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EN YÜCE GEÇEK VE GERÇEKLER

Giriş
Altın ve eşsiz Kültürümüz‟de öyle kavramlar bulunyor ki, bunlar bugün
kullanılmadıkları için, pek de bilinmiyorlar. Ama işin enteresan tarafı şu ki,
bunlar bilinip tanınmadıkça da, Kültürümüz‟ün kıymetinin, incelikerinin ve
güzelliklerinin, dolayısıyla da, asîl Milletimiz‟in değerinin kıymet ve
eşsizliğinin ortaya çıkması pek mümkün olmuyor… Görüyoruz ki bu kıymet,
incelik ve güzelliklerimizi ortaya çıkarmayınca da bu sefer, beĢ para etmez,
uyduruk kültürleri bir şey zannediyoruz.
Sonuçta, Allah’ın (CC) bize bahşettiği nîmetlerin kıymetini bilmeden /
bilemeden, anlamadan, körü körüne, kendi kendimize bedbahtlaşma
kapılarını açıyor, böylece de mutluluk yollarımızı kapatmış oluyoruz.
Günümüzde çoğu kere kullanılmayan kavramlardan, hemen hemen İslâm Ve
Kültürümüz‟ün temel taşı diyebileceğimiz iki tânesi, meselâ „hak‟ ve „bâtıl‟
kavramlarıdır. Şimdi bunları mümkün olduğu kadar tanımaya gayret
edeceğiz.
Hak‟ Ve „Bâtıl‟ Kavramları
“Önce „Hak‟ nedir? Bir bakalım:”
Mutlak olarak değişmeyen bir fikir, şey ya da olaya, Târihimize veyâ Ġslâm
Ve Kültürümüze iliĢkin bir deyim olarak, „hak‟ denir / deniyor. Hak
kavramının anlamı, asîl Halkımız nazarında „doğru‟; bilimsel anlamda
gerçek demektir. Gerçeğin, „değiĢmeyen‟ anlamına geldiğini, her hâlde
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biliyoruz, değil mi? Yâni hak veyâ gerçek Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, “bir
Ģey ya da olayın bizzat kendisidir.”
Meselâ bir şey olarak bizzat sen kendin düşünülürsen, o zaman sen bir
gerçeksindir. Benzer şekilde, Ģey olarak, elindeki kalem düşünülürse, bu
sefer elindeki kalem, bir gerçek demektir. Ya da olay olarak, örneğin şimşek
düşünülürse, o zaman ĢimĢek bir gerçektir… Veyâhut da tabiat kânunu olarak
yerçekimi düşünülürse, o bir gerçektir. Örneğin yerçekiminin yerçekimi
olmaktan çıktığını, maddelere etki etme özelliğinin ortadan kalktığını, hiç
gördünüz ya da duydunuz mu? Çünkü bu mümkün değildir, Demek ki,
yerçekimi de bir gerçektir.
Elmalılı Hamdi Yazır‟ı referans alarak, diyebiliriz ki İslâm‟da gerçeğin
kaynağı, Allah‟ın (CC) Ģâhitliğidir. Allah‟ın (CC) şâhitliği, en kesin bir
bilgidir. Neden?
Çünkü söz konusu edilen gerçeğin bizzat yaratıcısı, Allah‟tır (CC) da, ondan
dolayı… Söz konusu gerçekliği yaratan bizzat O‟dur da, onun için… O
zaman Allah‟ın (CC) şâhitliği, gerçeği bizzat kendisi olur!
Tekrarlayarak pekiĢtirmek gerekirse, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın ifâdesiyle
gerçek, Allah‟ın (CC) Ģâhitliğinde olan bilgiye denir. Ya da gerçek, hakkın,
yâni söz konusu edilen fikir, Ģey ya da olayın gerçekliğinin, doğruluğunun,
kendine olan Ģâhitliğidir. Yâni sen bir gerçeksen, kendi kendinin Ģâhidisindir.
Teorik olarak, bir fikir, şey ya da olayın gerçekliğinin özelliği, o fikir, Ģey ya
da olayın bizzat kendisi olması demektir1.
Kültür ve Özellikleri
Milleti meydana getiren unsurlar topluluğuna bilimsel olarak söylemek
gerekirse, Milleti meydana getiren unsurlar cümlesine ya da kümesine kültür



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.docx, En Son Erişim Târihi:
01.01.2014.
1
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denir. Kültürün en önemli öğelerinden biri dindir. Dil, târih, sanât ve
benzerleri de, kültürün diğer önemli unsur ya da öğeleri arasındadır.
En Yüce Gerçek
Bizim Kültürümüz çoğunlukla, Ġslâm Dini, Târihimiz ve sanâtlarımızla, iç içe
yoğrulmuş durumdadır. İslâm Dini, gerçeklere, yâni „hak‟ka, baĢka bir
ifâdeyle, „gerçeğe‟ dayanır. Kültürümüz‟de „hak‟ kelimesi, „Hak‟ Ģeklinde,
büyük harfle başlatılarak yazılırsa bu, genel olarak, Hak Teâlâ‟yı yâni En
Yüce Gerçek olan Allah‟ı (CC) ifâde eder / etmektedir.
Gerçekler Yumağı Kur‟an
Evren‟de zerrelerden kürelere kadar her bir şey, gerçekler üzerine binâ
edildiği gibi, ikinci bir evren olan insanoğlunun maddî ve mânevî fıtratı yâni
tabiatı da, hep gerçekler üzerine binâ edilmiĢtir. Evren ve İnsanoğlunun
yaratılışına ilişkin bütün gerçek hak esaslar, Kur‟an‟da toplanmıĢtır.
Kur‟an, bir gerçekler yumağı ve her bir kelimesi ise, dipsiz anlamlar kuyusu
gibidir. Bu nedenle Dinimiz ve Kültürümüz, din ve kültürler arasında, insan
tabiatına, yâni insan fıtratına, başka bir ifâdeyle insânî yaratılışımıza en
uygun olanıdır. Bu Hak Kitap Allah tarafından, insanoğlunun dünyâdaki
yaĢamında gerçeklerden ayrılarak periĢanlığa kurban gitmemesi için, son
Peygamberi vâsıtasıyla insanlara bildirilmiş bulunuyor / bulunmaktadır…
Bu nedenle çoğu kere yazılarımda, gerektiği yerlerde, ‟İslâm Ve
Kültürümüz‟ sözünü kullanarak, anılan ya da söz konusu edilen fikir, şey
veyâ olayların, böylece, ilme ve / veyâ bilime, daha doğrusu, gerçekliğe
uygunluğunu vurgulamaya çalışmaktayım…
Allah‟ın (CC) Sıfat İsmi
İslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de ‘Hak’tır. Hak yerine bu
ismi, yazılarında ‘Hakk’ olarak yazanlar da vardır. Allah‟ın (CC)
isimlerinden olduğu için de, çoğu kere, baş harfi büyük olarak yazılır. Baş
harf, hak Ģeklinde, küçük olarak yazılırsa bu, Allah‟ın (CC) tarafından
yaratılmıĢ olan, başka gerçekleri ifâde demektir.
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Hak kelimesi Kültürümüz‟de, “harcanan emek” yerine de kullanılır. Çünkü
Allâhü Teâlâ, bâzı hâllerde, bir şeye belli bir derecede önem vermek istiyorsa
bu önemi, önem vermek istediği Ģeye, kendi ismini verdirterek de
belirtmektedir. İşte bu nedenle, insanların emekleri çok kıymetli olduğundan
dolayı, onun ismini „hak‟ olarak da tecellî ettirmiştir, tıpkı sıla-i rahîm
kelimesinde de olduğu gibi...
Evet! Allâhü Teâlâ, sıla-i rahîme de büyük önem atfetmiĢtir. Akrabâyı, eşi
dostu ziyâret anlamına gelen „sıla-i rahîm‟deki „rahîm‟ kelimesi de, Er-Rahîm
olarak, Allah‟ın (CC) güzel isimlerinden birisidir.
Şimdi siz, akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin değerini, buradan da
çıkarabilirsiniz, değil mi? Çünkü Allâhü Teâlâ, akrabâ ve / veyâ eĢ ve dostun
ziyâret edilmesini önemli kılmıĢtır.
Nitekim bu nedenle, akrabâyı, arkadaşı, eşi, dostu ziyâret etmenin ömrü
bereketlendirdiğine ilişkin hadisler de vardır. Öyle ki, Peygamberimiz
(SAV) ile mücâdele eden müşriklere bile, onların akraba düĢkünlüğü
nedeniyle, bâzı durumlarda Allâhü Teâlâ‟nın lütufkâr davrandığı da târihî
kayıtlarda mevcuttur.
‘Hak’ kelimesi, “varlığı hiç değiĢmeden duran...” anlamındadır ya… Biz
bunun anlamını Türkçe‟ye “gerçek” diye de çeviriyoruz. “Doğru” kelimesi
de aynı anlamdadır. Bu nedenle Allâhü Teâlâ‟ya, gerçeklerin en yücesi
anlamında, Hak Teâlâ yâni En Yüce Gerçek demiyor muyuz?
Burada, “varlığı hiç değiĢmeden duran...” en yüce gerçeğin, „ilmel yakîn‟
olarak, ‘Allah (CC) ’ olduğunu, böylece bir kere daha, perçinlemiş yâni
tahkîk etmiş oluyoruz. Öyle değil mi?
Gayb Âlemi
Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟e îman
edenler, gayba da îman etmiĢ olurlar. Bakara Sûresi‟nin 2. ve 3. âyetlerinde,
“Onlar-o muttakîler-gayba îman ederler2.” deniyor. Gayba îman İslâm‟ın


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 İnternet Elektronik Adresi,
2
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temel esaslarından birisidir. Burada gayb kelimesi, iki ayrı anlama
gelmektedir:
Anlamın birincisi, hakkında hiçbir Ģey bilmediğimiz, yalnızca Allah‟ın (CC)
bizzat bildiği hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki bunlar, Ġslâm‟da îmana konu
değildirler.
İslâm‟da îmana konu olan gayb, Kur‟an‟ın haber verdiği ve
Peygamber(SAV) Efendimiz‟in hakkında açıklamalarda bulunduğu gayb
âlemidir. Biz işte, böyle Kur‟an‟da geçen, gayba îman ederiz / ediyoruz.
En Yüce Gerçek olan, Hak Teâlâ‟nın Gayb Âlemi‟nde yarattığı, hiç ama hiç
Ģekilde değiĢmeyen, mânevî kânunlara da, yaratılmıĢ ikinci mertebeden
gerçekler denebilir3.
Bir de, Gayb Âlemi‟ndeki bu mânevî kânunlara göre, Evren‟de meydana
gelen, yerçekimi yâni gravitasyon gibi, kânunlar da vardır ki, Ġslâm
Kaynakları bu kânunlara „Sünnetullah‟, günümüz bilim adamları ise bilimsel
gerçekler, yâni Bilimsel Gerçek Kânunlar diyorlar.
Bu gün bilimsel gerçeklere ulaşmada izlenen bilimsel Modern Yöntem‟in:
- Hüküm (Faraziye, Hipotez),
- Deney
- Yorum
aşamalarından meydana geldiğini, her tahsil yapan kimse bilir. Değil mi?
Bu yöntemde, meselâ MKSA Mühendislik Birim Sistemi‟nde, kullanılan
ölçüm birimleri, Metre (m), Kilogram (Kg), Sâniye (s) ve Amper (A)‟dir.
Fizik Bilimi‟nde, daha çok, cgs birim sistemi kullanılır. Burada, ölçüm
birimleri olarak, santim (cm), gram (gr) ve sâniye (s) kullanılır.
Tersinden söylemek gerekirse bu birimlerle ölçülebilen değer ve ortamlar,
bilimin inceleme konusu olan maddî ortamları oluĢturur. Mânevî
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 Erişim Târihi: 01.01.2014.
3
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son Erişim Târihi:
01.01.2014.
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büyüklüklerin, bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbiriyle, ölçülemeyeceği açıktır.
Meselâ kimse bana 1 Kg. sevgi ya da öfke tart demez, değil mi?
Gerçeğin Sembolik Olarak Temsil Edilmesi
Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocam‟ın tasvirine
göre, bilimsel bir gerçek, bir insanın çıplak vücûduna, 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, en
güzel ve en anlamlı bir Ģekilde gösterebilsin, yâni vücût yapısını dışarıdan
bakanlara iyi bir şekilde aktarabilsin.
Meselâ birçok terzinin her birinin, bir insan için, böyle bir elbise diktiğini
düşününüz...
Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak dikilen, bu elbiselerin hiç biri,
Ģüphesiz birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bunların içinde yalnız birisi vardır
ki o elbise, sâhibinin vücût yapısını, daha güzel ve daha anlamlı bir Ģekilde
gösterecektir. Mevcutların bu en kalitelisine göre, diğer elbiseler de,
birbirlerinden az çok farklı kalitede olacaklardır.
Bilim adamlarının gerçeklere yaklaĢma tarzları için, yapılan bu çalışmaların
sonuçları da, iĢte bu benzetmede olduğu gibi, terzilerin insan vücûdunun
yapısını daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde göstermek için, diktikleri
elbiseler gibidir.
Hiçbir terzinin, insanın vücût yapısını, mutlak güzelliği ile tam
gösterememesi gibi, bilim adamları da hiçbir zaman, Evren‟deki gerçek
olaylara, eksiksiz ve hatâsız olarak, yaklaşamazlar. Bunlar sonuçlara ancak,
birer hatâ payı ile ulaĢabilirler.
Bu sebeple bilim sonuçları, zamanla değiĢirler, gerçeklere, zamana bağlı
olarak, gittikçe yaklaşabilirler. Meselâ bir araştırma sonucunun gerçeği,
eksiksiz bir Ģekilde, yansıttığını düşünelim. İşte o zaman temsildeki elbise ile
insanın vücûdu arasında da, hiçbir fark yok demektir ki bu durumda, bilimsel
hatâ payı da sıfır demektir. Sonuçta, bu kabul, bilim sonucu ile gerçek, tamı
tamına üst üste uyuşmuş (çakışmış) anlamını verir.
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Fakat burada dile getirdiğimiz bu yaklaşım, ancak ideal bir yaklaĢımdır.
Çünkü bilimde şimdiye kadar sıfır hatâ ile bir sonuca ulaşılmış değildir.
Ancak gün geçtikçe bilimsel ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak, bilimsel
araştırmalarda yapılan hatâ gittikçe, küçülme eğilimindedir. Günümüzde
yaklaşılan bilimsel hatâ mertebesi %0,5 civârındadır.
Bilimin Dinî Verilerle Farkı
İslâm Dini‟nin değişmez verilerinin bâzı anlaşılması güç görünenlerine,
yâni bâzı gerçeklerine, zamanı geldiğinde, bilimsel olarak, ispatlarının
yapılmasıyla, günümüzde ancak yaklaĢılabilmeye baĢlanabilmiĢtir. Bilimsel
olarak ispatlarının yapılmasından anlaşılan en basit husûsun, onun akıl ve
mantıkla anlaĢılması ve / veyâ deneyinin yapılmasıdır.
Nitekim zaman geçtikçe bilimin, derece derece olgunlaĢmakta olan bilimsel
sonuçlarının, Hak din olan, İslâm‟ın bilgi ve mesajları ile uyuştuğunu
görmemizin iç yüzü budur. Burayı biraz daha açabiliriz:
Dinî verilerle bilim arasındaki fark, dinî verilerin din kurumuyla, peĢin
olarak, söylenmiş ve / veyâ bildirilmiş olması; bilimin ise, bu gerçeklere,
zaman ilerledikçe, yâni zamanla, bilim alanındaki, bilimsel modern yöntemler
kullanılarak, deneylerinin yapılmasıyla, akıl ve mantıkla anlaĢılabilir ve /
veyâ beş duyu organlarının bir ya da bir kaçıyla, algılanabilir bir düzeye
getirilebilmesidir. Daha doğrusu:
İslâmî verilerde sonucun, peĢin olarak, bildirilmesi vardır. Buna karĢılık
bilim bu sonuçlara,
zaman geçtikçe gelişerek derece derece yaklaşabilmektedir.
Bu nedenle bugün,
bilimdeki gelişmelerde, her defâsında bulunan, bilimsel sonuçların, dinî
verilerle, zaman geçtikçe derece derece, daha fazla uyuştuğunu, daha sık
olarak görmekteyiz.
Bu yaklaşımın böyle olacağına zâten Alllâhü Teâlâ Fussilet Sûresi‟nin:
“Onlara ufuklarda ve nefislerinde âyetlerimizin gerçek olduğunu
göstereceğiz4.”

4

Fussilet Sûresi, âyet 53.
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mealindeki 53. Âyeti ile 14 asır önce işâret etmiş bulunmaktadır.
Dinî Gerçekler Ve Bilimin Sonuçları
Bundan önce İslâmî verilerle bilim arasındaki farkın, verilerin Ġslâmî
kurumla peĢin olarak söylenmiĢ olmasından, buna karşılık bilimin ise bu
gerçeklere, zaman ilerledikçe bilimsel metotlarla yaklaĢabilmesinden ileri
geldiği söylenmiĢti.
En anlaşılabilir bir örnek vermek gerekirse aşağıdaki örneği verebiliriz:
Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin nedeni nedir?
dendiğinde,
bu soruya her bir Müslümanın vereceği cevap şüphesiz, “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 yememişler
ve de Ģu anda da, haram gerekçesiyle, yemiyorlar.
Bugün tıp ilmi domuz etinin, sağlığa uygun olmadığını, bilimsel olarak,
bulmuĢtur.
Tıbbî metotlarla, bilimsel olarak, bulunan sonuç şudur:
Yendiğinde domuz eti, insanın döllenmiĢ hücrelerindeki, E vitaminini yok
etmektedir. Bu nedenle döllenmiĢ hücre geliĢememektedir. Dolayısıyla çocuk
sağlıklı olarak doğamamakta ve / veyâ anne olacaklar, gittikçe
kısırlaşmaktadırlar. Domuz eti yiyenlerin çoğunun kısırlaşmalarının ve
dolayısıyla günümüzdeki Batılılarda, nüfusun gittikçe yaşlılardan
oluşmasının ve genç nüfusun azlığının sebebi budur.
Gerçekten de domuz eti yiyen Avrupalıların gittikçe kısırlaşmalarını ve genç
nesillerinin gittikçe azaldığını görmüyor musunuz?
İslâm Ve Kültürümüz‟de eşin kıskanılması da çok önemlidir, biliyorsunuz.
Domuz eti yiyenlerin eşlerini kıskanmadıkları da, bugün bilimsel olarak
biliniyor. Ama buna Müslümanlardan başka önem veren de yok…
9

Eşin kıskanılması, Müslüman olmanın çok önemli bir kıstasıdır, aslında…
Nitekim Peygamber (SAV) Efendimiz, eşlerin kıskanılması konusunda, Ģu
anlama gelecek bir hadis nakletmiĢlerdir:
“EĢin kıskanılması konusunda sizlerin en kıskanç olanınız benim, benden
daha kıskanç olan ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
Yalınız burada, “… benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
cümlesini, çarpıtmadan, iyi anlamalıdır.
Bunu en basitinden herkes bence, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
kıskanmasının üstündeki bir Ģiddetle, Allâhü Teâlâ‟nın o kuluna mecâzî
olarak, “Yazıklar olsun sana ey kulum, sen nasıl Müslümansın?” şeklinde
hitap edebileceği şeklinde anlayabilir. Yoksa Allâhü Teâlâ‟nın eĢi yoktur ki,
onu kıskansın…
Dolayısıyla domuz etinin yenmemesine, dinî bir kural olarak, îman eden ve
bu nedenle onu yemeyen Müslümanlar, aynı zamanda domuz etinin sağlığa
ve ruh sağlığına yaptığı zararlardan da, asırlardan beri, korunmuĢ
oluyorlardı. Zâten, domuz eti yememek sûretiyle, bugün de korunuyorlar ya...
Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?
Allâhü Teâlâ 14 asır önce İslâm‟la, bütün gerçekleri, emir ve yasaklar
şeklinde, peĢin olarak bildirmiĢtir. Bilim bugün bu gerçeklere, gücü
nispetinde zamanla derece derece yaklaşabilmektedir.
Bu yasaklar kapsamından olmak üzere, domuz etinin zararlı olması bir
gerçektir, bu hiç değişmez.
Domuz etinin zararlı olduğunu, 14 asır önce yaĢamıĢ olan, Müslümanlar
bilimsel gerçekliğiyle bilmiyorlardı. Ama Allâhü Teâlâ, domuz etini önceden
zararlı olarak yarattığı için, bu gerçeği bildiğinden dolayı, o asırda Ġslâm
Dini‟ni gönderirken, onu ayrıca emir ve / veyâ yasaklar konusunda, bir sınav
sebebi de kılıp, domuz etinin yenmemesini, “haram” Ģeklinde bir dinî kural
olarak sunmuĢtur.
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Şimdi burada domuz eti örneğinden giderek, emir ve / veyâ yasaklar
konusunda, şu genel sonuca varabiliriz:
“Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her bir fikir, Ģey ya da olayın gerçek
durumuna inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar olduğu görülür /
görülmektedir.”
Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:
“Ġslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların her birinin, onunla ilgili
fikir, Ģey ya da olayın temel gerçeğiyle üst üste çakıĢması esastır5.”
Bu konuyu hak kelimesinin, yukarıda görülen, maddî ve mânevî
açıklamasıyla, Türkçe‟deki gerçek ya da „doğru‟ kelimesiyle tam uyum
içinde olduğu sonucuyla bitirebiliriz:
„Hak‟ kelimesini böylece, doğrularla dolu bir sayfayı temsil eden, bir
kavram olarak algılamak gerekiyor… Buna benzer şekilde „bâtıl‟ kelimesi
de, yalan ve yanlıĢlarla dolu bir sayfayı temsil ediyor, demektir.
Bilim Ve Sanâtın Özü
Başta „nedensellik‟ yâni „kozalite‟ gibi bütün kânunlar; Evren‟de bulunan
madde, kuvvet, hareket, durgunluk, uzaklık, zaman, Dünyâ, insan zihni,
doğruluk, güzellik, çirkinlik, iyilik, ahlâk; varlık, daha bunlara benzer, nice
kavramların her biri, Yüce Allah‟ın (CC) birer yaratmasıdır.
Bilim ve sanât ilk plânda, varlıkların mânasını, daha doğrusu yaratılış
esaslarını ya da nedenselliğin yâni „kozalite‟nin gerçekliğini açıklar. Elmalılı
Hamdi Yazır, „Varlığın mânasını düĢündürtmeden, nedensellik oranının
gerçek olduğunu kabul ettirmeden bize en küçük bir gerçek bildirebilen
hiçbir bilim ve sanâtın olamayacağını‟ söylemektedir. Ve de Elmalılı şöyle
devam ediyor:
Bilim ve sanâtın özü, “ġu, Ģunun içindir.” esâsı şeklinde özetlenebilir. İşte
bütün ilimlerin çalıştığı hedef budur. Varlık, gerçeklik ve nedensellik
Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%8EMAN%20VE%20GER%C3%87E
K.pdf, En Son Erişim Târihi: 01.01.2014.
5
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iliĢkileri, bütün ilim ve sanâtlara hâkim olan, düĢünme ve doğruluk
prensipleridirler.
İnsanlık açısından mümkün olan gerçekler üstünde, varlığı kaçınılamaz, yâni
mecbûrî-zarûrî olan „Hak‟, gerek varlığımızın, gerekse ilmimizin ilk
baĢlangıç noktası ve ilk sebebidir. İşte „Allah‟ kelimesi ya da „Allah‟ sözü,
Hak Teâlâ‟nın, yâni O Yüce Gerçeğin, özel ismidir.
Evren‟de meydana gelen, büyük-küçük, maddî ve mânevî her olayda, O
Allah‟ın (CC) dilemesi ve tasarrufu vardır6.
Özellikle, insânî boyutta da insan üzerinde etkili olan ve insanı kendine
çeken hiçbir Ģey düĢünülemez ki, onun perde arkasında Allah (CC)
bulunmasın…
İnsanların çoğu, lâikliğin kabul edilmesiyle, büyük bir yanılgıya düşerek,
özellikle insânî boyuttaki, her türlü ilişki ve olaylar dâhil olmak üzere, maddî
ve mânevî, bütün olaylarla ilgili olarak davranış sınırları üzerinde, Allah (CC)
tarafından konan kurallarla birlikte, O‟nun bizzat dilemesi ve etkisinin,
kalktığını zannediyorlar. Bu zan, câhillik veyâ dinî bilgisizliğin, doğrudan bir
sonucudur.
Sonuç olarak yüce Allah CC), varlığı zarûrî olan öyle bir güçtür ki, gerek
nesnel ve gerek öznel varlığımızın bütün faaliyet ve gidişâtında, O‟nun
varlığının zorunluluğu, yâni zarûreti, apaçık bir Ģekilde görülmektedir.
„Allah‟ Özel İsmi7
Elmalılı Hamdi Yazır, Allah‟ın CC) isimleri konusunda, şöyle diyor:
Allah‟ın CC) isimleri, vahiy yoluyla bildirilmiĢ olanlardan ibârettir. Bu
yüzdendir ki kutsal „Allah‟ ismi, bütün duygu ve düĢüncelerimizin ilk Ģartı
olan, tek, derin ve gizli bir duygunun, doğrudan doğruya görünen ve


Hak yâni gerçek, varlığı değişmeden duran anlamındadır.
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc , En Son Erişim Târihi: 20.07.2014.
7 Temiz, M., Besmele, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/M%C3%BCminleri%20%C3%9Cmitsizlikten%20Koruyan%20%C4%B0l%C3%A2h%C3%
AE%20S%C3%B6z%20(Anahtar)%20BESMELE%20%E2%80%98Bismill%C3%A2hirrahm%C3%A2nirrah%C3%
AEm%E2%80%99%20%C3%8Eman%20ve%20G%C3%BCven%20Duygusunun%20R%C3%BBhu,%20%E2%80
%98Tanr%C4%B1%E2%80%99%20m%C4%B1%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%20m%C4%B1%20Diyece
%C4%9Fiz.htm, Son Erişim Târihi: 23.10.2018.
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görünmeyen, varlıkların birleştikleri noktada, sırf O‟nun zâtı için, bir parıltı
hâlinde gösterilen, özel bir isimdir.
Bu isim O‟nun zâtının mânasını, zihinde hatırlatır ya da temsil eder. O özel
isim telâffuz edildiğinde, akıl ve zihin, özel isimden mânaya, mânadan tekrar
özel isme geçer / geçebilir.
Yâni „Allah‟ özel ismi anıldığında, akla insanın kendisine hakkiyle tapacağı
yüce ve kutsal zat gelir.
Ya da bütün eksiksizlik ve olgunluk vasıflarına sâhip olan ve bizzat kendisine
tapılıp kulluk yapılacak olan, zarûrî yüce ve kutsal varlık düĢünüldüğünde,
akla Allah (CC) özel ismi gelir.
Bu sûretle Allah (CC) ismiyle, bizzat O‟nun kendi varlığını anlarız. Başka bir
ifâdeyle, o isim ile isimlendirilen varlığın aynı zât olduğu ortaya çıkar.
İmam Fahreddin Râzî bu konuda şöyle demektedir:
“Allah kelimesi, yüce Allah‟ın (CC) özel ismidir ve aslında bu baĢka bir
kelimeden türememiĢtir. Ġmam Halil bin Ahmed ve Sibeveyh, usul âlimleri ve
Ġslâm hukukçularının hepsi bu görüĢtedirler8.” diyor.
„Allah‟ başlangıçtan îtibâren, özel bir isim olarak kullanılmıĢtır. Ve de yüce
Allah‟ın (CC) zâtı, bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu gibi, „Allah‟
ismi de öyledir.
„Allah‟ ismi, ilâhlık vasfından değil, ilâhlık ve mâbûdiyet, yâni tapılmaya
lâyık olma, vasfı, „Allah‟ isminden alınmıĢtır. „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.
„Allah Kelimesinin „Tanrı‟ Kelimesinden Farkı Ve Özellikleri
Bir kısım insan(lar), puta taparlar, ateşe taparlar, GüneĢ‟e taparlar,
kahramanlara, zorbalara veyâ bâzı sevdikleri şeylere taparlar. Taptıkları
zaman onlar, ilâh, mâbud yâni tanrı olurlar. Daha sonra bu tapmalardan
cayanlar çıkar. Bunlar bu sefer, taptıklarını tanımaz olurlar. O zaman
8

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 47.
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tapınılan Ģeyler de, iğreti alınmış mâbûdiyet ve tanrılık özelliklerini
kaybederler.
Hâlbuki insanlar, ister Allah‟ı (CC) mâbut tanısınlar, ister mâbut
tanımasınlar; Allah (CC) yine bizzat mâbuttur. O‟na her şey ibâdet ve kulluk
borçludur. Hattâ O‟nu inkâr edenler bile, bilmeyerek olsa dahî, ona kulluk
etmek zorundadırlar.
Araştırma mantığına göre iddiâ edilebilir ki özel isimler, kısmen de olsa, cins
isimlerinden önce gelir. Daha sonra bir veyâ birkaç niteliğin ifâde ettiği,
benzeme yönüyle, cins isimleri oluşur.
Bundan dolayı her özel ismin, bir cins isminden veyâ nitelikten alınmıĢ
olduğu iddiası geçersizdir.
„Allah‟ yüce ve kutsal sözü, bilginlerin çoğuna göre, hemen söylenmiş bir
sözdür ve türememiştir. Bu yüzden bu yüce ve kutsal isim, lisan açısından
da, adının sâhibi gibi, bir ezeliye perdesi içindedir.
Dolayısıyla Allah (CC) kelimesi, diğer kelimelere benzemez. Târihte hiçbir
şeye „Allah‟ kelimesi, isim olarak verilmemiĢtir. Bu kelimeye İsm-i Âzam
diyenler de vardır.
Allah (CC) isminin her kelimesini, sağdan baĢlayarak, birer birer azaltsanız,
geriye kalan her bir kelime, yine Allah‟ın (CC) adı olur. Şöyle ki:
„Allah‟ kelimesinin, Arapça yazılıĢındaki, harflerinden, sağdan baĢlayarak,
ilkin „elif‟ harfini kaldırsanız, geriye „lillah‟ kelimesi kalır. Görülür ki
„Lillah‟ kelimesi de, Allah (CC) demektir. Yine sağdan îtibâren, „Lillah‟
kelimesinden, bir L harfini daha kaldırsanız, geriye „Lehû‟ kelimesi kalır. Bu
da Allah (CC) demektir. „Lehû‟ kelimesinden, bir L harfini daha kaldırsanız,
geriye „hû‟ kelimesi kalır. Bu da yine Allah‟ı (CC) ifâde etmektedir. „Hû‟
kelimesinden, bir harf daha kaldırırsanız, geriye yalnızca „H‟ harfi kalır. „H‟
harfi de yine Allah‟ı (CC) demektir.
Allah‟ı (CC) „H‟ harfi ile zikretmek için, Tasavvuf erbâbının Arapça‟da,
„Allah‟ anlamına gelen O, „hû‟ sözü ya da kelimesi ile zikrettiklerini ve de
câhillerin çoğunun bu yüzden, onların bu Ģekilde „hû‟ zikriyle, Allah‟ı (CC)
zikir etmelerinden dolayı, çoğu kere, „hû „çekiyorlar‟ dediklerini, belki çok
sık duymuĢsunuzdur.
Nefes alıp-vererek soluyan her canlı da her nefes alış verişinde, „O‟, yâni
„Allah‟ anlamına gelen, „h‟ sesini çıkarır / çıkarmaktadır. Bunu en güzel ve
açık bir şekilde, özellikle sıcak günlerde, dilini dışarı çıkararak, soluyan
köpeklerde, daha kolay olarak, görmek mümkündür.
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Soluyan her canlı, her nefes alıĢ veriĢinde, ‟h‟ sesini çıkarır. Demek oluyor
ki; her canlı yaşadığı müddetçe, ister Ģuurlu olsun, ister şuursuz olsun,
devamlı bir Ģekilde, Allah (CC) demektedir, yâni Allah‟ı (CC) zikretmektir.
Sonuç olarak, bütün insanlar da, ister inansınlar, ister inanmasınlar ya da
ister şuurlu olsunlar, isterse Ģuursuz olsunlar, her bir nefes alışverişlerinde,
her an Allah‟ı (CC) zikrederler / zikretmektedirler. Meselâ bir ateistin
inanmadığı Allah‟ı (CC), her an zikretmesi, kendisi açısından ne gülünç bir
durum veyâ bir bedbahtlık oluyor, değil mi?
Neden mi diyeceksiniz?
Çünkü o ateist inanmadığı, Allah‟ın (CC isminin her an tecellîsi sâyesinde
hayat buluyor da, onun için…
Görüyorsunuz ya, bütün canlıların canlılıkları, gafletli-gafletsiz, her an,
Allah‟ın (CC) zikriyle sürdürülmektedir. Allah‟ın (CC) zikrinden
kesildiklerinde, onların da canlılıkları ortadan kalkar / kalkmaktadır. Meselâ
zikri biten bir geyik, avcının bir kurĢununa hedef olur ya da zikri biten bir
balık, avcının oltasına veyâ son nefesini vererek ölen bir insan, Azrâil‟in
pençesine takılır. Dolayısıyla bütün canlılar her an, Allah‟ın (CC) „Hay‟
isminin tecellîsine muhtaçtırlar.
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.
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Bilim ve Besmele
Günümüzde bilim ve teknoloji, besmeleyi henüz anlamaya çalıĢıyor:
İslâm‟a göre hayvanların etlerinin yenebilmesi için besmele ile kesilmelerinin
şart olduğunu bilmeyen yoktur.
Bir grup bilim adamı, besmeleli ve besmelesiz kesilen, etlerin incelenmesini
ele almışlardır. Ortaya çıkan sonuç şöyledir:
Besmele ile kesilen etlerde her hangi bir mikroba rastlanmamıştır. Besmelesiz
etlerde ise, sürekli çoğalan, büyük ölçüde de zararlı olan, mikrop ve
bakteriler tespit edilmiştir9,10.
Bilim alanında olan gelişmeler, ilmî araştırmalar, Evren‟deki her Ģeyin birer
hayalden îbâret olduğunu söylüyor; bilim diliyle söylemek gerekirse, birer
dalgadan ya da birer boĢluktan... İnsan da öyle...
Sonunda insanın da, bir hayal ve dalgadan olan, fânî varlığı da yokluğa
bürünecek... Tıpkı TV‟deki filmlerde insanların, elektriğin kesilmesiyle
birden ekrandan yok olması gibi…
Kıyâmet‟le birlikte, Azrâil (AS) de dâhil, her şey yok olacak!
Yalnız tabiatıyla bunda, bir varlık hâriç!
O da şüphesiz bizzat Allah (CC) olacak! O, gerçek olanın tâ kendisi… Yâni
yalnızca, En Yüce Gerçek kalacak!
Her Ģey yok olduğu hâlde, O Allah (CC), ezelde olduğu gibi, ebedde de tek
olarak var olacaktır.
Bu îtibarla O Allah (CC), insan zekâsının bir mahsulü olmadığı gibi, O‟na
hiçbir şey de, denk olamaz, etki de edemez.

Halave, H., Hayvan Kesiminde Besmele Mucizesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.mumsema.org/fetva-soru-ve-cevaplari/84914-hayvan-kesiminde-besmele-mucizesi.html, En Son
Erişim Târihi: 20.11.2014.
10
Sultan Selim, Y., Besmele Mikroskopla Ġncelendi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.benimblog.com/ibret/69249/Besmele+Mikroskopla+%DDncelendi.html, En Son Erişim Târihi:
20.11.2014.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
9
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Elinde hiçbir hünerin olmadığına göre işte bu yüzdendir ki:
Biz insanlara düşen yegâne şey, O Yüce Gerçeği algılayıp, yâni idrak edip,
O‟nun varlığına tanıklık yapmak, yâni şahâdet etmek, olmalıdır!
Görüyorsunuz ya, O Allah (CC), güzel ve uygun olan davranıĢı bulsun diye,
insanoğluna aklı bu yüzden vermiş bulunuyor, iĢte…
Dr. Paul Brunton meşhur Hintli Ramâna Maharshi‟ye “Ben gerçeği
arıyorum. Gerçek nedir?” der.
Maharshi‟nin gözleri Brunton‟un yüzüne dikilir ve pürüzsüz bir Ġngilizce ile:
“Ben gerçeği arıyorum diyorsunuz, evvelâ Ģu „ben‟i öğrenin, sonrası gelir”
cevâbını verir11.
Peygamber Efendimiz (SAV) bu sözün özünü, daha açık olarak, 14 asır önce
ifâde etmiştir:
“Nefsini bilen Rab‟bini bilir.”
Yâni, “Nefsini bilen En Yüce Gerçeği de bilir.” Bütün âlemler tek tek, O
mutlak gücün varlığına Ģahâdet eden, birer yansımadan ibârettir. Bu
yansımalardan hareket ederek, gerçeğin algılanması, yâni idrâk edilmesi için,
„ilim‟ vâsıtasını kullanmak gerekiyor.
Yoksa akıl ve bilgi sâhibi olmadan, kat kat sebepler ve perdeler arkasında
bulunan, O En Yüce Gerçeği idrak etmek, o kadar kolay bir Ģey değildir.
Bunun için her kişi değil, “er kiĢi” olmak, ön şarttır. Önce Hak‟kı, yâni En
Yüce Gerçeği ya da hakkı ve / veyâ doğruyu, yâni rastladığımız her bir fikir,
Ģey ya da olaya iliĢkin her bir gerçeği, kabul edip örtmemek, sonra da, Hak
ve / veyâ hak sayfasında kalıp, çalıĢıp derinleĢmek gerekir.
“Muhyiddinem derviĢem,
Hak yoluna girmiĢem,
On sekiz bin âlemi,
Bir zerrede görmiĢem.”
Gerçeği algılamak, sâdece ilimle olsa çok iyi… Ama o da yeterli değil...
İş yapmak, çalışmak da, yâni amel yapmak da lâzım…
11

Işınlama, Bilim AraĢtırma Merkezi Yayınları, İstanbul.

