları ile tasarlanmıĢ olduğunu biliyoruz. Bu iki kavramı
aynı zamanda, her iki cenâhın devamlılığını sağlayan, bir kânunu meydana
getirmektedir.
Kültürümüz‟de buna eski lisanda hak (gerçek) ve bâtıl (gerçek-dıĢılık)
mücâdelesi denir. Bu mücâdele kânununa Zıtlar Kavramı veyâ Zıtlar Kânunu
da denir / denmektedir.
Bu konu, Zıtların Kültürel Normali‟nde anlaĢma, yâni senin dediğin,
„asgarî müĢtereklerde anlaĢma‟ konusu, iĢte asıl budur. Bu gün birbirimize
yaklaĢamamızın nedeni ise iĢte bunu, bu Kültürel zenginliğimizi, ideoloji
içinde zamanla unutarak564, ne yazık ki, bir kısmımızın bir DNA dönüĢümüne
uğramıĢ olmamızdır565.
Zıtlık Kavramı
Zıtlar Kânunu‟nun sözle ifâdesi, “Her Ģey zıddı ile kadîmdir”
Ģeklindedir. Yâni bu kânun diyor ki, “Her Ģey zıddı sâyesinde ayakta kalır”
diyor. Hayat da bu zıtlar üzerinde yükselir. Konumuz açısından özele inersek,
Hayat yâni yaĢam, dünyevîleĢme ile uhrevîleĢme zıtlarının arasındaki bir
süreçtir. Bu kaçınılmazdır, kaynağı,”Biz her Ģeyi çift yarattık.” âyeti ile
bildirilmiĢtir.
BasitleĢtirerek konuyu bir örnekle açalım. ġöyle ki, meselâ aydınlığın
zıddı karanlık; kötünün zıddı iyidir. Bir düĢününüz, kötüler hiç olmasa,
iyilerin değeri olur mu? Ya da kötülüğü bilmeyen, iyiyi hiç öğrenir mi?
Meselâ Ġnönü Zihniyeti‟nin tuttukları yolu görmeden insanlar, Ġslâmî
564
Temiz, M., Ġlke Deseniz De Siz ĠĢte Busunuz!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLKE%20DESENĠZ%20DE%20SĠZ%20ĠġTE%20BUSUNUZ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
565
Temiz, M., Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden de çift yarattık ki, düĢünüp öğüt alasınız.” YA DA Yâsin Sûresi,
âyet 36: “Yerin bitirdiği Ģeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) Ģeylerden, bütün çiftleri
yaratanın Ģanı yücedir.”
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Ġstikâmet Ve / veyâ Normal Kültürel yakĢlamın güzelliğini nasıl anlayabilir?
Örneğin bendeniz Ġslâm ve Kültürümüze iliĢkin ölçüleri inceleyip
öğrenmeseydim, Ġnönü Ve hempalarının gerçekleĢtirdikleri tahrifat ve
tahribatın ne kadar insanlık dıĢı olduğuna nasıl karar verebilirdim? Demek
ki daha doğrusu, Ġslâm ve Kültürümüzün ölçülerini bana sevdiren, “Ġnönü Ve
hempalarının gerçekleĢtirdikleri tahrifat ve tahribatlardır” diyebilirim…
ĠĢte bu nedenle, zıddı bilinmeden, güzellikler de anlaĢılamaz! Bunun
gibi, ateist, dinsiz ve kötü zihniyetliler olmasa, iyi insanların da değeri
bilinemez!
Bir kere daha bahsetmiĢ olduğum gibi, karı-koca iki müzisyen
varmıĢ… Koca normalmiĢ… Ama hanıma gelince çirkin mi, o kadar
çirkinmiĢ… Bu haddinden fazla bir çirkinlik ki, yüzüne bakanın dünyâsı
baĢkalaĢır, bakanın morali, o anda âdetâ allak bullak olurmuĢ…
Ama yüzünün çirkinliğinin tam tersi olarak, hanımın sesi, o kadar
güzelmiĢ ki, duyulunca, duyanı o kadar çok mest edermiĢ…
Bir gün koca erken kalkmıĢ… Hanımı uyuyormuĢ… Bir ara kocanın
gözü, uyuyan hanımının açıkta kalan yüzüne takılıvermiĢ; ardından, ister
istemez dikkatle bakmıĢ… EĢinin o çirkin yüzü, onu nerde ise bayacak
duruma sokmuĢ, ardından nefreti, müthiĢ Ģekilde kabarmasın mı?
Kocanın, bu sarsıcı durumdan derhal kurtulmak için bir Ģeyler
yapması gerektiği, apaçık ortadaymıĢ, artık… Yoksa ĢaĢıracakmıĢ,
nerdeyse566…
Evet, bir Ģeyler yapması gerekli… O anda kararını vermiĢ: Hemen,
yatakta uyuyan eĢini bir eliyle sarsarken, bir yandan da diyormuĢ ki:
„Hanım! Hanım!‟
„Hele! Hele kalk! Çabuk bir Ģarkı söyle!‟ diyerek feryadı basmıĢ!
Görüyorsunuz hayat iĢte, her an güzelliklerin zıddı olan, çirkinlikler
ile güçlenip güncellenmesiyle devam etmektedir.
Bir akademisyen ya da bir öğretim üyesi olarak, emekli olduğum,
2013 yılından beri, Ġnönü‟yü ve idârî kadrosunu araĢtırmakta ve
incelemekteyim… Üzülerek belirtmek zorundayım ki Ģu ana kadar, Ġnönü ve
hempaları adını verdiğim, bu yönetim kadrosunun Milletimize, Milletimiz‟in
faydasına olacak, zerre kadar, bir iĢlerine rastlamıĢ değilim. Yok, yok!

566
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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Ama yeri geldiğine göre Ģu anda burada, zıtlar kânunu gereğince, bu
zihniyetin faydasını söyleyebilirim. Bu zihniyetin Milletimize sağladığı tek
fayda, kötülüğü, sapıklığı öğretmesi ve Milletimiz‟in hidâyet ve iyiliğin
güzelliklerini, kolayca, görmelerine yardımcı olmalarıdır.
Aslında bendenizin de bu zihniyeti anlatıĢımın tek sebebi iĢte budur ki
böylece, Milletimiz‟in kötülük, sapıklık örneklerini kolayca görerek, hidâyet,
iyilik ve güzellikleri kavramalarına yardımcı olmaktır.
Orta Ölçü
Her Ģeyden önce bir husûsu vurgulamak gerekiyor. Yukarıda
anlatımıĢ olan, hikâyede esas akıllılık, hikâyenin erkeğinin, bir aĢırılığa
sapmadan, o doğrultuda hemen bir aĢırı karar almaması, mâkul bir çözüme
iliĢkin olarak, bir çâre arayıp üretmek amacıyla, aklını kullanıp, orta bir
yolun izlenmesini tercih etmesidir.
Allah (CC) tarafından gönderilen, Ġslâm‟la 1000 yıllık
Kültürümüz‟ün esâsı, zıt kavramlar arasında sürdürülen, iĢte yukarıda,
Ġslâmî Ġstikâmet Ve / veyâ Normal Kültürel yakĢlam olarak zikretmiĢ
olduğum, bu Orta Ölçü Ve Denge kavramına dayanmaktadır. Mü‟min‟in
kıymeti de, kötüleri ve îmansızları görüp algılamak, bunlar arasında kendi
hayat düzenini, Orta Ölçü567 üzerine binâ edip, her an onu dengede
tutmaktan, bu güzel ölçüleri, iyilik niyetiyle, yâni Allah (CC) rızâsı için,
yaymaya çalıĢmaktan ileri gelmektedir.
Evren‟de her bir fikir, değer yargısı ya da maddî ve mânevî büyüklük,
çoğu kere, asgarî (minimum) ve âzamî (maksimum) değerlere sâhiptir. En
basitinden maddî bir büyüklük olarak, evlerimizde kullanmakta olduğumuz,
bildiğimiz 50 Hz‟lik sinizoidal elektrik akımı bile, bir minimum değerle, bir
maksimum değer arasında bulunan orta bir ölçüdedir. Yâni aletlerimiz teknik
olarak, ortalama bir değerde çalıĢmaktadırlar. Bugün hiçbir cihaz
gösteremezsiniz ki, elektriğin ya minimum ya da maksimum değeriyle
çalıĢıyor olsun…

567
Temiz, M., Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet), Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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O zaman hiç, „Mâdem ki, ben minimum ve maksimum değerleri
kullanmıyorum, o hâlde bu değerlerle uğraĢmaya gerek yok, onları yok
edeyim.” diyebilir misiniz?
Bunu diyemezsiniz! Çünkü bu sefer, sistem çöker. Evren‟in düzenini
kuran da iĢte bu Orta Ölçü ve Denge Kânunu‟dur. Dünyâ‟nın GüneĢ
etrâfındaki „mâkul orta yolunu‟ temsil eden yörüngesinden hiç ayrılmadan,
yoluna devam etmesi de, Yâsin Sûresi‟nin 40. âyetinde, „Ne GüneĢ Ay‟a
yetiĢebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri, bir yörüngede
yüzmektedir.‟ âyetinde belirtildiği gibi, yaratılmıĢ olan, Tabiat
Kânunları‟ndan, yine iki zıt kuvvetin, yâni Merkezkaç Kuvveti ile Merkezcil
Kuvvet‟in dengelenmesi sâyesinde olmuyor mu?
Bütün Evren‟deki bu kuvvetler ve sistemler, Allâhü Teâlâ‟nın her an
yaratmasıyla meydana gelip sürdürüldüğü için, Ön Rönesans Dönemi‟ni
kuran eski bilginlerimiz Tabiat Kânunları‟na, Allah‟ın Sünneti (Allah‟ın Orta
Ölçüsü) anlamında, „Sünnetullah‟ adını vermiĢlerdir.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) de, bir „baĢöğretmen‟
gibi, değer yargılarına iliĢkin maddî ve mânevî bu kânunların sosyal alandaki
uygulamalarını, Kur‟an‟dan okuyup arkadaĢlarına (ashâbına) Ģerh ederek
açıklamıĢtır. Allâhü Teâlâ, bizlere hitâbettiği çeĢitli âyetlerle, örneğin Enfal
Sûresi‟nin 24. Âyeti‟nde:
“Ey îman edenler! Size hayat verecek Ģeylere sizi çağırdığı zaman,
Allah‟ın ve Resûlü‟nün çağrısına uyun!” ve A‟raf Sûresi‟nin 158. âyetinde:
“(Ey Muhammed!) De ki: „Ey insanlar! ġüphesiz ben, Yer ve göklerin
hükümranlığı kendisine âit olan Allah‟ın hepinize gönderdiği
peygamberiyim. O‟ndan baĢka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O
hâlde, Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere
îman edin ve ona uyun ki, doğru yolu bulasınız‟.” Ģeklinde bildirildiği gibi,
Sünnet yâni Orta Yol, adı verilen Peygamberimiz‟in bu açıklamalarına
uymamızı emretmektedir.
Çift Yaratma Kânunu‟na (âyetine) göre, insanın maddî vücûduna
karĢı mânevî varlığı vardır. Nasıl madde için, „Sünnetullah‟ denilen, Tabiat
Kânunları‟nda, orta ölçü varsa, aynen bunun gibi, toplumların sosyal
davranıĢlarında da, davranıĢların orta ölçüsü kullanılacak demektir. Zâten
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Peygamber (SAV) de, Sünnet denilen, yaĢantısında buna örneklik yapmıĢ
bulunmaktadır.
Kültürümüz‟de izlememiz emredilen, bu yolun yolcularının Ġslâm‟daki
adı, „Ehl-i Sünnet Vel Cemaat–Orta Yoldan gidenler” olarak bilinmektedir.
Onun için, dâhil olduğumuz, Ġmâm-ı Âzam‟ın mez-hebinde, „Ben Ehl-i
Sünnet vel Cemaat‟tanım‟ sözü çok duyulur. Nasıl Evren‟in düzeni, zıt
kânunların orta ölçüye indirgenmesiyle, sürdürü-lüyorsa, Evren‟in
içeriğinden sayılan, insan ve canlılar da, aynı kânunun değiĢik isimleri ve
etkileri altında, hayat ve faaliyetlerini böylece sürdürmektedirler. Bu
açılamalardan sonra artık Ģu sonucu kolayca çıkarmak zor olmasa gerektir:
Evren‟in her hangi bir bölgesinde, çeĢitli dıĢ etkilerle meydana
getirilen, orta ölçüden bir sapmanın, ne gibi, sonuçlar doğurabileceğini,
bugün bilim, hemen, „aklın intikal etmesi‟ yoluyla bilebilmektedir. Ör-neğin
atmosferde Ozon Tabakası‟nın normal kalınlık ölçüsü azaldığında, insanlarda
kanser hastalığının artacağını bu gün bilmeyen yok gibidir.
Benzer Ģekilde Peygamberimiz (SAV) de, Sünnet (Orta) Yolu‟nun her
bir değerinden ayrılmanın, ne gibi, sonuçlara sebep olacağını ümmetine
bildirmiĢtir. Meselâ günahlar artarsa, bereket azalır demiĢtir. BaĢka bir
hadiste de (Meâlen) deniyor ki:
“Bir memlekete ya da bir beldeye bir sene içinde yağacak olan yağmur,
bir yıl öncesinden plânlanır. Plânlamadan bir yıl sonra yağmur bulutları, o
memleketin ya da beldenin üzerine gelir. Bulutlardan yağmur dökülmeye
baĢlamadan önce, Allâhü Teâlâ o memleketin ya da beldenin insanlarının
durumlarını ve kalplerini bir anda yoklar. Sonuçta eğer o memleketteki ya da
beldedeki insanların o yağmura lâyık olduklarını görürse, o yağmurun o
memlekete ya da o beldeye yağmasına müsaade eder, eğer belde halkının
yağmura lâyık olmadıklarını görürse, buluta, o yağmuru, kimsenin iĢine
yaramayan çöllere dökmesini emreder.”
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“Kâinat‟ta madde, mânâya göre döner, Ģekillenir, hareket eder, değer
kazanır. Asıl olan mânadır. Nuh Sûresi‟nin 10-13. âyetlerinde, Cenâb-ı Hak,
Nuh (AS)‟ın yakarıĢlarını âyetlerde Ģöyle seslendirir“:
“Dedim ki: „Rab‟binizden bağıĢlama dileyin; çünkü O, çok
bağıĢlayıcıdır.‟ „(BağıĢlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur
indirsin.‟ „Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin,
sizin için ırmaklar var etsin.‟ „Ne oluyorsunuz ki Allah‟a büyüklüğü
yakıĢtıramıyorsunuz‟.”
ġu hadislerin anlamlarını da iyi düĢünmeli!
Ġbni Ömer (RA) ve Amr bin As (RA)‟tan, sırasıyla, aĢağıdaki hadisler
rivâyet edilmiĢtir:
“Zinâ fakirliği miras bırakır. Ġçinde zinâ zuhur eden, yaygınlaĢan
hiçbir topluluk yoktur ki, onlar kıtlıkla cezâlandırılmıĢ olmasın. Yine içinde
rüĢvetin yaygınlaĢtığı hiç bir topluluk yoktur ki, korkuyla cezâlandırılmasın.”
Benim asıl alanım olmadığı için konuyu, burada bitirmek istiyorum.
Daha fazla benzer örnekleri, konunun ilim adamları, elbette daha iyi olarak
biliyorlardır. Bir insan, her Ģeyin uzmanı olamaz. Ama aklı olan her bir insan,
özgür irâdesi ile araĢtırır; ideolojik davranıĢların, aĢırılıkların, yâni orta
ölçülerden sapmanın, hiçbir faydasının olmadığını görebilir.
Görüldüğü gibi Orta Ölçü, zıtlar arasında dengeyi korumaktadır.
Yâni Orta Ölçü, zıtları bağdaĢtıracak yolun adıdır. Evren‟in devamlılığı,
sürekliliği, Orta Ölçü‟ye bağlı olduğu gibi, hayâtın devamı da bu orta ölçüye
bağlıdır.
Görevimiz
Bir hayat nizâmı olduğu için Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, hiçbir Ģey
eksik bırakılmamıĢtır. Örneğin bu nizâma inanan herkese, genel bildirimler,
prensipler ve ilkeler içinde, görevleri de bildirilmiĢ durumdadır. Meselâ

Anonim, Bereket Ve Vesîleleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://onudinleyelim.com/bereketve-vesileleri.html, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
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Allah‟ın (CC), Bakara Sûresi‟nin 286. Âyetinde geçen, „Bir insana kendi
gücünden fazlası yüklenmemiĢtirΩ.‟ Ģeklindeki sözü genel bir bildirimdir.
Bunun gibi, WEB Sitemin (Sayfam‟ın) baĢına koymuĢ bulunduğum, Vel Asr
Sûresi‟nin, „Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler,
sâlih amel iĢleyenler ve birbirlerine / Hak‟kı (Gerçeği) ve sabrı tavsiye
edenler müstesnâ!‟ âyetlerinin her biri ve konumuz açısından, özellikle son
âyeti, genel bir bildirimdir.
Burada bir Müslümanın bildiği doğruları (hakkı) ya da gerçekleri
(hakkı) çevresine, kendi çapında, bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefliğin
yerine getirilme kararı, kiĢinin kendi özgür irâdesine bırakılmıĢtır. KiĢi özgür
kararıyla, çevresini aydınlatma eylemini seçmiĢ ise, âyetteki „istisnâlar‟
arasına girer, seçmemiĢ ise, istisnâya girmemekten baĢka, Allah‟ın (CC) konu
ile ilgili olan, diğer müeyyidelerine tabîolmayı kabul etmiĢ demektir.
ġahsen ben özgür irâdemi, kendi çapımda, görmüĢ olduğum ve
bildiğim gerçekleri (hakkı), mevcut olan çevreme, elimden geldiği kadarıyla,
bildirme yolunu seçmemin bir zorunluluk olduğu inancındayım; tabiatıyla,
gelecek sıkıntılara da sabretme Ģartının âyetteki istisnâ Ģartı içinde olduğunu
da bilerek…
Ancak istisnâlardan olabilmek için, Ġslâm Ve Kültürümüz‟deki tebliğ
usullerine uymak gerekliliği de açıktır. Gerçeklerin duyurulması, insanları
incitecek, ürkütecek üslupta olmamalıdır! Ayrıca Ġslâm Ve Kültürümüz‟de
zorlamak ve dikte etmek gibi hususlar da yasaktır. Yalnızca gerçekleri
açıklamak, karĢıdakilerin haysiyetlerini rencide etmeden, insanlık kurallarını
aĢmadan, „Din nasîhattir, Din nasîhattir, Din nasîhattir‟ temel hadîsine
uyarak, yalnızca Hak‟kı, yâni Yüce Gerçek olan Hak Teâlâ‟nın yolunu ve
aynı zamanda hak‟kı, yâni karĢılaĢılan fikir Ģey ve olaylara iliĢkin olan,
maddî ve mânevî gerçekleri hatırlatıp tavsiye etmek gerekiyor. Çünkü Allah
(CC), yalnızca her bir gerçeğin, usulüne uygun olarak, açıklanmasını, ama
hidâyet vericinin bizzat kendisi olduğunu bildirmektedir. Bu sırada bâzen
hatâ da yapılabilir. Ama insanlık gereği olarak, özür dilemesini de bilmelidir.
Ġslâm‟da yapılan hatâ ve günahlara karĢı, Allah‟tan (CC) özür dilemenin adı,
piĢmanlığın ardından yapılan Tövbe Ve Ġstiğfar‟dır. Çünkü hatâlar karĢısında
Ω
. Bakara Sûresi, âyet 286: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği Ģeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı
iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zarârınadır. (ġöyle diyerek duâ ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya da
yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rab‟bimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rab‟bimiz! Bize gücümüzün yet-mediği Ģeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağıĢla, bize acı! Sen bizim Mevlâ-mızsın.
Kâfirler topluluğuna karĢı bize yardım et.”
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af ve özür dilemenin, Allah‟a (CC) sığınmanın gerekliliğine, Bakara
Sûresi‟nin 286. Âyeti açıklık kazandırmaktadırΩ.
Böyle bir kimse, arkadaĢlarını, insanları, hayvan ve mahlûkâtı, Ġslâm
Ve Kültürümüz‟ün bildirdiği öncelikler içinde sevmesini de bilmelidir,
bilecektir! KarĢısındaki insanın sanki Hızır olduğu, kendisinin ise, insanların
en değersizlerinden biri olduğu düĢüncesinden ayrılmayacak, onları ve bütün
mahlûkâtı, Allâhü Teâlâ‟ndan ötürü sever / sevecektir. Yâni kısaca söylemek
gerekirse, „kaĢ yapayım derken, göz çıkarmamaya‟ da çok gayret eder /
edecektir.
Tavsiye Etmek-Sakındırmak
Temel Ġslâm prensiplerinden birisi, “Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker-‟Ġyiliği emretmek kötülükten men etmektir‟.”
Bir mü‟min, âyetlerde bildirilmiĢ durum ve davranıĢlar dıĢında, kim
olursa olsun, karĢısındakine kötü niyetli davranamaz. Mü‟minin tek prensibi,
gerçekleri bildirmek ve kötülüklerden (gerçek dıĢılıklardan) sakındırmak
olmalıdır, öyledir de… Bunu zâten, „Bir mü‟min her-kesin, elinden dilinden
emin olduğu kimsedir” hadîsi Ģerîfinden de anlamıyor muyuz?
Türkçe söylemi, „Gerçekleri bildirmek ve kötülüklerden (gerçek
dıĢılıklardan) sakındırmak-men etmek‟ olan, bir mü‟minin bu görevi, Ġslâm
literatüründe, “Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münker” olarak geçmektedir.
Bu görevin devlete düĢen biçiminde, devlet, “Ġyiliği emreder,
kötülükten men eder.” Ġslâm Ve Kültürümüz, bu görevin yerine getirilmesini,
toplumun selâmeti açısından, Ģart koĢmuĢ bulunmaktadır. Biraz daha açmak
gerekirse açıklamaya, “Bu görevi kim yapabilir?” sorusu ile girebiliriz.
Bu görevi ancak Müslüman Mü‟minler yapabilmekte, yaptıkları
oranda da toplumun düzeni sürmektedir. Çünkü Allâhü Teâlâ, Mü‟minleri
Evren‟in sigortası kılmıĢtır568.