17

Yetiyor mu?
Yetmiyor, tabiatıyla!
İşi, ameli de sevgi ve ihlâs ile yapmalı!
Bitmedi!
Bir de bunların yapılmasında örnek insan olmak!
Ebedî saadet, yâni mutluluk için, yine yetmiyor…
Her hususta Allah‟ın (CC) tevfîkine, yâni her hususta Allah‟ın (CC)
yardımına ve en sonunda da, O‟nun ihsânına muhtâcız…
Allah‟ın Maddî Sünnetleri-Bilim
Bir yaprağın düşmesini, bir karıncanın adım atmasını ya da meselâ
Dünyâ‟nın Güneş etrâfında veyâ kendi etrâfında, zerre miktarı kadar da olsa,
hareket etmesini bir düşünüz…
Veyâ herhangi bir elektronun, çekirdek etrâfında dönerken, enerji kazanması
ya da enerji kaybederek, bir fotonun meydana gelmesi ya da bunun gibi,
Evren‟de meydana gelen, büyüklü-küçüklü her bir olay, Allah‟ın (CC)
dilemesi ile olur12.
Yâni Evren‟de hiç bir olay yoktur ki, Allah‟ın (CC) izni ve dilemesi dıĢında
olsun. O her an Evren‟deki büyüklü-küçüklü her bir olayı, gözlemekte ve
bunların her birine tasarruf emekte, yâni hükmetmektedir. Allah‟ın (CC)
bütün varlıklar üzerindeki gözcülüğü, onları murakabesi altında
bulundurması, O‟nun Er-Rakîb İsm-i Şerîfi‟nin tecellîleri ile olmaktadır.
Bu gün bilim dünyâsı, Allah‟ın (CC) maddî sünnetlerinin, yâni meselâ tabiat
kânunlarının, en ince teferruâtına kadar araĢtırılması için, yoğun bir şekilde
çalışmaktadır. Bunun için birçok bilim dalları ortaya çıkmış, bunların her
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc , En Son Erişim Târihi: 20.07.2014.
12
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biri, kendilerine özgü birer disiplin içinde, gizli sırları keĢfetme çabasını
sürdürmektedir.
2008 yılı îtibârıyla insanoğlu, düĢünceyi de okuyacak seviyeye gelmiĢtir.
Maddenin anlaşılması için büyük ilerlemeler elde edilmiştir. Öyle ki, 18 ve
19. yüzyıllarda bilim adamları, bu gizli kuvvetleri maddeye atfederek, âdeta
ona tapacak hâle gelmişler, eserin asıl sâhibini düĢünemez olmuĢlardır.
Bu akım, daha sonra materyalist fikriyatı doğurmuştur. Tekâmül Nazariyesi
de denilen, Aydınlanma Kurâmı ortaya çıkmıştır. Bu materyalist zihniyet,
yeni buluĢların ortaya çıkmasına kadar, hâkimiyetini sürdürmüştür. Ancak
bilim alanlarındaki yeni gelişmeler ve buluşlar, maddenin de sonlu olduğunu,
kendi başına bir hiç olduğunu ortaya koymuştur.
Kuantum Teorisi‟ndeki ilerlemeler, Kara Delikler‟in keĢfi, Big Bang
Teorisi‟nin ispatı gibi, yeni gelişmeler, bilim zihniyetinde devrim sayılacak
değişmeleri getirmiştir.
Bilim adamlarından Hawking‟in, Einstein‟in Rölâtivite Teorisi ile Kuantum
Teori‟sini birleĢtirerek, yaratılışın mutlak varlığını ortaya koyması, birçok
bilim adamının ‘Büyük BirleĢik Alan Teorisi‟nin, yâni GUT‟un, baĢka bir
ifâdeyle, ‘Great United Teory‟nin etrâfında birleşmesi, ateist bilim adamlarını
ümitsizliğe düĢürürken, birçok bilim adamını da, inanmaya dayalı
çalıĢmalara yönlendirmiĢtir / yönlendirmektedir. Bunun için, 21. Yüzyıl‟ın,
inanç ve insanî değerlerin neĢvünema ettiği, bir çağ olması beklentileri
gittikçe artmaktadır.


ALMANYA‟nın Ġnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü ile Londra ve Oxford üniversiteleri bilim insanlarının
"insan düĢüncelerini okuma" çalışmaları başarılı sonuç verdi. Hepsi de nörolog olan uzmanlar, yüksek çözünürlü
beyin tarama cihazı kullanarak beynin faaliyetlerini geliştirilen bilgisayar programı aracılığıyla okumayı başardılar.
Buluş, ileride daha karmaşık düşüncelerin okunması için önemli bir adım oluşturuyor. Yeni teknik, beyin kontrollü
bilgisayarlar, yapay kol ve „düĢünceyle hareket eden makineler‟in üretiminde kullanılabilecek… Tekniğin daha da
geliş-miş bir sürümünün, „Azınlık Raporu‟ (Minority Report) filminde olduğu gibi, suçluların sorgulanmasında
kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca cezâ evinden tahliye edilecek mahkûmların ileride yeni suç işleyip işlemeyeceğini saptamak da bu teknik sâyesinde mümkün olabilecek… Araştırmacıların bundan sonra „insanın aklından
geçenlerle gerçek niyetini ayırt etmeyi sağlayacak‟ yeni bir yöntem geliştirmek için çalışacakları ifâde edildi. Ġnsan
ve Beyin Bilimi Enstitüsü uzmanı ve araştırmayı yürüten heyetin başkanı Prof. John-Dylan Haynes, geliştirdikleri
tekniği anlatırken, „Tarama cihazı aracılığıyla beyne bakıyor ve bilgiyi okuyoruz. Bu, karanlıkta meşale aracılığıyla
duvardaki yazıyı okumaya benziyor‟ dedi.
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Bilgisizlik ya da Nasipsizlik
Louis Pasteur, “Birâzcık bilim bizi Tanrı‟dan uzaklaĢtırıyor. Fakat bilim bizi
Tanrı‟ya tekrar götürüyor.” diyor.
İnançlı bir filozof olan Jean Guitton, Pasteur‟ün bu sözünü, „Tanrı Ve Bilim‟
adını verdiği, kitabının baĢına yazmıĢ…
Jean Guitton, konu ile ilgili olarak:
“Çok bilmeyen bir kiĢi, bilimin dinin üstesinden geldiği inancındadır. Ama
çok bilen ve bilgili olanlar, bilgide attıkları her adımda dine daha da
yaklaĢmaktadırlar.”
dedikten sonra şunları da ilâve etmektedir:
“Ben bu nedenle gelecekte araĢtırmaların dinin içini oymaktan ziyâde onu
tasdik edeceğine inanıyorum. Artık duâ edilen kilise mekânında aranan
gerçek ile laboratuvarda, mikroskop altında aranan gerçekler arasında bir
savaĢ yok... Duâ mekânı ve laboratuvar giderek birbirine yaklaĢıyor.”
Nitekim, “ Bilimin ilk amacı, Tanrı hakkında bilgi edinmek, O‟nun
eserleriyle O‟na hayranlık duymaktır.”
diyen Anthony Standen, yollarını sapıtmĢ bilim adamları için, devam ederek:
“Eğer bilim adamları iĢlerine bu açıdan baksalardı, bilime tapınmayı
bırakırlar ve daha iyi bilim adamları olurlardı.”13 diyor.
Bilim târihinde, Allah‟ı (CC) yeteri kadar tanıyamayan, bâzı bilim
adamlarının, meselâ “Durağan Evren Modeli” gibi modeller kurarak,
teorilerinde Tabiat Kânunları‟nın yaratılma işi bittikten sonra Allah‟ı (CC),
bir köşeye bir seyirci olarak yerleştirmeleri şeklindeki felsefî modelleri,
gerçekçilikten çok uzaklarda kalmıĢtır.

13
Standen, A., Bilim Kutsal Bir Ġnektir, sayfa 147 (Türkçeye Çeviren: Burçak Dağıstanlı), Çıdam Yayınları,
1990, Cağaloğlu, İSTANBUL.
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Bunların işledikleri hatâlar işte böyle, ya aĢırılığın ya da Allah‟ı (CC) bilme
ve tanıma açısından, temel bilgi noksanlığının bir sonucu olarak
düĢünülebilir. Bunlar şaşkın ve sapıklar takımını meydana getirmektedirler.
Allah‟ın CC) ilmine karşı, her Ģeyin halledilmiĢ, bitirilmiĢ iddiâsında
bulunan ve müteşâbihµ âyetlerin tamâmen ortadan kaldırılmasını arzû eden,
tecrübeyi, benzerlikten büsbütün ayrılmıĢ mutlak bir kesinlik sanan, bir
bilimsellik ve ıspatçılık iddiâsı, bugün dahî bâzı çevrelerce benimsenmiĢ olsa
bile aslında bu, bilgi noksanlığından başka bir şey değildir.
Louis Pasteur‟ün, “Birâzcık bilim bizi Tanrı‟dan uzaklaĢtırıyor.” sözü
insanda çok çağrışımlar yapıyor.
Avrupa‟daki felsefe ve buluĢlarla birlikte baĢlayan, Büyük Sanâyi Devrimi,
onu tâkip eden, 18. Yüzyıl Fransa‟sındaki Aydınlanma Dönemi dedikleri
zaman dilimi, Avrupalılar ile Türkiye dâhil olmak üzere, Orta Çağ
Karanlığı‟nı yaşayan, bütün dünyâda, gerçekten çok kötü bir fikrî bozukluğa
sebep olmuştur.
Önce Fransa‟da başlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine ve hattâ çoğu
Ġslâm ülkelerine de, sıçrayan bu akım, insan aklının, tüm dinî ve mânevî
değerlerden, arınması anlamına geliyordu.
Bu akıma kapılanlara göre, dinler gerçekten, miatlarını tamamlamıĢlar,
“bilim dinin üstesinden gelmiş” bulunuyordu.
Cumhûriyetimiz‟in kuruluş dönemindeki târihî belgeleri inceleyenler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde yapılan konuĢmalarda, bu akımın kurbanı
olmuş insanlarımızı da, hemen fark edeceklerdir.
Ne yazık ki bu zavallılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde, İslâm Dini‟nin
„terakkîye mâni‟ olduğunu söyleyerek, ilerlemeyi engellediğinden bile
bahsedebiliyorlardı.
Bu belgeler, Merhum Prof. Dr. Ahmet Kabaklı‟nın, „Temellerin DuruĢması‟
adlı kitabının 1. cildinde neşredilmiş bulunmaktadır.
µ
Kur‟an‟ı Kerîm‟de mânası açık olan âyetlere Muhkem âyetler, mânası açık olmayan, tefsire, îzaha muhtaç
olanlara Müteşâbih âyetler adı verilir.
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Avrupalı, Rusyalı ve hattâ çoğu sözde dünyâ aydınları da, bu akımdan
nasiplerini almıĢlardır. Aydınlanma Dönemi‟nde herkes bilime, her Ģeyi
çözen, sihirli bir anahtar gözü ile bakıyor, dolayısıyla, dünyâ görüşleri ve
fikirler yenileniyor, yeni yeni teoriler kuruluyordu.
Sözde aydın geçinenler artık, Tekâmül Nazariyesi de denen, bu Aydınlanma
Kurâmı‟na, yâni modern deyimiyle, Aydınlanma Teorisi‟ne sarılmışlardı. Bu
teoriye göre, insan gelişecek gelişecek, sonunda, hâşâ, bunlar arasından,
tanrılaşacak olanlar da çıkabilecekti.
Yukarıda görüldüğü gibi, bâzı önemli Ġslâmî temel bilgilerden sonra, şimdi
görseller tarafından tetiklenen gerçeklere geçebiliriz.
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GÖRSELLERĠN DĠLLERĠ
Tarafından Tetiklenen

GERÇEKLER
-Sen, Söyletene Bak!

“Söyleyene değil, söyletene bak” demiyorlar mı?
Tekvir Sûresi‟nin 29. Âyeti‟nde, “Allah dilemeyince, siz
dileyemezsiniz!”
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denmiyor mu?
O hâlde her Ģeyde esas olan, Allah (CC) kelâmı olan, âyetlerin tecellîsidir.
Ġnsanlar ve / veyâ olaylar ise, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet adlı esas
ölçülerimize göre, birer sebeptir.
Çünkü Allah (CC), bu hayatta ya da yaĢamda her bir fikir, Ģey ya da olayı
birer sebebe bağlamıĢtır. Ama iĢin aslında her bir fikir, Ģey ya da olayı
yaratan Allah‟ın (CC) bizzat kendisidir.
“Yeryüzü‟nde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan
kuĢlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o Kitap‟ta
(Kur‟an‟da) hiçbir Ģeyi eksik bırakmadık. Nihâyet (hepsi) toplanıp
Rab‟lerinin huzûruna getirilecekler-Enam Sûresi, âyet 38”
ġimdiye kadar ki incelemelerim bana, CumhurbaĢkanımız‟ın ölçülerinin
Milletimiz‟in Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerine uygun olduğunu
gösterdi /göstermiĢtir. Allah (CC) bozmasın diyorum! Çünkü Milleti ile ortak
değerlerde birleĢen liderler kolay kolay gelmiyor.
Bu nedenle CumhurbaĢkanımız‟ın bu uyarılarının sakın, bir-iki kere tesâdüfî
olarak tuttuğunu ifâde eden, fikirlerinize, kelimelerinize bağlamayınız!
Çünkü Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerini esas alanların her bir
sözlerinin derinliklerinde, genel olarak, her sözün kendine has sırları
olabilir.
Bize düĢen o sırları araĢtırmak için, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün derinliklerine
inecek Ģekilde, gerçek birer aydın olmaya çalıĢmaktır. Ġnsanlık değer ve
ölçülerinden uzaklaĢarak canavarlaĢmıĢ Batılılara yamanarak onların
peĢlerinden gitmek aydınlık değil, bedbahtlıktır ve / veyâ hâinliktir…
Asıl aydınlık, iĢte insanlığı ve bu gerçek özgürlüğü içeren Ġslâmî Îtikat
aydınlığıdır.
Yoksa emperyalist, canavarlaĢmıĢ milletlerin yaĢam ve kültürlerinin özlemi
içinde, millî Ģuur ve kiĢiliklerini kaybederek, DNA dönüĢümlerine zemin
hazırlayan hâinlikler içinde „caka satanlara‟ aydın denmez. Ġnanç ve
istikâmetleri değiĢmiĢ olan bu kiĢilere bizim Kültürümüz, zâten lâyık
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oldukları ismi bulmuĢ ve onları birer “hâin” olarak vasıflandırmıĢ
bulunmaktadır / bulunuyor.
Bizim dinimiz Ġslâm, insan fıtratına yâni insan tabiatına, baĢka bir ifâdeyle,
asıl bilimsel deyimiyle söylemek gerekirse, ilme, yüzde yüz uyan, en modern
bir dindir.
Eski Türkiye‟de Ġnönü ve Hempaları Milletimiz‟in, hepimizin câhil
bırakılması için büyük çabalar sarf etmiĢlerdir. Ama Milletimiz‟in büyük bir
kısmı, Ġslâmî bilgi konusunda bilgisizliğe zorlanmıĢ olsa bile, gerçek îtikâdını
bozmamıĢ, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmeti‟nden hiç tâviz vermemiĢ,
asîlliğini hep korumuĢtur.
Ancak Ġnönü ve Hempaları‟nın peĢinden gidenlerin bir kısmı, bundan istisna
tutulabilir. Ne yazık ki asıl câhillerimiz bu zihniyettekilerdir. Onların da kısa
zamanda bu bozuk istikâmetlerinden dönmeleri elbette ki en büyük
dileğimizdir.
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
YA DA yazıya ulaşılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazdıktan sonra+Ah! Ġnönü‟nün
Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk? baĢlığını yaz… Yâni
Google‟da:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç
Böyle mi Olurduk?
şekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette, “Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî
Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?” adlı yazıya ulaşabilirsiniz!
CumhurbaĢkanımız‟ın söylediklerinin verdiği inandırıcılık, ancak onun
Ġslâmî istikâmeti‟nin düzgünlüğüne bağlanabilir.
Ama Ġslâm‟dan nasipleri olmayan ve câhillik çukurlarında bocalayanların,
bunlardan ne haberleri olacak ki! Onların hangi ölçüleri bizlere güven
verebilecek ki!
25

Bu câhillerin yapacakları tek Ģey, Halkımız‟ın kullandığı, “Ġnsan
bilmediğinin düĢmanıdır” „sosyal formül‟üne, yâni atasözüne göre, yalnızca
düĢmanlık üretmek olacaktır, zâten de öyle yapıyorlar…
Bundan dolayı, Ġslâmî Ġstikâmet‟i bozuk olanlar için kullanılan güzelim
„aydın‟ kelimesinin bu Ģekilde yıpratılmasına o kadar çok üzülüyorum ki!
„Aydın‟ kelimesi, bugün sayıları az da olsa,
asıl mü‟minler için kullanılacakken, ne yazık ki, zır câhiller için kullanılıyor,
öyle değil mi, canım!
Çünkü kendilerini Halkımızı bozmaya adamıĢ,
bu câhillerin metodu, Halkımızı aldatmayı baĢarmak için, Kültürümüz‟ün ne
kadar güzel kavramları varsa, onları sâhiplenip, yalnızca ikiyüzlülük
yapmaktan ibârettir!
Onların bu ikiyüzlülüklerini öğrenebilmek için ne yazık ki, Yeni Türkiye
dönemini beklemek gerekiyormuĢ! Öyle değil mi?
Ġkiyüzlüleri tasvir eden asıl kelime ya da kavram, bilimsel olarak araĢtırılırsa
bu, elbette ki, anlam olarak yalnızca „karanlık‟ ya da ilmî olarak “münâfık”
kelimesi olabilirdi.
Hattâ geçmiĢte bir yazımda onlar için kullanmıĢ olduğum, “yarım
aydınlarımız” kelimesini bile, onları daha iyi anlamıĢ olduğum için Ģimdi,
çok yetersiz bile buluyorum14...
Meselâ bir örneği aĢağıdaki görselde görüldüğü gibi, Evren‟deki ölçülerden
hiç ibret almayacak mıyız?

14
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
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Örneğin faraza Dünyâ ya da GüneĢ, bu ikiyüzlülerimiz ya da “münâfık”
hâinlerimiz gibi, “ArkadaĢ gün özgürlük günü… Özgürlüğümü ben de
yaĢayacağım” dese de, bâzı ölçülere uymasa meselâ bâzı günler hiç hareket
etmese, olacakları hiç düĢünebiliyor musunuz?
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-İnsanın Gülmeye de İhtiyâcı Var
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ġu Ġnönü zihniyetlinin bu yorumuna yalnızca güldüm, daha da güleceğim
yoktu, kâri!
Bu güne kadar Ġnönü Zihniyeti mensuplarının yalnızca vicdanları yok
diyebiliyordum ama meğer akılları da hiç yokmuĢ...
ġaĢılacak Ģey!
Bu zavallılığın bence asıl anlamlarından biri de, ellerinde artık
tutunabilecekleri hiçbir “gerçek” ya da mantıklı durumun kalmamıĢ
olmasıdır. Bir çukurluğun içine düĢmüĢ olduklarından dolayı artık, onlar
için, “çör çöpe” tutunacak durumlardan baĢkası kalmamıĢtır:
Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ
Rezervlerindeki Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil?
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf
YA DA yazıya ulaşılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazdıktan sonra+ Hâlâ Daha
Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki
Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? baĢlığını yaz… Yâni Google‟da:
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“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama
Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller
Değil?
şekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî
Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?” adlı yazıya ulaşabilirsiniz!
Bunlar, iktidara gelseler felâketten baĢka bir Ģey beklemeyiniz! Onların bu
hâlleri insana, peĢin olarak bunları, ne yazık ki düĢündürüyor!
Hâlbuki bendeniz geçmiĢte Türkiyemiz‟in geleceği adına, bu zihniyetten daha
çok umutluydum…
Ama bu hâllerinin Milletimiz için asıl faydası Ģu:
Akılları bu kadar bağlanmamıĢ olsa, Milletimiz kısa bir süre içinde bu
zihniyeti böyle, gerçekçi bir Ģekilde, baĢka türlü nasıl tanıyacaktı?
Hayırsız gibi görünen Ģeyde bile, bir hayır gizlidir, bilirsiniz…
Hayır veyâ ġer, ġer veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti)
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%2
0HAYRIN%20PERDE%20ARKASI%20(HĠKMETĠ).pdf
YA DA yazıya ulaşılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazdıktan sonra+ Hayır veyâ ġer,
ġer veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti) baĢlığını yaz… Yâni Google‟da:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Hayır veyâ ġer, ġer veyâ Hayrın Perde Arkası
(Hikmeti)
şekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Hayır veyâ ġer, ġer
veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti)” adlı yazıya ulaşabilirsiniz!
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-Öyle de, En Kazançlısı İyi Niyet!

Elhamdülillah! Bu mesaj en çok bana yaradı! Çünkü „iyi niyetli olma‟nın en
mağdurlarından birisi de benim...
Öyle ki gelen saldırıyor, giden saldırıyor, sonucu hep iyiye yorumlaya
yorumlaya âdetâ canım çıkıyordu...
Öyle ki, saldırı ve küfrün nedeni açıklanmıĢsa, hemen kendimi tekrar gözden
geçiriyordum…
Çünkü hatâya düĢmeyen insan olamaz… Herkes hatâya düĢebilir…
Hattâ bunu bildiğim için daha önceleri, çoğu kere, iyi niyetli olanların beni
tenkit etmelerini dahî bâzı yazılarıma eklemiĢtim ama kimseden bir eleĢtiri
alamamıĢtım.
Bu durumu bendeniz, insanlarımızın çok karakterli olmalarına
yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı düĢüncedeyim… Çünkü herkes Ġnönü Zihniyeti
gibi değil ki!
Bununla berâber, bir sene kadar önce beni sol görüĢlü bir Face Book
arkadaĢım, bir konuda eleĢtirmiĢti… Baktım ki arkadaĢ çok haklıydı…
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O zaman ona, özür dileyerek çok çok teĢekkür ettiğimi hatırlıyorum…
ĠĢte fikirleri ne olursa olsun, bu tür iyi niyetlilikler, “insan olma”
karakterindendir. Bunlar, o kiĢinin bilimsel olarak, sütünün bozuk olmaması
ya da mayasının iyi maya olması, daha özet olarak ise, “insan olması”
Ģeklinde açıklanır…
Bereket versin ki hangi görüĢten olursa olsun, Milletimiz‟in çoğunluğunun
sütü temizdir…
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜR
KLER.pdf
Nitekim fikir ayrılıklarından dolayı karĢılıklı tartıĢmalar olmuĢtur ama Ģu
yaĢıma kadar, bu temiz ve asîl Milletimiz‟in içinde, birisi hâriç, hiç bir
hakâret kelimesi ile karĢılaĢmıĢ değildim…
O birisi de muhtemeldir ki, Milletimiz‟in özeliklerinin dıĢında kalmaktadır.
Peygamber (SAV) Efendimiz:
“Bir gün gelecek ki, Ġslâm‟ı yaĢamak elde, avuçta “kor ateĢ”i tutmak gibi
olacak” demiĢ…
Bu öyle bir husustur ki, en etkin tartıĢmalar Ģimdiye kadar, Hak-bâtıl
kavramları üzerinde olmuĢtur. Bugün de öyle olmaktadır. ġimdi bu iki
kavramın bilimsel anlamlarına bakalım:
Burada HAK, En Yüce Gerçek olan Hak Teâlâ‟dır. Eğer küçük harflerle
„hak‟ olarak yazılırsa bu, „doğru‟ ya da „gerçek‟ kelime ve kavramları temsil
etmektedir… Bâtıl kelimesi ise, hak kelimesinin zıt anlamlısıdır. Dolayısıyla
„yanlıĢ‟ ya da „doğru olmayan‟ kavramların simgesidir.
Günümüzde bu konuda daha çok yalan ve yalanbazlı algılar ön plâna geçmiĢ
bulunuyor. Bâtıl kelimesinin en geçerli anlamı bilimsel açıdan „gerçekdıĢı‟
anlamıdır. Her türlü yalanlar ve gerçekdıĢılıklar da bu kavramın içindedir.
ĠĢte bu HAK-bâtıl yâni gerçek-gerçekdıĢı mücâdelesi, insanların sınavları
sürdüğü sürece, Kıyâmete kadar sürecek olan bir mücâdeledir.
Bunun en bâriz örneğini bugün Türkiye‟deki HAK-bâtıl tartıĢmasında
görmüyor muyuz?
32

HAK-bâtıl tartıĢmasındaki en Ģiddetli küfürleri, aĢağılanmaları „El-Emin‟
lâkabıyla anılmakta olan Peygamber (SAV) Efendimiz müĢriklerden
görmüĢtür.
Öyle ki, Kâbe‟de namaz kılarken müĢriklerin, ölmüĢ hayvan derilerini getirip
Peygamberimiz‟in üzerine kapadıkları bile olmuĢtur.
Demek istediğim Ģu:
Ġnsanoğlunun en büyük duyarlığı ya da duyarsızlığı, iyiliği veyâ kötülüğü
gerçek (HAK)-gerçekdıĢılık (bâtıl) konusunda sergilenmektedir.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟e bile tattırılan bu iĢkence, hiç onun sevenlerine
tattırılmadan olur mu?
Bir gün gelen bir genç, “Yâ Resûlallah, seni çok seviyorum” deyince,
Peygamber (SAV) Efendimiz hemen demiĢ ki:
“O zaman sıkıntı ve iptilâlara-sıkıntı ve belâlara-hazır ol!”
Ben de Peygamber (SAV) Efendimiz‟i çok seviyorum.
Fakat yukarıda da:
“…ama kimseden iyi niyetli bir eleĢtiri alamamıĢtım. Bu durumu bendeniz
insanlarımızın çok karakterli olmalarına yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı
düĢüncedeyim…” demiĢtim…
Milletimiz‟in genel anlamda temiz olmasıyla ilgili bu son cümlem, aslında,
“eldeki kor ateĢ” anlamında benim hiçbir haksızlığa uğramayacağım
anlamına gelmemeliydi.
Avucumdaki Kor AteĢ, Arasat
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAK%C4%B0%20KOR%20ATE%C5%
9E-ARASAT.pdf
Peygamberimizi bile es geçmeyen ama çekenlere büyük dereceler kazandıran
bu haksızlığa uğrama konusunun benim de baĢıma geleceğini, ne yalan
söyleyeyim, hiç ama hiç düĢünememiĢtim…
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Neden?
“Çünkü” kendi kendime”:
“Benim Ģimdiye kadar kimseye karĢı kötü bir niyetim olmadığı gibi, zâten Ģu
„emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ hizmetini de, “Canım kudret elinde
olan Allah‟a yemin ederim ki sizler îman etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ olmazsınız.“ hadîsinin rûhu nedeniyle,
baĢta arkadaĢ ve öğrencilerim olmak üzere bütün insanları seviyorum. Böyle
bir durumda adam bana niye kötü niyet beslesin” diyordum…
Ama bir gün, ne yazık ki kader, en azından Peygamber Efendimize ya da
güncel bir örnek olarak, her gün yüzlercesinin hakâretine mâruz kalan,
CumhurbaĢkanımız‟ın tattıkları acı ilâcı bana da tattırarak, buradan da bir
nasip almamı dilemiĢ olduğunu gördüm.
Ne oldu biliyor musunuz?
Bir gün birisi Face Book‟ta, zaman tünelime girip bana hiç bir haklılık
sebebi göstermeden peĢ peĢe iki gün üst üste hakâret etmesin mi?
Birinci gün, “Kem söz sâhibine âittir” diye cevap yazdım ama ilkin ciddîye
almadım ama aklımdan da çıkmadı… O gün internetim de biraz bozuktu,
sıhhatim de…
Ġkinci gün internetim düzeldi,
Ah bir de baktım ADAM, benzer hakâreti, bir kere daha yapıvermiĢ.
Bizzat kiĢilerin isimleri zikredilerek, iĢi Ģahsiyete dökerek, senli-benli,
uğraĢmak, Ġslâm‟da yasak veyâ günah olduğu için, sizleri de aydınlatmak
için, aĢağıya yalnızca ADAM‟ın ismi hâriç, yapmıĢ olduğu hakâreti almıĢ
bulunuyorum:
ĠĢte hakâretler aĢağıdaki gibi:

Mustafa Temiz……
(ADAM)…………………………….. KAYBOL Ş.REF..İZ
Formun Üstü
Yorum Yap
(ADAM)…………………………….. ş re.f.siz
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Adama aşağıdaki gibi cevap vermişim:

Mustafa Temiz “Kem söz sâhibine âittir”
Beğen · Yanıtla · 49 dk.
ĠĢte bu hakâretten duyduğum üzüntü, tam bir üzüntüydü doğrusu…
Üzüntümün temel nedeni de aslında, hakârete uğramamdan ziyâde,
hatâlarımı düzeltecek bir sebep ve nedeninin belirtilmemiĢ olmasıydı…
O anda hemen, Peygamberimiz‟in yukarıda zikretmiĢ olduğum mesajlarını ve
çektikleri üzüntüleri ile CumhurbaĢkanımız‟ın hergün mâruz kaldığı
muâmeleler karĢısındaki ruh hâlini düĢünmeden edemedim…
Demek ki, kader bunları bana tattırarak sevdiklerime bu Ģekilde yoldaĢ
yapacak… Öyle ya… Gerçekten, Ģimdi bu hususlara bir kere daha akıl
erdirebildim:
Cennet dedikleri öyle kolayca elde edilemeyecekti. Gerçekten Cehennem de,
Hak veyâ Bâtıl gidiĢin sonunda noktalanmak üzere, boĢuna yaratılmamıĢ, …
Ne demiĢ Pakistanlı ilim adamı?
“Bırak zâfer kazanmayı! O zafer kaderde yazıldıysa zâten gelir… Sen Hak
tarafında mısın, yoksa bâtıl tarafında mı?
Gerçekten de Bakara Sûresi, âyet 155 ve 153, aĢağıda sırasıyla bakınız ne
diyor?
“And olsun! Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” Ve
“Ey Ġnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki
sabredenlerle berâberdir.”
Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA
%20ĠLE%20CIVA.pdf
Yukarıda, “Ġnsanlarımızın çok karakterli olmalarından” bahsetmiĢtim ya…
Üzüntümün daha büyük bir kısmı da aslında, bu kanaatimin birazcık yara
almıĢ olmasından kaynaklanıyordu, doğrusu…
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Görüyorsunuz değil mi, görsellerin insanda tetikleyip uyandırdığı fikir ve
ilhamları…
O hâlde aynen devam edebiliriz!

-Ölçüsüzlüğe Alışınca…

ġimdi rahatça sormak zorundayım!
Günümüz insanlarının önemli bir kısmı, özellikle dünyâlaĢmıĢ ve hâinleĢmiĢ
olanlar, yeyip-içip kudurmuyorlar mı?
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Görsele dikkat ediniz, bakın!
“Ekmek Ġstihkakı 500 Gr‟a indirilmiĢtir” diyor…
Günümüzdeki kudurmuĢlar, bu kahramanlarımızı, yalnızca, bir istismar
kapısı açılıverince mi, hemen atlayıp onları pis ideallerine âlet ederler, ha!
Eskiden çok iyi gizleniyorlardı. Ama Ģimdi ELHAMDÜLĠLLAH KĠ, onların
bu ikiyüzlülüklerini ve ahlâksız istismar ustalıklarını da artık Yeni Türkiye’de
çok iyi öğrenmiĢ bulunuyoruz!
ġimdi, ey Türkiye‟nin her türlü nîmetlerinden faydalanıp da yiyip-içip, asîl
Halkımız‟ın deyimiyle, “fıĢkılanan” sonra da hâl, söz ve davranıĢlarından
hep nankörlük akan, birlik ve berâberliğimiz için hep fitnelik ve bölücülük
düĢünen, emperyalist ve örgütleri methetmekten, onları güçlendirmek
dıĢında, hiçbir faaliyeti olmayan ve bunların yaygaracı ve yaltakçıları olan,
hâinler!
Akıllarınızı baĢlarınıza toplamazsanız, bakınız buradan söylüyorum, bu
gidiĢiniz sizi yok edecektir!
Ha bu gün, ha yarın… Ama bu mutlaka olacak!
Sizler câhilliklerinizden, ihtiras ve kudurmuĢluklarınızdan bunları
göremiyorsunuz!
Belki, bir kaçını kurtarabilir, iyi taraflara yönlendirebiliriz diye, burada iyi
niyetimizle, sizleri bir kere daha uyarıyor ve böylece insanlık görevimizi
yapmıĢ oluyoruz!
Size ancak, iyi niyetimizle bu kadar yardımcı olabiliyoruz… Yoksa
hâinliklerinize ortak olmak mı? ASLÂ!
Bundan Allah (CC) korusun bizleri!
Aramızdaki farklar, net olarak, maddî ve mânevî ölçü ve ölçüsüzlük farkları,
olsa gerektir! Tabiatıyla, bunların uygulamaları da, sırasıyla…
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-Nerede e e n Nereye?

Elhamdülillah ki Allah (CC) bu günleri de gösterdi!
Elbette ki hâinlerin periĢanlıklarını da…
Genelkurmay BaĢkanı‟nın Halk ġefkati, ne çağrıĢımlar ve tetiklemeler
yapmadı ki, Ģimdi!
GeçmiĢte garnizonlarda baĢarılı Türk askerleri için madalya ve benzeri
törenler yapılırken, tören alanına sokulmayan, töreni garnizonun dıĢından,
tel örgülerin arkasından tâkip eden onların baĢörtülü anneleri, aklıma geldi
de...
ġimdi insana, „nereden nereye…‟ dedirten böyle hem çalıĢkan, hem de hayâtı
normelleĢtiren idârecilerimiz, yönetici ve askerlerimiz için, Allah‟a (CC)
binlerce Hamt Ve TeĢekkürler!
Hem de bu teĢekkürler öyle anlamlı teĢekkürler ki, nankörlerin ve Millet
hâinlerinin, kin, kibir, hınç ve nefretleri tarafından tetiklenen, kendi kalp
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krizlerinin artmasının da birer unsurudurlar. Ki Ġslâm‟da kim olursa olsun
herkesin hayat ve yaĢam hakkı kutsal olduğu için, toplumumuz bu hâinlerden
yalnızca böyle amelleriyle haklanıp tetiklenerek temizlenecektir. Bu hâinler
amellerinin karĢılıklarına kısa süreler içinde ancak bu kalp krizleri sonunda
kavuĢacaklardır.

Öyle ki çok korktukları, hattâ hiç de hatırlamak istemedikleri ve bu nedenle
de, çoğu vakitlerini de sarhoĢ olarak geçirdikleri, o ölümün soğuk yüzüyle
karĢı karĢıya gelecekleri âna, her biri için, az birer zaman kalmasının verdiği
stres de katkıda da bulunuyor / bulunmaktadır…
Asîl Milletimiz‟in yıllarca özleyip beklediği ilâhî lütufların bereketlerinin, her
bir mü‟minin hak sayfasında nîmetlere dönüĢmesine karĢı, olumsuz
dalgaların tamâmen kuĢatılmıĢ durumları içinde, onların bu insânî
geliĢmeleri ĢaĢkın ĢaĢkın seyrededurdukları bu anlar, her birinin bâtıl
sayfalarının ĢiĢirildiği anlar olmaktadır.