Ω
. Bakara Sûresi, âyet 286: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği Ģeyle yükümlü kılar. Onun
kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zarârınadır. (ġöyle diyerek duâ ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya
da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rab‟bimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rab‟bimiz! Bize gücümüzün yetmediği Ģeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağıĢla, bi-ze acı! Sen bizim Mevlâmızsın.
Kâfirler topluluğuna karĢı bize yardım et.”
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Ne zaman Müslüman Mü‟minler bu görevi aksatmıĢlar, bu nedenle iyi
düĢünceler azalmıĢ, bölgesel ya da kısmî felâketler, ardından gelivermiĢtir.
Çünkü Evren‟in bir kısım iĢleyiĢi, mahlûkatın ve özellikle de insanların
gönüllerindeki mânalara göre değiĢtirilmektedir.
BaĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, „Ben insanın eline değil,
gönlüne bakarım‟ diyen Allah‟ın (CC) bizlere, „Siz iyi ya da kötü ne
düĢünürseniz, ben onu yaratıyorum. Siz iyi düĢününüz ki, ben de onları
yaratayım.‟ mesajını verdiğini biliyoruz. Bu mesaj, “Hayır ve Ģerri Allah‟ın
(CC) yarattığına îman ettim.” Ģeklinde, îmanın 6 Ģartından biri olarak da,
zâten, Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Bu söylenenler, aynı zamanda,
yukarıda geçmiĢ olan, „Asıl olan mânadır‟ sözünün de bir açıklaması sayılır.
Maddî ve bilimsel bir gerçek olan, Kelebek Etkisi569 düĢünüldüğünde, bunun
çift yaratılma âyetine (kânununa) göre karĢılığı olan, „mâna âleminde‟ki
olayların anlaĢılması biraz daha kolaylaĢır. „Bölgesel ya da kısmî felâketler‟in
artması, Tabiatıyla elbette, sırf Mü‟minlerin görev aksatmalarına bağlı
kılınamaz.
Kısmî (bölgesel) dememin sebebi vardır. Allâhü Teâlâ,
Peygamberimiz (SAV)‟i çok sevdiği için, Onun Ümmeti‟ne genel felâket
vermeyeceğine söz vermiĢtir.
Yukarıda geçen, „Özgür kararı ile çevresini aydınlatma eylemini
seçmemiĢ ise, âyetteki istisnâya girmemekten baĢka, diğer müeyyidelere
tabîolmayı da kabul etmiĢ demektir.‟ sözü ile iĢte bu “Emr-i bi‟lma‟ruf ve
nehy-i ani‟lmünker” olayı kastedilmiĢ bulunmaktadır...
Bu görevi yeter derece yerine getirmediği bir toplum, eninde sonunda,
bir felâkete ya da derecesine göre fitne ve fesata uğrayacak demektir. Buna
her yerde vermiĢ olduğum, herkesin de çok yakından bildiği, en ibretli örneği,
burada da tekrar vermek iĢitiyorum:
Ürdün‟deki Lut Gölü, Ak Deniz‟in seviyesinden 790-800 m daha
aĢağıdadır. Bu ayrıcalık, Lut Kavmi‟nin baĢına gelen böyle bir felâketin
568
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
569
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
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sonucunda oluĢmuĢtur. Felâketin asıl nedeni, birbirleriyle ah-lâksızlık yapan,
300 civârındaki erkeğin bu kötü davranıĢlarını, Ürdün‟de yaĢayan,
Müslümanların, “Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın…” misâli
görmezlikten gelerek, Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” emrini ihmal
etmeleridir.
Allâhü Teâlâ, bir gece vaktinin ¾‟nde Cebrâil (AS)‟a “Git Lut
Kavmi‟nin bulunduğu bölgenin altını üstüne getir!” emrini verir. Emri alan
Cebrâil (AS), bölgeye geldiğinde ne görsün, o sırada tam 80 000 Müslüman
teheccüd (Türkçe‟de teheccüt) namazı kılıyor…
Emri yerine getirdiğinde, bütün bu Müslümanlar öleceği için Cebrâil
(AS), tereddüte düĢer ama Allâhü Teâlâ emrini tekrarlar:
“Emri yerine getir, çünkü o Müslümanlar yalnızca kendi nefislerini
düĢünüyorlar.”
Bu gerçeği öğrendikten sonra, ben Ģuna inanıyorum ki, eğer Roma
Ġmparatorluğu‟nun Pompe Ģehrinde, Emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” görevini yapan, yeter sayıda, Müslüman Mü‟min olsaydı, Vezüv
Yanardağı püskürmeyecekti.
Ve günümüzde de yine Ģuna inanıyorum ki, Memleketimiz‟de Emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” görevini kısmen ya da hakkıyla yapan
Mü‟minlerin bulunduğu beldelere de felâket ya da benzeri fitne ve fesatlar,
aynı oranda gelmez / gelmiyor / gelmeyecektir.
Gaflet Uykusu
Hâlâ, „Bizim savaĢımız Ġslâm‟la…‟ ya da „Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal‟in seçimidir.‟ diyerek
Milletimiz‟i kutuplaĢtırma gayreti güdenler kadar, lâikliği Ġslâm karĢıtlığı
kabul eden ve aynı doğrultuda yetiĢtirilmiĢ insanlardan müteĢekkil, o bilinen
maksatlı ve kurumsal zihniyetin günümüzdeki uzantılarının çeĢitli


AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
Ġbretle Seyredelim Kavimlerin Helâki Lut Kavmi Ve Pompei Halki, You Tube, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.youtube.com/watch?v=kImIzI_00l4, En Son EriĢim Târihi: 23.07.2012.

TaĢdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm Cumhûriyeti ile lâik Atatürk
Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi, 06.05.2014.
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engellemeleriyle, Halkımızın mânevî ihtiyâcı, 21. Yüzyıl‟daki Ģu günümüzde
bile, istenildiği gibi, giderilememektedir. Bu dinî mağduriyetin Kurumsal
müsebbibi de, iĢte yukarıda adı geçen ve bu yazının yazılmasına sebep olan
kiĢidir.

Allah (CC) rahmet etsin!

Sırf fikirlerle uğraĢtığım için, kutuplaĢtırmaya allerji teĢkil etmemesi
için, mümkün olduğunca, o zatın ismini zikretmemeye de ya da az
zikretmeye, ayrıca, özen göstermeye çalıĢıyorum. Ġsim zikretmemekten
baĢka anlamlar çıkarılmamasını ayrıca ricâ ediyorum.
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Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.p
df
Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki
Eski Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf

Bu manzara Ġslâm‟ın kadınlara verdiği îtibârı sıfırlamak değil de nedir?
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ĠĢte o öyle bir zattır ki, Atatürk‟ün ölümünden sonra, annesinin
mezarındaki, Ġslâmî tabelâ ve yazılara bile tahammül edemeyerek, onları
kaldırtan ve Ġslâm‟ın kadınlara verdiği îtibârı da sıfırlamak amacıyla,
yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi, hanımını, Türkiye‟ye gelen,
Venizolos‟un koluna takarak, Ġzmir‟de Milletin ortasında ve gözleri önünde,
arkalarından güle güle yürüyecek kadar, Ġslam düĢmanı olan bir zattır.

Ġnönü‟nün hanımını koluna taktığı Venizolos‟un oğlu gelmiĢ Bursa‟da Osman
Gazi‟nin türbesine hakâret ederken bir de poz veriyor…
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Ġslâm‟la savaĢın ne anlama geldiğini burada açıklamaya kalk-mak,
hem biraz yersiz ve hem okuyucunun aklına hakâret olur, değil mi?
Ama Ģunu hemen blirtmeliyim ki bu zatın meselâ Ġslâm hak-kında
Atatürk‟ün, “Ey Millet! Allah birdir. ġânı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, atıfeti
ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak
tarafından insanlara dînî hakîkatleri tebliğe, memur ve Resul olmuĢtur.
Koyduğu esas kânunlar cümlemizce mâlumdur ki, Kurân-ı AzîmüĢĢan‟daki
âyetlerdir. Ġnsanlara feyz rûhunu vermiĢ olan dinimiz son dindir. Ekmel
dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakîkate uymamıĢ olsaydı, bununla
diğer îlâhî ve tabiî kânunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü
bütün îlâhî kânunları yapan Cenâb-ı Hak‟tır©.” sözü kadar bile olumlu bir
görüĢüne rastlamak mümkün değildir.
Bırakınız Atatürk‟ün resminin paralardan kaldırılarak kendi
resimlerinin yerleĢtirilmesini, bırakınız Atatürk‟ün vücûdunun 15 yıl
Etnograyfya Müzesi‟nde unutulmuĢçasına öylece bırakılmasını… Ve de
bırakınız Birinci Adam Olma mücâdelesinde, cephe aldığı, Atatürk‟e sâhip
çıkmasından, iktidara gelir gelmez onu korumak için, kânun çıkarmasından,
Anıtkabir‟i yaptırarak 15 yıl gecikmeyle onu, Etnograyfya Müzesi‟nden
Anıtkabir‟e nakletmesindenΩ dolayı, 1960 Ġhtilâlini desteklemesiyle, Adnan
Menderes‟i astırmasını… Ve de bırakınız, sonra gelen, ihtilâllere model
alınmasını, Ġslâm karĢıtlığına ek olarak, sırf Ģu yukarıdaki birkaç satırlık
cümledeki, tezat (tenâkuz) ve iftirâ kokusu bile, bu zihniyetteki
kardeĢlerimizin, Atatürk konusunda dahî, samîmi olmadıklarını, Atatürk‟ü
yalnızca istismar ettiklerini, onun gücünü, bir kalkan olarak, kullandıklarını
göstermeye yetmektedir.
Bu zihniyetteki kardeĢlerimiz, acabâ bu Zihniyet Bânisi‟nin Ġnsan
hakları Sicili‟ni571 olsun, iyi biliyorlar mı?
570

©

Atatürk,‟ün Balıkesir'de Zağanos PaĢa Câmii'nde 7 ġubat 1923 târihinde vermiĢ olduğu hutbeden...
. Atay, S., Cenâze Töreni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.isteataturk.com/haber/4381/etnografya-muzesi-8217ndeki-ataturk-8217un-tabutunun-acildigi-gunankara-09111953, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
570
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf YA DA
Ω
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I- ġeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır`da kurulan, Ġstiklâl
Mahkemesi`nin BaĢsavcısı Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960`larda Dünyâ
Gazetesi‟nde, yayımladığı hâtıralarında diyor ki:
“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir Kürt genci getirdiler.
Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği anlaĢılınca, hâkimler danıĢtılar ve
delikanlının îdâmına karar verdiler. Türkçe bilmeyen bir kimseden bu
memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdâmına karar verilmiĢtir, diye
gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu götürüp astılar.”
BaĢsavcı daha sonra bu olayın tesirinden kurtulamadığını Ģöyle
anlatıyor:
“Dağ Kapı‟da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada kalıyordum.
Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma girerek boğazıma sarıldı ve
Türkçe olarak „Îdam etsinler (diye) niye beni bıraktın?‟ Ģeklinde beni tehdit
etti. Sabaha kadar bu hal üç kere tekrar etti. Deliye dönmüĢtüm...”
“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaĢlara dedim ki,
„Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak, tüm Diyarbekirlileri, hattâ tüm
Doğuluları asmak lâzım. Biz buraya suçluları cezâlandırmaya geldik…‟
Rüyâda baĢıma gelenleri onlara anlattım. Mazhar Müftü ve öteki hâkimler,
„Sen karıĢma bu bizim iĢimizdir‟ dediler. Ben de savcılığımı ileri sürdüm,
aramızda münâkaĢa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece mahkeme iptal
oldu. Ben ve onlar, bir Ģifre ile durumu Ankara‟ya bildirdik. Bir hafta sonra
Ģu telgrafı aldım:
“Ahmet Süreyyâ Bey,
Diyarbekir Ġstiklâl Mahkemesi BaĢsavcısı,
Gâyemiz, Kürtler‟in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir.
Hâkim arkadaĢlarınla anlaĢ...
Gözlerinden öperim€.
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü572.”
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...doc, En Son
EriĢim Târihi: 21.09.2013.
571
Temiz, M., Zulüm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.

Ahmet Süreyya Örgeevren, Vikipedi: Ġstiklal Mahkemesi göreviyle ilgili anılarını Dünya Gazetesi'nde
1957 yılında yayımlamıĢtır. Daha sonra anılarını "ġeyh Sait Ġsyanı ve ġark Ġstiklal Mahkemesi Vesikalar, Olaylar,
Hatıralar" isimli kitapta toplamıĢtır."ġeyh Sait Ġsyanı ve ġark Ġstiklal Mahkemesi" ve benzeri adlarla değiĢik
yayınevlerince yayımlanan kitapları vardır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_S%C3%BCreyya_%C3%96rgeevren
€
Aykırı Doğrular, Türkçe Bilmeyen Kürt‟e Îdam, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAM-KARARI.html#.U27J1xrPVI., En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.

660
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

II- Osman Yüksel Serdengeçti‟ bu zihniyet tarafından, teleffuz
edilmesi yasaklanmıĢ olan, „Allah‟ kelimesini kullandığı için, mahkemeye
verilmiĢtir.
Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuĢmanıza baĢlarken
„Allah‟ kelimesini kullandığınızı belirterek bundan dolayı Ģahsınızı suçluyor.
Söyleyin bakalım savunmanız nedir?”
Serdengeçti savunmasını Ģöyle yapar:
“Efendim! Allah kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez bir
unsuru hâline gelmiĢtir. Meselâ „Allahaısmarladık‟ deriz; „Allah ömürler
versin‟ deriz; „Allah aĢkına‟, „Allah‟ını seversen‟ ve „Allah izin verirse‟
deriz.”
“Kullanılması bu kadar tabiî olan Allah kelimesini radyo konuĢmasında
niçin kullandın, bu suçtur Ģeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım Ģudur: Allah
Allah!”
III- “Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis
bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din
mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi
(sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında
nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç
Matbuat Dairesi, 1945)”
IV- “Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini
neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir
zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17 Mayıs. l942) (KAY NAK.
EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.” (Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisenbelamlar.html
V- (VatandaĢın birisi anlatıyor573.) Kur‟an‟ı Târihe Gömmek Ġsteyen
Bakan‟ın Ġbretlik Ölümü
572
573

Yediler, Ġ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?, Zaman G., 19 Kasım 1991.
https://plus.google.com/+ZaferYildiz/posts/KK1GFrX17wM
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„Rahmetli babam o zamanlar Konya‟nın tek gazetesi olan “Babalık”
gazetesinin baĢyazarı idi. Ondan iĢittiğim Ģu olayı aynen naklediyorrum:‟
„Devrin ilk Maarif Vekillerinden (Milli Eğiti
Ġslâm‟a inanmayanlar Ģüphesiz, „bunda ne var, olabilir‟ diyebilirler…
Tabiatıyla bizler, „Ben Müslümanım‟ diyenleri muhatap alıyoruz… Eğer
gerçekten, gerek Ġslâm konusunda “Ben de Müslümanım” sözünde samîmi
isek ve gerekse Ġstiklal SavaĢı‟nı kazanan rûhun gerçek kahramanlarını,
“gâzilerini, kumandanlarını ve nihâyet Cumhûriyeti seviyorum” diyorsak
önce, iki yüzlükten sıyrılmamız gerekiyor. GeçmiĢimizle yüzleĢmeden,
kurumsal öz eleĢtiri yapıp, Milletin Öz Kültürü ile barıĢmadan, böyle yarı
buçuk
düĢünceli
bir
zihniyetle,
geleceğimizi
gereği
gibi
tasarlayamayacağımızı artık akletmemiz gerekiyor!
Gaflet uykusundan uyanalım da, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün dayandığı
Kur‟an‟ın muazzam gerçeklik yüzünün artık farkına varalım. Sonunda da,
onunla iftihar etme mutluluğuna erelim!
Ġnanınız, çoğumuzun „îmansız Batılı diye‟ beğenmediklerimiz bile,
Kur‟an‟ı574 ve Peygamberimiz (SAV)‟i575 çoğumuzdan daha iyi
tanımaktadırlar, takdir etmektedirler, eĢsiz olduğunu söylemektedirler.
Müslüman oluĢlarına yalnızca Kur‟an‟ın vahyî olduğuna inanmamaları ya da
Peygamberimiz (SAV)‟in Peygamberliğini kabul etmemeleri engel
olmaktadır.
Ġki cihanda bedbahtlığa ve hüsrana düĢmemenin yolu, Kur‟an
âyetlerinin ve Ġslâm verilerinin gerçekliğini samîmi olarak anlayıp
inanmaktan, sonra da hayâtımızın her safhasını gerçekler üzerine
tasarlamaktan geçiyor. Ġnanıyor görünmenin ya da bu konudaki gevĢekliğin
faturasının çok ağır olacağı muhakkaktır. Bunun bilincine varalım!

574
Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.docx, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014.
575
Temiz, M., Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sav) Efendimiz Hakkında Yabancı Bilim Adamı
Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20HZ.%20MUHAMMED%20MUSTAFA%20EFENDĠMĠZ
%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20HZ.%20MUHAMMED%20MUSTAFA%20EFENDĠMĠZ
%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014.
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Kur‟an Âyetlerinin Ve Ġslâm Verilerinin Gerçekliği
Kur‟an âyetlerinin geçekliğine, ibret alınması için, 3000 yıl
çürütülmeden bekletilip günümüze ulaĢtırılan Firavun‟un aĢağıdaki resimde
bulunan, cesedi ile ilgili zikredilen, âyeti birlikte düĢünerek, baĢlamakta
fayda vardır:
Kültürümüz‟ün esas kaynağı dinimiz Ġslâm, Ġslâm‟ın esas kaynağı ise
kutsal kitabımız Kur‟an‟dır. Ġslâm ve / veyâ Kur‟an, isimlerimizden, gelenek,
görenek ve âdetlerimizden, yaĢayıĢımızdan tutunuz da, her türlü
davranıĢlarımıza kadar, her Ģeyimize damgasını vurmuĢ bulunuyor. Bu
durum, Ġslâm ve / veyâ Kur‟an hakkında bilgisiz olup da, baĢka kültürlerin
hayranı olanların çoğu için, değersiz bir durumdur. Ama Ġslâm ve / veyâ
Kur‟an‟ın ne olduğunu bilenler için ise, tek gerçek ve övünç kaynağıdır. Bu
gaflet içinde bulunanlar, „Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.‟ sözünün hem
kurbanıdırlar ve hem de bu sözün, bilimsel olarak, ispatının deney
elemanlarıdırlar.
Ġlk zamanlar, temel bir dinî eğitimim olmadığı için, Ģu satırların yazarı
olarak bu konularda, benim de kafam karıĢık idi. Hattâ o sıralarda yazdığım
yazılarımı dinî söylemlerden, mümkün olduğu kadar, uzak tutmayı dahî
düĢünüyordum. Ama sonra, eğer dürüst bir insan olacaksam, bunun mümkün
olmadığını, olamayacağını görmüĢ bu-lunuyorum.
Çünkü zamanla kazandığım araĢtırma alıĢkanlığım nedeniyle, ilk
zamanlarda kullandığım, kelime, söz ve kavramların kökenlerine,
nedenlerine, delillerine inmeye baĢladığımda, gördüm ki her Ģeyin temelinde,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün esasları, etkileri ve yansımaları yatıyor ve de bütün
kültürlerin temelinde de bizim Kültürümüz var…
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Çürütülmeden günümüze ulaĢtırılan Firavun‟un 3000 yıllık bu cesedini âyeti de
okuyarak bir düĢününüz!

Bunları da bir kenara bırakıp, Kültürümüzü ret yoluna saptığım
zaman, fikrî bir fakirliğe, sınırlılığa düĢtüğümü, baĢka kültürlerin hatırı için,
bile bile ya da göz göre göre, kendimi ihmal ettiğimi ya da yok saydığımı,
kelimenin tam anlamıyla, kendimi dıĢladığımı, âdetâ nankör bir duruma
düĢtüğümü gördüm. Bu durumu kim kabul edebilirdi ki?
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Çoklarının yaptığı gibi, bir özenti olarak, bir an için, kendi Ġslâm Ve
Kültürümüzü ret yoluna sapsak bile, bu bir çözüm olmuyor ki… Hattâ bu, bir
yıkımdan, bozgunculuktan farksız oluyor.
Ayrıca daha da önemlisi olarak yazdıklarınız da, gerçeklerle
bağdaĢamıyor ya da Ġslâm Ve Kültürümüz‟den uzaklık oranında,
gerçeklerden tamâmen kopuyorsunuz, gerçeklerle uyuĢmayan varsayımlara
dalıyorsunuz.
Bir örnek de verebilirim:
Lise kitaplarında Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evrende var olan
hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen
Lavoisier Prensibi‟ni (Lavozya Prensibi‟ni) hatırlarsınız, değil mi?
Takdir edersiniz ki hepimiz bunun, Lavoisier‟ye âit olduğunu
zannediyor, gerçekleri öğrenene kadar da öyle biliyorduk. Ama bugün Bilim
Târihi‟ni inceleyenler bunun, kaynak gösterilmeden, bir fikrî çalıntı olduğunu
gösteriyor / göstermektedir576. Bunun gibi, Ģimdiye kadar Batılıların emek
mahsulleri olduklarına inandıklarımızın çoğunun Kültürümüz‟den, kaynak
gösterilmeden olan, sâhiplenmeler olduğunu, günümüzde artık herkes biliyor
/ bilmektedir.
Lavoisier‟ye atfedilen Lavoisier Prensibi‟ni ilk dile getirenin bugün
Câbir bin Hayyan olduğunu biliyoruz. Hattâ Lavoisier‟nin kaynak
göstermeden bunu Câbir bin Hayyan‟ın “Evren‟de var olan hiçbir Ģey yok
olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz. Ama Allah isterse vardan yok, yoktan
var edebilir577.” Ģeklindeki sözünden, eksik olarak, aĢırdığı artık bir sır değil,
artık...
Lavoisier‟nin beğenip almadığı fakat Câbir bin Hayyan‟ın inancı
gereği dile getirdiği, “Allah isterse vardan yok, yoktan var edebilir.”
hükmünün de Kuantum Mekaniği‟nde bugün gözlemlendiği bilinmektedir.
BaĢka bir örnek verelim:
La Fontaine Masalları‟ndaki konuların Ģark klasiklerinden alınmıĢ
olduğunu, hikâyelerin 18 tânesinin, La Fontaine‟den çok önceleri, yazılmıĢ
olan, Beydeba‟nın Kelile Ve Dimne adlı eserinden, kaynak gösterilmeden,
alınmıĢ olduğunu biliyor muydunuz?
576
Temiz, M., Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin Ġlk Mûcidi ve Kimyâ‟nın Babası
Büyük Dâhi Câbir bin Hayan), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006,
Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli 1997.
577
Temiz, M., Câbir Bin Hayyan, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Câbir%20bin%20Hayyan.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.06.2012.
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Atom bombası fikrini ilk kez dile getiren de, Câbir bin Hayyan‟dır.
O, 13. Yüzyıl‟da Ģöyle demiĢtir:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü lâyetecezzâ) yoğun
bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ ettikleri gibi bunun
parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da
öylesine bir güç meydana gelir ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu
Allah‟ın kudret niĢânıdır.”
Daha böyle, „hırsızlamakaynak göstermeden intihal yapılmıĢ‟,
yüzlerce örnek var… Meselâ, “DüĢünüyorum o hâlde varım…” diyenin siz
ilk kez René Descartes (1596-1650) olduğunu mu zannediyorsunuz? Hâlbuki
gerçek öyle değil... Bu konunun ilk teorisini kurarak bu sonuca varan Ġbni
Sinâ‟dır,.
Görüyorsunuz ki ya, Avrupalılar, yıllarca, Orta Doğu kültürlerinin,
özellikle de, Ġslâm Kültürü‟nün çöplüklerinde dolaĢarak, elde ettikleri
kırıntılardan, kaynak göstermeden, faydalanmıĢlar, çoğu bilimsel gerçekleri,
kendi hünerleriymiĢ gibi, haksızca sâhiplenmeye çalıĢmıĢlardır.
Kur‟an gerçekliğine mânevî cepheden de bir örnek verelim:
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla koreografiye imzâ
atan, Maurice Bejart, bâle dünyâsının en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece
ülkesi olan Fransa‟da değil, bütün Dünyâ baĢkentlerinde ayakta
alkıĢlananlardandı. Bale sanâtında devrim yaptığına inanılan, bir sanâtçıydı.
Fakat bu Ģöhret zirvesindeyken, 1981 yılında Müslüman dinine girdiğini
açıklaması, bence onun asıl devrimiydi. O, bu ka-rarıyla, sevenlerini öyle
ĢaĢırtmıĢtı ki…
Onu kararından caydırmak için, neler söylemediler ki… Basının soru
yağmuruna tutulmuĢtu. NeymiĢ yâni! Meselâ Ģimdiki Müslümanlar
güçsüzmüĢ, geri kalmıĢlarmıĢ… Maurice Bejart‟ın Müslüman oluĢuna
îtirazları, bu tür Ģeyledi…
Ama o, onlar gibi, basitçe düĢünmeden vermiĢti kararını… Gerçeği
gördükten sonra, tek baĢına kalsa da, kararından vaz geçmeyecekti.
Yöneltilen bütün sorulara bu ruhla cevap vermiĢti. Ve de asıl vahĢetin ve
geriliğin bugün Batı‟da olduğunu açıklamaktan da çekinmemiĢti.