39

Evet, iĢte görüyorsunuz ya, nerede e e e n nereye?
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-Mış, Mış…
Hep ABD‟nin Yalanbazlı Algı Metodu‟ndan…

Bravo! Bravo! Her Ģeyin cevâbı var, Bizim Halkımız‟da! Hem de bilimsel
olarak…
“ĠĢ bilenin, kılıç kuĢananın…”
Ama iĢin asıl kânununu söyleyeyim, size!
Çift Çiftler Kânununa ya da âyetlerine göre, Hak-bâtıl ya da doğru-yanlıĢ
alanları ya da kavramları var ya…
Bu Kânuna göre, bâtıldaki her yanlıĢın Hak tarafında mutlaka bir doğru
cevâbı olmak zorundadır…
Küfrün bütün gayretlerinin baĢında, Ġslâm‟ı karalamak ve Müslümanların
devamlı sûrette, Ġslâmî açıdan, câhil kalmalarını sağlamak vardır… Ki
Müslümanların kendileri tarafından sömürülmeleri kolay olsun…
Küfür Torbası içinde bir bütün olan bütün milletler, bu sinsi çalıĢmalarına,
geçmiĢte olduğu gibi, bugün de devam ediyorlar…
Bu iĢi, geçmiĢte Ġsmet Ġnönü‟ye, açıktan açığa, yaptırmayı baĢarmıĢlardı…
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
Bugün Müslümanların da içinde bulunduğu câhillik, geçmiĢte, Ġnönü
tarafından baĢarılan Tahribat Ve Tahrifat nedeniyle, birkaç kuĢak neslin, ne
yazık ki, Ġslâmî açıdan câhil bırakılmasına dayanmaktadır…
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Müslümanların câhil bırakılmalarının, bilimsel deyimiyle, kâfirlere yâni
gerçekleri örtenlere, sağladığı fayda nedir mi diyeceksiniz?
Bu soruyu sormamın nedeni, asıl söyleyeceğime bir hazırlık olması içindir:
Yukarıda demiĢtik ki:
“Çift Çiftler âyetlerine” yâni sizin anlayacağınız gibi söylemek gerekirse
“Çift Çiftler kânununa göre, “bâtıldaki her yanlıĢın Hak tarafında mutlaka
bir doğru cevâbı olmak zorundadır…”
ĠĢte bilimsel deyimiyle kâfirlerin yâni gerçekleri örtenlerin, Ġslâm‟ı
karalayarak Halkımızı câhil bırakmak istemelerindeki, asıl maksatları, bâtıl
yâni yanlıĢ tarafta bulunan her bir yanlıĢın, hak yâni doğru taraftaki gerçek
karĢılığının Müslümanlar tarafından öğrenilmesini engellemektir…
Bunu baĢardıklarında, bugün de özellikle Suudi Arabistan Krallığı ve
Mısır‟daki yöneticilerde gözlemlendiği gibi, adı Müslüman olanların dahî,
onların kuyruklarından ayrılmayacakları açık, değil mi?
GeçmiĢte geliĢtirmeye uğraĢtıkları fakat Tayyip faktörü nedeniyle, bugün
yara almıĢ görünen, ‘Yeni Dünyâ Düzeni‟ndeki temel amaçları da
Müslümanların, bu yolla, hep peĢlerinden sürüklenmelerini sağlamaktı.
Unutma bunları! Aklını çalıĢtır, gözünü her zaman dört aç, Ey “Ben de
Müslümanım” diyen kardeĢ!

-İşin Temelinde Îmansızlık Varsa…

Bir mü‟min olarak, bu neidüğü belirsiz “Ģey” gibi, alçakça kelimeleri ağzıma
yakıĢtırmam, elbette mümkün değil!
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Ama bilimsel açıdan da bu alçakça söz nedeniyle, o adamı yâni o
„Ģey‟i tasvir edebileceğim kelimeyi bile pek de bulabileceğimi
zannetmiyorum. Çünkü bu tür “Ģeyleri” tasvir edebilecek kelimelerin bile
yetmediği bir dönemden geçiyoruz ya!
Genel olarak biliyorsunuz ya, bilinmeyene, Ģey dendiği bilindiğine
göre, burada da, „ġey‟de ısrar ediĢimin nedeni, aslında onu tasvir edecek
kelime arayıĢımın içinde olduğumun bir belirtisidir.
Çünkü burada o Ģey, Milletimiz‟in yarıdan çoğuna, öyle bir hakâret
etmiĢ ki! ġaĢırdım kaldım; ancak, „hayret‟ diyebildim, o kadar!
BaĢka bir iĢ de elimden gelmedi! Küfretmek, sövmek, hakâret etmek
ve benzerî aĢağılamalar, Ġslâm‟da, biliyorsunuz, mü‟minin nezâketini de
bozduğu için, haram olduğundan dolayı, bütün yapabildiğim bilimsel
yöntemlerden ibâret kalmıĢ bulunuyor…
Ama burada Ģimdi o „Ģey‟e hitâben diyorum ki, yalnız size, sizin gibi,
câhilliği bilimsel olarak da somutlaĢmıĢ kimselere Ģunu hatırlatayım ki,
yapmıĢ olduğunuz bu hakârete Milletimiz gerçekten lâyık değilse, ne oluyor,
biliyor musunuz?
Bu günkü çağdaĢ bilimin ispatına göre, bu tür bir söz Evren‟i dolaĢmaya,
söylenilenle eĢleĢmek için onu aramaya baĢlıyor…
EĢleĢecek kendine uygun durumla karĢılaĢamazsa, bu söz dönüyor, dolaĢıyor
geliyor ancak sözü söyleyenle eĢleĢiyor…
Bu eĢleĢme, söz sâhibiyle kesin olarak gerçekleĢiyor…
Türk Milleti‟nin her ferdi asîl ve tertemiz olduğuna göre, sizin
söyledikleriniz, bugünkü bilimin sonuçlarına göre, Evren‟de eĢleĢeceğini
bulamayınca, dönüp gelip mutlaka o sözü söyleyenle yâni „Ģey‟le yâni sizinle
eĢleĢecektir. Nitekim ârif bir kardeĢimiz, size zâten gerekli bilimsel cevâbı
vermiĢ…
Biraz daha açmak gerekirse, Ârif ve asîl Milletimiz, söylediklerinizden çok
uzak, bunda Ģüphe yok… Aynı zamanda ârif olduğu için onlardan bir
vatandaĢımız, bilimin cevâbından zımnen de olsa, haberli olduğu için bunu,
“Âileniz çok kalabalıkmıĢ” diyerek kibarca dile de getirmiĢ, görüyorsunuz.
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O zaman, bu pis sözün kiminle eĢleĢecek olduğunu bilmem anlayabildiniz mi?
Günümüzde bilimin ulaĢtığı bir sonuç daha vardır ki, o da Ģudur:
ĠĢin temelinde îmansızlık varsa, o kiĢi için yeni bir bâtıl sayfası
oluĢturulmak üzere, kiĢiye iliĢkin maddî ve mânevî her Ģey, ona göre, kiĢinin
DNA‟larında yeniden düzenlenir / düzenleniyor...
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE
%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20H
ASTA%20ETMESĠDĠR.pdf

-Şimdi, “Bu Şaşkınlığa” Ne Diyeceğiz?

Yaa! Senin derdin ne, o zaman? Belânı mı arıyorsun?
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-Ben Ne Diyorum, Yaa!

Sen o kadarını söyle, yeter!
Çünkü gözümüzü açıyorsunuz ve içinde bulunduğunuz Zihniyeti böylece daha
iyi tanımıĢ oluyoruz.
Bu asîl Millet de sizin gibiler yüzünden, Ülke‟nin zarar görmemesi için,
gereği gibi çalıĢamamak dolayısıyla,
ancak yalnızca Allah‟tan (CC) korkmaktadır...
Bu korkuların arasındaki farkı bir düĢününüz, bakalım!
Ben de olmayacak bir soru sordum, yine!
Yaaa, Mustafa! O farkı anlayacak kadar, akıl olsaydı o zavallı, hiç böyle
saçmalar mıydı?
Ben ne diyorum yaa, Allah (CC) aĢkına! Sanki karĢımda saçmalayan
akıllıymıĢ gibi, konuĢuyorum da…
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-Hocam Bunlar, Ya „Hümanist‟seler!

Hocam bunlar, ya “hümanistseler” nasıl olacak?
Ben ne kadar safmıĢım, Yâ Rab’bi?
Orta Öğretim‟de Müdür Muâvinimiz Nuri Günay Hocamın
görevlendirmesiyle, o câhil günlerimde yıllarca evlerine giderek ders
çalıĢtırdığım bir kız vardı. Bu sıralarda “Batılı tarikatlardan Rotary Kulübü”
üyelerinden bir lionsun hanımı, aynı zamanda hayvan haklarıyla da
uğraĢıyor...
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Anne tarafından gelen mirasla oldukça da zengin… Onunla, 2010‟lu
yıllardan 2018 yılı ortalarına kadar, Face Book arkadaĢıydık da... Face
Book‟ta ilk karĢılaĢtığımızda arkadaĢ olmayı da, o istemiĢti.
Annesini sanki ikinci bir annem gibi çok seviyor ve sayıyordum. Ama ne
bileyim onun aĢırı bir Ġnönü Zihniyetli olduğunu… Bu durumunu, Face Book
arkadaĢlığının ilk zamanlarında, bilmiyordum.
Face Book arkadaĢlığımız, 2018 yılı ortalarına kadar sürdü. Bana ağabeyabi diye hitâbediyordu. Face Book arkadaĢlığı onun, benim yön değiĢtirip
mü‟min bir Müslüman olduğumu, kesin olarak öğrenene kadar devam etti.
Sonunda beni arkadaĢlıktan sildi. Demek ki büyük bir kültürel değiĢime
uğramıĢtı.
Face Book arkadaĢlığımızın sürdüğü günlerden bir gün, Face Book‟ta takdim
ettiği torununu görünce, aramızdaki o eski samîmi yakın iliĢkiye dayanarak,
olacak bu ya, iĢte böyle iyi niyetli düĢüncelerle aĢağıdaki tavsiyeleri yapmıĢ
bulunmuĢ, bâzı yazılarımdan da bahsetmiĢtim. Ġyi niyetli tavsiyelerim aynen
Ģöyleydi:
“Geleceğin büyükleri olacak olan bu günkü çocukların gelecekteki en büyük
sıkıntıları ve tehlikeleri; günümüzdeki iĢâretlerine bakılırsa, aĢırı tek taraflı
yetiĢtirilmiĢ olmaları olacaktır” demiĢtim.
“Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tevfik
Fikret Ve Oğlu Haluk,”
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI‟NIN%20MÂ
NEVÎ%20TAHRĠBÂTINDAN%20ÖRNEKLER.pdf
Tavsiyelerimi Ģöyle sürdürmüĢtüm:
“Fazla bilgi, fazla sosyal yelpâze, fazla kuvvet demektir...”
“ġimdiye kadar „hay-huy‟ derken, bizler dahî, kendimizi bile düĢünemedik...
Atalarımız, „zararın neresinden dönülürse kârdır‟ demiĢler... Hiç olmazsa o
pırlantaları düĢünmek zorundayız!”
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“Kendimizi, aç-kapa anahtarı misâli, iki renkle sınırlandırdığımız gibi,
onları da aĢırı uçların birinde bırakırsak, yazık olmaz mı? Sonra „ne ekersek
onu biçmek‟ zorunda kalırız / kalıyoruz, iĢte...”
“Hâlâ tecrübe edemedik mi? Akıllarımız, her geçmiĢ hatâdan ders çıkarmak
için vardır... Onu, nefsimizin kinine, öfkesine âlet ederek aĢırı davranıĢlara
kayacak yerde, akl-ı selîm yolunda kullanmak zorundayız.”
“Peygamberimiz (SAV), 73 sınıf olan Müslümanlardan yalnızca (aĢırı
olmayan) Orta Ölçülü olanların kurtulacağını söylemiyor mu?”
“Hiç unutmamak gerekir ki, her hangi bir olay, bir fikir ya da bir Ģeye iliĢkin
yalnızca bir adet doğru (Hak-Gerçek), belki de sonsuza kadar uzanan birden
fazla (Bâtıl-gerçekdıĢılık) vardır.”
“Bugünkü neslin çok büyük bir kısmı bunlardan habersiz durumda…
Bilgisiz insan, çoğu kere bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin yalnızca bir adet
doğruyu (Hakkı, Gerçeği) seçeceği yerde gidiyor, birden fazla (BâtılgerçekdıĢı) içinden kendi durumuna uygun gördüğü bir yanlıĢı seçiyor…”
“Bugün Türkiye‟deki curcunanın yüzde 95‟i bu temelsiz, yanlıĢ tercihlerden
ileri gelmektedir:”
“Bugün bu câhillik ortamında kendi ellerimizle âdetâ canavarlaĢmaya
namzet nesiller yetiĢtiriyoruz, maalesef…”
“Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı
Özleminin Perde Arkası”
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%2
0BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILAR.pdf
Ġyi niyetli tavsiyelerim bu kadardı…
Bizim dinimiz Ġslâm‟da, „Ameller niyete göredir‟ büyük Hadîs-i ġerîfi‟ne
göre, iyi niyetli olmak esastır.
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Böyle iyi niyetli tavsiyelerin, „illâ bunu yapacaksınız‟ diye, bir tarafının
olduğunu düĢünmek de çok abestir.
Sonra, geçmiĢteki hukûkumuz dolayısıyla, bence, böyle bir durumu hiç
dikkate almadan, iyi (güzel) iki söz söylemeden o çocukları geçmek de, benim
için yakıĢık olmazdı, elbette…
Bendeniz böyle düĢünüyorum… Benim bildiğim, ister tut, ister tutma; bizim
anladığımız insanlık anlayıĢında, tavsiyeyi yapana ancak teĢekkür etmek
vardır.
Kusura bakmayınız, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ gereği olarak,
sırf bu göz nûru, mâsum pırlanta çocukların hatırları için lâfı uzatmıĢ
oldum…
Görüyorsunuz, yapmıĢ olduğum yorum; umûmî, samîmi genel bir yorumdur.
Kaldı ki, sırf direkt olarak kendisine hitâbederek, bir yorumu yapmam bile,
gemiĢteki hukûkumuza uygun da düĢmesine rağmen, böyle genel bir görüĢ
arzetmiĢtim…
Yorumun kendisi ile iliĢkisi, yalnızca, torununun resminin vesile (sebep)
yapılmasından ibârettir, o kadar...
Bunları anlatıĢımın sebebi yalnızca sırf Ġnönü Zihniyeti‟nin, böylece dile
getirmiĢ olduğum, Kültürümüzle ters düĢen, özelliklerinin bir baĢka
kardeĢimizin gözünün açılmasına sebep olabileceğini düĢünerek, sırf
iyilikleri duyurma konusundaki sorumluluklarımızı yerine getirme
kaygısından olduğunu vurgulamak içindir. Yoksa baĢka ne maksadımız
olabilir ki…
Hâl böyleyken, bana ağabey diye hitâbeden, benim de kardeĢlerimden
biri olarak saydığım, bir hanım efendi bana nasıl cevap veriyordu.
Hele hele Ģu cevâba bakınız! Aynen veriyorum:
“Valla kusura bakma da tek taraflı yetiĢmiyorlar. Hümanist yetiĢiyorlar.
BaĢka çocukların tek tip yetiĢtiği doğru…”
ĠĢte Ġslâm Ve Kültürümüz ortada!
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ĠĢte hümanist kültürdekilerin Vatan Ve Milletimizi ortadan kaldırmak için,
“Küfür tek millettir” hadîsi gereğince yekvücut olup çevirdikleri yalanbazlı
algı metotlarıyla insanlık dıĢı entrikalar, politikalar, insanlık dıĢı davranıĢlar
hep ortada!
ĠĢte hümanist kültürde erimiĢ olan Ġnönü Zihniyeti ortada!
Halimiz böyleyken yukarıdaki resim yine gerçekleri tetikleyince, gördüğünüz
gibi, ister istemez bir kere, “Hocam bunlar, ya hümanistseler! O zaman ne
diyeceğiz?” diye mırıldanmak zorunda kalmıĢ bulundum.
Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu dönemde, en yakın arkadaĢa bile, hayırlı
bir tavsiye dahî yapamaz hâle gelmiĢ durumdayız:
Hümanist YetiĢiyorlar, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf

-“Yoksulluğun Gözü Kör Olsun!”

Çocukluğumda Halkımız‟dan çok duymuĢumdur, “Yoksulluğun gözü kör
olsun!” diye…
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Rus iĢgâli zamânında annemler, yabâni kızılcık meyvesinin çekirdeklerini
değirmende öğütüp ekmek yaparlarmıĢ, oda yiyen insanları kabız
yapıyormuĢ...
O sıradaki yoksulluk günlerinin birinde birisi uzak köylerden, hasta yatan bir
yaĢlıya resimdeki gibi, bir parça ekmek bulup getirdiğinde yaĢlı hasta,
ekmeği görünce, hüngür hüngür ağlamaya baĢlamıĢ ve “Ey Rab‟bim, bizim
bir daha ekmeği göreceğimiz baĢka günlerimiz olacak mı?” diye ağlamıĢ...
Ġstiklâl SavaĢı‟nda Türk Milleti‟ne yardım olsun diye, Pakistan tarafından
gönderilen tonlarca altını paylaĢarak, bugün sâhil yerlerimizde günlerini gün
edip, “bir eli yağda, bir eli balda yetiĢen”, Ġnönü Zihniyeti ve onların
hempaları bunları hikâye zannediyorlar!
Orası öyle de bunlar, bir de bu temiz Halkımızı her fırsatta aĢağılamazlar
mı? ĠĢin enteresan bir tarafı da burası!
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Eski Türkiye‟de Dinimiz Ġslâm‟a Yapılan Saygısızlık Ve Halkımızın
AĢağlanması
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20DĠNĠMĠZ%20
ĠSLÂM‟A%20YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AġAĞILAMALAR
Halkımız‟ın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Halkımız‟ın Ġnönü Zihniyeti tarafından aĢağılanmasının sebebi de, artık net
olarak bilinmiyor değil… O sebebi de söyleyeyim mi?
O sebep, Halkımız‟ın Ġslâm Ve Kültürümüze samîmiyetle sâhip çıkmasıdır.
Yoksulluğu ancak yaĢayanlar bilirler! Fransa kralına, “Halk ekmek
bulamıyor” dediklerinde, kral ne dese beğenirsiniz? Dediği aynen Ģu:
“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!”
Ġnönü Zihniyeti bu fakirlik konusunda kral kadar bilgisiz değiller… Ama
bunlarda da Halk ve Millet düĢmanlığı, daha doğrusu, Ġslâm Ve Kültür
düĢmanlığı var… Halk DüĢmanlığı da, Halkımız’ın Kültürüne bağlı ve
Müslüman oluĢundan ileri geliyor...
Milletimiz‟in çektiği o eski yoksulluğu bugün, meselâ Yemen gibi bir kısım
Müslüman ülkelerin insanlarına yaĢattırılmaktadır.

ĠĢin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Meselâ yukarıda Yemen gibi bir
kısım Müslüman ülkelerin insanlarının fakirliğinden bahsetmiĢtim ya! Bunda
etkin olanlar kimler biliyor musunuz? Bunların dıĢarıdan Müslüman
görünenler… AĢağıdaki görsele bak, hele!
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Fakirlik ve sefâlette etkin olanları mı merak ediyorsunuz?
DıĢarıdan Müslüman gözüken ama hiç Müslümanca davranmayanlardır.
Bunu özellikle aĢağıdaki görselin tetiklemelerinden de kolayca anlamak
mümkündür.
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ABD‟nin kuyruğuna yapıĢmıĢ, Suud ve Mısır gibi, adı Müslüman olan bâzı
devletler bugün, bizim Ġnönü Dönemi‟ndeki tahribat ve tahrifat dönüĢümünü
54

henüz yeni yaĢamaktadırlar, Suudî yöneticilerin hayattan kâm alırlarken
yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi…
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-Hiç Hayvanlara Hakâret Edilir mi?

Birisi resmin üst tarafına PKK‟lıları koyarak böyle bir soru sormuĢ… Çoğu
kiĢiler belki de iyimser niyetlerle “fark yok” diyorlar. Fakat bana göre:
Elbette çok fark var!
Alttakiler, hayvan sınıfındandırlar ama davranıĢları tabî ve doğal ya da
içgüdüseldir... Bu, bir açıdan insana, Allah‟ın (CC) çizdiği sınırı aĢmamayı
telkin eder /ediyor! Öyle ki:
Hayvanlar, Allah‟ı (CC) yâni Rab‟lerini ve düĢmanlarını ve ayrıca evcil
olanlar, sâhiplerini bilirler ve tanırlar... Âhiret‟te kendilerine iĢkence eden
insanlardan haklarını aldıktan sonra, toprak olup yok olacaklardır. Yâni
Cehenneme de gitmeyeceklerdir…
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ġimdi bir de görselin üst kısmındakileri düĢününüz! Allah (CC) onların
Ģerlerinden insanları korusun, hayvanları da, tabiatıyla… Bu ne demek?
Arada çok fark var demektir.
Câni ve insanlık düĢmanlarını hayvanlara benzeterek böylelikle hiç
hayvanlara hakâret yapılır mı?

-“Peygamberi Sevdim, O‟nun Adını Duyunca Ağladım.”

Lauren Booth diyor ki, “Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur lider”
Eski Ġngiltere BaĢbakanı Tony Blair‟in baldızı gazeteci-yazar Lauren Booth,
CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟dan övgülerle bahsederek, „Erdoğan,
Müslümanlar arasındaki en cesur lider.‟ ifâdelerini kullanmıĢtır.
Demek ki akıldan akıla da çok farklar var! Bizdeki bâzı akıllı geçinenler,
gerçekleri gördükçe sapıtırlarken, bâzı Batılılar da gerçekleri gördükçe,
sapıklıktan hidâyete dönüyorlar! Bu durum bana çok enteresan geliyor,
doğrusu…
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Bu farklılığın gerçek yönünü bilimsel açıdan çözmeye çalıĢıyorum. ġu an
îtibârıyla karĢıma, konu ile ilgili olarak, R-Kompleks ve Amigdala
hastalıkları çıkmıĢ bulunuyor…
Bu bilimsel gerçeklerden 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 bilimsel
olarak, „R-Kompleks ile yönetmek‟ adı verilmiĢtir.
GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ olduğumuz, „Yeni Dünyâ
Düzeni‟nin temel felsefesinde de bu yönetim tarzı yatmaktaydı…
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 Hastalı‟ğına gelince, onu da yukarıdaki görselde Dr. Bora
Küçükyazıcı orada anlatıyor:
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Bizdeki sapıtanların sapıtma nedenleri için böylece bilimsel nedenleri
zikrettikten sonra Ģimdi yine asıl konumuza dönebiliriz.
Booth, Müslümanlığı kabul etmesine iliĢkin olarak, Ģu değerlendirmelerde
bulunmuĢtur:
“2006 yılında bir Ġngiliz televizyon kanalında gazeteci olarak çalıĢıyordum.
Filistin‟e birkaç kez gittim. Ġlk olarak gittiğimde bölge hakkında bir Ģey
bilmiyordum. Batı ġeria‟ya gittiğimde kuralları bilmiyordum.
Genellikle gazeteciler, Batı ġeria‟ya gider ve bir Filistinli yapılacak
görüĢmeleri ayarlar ve gazeteciler görüĢmeleri tamamlayıp, oradan ayrılır.
Ben bunu bilmiyordum, sokaklarda dolaĢtım. Cenin‟de, Nablus‟ta, tüm Batı
ġeria‟da dolaĢtım.
Batı ġeria‟da ve Gazze‟de dolaĢırken, insanlar, ihtiyaçları olduğu hâlde,
benimle yiyeceklerini paylaĢmak istiyor, beni evlerine dâvet ediyordu.
“Neden ihtiyacınız olduğu hâlde, bana ikram ediyorsunuz” dedim.
“Dinimiz, kitabımız Kur‟an bize böyle diyor” dediklerinde ĢaĢırdım! Bu
kitap çok güzel bir kitap olmalı, dedim.”
Müslümanları tanıdıkça ve Ġslâm‟ı öğrendikçe Müslüman olmaya karar
verdiğini belirten Booth:
“2010 yılında Müslüman oldum. 5 yıllık bir geçiĢ sürem oldu. Londra‟da bir
Somalili Müslüman taksi Ģoförü bana ilk olarak, Ġslâm‟ı anlattı. Peygamberi
sevdim, O‟nun adını duyunca ağladım.” dedi…
Ġslâm‟ı ve Müslümanları sevdiğini vurgulayan Booth, “Bir Allah olduğunu
biliyordum ve Hazreti Muhammed‟in peygamber olduğuna inanıyordum.”
“Son Peygamber olduğuna da inanıyordum ama alkolü ve sigarayı
bırakamıyordum.”
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“Karakter olarak zayıftım ama Ģehâdet (kelime-i Ģehâdet) edince,
Elhamdülillah, her Ģey değiĢti.” diye konuĢtu…
Ardından namaza baĢladığını anlatan Booth, Ģunları söyledi:

21. Yüzyıl‟ın Reçetesi…

“Namazda okunan âyetleri öğrenmem hiç zor olmadı. Mûcize ne
biliyor musunuz? “Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun kulu ve
resulüdür” dedikten sonra, her Ģey kolaylaĢıyor. Allah‟ın yardımı ertesinde
geliyor. Her Ģey seni sarıyor. 6 ay içinde her Ģeyi öğrendim. Tabî, bunlar
temel olanlar ama hayat boyu öğrenme devam ediyor.”
“EĢim, çocuklar için çalıĢma yapan bir kuruluĢta görev yapıyor. Bu
arada 13 yaĢındaki kızım da 3 hafta önce Allah‟a hamdolsun Müslüman
oldu.”
60

“Müslüman olması için onu hiç zorlamadım. „Annen Müslüman oldu
diye, Müslüman olmak zorunda değilsin‟ dedim ama çok duâ ettim olması
için... Elhamdülillah oldu.”
Türkiye‟nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıklarından övgüyle söz
eden Booth, “Adana‟da Suriyeli mültecilerle görüĢtüm. Bu ne kadar büyük
bir dinamizm…
Türkiye Ģu anda Dünyâ Lideri…”
“Burada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hükümetiniz ve
Türkler için duâ ediyorum.”
’Bu merhâmettir, bu gerçek kardeĢliktir. Allah korusun, bu hepimizin
baĢına gelebilirdi. Eğer Türkiye baĢarısız olsaydı, neler olurdu. ’ ifâdesini

kullandı…”
Booth, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara‟da tanıĢma
fırsatı bulduğunu belirterek, Ģunları anlattı:
“Erdoğan‟la tanıĢmaktan çok memnunum. Türkler için çok büyük bir
lider olduğunu düĢünüyorum. Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur
lider.”
Son 10 yılda 32 ülke gezdim. Türkiye beni en çok etkileyen ülke oldu.
Okullarınız ücretsiz, sağlık sisteminiz ücretsiz, üniversiteleriniz ücretsiz…
Herkes kaçarken siz Suriyeli mültecilere sâhip çıktınız! Ġslâm dünyâsı Ģu
anda sizi izliyor. Sizle ve baĢarınızla gururlanıyoruz. Bundan geri dönmeyin.
DıĢ güçlerin sizi yolunuzdan, adâletten ve liderlikten çevirmesine aslâ izin
vermeyin!”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindakien-cesur-lider-156872.html
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-Câhil Kimdir?

Buradaki câhil kelimesinden çoğu kimseler, bilgisiz ve tahsilsiz
olanları anlıyorlar, tabiatıyla çok yanılıyorlar…
Hâlbuki burada Mevlânâ Hz.‟nin câhilden kast ettikleri; Allah‟ı (CC),
Allah yolunu tanımayanlar, bugünkü anlamda, insanlık dıĢı davranıĢları
benimseyenler, merhâmetsiz, Ģefkatsiz olanlar, sizin anlayacağınız,
dünyâlaĢmıĢ olanlar veyâ defolu, haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli tür
içkilerle akıl sağlıkları bozuk olanlar ya da büyüklerini saymayıp ve
küçüklerini sevmeyenlerle geçmiĢlerini reddetmiĢ hâin ve canavar ruhlu
olanlardır.
Tahsilsiz de olsa, ârif olan, Anadolu‟nun çoğu insanı ve mü‟minler,
her hâlükârda, bu câhil kelimesi içinde değildirler… Onlar ârif
sınıfındandırlar…
Bu açıklamayı yapmamın sebebi, defolu, haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli
tür içkilerle akıl sağlıklarını bozmuĢ olan R-Kompleks ve Amigdala
hastalıklarının kurbanı olanların veyâ Allah‟ı (CC), Allah yolunu tanımayan
sapıkların da, bu sözden nemalanarak, ders almalarını istememden ibârettir.
ĠĢte asıl câhiller; tahsilli bile olsalar, Allah‟ı (CC), Allah yolunu
tanımayanlar, bugünkü anlamda, dünyâlaĢmıĢ veyâ Ġslâmî açıdan defolu,
haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli tür içkilerle akıl sağlıkları bozuk, hâin ve
canavar ruhlu olanlardır.
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-“Küfür Tek Millettir”

Evet ya! “Küfür tek millettir-Hadis”
Ġkiyüzlülük, Mü‟min Müslüman olmayanların anayasalarından sonra
kalplerine de kazınmıĢtır…
Görseldeki bilgiyi algılayınca, bunu bilen atalarımız, özür dilerim ama
konunun iyice anlaĢılması, birilerinin faydalanması için, aklıma gelen
atasözünü kırpıp değiĢikliğe uğratmadan, aynen söylemek zorundayım.
Bununla berâber bu sefer de „itlere‟ hakâret olmasından dolayı yine
üzüntüden kurtulamayacağımı anlamıĢ durumdayım.
Ne demiĢ atalarımız ata formüllerinde? DemiĢler ki:
“Ġt itin kuyruğunu ısırmaz!”
Bu sıralarda Eski Türkiye‟deki dıĢa bağımlılıklardan kurtularak, Yeni
Türkiye‟yle, bağımsız karar alma aĢamasına gelmiĢ olan yöneticilerimiz,
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Halkımız‟la birlikte, dost ve düĢmanlarını eskiye göre çok daha net
görebiliyorlar, ELHAMDÜLĠLLAH!
Yalan-dolan, gerçek dıĢı kararlar, çeĢitli entrikalar, defolu, haram ve
hormonlu gıda ve çeĢitli tür içkilerle akıl sağlıkları bozuk olanların, artık akıl
erdiremeyecek duruma gelerek, içteki hâinlerimizle birlikte, her türlü
düĢmanlıklarını böyle açıktan açığa sergilemeleri, vicdanlı ve samîmi
insanlarımızın içimizdeki sapıkları daha kolay teĢhis etmelerine yaraması
bakımından, çok önemlidir.
Meselâ geçmiĢte gördüğümüz gibi, konsolos ve büyükelçilerin, açıktan açığa
yerli bir ajanın duruĢmasına katılmaları ve bunların önlerini göremeyecek ve
görevlerinin Ģuurunda olamayacak kadar sarhoĢ olmaları, bu sıralarda
„istenmeyen adam‟ îlan edilecek derecede yanlıĢ iĢ yapmaları, baĢka nasıl
açıklanacaktır?
Diğer taraftan, bütün dünyânın gözü önünde, yerli ajan(la)ın çalıĢma
arkadaĢlarının kimler olduğunun ortaya çıkması veyâhut da ABD BaĢkanı
Donald Trump‟ın meselâ kırmızı bültenle aranan bir teröristle samîmi iĢ
birliğine gitmesi15 ; onların yine defolu, haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli
tür içkilerle akıl sağlıklarının bozulmasının bir sonucudur.
Ve de bu tiplerin kendi kalelerine gol attıklarını bile göremeyecek âcizlikler
sergilemeleri, baĢka neye bağlanabilir?
Yoldan çıkan sapıkları, “Allah‟ın Siyâseti” iĢte böyle mat eder.
http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarindurusmasina-katilan-konsolos-ve-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilanedilecek-h121308.haber
Demek istediğim Ģudur ki:
“Küfür tek Millettir” kompozisyonu ya da çuvalı içinde bir araya gelenlerin
maddî, mânevî, aklî ve zihnî melekeleri de gün geçtikçe daha defolu
olduğundan, dünyâdaki çoğu insanın toptan kalitesi sıfıra doğru
yaklaĢmaktadır.
Bunların özellikle de içimizdeki gâfillerin, Bakara Sûresi‟nin:
15
https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-trump-bir-skandala-imza-atti-terorist-basini-abdyedavet-etti-5407489/
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“Allah yolunda harcayın! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!
Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.”
mealindeki 95. âyeti gereğince, kendi elleri ile kendilerini sıfırladıklarından
haberleri bile yoktur.
Dolayısıyla, canavarlaĢmıĢları insan zanneden, adı Müslüman
kategorisinden, bâzı hâinlarle hep berâber, tüm bu sapıklar, tek bir küfür
milleti olarak yokluğa doğru koĢtuklarının bile farkında değillerdir.
Diğer taraftan bunlara göre maddî, mânevî, aklî ve zihnî melekeleri
daha da düzelmeye doğru meyletmiĢ bulunan Müslümanlar için, geleceğin
daha iyi olacağı sinyallerini, her düĢünmesini ve değerlendirme yapmasını
bilen görebiliyor...
Nitekim Eski Yunanistan Ekonomi ve Finans Bakanı Papantoniou‟un,
geçmiĢte, Türkiye‟nin günümüzün Süper gücü olduğunu söylemesi, bunun bir
örneğidir de...
http://www.haber10.com/dunya/eski_yunan_bakan_papantoniu_tur
kiye_tam_anlamiyla_super_guc-623456

Yukarıdaki resim de Ġslâm düĢmanlarının gerçek insânî yüzlerini göstermiyor
mu?
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-Alenî Hâinlikler Ve Akl-ı Selîm

Hâinlikler alenî olunca Halkımız’ın akl-ı selîmi kuvvet bulur.
Bir söz var ya:
“ArkadaĢını söyle bana, sana senin kim olduğunu söyleyeyim...”
diye…
Akılları ve de Vatan ve Millet sevgisi olanlar bu hâinlere bakarak, derslerini
almıĢlardır, kolayca, değil mi?
Eskiden olaylardan ders almak daha zordu… Çünkü hâinlikler hep gizli ve
usturuplu yürütülüyordu… Bugün öyle mi?
Günah iĢlemekten, hormonlu yiyeceklerden ve alkollü içkilerden dolayı çoğu
hâinin, îmansızlıktan baĢka, bugün kafası da pek çalıĢmıyor, görüyorsunuz
ya… Dolayısıyla, hâinlikler de alenîye döküldü! Bunların akılları da dumura
uğramıĢ durumdadır.
Akılsızlıklarının bir ölçüsü de, iĢte, bunların her Ģeyi böyle açıktan gövde
gösterileri Ģeklinde yapmalarıdır. Bütün bu çöküĢler, ölçüsüzlüğün
yayılmasındandır…
ĠĢte, akılsızların bu ölçüsüzlükleri, akıllı ve ölçülü olanlar için, bu derslerin
daha kolay kazanılmasını temin etmektedir…
Hâinlikler alenî olunca, akl-ı selîm, bâtılı paketlemeye baĢlamıĢ bulunuyor…
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-İşte Asıl O Zaman…

http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/12/04/daesten-turkiyeye-tehditistanbulu-fethedip-seriatla-yonetecegiz
Ey teröristler!
Önce ġerîat‟i bir öğrenin gerisi sonra...
Batılı destekçileriniz, Müslümanları birbirlerine kırdırmak için, Ġslâm‟ı
yozlaĢtırıp ġerîat‟i özellikle de ġerîat‟teki cihat kavramını size “adam
öldürmek” diye öğrettiler…
Ama tüfek geri teptiği için, onlar da emellerine eremediler. Ġnsanlığı tam
anlamıyla bilip kavrayamadığınız için onlar da, Ģimdi sizi istedikleri gibi
kullanıyorlar…
Tüfekler Geri Tepmeye BaĢladı Bile… Âyetlerle Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti
Ve de Reisicumhurumuz Erdoğan
http://mtemiz.com/bilim/TÜFEKLER%20GERĠ%20TEPMEYE%20BAġL
ADI%20BĠLE….pdf
Ben inanıyorum ki, sizlerin bu câhilliğinizin tek faydası olacak… O da:
Bütün dünyâ milletleri ve insanları, bu hengâmede Peygamberimiz (SAV)‟in
23 senede yaptığı savaĢlarda, iki taraftan ölenlerin sayısının 500‟ü
bulmadığını öğrenince, sizlerin câhilliklerinizi iĢte asıl o zaman
anlayacaklar, ardından da Ġslâm‟a koĢacaklardır.
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-Meğer Başörtüsü Neymiş, Bee!

Kolay değil tabiatıyla, iĢin içinde bir tarafta Allah (CC) Korkusu, karĢı
tarafta da Allah DüĢmanlığı var!
Geleceğimize ĠliĢkin En Etkili Tedbir Ne Olmalıdır?
http://mtemiz.com/bilim/GELECEĞĠMĠZE%20ĠLĠġKĠN%20EN%20ETKĠ
LĠ%20TEDBĠR%20NE%20OLMALIDIR.pdf
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Allah DüĢmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf
Bilimsel açıdan yukarıdaki bu görselin mâhiyeti; sağ ve soldaki Ġnönü
Zihniyeti ile masonların, lionsların ve canavarlaĢmıĢ Batılıların utanç
sayfalarından biridir, kolay değil!
Zulüm denen Ģeyin baĢka bir tanımı var mı, acabâ?
ĠĢte görüyorsunuz, bu resimde pankart taĢıdığı için vurulan kelepçeden
baĢka, bir aĢağılama daha var!
Onu Ģu sorumdan, hemen siz de çıkarabilirsiniz? Devletimiz‟in hiç mi kadın
polisi yoktu, meselâ?
Bu sorunun gerekliliği bile, zulmün tanımsız ve ölçüsüz olduğunu, hiçbir
ölçüye vurulamayacağını îmâ etmiyor mu?
Bendeniz, o dönemleri çok iyi biliyorum. O zamanlarda derlerdi ki, “Ġnönü
Zihniyeti Ve Masonlar, sağ ve sol olarak iki gruba ayırdıkları gençliği,
birbiriyle çarpıĢtırırken, böylece huzursuz edilmiĢ toplumu meĢgul
ederlerken:
masonlardan, sağ ve soldaki çıkarcılardan da, „Atı alan, Üsküdarı
aĢıyordu‟.”

Meğer örtünmek neymiĢ, bee!
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-İşte, Ölçü Örneği Tabiat!

Ateist ve îmansızların aklî düzeylerini siz de buradan çıkaramıyorsanız, sizin
de iĢiniz kötü demektir!
Bizim toplumumuzda, Evren‟deki bu ölçü ve denge nizâmını tesâdüfe ya da
madde inancına bağlayanları, daha çok sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyetli
kiĢilerde, mason ve ateistlerde görebilirsiniz! Bunların hepsi birlikte, Darwin
Teorisi kurbanlarıdırlar. Bunların kurbanlıklarının nedeni de, bunların
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herbirinin R–Kompleks, Amigdala hastalıklarından baĢka DNA‟larının da
Batı kültürüne dönüĢtürülmelerinin bir sonucudur.
Yoksa Halkımız’ın çoğunluğu, onların bu tür tesâdüfî saçmalamalarına pek
kulak asmaz / asmıyor da zâten.
Ġnönü Zihniyeti, mason ve ateistler, canavarlaĢmıĢ Batılılar, yalan söylemeyi,
ana amaç kabul etmiĢtir.
Bir düĢünsenize, Batılıların idârî tarzlarının genel adına da politika
dendiğini… Politikanın kendi sözlüklerinde, “yalancılık, kurnazlık, entrika”
demek olduğunu da mı bilmiyorsunuz, yoksa?
Politikanın tanım olarak, “yalana, entrikaya ve yalanbazlı algı uyandırmaya
dayandırılmıĢ yönetim tarzı” olduğunu hiç mi bilmiyorsunuz!
Ama Ģunu biliyorsunuzdur, sanırım. Ġslâm Kültürü‟nde idârî tarzın adı
siyâsettir. Tanım olarak siyâset, “Ġçine yalan karıĢtırılmadan yapılan
yönetim tarzıdır.” ĠĢte yalandan arındırılmıĢ olan siyâset peygamberlik
sanâtıdır.
ġimdi ne acıdır ki Ģu günümüzde TBMM‟nde, güya Müslümanları yönetmeye
kalkan öyle milletvekilleri var ki, onlar da daha politika ile siyâsetin
farkından bile habersizler!
Ben bunlara kızamıyorum / kızmıyorum tabiatıyla… Bunlar da tıpkı benim
gibi, benim arkadaĢlarım gibi, benim hocalarım gibi, Ġnönü Ve
Hempaları‟nın ister istemez câhillik faaliyetlerinin birer kurbanı olmuĢ
insanlardır… Ama bunlar, içinde bulunduğumuz gerçeklerdir…
Aynı cümleden olmak üzere:
Bugün içimizde bulunan günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti mensupları, hâlâ Ġslâm
yerine dünyâlaĢmayı, siyâset yerine politikayı, doğruluk yerine gerçek dıĢı
algı meydana getirmeyi, ahlâk yerine ahlâhlıksızlığı ön plâna çıkarmak için
var güçleriyle çalıĢmaktadırlar!
Yoksa görselde görüldüğü gibi, tabiatta yalnızca ölçüye dayanan düzen arz-ı
endam ederken bile, bu Zihniyet’in, ölçüden nefret etiği için, sokaklarda hep
avazı çıktığı kadar, sonsuz özgürlük-ölçüsüzlük diye, hayâsızca bağırdıklarını
hiç görmediniz mi?
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Hadîd Sûresi, Âyet 25:
“And olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik; insanların doğru
(adâaletli) hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ÖLÇÜ indirdik; pek
sert olan ve insanlara birçok faydası bulunan demiri de indirdik. Bu, Allah'ın
dinine ve peygamberlerine görmeksizin yardım edenleri meydana çıkarması
içindir. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür”

-En Güzel Sanât Nedir?

Öncelikle bu hanımefendi dinlesin, ya da okusun istiyorum!
Beğenmediğin 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 tip câhiller
bilemezler…
El-cevap:
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En güzel sanât, maddi olarak hikmet, yâni bilim, teknoloji ve teknolojik
faaliyetler; mânevî olarak da ahlâk‟tır.
Bu câhil kafa, bu cevaptan da yine bir Ģey anlamadı, gördünüz mü? Çünkü
„hikmet nedir?‟ deyip “dövünüp” duruyor, görüyorsunuz! Yâhu açıkladım ya,
teknoloji, bilim, sanât diye…
Sâhi bunlar teknolojiyi de bilemezler / bilmiyorlar aslında ama yalnızca sırf
Batılı hempalarının sözlerinde geçtiği, onlardan iĢittikleri için, yalnızca
“Halkımızı aldatmada” iĢe yarıyor diye onu her yeri geldiğinde
tekrarlayarak “bilmiĢlik ikiyüzlülüğünde” bulunurlar, o kadar… Bu zihniyeti
tanımayanlar da, “bu ikiyüzlü tekrarlamalar” nedeniyle bunları bir Ģey
biliyorlar zannederek, onlara değer vermeye baĢlarlar / baĢlıyorlar…
Bilmeyene öğretmek görevimiz! Onun için söyleyelim yine de Ey Bayancık:
Hikmet, Evren‟in her köĢesinde gördüğümüz sanâttır. Yine pek
anlayamadığınızı hissettiğim için:
Daha da açınımlı olarak söylemek gerekirse, Hikmet, kısaca Ġnönü
Zihniyeti‟nin “hep ve / veyâ çok zikrettiği fakat hiç de anlamadığı” Ģu bilim,
sanât ve teknoloji var ya, iĢte odur.

-Akıl Yoksulluğu

Allah (CC) kimseyi bilgisiz etmesin! Öyle câhiller var ki:
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Bunlar tahsilli olsa bile, dinî ve kültürel bilgisizlikleri ya da aĢırılıkları
nedeniyle, davranıĢ, düĢünce ve sözlerinin iyi ve çok yerinde olduğunu
zannediyorlar...
Ġnançsızlar ya da câhiller, meselâ cihadın da adam öldürmek olduğunu
söylüyorlar... Hayır, öyle değil!
Bu iĢler onların dediği gibi değildir! Onların bütün iĢleri görseldeki adamın
mantığından farksızdır, aslında…
DüĢünsenize, “Bir insanın öldürülmesi, bütün insanların öldürülmesi
gibidir” diyen Ġslâm‟ın Peygamberi hayâtında o kadar fazla sefere çıktığı
hâlde, hep anlaĢma yolunda gayret sarfetmiĢ, hiçbir zaman ilk saldıran
olmamıĢtır.
Peygamberliği süresi zarfında iki taraftan ölenlerin toplamı, dört yüz
civârındadır. SavaĢma kararı da ilâhî izinle olmuĢtur.
O zaman cihat nedir? SavaĢmak anlamındaki cihat, Vatan Ve Milletin
müdaafa edilmesinin adıdır.
ĠĢin gerçeğini tam söylemek gerekirse, Peygamberimiz(SAV)‟in târifine göre,
Vatan Ve Milletin korunmasına iliĢkin olan, böyle savaĢla korunmanın adı
‘küçük cihat’tır.
Asıl Büyük Cihat, Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına uyarak Ġslâm‟ı yaĢarken, kiĢi
tarafından yapılan nefisle mücâdelenin adıdır.

Akıl Ve Mantıkta da İkiyüzlülük Var mı?

Ġslâm Dini,
Ġncil‟in tahrif edilmesi üzerine, gönderilmiĢtir:
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Hristiyanlıktaki tahrifatlardan birisi de, meselâ papazların tanrı sayısını 3‟e
çıkarmıĢ olmalarıdır…
Dev zekâlı Edison‟la, bir müddet yanında çalıĢan diğer dev zekâlı Tesla, fikir
ayrılığından birlikteliklerini kısa zamanda bitirmiĢler, 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? Buna ne dersiniz?
Gerçekte böyle üç tanrı olsa, Evren bir anda büyük bir savaĢ meydanına
dönmez mi, sâhi? Ne dersiniz?
Hadi, onu bırak?
Tahrif olmuĢ Hristiyanlıkta papazlar, „Çocuklar günahkâr doğar‟ diyorlar…
Akıl ve mantık bunun neresinde?
Hadi, onu da bırak…
Ġslâm, “Temizlik îmanın yarısıdır” derken, Hristiyan papazları, „Yıkanmak
günahtır‟ diyorlar… Ġnönü Zihniyeti yukarıdaki görselde, Ġncil‟in ferahlık
verdiğinden bahsetmiĢ… Bu saçmalıklar, kimin canına ferahlık verecekmiĢ,
hadi söyle bakalım! ġaĢıyorum bu saçmalıklarınıza sizin Ey Ġnönü Zihniyeti!
Papazların ellerinden gelse, insanları sömürmek için, akıl ve mantığa da
ikiyüzlülüğü bulaĢtırabilirlerdi ama zannediyorum ki, bunda muvaffak
olamamıĢlar…
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:
“Ben dinimden memnunum! Neden Hıristiyan olayım? Hıristiyanlığın ne
özelliği var ki? Meselâ Ġncil‟de Big Bang var mı?” diye sorar.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü‟ne asistan olarak aldığım, bu öğrenci, bu gün (2018 yılında)
Elektrik- Elektronik Mühendisliği‟inde prof. öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Ġncil‟in bilimle hiç iliĢkisi olmadığını, bilenler bilir? Nerde kaldı Big
Bang‟le iliĢkisi olsun? 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.
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O zaman öğrenci, „Ben dinimden memnunum! Meselâ benim dinimin
kitabı olan Kur‟an‟da Big Bang dahî var!‟ der.
“Göğü, gücümüzle Biz kurduk; Ģüphesiz biz onu geniĢleticiyiz-Zâriyat
Sûresi, âyet 47”
Kur‟an‟dan habersiz olan ve böyle bir karĢılığı hiç tahmin edemeyen,
misyoner bu cevâba ĢaĢırır. BaĢka bir Ģey söylemeye cesâret edemez, hemen
oradan uzaklaĢır.
Ġnönü‟nün Ġslâm‟ı ve Kültürümüzü yasaklaması, ne yazık ki ayrıca,
Türklüğün, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün aĢağılanmasının yolunu da açmıĢtır.
Ġncili methederek Milletimizi Hristiyan yapmaya çalıĢan bu Zihniyet‟in,
Ġslâm ve Kur‟an düĢmanlığı yaparak ne kadar hoca ve hafız asarak onları
hayattan ayırdıklarını hiç biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız, aĢağıdaki görsel sizin için gerçekleri tetikleyebilir…
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-Olgular-Gerçekler İlişkisi

Bence bu oyları alan onun, Ġslâmî îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟e sadâkati
doğrultusundaki, çalıĢmasıydı… Bilirsiniz ya Ġslâm‟da, en kötü huy
tembelliktir!
Buradan çıkan ders nedir? Asıl onu bulmamız gerekiyor? Bir bilim adamı
olarak benim görevim, bunun araĢtırılması ve duyurulmasıdır!
Dünyâ‟da iki değer ölçüsü vardır.
„En Yüce Gerçek‟ anlamındaki „Hak Teâlâ‟nın adından gelen „Hak‟
kavramını, Evreni ve âlemleri tasarlayıp dizayn eden ALLAH (CC), meĢrû
ve DOĞRU ölçüler için seçmiĢtir.
Tabiatıyla bu „Hak‟ kavramının, mantık açısından da anlaĢıldığı gibi, bir de
bilimsel olarak zıt kavramına ihtiyaç vardır. „Hak‟ kavramının zıddı olacak
olan kavram, Kültürümüz‟de “bâtıl” olarak ortaya çıkmıĢtır.
„Hak‟ kelimesinin anlamı, Halkımızın dilinde doğru demektir. Doğru
kelimesi, bilimsel alanda, daha çok gerçek olarak geçmektedir. Doğruluk,
doğru söylemek, dürüstlük, yalana sapmamak, ahlâklı olmak kavramları da,
hep bu Hak kavramı içindedir.
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„Bâtıl‟ kelimesinin anlamı ise, Halkımız‟ın dilinde yanlıĢ demektir. YanlıĢ
kelimesi, bilimsel alanda, daha çok gerçekdıĢı ya da geçersiz olarak
geçmektedir. Yalancılık, yalan söylemek, sahtekârlık, yalana dayalı algılarla
uğraĢmak, kısaca „ahlâksız olmak-ahlaksızlık‟ kavramları da hep bu bâtıl
kavramı içindedir.
Az çok akılları baĢlarında olanlar, sağlam davranıĢın doğru ve doğruluk
tarafında olduğunun bilincini taĢımaktadırlar. Bu doğruluk ya da hak
özelliği, “Her doğan çocuk Ġslâm tabiatı üzerine doğar” hadîsine uygun
olarak insanın yaratılıĢında hep vardır. Bu yüzdendir ki insan, bu gerçek
karakterli maya kalıntısından dolayı, gerçeğin doğruluk tarafında olduğunu
az çok hisseder.
Ama böyle olmasına rağmen, iĢin enteresan tarafı, menfaat ve ideoloji gibi
çeĢitli etkenlerin tesirinden dolayı, eğitilmemiĢ ve ahlâk noksanı olanların
hemen hemen çoğu, doğruluğu görmezlikten gelip, bâtıl kavramlardan olan
yalanbazlı algıları tercih etmekte, bunları doğru diye empoze etmeye
çalıĢmaktadırlar.
Ama doğrulun ya da hak özelliğinin, kiĢilerin yaratılıĢlarında, bir parça
baskın olmasından dolayı, insanlar zamanla iĢin doğru tarafını
gördüklerinde, ahlâkî yapıları da sağlamsa, hemen doğruya daha kolay
kanalize olabilmektedirler…
Dolayısıyla zaman geçtikçe, Hak‟kın doğruluk özelliğinin yaygınlaĢması,
doğru tarafın gittikçe anlaĢılması nedeniyle, bâtılın yalancılık temelli
özelliğinin güç kaybetmesi, doğal olarak artma eğilimi taĢır. Atalarımız bu
durumu formülleĢtirerek, “GüneĢ balçıkla sıvanmaz” Ģeklinde sosyal bir
formül durumuna sokmuĢlardır.
Bu nedenledir ki, zamânın geçmesi, hak tarafının daha çok güç kazanması;
bâtıl tarafın daha çok güç kaybetmesi demektir.
Doğal sonuç Ģudur ki, zaman geçtikçe gerçekler, hâkim duruma geçerler.
Bunu Allah (CC), “Hak gelince Bâtıl yok olur16” âyetiyle zâten bir kânun
olarak bildirmiĢtir.

16

İsrâ Sûresi, Âyet 81.
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“(Ey Muhammed!) De ki: ‘Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya
mahkûmdur’-Ġsrâ Sûresi, Âyet 81”
Bence sen, sen ol da hak ya da doğruluktan ayrılma! Çünkü zamanla doğru
taraf güç kazanır / kazanmaktadır… Ġslâm‟da doğruluğun zirvesi,
peygamberlik makâmının hemen arkasından gelen ‘Sıddıklık Makâmı‟dır. Bu
makam yalnızca Hz Ebu Bekir (RA)‟a nasip olmuĢtur.
Sonuç olarak, fikir, Ģey ya da olaylar yâni olguların her birinin kendi
gerçeklikleri ile uyuĢması, yâni üst üste çakıĢması gerekmektedir. Olgularla
onlara iliĢkin gerçeklerin üst üste çakıĢmaması, yalancılığın esâsını oluĢturur
/ oluĢturmaktadır.
http://www.pandora.com.tr/urun/carkci-kemal-dersim-ermenisi-yemushanimin-oglu/224539

-Ey Gâfiller, Siz Kur‟an‟ı Ne Zannediyorsunuz!
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.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gorenler-sok-oldu-hersey-yandi-ama434452.html
Verilen bilgiye göre:
Almanya‟nın baĢkenti Berlin‟in Reinickendorf ilçesinde, yerel saatle 02.00
sıralarında Koca Sinan Câmii‟nde yangın çıkmıĢ... Câminin çay ocağı ve
giriĢ kısmında çıkan yangına itfâiye ekipleri müdâhale etmiĢler…
Câmi yangın nedeniyle kullanılamaz hâle gelmiĢ... Câmide din görevlisi
olarak görev yapan Bayram Türk, çevredekilerin câmiye yanıcı madde
atanları tespit ettiğini, yüzü kapalı üç kiĢinin câmiye yanıcı madde atıp
kaçtığını söylemiĢtir.
Sonra:
Berlin polisi olayla ilgili soruĢturma baĢlattı. Çay ocağının giriĢ kapsındaki
camın kırık olmasından dolayı câmiye saldırı ihtimâli değerlendirilmiĢtir…
Burada şok eden ayrıntı ise şuydu:
Kundaklanan câmide görenleri hayrete düĢüren bir olay yaĢandı. Câmide
bulunan bir Kur‟ân-ı Kerîm, çıkan yangında hiçbir zarar görmedi. ûâ‘ââââââ
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gorenler-sok-oldu-hersey-yandi-ama434452.html
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Ah! Kur‟an‟ın ne olduğunu bir bilseler! ġimdi, onun her bir kelimesinin Allah
(CC) sözü olduğu ve mûcizeliği konusunda bir örnek vereceğim:
Üç bin yıllık bir ceset düĢününüz. Fakat buna rağmen, vücûdu bozulmamıĢ,
etleri dökülmemiĢ, tüyleri kaybolmamıĢ…
Bu ceset Ģu anda, Ġngiltere‟de British Müzesi‟nde, teĢhir edilmekte, gören
gözleri dehĢete düĢüren, bir mûcizenin Ģâhidi olarak, gözlerimizin önünde
bulunmaktadır.
Öyle ki cesedin bütün organları tamdır. Hattâ baĢındaki sararmıĢ saçları ile
sakalları dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici tarafı
ise, mumyalanmamıĢ oluĢudur.
Bu ceset Mısır‟ın ünlü firavunlarından birisinin cesedidir. Filimlere de konu
olmuĢ, filimleri de çekilmiĢ olan firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona îman eden
Benî Ġsrâil kabîlelerine çok eziyet etmeye baĢlamıĢtı.
Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır‟dan çıkıp
gitmelerine, Allah tarafından müsaade edilmiĢti.
Hz. Mûsâ (AS), Kızıl Deniz‟in kenârına kadar gelmiĢti. Bunu duyan Firavun
çok kuvvetli bir ordu ile bunları tâkip etmeye baĢlamıĢtı.
Hz. Mûsâ (AS)‟ın önlerinde düĢman gibi deniz, arkalarında deniz gibi
düĢman vardı. ĠĢte bu dehĢetli vaziyette iken, Hz. Mûsâ (AS), Allah‟ın (CC)
emriyle, asâsını denize vurmuĢ, o anda bir mûcize olarak, deniz yarılmıĢ ve
Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar, deniz içinde açılan yoldan geçerek, selâmetle
karĢı sâhile ulaĢmıĢlardı.”
Firavun ve askerleri, Ġsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan sularını
dehĢetle görmüĢler fakat bir anlık tereddütten sonra, kin ve
düĢmanlıklarından dolayı onlar da, deniz içinde açılan, yola girerek tâkip
etmeye devam etmiĢlerdi.
Ancak Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar, karĢı sâhile geçtikten sonra, denizin
ayrılmıĢ olan suları, tekrar birleĢmeye baĢlamıĢ ve sonunda Firavun‟la
birlikte bütün ordusu sulara gömülerek yok olmuĢlardır.
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Yukarıda, çürütülmeden günümüze ulaĢtırılan, Firavun‟un üç bin küsür yıllık
cesedi ve çürümemiĢ saçları görülüyor...

Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mûcizenin ispatı için
baĢlı baĢına yeterli bir delildir. Çünkü ceset, Kızıl Deniz‟in kenârında
Cebelein mevkiinde, hâdisenin vukû bulduğu yerde bulunmuĢtur.
Onu kızgın kumların arasından çıkaran, Ġngiliz araĢtırma ekibi tarafından
açıklandığına göre, cesedin, en az 3000 senelik olduğu, Hz. Mûsâ (AS)
devrinde yaĢadığı anlaĢılmıĢtır. Buraya kadar olan hikâyeyi hemen hemen
herkes bilmektedir.
Fakat dikkate Ģâyan olan nokta Ģudur:
Firavun‟un boğulacağı anda aklı baĢına gelip, Allah‟tan (CC) aman
dilemeye hazırlandığı, tam o sırada, Kur‟an‟da Yûnus Sûresi‟nin 90-92.
âyetlerinde Allah‟ın ona hitâben:
“ġimdi mi inandın! Daha önce baĢkaldırmıĢ ve bozgunculuk etmiĢtin!” hitâbı
Ģeklinde baĢlayan âyetini müteakip:
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“Bugün senin boğulan cesedine kurtuluĢ vereceğim. Tâ ki, senden sonra
gelenlere ibret olasın! Ve Ģüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim
âyetlerimizden elbette gâfildirler.”
meâlindeki 92. âyetini ilk kez okuduğum zaman Ģahsen bendeniz, dehĢete
kapılır gibi olmuĢtum.
Neden mi?
Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düĢündüğünüzde aynı dehĢete,
muhakkak siz de kapılacaksınız!
“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara ibret olarak gösterilmesi için,
çürütülmeden 3000 yıl bekletilmesi, çok anlamlı değil midir?”
Âyette, “… Tâ ki, senden sonra gelenlere ibret olasın!” diyordu ya…
Bu durum, 3000 yıl sonra iĢte böylece, bizzat Ģahsıma, apaçık bir Ģekilde,
yâni bana ibret olmuĢtu! Burada özellikle, beni etkileyen husus, Allâhü
Teâlân‟ın 3000 yıl önceki bu vâdinin (sözünün), ibret olarak, bana
gösterilmiĢ olmasıydı!
1144 yılında vefât eden din adamlarından ZemahĢerî, aynı âyete
bakınız ne kadar daha açık bir anlam vermektedir:
“… Seni deniz kenârında bir köĢeye atacağız… Cesedini tam, noksansız ve
bozulmamıĢ hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra
geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız.”
ĠĢte bugün herkes bu cesedi Londra‟daki Müzede ibretle seyretmektedir17.”
Bu olay da, Kur‟an gerçekliklerinden bir örnektir. Burada Ģu husûsun da
hemen vurgulanmasında fayda vardır:
Dikkatlerden kaçmamıĢtır ki, yukarıda Firavun olayı ile ilgili âyetlerde
görüldüğü gibi, farklı kiĢiler, aynı bir âyete, bâzen daha dar ve bâzen de
daha açık olarak, değiĢik tarzda, mâna ve yorumlar verebilmektedirler.
Fakat hiçbir zaman ana fikir değiĢmemektedir. Anlamların daha dar ve
bâzen de daha açık oluĢu, kiĢilerin ve ilim adamlarının, Kur‟an‟ın,
17

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.
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inmesinden bu yana değiĢmeden duran, çok zengin, Arapça sözlük ve dil
bilimi (lexicography and linguistics) ve sözdizimi (syntax) yapılarına
hâkimiyet, kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.
Bu demektir ki, gelecekte daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip olacak
olan, ilim adamları, çağlarının bilimi geliĢtikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya
benzeyen, Kur‟an âyetlerinin daha nice mânalarla yüklü olduğunu
göreceklerdir.

-“İşkembeden” At-“Câhil Taraftan” Tut!

Ne fetvâsı bu câhillerin sözüne fetva mı denir?
Görselde görüldüğü gib,i geçmiĢte Eski Türkiye‟de yaptığı rezillikler sanki
yetmemiĢ de, adam yine tam da, “iĢkembeden atıyor”, medya ya da “câhil
taraf “ da onu, tam da, “on ikiden tutuyor...”
Üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz?
Bu rezillikleri dile getiren, “câhil zihniyetin” meselâ, „CUMHÛRĠYET gibi
bir değerli kavramımızı‟ istismar etmesidir.
ġimdi bu sahtekâr hoca kılıklılarla mücâdele edecek kurumumuz Hangisi?
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Elbette ki Ģimdiye kadar, neidüğü belirsiz olan, Diyânet diye bir kurumumuz
vardı ya, iĢte tam da odur!
Peki, CUMHÛRĠYET gibi değerlerimizi istismar edenlerle mücâdele edecek
kurumumuz Hangisi?
Elbette ki Devletimiz, TBMM ve hükümetlerimizdir.
Bunların görevleri, her türlü değerlerimizin ve değer yargılarımızın istismar
edilmelerini önlemek için gereken tedbirleri almak olmalıdır!
Devletin, ilme ve / veyâ bilime daha doğrusu, insanlığa uymayan saçma
sapan fikirler yayanlara karĢı da tedbir alması gerekmiyor mu, yâni!
Ama huzurları bozulmasın! Alsınlar maaĢı yatsınlar aĢağı!
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE
%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf

-Deneyini Yapmak Zor mu?

Kur‟an âyetlerinin gerçekliğini yukarıdaki Firavun olayında da gördünüz!
Biliyorsunuz, bâzı olaylar var ki ancak mü‟minler, Kur‟an Ve Sünnet‟le
bildirilmiĢ olan bu ilmî olaylara inanırlar! Ġslâm‟ın en güçlü tarafı iĢte böyle
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sağlam delillere dayalı olan böyle gerçek gayb iĢlerine inanmaktır. Çünkü
Kur‟an ve sünnetler Ġslâm‟ın sarsılmaz iki gerçek kaynağıdır.
Yalnızca inanılan böyle gerçekler, insanın beĢ duyu organlarından bir ya da
birkaçı ile algılanamaz /algılanamayabilir... Bunun olması için bilimin o
konuyu inceleyeceği zamanı beklemek gerekiyor…

Ama bugün bilimin, böyle bâzı olayları araĢtırıp bularak ve insanın beĢ duyu
organlarından biri ya da birkaçı ile algılanabilir duruma getirmesiyle,
mü‟minlerin, her türlü Kur‟an ve Sünnete dayalı inançlarının her birinin
gerçeğin gerçeği diyebileceğimiz bir doğruluğa sâhip olduğunu görüyoruz.
Yukarıdaki resimde de görüyorsunuz Peygamberimiz (SAV)‟e Kur‟an kadar
da sünnet bilgisi verilmiĢtir. ġimdi sünnet düĢmanlığı yapanları bir kere daha
düĢününüz!
Yukarıda değinilen ve çürümeyen ceset olayı da Kur‟an gerçeklerinin
diğer bir örneğidir.
Zor mu Ģimdi içen kimselerin öldüklerinde yüzlerinin kıbleden ayrılıp
ayrılmadığının bilimsel olarak araĢtırılması! Neden araĢtırılmıyor?

89

Ġnönü Zihniyetli birsinin yolu geçmiĢte her nasılsa bir gün Suudi Arabistan‟a
uğramıĢ… Hac zamanıymıĢ da… Ona demiĢler ki, buraya gelmiĢken Hacı
olup da gitsen iyi olur…
O zaman o zat, bu teklife yaklaĢmamıĢ, “ne olur, ne olmaz daha günah
iĢleyemem, iyi insan olurum, belki…” diye…
Yukarıdaki bilimsel araĢtırmanın yapılmasına buna benzer bir düĢünce mâni
oluyor, gâlibâ!

-İnsanlık Bunun Hangi Tarafında?

Henry Kissenger, tamam da… Yalnız insanlık bunun hangi tarafında? Bize
asıl o taraftan haber ver!
Bana göre, meselâ ABD BaĢkanı Donald Trump‟ın öneğin kırmızı bültenle
aranan bir teröristle samîmi iĢ birliğine gitmesi18 gibi, ABD‟nin bu ve buna
benzer uygulamaları; zulmü teĢvik ettiği için, Allah (CC), insanlığa ve
gerçeklere uymayan böyle davranıĢları eninde sonunda yüce adâleti ile
hesâba çekiyor ve çekecektir de!
Ey Henry Kissenger! Bence sizin için de bu zulümlerin Geri Ödeme dönemi
de, bu sıralarda baĢlamıĢ durumda! Ey ABD, ayrıca bildirmiĢ olayım!
O Allah (CC), her bir Ģeyi bir sebebe bağlamıĢtır. Sizin bu Geri Ödeme
döneminizin sebebi de, muhtemelen Yeni Türkiye‟de de hiç beğenmediğiniz,
18
https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-trump-bir-skandala-imza-atti-terorist-basini-abdyedavet-etti-5407489/
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bu nedenle bizim de çoook, çok beğendiğimiz CumhurbaĢkanımız
Erdoğan‟dan geçiyor / geçmiĢ olacak…
Ha, ne dersiniz?
Biraz da iĢin bu yönünü de bir düĢününüz, bakalım!

Ey ABD, iĢte sen busun!
Senin askerlerin 1944 yılında çırıl çıplak soydukları Japon bir esire gemi
güvertesini temizletmiyor mu?
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-Meğer Çepeçevre Kuşatılmışmışız!

“BaĢsavcı Ġrfan Fidan, „Bu belge terörist baĢının örgüt üyelerine verdiği
tâlimâtın en somut belgesidir. Bu tâlimâttan sonra tâlimâtı alan örgüt
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yöneticileri Mustafa BaĢer ve Metin Özçelik tutuklu olan tüm FETÖ üyelerini
tahliye etmiĢlerdir‟ dedi.”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istanbul-bassavcisindan-sondakika-aciklamasi-kritik-belge-ele-gecirildi-404551.html
Müslümanların uyanıĢı henüz 10-15 senelik…
YaklaĢık 300 seneden beri özellikle de son yüzyıl içinde Müslümanlık
yalnızca dilde ve nüfus cüzdanındaki din hânesinde kalmıĢtı...
Emperyalistler, Müslümanların Müslümanlıktan bir Ģey öğrenmeden câhil
kalmaları için hem içten hem de dıĢtan çalıĢmıĢlardır, hâlâ çalıĢıyorlar ya:
Ġslâm‟la içten yapılan düĢmanlığa bir vesika (delil) vermek gerekirse, o da ne
yazık ki yine Ġnönü‟nün Tahrifat Ve tahribatından:
“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 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.)
Serdaroğlu, H., Ġlâhiyat Fakülteleri‟nde YetiĢen Belam lar!, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisenbelamlar.html.
DıĢtan yapılan Ġslâm düĢmanlığına, aĢağıda verilen, örnek de durumun
anlaĢılmasına bir parça yardımcı olur, zannediyorum:
„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta Ģöyle
demektedir:
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“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.”
Kaynak:
BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.
http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm
Baksanıza bir kere! ġu ABD Terörist Devleti, geçmiĢte yâni Eski Türkiye‟de
Milletimiz‟in kenevir bitkisinden bile faydalanmasına tahammül edemediği
için, içimizdeki taĢeronlarına, kenevir bitkisini bile yasaklatmıĢ! Hayret,
doğrusu!
Dünyânın En Önemli Üretim Bitkisiyken Yasaklanan Kenevir Hakkında Çok
Ġlginç 18 Bilgi
https://listelist.com/kenevir-faydalari/
Elbette ki Ģimdi değerli okuyucularımız, az da olsa, kenevirin faydalarını ve
yasaklanma nedenlerini merak edecektir, değil mi? ĠĢte faydaları:
1. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.
2. Yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaça eĢ kağıt üretilebilir.
3. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüĢtürülebilirken, ağaç 3 kez kağıda
dönüĢtürebilir.
4. Kenevir 4 ayda yetiĢir, bir ağaç ise 20-50 yılda…
5. Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir.
6. Kenevir dünyânın her yerinde yetiĢtirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar.
Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilâcına da ihtiyaç
duymaz.
7. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaĢırsa, tarım ilâcı sektörü
tamâmen ortadan kalkabilir.
8. Ġlk kot pantolon, kenevirden yapılmıĢtır; hatta “kanvas” kelimesi kenevir
ürünlerine verilen isimdir.
9. Kenevir, AĠDS ve kanser tedâvisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini
azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga
rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.
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10. Kenevir tohumunun protein değeri çok yüksektir ve içindeki iki yağ asidi
de doğada baĢka hiçbir yerde bulunmamaktadır.
11. Kenevirin üretimi soyadan bile daha ucuzdur.
12. Kenevirle beslenen hayvanlar, hormon takviyesine ihtiyaç duymaz.
13. Plâstik ürünlerin tamâmı, kenevirden üretilebilir ve kenevir plâstiğinin
doğaya dönüĢmesi oldukça kolaydır.
14. Bir arabanın gövdesi kenevirden yapılırsa, dayanıklılığı çelikten tam 10
kat fazla olur.
15. Binâların yalıtımı için de kullanılabilir; dayanıklı, ucuz ve esnektir.
16. Kenevirle yapılan sabunlar ve kozmetik ürünler, suyu kirletmez; yâni
tamâmen doğa dostudur.
Ne o? Kenevirin faydalarını öğrenince onu yasaklayan Ġnönü Zihniyeti‟ne
öfkeniz biraz daha mı arttı, yoksa?
Ben bu yeni bilgileri bilmiyordum, doğrusu… Sizi bilmem ama bilgilendikçe
benim öfkem çok çok arttı!
ġimdi sıra, kenevirin bu faydalarından dolayı onun yasaklatılma nedenlerini
biraz daha merak ettiniz, değil mi? ĠĢte iĢin biraz daha detayı:
-W. R. Hearst, 1900‟lü yıllarda Amerika‟da gazete, dergilerin ve medyanın
sâhibiydi. Ormanları vardı ve kağıt üretiyordu. Eğer kenevirden kağıt
yapılırsa, milyonlarını kaybedebilirdi.
-Siyonist Rockefeller, dünyânın en zengin adamıydı. Petrol Ģirketi vardı. Bio
yakıt olan kenevir yağı da, elbette onun en büyük düĢmanıydı.
-Mellon, Dupont Ģirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plâstik
üretmek için patente sâhipti. Ve kenevir endüstrisi, onun pazarını tehdit
ediyordu.
-Sonra ise, Mellon ABD BaĢkanı Hoover‟ in hazîne bakanı oldu. Bu
bahsettiğimiz büyük isimler yaptıkları toplantılarda, kenevirin bir düĢman
olduğuna karar verdiler. Ve onu ortadan kaldırdılar. Medya aracılığıyla,
marihuana sözcüğüyle birlikte keneviri, insanların beynine, zehirli bir
uyuĢturucu olarak kazıdılar. Kenevir ilâçları piyasadan çekildi, bunun yerini
bugün kullanılan kimyâsal ilâçlar aldı. Kağıt üretimi için, ormanlar
katledildi. Tarım ilâçları ile zehirlenme ve kanser arttı.
Ve derken dünyâmızı plâstik çöplerle, zararlı atıklarla donattık…
Ġnsanoğlu Ġslâmî Ġstikâmet olmayınca, doğayı tüketmenin bir yolunu her
zaman bulur ne de olsa; değil mi?
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ĠĢte görüyorsunuz ya, bu yüzden de, Müslümanlar iĢin Ģuurunda değiller…
Müslümanlarda daha Ģurada 10-15 senedir bir uyanma gözleniyor… Buna
bile dayanamıyorlar ya! Her taraftan yapılan saldırılara baksanıza! Ama
artık alıĢacaklar!

-Haklısınız da, Ya Hâinliğe Ne Diyeceğiz?