.Yunanca‟da „atom parçalanamaz‟ anlamındadır.
Anonim, Ġbni Sina (980-1037), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://okulweb.meb.gov.tr/56/01/312005/ibnisinahayati.html, En Son EriĢim Târihi: 19.06.2012.

Hunke, S., Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa'nın Üzerine Doğan Ġslâm GüneĢi
(çev.S.Sezgin). Stuttgart 1967; Ġstanbul, 1972).
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Çünkü o kendi sanâtının inceliklerini Kur‟an‟ın mûsikîsinde, ritminde
ve ahenginde görmüĢtü ve bu yüzden Kur‟an‟a gönülden inanmıĢtı, onun
emsalsizliğini ve dolayısıyla da, Allah‟ın (CC) kelâmı olduğunu hemen tasdik
etmiĢti.
Ġngiliz bilim adamı A.J. Arberry‟nin:
“Kur‟an‟ı her ne zaman makamla okunurken iĢitsem, bana müzik
dinliyormuĢum gibi gelir. Bu sürekli melodinin altında sanki bir davulun
ısrarlı temposunun seslerini iĢitiyorum. Tıpkı kalbimin vuruĢları gibi...”
Ģeklinde târif ettiği Kur‟an mûsikîsini, ritmini ve ahengini, Ģüphesiz Maurice
Bejart da duymuĢtu ki, kararını inançla dile getiriyordu.
Kur‟an öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda müzisyen olan müziği,
Matematikçi olan Matematiği, edebiyatçı olan edebiyatın bütün inceliklerini
görür ve hisseder. Kısacası o kitap her okuyana, kendinden ve kendi bilim ve
sanâtından, değiĢmeyen sırlar fısıldar.
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
„Ġstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü (Maurice Bejart) geldi.
“Kur‟an‟ı tetkik ediyorum.” dedi. “Onu inceledikçe hayrete düĢüyorum.
Kuran Ģiir olmadığı hâlde, ondan bir harf kaldırsan, derhal kendine has
musikînin aksadığı görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde
böyle istisnâsız tam bir ahenk bulunamaz.578“
Misâfir profesör konuĢmasını Ģöyle sürdürüyor:
“Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikînin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi olduğuna
iĢâret ettiği için Müslüman olmuĢtum. Hâlbuki „Âmene‟r-Resülü‟de, bir
kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin
bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmanım sarsıldı.”
Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah‟a bu konudaki der-dini
anlatmak için gelmiĢtir. Misâfirinin sıkıntısını anlayan, Pro-fesör M.
Hamidullah anlatıyor:
“Oku, bakalım nasıl bozuluyor‟?” dedim.”
“Okudu… Okudu ama „Lâtûahiznâ‟ diye okuyor. „Vav‟ı‟ med harfi
gibi alıp Tâ‟yı‟ „tû‟ diye uzatıyordu. Ona dedim ki:
“Sen yanlıĢ okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için
konmuĢtur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma! Tâ‟yı
uzatmadan oku: „Lâtüahiznâ...”
578
Polat, M., Kuran-ı Kerim (2),
http://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/yazar_detay.asp?detay2=479&yazar_id=10
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“O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.„
“Geçenlerde bana bir mektup yazmıĢ:”
“TeĢekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.”
ĠĢte Müzisyen Maurice Bejart£, Kur‟an‟da kendi sanâtını görüp
Müslüman olanlardan…579
Böyle yüzlerce örnekleri görerek anlamıĢ bulunmaktayım ki, Yeryüzü
milletlerine bilimi, medeniyeti580, kültürü, bizim atalarımız yaymıĢlar ve
öğretmiĢlerdir. Dünyâ yüzündeki milletleri eğiten Bizim Kültürümüz‟dür.
Bütün bu gerçekler sonunda, Kültürümüz‟den bahsetmeden, gerçeğine
uygun olan, esaslı bir yazının da yazılamayacağı açıktır. Kültürümüz‟ün bu
temel esasları teğet geçilerek, yazılan yazıların yavan, derinliksiz olması bu
yüzdendir. Bu da bizi, baĢka milletlere özentili olarak, gerçeklerden uzak,
sunî kalıplara sokuyor, sunî bir yaĢama götürüyor.
Belki, Batılılara bir özenti adına, örneğin „ilericilik‟ saçmalığı adıyla,
câhil bir sınıf, bunlarla oyalanabiliyor… Ama bu tür fikir ve yazıların,
Kültürümüzü özümleyen, geniĢ Halkımız üzerinde hiçbir etkisi olmuyor.
Bilinçli olarak câhil de bırakılmıĢ bile olsa, Halkımız, üzerinde
Kültürümüz‟ün kokusunun bile olması nedeniyle, her zaman uyum sağladığı
(rezonansa geldiği) için, kendi ruh köküne uygun olan gerçek fikirlerden
hoĢlanıyor / hoĢlanmaktadır.
Dolayısıyla bir bilim adamı olarak, yetiĢme tarzımdan dolayı, her
Ģeyin nedenini, kaynağını, delîlini araĢtırmak ancak ondan sonra ilgilenilen
olaya inanmak zorunda olduğumun doğru olduğu kanaatine varmıĢ
bulunuyorum. Delilsiz, kaynaksız, kuru, düz lâflarla sonuca gidilemeyeceğini,
her bilim adamı da az çok bilir.
Gerçeklikle ilgili olarak aĢağıdaki hadisi de zikretmeden geçmeyelim.
Resûlüllah (SAV) buyurmuĢlardır ki:
“Ben sizin görmediğinizi görür, iĢitmediğinizi iĢitirim. Nitekim semâ
uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semâda dört parmak sığacak kadar


. Hamidullah, Maurice‟ye tecvit kâidesine göre okumayı göstermiĢtir.
Maurice Bejart, 22.11.2007 târihinde 81 yaĢında iken vefât etmiĢtir.
579
Anonim, Maurice Bejart (Balarin), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.cinalemi.net/giris/5-muslumanolanlar/muslumanolanlar/muslumankadinlar/maurice.htm, En Son
EriĢim Târihi: 23.07.2009.
580
Temiz, M., IĢık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki GeliĢmeler Yeterli mi?
Eğitimin Önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/iĢık%20medeniyetine%20doğru%20ii.doc, En Son EriĢim Târihi: 8.07.2012.
£
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boĢ bir yer yoktur, her tarafta Allah‟a secde için alnını koymuĢ birer melek
vardır.”
“Allah‟a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok
ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere
dökülür, (belânızı defetmesi için) Allah‟a yalvar yakar olurdunuz.” Ebu Zerr
(RA) ilâve etti: “KeĢke sökülen bir ağaç olsaydım.”
Bu sözü bir de düĢünerek değerlendirmekte, nefsimiz için çok fayda
vardır.
Sonuç olarak bu yüzden yazılarımı, dinî olsa bile bundan
kaçınmayarak, hep sağlam delilli ve kaynaklı olarak yazmaya çalıĢıyorum.
Kur‟an‟da:
“Allah‟tan (CC) en çok âlimler korkar.” deniyor. Neden öyle?
Çünkü âlimlerin câhillikleri yoktur! Bu nedenle onlar, her olayda
enine boyuna düĢünürler, ölçüleri gözden geçirirler, olayları ve gelecekleri,
Kur‟anî bilgileriyle, nedenleriyle gerçeğe en yakın olacak Ģekilde,
yorumlamaya çalıĢırlar. Bu yüzden de gösterilen usullere uyulmadığında,
„papucun pahalı olabileceğinden‟ emindirler. Ancak bunlardan habersiz olan
câhiller, müstesnâdır. Hayatta en rahat olanlardan biri de, bu yüzden,
câhillerdir. Bu nedenle, hayatta en rahat olanlardan biri de câhil olanlardır.
Bunun, tabiatıyla elbette, bir geri ödemesi olacaktır. Çünkü bunlar, değer
yargısı, ölçü, falan bilmezler; nefisleri ne diyorsa onu, doğru kabul edip
yaparlar / yapıyorlar. Onun için câhil bir kimse, her Ģeyde cüretli olur.


Anonim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.gonlumungulu.com/KutubiSitte-h_op-hadisgoster-kid-361-orderby-titleD, En Son EriĢim Târihi:
20.06.2012.

Fatır Sûresi, yet 28. Bâzı kaynaklarda „korkar‟ yerine „derin saygı duyarlar‟ geçiyor.
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Evet, görecekler!

Lut Kavmi‟nin baĢına gelenleri biliyoruz. 300 kadar günahkâr insan
yüzünden 80 000 Müslüman telef olmuĢtur, değil mi?.
Mûsa (AS)‟ın Merâkı
Mûsâ (AS), bir gün kırlarda bir taĢın üstünde otururken aklından,
“Böyle genel ahlâkı ilgilendiren durumlarda suçu, kötülüğü bir ya da birkaç
kiĢi iĢliyor ama bu yüzden birçok suçsuz kiĢi mahvolup gidiyor. Bunun
hikmeti ne olabilir?” diye düĢünüyormuĢ...
Mûsâ (AS), böyle bir düĢünce içinde belli bir zaman geçirir. O orada
otururken, taĢın dibindeki karınca yuvasından çıkan karıncalar, sessiz sedâsız
bir Ģekilde bacaklarından yukarıya doğru bütün vücûduna yayılmıĢtır. Ama o,
bunun henüz farkında değildir. Bir müddet sonra karıncalardan birisi, nasıl
olduysa, Mûsâ (AS)‟ın bacağını Ģöyle bir ısırır. Birden canı yanan, Mûsâ
(AS) o anda, “Ey vah! Karıncalar!” di-yerek elini pat diye bacağına vurur.
Vurur ama ne olur?
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O anda bacağını tek bir karınca ısırdığı hâlde, Mûsâ (AS), onunla
birlikte, ayrıca yüzlerce karıncayı öldürmüĢtür.
Ardından Allah (CC) Mûsâ (AS)‟a Ģöyle ilham eder. „Yâ Mûsâ! Senin
bacağını bir tek karınca ısırdı, ötekileri neden öldürdün?‟
Mûsâ (AS)‟ın aklı baĢına gelir, özür ve af diler… Aklından geçen
düĢüncenin cevâbı böylece kendisine verilmiĢ olur.
“Gazâb-ı ilâhiyeye dokundu” sözünün temel dayanağı, iĢte Allah‟ın
(CC) bu sünnetidir. Sonuç olarak genel ahlâka uygun olmayan, açıktan
yapılan günahlar, baĢkalarının cezâlandırılmalarına da yol açabiliyor. Genel
ahlâkın bozukluğundan, bu nedenle, korkmamak mümkün değil…
Korkuyu azaltmak için, “Emr-i bil ma‟ruf nehyi anil münker-iyiliğin
tavsiye edilmesi ve kötülükten sakındırma”nın bize yüklediği sorumluluğu
yerine getirerek, belki, oluĢacak olan felâketlerin kıvılcımlarından, Allah
(CC) bizleri ve ilgi duyanları korur diye, her an bir ümit içinde olmalıyız.
Her gün gözümüzün önünde onlarca olan gayrı ahlâkî olaylarda,
Ģahsen, „bir ara köteğine gitmemek, ahlâksızlıklara yem olmamak için…‟ bu
yazıların bir vesîle olmasını diliyor, ümitli olmaya çalıĢıyorum… Çünkü bu
tür yazı çalıĢmaları da, „Emr-i bil ma‟ruf nehyi anil münker-iyiliğin tavsiye
edilmesi ve kötülükten sakındırma‟nın cinsindendir.
Bilenlerin Korkuları
Ġslâmî câhillerin açıktan yaptıkları günahlar, ancak Ġslâmî Kültürü
olanları korkutuyor / korkutmaktadır.
Son 15-20 yıldan beri genel ahlâka uymayan hâller o kadar fazla
çoğalmıĢtır ki... Ġnsanlarımıza bir hâl oldu gidiyor… Ġlimle, bilimle, akılla,
vicdanla hareket etmeyenler, ne yazık ki, gün geçtikçe artıyor! Muhtelif
zamanlarda bu konuda yapılan îkazların, hep baĢkaları için yapıldığını
düĢünerek, kendimizi bu uyarmalara karĢı hep teğet durumunda tutuyoruz;
çoğu kere, tıpkı musalla taĢının üzerine hep baĢkaları gelecekmiĢ gibi, bir
duygu içinde oluĢumuzda olduğu gibi…
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün gerçekliklerine göre, iĢlenen günah
bölgesinde Allah (CC) rahmetini, günahların büyüklüğü ve çokluğu
oranında, azaltır. Rahmetin azalması çeĢitli Ģekillerde somutlaĢmaktadır.
Türkiyemiz‟in her tarafındaki, çeĢitli asayiĢsizlikler, trafik kazaları, çeĢitli
öldürme ve Ģiddet olayları, kaba ve sertlikler, dayatmalar, Memleketimiz‟in
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Yeryüzü ölçeğinde karĢılaĢtığı çeĢitli risklerin aynı paralelde artmıĢ olması,
rahmetin azalmasını, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü bilen insanların akılarına, ister
istemez, getirmektedir.
Bu olumsuzluklar, Milletimiz‟in kötü karakterli oluĢundan değildir.
Aslında insanlarımız madde ve mâneviyata en uygun Millet olarak
yaratılmıĢtır581. Fakat yukarıda bahsedildiği gibi, geçmiĢ idârecilerimiz çoğu,
bu asîl Milleti gereği gibi eğitmemelerinin yanında, çoğu kere insanlarımıza,
kötü örnek de olmuĢlardır. Bu nedenle insanlarımızın, Ġslâmî bilgi
yoksulluğundan (câhilliğinden) dolayı, kalitesiz kötü önderleri taklit ederek,
daha çok günah iĢlemeleriyle, Memleketimiz‟in karĢılaĢtığı çeĢitli Ģiddet
olayları, karĢılaĢtığımız felâket ve risklerin, aynı paralelde, artmıĢ olması,
Allah‟ın (C C) rahmetinin, Memleketimiz‟in semâlarından, azalmasından ileri
geldiği inancımızı, sanki belgeleyen bir durumu sergilemektedir.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse, meselâ önceleri açıkta, erkek ve
kadının ya da genç erkeklerle genç kızların öpüĢmesi diye, bir Ģey yoktu. Bu
gün böyle mi?
Açıktan açığa öpüĢmenin olmadığı o eski günlerde bir erkek öğrencimle
bir kız öğrencimin, yarı kapalı bir yerde, öpüĢtüklerine tesâdüfen
rastlamıĢtım. O zaman onlara, “Ne yapıyorsunuz?” dediğimde, hemen
kendilerine gelmiĢlerdi... Ama Kültürümüz‟ün bu gerçekliklerinden az çok bir
Ģeyler bildiğim için, o anda onlardan daha çok ben korkmaya baĢlamıĢtım. O
anda kendi kendime Ģöyle düĢünmüĢtüm:
ġimdi onlara hiçbir nasîhat yapamasam, „Lut Kavmi‟nin baĢına
gelenlerden biliyorum ki, maddî ya da mânevî ateĢin kıvılcımı o anda belki
bana da uzanabilirdi. Bu sebepten o anda, „Bana dokunmayan yılan bin
yaĢasın!‟ ya da „Her koyun kendi bacağından asılır.‟ diyemedim. Çünkü
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, „Bir kötülük gördüğünüzde onu ya
elinizle ya da dilinizle menediniz! Elinizle veyâ dilinizle buna engel
olamıyorsanız, hiç olmazsa o kötü iĢe kalbinizden muhalefet ediniz.‟ sözünü
yerine getirmek için, hemen onları odama çağırmıĢtım.
Odamda onlara, genel ahlâka uyulmamasının getirdiği felâketin
umumîliğinden bahsederek, bir açıklayıcı bilgi verip, „kalbinizden muhalefet
ediniz.‟ sözünden dolayı sorumluluktan, kuvvetli bir ihtimalle, biraz daha
kurtulmaya çalıĢmıĢtım.
Yakın târihlere kadar böyle çirkinlikler genel olarak açıktan açığa
yapılmıyordu, tâ ki ANAP‟lı bir Bayan Bakan‟nın bunu Ankara‟da, bir
erkekle, kameralar önünde, açıktan açığa, gerçekleĢtirip bütün dünyâya yayıp
duyurmasına kadar...
581
Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat Ve Ġnsanlğımıza Yansımaları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm, En Son EriĢim Târihi: 8.07.2012.
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Bu Bayan Bakan‟nın bu rezilliğinden sonra açıktan öpüĢmeler, sârî bir
hastalık gibi her tarafa yayılmaya baĢlamıĢtır. “Kim güzel bir (iĢte) aracılık
ederse, ona o iĢin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir (iĢte) aracılık
ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter.”
âyetine göre, kötülüklere öncülük etmenin fa-turasını Ģimdi hele bir
düĢününüz.
Ġyiliklere öncülük etmek ne kadar kazançlı ise, kötü örnek ol-manın
sonucunun da, o kadar, kötü olacağını aklı olanlar, hemen kes-tirebilirler. Ya
akılları yoksa o zaman onlar, mâsumdurlar… Ġmâm-ı Gazalî, çok aptallara
bile, sorgusual muâmelesi yapılmayacağını söylüyor. Neden? Çünkü
sorumluluk, iyi ve kötüyü çözen, akıldan dolayıdır da, ondan…
Günümüzdeki durum mâlumunuzdur... Hangi birini îkaz edip
sorumluluktan kurtulacaksınız ki?
Sonra günahların artıĢı, sâdece, bir konuda değildir ki… O yüzden
dıĢarı çıktığımızda, daha çok yapılan günahları görmemek için, çoğunlukla
önümüze bakıyoruz ki, sağa sola bakarak, bu çirkinlikleri görüp de îkaz
edememe nedeniyle, sorumlu bir duruma düĢmemek için…
Ne zaman yanlıĢlıkla böyle açıktan günah iĢleyenleri görseler,
gözlerini, gayri ihtiyârî olarak, hemen karĢıdaki sönmüĢ yanardağın kraterine
çevirmeden edemeyenleri ben biliyorum; Allah (CC) etmesin, Allah‟ın (CC),
gazâba gelerek, cezâ yağdırmak için, „belki bir sâniye sonra‟ dağın
tepesinden lavları püskürtecek mi diye...
Vazgeçemeyenlere ricâ ediyorum, yapacaksanız bile günahlarınızı,
gizli olarak yapınız da, bizlerin ve bütün insanların kanlarına girmeyiniz! Ne
olur, lütfen…
ġu Cennet Yurdumuz‟da, hep birlikte huzurlu olarak yaĢamak için,
özgürlükçü bay ve bayan kardeĢlerimizden bizim de, „rahatsız edilmeden ve
korkutulmadan yaĢam‟ özgürlüğümüze katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu
da bizim vatanımızda, huzur içinde yaĢamak için, özgürlük haklarımızdan
değil mi, yâni ?



.Nisâ Sûresi, âyet 85.
Facebook‟ta tanıĢtığım bir arkadaĢ, DerviĢ Yunus‟tan, Ģöyle yazmıĢ: “Emeksiz zengin olanın, kitapsız
bilgin olanın, sermâyesi din olanın rehberi Ģeytan olmuĢtur.” Ġlk baĢta korktum doğrusu... “Söleyene değil,
söyletene bak diyorlar ya...” Çünkü görünüĢte ben de bu du-rumdaymıĢım gibi geldi bana... Neden? Görüyorsunuz
ya hep dinî konuları konuĢuyorum. Bunun üzerine kendimi tekrar gözden geçirdim. Allah‟a (CC) Ģükür ki benim
için bunda bir sermâyeden ziyâde, çok riskler var... Bâzı etkin çevrelerde dinî alerjinin yüksek olduğu bu devirde
dinle uğraĢmak ateĢten bir gömlek, ikinci sınıf bir kimse ya da „gerici (!)‟ olmanın da ilk göstergesi... Buna rağmen
inandığım yolda zorla da olsa, sorumluluktan kurtulmak için, kararlı olmam gerekiyor. Ateist bir hocam vardı. Derdi
ki “Hak bildiğin yolda tek de olsa gideceksin! Riskine rağmen devam ediyorum. Beni îkaz eden arkadaĢa teĢekkür
ediyorum.
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Görüyorsunuz, Evren‟de ölçüsüz hiç bir Ģey yoktur.

Sonuç olarak özetleyecek olursak:
GeçmiĢ kısımlarda değinildiği gibi, Ġnönü Ve Hempaları, Ġslâm dinini
yasaakladıkları hâlde, Hristiyanlığın yayılması için, canla baĢla çalıĢmıĢlar,
hattâ Hristiyanlığın resmen kabul edilmesi için, iĢi Meclise teklif sunma
giriĢimlerine kadar ilerletmiĢlerdir. Bölümün giriĢinde sözü edilen, resimdeki
târihî zâtın, yâni Ġnönü‟nün, hâtıratında katettiği din Ġslâm dinidir. O‟nun
hâtıratındaki deyimiyle “Din‟in”, yâni Ġslâm‟ın, “toplum üzerindeki etkisinin
azaltılmasının‟ gerçekleĢtirilmesi için, insanların, adı geçen zihniyetin
misyonu gereğince, plânlı bir Ģekilde baskı altına alınıp, tamâmen
ölçüsüzleĢtirilerek ya da onları örnek alıp hemen hemen, ölçüsüzleĢerek
çılgınlaĢtırdığı, Ģu günümüzdeki, felâket, fitne ve fesatlardan yalnızca biri
olarak, Ģu sıralarda artan, kadın ve çocuk cinâyetleri seviyesine bile,
tahammül edememeye, feryat ve Ģikâyet etmeye baĢlamıĢ bulunuyoruz.