Allah (CC) DüĢmanlarını biliyor muyuz?
Ġslâm öğretilmez de, Ģu sırada çokça göze battığı Ģekilde, Suud ve Mısır gibi,
bâzı Müslüman ülke yöneticileri tarafından Batılıların canavarlıkları, birer
ölçü ve rol model olarak alınırsa, yine bizde olduğu gibi, Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel istikâmeti düzgün olanlar, yine Batılı canavarların ve onların içteki
taĢeronları tarafindan durmadan taĢlanırsa, iĢte ortaya çıkan mânevî ve
insânî değerlerin sükûtu sonunda, Allah (CC) düĢmanlarının azmalarının
önü hiç alınabilir mi?
Ama burada çok enteresan olan bir husus da Ģudur ki:
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Cibilliyetleri yâni yaratılıĢları veyâ sütleri bozuk olanlar, Hak ve bâtil
faaliyetleri ayırdetmeden ya da edemeden, ellerindeki taĢları, Batılı
canavarların ve onların içteki taĢeronlarının hatırları için, sırf Ġslâmî Îtikat
Ve Kültürel Ġstikâmeti düzgün olan mü‟minlerin üzerlerine fırlatıyorlar… Bu
da görünüĢte üzücü bir durum… Ama ilmî ve bilimsel yoruma göre böyle bir
durum bir hikmet olarak, Allah (CC) DüĢmanları‟nın net olarak ortaya
çıkması içindir.
Hümanist YetiĢiyorlar, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf
Ġlmî ve bilimsel olarak, Allah (CC) düĢmanları kimlerdir? Kim (ler) Allah
DüĢmanı‟dır?
Daha açık sormak gerekirse:
Ġslâm‟da kimler, âyetlere göre, “Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın
DüĢmanları‟dır. Bir Müslümanın önce bunları bilmesi gerekmiyor mu, sizce
de?
Ġslâm‟da kimlerin „Allah DüĢmanı‟ olduklarını anlayabilmek için, önce ilgili
Kur‟an âyetlerinin görülmesi gerekmektedir.
„Hak‟ kelimesi Türkçe‟de „doğru‟, „Türkçe bilim alanında „gerçek‟ demek
olduğuna göre Allâh‟a ya da Allâhü Teâlâ‟ya Hak Teâlâ da denmiyor mu?
Daha ilk baĢta söylemek gerekirse, bütün kâfirlerin Allah‟ın (CC) düĢmanı
oldukları bir Müslüman tarafından, peĢin olarak bilinmelidir! Bu düĢmanları
bize, âlemlerin yaratıcısı bildiriyor:
- “Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil
ile Mîkâil‟e düĢman olursa, iyi bilsin ki Allah da, o kâfirlerin düĢmanıdırBakara Sûresi, Âyet 98.”
Meleklere, peygamberlere, Cebrâile ve Mîkâil‟e düĢman olmak ne demek?
Bu düĢmanlıktan ilk anlaĢılan Ģeyin en tutarlısı, sizce de, örneğin ateistlik
gibi, bir inançsızlık değil midir?
Demek ki, Bakara Sûresi‟nin, 98. âyetine göre, bütün inançsızların her biri,
Allah DüĢmanı‟dır.

97

ĠnanıĢları meĢrû bir inanıĢ olmadığı için, Yahûdi Ve Hristiyanlar da bu
inançsızlık tanımı içine girmektedirler. Bununla berâber, bunlar, aĢağıda
görüldüğü gibi, âyetlerde, ayrıca tekrar, zikredilmektedirler.
- “Muhakkak ki, „Allah, ancak Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟tir” diyenler
kâfir olmuĢlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟i, anasını
ve bütün Yeryüzü‟ndekileri helâk etmek istese O‟na kim engel olabilir?‟
Göklerin, Yer‟in ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O,
dilediğini yaratır. Allah, her Ģeye kâdirdir-Mâide Sûresi, Âyet 17.”
- “Andolsun, „Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir‟ diyenler elbette kâfir
olmuĢlardır. Oysa Mesih onlara, „Ey Ġsrâiloğulları, hem benim, hem de sizin
Rab‟biniz olan Allah‟a ibâdet edin. Kim Allah‟a ortak koĢarsa, Ģüphesiz
Allah ona Cenneti haram kılmıĢtır ve onun varacağı yer Cehennem‟dir.
Zâlimlerin yardımcıları da yoktur‟ demiĢti-Mâide Sûresi, âyet 72”
- “Allah, üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette kâfir olmuĢlardır. Oysa
tek ilâhtan baĢka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette
onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır-Mâide Sûresi, âyet 73”
- “Yahûdiler, „Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler, Hıristiyanlar da „Mesih Allah‟ın
oğlu‟, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha
önce inkâra sapmıĢ olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin,
nasıl da saptırıyorlar!-Tevbe Sûresi, âyet 30”
Buraya kadar „Allah DüĢmanı‟ ya da „Allah DüĢmanları‟ kim(ler)miĢ, onları
öğrendik… ġimdi devam edelim:
- “Yahûdi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin
dostudurlar. Ġçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zâlim
topluluğa hidâyet etmez-Mâide Sûresi, âyet 51”
Özellikle Mâide Sûresi, âyet 51‟den dolayı Ġslâm‟da, “Allah için sevmek, yine
Allah için sevmemek” çok sevap olduğu, bir tasavvuf büyüğü olan, aĢağıda
görseldeki Hoca Efendi de, bu husûsu çok iyi bildiği için, görselde Allah
(CC) düĢmanlarına karĢı düĢmanlığını boĢuna belirtmiyor... Görüyorsunuz,
“Allah için sevmeme”nin sevâbını garanti görüyor…
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Tehlikeli Sevgiler
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf

Netîce îtibârıyla, inkârcılardan baĢka, ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları dost
edinenler de, Allah DüĢmanları‟nın içindedirler, onların sıfatları ile
sıfatlanmaktadırlar.
Onlar gibi olmak için, onların hayat tarzları, örf ve âdetleri ile bütünleĢmek
üzere, ölüp ölüp dirilen çok sayıda, „gaflet ve dalâlet‟ içindeki insanlarımız,
ne yazık ki, Ġnönü‟nün Ġslâm DüĢmanlığı ve uygulamaları sonunda çok çok
artmıĢ bulunuyor…
Bu gerçekler karĢısında, onların bu durumlarını, yukarıda da gördüğünüz
gibi, iĢin Ģakasının olmadığı bizzat görüldüğüne göre, onlar adına o kadar
üzülüyorum ki! Hattâ bunlardan bir tânesi bugün, Atatürkçülüğünü bile
unutup, Hans‟a dönüĢüp, Almanların bir numaralısı olmadı mı?
Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?
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
Allah DüĢmanları‟na karĢı mü‟minlerin davranıĢ tarzları nasıl
olmalı?
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Ġslâm‟ın ve müntesiplerinin en yüksek Ģerefleri nedeniyle, bu inançsız
Batılılara ve gâfil olan Batılı sevicilere karĢı, mü‟minlerin tavırları da,
elbette izzzetli ve onurlu olmak üzere, çok farklı olmak zorundadır.
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir değiĢim ve
geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi amaçlayan,
Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden saymayan, put gibi
değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü tutan Ġnönü
Zihniyetlilerin 1930‟lu-1940‟lı yılları devamlı sayıklamaları gibi,
gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
Bu nedenle, yukarıda da bahsedildiği gibi, mâlum olduğu üzere, bendeniz de,
gerçekleri araĢtırırken, karĢılaĢtığım yeni yeni gerçekleri benimseyerek,
durmadan geliĢme / geliĢtirme yolunu tercih ediĢimden dolayı, gerçek yolda
oluĢumun devamlı huzûru içinde bulunarak, her Müslüman Türk
kardeĢimizin de, aynı huzûru duyması arzûsu içinde çırpınıp durmaktayım.
Bu çırpınıĢlar içinde bocalarken, Ģimdi de, “Herkese anlayacağı dilden
konuĢunuz!” Hadîsi ġerîfi‟nin de izzetli olma sırrından faydalanmak
gerektiği kanaati, bende, Ģu an îtibârıyla, daha baskın çıkmaya baĢlamıĢ
bulunuyor.
“Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz!” hadîsinden bence anlaĢılan
Ģudur:
Hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı, olgun bir
mütevazılık içinde, çok nâzik ve kibar bir dil kullanmanın gerekliliğine vurgu
yapmaktadır.
Ġkinci olarak da Hadis, geçmiĢte çoğu kere en sık olarak Hollandalılarda
gördüğümüz gibi, dünyâlaĢarak yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ
olan, tüm inançsız Allah DüĢmanları‟na ve de onlara gönül verip, onları dost
edinenlere karĢı, hak ettikleri durumlarda-elbette ki durup dururken değiltabiatıyla gerekli ve yeterli olan, kibirli ve aĢağılayıcı bir dil ile ağızlarının
payını vermeyi iĢâret etmektedir.
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Bir mü‟minin, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ inançsız kimselere karĢı, çok
yüksek bir Ģerefe sâhip olarak, izzetli bir insan olduğu, hâl, tavır ve
davranıĢlarından anlaĢılmalıdır.
Hele hele bir baksanıza aĢağıdaki görselde bizim Ġnönü Zihniyeti‟nin
her fırsatta yanıp tutuĢtuğu Batılıların hâllerine ve de tuvâletlerine…
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Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka!
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE”TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20G
ÖRÜNDÜ”%20AMA%20BU%20SEFERKĠ%20BAMBAġKA!.pdf
Allah DüĢmanları‟na KarĢı Duyulan Sevgi Ha!
Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama...,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILM
Iġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%20YOLMUġLAR%20AMA....pd
f
ġu anda Türkiyemiz‟de, Batılılar ve onların hayat tarzları için, yanıp tutuĢan
çok sayıda kardeĢlerimizin olduğunun da farkında bulunmuyor değilim.
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Üstteki 2 görselde Batılılarda insan hakları uygulaması görülüyor…
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Ve de dolayısıyla, hem de ayrıca bu imajı, bir yanılgı eseri de olsa,
kafalarımızdan silmek isteyen bu kardeĢlerimizin de, kendilerine yazık
ettikleri inancımı da üzülerek belirtmek istiyorum, ayrıca burada:
Hümanist YetiĢiyorlar, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.
pdf
Tehlikeli Sevgiler
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf
Bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana, onların
âidiyet ve kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü, kendilerini,
yalnızca, Batılı canavarların birer taĢeronu durumuna getirdiği fikrini
hatırlatıyor.
Bu tespit, her Ģeyden önce, bu kardeĢlerimizin kendilerine, düĢüncesizce, ne
kadar yazık ettiklerinin de ayrıca bir göstergesidir…

Görseldeki sözler için söylüyorum: “Haklısınız ama cibilliyet (yaratılıĢ)
gereği herkes görevini yapıyor.” demek zorundayım, yine Ģimdi de…
ġimdi yine tekrar soruyorum:
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Bu da bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana, onların
âidiyet ve kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü göstermiyor mu
yâni?
Kendi nefsî düĢüncelerine göre haklı olabilirler de, ya hâinliğe ne diyeceğiz?

-Dâhilik Meziyeti de Varsa Aliyyül Âlâ!

“AKEPE NĠN HĠSLERĠ ÇOK KUVVETLĠDĠR, OLAYIN OLACAĞINI
DÜġÜNÜP, GEREKLĠ PANKARTLARI ÖNCEDEN HAZIRLAMIġTIR.
HALK TA BU OLAYI BEKLEMEKTEDĠR. DEDĠM YA ÇOK HĠSLĠDĠRLER,
YARINI GÖRÜRLER-vatandaĢ”
Bütün bu yanlıĢ yorumlar, akıllıca olmayıp yanlıca olmanın ürünlerindendir.
Hani, iĢkembeden dedikleri Ģey var ya… ĠĢte bu da benzerleri gibi, tam bir
örneği olsa gerek!
„Dâhilik Meziyeti‟ denebilecek bu görüĢlere de pek ihtimal vermiyor ve pek
de mümkün görmüyorum. Ama Ġnönü Zihniyeti‟nin teĢhisine göre, görseldeki
iĢgüzarlık fikirleri de dâhil olmak üzere, bütün bu plânları Tayyip Bey
yapmıĢ...
Biliyorum, bu Zihniyet tâ öteden beri, bu Milletin aklıyla alay etmekten de,
ayrıca bir medet bekleme alıĢkanlığı içindedir…
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Bu Zihniyet‟in bu abartılarını iĢitene kadar Tayyip Beyi Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel Ġstikâmeti nedeniyle yalnızca takdir ediyordum...
Eğer onda, Ġnönü Zihniyeti‟nin dediği gibi bir de ona gerçekten DÂHĠLĠK
kazandıracak bu anlatılan özellikler de varsa; Ģimdi bana, “aliyyül âlâ”
demek düĢmüyor mu, yâni?
O zaman hepimize, ona gıpta etmek ve Türk Milleti‟nin baĢına böyle bir
nîmeti‟ni lütfedip gönderdiğinden dolayı da, Allah‟a (CC) cân-ı gönülden
hamdetmek düĢer / düĢüyor…
Bir Mü‟min olarak, gıpta etme‟yi ve hamdetme‟yi de yalnızca,
Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Eğer Ģükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere
karĢı azâbım Ģiddetlidir” mealindeki 7. Âyeti gereğince, nankör duruma
düĢmemek için yapıyorum, tabiatıyla… Yoksa baĢka ne için olabilir…
Tekrar etmek gerekirse:
Bendeniz Ģimdiye kadar, CumhurbaĢkanı‟nı yalnızca Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmeti nedeniyle takdir ediyordum. Ġnönü Zihniyeti tarafından keĢfedilen
bu dâhilik özelliğine ben pek inanamıyorum. Ama eğer onun böyle bir
özelliği de varsa, o zaman CumhurbaĢkanı “ayiyyül âlâ” demektir. Öyle
değil mi?
O zaman CumhurbaĢkanı her zaman baĢ üstünde tutulmalı, ayrıca bu
nîmetinden dolayı, Allah‟a (CC) da durmadan Ģükretmelidir!
Ġnönü Zihniyeti dedim ya! Bu Zihniyet mensupları, değiĢime hiç inanmazlar!
Diğer bir özellikleri de, Vatan Ve Millet menfaatine dahî olsa hiçbir baĢarıyı,
güzel iĢi yapanı takdir ve teĢvik de etmezler! Çünkü onların görüĢ ve
amaçları, Vatan Ve Millet gibi değerlerle hiç de ilgili değildir.
Kafadan atmıyorum haa! AĢağıdaki görselin dili de bizlere bunu
göstermiyor mu, Allah aĢkına?
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Görüyorsunuz değil mi, Milleti de nasıl kendilerine benzeterek dolaylı
olarak aĢağılamaktalar! Bu Zihniyet‟in 1930‟lu-1940‟lı yıllara, yana yana,
özlem duymaları da bu yüzden olabilir...
Onlar nazarında fi târihinde put ya da robot isen ya da kötü bir insansan,
iyiye doğruya doğru hiç değiĢmezsen onlardansın‟dır, onların
kabûlüsün‟dür!
Bu Zihniyet‟in iyi tarafta, yâni hak tarafında, hiçbir nasipleri yoktur. Yânî
iyinin her zaman düĢmanıdırlar, bunlar!
Bir zamanlar, „benim gibi‟, bozuk bir yaĢamın varken, kazâra iyi bir insan
olmuĢsan, yandın gitti demektir, onların nazarında!
Bu yüzden, bu Zihniyet mensupları, piĢmanlık tövbekârlık, iyiye dönmek diye
hiç bir Ģey bilmezler! Bilenlere de, geliĢen ve değiĢenlere de öyle bir takarlar
ki, iĢte o zaman yandın gittin, kül oldun!
Demek isterler ki, “Sen fi târihinde, oydun! O zaman o Ģekilde kalacaksın hiç
iyi tarafa yönelmeyeceksin! Yâni Türçesi Ģu ki, Ġnönü Zihniyeti:
“Ġyi bir insan olursan iĢte böyle sana sakırttak gibi yapıĢırız!” ya da
“bizim gibi kalmazsan vay hâline!”
diyorlar…
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-“Sizi Gidi Sizi!” İstismarcı Sahte Atatürkçüler, Hadi Ordan!
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Yukarıdaki görselde verilen belgeye göre, soruyorum ve diyorum ki, sizi
sahtekârlar sizi! Haddinizi bilseniz çok iyi olacak!
Yazıda özellikle Atatürk‟ün kullandığı millî lisana dikkat ediniz! Ve bilhassâ
da, Atatürkçü olduklarını söyleyen bugünkü Ġnönü Zihniyetli kafalar dikkat
etsinler!
Onlara Ģimdi soruyorum ve diyorum ki kendinizi bir yoklayınız! Sizin Ģu
anda, Atatürk‟ün, geçmiĢte kullanmıĢ olduğu Ģu millî lisanla bile, yüzde bir
kadar da olsa, hiç iliginiz kalmıĢ mı? Kendiniz, bir kontrol ediniz, bakalım!
ġimdi anladınız mı Atatürk düĢmanları, günümüz Ġnönü zihniyetlileri olarak,
sahte Atatürkçü olduğunuzu!
Sizlerin bu gün Atatürk ya da Cumhûriyet gibi kelimeleri ağızlarınıza almaya
hiç hakkınız olmadığını ispat etmiĢ bulunuyorsunuz! Türkçe‟den anlıyorsanız
bu davranıĢınızın, tek bir açıklaması var:
Ġstismar etmek ya da bu aziz Milleti aldatmak…
Attila Ġlhan da mı Yalan SöylemiĢ? Hani, Nerde Kaldı Bizim Önceki Türk
Ve Türkçecilerimiz?
http://mtemiz.com/bilim/ATTĠLA%20ĠLHAN%20DA%20MI%20YALAN%
20SÖYLEMĠġ.pdf
Türkçemiz, DüĢmanlarımız Ve AĢağılık Duygusu
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0
Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLARIMIZ%20VE%20A%C5%9EA%C4%
9EILIK%20DUYGUSU.pdf
Haddinizi bilseniz, çok iyi olacak, çok!
Sizi Gidi Sizi!
Ġstismarcı Sahte Atatürkçüler, Hadi Ordan!
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
http://mtemiz.com/bilim/S%C3%82H%C4%B0,%20BUNLARIN%20HER
%20B%C4%B0R%C4%B0%20DE%20M%C4%B0%20ATAT%C3%9CRK
%C3%87%C3%9CL%C3%9CK.pdf
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-Îman Gücü İşte Bu!

DünyâlaĢmamıĢlar hakkında bir Ģey diyemem ama incelemelerime,
araĢtırmalarıma ve tecrübelerime göre, dünyâlaĢmıĢ lâikler, Ġsrail
askerlerinin elinde bulunan bu gencin durumuna bir türlü akıl erdiremezler /
erdiremiyorlar!
„Bu nasıl olur‟ diyenlere önemli bir sır vereyim, Ģimdi:
Buna derler, “Îman Gücü”...
Özellikle 15 Temmuz 2016‟da bunun bir eĢi de, Türkiye‟de Yeni Türkiye‟nin
temelleri yükselirken, görülmüĢtü... DünyâlaĢmıĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin akıları
15 Temmuz‟un rûhunu sanki anlayabildiler mi?
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-Çalışmak mı, Yoksa “Hayattan Kâm Almak” mı?

Görselin üst tarafındakilerin amaçları Halka hizmet. Belli, bunu biliyoruz!
Meselâ ĠnĢirah Sûresi‟ne uygun olan bir meĢgûliyet bu... Bu da belli! ĠnĢirah
Sûresi‟nde ne diyor, Allah (CC)?
Allah (CC) diyor ki, Sûre‟nin 5-8 âyetlerinde:
“Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık var. / Evet, o zorlukla berâber bir
kolaylık var! / O hâlde boĢ kaldığında yine kalk yorul! / Ve ancak
Rab‟binden ümit et, hep O‟na doğrul!
Ya Ģu görselin alt kısmındakiler!
ġu an îtibârıyla alttakiler, Vatan Ve Millet sevgisinden yoksun ama PKK ve
Ermeni sevicileridirler!
Bu nedenle, bunların asıl amaçlarının, Vatan Ve Millet için çalıĢmaktan
ziyâde, yeri ve fırsatı doğduğunda Vatan‟ın zenginliklerini iç etmek,
“Hayattan kâm almak” için de kokteyl salonlarında sallanıp sallanıp dans
etmek, kısa aralıklarda, fırsatı doğduğunda ise, kafayı çekmek olduğu bu
görsellerde de teyit edilmiĢ oldu / oluyor...
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Bitmedi, tabiatıyla!
Bu emelleri için kendilerine yardımcı olmayan Halkı da yeri geldiğinde
aĢağılamak da var, ayrıca!
Her iki tarafın yâni görselin üst ve alt kısmındakilerin bu amaçları, Ģu an
îtibârıyla, kitaplara kadar geçmiĢ, çok iyi biliniyor. Bu görselde de bu
amaçların bilimsel deneylemelerinden birer örnek görülüyor...
Alttakiler, ilmi de beğenmezler… Hep “bilim” derler ama iĢin tuhaf tarafı Ģu
ki, ondan da hiç anlamazlar, anlamıyorlar ama anlıyor görünmeye gayret
ediyorlar… Ne günlere kaldık, Ya Rab‟bi!

-Maddî Ve Mânevî Nîmetler

Bu iĢin bilimsel yolla görülen bir maddî faydası olabilir. Bilime inanıyoruz,
tabiatıyla…
AĢağıdaki âyetlere bakarsanız, Allah (CC) her Ģeyi çit çift yaratmıĢtır.
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“Her Ģeyden de çift çift yarattık ki, düĢünüp öğüt alasınız-Zâriyat Sûresi,
âyet 49”
“Sizleri çift çift yarattık-Nebe Sûresi, âyet 8”
“Yeri döĢeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O‟dur.
Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. ġüphesiz bütün bunlarda düĢünen bir
toplum için ibretler vardır-Rad Sûresi, âyet 3”
“O, yeri size beĢik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir.
Onunla biz çeĢitli bitkilerden çiftler çıkardık-Tâhâ Sûresi, âyet 53”
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmıĢ, sonra da sizi çiftler hâlinde
vâretmiĢtir-Fatır Sûresi, âyet 11”
“Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri Ģeylerden
bütün çiftleri yaratan Allah‟ın Ģanı ne yücedir-Yâsin Sûresi, âyet 36”
“Allah bütün çiftleri yaratmıĢtır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar
var etmiĢtir-Zuhruf Sûresi, âyet 12”
“Yeri de nasıl uzatmıĢ, üzerine sabit dağlar oturtmuĢuz. Orada görünüĢü
güzel her çeĢit bitkiden çiftler yetiĢtirdik-Kaf Sûresi, âyet 7”
O hâlde hatırlamak için maddî olarak sol yumruk sıkılıyorsa, bunun mânevisi
de vardır, elbette!
O nedir mi diyeceksiniz?
Yukarıda da zâten söz etmiĢtik ya, çift çiftlerden olarak, “her
maddînin bir de mânevîsi vardır” diye... O da Ģu:
Her unutan kiĢinin salavat okumasıdır.
Bir de onu denemeli!
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Bu ikincisinin ayrıca, “hatırlama faydasından” baĢka, reddedilmeyen bir de
sevâp tarafı var, elbette!

-Bu Îkazdan da Anlamayan Var mı?

Görüyorsunuz ya, bir vatandaĢın bildirdiğine göre,
“Yeni doğmuĢ bir bebek, göbek bağı bile kesilmeden, çöpün kenârına
bırakıldı. Fakat bu bebeği gören köpek, ağlamasına dayamayarak, bebeği
ağzına alarak çarĢıya kadar VatandaĢ
VatandaĢın bildirdiğine göre, hVatandaĢ, canavarlaĢmıĢ insanları kastederek
soruyor:Bu durum insanlara ilâhî bir îkazdır ki, bu îkaz bence Ģunu
haykırıyor:
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“Bakınız! Zâlimlikte hayvanları bile geçtiniz! Dikkat ediniz, haaa! BaĢınıza
yakında bir felâket gelirse, hiç uyarılmadık demeyiniz!”
Ben de, “Aklımıza mukayyet olalım (bağlı kalalım), e mi?” diyorum…

-Altın Pırlantası

Görünmeyen Üniversite Mehmet Zahid Efendi…
Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_R
hA_00.pdf
“Asrı çok iyi okumuĢ ve neticede rehberlik ettiği yolu izleyen insanlardan
hem baĢbakanlar hem de bakanlar çıkartmıĢ ama bunlardan çok daha
önemlisi yüz binlerce insanın yetiĢmesine ve sırat-ı müstakimde gitmesine
vesile olmuĢtur.”
http://www.yeniakit.com.tr/haber/mzahid-kotku-ve-egitimdunyamiz-120438.html
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ġu satırların yazarı olarak, üniversite‟de Atatürkçü geçinen hâinler
tarafından zulme uğrayınca, bunalıma girmiĢtim de, sonunda Allah‟ın (CC)
bir lütfu olarak, bu altın pırlantasıyla tanıĢmıĢtım, bu gerçek yolu onda sonra
bulmuĢtum.
Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her
Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20S
akalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürk
çüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan: Altın Pırlantası-Mehmed Zahid Kotku
(RhA)
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf
Bir Hayat da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksu
z%2031.07.2015).pdf
Mehmet Zâhit Kotku Hazretlerinden Muharrem Ayı Duâsı
http://mtemiz.com/bilim/Mehmet%20Z%C3%A2hit%20Koktu%20Hazretler
inden%20Muharrem%20Ay%C4
Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nden… “Ben Denizler Deryâsı‟nın
Kaptanıyım”
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20DENĠZLER%20DERYÂSI‟NIN%20KAP
TANIYIM.pdf
Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri Diyor ki… “Kendine benlik
verme!”
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZÂHĠD%20KOTKU%20(RhA)%20
HAZRETLERĠ%20DĠYOR%20KĠ….pdf

-Sanki Bir Devrim
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Gerçekten ne günler geçirdik!
Bir öğretim üyesi ve Elektrik-Elektronik Bölüm BaĢkanı olarak, o günlerde
bir ilâç yazdırmak için, çektiğim sıkıntı ve külfetten ayrı olarak bir günüm
gidiyor, o yüzden ilâçları hep cebimden para ile alıyordum…
O sıralarda hayat, bizim gibiler için, bunların yüzleri gibi hep karanlık
günlerdi…
Hâlbuki Sağlık ocakları kurulduktan birkaç sene sonra bir gün, evden
çıktıktan sonra, bir ilâcı sağlık ocağında ilk kez yazdırıp eczâneye
yönlenmem arasında geçen sürenin 17 dakika olduğunu gördüğüm zaman,
kendimi tutamayarak, “Bu bir devrim, bu bir devrim”
dediğimi hatırlıyorum...
Bunları, bir eli yağda bir eli balda yetiĢerek kendilerini bu Milletin “kaymak
tabakası” sayanlara bir türlü anlatamazsın! Anlatmaya kalkarsan da seni
hemen aĢağılamaya kalkarlar…
Çünkü bunlar, akıllarını küçük görüp akıllarının, yanıp tutuĢtukları Batılı
canciğerleri ya da onların etkin belli çevreleri tarafından kurulmasını bir
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ilericilik sanıp, dumura uğramıĢ akıllarının eĢliğinde nankörlüklerini
göstermek için yaĢadıklarının farkında değiller…
Bu nedenle, her biri ârif olan Halkımızı aĢağılamak, onların en büyük
görevleridir.
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Türkçemiz, DüĢmanlarımız Ve AĢağılık Duygusu
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%
C4%B0Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLARIMIZ%20VE%20A%C5%9E
A%C4%9EILIK%20DUYGUSU.pdf
Ey Batılıların maĢalarının uçlarındaki kuklalar ve borazancıklar, siz
yıkıma nasıl devam ederseniz ediniz, gerçeklerin ötesine geçemeyeceksiniz!
Sanki Bir Devrim, Nankörlük
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–
%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf

-Gerçekler Yaşanmak için Vardır
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Bu sözü ya da benzer kıymetli sözleri, her bir insan hattâ canavar ruhlular
bile her zaman iĢtahla söylerler ki, kendi canavarlıkları kolayca gizlenmiĢ
olsun! Çokları kendilerini maskelemek ve baĢkalarını kandırmak için
söylüyorlar da, zâten…
Bu tür sözler, dağdaki PKK‟lı hattâ-adlarını zikretmeye değmez-günümüz
insan canavarları dahî söylediğinde, sözü söyleyenin zihniyeti ve niyeti
dikkate alınmadan, hepimiz tarafından alkıĢlanabiliyorlar da…
Hâlbuki “Ġnsan kalabilmenin ne olduğu‟ sorulduğunda, çoğu kere bu sözü
söyleyenler de dâhil olmak üzere, bugün aydın geçinenlerin çoğunun
kafasında bile, ne yazık ki, yalnızca kendi nefsî ve maceraperest bakıĢ
açılarının kalıntılarından oluĢmuĢ gerçekdıĢı tekerlemelerden baĢka bir Ģey
göremiyoruz!
Bu nedenle önce, böyle sözlerin, örneğin insanlık ve insan hakları, hattâ
insan sevgisi gibi, kavramların, söylenmesinden ziyâde bu kavramların
yaĢanılıp yaĢanmamasına bakılması gerekmiyor mu?
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Yoksa bu tür muğlak beğenilerin çoğu kere, her bir bozuk zihniyetliler
tarafından hep kendi propagandalarının yapılması ya da kendilerini
maskelemek ya da gizlemek veyâ iyi insanları sömürmek uğruna ikiyüzlülük
için harcandığını görmek bizleri çok üzüyor, doğrusu…
Bu gibi hususlarda izlenebilecek yolun en basitini söyleyelim. Örneğin, söz
sâhibinin insânî istikâmetinin, söylediklerini yaĢayıp yaĢamadığının en
azından tarafımızdan beğenilmesi kıstası esas alınabilir.
Peygamberimiz (SAV), Medine‟ye yerleĢince bâzılarının iĢine gelmedi, bu...
Bir tânesi, „Benim Ģöyle Ģöyle hayırlı iĢlerim vardı, sen bunları hep bozdun!
Allah (CC) bozguncuyu Ģöyle Ģöyle yapsın‟ dedi.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz de “Evet bozguncuyu Allah (CC) öyle öyle
yapsın‟ dedi.
O adam sonunda çok değiĢti, en sonunda Hristiyan oldu, gitti…
Dikkat ediyor musunuz, herkes kendi kafasındaki her düĢüncenin hayırlı
olduğunu zannederek hüküm veriyor.
Hâlbuki her bir konuda yalnız birer geçek, çok sayıda gerçekdıĢılıklar vardır.
Söyleyen kiĢi, önce o gerçeği bulup gerçek dıĢılıkları ayıklayıp, bulduğu tek
gerçeği hayâtında yaĢayarak kendine mal etmesi gerekiyor ki, bununla
ikiyüzlülük ihtimâli ve kendini saklama hîlesi ya da baĢkalarını yanıltma
tuzağı ortadan kalmıĢ olsun!
Demek ki gerçekler söylenmek için değil, uygulanıp yaĢanmak için vardır.
Che Guevara, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/CHE%20GUEVARA,%20HA!.pdf

-Şu Cennet Gibi Vatanda İnsan Gibi Yaşamak Varken…

120

121

122

ġu Cennet gibi Vatan‟da insan gibi yaĢamak varken, yazık ettiniz kendinize!
Öyle değil mi?
Sizi birer maĢa olarak kullananlardan birisi dahî çıkıp da, her birinizin bu
hâle düĢmesinden dolayı yalnızca biriniz için bile eseflendiği görülmemiĢtir.
Sizi birer maĢa olarak kullanan bu insanlık düĢmanlarının hiç birisi sizi hiç
görmüĢ ve düĢünmüĢ de değiller Ģimdi… Bundan sonra da hiç
hatırlamayacaklar bile! ġimdi soruyorum: Akıllarınızın size sağladıkları
bunlar mı, birer hiç uğruna böyle tek tek telef olmak mı, Ģimdi?
Ama sizler, onların zâlim hayallerinin peĢinde iĢte böylece yok olup gittiniz…
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bu boĢ yoluna gitmeye „heder oldu‟ denir.
Kendilerini böyle heder edenlerin namazları da kılınmaz! Neye yaradı? Yazık
değil mi Ģimdi?
Halkımız heder olarak gitmeye “akıl belâsı” da diyor… Akıllarınızı
kullanamayıp âsîliği tercih ediĢinize insanlık adına gerçekten üzülüyorum!
Ama akıllarınızın gereği yerine getirilmediği için, Allah‟ın (CC) adâleti
oluĢup zâlimlikleriniz sonunda, zulme uğrayan mazlumların hakları ortaya
çıkacak (verilecek), devlete baĢkaldırmanın cezâsı da verilecektir, elbette
Âhiret‟te!
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-İnsan Olmanın Duyarlığı

Doktordan not: ġehit annesidir “Öf” bile demeyin!
9 Eylül 2015 ÇarĢamba 17:47
Güncellenme Tarihi 9 Eylül 2015 ÇarĢamba 18:10
“GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde AraĢtırma
Görevlisi olarak görev yapan Dr. AyĢenur HoĢ‟un sosyal medyada paylaĢılan
bu notu görenleri duygulandırdı.”
“Hasta dosyasına bir not yazan AyĢenur HoĢ, hastâne çalıĢanlarından
Ģehidin annesine karĢı dikkatli olmalarını isteyerek, dosyanın üstüne Ģunları
yazdı: “ġehit annesidir bir “öf” bile demeyiniz. Dr. AyĢenur”
Verilen bilgiye göre, “Kendi hastası olmadığı hâlde genel vizit esnâsında bir
hastanın moral bozukluğunu fark eden Dr. AyĢenur HoĢ, hastayı psikiyatri
konsultasyonuna yönlendirmek istemiĢ ve Ģu cevapla karĢılaĢmıĢ; “Ben Ģehit
annesiyim.”
Doktorlar Sitesi‟nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre AyĢenur HoĢ
yaĢananları Ģöyle anlatıyor:
“ġehit annesi olduğunu öğrendikten sonra onu primer tâkibime aldım.
Sandalyeyi yanına çekip gözlerindeki yaĢlar ile onu dinlemeye baĢladım.
2008 yılında Hakkâri Çukurca‟da operasyon sırasında mayın ile paramparça
olmuĢ bir bedenin annesi o...”
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“BaĢlarında erkek yok. ġehidimiz yetimmiĢ bir de! Güzel teyzemin maalesef
ki son Ģehit haberleri ile kan Ģeker regülasyonu bozulmuĢ. Allah bizi böyle
nasip etmiĢ birbirimize.”
“ġehit Cenâzeleri Ġle Büyüdük”
ġehidin annesinden adres ve telefon bilgilerini alan doktor hanım, Ģehidin
mezar yerini de öğrenmiĢ ve acılı anneyi, “Oğluna da geleceğim sana da
geleceğim” diyerek kucaklamıĢ...
Trabzonlu olduğunu belirten Dr. AyĢenur HoĢ, bu notu yazmasına neden olan
duygularını ise Ģöyle anlatıyor:
“Çocukluk çağlarımdan 28 yaĢıma kadar Ģehit cenâzeleriyle büyüdük biz…
Bir Ģekilde okuduk elhamdülillâh da insanlara çâre olmaya çalıĢıyoruz…
Lâkin gideremediğimiz acılar olunca orada iĢ devreden çıkıyor ve insan
olduğunu hatırlıyorsun.”
“Bir söz vardır, “Berâber ağlamaktaki tatlılık kadar hiç bir Ģey kalpleri
birbirine bu kadar iyi bağlayamaz.” diye. Âilemde Ģehit olan yok ama bu
onlarla birlikte ağlamayacağım ya da onları anlamayacağım anlamına
gelmiyor-Haber”

-“Anlayana Sivrisinek Saz, Anlamayana Davul Zurna Az!”

Yukarıda görülen görseldeki yazının Türkçesi, “Erdoğan bizi dinlemiyor”.
Olmalıdır, değil mi?

125

Erdoğan emperyalistleri neden dinlemiyor?
Türkiye Ġnönü‟den beri yarı sömürgeydi… Ġnönü adamları kötü alıĢtırmıĢtı!
http://www.t2174a.com/?p=3324
Erdoğan zamânında Türkiye, özgürlüğünü elde etti de onun için
emperyalistleri dinlemiyor. Fenâ mı, yâni?
Evet, biliyoruz! Elbette özgürlüğün de bir bedeli var…
Bu özgürlük, Allah'ın (CC) bir yardımı ve nîmeti olduğu için,
'ELHAMDÜLĠLLAH!' demek, “Nîmet-ġükür Dengesi”nde, söyleyenin ve
Milletin lehine zengin bir puandır. Bu durumda Allah'ın (CC) yardımı daha
da artar:
“ġükrederseniz, Nîmetimi artırırım... Ama nankörlere karĢı azâbım
Ģiddetlidir” diyor ya, Allah (CC) âyetinde… ĠĢte nankörlükten kaçmak, daha
fazla nîmetlere kavuĢmak için Ģükretmeliyiz!
“Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki
Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni”:
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf
Liderlerin değeri sonradan anlaĢılıyor. ĠĢte örnek aĢağıda:
“Nerdesin Ģevketlim!”
“Sultan Abdülhamid düĢmanından müthiĢ îtiraf!”
Sultan Abdülhamid düĢmanı bir Ģâirin, Rıza Tevfik BölükbaĢı‟nın
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yazdığı Ģiiri aĢağıda hele
bir görünüz bakalım, nasıl bulacaksınız?
Sultan Abdülhamid Han‟ın Ruhaniyetinden Ġstimdat19
Rıza Tevfik ölüm döĢeğinde Ģunları söylemiĢtir:
“Ben bu Ģiiri Türk Milleti‟ne hakâret kasdıyla değil, tamâmıyle aksi olarak, Türk Milletini ölüme götüren bir
zümreyi teĢhir ve Abdülhamid Han‟a edilen iftirâları tesbit gayesiyle yazdım.
31 Mart Vakası‟nı tertiplediği isnadı altında tahtından alaĢağı edilen büyük hükümdar, bu isnadla, sâde
iftirâların değil, tertiplerin de en hâinine hedef tutulmuĢtur.
19
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(Şiirin tamamı)
Nerdesin Ģevketli Sultan Hamid Han?
Feryâdım varır mı bârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lahza uyan,
ġu nankör Milletin bak günâhına…
Tahrike yeltenen tac ve tahtını
Sınadı sillenin nerm ü sahtını
Rahmet et sultanım sûz-ı âhına
Târihler ismini andığı zaman…
Sana hak verecek ey koca Sultan!
Bizdik utanmadan iftirâ atan
Asrın en siyâsi pâdiĢâhına.
PâdiĢah hem zâlim hem deli dedik,
Îhtilâle kıyam etmeli dedik,
ġeytan ne dediyse, biz belî dedik,
ÇalıĢtık fitnenin intibâhına!
Divâne sen değil, meğer bizmiĢiz
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmiĢiz,
Sâde deli değil, edepsizmiĢiz,
Tükürdük atalar kıblegâhına!
Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fenâ
Bir sürü türedi girdi meydana,
Nerden çıktı bunca veled-i zinâ!
Yuh olsun bunların ham ervâhına!
Bunlar halkı didik didik ettiler
Katliâma kadar sürüp gittiler,
Saçak öpmeyenler secde ettiler,
Bir âsi zâbitin pis külâhına!