674
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ama günden güne hızla arttığını gözlemlediğimiz, bu Ġslâmî Ve
Kültürel câhilliğe dayalı, ölçüsüzlüklerin artması oranında, huzursuzlukların,
fitnenin, fesatların ve çeĢitli Ģiddet ve öldürme olaylarının, vatan
hâinliklerinin, daha da artmakta olduğunu, sonuç olarak onların deyimiyle,
„Din‟in toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasının‟, artık meyve verme
dönemine geçtiğini, ibretle görüyor ve seyrediyoruz.
Bu gidiĢin hayra iĢâret olmadığını ve de ölçüsüzlüklerimizle sebep
olduğumuz, niyet ve günahlarımızla bunda, gerek iyi örnek olamamakla,
gerek ilgisizlikle, gerekse çeĢitli desteklerle, fert fert katkımızın olduğunu da
bilmemiz gerekiyor. Yoksa Yurdumuzdaki kardeĢlerimizden, câhil kalmıĢ,
bir zihniyetin dillendirdiği gibi, suçlu, belli bir kesim değil, ölçüsüzlük ve
ilkesizlikte ya da çeĢitli desteklerde, ship olunan, oranlara göre, bir dağılım
çerçevesinde herkestir.
Tabiatıyla suçluların çoğunluğunun, Ġslâmî Ve Kültürel ihmalkârlar
topluluğuna ek olarak, asıl, bu yazının yazılmasına sebep olan resimdeki
târihi politikacı gibi, Ġslâmî Ve Kültürel geliĢmelere köstek olup, Ġslâmî Ve
Kültürel YozlaĢma‟nın fitillerini ateĢleyip onu, savunup geliĢtirerek, Kültürel
ilkesizliği ve ölçüsüzlüğü meĢrep kabul eden, bozuk zihniyet tarafında
olacağı açıktır.
Memleketimiz‟de, özellikle bu bozuk zihniyetli kardeĢlerimizin sebep
olacağı, böyle fitne, fesat ve felâketlerin, bunlar tarafından hiç de
beğenilmeyen, çoğu kere „dinci, göbeğini kaĢıyan‟ gibi, çirkin sözlerle
aĢağılanan, asîl ve sâmîmi Halkımızın582 ve Müslümanların, çocukların,
dindar yaĢlıların ve hayvanların yüzleri suyu hürmetine geciktirildiğini,
kaynaklar bizzat bildiriyor / bildirmektedir. Ne zamana kadar geciktirilecek?
ġimdi bir de bunu düĢünmeli, değil mi?
Kendilerini kaymak tabaka, seçkin tabaka ya da Halkın üstünde gören
bu zümrenin günümüzdeki temsilcileri, geçmiĢlerindeki kurumsal hatâlarını
kabul edip öz eleĢtiri yapmadan, hatâları ile yüzleĢmeden, Müslümanlardan
(Halktan) özür dilemeden, yâni kendilerini yenileyip güncellemeden, hâlâ da
582
Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak Görmek Ġsteyenler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKI
LAR.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKI
LAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
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o hatâlar doğrultusunda ısrar ettikleri müddetçe, kuvvetle muhtemeldir ki,
gelecekte bunlar, o toplum için daha büyük yüktürler, ayak bağıdırlar, ayak
bağı olmaya da devam edeceklerdir; bir fâre çıkıp o ayak bağını kemirene
kadar…
Bu sonucu tahmin etmek güç değildir. Bu Zihniyet‟in, toplum
nezdindeki, îtibarlarının gün geçtikçe zayıflaması, fârenin geleceğinin yakın
olduğunu gösteriyor. Bu emeklerimle onları uyarmakla, târihî
potansiyellerinin bir an önce Millet ve Memleket hizmetine dönüĢmesine katkı
sağlamaktan, baĢka bir amacım yoktur. Bunda bir katkım olabilirse, bu
katkımın kendi çapımda bir hizmet olacağı inancını taĢıyorum.
Bizler gibi, Müslüman Mü‟minlere de düĢen görev, ilkeli ve tarafsız
uyarıları bıkmadan sürdürmek, bu Zihniyetin geçmiĢleri ile bir behemehal
yüzleĢmelerini hızlandırarak, potansiyellerini, bir an önce, Milletimiz‟in
hizmetine yönlendirme çabası içine girmelerini sağlamaktır. Ben de âcizâne,
iĢte bunu yapıyorum. Peygamber (SAV)‟in üst üste üç kere tekrarlamıĢ
olduğu, “Din nasihattir, Din nasihattir, Din nasihattir…” sözünün anlamı da
budur.
Türkiyemiz‟deki bu mâhut zihniyet, Ģimdiye kadar, geçmiĢini
irdeleyerek bir ders çıkarma yoluna gitmediği için hâlâ, „Benim oğlum binâ
okur, döner döner yine okur.‟ döngüsü içinde kıvranıp durmaktadır.
Bu zihniyetin önemli iki elemanı, geçenlerde, bir açık oturuma
katılmıĢlardı. Onları dinlemiĢtim. Bunların açık oturumda konuĢtuklarını ve
görüĢlerini sıksanız, bunlar iki damla suya dönüĢse, birinci damlanın, onların
bugünkü baĢarısızlıklarının ilk suçlusunun CumhurbaĢkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN; ikinci damlanın ise, yine baĢarısızlıklarının diğer suçlusu olarak
da, Halkın anlayıĢsızlığı olduğunu gösterdiğini görürsünüz. Kendilerine hiç
toz kondurmuyorlar.
Öyle Ģey mi olur? Herkes suçlu, onlar, pîr-i pâk… Oh! Ne âlâ Kaymak
Tabaka! Yalnız, bu Zihniyetin bu durumlarının, “Hem kel, hem de fodul” ata
formülümüz ile ifâde edildiğini, kendilerinden baĢka herkes görebiliyor…


TaĢdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm Cumhûriyeti ile lâik Atatürk
Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi, 06.05.2014.
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Asıl O Zaman
Bizler, bu Zihniyet‟in de artık, mâneviyatın, insanların fıtrî ihtiyacı
olduğunu anlamalarının, kısaca, çağa uymalarının gerekliliğine inanıyoruz.
Onun gayreti içindeyiz, yoksa dedikodu bize yakıĢmaz.
Ve yine bizler, bu yüzden, olumlu Ġslâmî Ve Kültürel ilkeler uyarınca,
bu gayretleri hızlandırarak, bu yüzleĢme ve dönüĢümün yapılmasını, bihassa
Türkiyemiz‟in hatırı için arzû ediyoruz. Ve bizler iĢte:
- Asıl o zaman, ileriye bakmıĢ olacağız.
- Asıl o zaman, gerçekleri böyle „ortaya koydukça‟, „rekâbet biner‟
endiĢenizden kurtulacak, daha doğrusu, gerçeklerin hâkimiyetinde
kutuplaĢma sona erecektir.
- Asıl o zaman, kutuplaĢma olmasın diye, Ģimdilik, titizlik
gösterdiğim, kimsenin ad ve meĢrebini belirtme hatâsına düĢme endiĢesinden,
belki, kurtulmuĢ olacağım.
- Asıl o zaman Türkiyemiz‟de, umut ettiklerimize kavuĢacağız.
- Asıl o zaman, gerçek ölçülerini yitirmiĢ olan, bahsettiğin ADD ya da
KUR‟AN KURSU, herkes nazârında gerçek değerine kavuĢacak,
- Asıl o zaman insanlar, insanlıklarını, insan olduklarını görecekler,
- Asıl o zaman, bıkmadığımız günler gelecek,
- Asıl o zaman, çok farklı insanlardan ve felsefelerden bıkmamıĢ
olacağız.
- Asıl o zaman, Bakara Sûresi‟nin 195. âyetindeki, “Kendi kendinizi
tehlikeye atmayın!” ilâhî emrinin anlamını anlayarak, kendi ellerimizle,
rûhlarımızın, tâbî (örneğin hormonsuz) yiyeceklerimizin, tâ-bî çevremizin
cellatları olmayacağız. Özellikle Ģikâyette bulunduğun, bitki örtüsü de, iĢte o
zaman, bizzat arzûlamakta olduğun ölçülerde ve güzellikte olacaktır.
- Asıl o zaman, gelecek nesillerin akıllarını, “bu kaynaklarla
yanıltmamıĢ ama gerçeklerle aydınlatmıĢ olacağız. ĠĢte o zaman, o hayırsız
devirlerin bitmiĢ olduğuna göreceğiz.
- Asıl o zaman, hep geleceği konuĢuyor olacağız.
- Asıl o zaman, gerçek dıĢılıklar azalacak, herkesin düĢünceleri
gerçeklerde birleĢecek, asgarî müĢtereklerde anlaĢıp birbirimize
yaklaĢacağız.
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- Asıl o zaman, Halkını küçümsemeyen aydın, aydın olduğu kadar da,
Ġslâm Ve Kültürü ile bütünleĢmiĢ nesillere kavuĢacağız.
- Asıl o zaman densizlerimizin, Ġslâm Ve Kültürümüz‟le, bütünleĢmiĢ
olduğunu göreceğiz.
- Asıl o zaman densizlerimizin, uyanıĢlarıyla, kültürel ve hayat
felsefesi özlemi içinde yanıp kavruldukları, sömürgeci zihniyetin Yurdumuz
üzerindeki, iĢtahlı ağız suları kuruyacak, paralel yapılanmalar ortadan
kalkacak…

CĠA Erdoğan‟ı neden hedef aldı

- Asıl o zaman, bu ĢaĢkın Zihniyet‟in, „bir eli yağda bir eli balda
olarak…‟ büyürken ve hayattan kâm alarak yaĢarken, yaptıkları büyük
israflar içinde, seçkin ve üstün sınıf olma ölçüsü anlarında, yaĢadıkları Ģu
dünyâda, aĢağıda görüldüğü gibi, açlık çeken ve kuru ekmeğe hasret kalan,
birisinin yüzü gülecek…



http://www.aksam.com.tr/siyaset/ciae-gulen-adam/haber-292688, En Son EriĢim Târihi: 06.05.2014.
. Edmond S., Cia Erdoğan‟ı Neden Hedef Aldı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/, En Son EriĢim Târihi: 06.05.2014.
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Evet, birisinin yüzünü güldürmek ne mutluluk verici bir Ģey!

- Asıl o zaman, “Ey îman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en
yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için Ģâhitlik yaparak adâleti titizlikle
ayakta tutan kimseler olun“ âyetinin paralelinde yetiĢmiĢ dürüst nesillere
kavuĢacağız.
Bugün ne yazık ki, “her fikre ve düĢünceye açık olursak, gelecekte
orta yeri mutlaka buluruz...” demiĢ olmana rağmen, açık fikirliliğim
nedeniyle seçmiĢ olduğum, târihî bir belgeye iliĢkin, göstermiĢ olduğun,
tepkinin ürünü olarak bu yazı ortaya çıkmıĢ bulunuyor. Son söz olarak da,
Ġslâmî Ve Kültürel zihnî birliğimiz sağlandığında:
- Asıl o zaman, „Her fikre ve düĢünceye açık olacak‟, ayrı tellerden,
ayrı özentilerden, ayrı havalardan bahsetmeden, kuvvetle muhtemeldir ki,
senin deyiminle, „Orta Yeri‟ ya da benim deyimimle, „Orta Yolu‟ bulacağız.
GörmüĢ ve tecrübe etmiĢ oluyoruz ki, akıl ve gerçeklerden kopunca,
tekrar onlara dönmek, meğer ne kadar zor oluyormuĢ!
Bugün asıl bu gerçeği de, daha yakından hissetmeye duymaya baĢlamıĢ
bulunuyorum:
Emek ve düĢüncelerimi, herkesin yararlanmasını sağlamak amacıyla
böylece, biraz daha açarak, Ġslâm Ve Kültürümüz‟deki gerçeklerin ıĢığı
altında, objektif olarak arzetmiĢ bulunuyorum.
Esenlikle kal, kıymetli arkadaĢım…
- Ama asıl esenliklere de, asıl o zaman, kavuĢacağız ĠnĢallah!



Nisa Sûresi, âyet 135.
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“HEPĠNĠZDEN DAVÂCI OLACAĞIM!”
Özler:
Biliyorsunuz,
hayâtın temelindeki gerçeklerden
birisi de, etki-tepki olayı ve her bir olayın
insandaki sonuçlarıdır. Bundan 20-30 yıl kadar önce, bir
gayrımüslimin Müslüman olduğunu okumuĢtum. Onun o zaman Müslümanlara
karĢı göstermiĢ olduğu
tepkinin içindeki sitemin anlamını,
ancak Ģimdi, eğerlendirmeye baĢlanmıĢ bulunuyorum
da, o tepki beni Ģimdi, o kadar ciddî bir Ģekilde, düĢünmeye
sevkediyor ki!
Müslüman olan o zat,
Müslümanlara, aynen Ģu mealde diyordu ki:
“Yarın MahĢer günü,hepinizden tek tek davâcı olacağım.
Mademki,
bu kadar gerçek, bu
kadar güzel dininiz vardı,
neden bunu bütün dünyâya zamânında
duyurmadınız da,bu yüzden, benim annem ve
babam, bu güzel dinden habersiz kâfir olarak gittiler!
Onların kâfir gitmelerinden hepinizi sorumlu görüyorum.”
Ne derler,
„Sen, söyleyene
değil, söyletene bak!‟ diye…
Bu olayı, yeni hatırladım,bu sıralarda…
Ben de iĢte bu yüzden, Nuriye Hanım Teyzeciğim‟deki temel
istikâmete iliĢkin, bu çok güzel olumlu örnek davranıĢı duyurmadan
edemeyeceğimi anladım…
Hele hele Ģu,
“Yarın MahĢer günü, hepinizden
davâcı olacağım” sözünün tecellî edebileceğinden,
büyük bir endiĢe duyarak!
“Allah‟a ve Âhiret Günü‟ne inanan
bir milletin, babaları, oğulları, kardeĢleri yâhut akrabaları
da olsa, Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz.
Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman yazmıĢ ve onları kendinden
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bir ruh ile desteklemiĢtir.
Onları, altlarından ırmaklar akan
cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır.
Allah onlardan râzı olmuĢ, onlar da O‟ndan râzı olmuĢlardır.
ĠĢte onlar Allah‟ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. Ġyi bil ki, kurtuluĢa
ulaĢacak olanlar, Allah‟ın hizbidir-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri
dost edinmesin ve onu her kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ
olur, ancak onlardan bir korunma yapmanız baĢkadır. Bununla berâber Allah sizi
kendisinden korunmanız husûsunda uyarır. Nihâyet gidiĢ Allah‟adır”
Â. Ġmrân Sûresi, âyet 28
“Ey îman edenler!
Sizden kim dininden dönerse,
bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum
getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler;
mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve Ģiddetlidirler;
Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar.
Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi
Çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
“Ey inananlar!
Benim de düĢmanım,
sizin de düĢmanınız olan kimseleri
dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr
ettikleri, Rab‟biniz Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve
sizi (yurdunuzdan sürüp) çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz.
Eğer benim yolumda savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde
Onlara
sevgi mi gizliyorsunuz?
Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz
her Ģeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur”
Mümtehine Sûresi, âyet 1
“Kâfirlerle, münâfıklarla
cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran, düĢmanlık
yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası
ne kötü bir yerdir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
“Muhammed Allah‟ın elçisidir.
Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karĢı
çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa
varırken, secde ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler.
Yüzlerinde secdelerin izinden niĢanları vardır. Bu, onların Tevrat‟taki
vasıflarıdır. Ġncil‟deki vasıfları da Ģöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmıĢ,
gittikçe
onu kuvvetlendirerek
kalınlaĢmıĢ, gövdesi üzerine
dikilmiĢ bir ekine benzerler ki bu,
ziraatçıların da hoĢuna gider. Allah böylece
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onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir.
Allah inanıp iyi iĢler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat
vaad etmiĢtir-Fetih Sûresi, âyet 29”

GiriĢ
GeçmiĢte Orta Öğretimdeyken, sosyete denilen, yaĢam içinde, güzel
örnekler de görmedim, değil… Bunlardan, belki de Ġslâmî Ġstikâmet‟in
uygulamalarına mihenk taĢı olabilecek birisi, bu sıralarda aklıma gelince de
Ģimdi onu, yazmadan edemedim, doğrusu…
Gerçeklerin Duyurulması
DüĢündüm ki, bu güzel örnekten dünyâda bir kiĢi dahî faydalansa,
meselâ bugün hayatta iki kızı bulunan, bu olay kahramanı kim bilir, Mâide
Sûresi‟nin 32. Âyeti‟nin kapsamındaki müjdeden de bir pay sâhibi olabilir.
Bitmedi, tabiatıyla… Aynı zamanda, bu vesîleyle, bendeniz de, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ adlı görevimi hakkıyla yerine getirme
huzûrunu ve mükafatını yakalayabileceğimi de düĢünüyorum, tabiatıyla…
Bu yazdıklarımın ilhâmını veren Mâide Sûresi‟nin 32. Âyeti ne
diyor, bir de ona bakalım, Ģimdi:
“Bunun içindir ki, Ġsrâiloğulları‟na, „Kim, bir cana kıymayan veyâ
Yeryüzü‟nde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları
öldürmüĢ gibi olur. Kim de bir nefsin yaĢamasına sebep olursa, bütün
insanları yaĢatmıĢ gibi olur‟ hükmünü yazdık (farz kıldık). ġüphesiz ki onlara
peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların
birçoğu Yeryüzü‟nde aĢırı gitmektedirler.”
Burada özellikle, haksız yere bir insanı öldürmenin karĢılığının bütün
insanları öldürmüĢ gibi olduğunun bildirilmesi, Ġslâm‟ın, insana vermiĢ
olduğu değeri vurgulamaktadır! Âyet bunun tersine de yer vermiĢ bulunuyor.
ġöyle ki:
“Kim de bir nefsin yaĢamasına sebep olursa, bütün insanları yaĢatmıĢ
gibi olur.‟
Bu âyetin söz konusu edilmesinin amacı aslında, Dinimiz Ġslâm‟ın
insana ve onun hayâtına verdiği değeri, hemen ilk plânda belirtmek içindi…
ĠĢ bu kadarla da kalmıyor… Ayrıca, Ġslâm‟ın inĢâna verdiği değerin mânevi
uzantısı da vardır. Nîsa Sûresi‟nin 85. Âyeti‟nde deniyor ki:
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“Kim güzel bir iĢte aracılık ederse, ona o iĢin sevâbından bir pay
vardır. Kim de kötü bir Ģeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay
vardır. Allah her Ģeyi gözetip karĢılığını verir.”
Bu âyet çerçevesinde, bir kiĢi dahî, meselâ aĢağıda detaylı olarak
tanıtacağım Nuriye Hanım Teyzeyi örnek alarak, durumunu değiĢtirse de,
bundan bir sevap kazansa, o kiĢinin kazandığı sevâba aracılık etmiĢ olacağı
için, onun kazandığı sevaptan, elbette ki Nuriye Hanım Teyze‟ye de bir pay
ayrılmıĢ olacaktır. Onun için aslında, her bir Müslümana farz olan, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ adlı görevin ehemmiyeti, ayrıca herĢeyden
önce buradan da çıkarılabilir.
Diğer taraftan bendeniz de, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münker‟
adlı görevimin dıĢında, ayrıca bu aracılıktan da bir sevâba kavuĢacağımı
ummuyor da değilim, hani…
Hele hele bir de, bu gün Ġnönü Zihniyeti içinde oldukça kıdem ve
dereceleri bulunduğunu gözlemlediğim, Nuriye Hanım Teyze‟nin bu iki
kızının da, olabilir ki bir münâbetle, bu yazıyı okuyarak, biraz daha
Ģuurlanıp, Ġslâmî Ġstikâmet‟lerini daha da düzelttikleri de düĢünülürse, bu âile
böylece, ne müthiĢ bir nîmete nâil olmuĢ olacaktır, bir bilseniz!
ĠĢte Dinimiz Ġslâm, o kadar bereketlidir ki, bu bereketin temeli,
Allâhü Teâlâ‟nın göndermiĢ ve Resûlü‟nün getirmiĢ olduğu, hükümlerin
uygulanmasına dayanmaktadır. Ayrıca bunların yanında, bu ilâhî kutsalara
gösterilen saygının, sevginin, bağlılığın derecesi de, ihlâs ve takvânın
derecesini belirlemektedir.
Köyağası‟nın Tek Kızı Nuriye Hanım Teyzeciğim
Orta öğretimdeyken, annem kadar sevdiğim ve saydığım, bir Nuriye
Hanım Teyzem vardı… Beni onunla, Rahmetli Nuri Günay Hocam
tanıĢtırmıĢtı. Zengin mi, zengindi… Samsun Bafra‟sında bir Köyağası‟nın tek
kızıydı… Ama Nuriye Hanım Teyze, Samsun‟da oturuyordu, olgun mu
olgundu!
Nuriye Hanım Teyzeciğim, böyle zengin ve de bir Köy Ağası‟nın tek
kızı olmasına rağmen, sanki bir istisnaydı… Zenginlik ve / veyâ câhillikbilgisizlik Ģımarıklığı onda hiç yoktu. Allah‟a (CC) ve insanlara karĢı
haddini, hem de çok iyi, bilenlerdendi.
Ama tabiatıyla, Nuriye Hanım Teyze‟deki bu vasıfları, bu özellikleri,
ancak 1970‟li yıllardan beri, Ġslâm ve Kütürümüzü inceleyip, onlara bir
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parça vâkıf olduktan ve bugünkü insanların çılgınlık ve sapıklıklarının583
anlamlarını ve Ģu andaki iki kızının, birer aĢırı Ġnönü Zihniyeti içindeki,
durumlarını da gördükten sonra, henüz Ģimdi anlayıp takdir etmiĢ, ancak
Ģimdi bunları yazmadan edemeyeceğimi, Ġslâm‟ın güzel gördüğü taraflarının
anılıp duyurulmasıyla, ruhûnun mutlu olmasına bir katkıda bulunmam
gerektiğini, anlamıĢ bulunuyorum.
Annemden sonra, 2. bir anne gibi, çok değerli bir yakınım saydığım,
kahraman bir Müslüman-Türk annesi olan, Nuriye Hanım Teyzeciğim,
15.04.2013 târihinde saat 15 civârında, Hak‟kın Rahmeti‟ne kavuĢmuĢtu584.

Ġnternette rastladığım yukarıdaki resimde Nuriye Hanım Teyzeciğim, gözlüklü
olarak görülüyor…

583
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
584
Temiz, M., Kahraman Bir Müslüman-Türk Annesi Daha Uçup Gitti, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi
http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ġslâmî Ġstikâmet
Dünyâda yeni doğan bütün çocuklar, Ġslâm tabiatı üzerine tertemiz
olarak doğarlar…
Her devirdeki çocuklarda bu gerçek bilgiye göre, tertemiz doğma
durumu varken, bugünkü tahrif olmuĢ (bozulmuĢ), Hristiyanlık‟taki papazlar,
bu tabî temizlik inancını (beğenmeyip) bozmuĢlar, insanları yanıltarak,
oradan da kendilerine bir dinî üstünlük ve böylece de, bir menfaat kapısı
açmıĢlardır. Yeni doğan, çocukların suçlu olarak doğduklarını söyleyerek ve
bu saçmalıklarına halkı da inandırarak, güya suçtan temizlemek için bu
çocukları, bir (uyduruk) vaftiz suyuyla, yıkama usûlünü devreye sokmulardır.
Görüyorsunuz, bugünkü Hristiyanlığın insan tabiatına ne kadar zıt
olduğu, daha hemen buradan baĢlamaktadır. Diğer taraftan, dünyâda en
yaygın çocuk istismarcılarının da papa ve papazlar arasından çıkması da,
iĢin baĢka bir cephesidir.
ġimdi sen, bu kadar anormallikler içinde büyüyen, Batılı
Hristiyanların, normal ve doğal insanlıktan, ne kadar uzak olabileceğini, hiç
ileriye gitmeden, hemen buradan da kestirebilirsin!

Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Eğer ideolojiyi değil de, Ġslâmî ve Kültürel birikimlerini
kullanabiliyorsan, sen ayrıca, bir de bu gün, çevre ve yaĢam biçiminin,
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inĢânın aklî ve bedenî yapısını da, nasıl değiĢtirdiğinin, bilimsel olarak da,
ortaya konmuĢ olmasının da yardımıyla, istersen, daha yakından da
görebilirsin! Öyle ki, çevre ve yaĢam biçiminin, insanların DNA‟larını,
ideolojinin ise, aklî fonksiyonlarını nasıl değiĢtirdiğini de, bu gün bilimsel
sonuçlardan giderek, bizzat anlayabilirsin!

https://www.yeniakit.com.tr/haber/italyada-katolik-papaza-cocuga-cinselistismardan-hapis-cezasi-519397.html

Hâinlerin çok iyi istismar etikleri bir kavramı da „barıĢ‟ kavramıdır,
biliyorsunuz…
Aslında, bu konuda günümüzdeki bilimsel gerçek, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir” ifâdesindeki ilâhî geçeğin,
bilimle deneylenmiĢ olarak, modern bir dil ile duyurulmasından ibârettir, o
kadar...
Dikkat ediyor musunuz, bilimin ancak bugün söylediklerini,
Peygamber (SAV) Efendimiz, tâ 14 asır önce söylemiĢtir. Eğer akıllarınız, bu
tür karĢılaĢtırmaları, bu kadar da yapamıyorsa, „aklım var‟ demenin ya da
21. Yüzyıl‟da bulunmakla övünmenin, ne anlamı kalıyor, o zaman?
Sonuç olarak diyebiliriz ki, tertemiz olarak doğan çocuklar dinlerini,
çoğunlukla, önce, yakın çevreleri olan, anne ve babalarının yanlarında
bulunarak, onların da yardımlarıyla, büluğ çağı içinde perçinlerler…
Bir gayrımüslimin Müslüman olması da, çok kolaydır. Ama Ġslâmî
Îmanı ve Ġslâmî Ġstikâmeti kazandıktan sonra, onu muhafaza etmenin ne
kadar zor olduğunu, bir parça bilgilendikten sonra görmüĢ bulunuyorum.
Öyle ki, bugünkü insanların çılgınca davranıĢlarını da gördükten sonra,
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bunun ne kadar zor olduğunu, hele hele 2013 yılından beri daha iyi anlamıĢ
bulunuyorum / bulunmaktayım… Bunu anlamanın, ayrıca, bir sonucu daha
var, aslında... ġu soru ile bunun açıklamasının, daha kolay, olacağını düĢünüyorum. O da Ģu:
1970‟li yıllardan beri, Ġslâm ve Kütürümüzü inceleyip onlara bir
parça vâkıf olmamıĢ olsaydım, bugünkü insanların çılgınlıklarını,
canavarlıklarını585, davranıĢ ve görüĢlerini görerek586, bu insanların, Ġslâmî
Îmanı ve Ġslâmî istikâmetlerindeki, muazzam sapma ve tehlikeleri, yine aynen
aynı Ģekilde görebilecek miydim? Cevap olarak diyebilirim ki Ģimdi, bu
mümkün değildi, Ģüphesiz! Çünkü bunun mümkün olmadığını /
olamayacağını, bugün ve her an, en basit bir Ģekilde, orta öğretimdeki
arkadaĢlarımın bugünkü yaĢantılarına bakarak, kolayca anlayıp
kestirebiliyor ve de kendi kendime diyorum ki:
“Ey Mustafa! Yıllarca Ġslâmî ve Kültürel inceleme yaparak, insan,
bitki, hayvan ve benzeri konulardaki evrenlerin (âlemlerin) yaratılıĢlarının
gerçek sebeplerini, dolayısıyla gerçek insanlığı öğrenip tanımamıĢ olsaydın,
Ģimdi sen de, aynen bu arkadaların gibi, hiç bir Ģeyin farkında olmayacak ve
kendini hiçbir Ģekilde tanıyamayacaktın!”
Hep, nefsinin baĢı çektiği, ucu hâinlik ve îmansızlığa kadar
uzanabilen, arkadaĢlıklara bile kapı aralayıp imza atacaktın. Öyle ki, belki
de onların çoğu gibi, Batılı olma özentisi ile yanıp yanıp tutuĢacaktın. Kendi
halkına insan gözü bakmazken, o Dünyâ Kraliyetçilerini, Ġllimunati ya da
Bildenberg mensuplarını görmeye, onlarla tanıĢmaya, toplantılar yapmaya
can atacaktın! Belki de, bâzı yakın arkadaĢlarında da gördüğün gibi, sen de
milyonlarca dolarlarını, onlarla arkadaĢlık kurup, hayattan kâm almak için,
her sene birer aylığına, o, çiğerleri ve ruhları beĢ para etmez, insanlarla
tanıĢıp biliĢmek için, tıpıĢ tıpıĢ onların ülkelerine, ayaklarına gidecektin!
Bütün bunların her birini bir pâye ve üstünlük sayıp kendi Halkını, ayrıca,
küçümseyecektin!
Ve de onların ülkelerinde, onların yanlarında iken bile, onlara
yaranma havlamaları ve atıĢları olarak da, her fırsatı doğduğunda da,
Atatürk‟ün askerlerinden olduğunu söyleyerek, onu, bir koruyucu zırh olarak
585
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx YA DA
En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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düĢünecek, onun istismar edilmesini bir akıllılık sayacak, bu pisikolojiyi
önde tutup, bu hengâmede hemen bir taraftan da, Ermeni idealli partilere oy
verirken, bir taraftan da, meselâ çorapsız bir çocuğu örnek gösterip, Hac‟ca
ya da Umre‟ye giden, Mü‟minlere ateĢ püskürerek veryansın ikiyüzlülüğünü
yapacaktın Mustafa, öyle eğil mi… Bir taraftan DNA dönüĢümün sürerken,
kalbin oralarda, nefsin buralarda, Türklük‟ten, Müslümanlıktan tamâmen
nefret eden, bir sefilden farkın olmayacak, normal beyin fonksiyonlarını
kaybetmiĢ bir hâle gelecektin!
Biliyorsunuz, kendini tanımayan, bir insan da, “Kendini bilen
Rab‟bini bilir” hadîsine göre, hiçbir zaman, Rab‟bini tanıyıp, O‟nunla hiç de
barıĢık olamaz. ĠĢte sen de böyle olacaktın Mustafa! Bunları hele bir düĢün
ki, Allah (CC) seni korumuĢ Mustafa! Ama sakın, Ġbrâhim Sûresi, âyet 7‟de
uyarıldığın üzere587, Ģükründe bir noksanlık olmasın, dikkat et! Hayâtın
boyunca, nefsinin peĢinde ömrünü tüketip giderdin, iĢte gördüğümüz çokları
gibi, yoksa!
Sonuç îtibârıyla, nefislerinin kurbanı olanların her biri, câhilliklerinin
vermiĢ olduğu, bir cüret içinde, artık nefislerinin birer kahramanıdırlar!
Bunları artık her gün çoğalarak görüyoruz, öyle değil mi?
Öyle ki, bu câhillik öyle sinsi, kötü ve kalleĢ bir Ģeydir ki, insanda,
inanınız, Ģu an söylediklerimi bile, anlayıp yorumlayacak, onlara kulak
kabartacak kadar, merak ve ilgiyi dahî, silip süpürüp götürmüĢtür, bu
kurbanlardan… Bu söylenenleri, okumaya bile tenezzül etmezler onlar, artık
bu yüzden… Okusalar bile bu, “birer kulaklarıdan girer, beyinlerine
uğramadan ya da nöronlara en fazla teğet kalarak, öteki kulaklarıdan çıkıp
gider!” Sonuçta, sanki hiç okumamıĢ gibidirler, yine de... Ama kendilerini
her hususta o kadar cüretli görürler ki, bunlar, sanki her an, „denizler
deyâsının kaptanları‟ gibidirler588!
Sadi ġirâzi ne güzel târif etmiĢ, “Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.” diye…
Bu söylemiĢ olduklarım, yıllarca süren, Ġslâm Îmânı ve Ġslâm
istikâmetlerindeki birikimlerimi müteakip, Ģu anda, kim bilir, birisinin iĢine
yarar ümidiyle, Nuriye Hanım Teyze‟nin iki kızının durumlarını da
gördükten sonra, elde etmiĢ bulunduğum, tecrübelerimin bir özeti
mâhiyetindedir. Bu yüzdendir ki, iĢte Ģimdi, bu tecrübelerimi de târihe not
587
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7 “Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için
ġÜKREDERSENĠZ elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer NANKÖRLÜK ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok
Ģiddetlidir.”
588
Temiz, M., Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nden… “Ben Denizler Deryâsı‟nın Kaptanıyım”,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20DENĠZLER%20DERYÂSI‟NIN%20KAPTANIYIM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20DENĠZLER%20DERYÂSI‟NIN%20KAPTANIYIM.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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düĢmeden geçememiĢ bulunuyorum, görüyorsunuz, birilerinin, belki, iĢlerine
yarar ümidiyle!
Müslüman olmak çok kolay demiĢtik ya… Asıl hüner Müslüman
olduktan sonra, Ġslâmî Îmânı ve Ġslâmî istikâmeti korumakla târif olunan,
Mü‟minliğin korunmasıdır. Ġslâmî Îmân‟a ve Ġslâmî Ġstikâmet‟e iliĢkin olan,
en büyük tehlikelerden bilhassa üçü çok önem arzetmektedir.
Ġslâmî câhilliğin en kötü sonucu, îmânî açıdan, tehlikeli ve / veyâ
mazhzurlu bir sözle, îmânın ortadan kaldırılmasıyla, küfre girmektir. Bunun
gibi baĢka bir tehlike de, emperyalistlerin yâni küfür ehlinin emelleri
doğrultusunda emek ve gayret sarfetmek, onlara, onların hayat tarzlarına ve
âdetlerine sevgi ve bağlılık göstererek, kendi geçerli kimliğinden dönüĢerek
uzaklaĢmaktır. ĠĢte bu sevgiye dayanan dönüĢüm589 çok tehlikelidir.
Küfr
„Küfür-Küfr‟ kelimesi, Arapça‟da (gerçeği) örtmek anlamındadır.
Osmalıca Lügat‟ta küfr kelimesi için:
1. Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip,
hakkı inkâr edene ve gizleyene „kâfir‟ denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür.
2. Allah‟a inanmamak. Hakkı görmemek. Îmansızlık.
3. Alla‟ha (CC) yakıĢmıyan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa
uymayan Ģeylere inanmak.
4. Nankörlük, dinsizlik, günah, kaba ve ayıp söz… denmektedir.
Bilimsel açıdan Ġslâmî alanda küfre girene, „kâfir‟ denir. „Kâfir‟,
(gerçeği) örten anlamındadır. Peygamberimiz (SAV) Efendimizi kabul
etmedikleri için, Ġslâmî alanda (ıstılahta), Yahûdi ve Hristiyanlar da
kâfirdirler.
Osmalıca Lügat‟ta, „kâfir‟ için:
“Hakkı görmeyen ve örten… Ġyilik bilmeyen... Allah‟ı inkâr eden…
Dinsiz… Îmanın esaslarına veyâ bunlardan birine inanmayan... Mülhid…”
anlamı verilmiĢtir.

589
Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014
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Görüyorsunuz, Arvasi Hazretleri de hiçbir amelini garanti görmüyor ama âyetler
tarafından Allah (CC) düĢmanları olarak vasıflandırılanlara karĢı duyduğu
sevgisizliğe ve bir mü‟minin kâfirlere karĢı kibir ve üstünlük taslamasının çok sevap
olması nedeniyle, onlara karĢı gösterdiği kibrine çok güveniyor.
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜR
KLER.pdf
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Bir örnek vermek gerekirse, Atatürk‟ün peygamber olmadığı, Nutuk
Kitabı‟nın, Ġslâmiyet‟te Kur‟an gibi, bir kutsallığı bulunmadığı ve meleklerin,
insan gibi varlıklar olmadıkları, bilimsel olarak ve hattâ ilmî veyâ sosyal
târih açısından da bilindiğine göre, aĢağıdaki resimde görülen Bayan, Ġslâm
Dini açısından, ne yazık ki, küfre girmiĢ olduğu için, çok üzülmüĢ
durumdayım!
Sayfanın sonunda da görüldüğü gibi, Atatürk‟ü tanrılaĢtıranların her
birinin de, Ģüphe yok ki, benzer Ģekilde, aynı kategoride oldukları, bunun
üzüntü verici olduğu Ģüphesizdir.


. NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mavi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünya düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)”
YA DA YENĠ MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç
dolu, gerildikçe gerilir. / Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. /
Anıtkabre gidip de yürekten baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü
cahil için / Devrimi çiğneyecek ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç
Türk‟te bir kere bir Atatürk dirilir. / Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan
kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)”
YA DA CANKAYA: “Bir ebedi güneĢle / Burada doğdu Gazi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı
mazi. / Burada erdi Musa; /Buradan uçtu Ġsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, /
Ne mucize, ne füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).”
ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e Tanrının bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an
/ Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu millet öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba /
Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran
Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan /
Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezeli, feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın
arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün
tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler / Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler
(Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab'ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu
https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
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Bu Bayan, Ġslâm Dini hükümlerine göre, ne yazık ki, küfre girmiĢ
bulunmaktadır!

Gençliğimde çay suyu dökülerek, el ve bacaklarımın yanmasından
sonra, yanmanın ilk acısını o sıralarda duymuĢ olduğum için olacak ki, Ģimdi
her Cehhennem sözünü duyduğumda, o yanık acılarını ye-niden yaĢıyorum
da, bu yüzden, ne zaman böyle îtikatsız kimseleri görsem, o kadar
üzülüyorum ki, bir bilseniz!
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Hiç akıllı bir insan, ateĢ azâbından kurtuluĢa çağıran bir sesten rahatsız olur mu?
Allah (CC) akıl denen nîmeti niçin vermiĢ? Değerlendirmek gerekmiyor mu?
Anlayamıyorum!

Hele hele, yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, Ezan‟dan rahatsız
olduğu için, „Dinsizler çoğalmalı!590„ diyen bir bayanın sözü ile Ezan
sesinden rahatsız olduğu için, suç duyurusunda bulunan bayanın davranıĢları
da, beni o kadar üzmüĢ bulunuyor ki! Bayanların bu söz ve davranıĢlarının
da, îmânî birer tehlike taĢıyıp taĢımadığını, siz düĢününüz, bakalım!
Bu bilgiler ıĢığında çok basit bir tanım olarak, mü‟minin kalbindeki
inançla ilgili zenginlik, aydınlık ve olumluluğa îman; kâfirin kalbindeki
olumsuzlığa ve karanlığa îmansızlık denir. Îmanlılık ile îmansızlık insanın,
ruhsal dünyâsında olduğu gibi, maddî bünyesinde de, bilimsel olarak, gözle
görülebilir derecede etkiler591 meydana getirmektedir592.

590
Memurlar.net, Artık Dinsizler Çoğalmalı' Perihan Mağden/Radikal,Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://forum.memurlar.net/konu/494028/, En Son EriĢim Târih: 11.12.2016.
591
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
592
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
27.06.2013.
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Bugün bu gibi îmanlı Anadolu Halkımız‟ın yüzleri suyu hürmetine Allah (CC)
yurdumuzu bize bağıĢlamıĢ bulunuyor ve de bu sebeple nîmetleniyoruz…

Tehlikeli Sevgiler593
En ileri derecesi aĢk olan, sevgide kiĢinin, sevdiğinde / sevdiklerinde
fâni olma özelliği vardır. Fâni olmak demek, kiĢinin sevdiği kiĢiyle, baĢka bir
ifâdeyle, sevdiği kiĢinin her türlü hayat felsefesiyle, mânevî olarak,
bütünleĢmek, her türlü hususta, tek vücut gibi olmak demektir. Onun için
mü‟minler, tek vücut gibidirler, yalnızca birbirle-rini ve Allah ve Resülünü
severler… Bu kadar üstün özellikle oldukları için, dünyâda mü‟minlerin
sayısı nispeten azdır.

593
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Ġnönü Ve Hempaları‟nın maddî ve mânevî câhilleĢtirme gayretleriyle, en son
örneğini paralel yapı organizayonuda gödüğümüz gib, düĢmanlar içimize daha çok
tarikatlar, dini kuluĢlar gibi vâsıtalarla girerek insanlarımızı bozmaya, zehirlemeye
çalıĢmıĢlardır. Ama bereket versin ki Ġslâmî Ġstikâmeti Ve Îtikatları düzgün olan
Mehmed Zahid Kotku, Sami Efendi ve Mahmut Efendi gibi gerçekten Ġslâm ve
tasavufu gâye edinmiĢ mürĢitler de, Vatan ve Milletine düĢkün insanların
yetiĢmelerine gayret sarfetmiĢlerdir. Bunları inkâr edemeyiz!

AĢağıdaki âyetleri lütfen gözden geçiriniz!
“Allah‟a ve Âhiret Günü‟ne inanan bir milletin, babaları, oğulları,
kardeĢleri yâhut akrabaları da olsa, Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla
dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmıĢ ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiĢtir. Onları, altlarından
ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan
râzı olmuĢ, onlar da O‟ndan râzı olmuĢlardır. ĠĢte onlar Allah‟ın hizbi
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(dininin yardımcıları)dir. Ġyi bil ki, kurtuluĢa ulaĢacak olanlar, Allah‟ın
hizbidir-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu her
kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur, ancak onlardan bir korunma
yapmanız baĢkadır. Bununla berâber Allah sizi kendisinden korunmanız
husûsunda uyarır. Nihâyet gidiĢ Allah‟adır-Â. Ġmrân Sû-resi, âyet 28”
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir.
Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
“Ey inananlar! Benim de düĢmanım, sizin de düĢmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz
Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan sürüp)
çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz. Eğer benim yolumda
savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi
gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her Ģeyi
bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur-Mümtehine
Sûresi, âyet 1”
“Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran,
düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası ne kötü bir
yerdir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
“Muhammed Allah‟ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere
karĢı çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa varırken, secde
ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerin
izinden niĢanları vardır. Bu, onların Tevrat‟taki vasıflarıdır. Ġncil‟deki
vasıfları da Ģöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmıĢ, gittikçe onu
kuvvetlendirerek kalınlaĢmıĢ, gövdesi üzerine dikilmiĢ bir ekine benzerler ki
bu, ziraatçıların da hoĢuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp
kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi iĢler yapanlara
mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiĢtir-Fetih Sû-resi, âyet 29”
“Bir gün, Müslümanlardan biri Muaz (RA¥)‟a:
“– Ben seni Allah için seviyorum, der.”
“Bunun üzerine Muaz (RA) ona:

¥

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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“– Seni müjdelerim. Zirâ Peygamber Efendimiz‟in Ģöyle buyurduğunu
iĢittim.”
“Kıyâmet gününde bir grup insana rahat edecekleri yerler hazırlanır.
Bunların yüzü ayın on dördü gibidir. Ġnsanlar dehĢete kapılır, onlar kapılmazlar.
Ġnsanlar korkuya düĢer, onlar düĢmezler. ĠĢte onlar, Allah‟ın sevgili kullarıdır ki:
onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”
– “Ya Resulüllah! Onlar kimlerdir? diye sorulduğunda, Peygamberimiz Ģöyle
buyurdular:
“– Onlar, Allah için birbirlerini seven kimselerdir.”
Allah Mûsâ Peygambere Ģöyle vahyetmiĢtir:
“Ey Mûsâ! Zâlimlerin evlerine varma, dünyâya bağlı olanları sevme,
bunların hastalarına ziyâret etme, öldüklerinde cenâzelerine gitme. Zirâ onlar benim
düĢmanımdır.”
Evet!
Eğer Ġslâm‟a inanıyorsak, yaptığımız her Ģeyi, Allah (CC) rızâsı için yapmalı,
vazgeçtiğimiz Ģeylerden de, sırf Allah (CC) rızâsı için vazgeçmeliyiz. Yâni bütün
gâyemiz, Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak olmalıdır!
Gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına
karĢı beslenen sevgi, S ile temsil edilirse bu tanım:
S=“Gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat
tarzlarına karĢı beslenen sevgi” olur.
Gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına
karĢı beslenen, sevginin tehlikesi, burada en kolay bir Ģekilde, Matematik
metotlardan faydalanarak anlatılabilir.
ġöyle ki, îmanlı bir Müslümanın kulluğuna iliĢkin olan, mü‟minliği,
onun Îmân ve amelleriyle, aĢağıdaki Ģekilde, temsil edilebilir:
Mü‟min=(Îman+ameller=(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+)
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Buradaki rakamlar, kiĢi tarafından kazanılan, kulluk diyebileceğimiz,
günah ve sevapları göstermektedir. Yâni numaralar, meselâ 3=Oruç turmak
veyâ 8=Sadaka vermek veyâhut da 4=Hırsızlık yap-mak, 9=Gıybet etmek
gibi, ayrı ayrı, hayırlı ya da hayırsız amelleri temsil etmektedir. Görüldüğü
gibi, bir mü‟min, îmanlı olan fakat sevap olan amellerin yanında, kendisini,
günahlardan da koruyamayan, bir Müslüman demektir.
Konudan fazla uzaklaĢmamak için, hemen sonucu söylemek
gerekirse, gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına
karĢı beslenen sevgi, Matematikte diğer terimlerin çarpılması iĢlemi gibi etki
eder. Mü‟minin Îman ve amellerini Matematikteki diğer terimleri yerine
koyarsanız, bâtıla gösterilen sevgi, aĢağıda görüldüğü gibi, Mü‟minin Îman
ve amellerinin bu sevgi ile çarpılması demektir. Matematikte diğer terimlerin
sıfır ile çarpılması iĢlemi bütün çarpımları sıfır ettiği bilindiğine göre çarpım
sonunda:
Mü‟min Çarpı ĠĢâreti S=(Îman+ameller Çarpı ĠĢâreti S
=(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…)Çarpı ĠĢâreti S
ya da
Mü‟minXS=(Îman+amellerXS=(Îman+1+2+3+4+5+6+7+8+9+…)X
0=0 sonucu elde edilir. Yorumu tekrarlamak gerekirse, gayrımüslim ve
emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına karĢı beslenen sevgi,
Matematikte çarpım etkisinde görüldüğü gibi Mü‟minin Îman ve amellerini
sıfırlamaktadır.
ġimdi, yukarıdaki âyetlere bakarak, Hristiyan ve Yahûdilere veyâ
gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına karĢı
sevgi ve bağlılık gösteren, onları dost edinenlerin gelecekteki durumları,
tahmin edilemez mi?
Buna ne dersiniz?
Âyetleri tekrar gözden geçirir de “Kâfirleri dost edinen, Allah‟ın
dostluğunu bırakmıĢ olur” veyâ “… Ġçinizden her kim onlara yardaklık
ederse, muhakkak o da onlardandır” veyâhut da “… kâfirleri dost edinmesin
ve onu her kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur” gibi Ġlâhî tehditlerinin
bir temsili iĢte bu Matematiksel çarpım gibidir. Çift çift yaratılanlara iliĢkin
âyeler gereğince, insandaki mânevi dönüĢüm Matematikteki maddi dönüĢüm
gibidir.