31 Mart‟ı tertipleyen Ġttihatçılar ve bu iĢe memur edilenler arasında bizzat ben varım.
31 Mart‟ı kıĢkırtma ve körükleme iĢini Selim Sırrı ile Rıza Tevfik idâre etti. Hasta yatağımdan söylediğim
bu sözlere târih kulak kabartsın.”
Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,
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Bu gün varsa yoksa Mustafa Kemâl20*
ġöhretine herkes fuzulî dellâl
Âlem-i mâ‟nadan bak da ibret al
Uğursuz tali‟in Ģu gümrâhına!
Haddi yok alçakla derde girenin,
Sehpâ-yı kazâya boyun verenin!
Lâ‟netle anılan cebâbirenin,
Rahmet okuttu bu en küstâhına!
Çok kiĢiye Ģimdi vatan mezardır!
Herkesin belâdan nâsibi vardır!
Selâmete eren pek bahtiyardır,
Bu Ģeb-i yeldânın Ģen sıyâhına.
Milliyet dâvâsı fıska büründü!
Ridâ-yı diyânet yerde süründü!
Türk‟ün rûhu zorla âsî göründü,
Hem Peygamber‟ine, hem Allah‟ına!
Sen hâfiyelerle dem sürdün ancak
Bunlar her tarafta kurdu salıncak
Eli, yüzü kara bir sürü alçak
Kement attı dehrin mihr ü mâhına!
Bu itler -nedense- bana salmadı,
Belâlıydı baĢım kimse almadı!
Seyrandan baĢka da bir iĢ kalmadı,
Gurbet ellerinin bu seyyâhına!
HoĢ oldu cilvesi Cumhûriyetin!
Tadı kalmamıĢtı meĢrûtiyetin,
Deccala zil çalan böyle Milletin,
Bundan baĢka çâre yok ıslâhına.
Lâkin sen sultanım gavs-ı ekbersin!
Âhiretten bile himmet eylersin.
Çok çekti Ģu Millet murâda ersin
ġefaat kıl Ģâhım medet hâhına21...

20
21

GeçmiĢte Mustafa Kemâl” ismi sansürlenmiĢti.
Tarih ve Toplum Dergisi, Ağustos 1991
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Rıza Tevfik BölükbaĢı
http://belgelerlegercektarih.com/tag/ruhaniyetinden-istimdat/

-Devşirilmiş Zihniyet
Batılılar tarafından içimizden devĢirilmiĢ olan Zihniyet, Milletimiz’in millîliği
dıĢına çıkmıĢtır.

Resimdeki bu Ģiir, Alpaslan‟ın ya da Fâtih Sultan Mehmed‟in açtığı yoldan
giden inançlı kadroların ideallerini karakterize ediyor…
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ġimdi de aĢağıda, emperyalist Batılılar tarafından içimizde türetilen Ġnönü
Zihniyeti‟ne âit inançsızların ideallerini karakterize eden Ģiirleri de görmek
istersiniz, değil mi?
“CHP'nin 15. Yıl için bastırdığı Ġstanbul Cumhûriyet Matbaası'nda
bastırılan ġeref Kitabı‟ndan mısralar:
“Selanik'ten yükseldi ilâhların bir eĢi
DoğuĢu ile kararttı sanki gökte GüneĢi…
Bütün Millet bir olup sarılmalı silâha,
Kurtulmak, kurtarmakta hâcet yoktu Allah‟a…
Ey gökteki melekler, siz de göklerden inin
Yılda bir borcumuzdur Cumhûriyete tapmak…
Ne örümcek, ne yosun,
Ne mûcize, ne füsun;
Kâbe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!
Kemalettin Kamu
http://www.hurhaber.com/chp-nin-din-le-imtihani-yazi-5972.html
Görüyorsunuz ya, Ġnönü Zihniyeti‟nin ideali putçuluk özellikli, Alpaslan ya
da Fâtih Sultan Mehmed‟in ideali tevhid yâni islâmî özelliklidir.

Fâtih Sultan Mehmed
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-Eserler Ve Gerçek ya da Geçekdışı Fikirler

Milletimiz‟in, “Vatan Ve Millet sevgisi îmandan gelir”, Ģuuru ile yakından
ilgili bulunduğu bilindiğine göre, görseldeki iki mesaj farkının, yâni bu
yaptık-yapacağız farkının, sırasıyla, bir Ġslâmî Ve Kültürel inanç-inançsızlık
eyleminin bir sonucu olduğunu unutma!
Yapılan ve ortaya çıkan iĢ ve eserlerin yanında, hiç bir Ģey
yapmamak, yâni bir eser meydana getirmemek, sırasıyla, içinde bulunulan
gerçek ve gerçekdıĢı fikir, düĢünce ve niyetin somutlaĢmıĢ ve somutlaĢmamıĢ
maddî görünümleridir.

-Yalan Ve Tezatlar

Hele, bilimsel tezatlara bak, sen!
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Sanki her biri ayrı birer parti baĢkanı… Bunlar, güyâ Türkiye‟yi idâre
edecekler, öyle mi?
Beni asıl düĢündüren de burası zâten!
Ne olur, ne olmaz… Allah (CC) günahlarımızdan dolayı rahmetini keser de,
bize haddimizi bildirmek için, bu zihniyeti, öyle ya da böyle, “bir baĢa
getirirse yok mu, o zaman vay Türkiyemiz‟in hâline” diyeceğim geliyor taa
Ģimdiden!
"Gerçeği söylemek gerekirse ben, onu bunu bilmem!
Benim ölçüm, en garantili durum olarak, belli… O da gerçek ölçülerden
ayrılmamak!
ĠĢin enteresan tarafı Ģu ki, herkes tek tek, gerçek ölçülere uyduğunu söylüyor.
Ama bırakınız ölçüyü, bakıyorsunuz adam, daha henüz gerçeğin ne
olduğundan habersiz!
Meselâ böyleleri, her nefsî düĢüncesini ya da zevkini veyâhut da yalanbazlı
her algıyı gerçek diye pazarlamaya kalkmıyorlar mı?
Bu tür câhillerle ve / veyâ câhilliklerle karĢılaĢtığında, ârif Anadolu
Halkımız‟ın durumu, “De buyur, cenâze namazına!” diyerek karĢıladığını
bilirsiniz.
ġimdi hemen soruyorsunuz, değil mi “en garantili ölçü neymiĢ?” diye…
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda bir bilim
adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak çok çeĢitli olaylarla karĢılaĢmıĢ
bulunuyorum.
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%203
1.07.2015).pdf
Bu sebeple, yıllarca yapmıĢ bulunduğum ilmî ve bilimsel araĢtırmalar
sonunda Ģu sonuca varmıĢ bulunuyorum ki:
Ġki cihanda mutluluğu yakalayabilmek için uyulacak en garantili referans,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmetimize iliĢkin ölçülerdir. VarmıĢ olduğum bu
sonucu da, her yeri, geldiğinde Ģu cümle ile mühürlemekteyim:
132

“Bana hemen, „dünyâya geldiğinizden dolayı en çok neye seviniyorsunuz?
Ģeklinde bir soru sorsanız, derim ki”, diyorum:
“Dünyâya geldiğim de en çok, akıl almaz muazzam mûcizeleriyle, Kur‟an’ı
tanıdığıma sevinmiĢ bulunuyorum.”
ġimdi herkese faydalı olabilecek tavsiyem Ģu olabilir:
Gerçekleri içeren hak kavramının, içinde bulunduğu, yegâne Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmeti, daha açıkçası değer yargılarımızı temel referans alıp
olayları inceleyecek, bence ondan sonra, Vatan ve Millet menfaatine
gördüklerinizi destekleyeceksiniz!
O zaman atalarınıza da lâyık, Ģahsiyetli, kararlı birer insan olursunuz, o
kadar...
Yoksa, öyle her olayda tavır değiĢtirmek... Ne o, öyle? Bununla baĢa mı
çıkılır?
Sonuçta iĢte görüldüğü gibi, Ģahsiyetiniz de, kararlılığınız ve güvenirliliğiniz
de bozulur, cıva gibi kaypaklaĢır / kaypaklaĢırsınız!
Bilimsel olarak sergilenen tezatlar-çeliĢkiler derken bir gün gelir, yine cıva
gibi açığa çıkarsınız, vesselâm. ”YanlıĢ mı söylüyorum?

-Asıl Mesele Gerçek Müslüman Olup Olmamak Değil mi?

Hepsini o mu birleĢtirdi? Hayır, olamaz! Aynı fikirde değilim!
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Ġlmî ve bilimsel incelemelerime bakılırsa bana göre, birleĢtirmeler, Ģunlarbunlar yâni bütün bu baĢarılar, Tayyip ERDOĞAN‟ın Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel istikâmeti‟nin düzgünlüğünden dolayı, Allâhü Teâlâ’nın birer
lütfunun sonucudur. Bu lütuflarından dolayı, Ģükretmek gerekiyor ki, her bir
mü‟min olarak, nankörlük tehlikesi ile karĢılaĢmayalım!
1967 Samsun Ondokuzmayıs Lisesi, Lise birincisiydim… O zamanlar çok
popülerdim, aynı zamanda hem Lise ve hem de Üniversite‟de de TÜBĠTAK
bursiyeriydim. Ama Ġslâm‟ın ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Sizin
anlayacağınız câhildim.
Ne zamanki üniversitedeyken bahçesinde bulunan dekanlık mescitine
girerken görülmem üzerine gerici damgasını, ardından da Atatürkçü
geçinenlerin dayağını yedim, zulümlere uğradım, bunalımlar geçirdim…
Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her
Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım
%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm
%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
YA DA yazıya ulaşılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazıktan sonra+ Atatürkçü Ha!
TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum! yaz… Yâni:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol
Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
şekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Atatürkçü Ha!
TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm Diyene
Ġnanamıyorum! ” adlı yazıya ulaşabilirsiniz!
Ardından câmi yolunu öğrenip uzun yıllar süren bunalımlardan kurtuldum,
asistanlık falan-filan derken bilim adamı oldum ama Ġslâmî Ve Kültürel
bilgisizliğim devam ediyordu.
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Baktım ki, bu böyle olmayacak! Bu sefer de bilime ek olarak baĢladım Ġslâm
Ve Kültürümü öğrenmeye… Sonunda ne gördüm, biliyor musunuz?
Evreni, bilimi, ilimi, inançlısını, inançsızını, ikiyüzlüsünü, münâfığını,
kâfirini, hâinini, mü'minini, samîmisini, samîmiyetsizini, vatanını sevenini,
seviyor görünenini… Vel hâsıl her Ģeyi gerçeğiyle birlikte hepsinin ne
olduğunu anladım, anlıyorum artık, Hamdolsun!
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%203
1.07.2015).pdf
YA DA yazıya ulaĢılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazıktan sonra, Bir Hayat Da
Böyle Geçti (pdf) yaz… Yâni:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf) şekli elde
edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Bir Hayat Da Böyle Geçti
(pdf)” adlı yazıya ulaĢabilirsiniz!
Önceleri kapalı olan ne varsa, her Ģeyin gerçeğini Ģimdi, bir bir öğrenmiĢ
bulunuyorum. Ama ne çâre ki, Ģimdi de yaĢlılık bindi kafama… ġimdi o da
ayrı bir dert oldu!
Ġlk olarak aklıma Orta Öğretim ve Lise‟deki arkadaĢlarım geldi… Ġslâm‟da
öğrenilen güzelliklerin paylaĢılmasının Ġslâm‟da sevap olduğu öğrendim
ya…
Hemen arkadaĢlarımla irtibatlaĢıp gayret göstermek istedim… Meğer ben ne
safmıĢım! Hemen hepsi, “Mustafa değiĢmiĢ, sizin anlayacağınız Müslüman
olmuĢ” kapalı gerekçesiyle bana cephe almasınlar mı? Çoğu irtibatı bile
kestiler, o yüzden…
Bu olanlara kendi adıma pek üzülmedim ama Peygamberimiz (SAV)‟in
“Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız” dediği gibi,
gerçeklere bir parça vâkıf olduğum için, onlar adına üzüntü ve endiĢem hâlâ
geçmek bilmiyor!
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"Küfür bir Millettir” hadîsinin gerçekliğini bugün artık apaçık görüyoruz,
değil mi?
Elbette ki inançsızlar Mü'minlere karĢı bir cephe oluĢturmuĢtur. Bu hadîsin
bilimselliği bugün de böylece, ispat edilmiĢ durumdadır.
ĠĢte o kadar basit anlaĢılması... Yalnız biz mü‟minler bu geliĢmeleri,
Allah‟tan (CC) bilirsek makbuldür.
GeliĢmeleri kiĢilere bağlarsak, “Allah dilemeyince kiĢi dileyemez”, âyeti
gereğince, hatâya düĢeriz: Çünkü bunun sonucu, bir baĢka âyette, “Allah‟ın
siyâseti” olarak geçiyor. Her Ģeyi Allah‟tan (CC) bilmeli, kiĢileri ise bir
vâsıta ve sebep olarak düĢünmelidir.
Allah‟ın (CC) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK
%20BĠR%20ÖRNEK.pdf
Bilimsel Bir Metotla Allah‟ın (CC) Siyâseti Ve Dünyâ‟nın Özeti
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20D
ÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.pdf
Buna göre Allah (CC), her Ģeyi sebeplere bağlı kıldığı için, Ġslâmî Îtikâdı Ve
Kültürel Ġstikâmeti düzgün olan CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ı
görünürde bir sebep kılmıĢtır.
Kendi Ġslâmî Ve Kültürel değerlerimizden haberi olmayanlar, ABD gibi,
emperyalist devletleri gözlerinde çok büyüttükleri için, bu inançsızlıkları
Millet Ve Memleketimiz aleyhine bir güçsüzlük olarak yansımaktadır.
Hâlbuki Ehl-Sünnet Yoluna iliĢkin geçerli değer yargılarımızın
referanslığında Ģöyle bir akıl yürütülmüĢ olsa, bu korkaklığın, Millet ve
Memleketimiz‟in aleyhine, tüm emperyalistlere hizmetten baĢka bir Ģey
olmadığını göreceklerdir.
14 asır önce söylenmiĢ "Küfür bir Millettir” hadîsinin gerçekliğini bugün
artık apaçık görüyoruz. Görselde dile getirilen Millet Ve Memleketimiz
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aleyhindeki bu birlikteliğin tek sebebinin, Ġslâm DüĢmanlığı ya da iĢin daha
da temeline inmek gerekirse, câhillik ve gerçekçilik düĢmanlığı olduğu
görülür.
Ama gerçekler ne zaman görülür?
Bu elbette ki, Ġslâm‟ın Allah (CC) tarafından, bütün esaslarının, emir ve
yasaklarının gerçekler üzerine tasarlanmıĢ olduğunu, bir bilim disipliniyle,
yıllarca emek sarfederek, benim gibi öğrenip hazmettikten sonra görülür /
görülebilir.
Asıl mesele gerçek Müslüman ya da baĢka bir ifâdeyle îmanlı bir Müslüman
yâni mü‟min olup olmamak değil mi?

-Bu Âile Fertleri En Çok Nereden Kazanabilirler?

Ben bir partici değilim fakat geçerli gerçek ölçülere âĢık bir bilim adamı ve
Müslüman bir mü‟min olarak, Ġslâmî Îtikat ve Kültürel istikâmetleri
nedeniyle, bu âileye gıpta etmeye baĢladığımı îtiraf etmek zorundayım!
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Bu âile fertleri Kıyâmet günü en çok nereden kazanabilirler?
Gıybet
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf
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Gıybet‟ten Daha Önemlisi Toplumun Geleceği
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET‟TEN%20DAHA%20ÖNEMLĠSĠ%20TO
PLUMUN%20GELECEĞĠ.pdf
Görünen köy kılavuz ister mi? Ġslâmı biraz bilen birisi, bu sorunun cevâbını
hemen görüyor…
Türkiye'de en çok iftira atılan ve en çok gıybeti yapılan âilelerden birisi de bu
âile...
Biraz daha açabiliriz de…
Kıyâmet günü, iftira ve gıybet edilenlerin günahları alınıp iftira ve gıybet
edenlere dağıtılacaktır:
"Mü´min erkeklere ve mü´min kadınlara yapmadıkları (bir suç) sebebiyle
eziyet edenler ise, gerçekten bir iftirâ ve açık bir günah yüklenmiĢlerdirAhzap Sûresi, âyet 58”.
Herkesin günahı olduğu gibi bu âile fertlerinin de elbette kendi günahları
vardır: Çünkü günahsız insan yoktur. Ama Türkiye‟de bu âile fertleri
aleyhine iftirâ ve / veyâ gıybet yaparak, gayret eden o kadar çok kiĢi de var
ki!
“Ey îman edenler! Zannın birçoğundan kaçının! Çünkü zannın bir kısmı
günahtır. Birbirinizin kusurunu araĢtırmayın. Biriniz diğerini arkasından
çekiĢtirmesin. Biriniz, ölmüĢ kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır mı? ĠĢte
bundan tiksindiniz. O hâlde Allah'tan korkun. ġüphesiz Allah, tevbeyi çok
kabul edendir, çok merhâmet edendir-Hucûrat Sûresi, âyet 12”.
Ben Ģahsen çok az iftirâ ve gıybete mâruz kalmadığım için, örneğin bu
âilenin her bir ferdi gibi, günahlarımı paylaĢacak daha az kiĢi olacaktır.
Belki de hiç olmayacak, günahlarımla baĢ baĢa kalmıĢ olabileceğim. Bu
bakımdan bu âile kadar Ģanslı değilim, meselâ…
Hasan Basri Hazretleri, kendisinin gıybetini yapan birisini iĢittiği zaman,
ona bir tabak hurma göndererek, demiĢ ki, “Öğrendim ki, benim gıybetimi
yaparak günâhlarımı paylaĢmıĢsınız. Size Ģükran borcumun bir ifâdesi olarak
Ģu küçük hediyemi lütfen kabul ediniz.”
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-Neden İslâm Düşmanlığı?

Bence gerçekleri arayan bir kimse, “Neden Ġslâm DüĢmanlığı?” sorusunun
cevaplarını araĢtırıp incelemelidir!
“Dünyâ Malı Dünyâda Kalır”
http://mtemiz.com/bilim/“DÜNYÂ%20MALI%20DÜNYÂDA%20KALIR”.p
df
Geleceğimize ĠliĢkin En Etkili Tedbir Ne Olmalıdır
http://mtemiz.com/bilim/GELECEĞĠMĠZE%20ĠLĠġKĠN%20EN%20ETKĠ
LĠ%20TEDBĠR%20NE%20OLMALIDIR.pdf
1924'de Britanya DıĢiĢleri bakanının sarf ettiği sözler:
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”Kürtler inatçı ve aĢîret yapıları güçlü olan bir millet ve dinlerine çok
bağlılar. Önce onların aĢîret yapıları dağıtılmalı, sonra Ġslâm‟dan
uzaklaĢmaları sağlanmalı...”
“PKK aĢîret kısmını büyük ölçüde halletti ama din konusunda baĢarısız
oldu.”
“ġimdi bizim kuracağımız hilâfet devleti din konusunu da halledecek... Hem
Kürtler hem de milyonlarca Müslüman, o dinden uzaklaĢmak zorunda
kalacak...”
”http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkklidan-itiraflar-pkknin-onceligidindarlari-katletmek-84154.html
CHP Milletvekilliği yapmıĢ, Orta ve Lise‟deki sınıf arkadaĢlarımdan, bir
arkadaĢımın Face Book‟ta bana (imlâ ve yazım hatâları ile birlikte ) yazdığı
ve de verdiğim cevâbı burada sizinle paylaĢmak istiyorum.
ArkadaĢ Ģöyle diyor:
“Mustafacim kardesim ben seni hep sevmis ve takdir etmisimdir simdi
aramaza dini ve siyasi konularin girmesini istemiyorum. Senin sihhatin nasil
oldu ümit ediyorum daha iyisindir. Teklifim gecerli gel buraya seninle baliga
cikar eski günleri yad ederiz. Kendine iyi bak, sevgilerimle.”
Verdiğim cevap Ģu:
“Aramıza dinî ve politik konuların girmesine imkân yok!”
“Çünkü:
1) Dinî konulardan yalnızca asrımızda insan doğasına yüzde yüz uyumlu olan
Ġslâm Dini ile meĢgûlüm ki, Hocam olan babanızın ve Amcanızın Ġslâm ile ne
kadar içli dıĢlı olduğunu bildiğime göre, sen de Müslümansın...”
“O zaman mesele yok demektir.”
“Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği”

141

http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖR
NEĞĠ.pdf
2) Siyâset, içine yalan karıĢtırılmadan yapılan, idârecilik olduğu için, aynı
zamanda Ġslâm‟ın önemli konularındandır.
3) Ġçine yalan, entrika ve her türlü hîle karıĢtırılarak yapılan idâreciliğe ise
politika denir.
Politika Batılıların idâreciliğidir, yalan, entrika anlamındadır. ġu sıralarda
Türkiye‟de yüzde yüz siyâseti görmek mümkün değil...
Kaldı ki, bizler gibi bir mü‟min için ölçü, Ģudur:
“Siyâsete ateĢe yakın olduğun kadar mesâfede durmak esastır”.
Bunu açıklaması, aĢırı olmamak, orta ölçülü olmaktır.
Bir insan, aĢırı değilse, o herkesle anlaĢabilir. O yüzden siyâset olsa bile
aramıza gireceğini zannetmiyorum.
4) Bir araya geldiğimizde olsa olsa bu tanımlarda belki bir noktaya
gelemeyebiliriz, desem bu ihtimal de pek az, zirâ hepsi bilimsel tanımlar...
Sonuçta endiĢe edilecek bir Ģey yok demektir.
5) Abi (Ağabey) sayılabilecek bir öğretim üyesini bir seneden beri ziyâret
etmek istiyorum.
Bu sıralarda tekrar düĢünmeye baĢladım.
Bir türlü gerçekleĢtiremedim. Sanırım bu örnek de sıhhatim hakkında bir
bilgi verir.
NOT: Bu cevapları masa baĢında değil yatakta uzanırken yazıyorum ki,
balığa çıkmak gezmek benim için mümkün değil…
Ama sevginden ve ilginden dolayı müteĢekkirim… Dünyâ‟yı ayakta tutan
sevgidir. Bu haberleĢmeyi de lütfeden Allah‟a (CC) binlerce Ģükür… Tanıdık
arkadaĢlara ayrıca selâmlar…
ArkadaĢa, Face Book‟ta verdiğim, cevap bu kadardı.
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ġu anda bu arkadaĢ beni Face Book arkadaĢlığından silmiĢ bulunuyor…
Görüyorsunuz ya, Ġslâm gerçeklerine herkes tahammül edemez, özellikle de
îman nîmetinden kesilmiĢ olanlar… Gerisini varınız siz düĢününüz!

-Kişi Düşüncesinin Fonksiyonudur

Ġnönü zihniyetli kimseler, hemen her Ģeye nedense hep yanlıĢ teĢhis
koyuyorlar. Demek ki sapık kelimesi boĢuna üretilmemiĢ…
Biliyorsunuz, Müslümanlar, mü'min, münâfık ve fâsık olmak üzere üç sınıfa
ayrılır. Müslümanların mü'min olanlarının dıĢındakilerde hayır yoktur.
Münâfık ve fâsıklar her Ģer ve kötülüğe açıktırlar. Ġncelendiğinde görülür ki,
Müslümanlardan Ģikâyetçi olanlar, hep bunlar yüzündendir.
Peygamber (SAV) Efendimiz mü'mini “herkesin kendisinden emin olduğu
kimse” diye tanımlamıĢtır. Bu tanıma göre mü‟minin tek düĢmanı vardır, o
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da kendi nefsidir. Dolayısıyla mü'min herkes için iyilik düĢünen kimse
demektir.
Mü'minler bilimsel açıdan pozitif düĢünce ya da pozitif dalga veyâ olumlu
dalga üretirken, görselde de görüyorsunuz, Ġnönü Zihniyeti mensupları da
hep negatif düĢünce ya da negatif dalga veyâhut da olumsuz dalga üretme
gayreti içinde oluyor / olmaktadır...
Fikirleri belirleyen, kiĢilerin özgür düĢünceleridir. KiĢinin hem maddî ve hem
de mânevî iĢlevleri, bilimsel olarak düĢüncelerinin fonksiyonudur.
Bu gün bilimsel olarak bilinmektedir ki, pozitif düĢünce ya da pozitif dalga
geliĢtirici, negatif düĢünce ya da negatif dalga tahrip edicidir. Örneğin,
hücreler tahrip edici negatif dalgalarla dönüĢüme uğrayarak baĢkalaĢırlar,
meselâ kanser gibi hastalıklar baĢ gösterir.
Bu dönüĢümün Ģiddeti negatif dalgaların ya da negatif düĢüncelerin
Ģiddetlerine bağlıdır.
Mü‟minler de bâzen kötü düĢünce üretebilirler. Hastalandıklarında onların
hastalıkları, kötü düĢüncelerinden dolayı meydana gelen günahları silebilir…
Kâfirlerin ya da îmansızların, münâfık ve fâsıkların hastalıkları ise, ya
akıllarını kullanabilirlerse îmana gelmelerine sebep olabilir ya da isyan
ederlerse, yâni hastalığa râzı olmazlar da kalben isyankâr davranırlarsa,
günahlarını daha da artırırlar.
Hastalıklar, amelî münâfıkların ve amelî fâsıkların bâzı günahlarını da
silebilir. Ama îtikadî Münâfık ve îtikadî fasıkların aslâ…
Bu hususlar çok uzun ve detaylı…
Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.
Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan
Dalgaların Mâhiyeti
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20V
E%20NÙR.pdf
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-“Herkes Meyveli Ağacı taşlar”

Neden olumsuz dalga ve düĢünce üretenlerin dertleri hep ERDOĞAN
oluyor? Bunu hiç düĢünmediniz mi?
"Herkes meyveli ağacı taĢlar..." atasözünü bilmeyen var mı? ĠĢte onun için!
Îzâhı o kadar kolay iĢte!
Peki, ERDOĞAN‟ın meyveli ağaç gibi oluĢunun sırrı nereden geliyor? Bu
sorunun cevâbını öyle kolay bulduğumu sanmayınız haa!
Bizler bilim insanlarıyız, her bir Ģeyi ilgili olduğu ölçülerine göre araĢtırırız.
Ona karĢı olan bütün bilgisiz ve de câhiller, onu meselâ jest ve mimiklerine
bakarak nefret ve karĢıtlık üretirlerken, bendeniz ise tâ 2013 yılından beri,
Milletimiz’in bağlı olduğu bin yıllık kültürel değer ölçülerine göre
incelemekte ve gözlemekteyimdir.
ġu an îtibârıyla vardığım sonuç Ģudur ki, ERDOĞAN, Osmanlı hükümdarı
Abdülhamit Han gibilerden sonra, son yüzyıl içinde, Türkleri bin yıldan beri
orijinal bir Millet yapan Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerine,
diğerlerine nispetle, daha çok bağlılık göstererek uyan liderlerimizin baĢında
geliyor / gelmektedir. Aynı ölçülerle yoğrulmuĢ bulunan Milletimiz, ondaki
bu değerleri barometre gibi hissederek, bugün onun etrâfında yekvücut olmuĢ
bulunuyor.

145

Bu noktada bizler gibi Vatan Ve Milletinin selâmetini düĢünenlerle ilgili
olarak, ancak hamt ve duâ etmek gerekiyor! Ki, Vatan Ve Millet
düĢmanlarına, bir daha, açık bir kapı kalmasın!
"Herkes meyveli ağacı taĢlar..." atasözü, Erdoğan sâyesinde denenip kânun
kadar güvenilir olmuĢtur, artık... Daha doğrusu bilimselleĢmiĢtir. Bu
bilimsellik de, içte ve dıĢta ne kadar hâin ve kötü niyetliler varsa bunların
hepsini de, cıva gibi açığa çıkarmıĢ bulunuyor, bugün…
Neden? Daha doğrusu nasıl? Nasıl mı, bak:
Çünkü Erdoğa'nın rotası, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet...
Bu istikâmetin rotası ne?
Ġnönü tarafından yarı Amerikan sömürgesi hâline sokulan Türkiye'nin
Bağımsız ve özgür Yeni Türkiye olması...
Ayrıca Türkiye CumhurbaĢkanı Erdoğan, Ġslâm'a göre, Bağımsız Müslüman
Türk Milleti‟ni (Ümmeti‟ni) temsil etmektedir.
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Bağımsızlık kavramını sakın küçümsemeyiniz, haaa!
Ġnönü zamânında bağımsızlığımız yoktu. Nitekim Ġnönü, Türkiye‟yi ABD‟nin
yarı sömürgesi yaptığını îtiraf etmiĢti22. AĢağıdaki görsel de bunun
doğruluğunu zâten teyit etmektedir ve bir belgedir.

Bu görsel Türkiye‟nin ABD‟nin yarı sömürgesi olduğunun tetiklemeleriyle
dop dolu, görüyorsunuz…
Müslüman Milletin karĢısında kalan gayrimüslim devlet ve milletler, küfrü
yâni inkârcıları, Müslümanların dıĢındakileri temsi ediyorlar.
“Küfür bir millettir, Hadis”.
Bu hadis de günümüzde bilimsel olarak bir kez daha ispatlanmıĢ olmaktadır.
22

https://forum.donanimhaber.com/fulbright-anlasmasi-1947--67967846
YA DA http://www.istanbultimes.com.tr/ismet-inonu-yari-somurge-itiraflari-i-bolum-makale,1189.html
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Bu sözlerden benim tahsil dönemimdeki bilgilerle yetinenler, bir Ģey
anlayamazlar, eğer kendilerini Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet açısından
yetiĢtirmedilerse…
Bendeniz, câhilliğimi anladığım 1970‟li yıllardan beri, bu eksikliğimi
gidermek için hâlâ araĢtırıyorum…
Bu nedenle çoğu câhillerimizin kendi açılarından CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ı
tenkit edip eleĢtirmelerini bendeniz, bir bakıma, kendi açılarından normal
görüyorum.
Çünkü ”Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır” atasözü var ya…
Ama bu yol, yeterli değildir.
Ġnsan özelikle de bir Müslüman, her Ģeyden önce, bilmediklerini öğrenip
câhilliklerinden arınmalıdır!
Hani, ne diyorlar? “Bilmemek ayıp değil, araĢtırıp öğrenmemek ayıptır”
diye…
Neden? Kendisine verilmiĢ bir AKIL var ya… Onun da bir bedeli var, çünkü
de, o yüzden…

Bu üstteki görselin dili açıkça gösteriyor ki, emperyalistlerin bütün gayretleri
içimizde kendilerine sâdık hâinler üretmektir.
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-Küçümserseniz, Küçümsenirsiniz!

Bizim Kültürümüz'de kimseyi küçümsemek yoktur...
"Bir kimseyi küçümser ve tenkit ederseniz, Allah onu size yaĢatmadıkça
canınızı almaz" anlamında bir hadis de var, biliyorsunuz.
ĠĢte bu hadîse göre, bir kimseyi küçümserseniz, bir gün gelir ki siz de
küçümsenirsiniz…
Hadisler, Kur'an gerçeklerinin, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz tarafından,
gerçeklere uygun olarak, anlaĢılabilir Ģekilde, yapılan yorumlarıdır.
Ne yazık ki geçmiĢte toplumumuzda kendilerini birinci sınıf zanneden,
özellikle sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyeti, çoğu vatandaĢı insan yerine
koymayarak ayıplıyordu. ġimdi görüyorsunuz, bu Zihniyet bu günlerde,
ayıplanacak derecelere çürümüĢ, düĢmüĢ durumda…
Ancak bu durumu akılları baĢında olan insanlar görüyorlar… Nasıl mı
diyeceksiniz? Bunu burada açmak uzun sürer… Ġsterseniz aĢağıdaki yazıya
ulaĢabilirsiniz.
Bununla berâber bu sıralar, bu zihniyetin kafalarının hiç mi hiç çalıĢmadığı
günler…
Öyle ki, günümüzdeki bu zihniyetin uzantıları, hâlâ iĢin farkına varıp da bu
huylarından hiç vazgeçmiĢ görünmüyorlar. “Yüzlerine tükürdükçe onlar
yağmur yağıyor zannediyorlar.” Kafalarının hiç çalıĢmadığını bu
durumlarından anlıyoruz, çünkü…
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Bu geliĢmeler bir bakıma, yukarıdaki hadîsin ibretlik olarak tahakkundan
ibârettir…
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil”
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
Ey V a a h (!) Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti‟nin
BaĢbakanı, Ardından Bir BaĢörtülü Mazlum Türkiye Cumhûriyeti‟nin
First Lady‟si Olm u u Ģ!“
http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
Kültürümüz‟de Özgünlük, Zillet Ve AĢağılık Duygusu
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZ‟DE%20ÖZGÜNLÜK,%20
ZĠLLET%20VE%20AġAĞILIK%20DUYGUSU.pdf
Bu Kafalar Ve Hayal Kırıklığı
http://mtemiz.com/bilim/BU%20KAFALAR%20VE%20HAYAL%20
KIRIKLIĞI.pdf
BaĢörtüsü, Ġlim, Bilim ve „Filim‟
http://mtemiz.com/bilim/baĢörtüsü%20Ġlim,%20bilim%20ve%20filim.doc
Ecünnü Veyâ Ġrticâ, Pasta kavgası
http://mtemiz.com/bilim/ec%C3%BCnn%C3%BC%20vey%C3%A2
%20%C4%B0rt%C4%B0c%C3%A2.pdf
Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20
VE%20YOBAZLARI.pdf
YA DA yazıya ulaĢılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazıktan sonra+
Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları yaz… Yâni:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları
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Ģekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Yeni
Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları ” adlı yazıya ulaĢabilirsiniz.

-İşte Gerçek Türk Zihniyeti

ĠĢin temelinde sütün ve mayanın temiz ve kaliteli olması yatıyor… EkĢi maya
ile tutan sütten iyi yoğurt elde edilemediği bilinmiyor değil… Bunun gibi…
Normal ya da kaliteli süt ve mayaya sâhip kiĢilerden, resimde de görüldüğü,
bilimsel adıyla söylemek gerekirse, pozitif dalgalar; kalitesiz ve bozuk süt ve
mayalı kiĢilerden ise negatif dalgalar yayılır.
Bilimde ispatlandığı üzere pozitif dalgalar her zaman her yerde yapıcı
özellikte; negatif dalgalar ise tahrip edici özelliktedir.
Ġslâm‟da Cennete gitmenin gerek ve yeter Ģartı îmanlı olarak ölebilmektir.
Ġbâdetler, Cennette‟ki zenginlik ölçüsü ile ilgilidir.
Resimdi söylenen sözlerin, “Vatan sevgisi îmandandır” gereğince, pozitif
dalgaların bir fonksiyonu olduğu görülüyor.
Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf
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Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan
Dalgaların Mâhiyeti”,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20V
E%20NÙR.pdf
Ġslâm Ve Pozitif Dalga (DüĢünce)
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜ
ġÜNCE).pdf
Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi, Pozitif Ve
Negatif DüĢüncelerin (Dalgaların) GiriĢimleri
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%
20TEORĠSĠ.pdf
BakıĢ Açısı, Îman ve Dalgalar
http://mtemiz.com/bilim/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGA
LAR.pdf

-En Önemli Âidiyet Sembolü Bayrak

Bayrak bir milletin en etkin ve en belirli âidiyet sembolü ya da
belirtisidir.
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Görselde Türk bayrağı olmamasına gelince, bunun anlamı açık bir Ģekilde
net olarak belli değil mi, yâni…23
Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20
ÂĠDĠYET.pdf
YA DA yazıya ulaĢılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazıktan sonra+ Ġslâm‟da
Maddî Ve Mânevî Âidiyet yaz… Yâni:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet
Ģekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette “Ġslâm‟da Maddî Ve
Mânevî Âidiyet” adlı yazıya ulaĢabilirsiniz
Görselde sergilenen en önemli husûsun iç yüzü, ikiyüzlülüktür.
Kimse, Ģu âidiyetten olacaksın diye, zorlanamaz! Ama görünürde Türk
Milleti‟nden görüneceksin fakat Türk Milleti‟nin aleyhinde olan milletlerin
peĢinden gideceksin! Millet nazarında açığa çıkmamak için de, sahte
âidiyetinin belli olmaması için baĢka kavramları perde olarak kullanacaksın!
Bu düpedüz sahtekârlık değil de nedir? Ona siz karar veriniz.
Her Ģeyi meselâ barıĢ kelimesi ile örtmek istiyorlar… Âidiyetin yanında barıĢ
kelimesi ne ki? Sahtekârlar için barıĢın ne önemi olur? Ne barıĢı, hıh?
Asıl amaç millîlik karĢıtlığı, özel olarak da, Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmet
KarĢıtlığı‟dır, hâinler için...
Bugün barıĢ demelerinin asıl amacı; Atatürk’ü de istismar eden, Apocuların,
PKK‟cıların, paralel yapıların sağ ve soldaki Ġnönücülerin ve de Ġslâm
karĢıtlarının, emperyalist emirler karĢısında, birleĢmelerini gözlerden uzak
tutmaktan baĢka bir Ģey değildir...
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı İnternet 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 Erişim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
23
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Çünkü CumhurbaĢkanı’nda noktalanan Ġslâmî istikâmete olan karĢıtlık,
hepsinin ortak paydasını oluĢturuyor...
Bu mâsum kelime ile bir kısım vatandaĢımızı tuzaklarına düĢürüyorlar ama
boĢuna...
Değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarından Ģimdi
öğreniyorum ki, günümüzde, bugün PKK‟yi desteklediği gibi, 1960-1970‟li
yıllardaki olayları da o zaman CIA plânlıyor ve bu 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 çok
ĢaĢırmıĢmıĢ...

ABD bugün de çevremizdeki düĢmanların hamisi durumundadır. Onun
Güneydoğu sınırlarımızda yaptığı askerî yığınakların hedefinde olan da, asıl
Türkiye‟dir, uyumayalım!
Bunun sorumluluğunu geçmiĢte olduğu gibi, bugün de Ġslâmî istikâmete sâhip
idârecilere yıkarak bir taĢla iki, belki de, çok kuĢ vuracaklarını yine hayal
ediyorlar… Ama „kedi her zaman mama‟ yer mi?
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Bence yer diyenler aldanıyorlar? Çünkü Dünyâ dönüyor, zaman ve târihler
değiĢiyor, bâzılarının akılları geçmiĢe takılıyor, bâzılarınınki yeni çözümler
geliĢtiriyor…
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“Bir mü‟min bir kere aldanır, Hadis”
Asıl noksanlığımız mü‟minlikte, bence… Bu noksanlık da, Ġnönü Zihniyeti
tarafından yapılan mânevî tahribata dayanıyor…
Yukarıdaki görsel de, 1933 yılında Ġnönü Zihniyeti tarafından yapılan,
mânevî bir tahribat örneği değil midir? Bunu da bir düĢününüz, meselâ!
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…
Kemal DerviĢ‟i bu paraların kurtarılması için görevlendirmiĢlerdi… Böylece
ABD, Türkiye iflâsa giderse, paralarının kurtarılmasını garanti etmiĢti…
Nitekim Kemal DerviĢ ayrılırken, bütün ABD alacaklarını ödeyerek
ayrılmıĢtı.
O sıralarda Türkiye bir kere daha iflâstan kurtulunca, rahmetli Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu‟na yeni bir ümit gelmiĢ, „Ne yapmalı?‟ diye 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 Milleti‟ni 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
unutmuĢuz…
Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak
Durum, Yoksa SavaĢ mı Olacak?
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http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20D
EĞĠLĠM.pdf

-Gerçekler Yumağı Kur‟an

Kur‟an Allah (CC) sözüdür. Kur‟an okuyan bir kimse, „Allah (CC) ile
konuĢtuğuna‟ yemin etmiĢ olsa bu, yalan olmaz. Dolayısıyla yemin edene, bu
yüzden kefâret cezâsı gerekmez.
Kur‟an kartopu gibi, iç içe geçmiĢ gerçekler yumağı gibidir.
“Eğer Yeryüzü’ndeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz
daha kendisine destek olduğu hâlde mürekkep olsa, yine de Allah'ın
kelimeleri yazmakla tükenmez. ġüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve
hikmet sâhibidir-Lokman Sûresi, âyet 27.”
Yukarıdaki görsel de, ”Târihin tekerrürünü, iĢte gör…” dedirten cinsten,
değil mi? O zaman bizlere bunlardan ancak ders almak düĢmüyor mu?
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Ne barıĢı, be?
Asıl amaç Ġslâmî Ġstikâmet karĢıtlığıdır!
Bugün barıĢ demelerinin asıl amacı; Atatürk’ü de istismar eden, Apocuların,
PKK‟nın, PKK‟cıların, paralel yapıların sağ ve soldaki Ġnönücülerin ve de
topyekün Ġslâm karĢıtlarının, emperyalist emirler doğrultusunda,
birleĢmelerini gözlerden uzak tutmaktan baĢka bir Ģey değildir...
Çünkü CumhurbaĢkanı’nda sembolleĢen Ġslâmî istikâmete olan karĢıtlık,
hepsinin ortak paydasını oluĢturuyor…

-Samîmi Gerçek İnanç

Bütün meselenin panzehiri, samîmi bir gerçek inançtır.
Eğer varsa, inancın ya da îmanın varlığı, iĢte bu ve buna benzer
davranıĢlarda tezâhür ediyor…
Benzer durum, içkinin yasaklanması sırasında da görülmüĢtür. Ġçkinin
yasaklanması anons edildiği zaman, içki küplerini dıĢarı çıkaran
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Medînelilerin içkileri sokaklara dökmeleri ile Medîne sokakları dereler
hâline gelmiĢti… Öyle değil mi?
Görülüyor ki, bütün mesele samîmi bir inançta düğümleniyor…

-Cıva Gibi Açığa Çıkmak

Yoksa Atatürkçülük de, konjonktöre göre mi?
Öyle de, aklımın kenârındaki düĢünceyi hiç atamıyorum:
Henüz unutmuĢ değiliz! Daha düne kadar APO‟ya ateĢ püskürdüklerini
bildiğim benim canciğer Atatürkçü arkadaĢlarımdan bu konuda hiç bir tepki
yok… Neden acabâ?
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Yoksa konjonktör ya da menfaat, ne dersen de, böyle mi esmeye baĢladı
Dünyâ‟da?
Dünyâ‟da demiyeyim de, Batıda desem daha isâbetli olacak… Çünkü çoğu
kere konjonktör saati, Batılılar tarafından kuruluyor ya…
Hayır, hayır!
Dünyâ ile birlikte Mü‟minlerin dıĢında herkesin kolayca birleĢecekleri asıl
değiĢmez konjonktör noktası, Mü‟minler ve onların sembolizmi hâline gelen
CumhurbaĢkanı ve arkadaĢlarına iliĢkin Ġslâm KarĢıtlığı‟dır.
Bugünün de esas konjonkörü iĢte bu Ġslâm DüĢmanlığı‟dır…
Bugün Atatürkçüsünün, Ġnönücüsünün, PKK‟sının, PKK‟cısının, YurtdıĢı
dernekçilerinin ya da masoncusunun ve lionscusunun, paralelcisinin, daha
nesi ve nesinin hepsi, mü‟minlerin sembolizmi olan CumhurbaĢkanı
karĢısında, emperyalistlerle birleĢerek tek cephe oluĢturdukları, artık apaçık
görüldü / görülüyor.
Aslında Eski Türkiye‟de de bu böyleydi ama Halka karĢı iki yüzlü
davranıldığı için, bu birlik pek farkedilemiyor, mü‟minler tereddüt içinde
bulunduruluyordu. Ama bugün çoğunun ikiyüzlülük maskesi parçalanmıĢ
durumda…
Sonuç olarak Mü‟min Milleti karĢısında, bâtılın yâni küfür mensuplarının ya
da inançsızların, “Küfür tek Millettir” hadîsi gerçeğine göre, tek millet
olduğu bugün apaçık görülmektedir.,.”
Bu konuyu perçinleyen aĢağıdaki olayı da okuyabilirsiniz:
Bizler, ne hikmetse, Halka sâhip çıkan ya da Halkın gözünde sevilenlerimize,
Halk olarak yeterince sâhip çıkamıyoruz.
Bu, biz Türklerin karakteri mi, yoksa ne derece bilevilenmiĢ düĢmanlarımızın
tasallutundan kurtulamadığımızın bir sonucu mu?
Bence ikincisi demek, gerçeklere daha çok uymaktadır.
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DüĢmanlarımız içimize kadar öyle nüfuz etmiĢtir ki, 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
bırakmıyorlardı. Meselâ Menderes‟in, Özal‟ın ve Erbakan‟ın baĢına
gelenleri bilmeyen yoktur.
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...
Onun için ekonomik bakımından özgürce geliĢmemizin büyük önemi de
bulunuyor, bu yüzden... Yine bu yüzden Yeni Türkiye‟nin temellerini atanlar,
baĢta CumhurbaĢkanı olmak üzere, çok çalıĢıyorlar…
“Küfür BĠR Millettir.” Hadîsi de, birlik ve berâberlik için çok önemlidir!
Buradaki BĠR‟in özel anlamı vardır. Bunun yorumu Ģudur:
Tüm kâfir ve sapıkların hepsi, Ġslâm ve Hak ya da hak, yâni En Büyük Gerçek
veyâ gerçekler karĢısında kolayca birleĢirler demektir…
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLA
MASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
ġimdi asıl anlatacağım konuya gelelim… Daha açıkçası Eski Türkiye‟deki
Meselâ Mehmed Akif Ersoy DüĢmanlığı‟na…
Menderes, Halk ile bütünleĢmeye doğru gidiyor diye, 1960 yılında nasıl ipe
gönderilmiĢti, biliyorsunuz! Bunu bugün baĢka bilmeyen var mı? Ben o
zaman ilkokuldaydım. Sonra, hatırlarsınız, Menderes‟in iki oğlunu da,
sırasıyla öyle ya da böyle, nasıl hakladılar!
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Vatan ġâiri Mehmed Akif, Halkımız ile bütünleĢmiĢ olduğu için, idâreci ve
bürokratlarımız o zamanlarda onun ve çocuklarının da düĢmanı kesilmiĢlerdi
ya... Örneğin, kısaca Ģunu öğrenmekle, bu düĢmanlığın derecesi hakkında,
oldukça doyurucu bir kanaate sâhip olabilirsiniz:
O düĢmanlık derecesi de, aĢağıdaki Ģu cümlede saklıdır:
Vatan ġâiri Mehmed Akif, öldüğü zaman devlet onun için, bırak tören
yapmayı, mezarı için birkaç metrekarelik toprak parçasını bile ona çok
görmüĢ24, tabutunu Ġstanbul‟da mezarlığa dahî sokmamıĢ, mezarlıkta
gömülecek yer göstermemiĢtir. Bunun üzerine Halk Vatan ġâiri Mehmed
Akif‟i, mezarlığı çevreleyen dıĢ ana duvarın dıĢ tarafındaki kuytu bir yere
ancak gömebilmiĢtir25.
Bizler, ne hikmetse, Halka sâhip çıkan ya da Halkın gözünde sevilenlerimize,
Halk olarak yeterince sâhip çıkamıyoruz. DüĢmanlarımız, içimize kadar, öyle
nüfuz etmiĢlerdir ki, Ģimdiye kadar halkından yana olan, hiçbir sâf ve temiz
idâreci bürokratımıza da doğru dürüst sâhip olamadık.
Menderes‟in, Özal‟ın ve Erbakan‟ın baĢına gelenleri bilmeyen yoktur.
ġimdi de Atatürkçü geçinen Apocuların, PKK'cıların, paralel yapıların sağ
ve soldaki Ġnönücülerin birleĢerek sızma emperyalist Dünyâ
Krâliyeteçileri‟nin emirleriyle hizâya gelip26, CumhurbaĢkanımız Recep
Tayyip Erdoğan‟ı, çoluğunu-çocuğunu, hedeflerine oturtmuĢ bulunuyorlar…
Halkımız‟ın gözünden kaçırmak için de, adına örneğin barıĢ gibi, demokrasi
gibi eklentiler ekleyip, istedikleri birleĢmeyi gizlemeye çalıĢıyorlar…
Bu hilekârlığın baĢında, ayrıca, Ġnönü‟nün Memleketimizi ABD‟nin yarı
sömürgesi yapması27 nedeniyle geri kalmıĢlığın, dolayısıyla, Ģunun-bunun
24
Sungur, M., Ġstiklal MarĢı Ve Mehmet Akif Ersoy‟un Cenâzesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://cubuklukoyu.wordpress.com/tarih-kosesi/istiklal-marsi-ve-mehmet-akif-ersoyun-cenazesi/, En Son Erişim
Târihi: 09.10.2015.
25
Çandarlıoğlu, Ç., M. Kemal, Mehmed Akif‟in cenazesine neden sâhip çıkmadı? Alındığı İnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.com/2015/06/27/m-kemal-mehmed-akifin-cenazesine-neden-sahipcikmadi/, En Son Erişim Târihi: 09.10.2015.
26
Sinanoğlu O.,, Dünyâda‟ki En Zekî Türk Oktay Sinanoğlu: “Sömürge kafalı bir hâle” getirilmiĢiz., Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://www.tersninja.com/dunyadaki-en-zeki-turk-oktay-sinanoglu-somurge-kafali-bir-hale-getirilmisiz/, En Son
Erişim Târihi: 03.10.2015.
27
anonin, ABD‟nin Türk Millî Eğitimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Örnek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
En Son Erişim Târihi: 03.10.2015. http://www.ahmetakyol.net/abdnin-turk-milli-egitimi-uzerindeki-etkisi-ve-birornek/
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oyuncağı olmanın da büyük rölü vardır, bence... Onun için ekonomik
bakımından özgürce geliĢmemizin büyük önemi bulunyor, ayrıca...
Ġsterseniz kara bahtlılar için bir örnek daha verebiliriz. Meselâ kara baht
örneklerinden birisi de Mehmet Akif´in oğludur… ġimdi onun durumunu da
aĢağıda Çetin Altan‟ın ağzından dinleyelim:
Çetin Altan, Mehmet Akif´in oğluyla ilgili yaĢadığı o gözleri yaĢartan alayı
Ģöyle anlatmıĢtır:
“Ġstiklâl MarĢı‟nın Ģâiri Mehmed Akif Ersoy‟u hepimiz tanırız. Çok ünlü bir
vatan Ģâiri olarak biliriz. Çünkü Ġstiklal MarĢı‟nı yazmıĢtır. YarıĢmayı
kazandığı hâlde, para ödülünü almayı reddetmiĢtir. Ama biyografi okumayı
bilmediğimiz için, meselâ yoksulluk içinde geçen bir hayat sürdüğünü pek
bilmeyiz.”
“Size bir anımı anlatayım.”
“1966 sonları, bir öğle sonrası odamdayım. „Sizi biri görmek istiyor‟
dediler.”

Akif ve kara bahtlı oğlu

„Buyursun‟ dedim. Ġçeri tıraĢı uzamıĢ, üstü baĢı bakımsız, yaĢlıca, çelimsiz
bir adam girdi. Hazırolu andıran bir duruĢ ve hafif bükük bir boyunla;
„Bendeniz Mehmet Akif‟in oğluyum‟ dedi.”
“Bir anda ne olduğumu ĢaĢırdım. Nasıl ĢaĢırdım bilemezsiniz!‟
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“Eski bir dostluk havası yaratmak istercesine; „Oooo, buyurun buyurun,
nasılsınız?‟ türünden bir yakınlık göstermeye çalıĢtım. O, tavrını bozmadı;
„Rahatsız etmeyeyim, sizden ufak bir yardım ricâ etmeye gelmiĢtim‟ dedi.”
“Gökler mi tepeme yıkıldı, yer mi yarıldı da, ben mi yerin dibine geçtim;
doğrusu fenâ, allak bullak oldum. Ve tek yapabileceğim Ģeyi yaptım,
cüzdanımı çıkartıp uzattım.”
“O, bükük boynuyla, „Siz ne münâsip görürseniz‟ dedi.”
“Cinnet cehennemlerinin tüm yıldırımları düĢüyordu yüreğime... „Durun
bakalım neyimiz varmıĢ‟ gibilerden cüzdanı açtım; içinde ne varsa çıkardım,
fazla bir Ģey de yoktu, elimde tuttum. Bir iki adım attı. Sanırım sâdece bir 10
yâhut 20 lira aldı.”
“Aradan bir ay geçti geçmedi; gazetelerde küçük bir haber iliĢti, gözüme:
“BeĢiktaĢ‟taki çöp bidonlarından birinde Mehmet Akif‟in oğlunun ölüsü
bulunmuĢtu!”
Garipler iĢte böyle… Yunus‟un deyimiyle:
Bir garip ölmüĢ diyeler, / Üçgün sonra duyalar…
Sonuç Ģudur ki
Çetin Altan´ın anlattığı bu hâtıranın sonundaki Ģu sözleri ise, fazla söze
gerek bırakmıyor:
“Mehmed Akif‟in oğlunun ölüsünün bir çöplükte bulunduğunu çoğu kimse
bilmez!”
Ahhh, bilse ne yazar, Çetin Bey! Bilmese ne yazar!
Çetin Altan bilmiĢ, ne yapmıĢ? O Çetin Altan ki, baĢka bir Ģeyler daha
yapamaz mıymıĢ, acabâ?
Onun için bunların, bu anlatımların, hepsi boĢ Ģeyler… NeymiĢ, efendim?
“Bize bir anısını anlatacakmıĢ!” O kadar mı, Çetin Bey?
Asıl olanı ben söyleyeyim:
Ġnsan, deniz kenârında rastladığı bir karetta karetta hayvanı için bile, istedi
mi, dünyâyı ayağa kaldırabiliyorken, ne diyeyim artık, gerisini sen getir!
Asıl olan insanlık, sükût edince… Ahh, o zaman… ĠĢte o zaman, „kim kime
dum duma,‟ o kadar!
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Bu üzüntü içinde Mehmet Akif Ersoy‟a ve oğluna Allah‟tan (CC) rahmet
dilemekten baĢka, daha etkili ve rahatlatıcı bir Ģey bulamıyorum, Ģu anda…
Allâhü Teâlâ, ikisini de nur içinde yatırsın!
Yeni Türkiye‟deki bütün bu olanlar meğer Allah (CC) tarafından, içimizde
yıllarca bu Milleti sömüren hâin bir zihniyetin, ELHAMDÜLĠLLAH ki,
bugünlerde gözlemlediğimiz gibi, cıva gibi açığa çıkarılması içinmiĢ…

-“İslâm‟da Zorlama Yok, Kolaylaştırmak Vardır”

Dokuzuncu yüzyılda sırf özgür irâdeleriyle, Ġslâm‟ı beğenerek, kabul eden ve
târih boyunca, Haçlı Seferleri‟ne karĢı, kanlarını akıtarak onun bir numaralı
koruyucusu ve mensubu olan müslüman Türkler, yine kanları pahâsına
Ġstiklâl SavaĢı‟nı kazanıp Anadolu‟nun gerçek sâhibi olmuĢlardır.
Peki, ezanı dinlemek istemeyen olarak, sen kimsin? ġimdi ilk merak ettiğim
bu sonun cevâbıdır! Gerçekten sen kimsin?
Size ya da sana zorla duyun, dinleyin diyen mi var? Üstelik demokrasi de
var, zorlama, zorluk da yok! O hâlde:
Özgür irâdenizle aĢağıdaki üç ihtimâlden birini yapmanız da mümkün!
1) Ezan okunmayan bir ülkeye gitmek,
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2) Kulaklarınıza pamuk tıkamak ya da meselâ ezan okunurken sizi
sağırlaĢtıran teknolojik bir cihaz kullanmak
3) Benzer baĢka yolları araĢtırmak...
Ama Ģunu hiç, hiç bir zaman, isteme hakkınız yok! Neden yok?
BĠR:
Çünkü siz bir kiĢisiniz. Maddeci ve dünyâlaĢmıĢ olduğunuz belli ya… Maddî
açıdan bakacak olursak, bir kiĢinin yukarıdaki tedbirlerden birini alması çok
daha kolay, ezanı dinlemek isteyen 70 milyonun her birinin birer kaset alma
zahmeti karĢısında… Bu karĢılaĢtırmayı da, maddeci ve dünyâlaĢmıĢların
belki akıl ve mantıkları da, bir kırıntı ya da bir parça kadar kalmıĢtır
ihtimâline karĢı söylemiĢ oldum… Eğer ondan da bir eser kalmamıĢ olabilir,
eğer öyleyse, özür dilerim! Çünkü bilimsel olarak biliyorum ki, akıl ve mantık
da normal insanlar için geçerlidir!
ĠKĠ:
Sizin ve sizin gibiler için Ezanların susturulması diye bir Ģey olamaz! Çünkü
onun okunması için 1000 yıldan beri verilen Ģehitlerin kanı kadar bedel
ödemeniz gerekiyor... Bunu da belki aklemedeyebilirsiniz. Çünkü bu da
görüyorsunuz, yine akıl ve mantık isteyen bir husus…
Hadi, diyelim kırıntı kalmıĢ bir aklınızla karĢılaĢtırmayı akledebildiniz. Bu
yetmiyor ki…
ÜÇ:
Bu bedeli ödemeye gücünüz ve cesâretiniz var mı?
Kırıntı aklınız bunu belki, ödemeye karar verme yanlıĢlığına düĢebilir.
Burada da ben sizi aydınlatabilirim, insanlık adına... Çünkü iĢin gerçeğini
söylemek gerekiyorsa, bu bedeli ödeme gücünüz olmadığını biliyoruz.
DÖRT:
“Ġslâm‟da zorlama yok, kolaylaĢtırma vardır.”
O zaman yukarıda sıralanmıĢ olan daha kolay yolları tavsiye etmek,
mü‟minler olarak, insanlık görevimizdir…
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Tavsiye edilen yukarıdaki yollardan birini seçebilirsiniz.
Evet! “Ġslâm‟da gerçekten zorlama yok, kolaylaĢtırmak vardır.”

-İslâm‟da Teşekkür Etmek

TeĢekkür ederim... TeĢekkür ederim… Desene bu, Müslüman Mü‟minler için
bir müjde…
Gerçekten faydalandım yâni tam tamına da uyandım! Uyandığım için de
sevindim, Levent Bey!
Hani, sık sık diyorum ya, “kendilerini civa gibi açığa çıkarıyorlar” diye…
Hak GüneĢi‟ni doğuracak müjdeyi, elbetteki bâtıl tarafından almak
hepsinden daha garantili, bence!
Faydalandım, uyandım, sevindim, doğrusu… Ayrıca Müslüman Mü‟minler
olarak da faydalandık, uyandık ve sevindik! Çünkü hepimiz “zandan yâni zan
günâhından” da kurtulmuĢ olduk!
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Bunu siz, az bir Ģey mi zannediyorsunuz, Müslüman Mü‟minler için!
Bu arada seni de tanıdığıma / tanıdığımıza da çok memnun oldum / olduk
tabiatıyla, Elhamdülillah!
Demek bu müjde, yakında ikiyüzlü hâin ve münâfıklardan da kurtulacağız
demektir!
Ġslâm, emniyet huzur, sulh, sükûn ve barıĢ olduğuna göre, bu müjdeyi
verdiğin için, “Allah (CC) seni de Ġslâm ile sevindirsin!” diyeceğim geliyor
ama zannediyorum ki, acele ettiğiniz için sizin için bu fırsat da gitmiĢ
görülüyor…
Acele etmeyip yolculuğu erteleseniz bile, bu temennimin gerçekleĢmesinin ön
Ģartı, yine de önce özgür irâdenizle sizin niyet etmenizden geçiyor…
Ġslâm‟da teĢekkür etmek, ayrıca ahlâkın en güzel taraflarındandır ya! ĠĢte
bütün bu teĢekkürler, onun için …
Bu teĢekkür nîmetlerinden de bilesiniz ki, size zırnık fayda yok ama
mü‟minler için dağlar, taĢlar büyüklüğünde büyük zenginlikler getiriyor…

Prof. Dr. M. Cevat AkĢit Hoca Efendi

169

-Adnan‟ı Hiç Unutur muyuz?

Ey Adnancığım, ey! Amrikalara gittin ama adamların canavarlık taraflarını
hiç incelemediğin belli oldu! Çok üzgünüm!
Adnan Kahveci Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟nde, benden bir ya da iki sınıf
öndeydi. Ġkimiz de TÜBĠTAK Bursiyeri olduğumuz için, TÜBĠTAK‟ın Yaz
okullarında tanıĢıp arkadaĢ olmuĢtuk.
O zamanlar, zannettiğim kadarıyla, sol fikirliydi. Lise‟den sonra ABD‟de
medikal üzerine tahsil görmüĢtü. Türkiye‟ye döndüğünde hastâne açmak
istiyordu. Para bulmak için Ozal ile tanıĢmıĢtı ama sonra Ozal ile siyâsete
atılmıĢtı.
ABD‟den dönüĢünden sonra askerlik yaparken, Ankara-Mamak‟ta onunla
tekrar karĢılaĢmıĢtık. Hayat Hikâyem‟de ondan da bahsettim. Allah (CC)
rahmet etsin!
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Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ,
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ
.pdf

-“Büyüklere Saygı-Küçüklere Sevgi”

Rahmetli anneciğim, tarlada mısırı topladıktan sonra bunlardan bâzılarını
seçer, bunları gelecek yıl için, “tohumluk” diyerek duvara asar, ekilene
kadar orada bekletilirdi…
Her ne zaman yukarıdaki görseli görsem, annem ve Halkımız tarafından
kullanılan bu “Tohumluk” sözü hep aklıma geliyor… Görselde neyin
tohumluğu var derseniz orada, “her türlü saygısızlık ve Ģerrin tohumluğu”
görülüyor…
Kültürümüz‟ün temeli, “büyüklere saygı ve küçüklere sevgidir”. Çünkü
Peygamberimiz (SAV), “Büyüklerini saymayan küçüklerini sevmeyen bizden
değildir” demiĢtir.
Aslında görseldeki „öküz‟ sözünden dolayı, bu görseli değerlendirmek için
buraya alma husûsunda çok zorlanmıĢ bulunuyorum. Çünkü ağzı bozmak
Ġslâm ahlâkına aykırıdır. Ama “görseller tarafından tetiklenen gerçeklerin”
hatırı için, Halkımız tarafından çok kullanılan bu “Tohumluk” sözü hakkında
bilgi vermenin sağlayacağı faydayı da düĢünerek, tohumluğun ne demek
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olduğu konusunda bu kadarlık olsun, bir bilgi vermenin gerekliliği de
kaçınılamaz bir duruma gelmiĢ bulunuyor…
Bununla berâber görseldeki bu hakâret sözünü kullananın, bu ahlâkî
incelikleri bilememesinin nedenini de yine, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Ġslâm Ve
Kültürümüz‟e açmıĢ olduğu savaĢın bir ahlâkî yansımasına bağlamak da
kaçınılamaz bir zorunluluktur…
Bizim Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün ve kânunlarımızın temel esâsı da,
“Büyüklerine saygı duymayan ve küçüklerini sevmeyen bizden değildir”
hadîsine dayanır / dayanıyor / dayanmaktadır. Örneğin, öğrenci hocasına,
memur âmirine, çocuk anne ve babasına, kısacası genel bir kâide olarak,
“alt-üste” saygı göstermek zorundadır. Diğer taraftan, hocası öğrencilerini,
âmirler memurlarını, anne ve babalar da çocuklarını sevmek zorundadırlar.
Kısacası Ġslâm Ve Kültürümüz‟de alt-üst iliĢkileri böyle saygı ve sevgiye
dayanır / dayanmaktadır. Bu husus Kültürümüz‟de esastır. Bu temel Kültür
düsturuna uymayanı Peygamberimiz (SAV), “bizden değildir” diyerek
uyarmıĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
Ġnönü Zihniyeti ise, emperyalist güçler tarafından, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
Milletimiz‟in yaĢamından tamâmen silinmesi üzerine oluĢturulmuĢtur /
türetilmiĢtir. Bu nedenle çok sık dile getirmekte olduğum, “Ġnönü ve
hempaları, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü reddi miras etmiĢlerdir.” Ģeklindeki
sözüm, bu gerçeği dile getirmek içindir. Ġçimizdeki Batı taĢeronluğunu bugün
de aynı hızda yürütmekte olan bu Zihniyet, günümüze kadar, özellikle Eski
Türkiye‟de bu hususta çok da baĢarılı olmuĢtur. Görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ve
Kültürel câhillikten hâlâ kurtulmuĢ değiliz!
Görselde tuhafınıza giden husus, aslında Ġnönü Zihniyeti‟nin adı geçen
doğrultudaki bir uygulamasıdır. Kendisine yapılan hakâret sözü ne kadar hoĢ
değilse, büyüklere saygı duymamak da Ġslâm ve Kültürümüz açısından aynı
Ģeydir.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün, esâsı sayılan, “Büyüklerine saygı duymayan ve
küçüklerini sevmeyen bizden değildir” hadîsinde „büyük‟ten kastedilenler,
yukarıda da değinildiği gibi, en basit olarak, anne, baba, hocalar,
öğretmenler, âmirler ve de devletin büyükleridir.
„Küçük‟ten kastedilenler ise, örneğin, bir parti baĢkanına göre halkın her biri
olarak düĢünülebilir.
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Hâl böyle olunca, Halkın küçümsenmesi de bu hadise terstir. Resimde oturan
zatın, „baĢörtüsünü kapıcı kadınlar giyer‟ demesinin nedenini de Ģimdi
anlayabildiniz mi, bilemiyorum?
Yâni, „BaĢörtüsünü kapıcı kadınlar giyer‟ demek, bir aĢağılama değil mi,
Ģimdi?
Ya da bu zihniyet nezdinde yalnızca iĢçilerin baĢörtüsüne dokunmamak,
iĢçilerin zımnî olarak adam yerine sayılmadığını çağrıĢtırmıyor mu?
https://www.facebook.com/TESETTURLUYUMMUTLUYUM/videos/23475
2049874144/
Eski Türkiye‟de Dinimiz Ġslâm‟a Yapılan Saygısızlık Ve AĢağılamalar Ve
Günümüz Ġnsanlarına Etkileri
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20DĠNĠMĠZ%20ĠSLÂM
‟A%20YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AġAĞILAMALAR%20VE
%20GÜNÜMÜZ%20ĠNSANLARINA%20ETKĠLERĠ.pdf
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf
YA DA yazıya ulaĢılamıyorsa Google‟da:
Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ” yazıktan sonra, Halkımızın
AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil yaz… Yâni Google‟da:
“Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ”+ Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve
Bedbaht Bir Tortu Nesil
Ģekli elde edilince ENTER‟a bas! Böylece internette, “Halkımızın
Aşağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil” adlı yazıya
ulaĢabilirsiniz!
Görselde oturan (zavallı) kiĢi de Ġslâm Ve Kültürel kavramlara karĢı savaĢ
îlan etmiĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki gayretlilerinden biridir. Bu
nedenle resimde yalnızca tek de olsa kendi zihniyetini kendi hesâbına tam
olarak temsil ediyor.
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Ama iĢte burada iĢin aması var… Bilmiyor ki, farkında değil ki, Dünyâ hiç
durmadan dönüyor…
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%2
0ÂHI.pdf
Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın
TaĢeronları Altındaki Eski Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREY
E.pdf
Dünyâ Dönüyor…
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20DÖNÜYOR.pdf
Çok enteresan bir görsel bu… Kültürel olsun- Kültürel olmasın bütün
çağrıĢımları bir araya topladığı için, seyretmeye gerçekten değer...
Ġnsan bilimsel olarak, düĢüncelerinin bir fonksiyonudur ya… Bu
nedenle, “insanın içindekiler, bilimsel olarak dıĢarıya, yüzüne ve
davranıĢlarına da yansımaktadır”
Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların
Mâhiyeti
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20V
E%20NÙR.pdf
Anadolu‟da Halkımız bu tür „eĢsizleri (!)‟ belirtmek için özel olarak
„tohumluk‟ sözünü çok kullanır, demiĢtim ya… Gerçekten temel değerleri
hatırlatan enteresan bir görselle karĢı karĢıyayız, vesselam...
Haa, aklıma yeni geldi…
Tetiklenme ya da çağrıĢım bu ya… Ebedî varlığımız‟ın temel unsuru ile
ilgili olan bu tür davranıĢlar hakkında M. Zahit Kotku Hazretleri‟nin bir
konuĢmasını buraya koymadan edemeyeceğim…
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Türk Milleti olarak Ģimdiye kadarki varlığımızın temel unsuru, “Büyüklere
saygı, küçüklere sevgi” olduğu gibi bu husus, aynı zamanda bundan sonra
da, Kıyâmete kadar, ebedî varlığımız‟ın temel taĢı mâhiyetindedir.
Türk Milleti olarak bu ayrıcalığımız Ģu an îtibârıyla, bilimsel olarak da ispat
edilerek, Milletimiz‟in âidiyet özelliği28 içinde önemli yerini korumaktadır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bu temel unsurlarını, hayâtım boyunca hep inanarak
yaĢadığım, “büyüklere saygı, küçüklere sevgi” kavramı idealini, Ġskender
PaĢa‟da öğrendim.
Öyle ki Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Yusuf Özal gibi, ünlü,
popüler ve sevilen insanları da ve kezâ ayrıca Alpaslan TürkeĢ‟i, Sulucalı Ali
Efendi gibi, birçok mürĢit ve hocaları dahî, Ġskender PaĢa câmisi imamlığını
yürüten muhterem Mehmed Zahit Kotku (RA) Hazretleri‟nin bereketli
meclis oturumlarında tanıdım…
Bu kısmı, bütün bu insanların sık sık ziyâretine geldiklerini gördüğüm,
Mehmed Zahit Kotku (RA) Hazretleri‟nin, umreye gitmeden önce, 26 Nisan
1979 târihinde PerĢembe günü sabah kahvaltısının ardından yaptığı ve
konuĢmasının esâsının ya da ana fikrinin, “Büyüklere saygı, küçüklere
sevgi” olduğunu gördüğüm, konuĢmasıyla sonlandırmak Ģimdi ne güzel
olacak, sâhi!
Mehmed Zahit Kotku (RA) Hazretleri, bir baĢlık verilmesi gerekirse
baĢlığı, “Kendine benlik verme!” de olabilecek olan bu konuĢmasının
duyurulmasını da o zaman temenni etmiĢlerdi, zâten...
Bu münâsebetle aynı zamanda, bu arzûlarının da yerine getirildiği
inancı içinde, Muhterem Hocamız‟ın konuĢmalarını, Millet ve
Memleketimiz‟in birlik ve berâberliğinin bereketli ve her türlü fitnelerden
uzak olması niyetiyle, aĢağıda, asîl ve kıymetli okuyucularımın istifâdelerine
arz ediyorum…
“Bismillâhirrahmânirrahîm.”
“Elhamdülillâhirabbilâlemîn...