698
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu sonuç, Îlâhî açıdan, önceki Ġslâmî kimliğin gitmiĢ olduğunun, yâni
sevilen, takdir edilen, insanların mânevî kimliklerine bir baĢlangıç yapılmıĢ
olduğunun bi temsilidir. BaĢka bir ifâdeyle, bu yeni kimlik demek, mânevî
açıdan, artık baĢka bir kimlikte bir insan demektir.
Bu insan, bu kimliğe nasıl gelmiĢtir?
Bu kiĢi, bu kimliğe, Allâhü Teâlâ‟nın kendisine düĢman bildiği ve
mü‟minlere bu Ģekilde duyurmuĢ olduğu, Hristiyan ve Yahûdilere veyâ
gayrımüslim ve emperyalistlere ve onların âdet ve hayat tarzlarına karĢı,
beslemiĢ olduğu sevgi ve dostluk nedeniyle, Allâhü Teâlâ‟nın onu onlardan
sayması ve onda ona uygun gelecek Ģekilde bir dönüĢümü yapmasıyla /
yaratmasıyla dönüĢmüĢtür. Kısacası kiĢi, önce mü‟min ruhluyken, bundan
sonra, öyle olur ki, zamanla dönüĢe dönüĢe, tâ varır Hans ya da George ruhlu
birisi olur, Allah korusun!
ġimdi tekrar, özetlemek gerekirse, bir Müslümanın bile bile küfrü
tercih etmesinin dıĢında, farkında olmadan gelen, iki büyük tehlikeden birisi,
farkında olmadan îmânî açıdan tehlikeli bir söz söylemesi, ikincisi de özüne
zıt düĢecek Ģekilde594, küfr ehline595 duyulan sevgidir596.
Yukarıda, küfrün ne olduğu ve tehlikesi hakkında, bilgilendikten
sonra, Ģimdi burada, bunca tecrübelerle, ancak yeni idrak etmiĢ olduğum,
geçmiĢteki bir hâtıramdan, alınması gerekli dersler olduğuna inanıyorum…
Konu aslında, Nuriye Hanım Teyze‟de gözlemlemiĢ olduğum, bir
hâtıramdır. Günümüz yaĢamındaki ibretli zıtlıkları izlerken, belki bir iĢe
yarar diye, yeni hatırladığım, bu hâtıramı da geleceğe not düĢmeden
edemedim…
Gerçeklerin Duyurulması
Bendeniz, gerçekleri araĢtırmaya, adapte olmuĢ birisiyim. Bu
nedenle, gerçeklerin her ne zaman dile getirilmesi, gerçek nedir bilmeyenlere
594
Temiz, M., ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
595
Temiz, M., Evreni Ayakta Tutan Kavram Sevmek ya da Sevgi, Cömertçe Harcanan ve Bilinçsiz
Kullanıldığında Tehlikesi Çok Büyük Olan En Güzel Kelime, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2013.
596
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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oldukça acı vermektedir. Bu husûsu bâzen, “Gerçekler öldürücüdür” cümlesi
ile de ifâde edebiliriz.
Gerçeklerle ilgili sözleri hiç geçemiyorum, doğrusu! Gerçekçi olmak
için, önce buna istekli ve hazır olmalı, insan… Bu nedenle Rabindranath
Tagore‟un, “Arkanı GüneĢ‟e çevirme, gölgen önüne düĢer…” sözü o kadar
anlamlı ki!
Bir düĢün bakalım! Bugün Ġslâm‟dan nasipleri olmayanlar, hayâtın
kaypaklıklarından nemalanmak için, yalan-bazlı karanlıklara, yâni bilgisizlik
ve gerçekdıĢılıklara doğru yönelmemiĢler midirler?
Türkiye politikacılarından birisinin yolu, bir Hac mevsiminde, her
nasılsa, Cidde‟ye düĢüyor. Ama gelgör ki adam, o fırsattan istifâde edecek
yerde, kendisine yapılan hacılık teklifini, „iyi adam olurum da belki kötü
iĢlerden el çekmek zorunda olurum‟ endiĢesiyle, hacı olmayı reddetmiĢtir597.
Bu davranıĢ iĢte, karanlığın insan üzerindeki fonksi-yonel özelliklerindendir.
Cenap ġehabeddin‟in, “Gerçekleri GüneĢ‟e benzetirler doğrudur, gözlerimizi
yakarlar korkusu ile çok defâ bakamayız” sözünün de iĢâret ettiği gibi, önce
ıĢığın ne olduğunu öğrenip bilemediğinden, bu iĢe istekli hazır ve niyetli olup
yönelmediği için, adamcağız, karanlığın câzibesinden kendini kurtarıp da,
ıĢığa adapte olamamıĢ, iĢte görüyorsunuz.
Kötümserlikten tutunuz da, her türlü bâtıl (gerçekdıĢı) olayların hepsi,
ıĢığı bilip öğrenmeden önce598, karanlıklarla baĢlayıp, devamlı karanlık
ortamlarda bocalayanlar için, onların dörünüp dolaĢtıkları or-tamlardır.
Bunların kötümserlerini, Sydney 3. Harris, gerçekçilere nispetle, bakınız nasıl
târif ediyor:
“Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ıĢığı görür,
gerçekci ise, tünelle birlikte, ıĢığı hem de gelecek treni görür”
Karanlık ortamların insanlarında, kötümserlikten baĢka, daha neler
yok, neler… Örneğin ideolojinin en önemli meyvelerinden olan, yalan-bazlı
algı üretimi, kutuplaĢtırma, sloganlaĢtırma ve tarafgirliğe ne dersiniz?
Meselâ Charles Caleb Colton tarafgirliği, gerçeğin en büyük düĢmanı olarak
tanımlamıĢtır599.
Denis Diderot, ne diyor biliyor musunuz?

Bu politikacı bugün hayattadır.
Temiz, M., Göz Ve IĢık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GÖZ%20VE%20IġIK.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/GÖZ%20VE%20IġIK.docx,
En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
599
“Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düĢmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaĢı da alçak
gönüllülüktür, Charles Caleb Colton”
597
598
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“Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğin ise sonsuzdur” Öyle ki,
Denis Diderot, çok güzel ifâde etmiĢ:
“Güler yüzle söylenen bir yalanı, bir anda yuttuğumuz hâlde; acı
gerçeği ancak damla damla yutarız.”
ĠĢte gerçek, öyle bir özelliktedir ki, Emile Zola‟nın dediği
gibi,”Gerçeği yer altına gömseniz bile, o yine büyüyerek patlayacak ve her
Ģeyi yok edecektir.”
Onun için bugün de, bütün hızıyla aynen uygulandığı gibi, karanlık
ruhluların en önemli görevleri, Fitus Livius‟un, “Gerçek, çoğu zaman
karartılır fakat hiçbir zaman sönmez” sözüyle de desteklendiği üzere,
yalanbazlı algılarla, gerçekleri karartmaktır…
Konuyu Friedrich Nietzsche‟in “Bir insanın kendine karĢı en büyük
ödevi, gerçeği keĢfetmektir” sözüyle bitirmeden önce, Henry Huxley‟in:
“Benim iĢim, beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin
düĢüncelerime uygunluğunu sağlamak değil” sözünü de unutmamak
gerekiyor, burada…
Herbert George Wells, “Gerçeği her zaman savunun, anlayan olmasa
bile, vicdanınıza karĢı hesap vermekten kurtulursunuz” diyor…
Gerçeklerin ıĢıklarının her tarafı aydınlattığını göstermek için,
gerçeklikle ilgili olarak bu kadar dil dökdükten sonra, insanın aklına, hemen,
Ģu soru gelmiyor mu? ĠĢte o soru:
Bugün maddî ve mânevî âlemlere iliĢkin en büyük gerçeklik deryâsı
nedir? ĠĢte bunun cevâbı:

Kur‟an Ve Ġki Evren
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf
Bilim, Kur‟an, Ġnsan Ve Nanoteknoloji
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM,%20KUR‟AN,%20ĠNSAN%20VE%20NANOTEK
NOLOJĠ.pdf
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Ġstikâmetimiz Kur‟an Yolu, “Bilim+Gönül” Sembolizmi
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM
.pdf
Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.
pdf
Kur‟an, Bilim ve Zaman
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&ved=0CBsQFjAAahUKEwibrbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim
%2FKur%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%252
0Einstein%2520ile%2520Trabzon%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259
Funo%25C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2
qGNcdqmEipXl6gP4pC0pXr8Q
YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir
ġey Olabilir mi?
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20
MĠ%20%20OLMUġ.pdf
Eski Türkiye‟de Kur‟an Eğitimi
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20KUR‟ÂN%20EĞĠTĠMĠ.pdf
Kur‟an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara‟lı Behram
KurĢunoğlu
http://gayalo.net/dosyalar/Kur‟an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein
%20Ġle%20Trabzon-Çaykara‟lı%20Behram%20KurĢunoğlu.pdf,
Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20
MAURĠCE%20BÉJART.pdf
Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%
20BĠLĠM%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf
Ku‟ân‟ı Kerîm
http://mtemiz.com/bilim/KU‟ÂN-I%20KERÎM.pdf

Dünyâ ve Âhiret‟e iliĢkin, maddî ve mânevî âlemlere âit, en büyük

gerçeklik deryâsı, Kur‟an‟dır. Kur‟an ve onun gönderildiği, Ġslâm Dini‟ni
sâhiplenen, Müslümanların hak sayfasındaki gerçek bilgileri, ancak Kur‟an
ve Ġslâmî bilgilere, yânî kısaca söylemek gerekirse, „ilme‟ vâkıf olmaları
oranındadır.
Tekrarlamakta fayda vardır. Burada „Ġlim‟ kavramından kast edilen
hususlar, maddî ve mânevi her türlü bilgileri, yâni dünyevî ve uhrevî bilgileri,
baĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, bilim ile birlikte, Peygamberimiz
(SAV)me gönderilmiĢ bulunan vahyî bilgileri içermektedir.
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Bugünkü dünyâlaĢmıĢların her biri tarafından uydurularak üretilmiĢ,
günümüzde çoğu devletlerin rağbet ettiği, gerçekdıĢı nefsî, taraflı tanımlar da
vardır. Bunlara gerçek bilgi denemez; gerçekdıĢı birikimler ya da tam
kavramı veyâ terimi ile ifâde etmek gerekirse, bâtıl bilgiler demek
mümkündür. Bu birikimler, insanların madî çıkar ve nefsî duygularının bir
üretim birkimidir. Onun için bugün gerçeklerden en fazla uzak olanlar,
Kur‟an ve Ġslâm‟dan nasipleri olmayan, Ġslâm DüĢmanlığı yapanlardır.
Dolayısıyla, burada Hz Ali (RA)‟ın, “Gerçeği, insanların ölçüleri ile değil;
insanları, gerçeğin ölçüsü ile tanıyınız” Ģeklindeki sözüne katılmamak
mümkün mü?
Napoleon Bonaparte‟ın, “Gerçekler büyük ruhlu insanları besler,
küçükleri yaralar” sözüne bakılırsa, Ģu dünyâda bu gün, Ġslâm ve Ku‟an‟ın
kimleri, hangi emperyalist canavarlaĢ devletleri yaraladığını görmüyor
muyuz? Çünkü düĢünsenize bir kere, yaĢamları boyunca karanlık ortamların
dehlizlerinde bocalayanlarda, büyük ruh ne gezer?
ĠĢte Ģimdi Ģuna hemen inanınız ki, büyük ruhlu insanlar, âlemlerin
sigortası olan mü‟minlerden600 baĢkası değildir.
Özel Tercihler
Kimilerinin hayvan severliği tercih etmesi gibi, bendeniz de, insan
sevgisini tercih etmiĢtim ya, emekli olur olmaz.
ĠĢte dolayısıyla ben de, bu sevginin bizlere yüklemiĢ olduğu, „emr-i
bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği tavsiye kötülükten sakındırma‟
sözleriyle bildirilmiĢ olan, görevim sebebiyle, iyi bildiğim her Ģeyi, avazım
yettiği kadar, bütün insanlığa duyurmak zorundayım; Millet ve
Memleketimiz, birlik ve berâberliğimiz için, mahzurlu gördüklerime ise,
tavrımı da koyarak, tabiatıyla! Bu görevin için de aynı zamanda, hayvan
severliği de yok değil, elbette!
Mâdem ki, herkes kendi payına düĢeni yapıyor; o zaman, böyle bir
durum karĢısında, ben de, hissiyata kapılmadan, ancak gerçeklere dayalı
olarak, diyorum ki:
YapmıĢ olduğumuz, bu görevimizden yalnızca beklentimiz “Kızım
sana sölüyorum, gelinim sen anla!” mantığındaki beklenti kadardır…
600
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim
Târihi, 1.05.2014.
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Bundan sonrası, görevimizin dıĢında olan bir durumdur… Gerisi ancak,
Allah‟ın (CC) bileceği bir iĢtir… Allah (CC) dilerse, neler olmaz ki?
Yalnız bu görevin yapılmasının, en önemli faydası nedir, biliyor
musunuz? Ya da tersinden soracak olursak, bu görev yapılmamıĢ olsa, neler
olur?
Özet olarak bu tür, „Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker„ görevlerinin
toplum tarafından çoğunlukla yapılmaması, Lut Kavmi‟nin uğradığı gibi,
felâketlere dâvetiye çıkarması açısından, tehlikelidir601 Dolayısıyla, „Emri Bil
Mâruf Nehyi Anil Münker„ görevini önemseyerek yapan mü‟minler bu
yüzden, Evren ve canlıların sigortası ya da velînîmeti602 olma özelliğini
taĢırlar.
Ġslâmî Ġstikâmeti Bozan Tehlikeli Sözlere Örnekler
BaĢlıktaki „tehlikeli sözlerden‟ kast edilen husus, söylendiğinde,
kiĢiyi, îmânî açıdan, tehlikeye sokan ya da îmânından eden, söz ve
durumlardır.
Meselâ aĢağıdaki Ģarkı sözlerinin her biri, baĢtan sona, hep küfür
kokmaktadır… Vay hâlimize vay! Bunları dinleyip zevk alanların hâlleri de,
elbette, baĢka değil, ayrıca!
- “Cennetim sensiz ise, ben Cennet‟i neyleyim… Tanrı kulunu hiç
unutur mu? Seninle Cehennnem ödüldür bana, sensiz Cennet bile sürgün
sayılır... Yıkılsın câmiler, açılsın meyhâneler…
- “.... Ġlâhımsın, sevgilimsin. Sensiz yalnız sensiz içim, GözyaĢlarım
senin için...
- Tapınağımsın duygularımın…
- Tapılacak kadınsın…
- Ben taptıkça o hepten kaçar gider...
- Gözümü karartıp yeniden taptığımda,
- Gerçeklere tapıyorum, meseleyi kapıyorum…

601
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com
602
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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Tehlikeli sözlerle, sapık ya da küfr ehlini sevmeye kayan, iĢlerle
meĢgul olmak aynen, tehlikeli sınırlarda ya da sarp kayalık ve uçurumlarda
dolaĢmak gibi, tehlikelidir.
Bir insan, eğer bir uçurumun tam ucuna varmaya niyetli ise, onun o
noktaya varabilmesi için o kiĢinin, ayaklarını yerine göre, sağlam yerlere
basmak duyarlılığında ve zorunda olması gerekmiyor mu?
Bu pozisyondaki bir insan, elbette ki gerekirse, basacağı yerleri,
basmadan önce, göz ve ayakları ile yoklayıp, eğer sağlamsa basıp ilerlemeye
veyâ sağdan-soldan tutunup, bâzen de örneğin meselâ eğilerek, her adımda
basacağı yerleri sağlamlaĢtırıp ilerlemek zorundadır. Uçurumun tam tepe
ucuna yaklaĢtığında ise, onun aĢağısına doğru gözü kararmadan, baĢı, gözü
dönmeden, dikkatle bakmak için de, ayrıca son derece, bir hassasiyet içinde
de olur, değil mi?
Akıllı bir insan, örneğin doksan derece eğimli, 300-500 metre ya da
daha fazla derinlikli bir kayadan oluĢan, bir uçurumun tam ucuna
yaklaĢırken, adımlarını o kadar dikkatli atar ki, aslında… Bu konuda çok
dikkatli olması, her Ģeyden önce, kendi hayatî menfaati için gereklidir,
çünkü... Bu bir akıllılık iĢi değil midir?
Bütün bu duyarlılık ve /veyâ hassâsiyetler, elbette ki, insanların hayat
ve yaĢamının bir zarara uğramaması içindir. Bir insanın, Ģu üç günlük yaĢam
için, gösterdiği böyle bir çabayı, ebedî saadetinin gerek ve yeter Ģartı olan,
îmanının muhafazası için, aklının kenarından bile geçirmemesi kadar, gâflet
ve duyarsızlığı, tahmin edemiyorum, doğrusu!
Elbette ki, akıldan noksan ya da son derece aptal olan, bir kimseden
ya da küçük bir çocuktan, uçurumun ucuna yaklaĢırken, bu îtinalı ve
tedbirleri uygulaması beklenemez, değil mi?
Doğruyu söylemek gerekirse, îmânî açıdan sözlerin seçimi de, iĢte
böyle bir îtinâ ister!
Eğer böyle bir îmânî tehlike meydana gelmiĢse, sonunda îman gitmiĢ
olduğu / olacağı için, o zaman, ibâdetlerin kıymeti yok hükmüne geçer /
geçmektedir. Ama îman nîmeti içinde olan bir insan için, ilk önemli olan
husus da, îmanla donatılmıĢ demek olan, Ġslâmî Ġstikâmet‟in korunması
gerekliliğidir.
ġu son yıllarda, özellikle Ġnönü Zihniyeti içinde olmak üzere, sapık ve
sapıklıkları daha çok gördükçe, birkimlerimin ıĢığı altında, yeni yeni daha
çok, deneyim ve tecrübe kazanmıĢ bulunuyorum ki bu durum benim için bir
açıdan, çoğu teorik olan bilgilerimin, bilimsel bilgilere dönüĢümünü
sağlamakta, îmanımı ise, taklidi îmandan tahkikî îmana dönüĢtürmekte, ama
diğer bir açıdan ise, görmekte olduğum, yâni inceliklerine vâkıf olduğum,
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arkadaĢlarımı da içeren, acınacak durumlar da, beni beklemediğim
üzüntülere sokmaktadır, ne yazık ki!
Nuriye Hanım Teyze
Biliyorsunuz Ġslâmî Ġstikâmet, olmzsa olmazlardandır; ebedî
mutluluğun gerek ve yeter Ģartıdır.
Bu nedenle burada, Ġslâmî Ġstikâmetin ne olduğunu, Ģimdi geçmiĢten
bir örnekle açıklamanın gerekli olduğunu hissediyorum. Örnek olarak da,
gençlik yıllarında tanıdığım, bir Hanım Efendi‟yi vermek istiyorum. Belki
ameli az olabilir, ama onun bir davranıĢındaki ölçüyü, yıllarca sonra, hele
hele Ģu son yıllarda gittikçe artan, ilmî ve bilimsel birikimim, yeni yeni
kazandığım, deneyim ve tecrübelerim sâyesinde, sapık ve sapıklıkları da daha
yakından gördükçe, yeni farkına vararak, daha çok değerlendirip, takdir
etmeye baĢlamıĢ bulunuyorum. Öyle ki, bu yönüyle de yeniden gözümde
büyümeye baĢlayan, bu Hanım Efendi, elbetteki Nuriye Hanım
Teyzeciğim‟den baĢkası değildi603.
Nuriye Hanım Teyze ile beni, kızına ders çalıĢtırmak amacıyla, çok
sevip saydığım, Rahmetli Nuri Günay Hocam tanıĢtırmıĢtı… Nuri Bey, hem
Müdür Muavini ve hem de, aynı zamanda, okulun Kütüphâne Müdürü idi. O
beni aynı maksat için, daha çokları ile de tanıĢtırmıĢ bulunuyordu… Ben de
o görevleri, baĢarıyla, yerine getirdiğime inanıyorum…
Ayrıca, baĢka hocalar da beni evlerine götürürler, çocuklarına ders
çalıĢtırırdım… Örneğin, çocukların isimlerini unuttum, ama bir oğlu bir kızı
olan, Meliha Atasagon Hoca Hanımefendi de onlardan biriydi…
Nankörlüğün Ve / Veyâ Ġkiyüzlülüğün Zirversinde Olan Bir Zihniyet
http://mtemiz.com/bilim/NANKÖRLÜĞÜN%20VE%20%20VEYÂ%20ĠKĠY
ÜZLÜLÜĞÜN%20ZĠRVERSĠNDE%20OLAN%20BĠR%20ZĠHNĠYET.pdf
Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak
Görmek Ġsteyenler,
http://mtemiz.com/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%
20VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf

603
Kahraman Bir Müslüman-Türk Annesi Daha Uçup Gitti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Kahraman%20Bir%20Müslüman%20%20Türk%20Annesi%20Daha%20Uçup%20Gitti%20-%20ÖLÜM-I.pdf, En Son EriĢim Târihi, 01.12.2016.
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Meliha Atasagon Hoca Hanımefendi‟nin bana, ayrıca çoğu
hususlarda da, çok ilgi ve yardımı olmuĢtur… ġimdi bunları, insanlık îcâbı
olarak, geleceğe not düĢmem gerektiğine inanıyorım… Meselâ bir gün bana
Doktor, Cantrex adlı 8 adet iğne yazmıĢtı. O zamanın parasıyla bunlar,
aklımda kaldığına göre, ya 112,5 T.L. veyâ 117 T.L. tutmuĢtu… O iğneleri
vurdurmak için Atasagon Hocam Hanımefendi beni, o zaman Ģehir içinde
bulunan, Kolej‟in karĢısındaki bir kuruluĢa göndermiĢ, böylece iğneleri
vuruldurmama yardımcı olmuĢ, bu sâyede bir ücret ödememiĢtim…
Bugün, en çok hayıflandığım bir konu var ki, o da gerek hocalarımı ve
gerekse, Nuriye Hanım Teyze gibi, diğer kıymetli tanıdıklarımı, yeterince
ziyâret ederek, gönüllerini alamayıĢım olmuĢtur. Bunun en büyük nedeni ise,
Ģu her zaman bahsetmekte olduğum, sağ ve sola çöreklenmiĢ, Ġnönü Zihniyeti
var ya; iĢte o Zihniyettir!
Bu Zihniyet, tâ Üniversite‟nin ilk yıllarından beri, sırf arasıra namaz
kıldığımı keĢfetmelerinden dolayı, hep benimle yıllarca uğraĢıp
durmuĢlardır604. Bunlar yüzünden, çoğu zamanlarım, hep bunalımlarla
geçmiĢtir. Yukarıda bahsetmiĢ bulunduğum hasretlerimin giderilmesine de,
bu yüzden, pek fırsat bulamamıĢımdır. Bu konu için, Samsun‟a sık sık
gidebilmeye iliĢkin, vakit ayıramayıĢım da, yine aynı nedenden dolayıdır…
ĠĢte bu nedenlerden dolayı, enerjimin çoğunu, hep bunların Ģerlerinden
korunmaya harcamak zorunda kalmıĢımdır605…
Allâhü Teâlâ hepsinden rahmet ve yardımını esirgemesin! ġu anda
Nuri Hocam‟la Atasagon Hocam‟ın isimleri de, arasıra yapmakta olduğum,
duâlarımda geçmektedir, daha baĢkalarıyla birlikte, meĢelâ Nuriye Hanım
Teyze baĢta olmak üzere, Ġlkokul Hocam Âfet YaĢbala ve de Beyi Galip
YaĢbala gibi…

604
Temiz, M., Ġnönü Zulmü‟nden Üzerime Sıçrayan Örnekler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ‟NDEN%20ÜZERĠME%20SIÇRAYAN%20ÖRNEKLER.pdf
YA
DA
http://mtemiz.com.bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ‟NDEN%20ÜZERĠME%20SIÇRAYAN%20ÖRNEKLER.docx, En
Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
605
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf, En Son EriĢim
Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Galip YaĢbala Bey öğrencileri ile birlikte… Beni Lise‟nin Orta kısmına o
yazdırmıĢtı… EĢi Afet YaĢbala Ġlkokul öğretmenimdi. Allah (CC) hepsinden râzı
olsun!

Geleceğe Not DüĢmek
Bütün bunları, detaylıca, anlatmamın nedeni, geleceğe not düĢmek
içindir. Bunun maddî ve mânevî anlamları, faydaları vardır. Ben özellikle
burada bunların mânevî anlamından bahsetmek istiyorum, kısaca…
Allâhü Teâlâ, 14 asır öncesinden, Fussilet Sûresi‟nin 53. âyetinde
meâlen diyor ki, “Biz, zamanla, gerek606 maddî âlemde607, gerekse inanların
nefislerinde608, öyle geliĢmeler meydana getireceğiz ki609, bunlara
bakarak610, Kur‟an‟ın hak (gerçek) olduğunu, o zaman611 anlayacaksınız!”
Temiz, M., Kur‟an, Bilim, Zaman ve Einstein ile Trabzon-Çaykara‟lı Behram KurĢunoğlu,Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Kur‟an,%20Bilim,%20Zaman%20Ve%20Einstein%20Ġle%20TrabzonÇaykara‟lı%20Behram%20KurĢunoğlu.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
607
Temiz, M., Kur‟an, Bilim ve Zaman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwibrbAmd7
GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKur%25E2%2580%2599an%2C
%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%2520ile%2520Trabzon%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%25C4%259Flu.doc&ei=
kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2qGNcdqmEipXl6gP4pC0pXr8Q, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
608
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
606
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ĠĢte612 o âyet:
“Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi
göstereceğiz ki, Kur‟ân‟ın hak (gerçek) olduğu kendilerine açıkça belli olsun.
Senin Rab‟binin her Ģeye Ģâhit olması kâfi değil mi?”
ġimdi aklının kullanabilenler, örneğin Müzik Bilimi‟ni Kur‟an‟da
gören, Maurice Béjart ya da Kur‟an gerçeğini keĢfeden, Yvanne Ridley613
gibileri, „ufuklarda‟ ve „nefislerde‟ olan bu geliĢmelerin, Kur‟an tarafından
14 asır öncesinden bildirilmiĢ olan, delillerle bizzat yüzde yüz uyuĢtuğunu,
bilimsel olarak gördükleri için, buradan hareketle, Kur‟an‟ın gerçek
olduğunu, teslim ediyor ve biliyorlar. Bunlar sonunda da, Ġslâm‟a teslim
oluyorlar…
Bu gerçeklerden biri de Kıyâmet Günü, zerre miktarı dahî olsa, hak
ve bâtıl sayfalarındaki, herĢeyin iyi-kötü dökümünün yapılacağı ve
karĢılıklarının verileceği gerçeğidir. Geleceğe not düĢmemin sebeplerinden
birisi de iĢte bunun, „Emr-i Bi‟lma‟-ruf Ve Nehy-i Ani‟l-münker-Ġyiliği
yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ görevi nedeniyle,
duyurulmasının sağlanmasıdır.

609
Temiz, M., Kur‟an Ve Ġki Evren, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
610
Temiz, M., Bilim, Kur‟an, Ġnsan Ve Nanoteknoloji, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM,%20KUR‟AN,%20ĠNSAN%20VE%20NANOTEKNOLOJĠ.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM,%20KUR‟AN,%20ĠNSAN%20VE%20NANOTEKNOLOJĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
611
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
612
Temiz, M., Ġstikâmetimiz Kur‟an Yolu, “Bilim+Gönül” Sembolizmi, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
613
Temiz, M., Taliban‟a Esir DüĢen Yvanne Ridley Neden Müslüman Oldu?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.doc, En Son EriĢim Târihi,
05.05.2014.
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Bu ne zulüm ve ne rezâlet, Ey Ġnönü?
ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapan Ġnönü Zihniyeti‟ni hiç dile
getiremeyecek miyiz? Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize
tanıtmayacak mıyız? Bu zulümleri kapatmak isteyenleri de gelecek nesillere
tanıtmayacak mıyız?

Ya da Ģu soru, geleceğe not düĢmeyi, pek de açıklamıyor mu?
Gelecek nesiller, bugünkü insanları ve düĢüncelerini nasıl
anlayacaklar da, zamanlarındaki geliĢmeleri ve geçmiĢin tecrübelerini
kıyaslayarak, kendi gelecekleri hakkında, daha sağlam kararlar alabilecekler?
Bilmem, anlatabiliyor muyum?
Nuriye Hanım Teyze‟nin Rüyâsına BaĢlangıç
ġimdi asıl konumuza tekrar dönecek olursak:
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Nuriye Hanım Teyze, bir gün bana, ancak yeteri kadar tecrübe ve
bilgi birkiminden sonra, değerini yıllarca sonra, bu sıralarda, farkına vararak
anladığım, bir rüyâsını anlatmıĢtı:
Nuriye Hanım Teyze, anlattığına göre, oğlu da benim, o sırada, sınıf
arkadaĢım olan, bir bayan arkadaĢını rüyâsında görmüĢ… ArkadaĢının
soyadı Ģimdi de aklımda ama burada vermeyi, ahlâkî açıdan dolayı, uygun
görmüyorum!
Nuriye Hanım Teyze, rüyâsında bu bayan arkadaĢını uzaktan görmüĢ
ama bakınız nasıl görmüĢ?
Nuriye Hanım Teyze‟nin anlattığına göre bayan arkadaĢı nama-zı,
Kıble‟nin tam ters isitkâmetine dönük olarak, kılıyormuĢ…
ġimdi düyâlaĢmıĢ nesillerin, „Olsun, bunda ne var!‟ diyecekleri, her
hâlde çok açık, değil mi; ölçüsüzlüğün ve örneklerinin, bininin bir para
olduğu, Ģu günümüzde?

ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapan Ġnönü Zihniyeti‟ni hiç dile
getiremeyecek miyiz? Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize
tanıtmayacak mıyız? Bu zulümleri kapatmak isteyenleri de gelecek nesillere
tanıtmayacak mıyız?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUY
UZ.pdf
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ
%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf
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Bu umursamazlık, o zamanlar elbette, bende de vardı… Sanki bu, o
günlerde, yalnızca karĢı karĢıya gelindiğinde, konuĢulanların ötesine
geçmeyen, öyle çerez cinsinden, eften püften birer gündelik meselelerdendi, o
kadar… Ama dikkat ediniz!
Biz dünyâlı câhillere göre, eften püften gibi görülen bir olayı,
karĢımdaki Nuriye Hanım Teyze, ciddî bir mesele gibi anlatıyordu… Hiç
önemli olmasa, ne için anlatsındı, düĢünsenize bir kere!
Demek ki bu iĢ, kendisi için çok önemli idi ki, benim gibi gâfillere
bile, yüzlerce günlük meseleler içinden seçip, sırf onu anlatma ihtiyâcı
duymuĢtu, öyle ya!
Nuriye Hanım Teyze‟den kalan bu hâtırayı, tam noktalamadan önce,
olayların ve duyumların insandan insana farklılığının, onlarda uyaracağı ilgi
ve ĢaĢkınlık derecelerinin farklılığının, onların tecrübe ve bilgi
birkimimleriyle doğru orantılı olduğuna iliĢkin olarak, Ģimdi tam bu noktada,
anti parantez cinsinden anlatacağım, bir baĢka olayı “Tepkilerdeki
Farklılıklar” baĢlığıyla gündeme getirerek, konunun daha derinlemesine
anlaĢılmasınının sağlanacağını düĢünüyorum.

Bu altın pırlantası hocalarım da benim ve arkadaĢlarım gibi birer Ġnönü
kurbanıydılar… Ama altının parıltıları üzerlerinden henüz silinmemiĢti…
Nuri Günay Hocam (alltan ikinci sırada Sağdan gözlüklü). Resimde kendilerinde
okuduğum 16 Hocam dah bulunuyor…
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Tepkilerdeki Farklılıklar
Bilgisiz bulunulan, konular, genel olarak, özellikle gâfiller için, zâten
hep ilgisiz karĢılanır. Ġnsanoğlunun dıĢa karĢı olan tepkileri de ayrıca, bilgili
ya da bilgisiz oluĢuna göre, hep farklı farklı olmaktadır,
Bilenlerle bilmeyenlerin tepkilerinin farklılığına iliĢkin olan, bir örnek
mi istiyorsunuz?
ĠĢte size, bizzat Ģâhit olduğum, bir tânesi…
Bu anlatacağım olayın kahramanı, tabiatıyla Ģimdi benim gibi emekli
olan birisi… Bu kiĢi, Mühendislik Fakültesi‟nin Yönetim Kurulu‟nda birer
Yönetim Kurulu Üyesi olarak, yıllarca birlikte görev yaptığımız birisi…
Profesör olduğunu söylememe de gerek yok...
Hem de öyle birisi ki, ne zaman ikimiz birlikte yan yana göre-vimizin
baĢında olsak, örneğin Yönetim Kurulu toplantılarında onu, kendini ve
fikirlerini, sanki hep bana ve benim fikirlerime göre zıt olarak
konumlandırmıĢ durumda görürsünüz. Meselâ kurulda bir konuda ben,
„beyaz‟ desem, hiç düĢünmeden onun „siyah‟ diyeceğini ya da „siyah‟ desem,
onun „beyaz‟ diyeceğini, önceden hemen, yüzde doksanlara varan bir
doğrulukla, siz de kestirebilirsiniz! bu Bey Efendi, iĢte böyle bir kimse…
Yeri geldiğinde, bilmiyorum, kendi hesâbına ne gibi bir fayda
umuyorsa, beni, kendi arkadaĢlarına, bütün yönlerimle, tanıtmayı da hiç
ihmal etmeyen, bir yönü de vardı, ayrıca bu Bey Efendi‟nin…
Kısaca sizlere, Ġslâmî ve Kültürel câhillerimize, ne oldum delisi
sapıklarımıza, bir örnek olsun diye, tanıtmaya çalıĢtığım bu Ġnönü Zihniyetli
Yönetim Kurulu mesâi arkadaĢım, bir gün bir münâsebetle bendenize ne
desin beğenirsiniz!
Bu kiĢi, bir münâsebetle, demesin mi ki, “En büyük adâletsiz olan
Allah‟ın kendisi… Baksana Ģu insanların çektirdiklerine!”
Bilenler için, cehâletin büyüklüğüne bak, sen! Ama bilmeyenler için
ne diyelim!
Mâneviyatsız olduğunu bildiğim hâlde, onun bu sözüne o zaman dahî
çok ĢaĢmıĢ ve ĢaĢımıĢtım, tabiatıyla... Ama Allâhü Teâlâ‟yı, 99 Sıfat Ġsimleri
ile de, daha fazla tanımıĢ bulunduğum için, o güne göre bu bugün, daha da
fazla ĢaĢkınlık duyuyorum, doğrusu…
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Bakınız, bu örnekten de sezildiği gibi, bendeki ĢaĢkınlık derecelerinin
farklılığının da, bilgi birkimimle doğru orantılı olduğu, hiç dikkatlerinizi
çekmiyor mu, bilmem?
Demek ki, Ġslâmî ve Kültürel bilginin oluĢu ile hiç olmayıĢının,
insanın söz, fikir, tutum, davranıĢ ve inanıĢlarında, ne gibi farklı sonuçları
olduğu, açık olarak, hemen buradan da kolayca anlaĢılıbiliyor,
görüyorsunuz.
Bizzat o günkü bilgi birikimimin derecesini, doğrudan doğruya, o
günleri düĢünerek eksiksiz bir Ģekilde hatırlamak mümkün değildir. Ama
örneğin, “En büyük âdaletsiz olan Allah‟ın kendisi… Baksana Ģu insanların
çektirdiklerine!” biçimindeki spot süzünü hele bir düĢününüz!
Bu söze karĢı, o günkü ile bugünkü tepkimin, oldukça, farklı
oluĢundan, yâni sizin anlayacağınız, o sıralardakine göre, bugünkü mânevî
bilgi birikimimin derecesinin elbette daha fazla olduğunu, ayrıca, bu
olaydaki duygularımın da o güne göre, daha farklı ve fazla oluĢundan da,
kolayca çıkarabiliyorum…
Demek oluyor ki, insanoğlunun dıĢa karĢı olan, tepkileri de bilgili ya
da bilgisiz oluĢuna göre farklı farklı olmaktadır. Bu nedenle öneğin bir
câhilin, bütün mutluluk haklarını dünyâda kullanarak, dağına hiç bir zaman
kâr yağmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz… Buna karĢılık, dünyâda en
büyük sıkıntı ve huzursuzluğu çekenlerin ise, câhillerin, yâni hiç bir Ģey
bilmeyenlerin karĢılarındaki âlimlerin, baĢka bir ifâdeyle, bilenlerin
çektiklerini söyleyenler zâten, bu gerçekleri önceden ifâde etmiĢlerdir. Bu
gerçeği, bugün biz de biliyoruz ve de çapımıza göre de yaĢıyor,
görüyorsunuz!
ĠĢte, örnek açıkça ortada…
Ġslâmî ve Kültürel bilgi birikimi bakımından sıfır olan bir kimse, kılı
bile kıpırdamadan, “En büyük âdaletsiz olan Allah‟ın kendisi… Baksana Ģu
insanların çektirdiklerine!” Ģeklinde uluorta söz sarf edebiliyorken, az ya da
çok, Ġslâmî ve Kültürel bilgi birikimine sâhip olan bir baĢkası, birikimi ile
orantılı olacak Ģekilde, yine az ya da çok, bir tepki vermek zorunda
bulunmaktadır.
Bu durum bir bilimsel sonucu göstermektedir… VarmıĢ olduğumuz
sonucu soru biçiminde Ģu Ģekilde aksettirebilir miyiz, bilmem?
Allah‟ın (CC) ve O‟nun yarattıkları hakkındaki murâdını, emir ve
yasaklarını bilenlerle bilmeyenler614, hiç bir olur mu?
614
Temiz, M, Bilgi Noksanlığı - Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014 /
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Türkiye‟deki dinli, dinsiz fraksiyonları, cemiyet ve cemaatleri,
ilericileri-gericileri, sosyetik veyâ köy âdetlerini, sosyalistleri, ulusalcıları,
solcuları, sağ ve soldaki Ġnönücüleri, Batı hayâtı için, yanıp tutuĢan
Batıcıları, Batı kulüpçülerini ya da hümanistçileri vs., ayrıca, bütün bunların
büyük bir kısmının seviye ve karakteristiklerini, karınca karârınca oldukça
iyi bilip tanıdığım için, bütün bu açıklamalarımı okuyan, câhiller içinde, beni
tanıyanlardan bâzılarının “Mustafa, amma da gerici (!) olmuĢ”,
tanımayanlardan ise, “Bu adam da tam gericiymiĢ (!)” diyeceklerini adım
gibi biliyorum615…

http://www.incisozluk.com.tr/w/japonbilim-adamlar%C4%B1-allah%C4%B1nvarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-kan%C4%B1tlad%C4%B1/

(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm)
615
Temiz, M., 21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim? Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.docx, En Son EriĢim Târihi:
07.02.2015.
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Bilim, Kur‟an, Ġnsan Ve Nanoteknoloji
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM,%20KUR‟AN,%20ĠNSAN%20VE%
20NANOTEKNOLOJĠ.pdf
Hayal Âlemi, Ġllâ Ġlim, Ġllâ Ġlim
http://mtemiz.com/bilim/HAYAL%20ÂLEMĠ.pdf
Ġlim Yolundaki Tehlikeler, AĢırılıklar
http://mtemiz.com/bilim/ĠLĠM%20YOLUNDAKĠ%20TEHLĠKELER
.pdf
Ama onlar bilmiyorlar ki, Mustafa onların bu câhilliklerini, gerçek
ilericiliği bilimsel ve ilmî olarak öğrenip kavrayıp ve hazmettikten sonra,
yalnızca varmıĢ olduğu bilimsel sonuçları sizlere ifâde etmektedir616.
Gerçi bu Zihniyet, “bilim bilim, bilim…” diye onu çok güzel bir
Ģekilde istismar ettikleri hâlde, onun sonuçlarına da kulak asmazlar;
gerçeklere sezdiklerinde hemen teğet gerçerler; tıpkı “Atatürk, Atatürk,
Atatürk…” diye her tarafı velveleye verdikleri hâlde, sonuçta Ermeni
seviciliği ve PKK‟da karar kıldıkları gibi… Eğer bilime îtibar eden bir
tarafları olsaydı, zâten baĢta Ġslâm DüĢmanlığı yapmazlardı. Çünkü bu gün
her kes bilmektedir ki, bugün bilimle ile Ġslâm iç içedir, birbiriyle yüzde yüz
uyuĢmaktadır. Hele ol inkârcıların kulaklarını çınlatacak, iĢte aĢağıdaki
resmin diliyle, sizlere bir örnek daha:
Ġslâmî ve Kültürel Îtikâtımız içinde, „Allah (CC) için sevmek ve Allah
için sevmemek (buğz etmek) kavramı içinde, yapılması çok kolay olmasına
rağmen, o kadar büyük sevaplı bir amel vardır ki; o da mü‟minlere karĢı
gösterilen mütevazılık ve alçak gönüllük ve sevgi fakat kâfirlere ve sapıklara
karĢı gösterilen, benlik, gurur, kibir ve üstünlüktür617
Bu kavramın zıddını ise, aĢağıdaki gibi ifâde edersem, buna ne
dersiniz?
„Allah (CC) için sevmek ve Allah için sevmemek (buğz etmek) kavramı
içinde, yapılması çok kolay olmasına rağmen, o kadar büyük günahlı bir amel
vardır ki; o da mü‟minlere karĢı gösterilen, benlik, gurur, kibir ve üstünlük
fakat kâfirlere ve sapıklara karĢı gösterilen, mütevazılık, alçak gönüllük ve
sevgidir.
616
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
617
Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 17.11.2013.
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ĠĢte bu kavramla iliĢkili olarak, kullanmıĢ olduğum, “Ama onlar
bilmiyorlar ki, Mustafa onların bu câhilliklerini, gerçek ilericiliği bi-limsel ve
ilmî olarak öğrenip kavrayıp…” biçiminde baĢlayan yukarıdaki sözümde,
Müslüman olduklarını peĢin olarak kabul edip o Ģekilde bildiğim,
insanlarımıza karĢı nefsimde bir gururlanma hissini hisseder etmez, ne yalan
söyleyeyim, Ģu anda biraz huysuzlanarak, neĢem biraz kaçmıĢ bulunuyor.
Farkına varmıĢ olduğum, bu üzüntümü de hemen peĢin olarak sizinle
paylaĢarak, biraz ferahlamak istedim, doğrusu Ģu anda… Bâzen, iĢte burada
da olduğu gibi, böyle anlardan ancak teğet geçerek de olsa, kurtulmaya
çalıĢıyorum hatâlardan, böylece...
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ
.pdf
Bilgi Noksanlığı-Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
http://mtemiz.com/bilim/temiz_m_aktuel3htm-CEHÂLET.htm
Buradan hareketle hâlâ Ģu soruyu haklı olarak soramayacak mıyız?
Allâhü Teâlâ‟nın murâdını, emir ve yasaklarını bilmeyenlerin tutum,
davranıĢ, maddî, mânevî tepkileriyle, bunları bilenlerin tutum, davranıĢ,
maddî, mânevî tepkileri, hiç bir olur mu?
Bu farklılığı iyice bir düĢünsenize!
Nuriye Hanım Teyze‟nin Rüyâsı
ĠĢte Ģimdi, Nuriye Hanım Teyze‟ye iliĢkin hâtıramda, yukarıda
kaldığım yere, yeniden dönme zamanı gelmiĢ bulunuyor:
Yıllar içinde derlediğim, meslekî bilimsel birikimlerimden sonra, o ya
da bu sebepten dolayı, tâ 1970‟lı yıllardan baĢlayarak, Ġslâmî ve Kültürel
konularda da yeteri kadar kazanımlarım olmuĢtur. Hamdolsun!
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Bu bir dakika gibi kısa bir an içinde, Nuriye Hanım Teyze tarafından
bana aktarılmıĢ olan, o birkaç kelimelik olaya karĢı, Nuriye Hanım
Teyze‟nin, hemen bizzat, almıĢ olduğu tedbiri, çift yönlü bilgi birikimlerimin
o güçlü ıĢığı, öyle bir Ģekilde aydınlatarak bana sunmuĢtur ki!
ĠĢte hâtıramın hayret edici bu kısmını, bunca yıllar geçtikten sonra,
ancak bu sıralarda anlamaya baĢlamıĢ bulunuyorum.
Yâni, konuyu tam tersinden değerlendirecek olursak, bu güne kadar,
ben de hatırı sayılır, bir câhil olarak kalmıĢ olsaymıĢım, bu gün, çoklarında
gözlemlediğim, gafletten uyanabilmem için, benim için de, “davul, zurna”
dahî, az gelebilecekmiĢ, öyle ya!
Sizin anlayacağınız, hâtırâma iliĢkin olarak, yukarıda zikredilen,
birkaç cümle içinde anlatılanlara karĢı, Nuriye Hanım Teyze‟nin hemen bizzat
almıĢ olduğu, ufacık bir tedbir, meğer iki cihan saâdetinin tâ DNA‟sı değil
miymiĢ?
Nuriye Hanım Teyze tarafından alınan ve âdetâ iki cihan
mutluluğunun DNA‟sı gibi olan, bu basit tedbir neydi, biliyor musunuz?
„NeymiĢ o ufacık tedbir?‟ diyerek, hemen heyecanlanacağızı bildiğim
için, benim de Ģimdi hızlı davranmamın Ģart olduğu ortada, biliyorum…
Onu da yine, Nuriye Hanım Teyze‟nin kullanmıĢ olduğu, ifâdelerle
vermeyi tercih etmemi, lütfen, hoĢ karĢılayınız:
Anlattığı o rüyâsından sonra, almıĢ olduğu ufacık gibi görünen ama
iki cihan saâdetinin bir çeĢit bir DNA‟lık pusulası sayılan, o kısacık tedbiri,
Nuriye Hanım Teyze, iki kelimeyle, Ģöyle özetleyivermiĢti, o gün:
“Ondan sonra onunla arama mesâfe koydum…”
Bu cevap, o zamanki Mustafa‟nın anlayabileceği cinsten değildi,
tabiatıyla… Ama Ģu anda karınca kararınca, yeteri kadar Ġslâmî ve Kültürel
bilgi birikimine sâhip olan, Ģu anki 70‟lik Mustafa‟nın anladığına göre bu,
âdetâ mûcizevî bir tedbirdi, gerçeten… En basitinden bunu, herkesin bildiği,
“KiĢi
arkadaĢının
dini
üzerinedir”
hadîsini
düĢünerek
de
değerlendirebilirsiniz, değil mi? Tıpkı toprağa atılan, küçücük bir tohum gibi!
Nuriye Hanım Teyze‟den dinlediğime göre, Bafra‟da bir köyağası
olarak büyük arâzilerin sâhibi olan, babasının baĢka hiç çocuğu yokmuĢ... Bu
ağanın bütün servetinin, babasından Nuriye Hanım Teyze‟ye kaldığını bir
düĢünürseniz, onun hiç Ģımarmadan, ölçülerinden tâviz vermeden, Ġslâmî
Ġstikâmet doğrultusundaki ciddiyetini, ancak o zaman, daha iyi tahayyül
edebilirsiniz!
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Batılılık BulaĢıklığı
Ne kazanılacak ki, Batılılar için yanıp tutuĢmayla, onların yaĢam ve
âdetleriyle hemhâl olmayla?
DüĢünsenize bir kere! Sen bilmesen bile-ki herkesin bilmesine
tabiatıyla gereklilik de yok ama Müslümanım diyen herkesin, Ġslâmî
Ġstikâmetin ıĢığını araĢtırıp bulması ya da aklını kullanması Ģarttır-geçmiĢ ve
Târihteki kayıtlar, belgeler, tecrübeler ve delillere dayalı bütün gerçeklerin
yüzü ve projektörü, onların istisnâsız olarak karanlığı temsil ettiklerini,
bütün çıplaklığıyla, göstermektedir.
Batılıların en basitinden, yalnızca „insanlık anlayıĢlarını‟ bir
düĢünseniz, onları anlamak için, sırf bu bile kâfidir, akıllı olanlar için...
Baksanıza, aĢağıdaki resimde görüldüğü gibi, ABD‟nin eski DıĢiĢleri
Bakanı, “Irak‟ta 500 bin çocuk öldürdük, zafer için bu kâfiydi” diyor, bizim
Kur‟an‟ımız ise, “Haksız yere bir cana kıymak, bütün insanları öldürmek
gibidir618“ derken… Bunların zafer anlayıĢları iĢte böyle hep insanlık dıĢı;
“bir damla petrol, bir damla kan” diyen Winston Churchill„in dediği gibi…

ABD‟nin eski DıĢiĢleri Bakanı,
“Irak‟ta 500 bin çocuk öldürdük, zafer için bu kâfiydi” diyor…
https://www.haksozhaber.net/irakta-500-bin-cocuk-oldurduk-buna-degdi63580h.htm
https://www.turkishnews.com/tr/content/2015/11/18/irakta-500-bin-cocukoldurduk-buna-degdi/

618
Mâide Sûresi, âyet 32: “Bunun içindir ki, Ġsrâiloğulları‟na, „Kim, bir cana kıymayan veyâ
Yeryüzü‟nde bozgunculuk çıkar-mayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüĢ gibi olur. Kim de bir nefsin
yaĢamasına sebep olursa, bütün insanları yaĢatmıĢ gibi olur‟ hükmünü yazdık (farz kıldık). ġüphesiz ki onlara
peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu Yeryüzü‟nde aĢırı gitmektedirler.”
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Churchill deyince, aĢağıdaki resimle bildirilen, Batılı insanın
menfaatperest ahlâk anlayıĢını görmeden de geçmeyiniz…

ĠĢte size Chuchill‟den kalan bir hâtıra…

ġimdi soruyorum, senin (ya da sizin) aklın(ız) hiç mi sormuyor, „Bu
ne biçim zafer ya da bu zafer Ģimdi ne oldu, neye yaradı, bu insanlık mıdır?‟
diye…
Evet, sormuyorsunuz! Üstelik senin (ya da sizin) dayandığın(ız) eĢsiz
ve ĢaĢmaz Kültürümüzün esâsında, yâni Mâide Sûresi‟nin 32. âyetinde,
“Bunun içindir ki, Ġsrâiloğulları‟na, „Kim, bir cana kıymayan veyâ
Yeryüzü‟nde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları
öldürmüĢ gibi olur. Kim de bir nefsin yaĢamasına sebep olursa, bütün
insanları yaĢatmıĢ gibi olur‟ hükmünü yazdık (farz kıldık). ġüphesiz ki onlara
Peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların
birçoğu Yeryüzü‟nde aĢırı gitmektedirler.” âyeti, varken bile…
Bugün de olduğu gibi, her an binlerce insana haksız yere kıyılırken,
yine Batılıların hayat tarzı ve âdetlerine yanıp tutuĢmalar, çoluğu çocuğu
hümanist yetiĢtirme gayretleri619, eğer hâlâ devam ediyorsa, Ģimdi neye
yarıyor, örneğin, meselâ hayvanlara merhâmet göstermeler… Mânevî
açıdan, hayâtî sayılan, bu gibi hususlarda, “Dostlar alıĢveriĢte görsün‟‟
demenin ne kıymeti olabilir ki?
619
Temiz, M., Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Sâhi ABD‟nin bu sıralarda ölçüyü iyice kaçırmasının yok mu bir hikmeti?

Bunlar hep birbirinden beter! Chuchill‟in prensibi ya da insanlık dıĢı parolası da,
“Bir damla kan, bir damla petrol” değil miydi?

Ve de Mâide Sûresi‟nin “Ey îman edenler! Yahûdileri ve
Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim
onları dost edinirse, Ģüphesiz o onlardan olur. ġüphesiz Allah, zâlim kavmi
doğru yola iletmez.” anlamındaki, 51. âyetine rağmen…
ġimdi benim hakkım değil mi, “Sen (ya da siz) ne biçim
Müslümansın(ız) demek‟ diye sormak?”… Hadi, söyleyiniz bakalım!
Önce aklınızın / akıllarımızın Ģunu anlaması gerekmiyor mu? Bizler
hiçbir zaman iddialaĢmıyoruz ki, gerçek ve doğrular neyse, onun peĢindeyiz,
o kadar! Ya siz, neyin peĢindesiniz?
Bu
soruların
cevaplarını
Ģimdi
araĢtırmıyorsanız,
araĢtırmayacaksanız, siz hangi zamanı bekliyorsunuz, o zaman?
Bu özgür irâdenizle, bu aklınızın hiç sorumlulukları yok mu,
zannediyorsunuz? Bizler yine Allâhü Teâlâ‟dan korkumuza, O‟nun tarafından
konmuĢ olan gerçekleri, karınca kararınca, yine O‟nun emrine karĢı
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gelmemek için uğraĢıyoruz. Burada açıkça söylüyorum ki, O Allahımız (CC),
biz Müslüman insanlara farz kılmıĢ olduğu, „Emri Bil Mâruf Nehyi Anil
Münker620„ adı ile bilinen vazîfeyi vermemiĢ olsaydı, yorganın altında bu
hasta hâlimde, inanınız, bırakınız bir yazı yazmayı, iki kelimeyi dile
getirmeye bile tenezzül etmezdim!
Siz ne yapıyorsunuz? Ġdeolojilerin peĢinden gidenlerin sonlarının ne
olduklarını da mı araĢtırmayacaksınız?
“Yat yat uyu, Kaya sen de yat uyu…” dönemini tekrar mı yaĢamak
azmindesiniz, Ģu 21. Yüzyıl‟da bile! Öyle değil mi?
Tabiatıyla Kültürümüzü beğenmeyenlere söylüyorum: Senin (ya da
sizin), Maurice Bejart621, bir zamanların Cat Stevans olan, Yusuf Ġslam622,
Muhammed Ali Clay623, ya da Jean-Claude Van Damme624 kadar da mı
aklın(ız) yok? Yoksa siz, çok mu geri zekâlısınız, böyle?
Ama, biz Müslümanlara indirilen, Zilzal Sûresi‟nde bildirildiği üzere,
herkes zerre miktarı faaliyetinden dahî hesâba çekilecektir. Kıyâmet
Günü‟nün organizasyonunun ana amacı da budur, zâten… Ak koyunun kara
koyundan itiĢkakıĢ hakkının bile alınmasının dahî ihmal edilmeyeceği o gün,
sırf Allâhü Teâlâ‟nın, En Büyük Âdâlet Sâhibi anlamına gelen, „El-Adl‟ Ġsm-i
ġerîfi‟nin bir tecellîsi olacaktır.
Yânî Kıyâmet Günü, Allâhü Teâlâ‟nın, En Büyük Âdâlet Sâhibi
olduğunu, bütün yaratıklarına delilleriyle göstereceği bir gündür. Bu sınav
dünyâsında hayat sürmenin sonucunun dökümünün mutlaka yapılacağı

620
Temiz, M., Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf,
En Son EriĢim Târihi: 02.07.2016, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
621
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
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Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ–I: Cat Stevans-Yusuf
Ġslâm ve Yusuf Sûresi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.doc, En Son EriĢim Târihi: 10.11.2013.
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Temiz, M., Cassius Marcellus Clay-Muhammed Ali, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi Ġddiâ
Ediyorum ki…, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MUHAMMED%20ALĠ-CLAY.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MUHAMMED%20ALĠ-CLAY.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
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Yeni ġafak, Van Damme‟dan gençlere tavsiye: Hz. Muhammed‟den öğrenin!, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/van-damme-dan-genclere-tavsiye-hz-muhammed-denogrenin_402418 YA DA
http://www.turkhaber24.com/haber/4107/jean-claude-van-damme39den-hz-muhammed-hakkinda-muhtesem-sozler,
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gerçeği karĢısında, insan, bu geçici tembellik rahatlığına ne derece adapte
olabilir?
Doğru olan Ģudur ki, bu tür gerçekleri duyup da bu
canavarlaĢmıĢların, yaĢantıları nedeniyle uykuları kaçınca, bu söylenenlerin
ciddîyetini hisseden, ruhlarına karĢı bir yenilgiye uğramamak için, bu
gâfillerin nefisleri, bu gerçekleri tekrar yolundan saptırıyorlar. Nefislerinin
yoğun baskılarıyla, üzerlerindeki suç ve ezikliklerini hafifletmek için, örneğin,
“dilini bir kılıç gibi kullanıyorsun” ithamları gibi sözlerle, gerçekleri dile
getirenleri kınayarak, nefiserini tekrar rahatlatma teĢebbülerine giriĢmeleri,
kendilerini, yalnızca geçici olarak, oyalayıp rahatlatmayı hedefleyen, boĢ
çabalar olarak görmek gerekiyor.
Bu nedenle, gerçekleri haykırmakla görevli olan bizler, câhiller gibi
rahat olamıyoruz / değiliz! Eğer birer okuyucu olarak böyle, bu
anlatılanların ıĢığı altında düĢünür, değerlendirseniz, belki, nefisleriniz
kabarmaz da, gerçekleri, bir nebze olsun, daha kolay görebilirsiniz!
ġimdi, bu gerçekler ıĢığında gönül istiyor ki, Nuriye Hanım Teyze‟nin
Ģimdi hayatta olan iki kızı da, annelerini utandırmasınlar, mahcup etmesinler,
annelerinin Ġslâmî Ġstikâmet çizgisini tâkip etsinler, aynı istikâmet
doğrultusunda eksik bıraktığı amellerde, bir adım daha ileri giderek, buradan
onun rûhunu hoĢnut etsinler! Gönlümüz bunları istiyor
Bir takım yalpalarını gözlemlesem bile, bunların geçici olduğu
ümidiyle, bu temennimin kızları tarafından yerine getirilmeyeceğini /
getirilemeyeceğini düĢünmek dahî istemiyorum, doğrusu, özellikle Nuriye
Hanım Teyze‟nin hatırı adına…
Bu elbette bana iliĢkin ancak bir iyi niyet temennisi… Temen-nidir,
çünkü Ģimdiye kadar, Ġnönü Zihniyeti‟ne iliĢkin kazanmıĢ bulun-duğum
birikim ve tecrübeyle birlikte, buradaki olumsuz tasvir ve uyarı-larımın
hemen hemen yüzde doksanını, Orta öğretim yıllarında ders çalıĢtırdığım,
Nuriye Hanım Teyze‟ciğimin, bana ağabey (ağabi) diye hitâbeden, büyük kızı
ile 2010 yıllarından beri, kardeĢâne bir niyetle sürdürdüğüm, fikir alıĢveriĢleri sırasında, yapmıĢ olduğum tavsiye, temenni ve uyarılarım sırasında,
onun tarafından sergilenmiĢ bulunan, tutum, davranıĢ ve fikirlerinden
kazanmıĢ ve derlemiĢ bulunmaktayım. Meselâ yukarıda geçen, “dilini bir
kılıç gibi kullanıyorsun” ithâmı, bu tartıĢmalar sırasında, beni kendi
fikirlerinin bir destekçisi olarak ya da kelimenin tam anlamıyla söylemek
gerekirse, Ġnönü Zihniyeti‟nin tam bir yağcılığına dönüĢtürmekten ümidini
kesmesi, bu nedenle, tavır ve fikirlerini sertleĢtirmesi, onun bana karĢı
kullanmıĢ olduğu, ithamlara birer örnek olarak verilebilir. Sonuçta birgün
2018 yılında, Ġnönü Zihniyeti‟nin tam yetiĢmiĢ bir militanı olduğunu, beni
Face Book arkadaĢlığından da silerek tescil etmiĢ bulunuyor.
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Bunca yıldır ona karĢı göstermiĢ bulunduğum kardeĢâne
davranıĢımın, Nuriye Hanım Teyze‟ciğimin hatırı için olduğu bir gerçektir.
Nuriye Hanım Teyze‟ciğimin hatırını saymanın ve onu unutmamanın sırrının
ise, Ġslâmî ahlâk ve Kültürel Ġstikâmet ve davranıĢ olduğunu da, tahmin
edebilirsiniz, elbette Ģimdi…
Allâhü Teâlâ‟nın, bizleri, zenginliklerimizden, sevdiklerimizden
mutlaka ayırdığını / ayıracağını biliyoruz. Ama hiç olmazsa, kimseyi güzel
istikâmetinden ayırmasın!
Sonuç olarak, Nuriye Hanım Teyze‟ciğimin göstermiĢ olduğu bu
Ġstikâmet ve davranıĢ ve / veyâ Ġslâmî tedbir; Ġslâm‟ın, Ġslâmî istikâmet‟in,
ilmin, hayât (yaĢam) ve memâtın (ölümün) ne olduğunu bir parça bilenler
içindi, o kadar…
Allâhü Teâlâ, bu ulvî değerleri bilip, ona göre davrananlardan
eylesin!
ġerî Îman
Gayrımüslim bir kimse, kalben samîmi olarak ve inanarak, „Lâilâhe
Ġllâllah Muhammeden Rasûlüllah‟, yâni „ġâhitlik ederim ki, Allah‟tan baĢka
ilâh yoktur ve Ģâhitlik ederim ki, Muhammed O‟nun kulu ve resûlüdür‟ der
de, bu dediklerini yine kalbinden tasdik ederse, bu gayrı müslim, o anda
Ġslâm Dini‟ne girerek, Müslümanlığı kabul et-miĢ olur. Öyle ki, bu insanın
bütün günahları, o an hemen sıfırlanır. Bu yeni Müslüman için, o anda
tertemiz, yeni, bembeyaz bir sayfa açılır… Allah‟ın (CC) Müslümanlara
emrettiği emir ve yasakları da, sıfırdan baĢlamak üzere, bu beyaz sayfada, bu
andan îtibâren, bu yeni Müslüman için de iĢlemeye baĢlar… Burada, bir
kiĢinin Müslüman olmasına iliĢkin, îmanının, sırf gerçek ve gerçekliklere
dayandığını kolayca hemen görmesi (idrak etmesi) gerekiyor…
„Müslüman olmuĢtur.‟ demek, aslında o kiĢinin, Allah‟ın (CC) ve
Peygamberi‟nin Ģâhitliklerini, yâni onların kesin bilgilere (gerçek bilgilere)
sâhip olduklarını, kendisinin de, böylece, kesin bilgilere (gerçek bilgilere)
sâhip olup inandığını, kabul ve tasdik etmesi demektir. Bu olay, aynı
zamanda, o kiĢinin, Allah‟a (CC) ve Peygamberi‟ne inanmasının da adıdır.
Ġslâm‟da bu inanmaya ġerî Îman denmektedir.
ġerî Îman‟ı kazanmıĢ olan, bir kiĢi, Allah (CC) ve Peygamberi‟ni
sevgi ve / veyâ aĢk ile sevdiği ya da onlarla arasındaki sevgi ve / veyâ aĢk
iletkenini koparmadığı müddetçe, sevdiklerinde fâni olacağı, yânî sevdikleri
ile mânen iliĢkili olacağı için, her dâim, Allah‟ın (CC) ve Peygamberi‟nin
yolunda berdevâm demektir. Ne zaman, öyle ya da böyle, sevgi iletkeni
koparsa veyâ koparılırsa, önceden kazanılmıĢ bulunan, îmanın gitmesi gibi
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bir tehlike, kendini göstermiĢ olur. Îmanı tehlikeye sokan bu durum, daha çok
„îmânî tehlihe‟ olarak anılabilir625.
Dinimiz Ġslâm‟da, “Lâilâhe Ġllâllah Muhammedürrasûlüllah”, Tevhit
Kelime‟sinin önemi çok büyüktür:
Bir gün, bu önemi vurgulamak isteyen, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, arkadaĢlarından birine der ki, “Git falan yerdeki Ashâbıma de
ki:”
“Son sözü, “Lâilâhe Ġllâllah Muhammedürrasûlüllah‟ olan kiĢi,
Cennete girer!” Ve de, “Sana, bunu benim söylediğime, inanmaları için de,
Ģu papuçlarımı da berâberinde götürerek, onlara göster” der.
Ġnsanın, Ġslâm Dini içinde devamlı kalmasını sağlayan, Ġslâmî Îman
durumunun devamlı bir Ģekilde korunmasına, Ġslâm Îtikâdı‟nın korunması
denmektedir. Görülüyor ki, Müslüman olmak çok kolaydır. Ama dikkat
ederseniz, „îmânî tehlihe‟ye uğramadan, Ġslâm Dini‟ne geçiĢle kazanılan
Ġslâmî Îmanı, uzun bir hayat süresi içinde muhafaza etmek, çok büyük bir
dikkat ve titizlik istemektedir.
Sonuç
ġimdi Hristiyan ve Yahûdileri
durumlarını tahmin edebiliyor musunuz?

dost

edinenlerin

gelecekteki

ġu âyetlere bir bakınız, isterseniz!
“Allah‟a ve Âhiret Günü‟ne inanan bir milletin, babaları, oğulları,
kardeĢleri yâhut akrabaları da olsa, Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla
dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmıĢ ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiĢtir. Onları, altlarından
ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan
râzı olmuĢ, onlar da O‟ndan râzı olmuĢlardır. ĠĢte onlar Allah‟ın hizbi
(dininin yardımcıları)dir. Ġyi bil ki, kurtuluĢa ulaĢacak olanlar, Allah‟ın
hizbidir-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu her
kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur, ancak onlardan bir korunma
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Temiz, M., Söze Bağlı Îmânî Tehlikeler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÖZE%20BAĞLI%20ÎMÂNÎ%20TEHLĠKELER.pdf YA DA
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yapmanız baĢkadır. Bununla berâber Allah sizi kendisinden korunmanız
husûsunda uyarır. Nihâyet gidiĢ Allah‟adır-Âli Ġmrân Sûresi, âyet 28”
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir.
Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, â-yet
54”
“Ey inananlar! Benim de düĢmanım, sizin de düĢmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz
Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan sürüp)
çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz. Eğer benim yolumda
savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi
gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her Ģeyi
bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur-Mümtehine
Sûresi, âyet 1”
“Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran,
düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası ne kötü bir
yerdir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
“Muhammed Allah‟ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da
kâfirlere karĢı çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa
varırken, secde ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde
secdelerin izinden niĢanları vardır. Bu, onların Tevrat‟taki vasıflarıdır.
Ġncil‟deki vasıfları da Ģöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmıĢ, gittikçe onu
kuvvetlendirerek kalınlaĢmıĢ, gövdesi üzerine dikilmiĢ bir ekine benzerler ki
bu, ziraatçıların da hoĢuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp
kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi iĢler yapanlara
mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiĢtir” Fetih Sûresi, âyet 29”
ĠĢte îmanı korumanın en önemli yollarından biri de, düĢüp kalkılan
arkadaĢların iyi seçilmesinden geçmektedir. Bu gerçeği zâten 14 asır önce
Peygamberimiz (SAV), “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir626“ diyerek
bildirmiĢ, bugün de bilim tarafından bunun ispatı dahî yapılmıĢtır.

626
Temiz, M., Kâfirliğe Bir DönüĢüm Formülü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Hâl böyle olunca, hem Müslümanlıktan dem vurmak, iyi-kötü,
Dinlidinsiz seçimine önem vermeden, herkesi can-ı gönülden sevmek, ancak
nefsî bir haz verir ama ebedî saadeti yokeder.
Bile bile kendi özgür irâdesiyle, îmansızlığı seçenlerin dıĢında, bu
gerçekleri bilmeyen, bilmeleri engellenen, o kadar çok insanımız var ki,
gerçekten içim yanıyor! Bu nedenle dost acı, müminler, ne de olsa, her zaman
gerçekleri söylerler…
Bütün bu söylenenlerin, dünyâlaĢmıĢ çevrenizdekiler tarafından
yapılan pohpohlamalar, „yalakalıklar‟, yüze gülmeler gibi değil, tersine, bu
cehennemlik yolda, belki, acı ilâçların Ģifâ vermesi gibi, iyimser niyetler
içinde söylendiklerini, çok iyi bilerek değerlendirmeniz gerekmiyor mu?
Yine tekrar etmek gerekirse, iki cihan saâdetini, ancak çoluk-çocuk ve
/ veyâ akılsızlar ya da akılları ârızalı olanlar değil, ancak ve yalnızca, Ġslâmî
Ġstikâmet‟ten nasipleri olup da anlayabilenler anlarlar, vesselâm627!
Ne demiĢler?
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana, davul zurna az!” ya da
„Vermeyince Mabut, neylesin Mahmut!‟
Benden ancak söylemesi, gerisini siz bilirsiniz!628
Öyle değil mi?
Benim doğru yolu bulmamdan gocunan, çoğu kimselerin olduğunu,
adım gibi biliyorum, vermiĢ oldukları tepkilerden… Ama düĢünüyorum ve
araĢtırıyorum da Ģu sonucu görüyorum, hep:
En azından, sırf kendi hesaplarına, en Ģerli insanlar olarak, dünyânın,
en sahtekâr ikiyüzlülerinin, herkesi memnün etmeye çalıĢanların arasından
çıkması gerektiği, bilimsel olarak da, ortadadır. DüĢünsenize bir kere, bir
insanın, gerek mü‟minler ve gerekse kâfirleĢmiĢ dünyâlaĢmıĢlar tarafından,
aynı anda sevildiğini…
Eğer böyle bir kimse varsa, bu kiĢinin kılıktan kılığa giren, bir
bukelemun gibi davrandığı, hiçbir ölçüsünün olmadığı, mantık açısından da
anlaĢılmıyor mu? Bilimsel sonuç Ģudur ki, hayatta herkes tarafından sevilen,
Temiz, M., Vesselâm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,http://mtemiz.com/bilim/VESSELÂM.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/VESSELÂM.docx, YA DA http://gayalo.net/dosyalar/VESSELÂM.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/VESSELÂM.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
628
Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 01.12.2016.
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bir insan yoktur. Nitekim Allâhü Teâlâ‟nın, “Sen omasaydın, âlemleri
yaratmazdım” dediği, Peygamberimiz (SAV) Efendimizi bile sevmeyenler o
kadar çoktu ki!
Sizler de incelerseniz görürsünüz ki, doğru (hak) ve yanlıĢ (bâtıl)
kaynaklı, sırasıyla, Ġslâmî Ġstikâmet ve sapıklıklar, dıĢ (fiziksel) ortama,
sevme veyâ sevmemeye iliĢkin duygusal tepkilerle yansımakta ve kendini
göstermektedir.
Biliyorsunuz, hayâtın temelindeki gerçeklerden birisi de, etki-tepki
olayı ve her bir olayın insandaki sonuçlarıdır. Bundan 20-30 yıl kadar önce,
bir gayrımüslimin Müslüman olduğunu okumuĢtum. Onun o zaman
Müslümanlara karĢı göstermiĢ olduğu tepkinin içindeki sitemin anlamını,
ancak Ģimdi, değerlendirmeye baĢlamıĢ bulunuyorum da, o tepki beni Ģimdi, o
kadar ciddî bir Ģekilde, düĢünmeye sevkediyor ki!
Müslüman olan o zat, Müslümanlara, aynen Ģu mealde sitem
ediyordu:
“Yarın MahĢer günü, hepinizden tek tek davâcı olacağım. Mademki,
bu kadar gerçek, bu kadar güzel dininiz vardı, neden bunu bütün dünyâya
zamânında duyurmadınız da, bu yüzden, benim annem ve babam, bu güzel
dinden habersiz kâfir olarak gittiler! Onların kâfir gitmelerinden hepinizi
sorumlu görüyorum.”
Doğru söze ne
söyletene bak!‟ diye…

denir! Neden

derler ki, „Sen, söyleyene değil,

Bu olayı, yeni hatırladım, bu sıralarda… Ben de iĢte bu yüzden,
Nuriye Hanım Teyzeciğim‟deki temel istikâmete iliĢkin, bu çok güzel olumlu
örnek davranıĢı duyurmadan edemeyeceğimi anladım…
Hele hele Ģu, “Yarın MahĢer günü, hepinizden davâcı olacağım”
sözünün tecellî edebileceğinden, büyük bir endiĢe duyarak!
Gördünüz / görüyorsunuz değil mi? Öyle bir Altın Kültürümüz var ki,
fevkâlâde emsâlsiz ama düĢmanları da emsâlsiz!
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