28
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı İnternet 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 Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Vel âkibetililmüttakîn… Vessalâtü vessâlâmü alâ seyyidinâ Muhammed‟in ve
âlihî ve sahbihî ecma‟iyn…”
“Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak, cümlemizden ve cümlenizden râzı olsun!”
“Bugün Mekke-i Mükerreme‟ye, Allah‟ın rahmetine ümitlenerekten, belki
bu hastalığımız orada geçer diyerekten, gitmeye niyet ettik… Size de bu
arada birkaç nasîhatı-bildiğiniz Ģeyler bunlar, hatırlatmak ve hatırlattığım
Ģeyleri-hepiniz bilirsiniz de, bunu bütün kardeĢlerimize, hattâ bütün
Müslümanlara yaymaya çalıĢmanızı elinizden geldiği kadar, ricâ edeceğim.”
“Günahlar en büyük âfatlardır. Bugün hastalıkların en kötüsü-Allah
korusun-kanserdir. Kanserden daha fenâdır günahların en ufağı! Büyükleri
daha fenâ! Onun mukâbili olmaz.”
Yâni kanserden, vebâdan, kolerâdan, envâından nasıl korkup kaçıyorsak,
günahlardan da öyle korkup kaçmak lâzımdır.”
“Bu günahlardan kaçmadıkça, iĢte bir kölerâlı, bir vebâlı, bir kanserli ne ise,
hâlimiz o olur. Ayakta gezeriz ama o hastanın hâli ne olacak ise, o kadar…”
“Onun için günahları çok gösteriyorlar… Bunlardan kaçıp kurtulmak
bugünkü fırtınada çok zor! Çok zor! Mümkün değil demeyelim ama çok zor!”
“Onun için büyüklerimiz üç Ģey üzerinde durmuĢlar… Bu üç Ģeyi elde
edebilirsen, kötülüklerden kurtulursun! Ġyilikler de bu üç Ģeyin peĢinden
gelir. Ġyilikleri elde ettikten sonra kötülükler de, bu üçün olduğu yere
sokulamaz demiĢler… Yâni günahlardan da bu sûretle kurtulursun!”
“Üçün biri: Birkaç defâ tekrar etmiĢtim-zararı yok-‟Mahviyet‟ diyorlar,
yokluk… Kendine benlik verme! „Benim‟ deme!”
“Hocaysan, hocalığı veren Allah! Âlimsen, hâfızsan, hafızlığız veren Allah!
Zenginsen, zenginliği veren Allah! Kuvvet, kudret sâhibiysen, onları veren
yine Allah!
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“Bunları kendine mâl etme! „Bu benim sây-ü gayretimle olmuĢtur.‟ deyip de
meydana çıkma! Çünkü bu meydana çıkanlar, firavunlar misâli, helâk olur
giderler. Allah esirgeye!.”
“Bugünkü fitnelerin, felâketlerin baĢı da bu benlikten kopuyor. Benlikler
oldukça fitneden, fesattan kurtulamayız. Onun için uzun bahisler yapmıĢlar,
bu benliğin yıkılması hakkında… Sözü kolaydır da yapması zordur.”
“Ġnsan okudukça kendine zâten bir varlık gelir, benlik gelir tabiatıyla
„benim!‟ der… Yükseldikçe benlik, o mertebede yükselir insanda… Benlik de
yükselir, yükselir yükseldiği kadar… ĠĢte bunu görebilmek, en büyük
hüner…”
“Ġkincisi: „Kimsenin günâhıyla, kusuruyla meĢgul olma!‟ demiĢler… Benim
sözüm değil bunlar, büyüklerin topladığı sözler… Çünkü kusurlarla meĢgul
olunca, hayatta kendimize yaĢayacak zaman kalmaz!”
“Çok insan var, bunların hepsinin çeĢitli günahları var, kendimizin de var…
Bunların hepsinin günahlarıyla uğraĢırsak, vay hâlimize! Allah demeye
vaktimiz bile kalmaz.”
“Binâenaleyh, kimsenin kusuruyla meĢgul olma! Kimsenin günahıyla da onu
muaheze etme! Allah‟a yalvar! „Allah‟ım! Ya Rab‟bim! Bunu benden kurtar‟
de!”
“Peygamberimiz (SAV)‟in sözlerinden ve büyüklerimizin sözlerinden:
„Ayıpları örtenlerin ayıplarını Allah örter. Yalnız birkaç yerde müsaade
etmiĢler. Onlar da nâdirattandır. Meselâ insanın yanında oturan yankesici
ise, „Cebine dikkat et! Yanında oturan yankesicidir‟ diye îkâz etmek…”
“Fakat sâir meselelerde hep Allah‟a havâle et! Sen Müslüman kardeĢinin
ayıbını ört! Ayıbını katiyen açmaya çalıĢma! Hepimizde ayıp var… Ayıpsız
insan olur mu?”
“Birkaç tânesini sayayım ayıplarımızın: Yatsı namazından sonra oturup
konuĢmak ayıp, dînen! Bunu kim yapmıyor?”
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“Gece namazlarını, yâni teheccüd kılmamak günah, kim yapıyor bunu?
Yatarken abdest alıp, namaz kılıp yatmak lâzımken bunu da yapmıyoruz! Bu
da ayıp!”
“Sabah namazlarına, erken kalkıp câmiye yetiĢmek herkese nâsip olmuyor.
Bu da günah! Misvak! Kaç kiĢi kullanır, bilmem? DiĢ fırçasını tercih ederiz,
misvakın yerine... Misvak efdaldir, diĢ fırçası mühim değil...”
“Onun üzerine bütün bunların hepsi ayıpların, günahların içerisinde…
Tefler, dümbelekler, çalgılar ve televizyonlar, envâi sâiresi… Bunlar hep
günah içerisine girer ama bugün bunların hepsine teslim olduk! Hepimizin
evinde az çok bir Ģeyler var… Bunlardan kurtulmak çok zor!”
“Onun için ayıp kendi ayıbımız… Hadi bakalım, bunları at dıĢarıya!
Atamıyoruz! Öyleyse, baĢkasına da karıĢma!”
„Men setera uyûbel müslimîn, seterallâhü uyûbehü…‟
“Kim ki kardeĢlerinin günahlarını örter, Allah da onun günahlarını örter,
kim açar Allah da onun günahlarını meydana kor, açar. Yâni nerde olursa
olsun, dünyâda onun ayıpları meydana çıkar, rezil olur, öyle gider.
Onun için „Ayıplarla meĢgul olma!‟ demiĢler… Hepimizde ayıp var.
Kimsenin ayıbıyla meĢgul olmayalım! Kendi ayıbımızı tashih edebilirsek, ne
mutlu bize!”
“Birisi de, sevilecek, zât-ı ecelli âlâ, yalnız Allah‟tır. Her Ģey sevilir. Birçok
Ģeyler var sevilen, ama hepsi muvakkat… Hepsi kalacak burada, kimseye
yaramıyor! Burası misâfirhâne, „Her gelen gitse gerektir.‟ dedikleri bir
yer…”
“Onun için burada bize bu kuvvetleri, bu kudretleri, bu nîmetleri veren
sâhib-i zül celâl hazretleri… Allah‟a boyun büküp sevmek O‟nu…”
“Bak! Hepimizin bildiği bir Ģey: Tımarhânede bir sürü deliler vardır.
Gürbüz, sağlam, her Ģeyi, kuvvetleri yerinde… Fakat akılları olmadığı için
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oraya onları, o zavallıları hapsetmiĢler, „kimseye zararları olmasın‟
diyerekten… Bizde de o akıl olmasa ne yaparız? Bizi de tıkarlar oraya…”
“O aklı veren kim olacak, Allah‟tan baĢka? Hiç kimse verememiĢtir. O büyük
nîmetten haberimiz de yok! Birisi gelse desek: „ġu aklını bana ver, Ģu dünyâyı
topunnan (tamâmıyla) sana vereceğim.‟
“Kim râzı olur? Deli bile râzı olmaz. Demek bu kadar büyük bir nîmetin
içerisindeyiz de o nîmeti bize vereni sevmemek elden gelir mi, hiç?”
“O‟nu sevmek mümkün değil, O‟nun yolladığı Peygamber Sallallâhü
Aleyhivesellemi sevmedikçe… Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem, 1400
sene oluyor, dünyâdan gideli… O‟nu sevmek nasıl mümkün olacak?”
“Ancak, (bu) O‟nun Sünnet-i Seniyeleri‟ni sevmekle mümkün olur. Sün-net-i
Seniyesi‟ni sevmek, O‟na uymakla olur. Sünnet-i Seniye‟ye uymayan bir
insanın, „Ben Peygamber‟i seviyorum‟ demesi! O, doğru olmaz! Onun için
Allah hepimizi affetsin!”
“Üçüncüsü de Sûre-i Elham…”
“Hergün 40 defâ okuruz. Günde 50 defâ, 100 defâ okuyanlar da oluyor.
Bunun içerisinde-hepsinin mânâsı geniĢ de-iki tânesi çok nazar-ı dikkatimizi
celbeder: „Ġhdinassırâdal müstekîm. Sırâdallezîne en‟amte aleyhim, ğayril
mağdûbi aleyhim veleddâllîn‟...”
“O Allah‟a hamd-ü senâdan sonra, Cenâb-ı Hak‟kın istediği bir Ģey Sırât-ı
Müstakîm‟dir. Sırât-ı Müstakîm, Ġslâm Yolu‟dur. Ġslâm‟ın Yolu‟nu isteriz. O
Ġslâm Yolu, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in ve Eshâbı‟nın gittiği
yoldur.”
“Altta görüyorsunuz, „ğayril mağdûbi‟ var. Orada diyor ki, „Yâ Rab‟bi!
Sakın Yehud Yolu olmasın! Nasâra Yolu olmasın! Hıristiyanların yolunu
istemem! Yolum Ġslâm Yolu olsun, Yâ Rab‟bi!‟
“Bunu günde 5 defâ yalvarırız Cenâb-ı Hak‟ka da… Yolumuza bakıyoruz:
Sünnet yalnız yemekteki, yalnız namaz kılmaktaki sünnetler değil…”
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“Çok sünnetler var... Meselâ oturuĢta sünnet… Eve giriĢte sünnet… Yemek
yerken sünnetler… Efendim, kalkıĢta sünnetler, duâlarla berâber…”
“Efendim! ÇeĢitli… Bu sünnetlerin hepsi, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in sünnetidir. Bu sünnetlere uymamak kerâhattir. Kerâhat
mekruhtur, sevap değil ki…”
„Bir kimse hangi kavme benzerse, o da onlardandır.‟ tâbiri çok geçer…
Giyimlerimizde, kuĢamlarımızda her Ģeyimizde Ġslâm âdâbına riâyet edip
Ġslâm‟ca yaĢamak… Saltanat! ĠĢte, olur bir müddet bir saltanat ama arkası
yok… Arkası ölüm…”
“Mezarlık iki Ģeyden ibârettir. Mezarlık Âhiret‟in kapısıdır. (Ġnsan) Ora-ya
girdimiydi, (orada) iki pencere var… Birisi Cennet‟e açılır, birisi
Cehennem‟e açılır.”
“Burada hangi pencerenin sâhibi olduysak, oraya gömüldükten sonra, o
pencere sabah ve akĢamda açılır. Sabah ve akĢamda… Televizyonda
seyrettiğimiz gibi, orada da Cennet‟teki yerimizi seyreder dururuz.
Kudretullah!”
“Allah muhafaza etsin! Buradan îmansız göçer, ahlâksız göçer, kötülüklerle
göçer, o Cehennem‟deki yerimizi görmeye kalırsak, vay hâlimize! “Onun için
ayaklarımızı çok denk almak lâzım…”
“Dünyâ… Zînetül hayattır dünyâ, nolacak, hepsi fânî… Bugün çalım satar
insan… ġunu yapar, böbürlenir. Tabaka tabaka ya insanlar... Kendinden
aĢağı bir Müslüman‟ı hakir görmekten daha büyük bir günah yoktur! Çok
büyük günah!”
“O kardeĢini Allah yaratmıĢtır. Hattâ mahlûkâtın hepsi de Allah‟ındır. O
Allah‟ın yarattığı mahlûkâtı hor görmek, hakir görmek, hele hele Müslüman
olsun da! Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki… Sefildir üstü, baĢı
da…”
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“Olsun ama Allah‟ın kuludur. Onu hakir görme! Elinden geliyorsa, yardım
et! Hakirliğinden dolayı onu ta‟yip etme! Bilinmez insanın içindeki
cevher…”
“Bizim büyüklerimizin çoğu ümmîdir, câhil değildir. Câhil diye Allah‟ı
tanımayana derler.”
“Ümmî okumasını, yazmasını bilmeyene derler. Pegamberimiz de ümmî…
Bütün evliyâların çoğu ümmî… Okumasını, yazmasını bilmedikleri hâlde,
içlerinde merhâmet gâliptir, Ģefkat gâliptir, sevgi gâliptir.”
“Ondan dolayı, Allâhü Teâlâ onları kutup bile yapmıĢtır, evliyâ yapmıĢtır.
Onun için üstüne, baĢına bakarsın da hoĢuna gitmez ama Allah‟ın sevgili bir
kuludur.”
“Onun için, onlara, herkese yâni, elden gelen hürmet, saygı, zayıfların
yardımına koĢmak, büyüklere karĢı hürmet ve saygıda bulunmak
Müslümanların vazîfesidir. Çünkü kim ki, büyüklerine karĢı saygı yapamıyor,
küçüklerine karĢı Ģefkat ve merhâmeti yoktur, „feleyse minnâ‟-bizden
değildir.”
“Onun için büyüklerimize karĢı dâimâ saygı ve sevgi, küçüklerimize karĢı da
merhâmet ve Ģefkat… Ġslâm zâten bu iki Ģeyden ibâret diyorlar. Allah
hepimizi affetsin, tevfikât-ı samedâniyyesine mahzar eylesin!”
“Bu Yehud ve Nasârâ‟ya karĢı hattâ Hristiyanların kâffesine karĢı Kur‟an‟ı
okuyun! Onu ricâ edeceğim: Kur‟an‟ı okumasını muhakkak öğrenin!
Tercümeler de var evlerimizde…”
“Onlardan da istifâde edin! DüĢmanlara karĢı Allâhü Teâlâ‟nın ne Ģedit
emirleri var. O düĢmanlarla dostluk, muhabbet, sevgi yakıĢmaz Müslüman‟a!
(Gerekiyorsa) Onlarla îcâba göre ileriye gitmeden…” (iliĢki kurabilirsiniz).
“Onun için hepimizin kusurları var. Kusurları af edelim! Benim de bir sürü
kusurum var. Benim de kusurlarımı af edin! Allah sizlerin de kusurlarınızı af
etsin!”
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“Cenâb-ı Hak‟ka duâ edin, inĢallah sağlık ve âfiyetle gidip-gelmek nasîb-i
müyesser eylesin! Hepinize hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı âfiyetler
ihsan eylesin! Dünyânız, Âhiretiniz mâmur olsun! Günahlarınız mağfur
olsun! Diğer günahlarımızı da Cenâb-ı Hak‟kın fadl-u keremi bol iyiliğe
tahvil buyursun! Rahmeti geniĢtir, büyüktür. Elimizi açarız.”
“Ebû Bekir Hazretleri‟nin manzûmesi çok büyüktür. Onu inĢallah gelince,
belki bir Ģey olarak çıkartır, Müslüman kardeĢlerimize veririz. Rehberimiz
O… O, büyüklüğü ile berâber:
Zenbühü zenbün azîmün fağfirizzenbel azîm,
Ġnnehü Ģahsun garîbün müznibün abdün zelil diyor.
Gâle Yâ Rab‟bî! Zünûbî misle remlin lâ yüad diyor.
„Günahlarım, Yâ Rab‟bî, kumlar nasıl sayılmazsa, öyle sayılmaz‟ diyor;
„O kadar çok…‟ diyor. Bunu diyen Pîrimiz…
Biz ondan sonra ufacık meziyetlerimizle böbürlenirsek, elbette bize lâyık
olmaz!”
“Onun için bütün kardeĢlerime bu nasihatları söyleyin! Hepimiz Rahmet-i
Ġlâhiye‟ye muhtâcız. Hiç kimse kendi ameliyle Cennet‟e giremeyecek!
BaĢımızı secdeden kaldırmasak, gece-gündüz oruç tutup namaz kılsak, yine
Cennet‟e girmeye lâyık olamayız!”
“Cennet‟e ancak Allah‟ın rahmetiyle gireceğiz. Onun için Allah‟ın rahmetine
sığınalım. Allah affetsin kusurlarımızı da o Cennet‟e giren kullarının arasına
bizleri de kabul etsin, ĠnĢallah…”
“Allâhümme innâ nes‟elüke tamâmen ni‟me ve devâmel âfiye ve hüsnel
hâtime, bihütmetil fâtiha...”
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Mehmed Zâhid Kotku (RhA©) Hazretleri
1897 (Hicrî 1315 ve Rûmî 1313) - 13 Kasım 1980)

-Gerçekler Eskimez

“Ġslâm‟ın YanlıĢlarını Ararken Müslüman Oldu”
Papaz asistanı Alman HaĢim Jeansen, bir Türk ile evlenen kardeĢine Ġslâm
dininin yanlıĢlarını bulacağını söyledi. 12 yıl süren araĢtırma sonunda
kendisi Müslüman oldu.
©

“Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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http://www.ahaber.com.tr/din/2015/10/07/islamin-yanlislarini-ararkenmusluman-oldu
Gerçekler insanlara bakarak bulunamaz, kaynaklara inilerek bilimsel
ciddiyetle kaynaklarından araĢtırılır. Bu papaz da böyle araĢtırma yapmıĢ ve
gerçeklere ulaĢmıĢtır.
Yusuf Ġslâm da ilkin hatâ bulmak için Kur‟an‟ı incelemeye baĢlamıĢtır.
Sonunda Ġslâm‟a teslim olmuĢtur.
Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – I: Cat
Stevans - Yusuf Ġslâm ve Yusuf Sûresi
ttp://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN
%20YÜCE%20ADIMLAR%20-%20I.pdf

-Nefis

Görseldeki sözü yazan kiĢinin, her hâlde, nefsi görmüĢ gibi bir hâli var…
Nefsin hiç iyi bir tarafı yoktur. Onun en sâdık yardımcıları, benlik, kendini
beğenmek, kibir, haset gibi huylardır.
Bu sıfatların bir veyâ bir kaçı, nefsin kiĢiye hâkimiyetinin belirtilerindendir.
184

Nefis, kükremiĢ özengisiz bir at gibidir.
Atı dizginlemek ve istenilen Ģekilde yönetmek için, binicisinin elinde özengi
ve atın sırtında da oturulacak uygun bir semer olmalıdır.
Özengisiz ve tedbirsiz biniĢlerde, kumandanın kaybolması durumunda at,
binicisini istediği Ģekilde, istediği taraflara çeker ya da onu parçalayabilir.
Dolayısıyla Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere göre nefislerine hâkim olamayanların
durumları, özengisiz çıplak yabanı bir ata binmiĢ gibidirler.
Nefislerini en iyi tanıyıp onu idâre etmesini, en iyi bir Ģekilde tasavvufçular
bulmuĢlar, özengi ile atın kumanda altına alınmasına benzer Ģekilde,
uygulamalarını çok iyi geliĢtirmiĢler, böylece nefislerini her an kontrol
etmesinde baĢarılı olmuĢlardır.
Bu Ģekilde terbiye edilen nefsin yaptığı eylemlerin sonuçlarını, bir gözü önde,
diğer gözü arkada olacak Ģekilde, boyunlarından astıkları iki gözlü heybenin
iki gözünü kullanarak temsil etmiĢlerdir.
Öyle ki, yaptıkları bir iyilik olursa, onu heybenin arka gözüne; yaptıkları bir
kötülük olursa, onu heybenin ön gözüne koyduklarını farz etmiĢledir. Böyle
bir eğitimin nefislerine yansıması Ģöyle olmuĢtur.
Heybenin ön gözü her an gözlerinin önünde olduğu için hep kötülüklerini
görmüĢler, arka gözdeki iyilikleri hiç görememiĢler, bu nedenle nefislerini
Ģımarmaktan böylece korumaya çalıĢmıĢlardır.
Nefislerine hâkim olamayanların durumu da bunun tam tersi gibidir.
Bu nefis mahkûmları, yaptıkları kötülükleri heybenin arka gözüne; yaptıkları
iyilikleri ise, heybenin ön gözüne koydukları için, her bakıĢta her an heybenin
ön gözüne koydukları iyilikleri gördüklerinden gittikçe, nefislerini daha da
Ģımartmaktadırlar.
Bunların çoğunun Halkımızı aĢağı görmelerinin nedeni, özengisiz çıplak bir
ata binenin ve atın onu istediği yere götürmesinin bir misâli olarak, çoğu
kere nefislerinin esirleri olmalarındandır.
Kin, gurur ve kibrin kaynağı iĢte böyle nefis hâkimiyeti nedeniyle kendini
beğenmiĢlikten doğmaktadır. Dolayısıyla bunlar, nefislerini tanıyamamıĢ
nefis kurbanlarıdırlar.
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Böyleleri Peygamberimiz (SAV)‟in, “Nefsini bilen Rab’bini bilir” hadîsi
gereğince, Allah‟ı (CC) ve O’nun rızâsını kazandıracak kulluk yollarını da
çoğu kere bulamamıĢlardır.
Halkımızın çoğunluğu dindar olduğu için, bu nefis mahkûmlarına çoğu kere
soğuk davranır, yeri ve zamânı geldiğinde kendini aĢağılamaktan
çekinmeyen, böylelerine pek de ısınamaz.
Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak
Görmek Ġsteyenler
http://mtemiz.com/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER
%20VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf

-Gerçek Ölçü gibi Olanı Var mı?

Hac‟cın Ģartlarından biri de Hac‟ca helâl para ile gidilmesidir. Mekke ve
Medine‟ye kâfirlerin girmesi esâsında zâten yasaktır.
186

Önce Ģu açıklamaları yapmakta fayda vardır. Her „Müslümanım‟ diyeni
mü‟min zannetmeyin, haa! Bu nedenle, yalnızca nüfus cüzdanlarında
Müslüman yazanları iyi incelemek gerekiyor.
Aslında Müslüman, geniĢ dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki Müslümanlar üç
gruptur: Münâfıklar, Fâsıklar, Mü‟minler… Müslüman dendiği zaman bu üç
gruptan biri demektir.
Münâfıklar da Amelde Münâfıklar, Îtikatta Münâfıklar ve kezâ Fâsıklar da
Amelde Fâsıklar, Îtikatta Fâsıklar diye ikiĢer gruba ayrılırlar.
Îtikatta Münâfıklar ile Îtikatta Fâsıklar, iĢin gerçeğine inildiğinde, kâfir
sıfatını almıĢ olanlardır.
Kâfir olan Münâfıklar, Cehennem‟de gayrimüslim kâfirlerden daha derin
azap çukurlarında ağırlanacaklardır.
Müslümanlar içinde gıpta edilen grup Mü‟minlerdir. Mü‟min demek, îmanı
olan ya da îmanını muhafaza edip korumuĢ olan Müslüman demektir.
Cehennem Ve Cennet‟ten Ne Haber?
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
&ved=2ahUKEwjN_8O4kfzeAhUlhaYKHRB1CQoQFjAAegQICRAC&url=h
ttp%3A%2F%2Fmtemiz.com%2Fbilim%2FCEHENNEM%2520VE%2520CE
NNET%25E2%2580%2599TEN%2520NE%2520HABER.docx&usg=AOvVa
w3xG3GyabW-0XAtPYOmaCmI
(Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎM
ETĠ.pdf
Bu bilgiler çerçevesinde, her Hac‟ca giden, orada Dünyâ‟daki Müslümanlar
arasından süzülüp gelen gerçek Mü‟minlerin topluluklarını görünce daha
baĢka olmaktadır. O Mü‟minler arasında hiç bir zaman nezâketsiz birini
göremezsin…
Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri
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http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠK
LERĠ.pdf
MaĢallah, hepsinin de çok nâzik, kibar olduklarını; haram ve helâl olanlara
ve insan haklarına çok duyarlı olduklarını her an müĢâhede ediyorsun
orada... “Mü‟min, elinden dilinden ve kendisinden emin olunan kiĢidir”
hadîsinin tahakkûkunu, ancak tam anlamıyla Hac‟da görebiliyor, insan…
Allâhü Teâlâ‟nın, “Müslümanlara para yedirmem” diyen bir kimsenin, gerek
malının kalitesinden ve gerekse niyetlerinin bozukluğundan dolayı, oraya
lâyık olmadığını, daha iyi, bildiğini düĢünüyorum.
Daha esastan düĢünmek gerekirse, Ġslâm Ve Kültürümüz‟e göre, Dünyâ‟daki
bütün mal ve mülkün gerçek sâhibi Allâhü Teâlâ‟dır (El-Melik).
Allâhü Teâlâ, mal ve mülkü insanlara geçici olarak dağıtmıĢtır ki, onların
bunları, bildirdiği usullere uygun olarak, kullanıp kullanmadıklarını
denetleyip, ona göre onları imtihan edebilsin. Ve kendi durumlarını bu
Ģekilde kendi öz irâdelerinin fonksiyonları cinsinden raporlaĢtırsın; böylece
akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıp-kullanmadıkları, delilleriyle,
ortaya çıksın.
Sonuçta Allâhü Teâlâ, böylece, akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıpkullanmayanlara adâleti gereğince bir karĢılık vermektedir. Mal ve mülk,
sonunda yine Allâhü Teâlâ‟ya kalacaktır.
Sizin anlayacağınız insan, mal ve mülk karĢısında, Kimyâ‟da kullanılan, bir
katalizör gibi, iĢ görmekte, akıl ve özgür irâdesini, daha önceden bildirilen
müeyyideler çerçevesinde, iyilik-kötülük târifi için kullanıp kullanmamasına
göre, ya mükâfatlandırılmakta ya da cezâlandırılmaktadır.
“Müslümanlara para yedirmem” de bir özgür irâde meselesidir. Mal ve mülk
karĢısında, bunların helâl olarak kazınılıp kazanılmamasına göre, oynadığı
katalizör oluĢun karĢılığı ortaya çıkacaktır. Daha doğrusu Allâhü Teâlâ mal
ve mülkü, insanın akıl ve özgür irâdesiyle kazandığı katma değerini ortaya
çıkarmak için vermektedir.
Kazanılan para haramsa Hac’cı yapsa bile, o Hac zâten kabul edilmez.
Kazanılan para helâl olsa bile, kiĢinin niyeti bozuk ya da o kiĢi münâfık ya da
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fâsık ise böyleleri de muhtemelen Hac’ca öz irâdeleri ile gitmezler, böylece o
nîmetlerden faydalanamazlar. Mesele, bilenler için bu kadar basittir…
“O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranıĢ
bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağıĢlayandır
(Mülk Sûresi, âyet 2)”

İçteki Hâinlerimizi Dıştan İyi Yetiştirmişler!

Sonuç îtibâriyle, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” vecizesine varıyoruz.
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Batılılar, bu bilgisizlik zayıflığımızı, tezden keĢfederek, bizi can
damarımızdan vurmuĢlardır.
Lozan AnlaĢması‟ndan sonra Avam Kamarası‟nda, “Türklerin istiklâlini
niçin tanıdınız?” diye yükselen îtirazlara karĢı, Ġngiliz Murahhas Heyeti
Reisi Lord Gürzon‟un verdiği cevap çok anlamlıdır, değil mi?
Gürzon îtirazlara 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.”

Ġnönü‟yü iyi yetiĢtirmiĢler, öyle değil mi?
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Evet, evet içimizdekileri çok iyi yetiĢtirmiĢler… Ve de Milletimizi, ne yazık
ki, çok iyi aldatmıĢlar!
Bu maddî ve mânevî tahribât, uzun yıllar plânlı bir Ģekilde içten ve dıĢtan
yürütülmüĢ ve hâlâ da yürütülmeye çalıĢılmaktadır. Yalnız bugün Yeni
Türkiye‟de kafalarına denk gelecek etkin hâinleri pek bulup da, Millet Ve
Memleketimizi istedikleri gibi yönetip zenginlik ve imkânlarımızı, Eski
Türkiye‟deki gibi, sömüremedikleri için, içimizdeki mevcut beceriksiz
hâinlerle birlikte o kadar hırçınlaĢmıĢ bir durumdadırlar ki!

Soros denen sömürgeci bu değil mi?
GeçmiĢteki iĢtahlarını her hatırlayıĢlarında ağızlarından akan salyalar,
eskisi gibi sömürememekten doğan eksiklikle boĢa akınca, akıllarına
gelenleri söylemekten ve homurdanmaktan doğan hırçınlıklarının neye mal
olacağını dahî hesap edemez oldukları canavarca davranıĢlarını
hatırlatmakta ve sergilemektedir, âdetâ!
Bu kadar mı? Elbette hayır!
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Milletimizi de topyekün dönüĢtürmek için de akıl almaz iĢleri de
yapmaktan geri durmamıĢlar, aĢağıdaki görselin tetikledikleri gerçeklerde
görüldüğü gibi…

Kendi akıllarınca dıĢarıdan bozucu (damızlık) takviyesi de yapmıĢlar,
görüyorsunuz ya!
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-Bilimsellik Ve Kavramların Netleşmesi

Ġnsanlık kelimesi insana, ilk duyulduğu zamanlarda, teorik muğlak bir
kavrammıĢ gibi gelir / geliyor. Ama bunun içerdiği ulvî değer, meselâ ancak
gözle görülebilir, bilimsel olarak, algılandığında anlaĢılır / anlaĢılabiliyor…
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Günümüzde cumhuriyet, Atatürk, Atatürkçülük, demokrasi, demokrat, insan
hakları, barıĢ ve özgürlük gibi kelimeler, daha çok ikiyüzlülükleri, örtmek
için kullanılır hâle gelmiĢ bulunuyor… Resimdeki durum da böyle bir
kamuflajı akla getiriyor… Ama iĢin esâsına inilirse aslında bu resim ve resim
gibiler insanlık kelimesinin, ifâde ettiği duygunun yüzde yüz bilimsel olarak
ispat edilmesine yaramaktadır.
Resmin üst kısmındaki kiĢi ve / veyâ kiĢi gibilerine, ‟demokrat diyenler‟in
sözleri, aslında diyenlerin ikiyüzlülüklerine bir gönderme olarak
yorumlanabilir / yorumlanmalıdır!
Bunun yerine resmin üst ve alt kısmındaki bu iki resmin tasviri için, “Bunlar
elbette ki, yöneticilerimiz arasındaki „insanlık duygusu‟nun bilimsel
ifâdelerinin yansımalarından ibârettir.” demek daha uygundur.
Demek ki, bilimsel sonuca göre insanda, „insanlık duygusu‟ gidince, insan
böyle kazık gibi sertleĢip duygusuzlaĢmaktadır, öyle ya...

-En Koyu Düşmanlık Hangisidir?

Bu resim, en koyu düĢmanlığın Ġslâm DüĢmanlığı olduğunun bir belgesi gibi
geliyor, insana…
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Mehmet Akif ERSOY‟un oğlu Emin Ersoy, askerlik görevi yaptığı sırada
koğuĢtaki arkadaĢlarına Kur‟an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle Askerî
Mahkeme‟ye verilir.
ââââ
Bu Kara Bahta GözyaĢı mı Dayanır? „Kim kime Dum Duma
http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20GÖZ%20YAġI%20
MI%20DAYANIR.pdf

--Kamufle Edici Kavramlar

Resmin üstündeki mesajı okuyunca Ģu soru aklıma geldi. ġimdi ben de
soruyorum. Söyle ki:
Sizlere çok önemli bir sorum var, bilin bakalım bu nedir?
Her türlü kânunsuzluğu ve yanlıĢ eylemi, normalleĢtirecek afsunlu modern
bir söz ya da kelime söyleyebilir misiniz? Elbette söylerim, efendim! ĠĢte o
kelime:
“Demokrasi”, … Yalnızca bu mu? Daha?
Meselâ, insan hakları, barıĢ, özgürlük… Yetti mi? Hayır yetmedi, daha?
Cumhuriyet, Atatürk…
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-Orta Okul ve Lise Birincisiydim Ama…

Bunları Ģimdi öğrenince ancak “özel olarak câhil yetiĢtirilmiĢ” olduğumuzun
bilimsel algılamasına kavuĢmuĢ bulunuyorum, o kadar…
Bendeniz güyâ Orta Okul ve Lise Birincisiydim. Ama bunlardan hiç
haberimiz olmadı! Üstelik Târih dersim dâhil bütün notlarım normalin çok
üstünde “Pekiyi” olmasına rağmen… Ha Ģimdi aklıma geldi, iĢin doğrusu…
Evet, evet doğru, bizlere Orta Öğretim‟de hep Roma ve Yunan Târihi
okutmuĢlardı… Demek ki, “Pekiyi”leri hep onlardan almıĢım! Üstelik bu iyi
notlar sâyesinde Lise‟de de tek TÜBĠTAK bursiyeri bendim…
http://mtemiz.com/
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http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu birinciliklerin, Roma ve Yunan Târihi gibi faydasız bilgilerin göstergesi
oluĢundan duyduğum üzüntüyü anlatamıyorum, Ģimdi… Bizlere boĢuna kürek
çektirmiĢler, evet boĢuna!
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-Ey Asker, Eski Türkiye‟de Olsaydı, Hâlin Nice Olurdu!

Yukarıda gördünüz ya, Eski Türkiye‟de Kur‟an yüzünden, hayâtı karartılmıĢ
olan Mehmet Akif ERSOY‟un oğlu Emin Ersoy‟un, baĢına gelenleri…
199

Askerimizin elinde Kur‟an‟ı görünce, ister istemez bunları hatırladım da, bu
yüzden söze girdim, yine…„Biz her Ģeyi çift yarattık‟ âyeti gereğince,
yaĢamdaki iki adet hak ve bâtıl sayfasından yalnızca bâtıl sayfasına yapıĢıp
kalanlar, dikkat ediniz! Sizlerin, “Ameller niyete göredir” Ġslâmî düsturunu
(kânunu) iyice anlamanız gerekli, zannediyorum… Bu ancak sizin
menfaatinize olacaktır. Ġsterseniz, Özgür Ġrâde‟den baĢlamak sizler için daha
faydalı olacaktır. Hani, bir Özgür Ġrâdemiz var ya… Sizler, nefislerinizin
hatırı için, hep onu çok zikredersiniz… ĠĢte ondan…
Ġnternette birisi özgür irâdeyi, “Her türlü zorunluluktan,
mecbûriyetten, kısıtlamalardan, sınırlardan, baskılardan, korkudan,
Ģüpheden arınmıĢ varlık hâli içinde insanın, kendisi ile ilgili karar alabilme
ve bu kararı uygulamaya koyabilme yetkinliğine denir.” Ģeklinde
tanımlamıĢ29…
http://pozitifdonusum.com.tr/848/ozgur-irade-nedirĠnsanın bireysel bütünlüğünü ve bilincini istediği gibi kullanabilme
imkânının ve bağımsızlığının bir ölçüsü sayılan, özgür irâde hakkı, belli bir
süre için, Allâhü Teâlâ tarafından, yalnızca her bir kuluna verilmiĢ olan, bir
kiĢilik hakkıdır.
Bu hak, tanımından da anlaĢılacağı üzere, bir baĢkasına
devredilemeyeceği gibi, bir baĢkasının özgür irâdesine de karıĢılamaz…
Tanımı gereğince de, görülüyor ki, özgür irâdenin kullanılmasının
sonuçlarından da, yalnız ve yalnızca, o özgür irâdenin uygulayıcısı olan,
sâhibi sorumludur.
Allâhü Teâlâ, özgür irâdeyi ve onun kullanılma hak ve
sorumluluğunu, yalnızca, onu verdiği her bir kulunun istek, arzû ve irâdesine
bırakmıĢtır.
Yaratıcı Allâhü Teâlâ, böyle bir bağımsızlık hakkını baĢka hiç varlığa
tanımamıĢtır. Örneğin, hayvanların davranıĢ ve irâdelerini, içgüdü adı
altında programlayarak, beyinlerine yerleĢtirmiĢ, her bir hayvan, davranıĢ ve
görevlerini, bu program çerçevesinde sürdürmektedir. Hayvanlar, insan gibi,
,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://pozitifdonusum.com.tr/848/ozgur-irade-nedir-, En Son
Erişim Târihi: 31.05.2016.
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özgürlüğü elinde olmadığı için, davranıĢ ve görevlerinden de sorumlu
değildir.
Ama tekrarlamak gerekirse, temel davranıĢ kuralları olarak, kısaca,
Doğru (Hak) ve YanlıĢ (Bâtıl) alanlarında belirtilmiĢ olarak, peygamberlerle
insanlara bildirilmiĢ olan, temel davranıĢ ve görevlerinin icrâ edilmesi
husûslarında insan, özgürlüğünün bedeli karĢılığında, vakti geldiğinde
Allâhü Teâlâ tarafından, hesâba çekilip, imtihan edilecektir.
Ama tekrarlamak gerekirse görevlerinin icrâ edilmesi husûslarında,
kısaca, insanlara bildirilmiĢ olan,
Doğru (Hak) ve YanlıĢ (Bâtıl) alanlarındaki temel davranıĢ
kurallarının, özgürlüğün bedeli karĢılığında uygulanıp uygulanmadığı
konularında, her bir insan, vakti geldiğinde Allâhü Teâlâ tarafından hesâba
çekilip, imtihan edilecektir.
Sonuç olarak insana, Doğru (Hak) ve YanlıĢ (Bâtıl) alanlarında belirtilmiĢ
olan, hususlarda iĢlenmiĢ olan iĢlerden, imtihan edilerek, sınav sonunda
kazandığı, puana göre, karĢılık verilmesi, bunun sırf kendi isteğiyle, özgür
irâdesini ne Ģekilde kullandığının bizzat karĢılığı olduğunu, burada bir kere
daha tekrar, önemle söylemek gerekiyor.
Allâhü Teâlâ tarafından Doğru (Hak) ve YanlıĢ (Bâtıl) alanlarında
belirtilmiĢ ve insanlara bildirilmiĢ olan, temel davranıĢ ve görevler
arasından, insanın, kendi arzû ve isteğiyle seçerek, bizzat özgür irâdesiyle,
kalbinde yapmayı (icrâ etmeyi) düĢünmesine, niyet etme ya da niyet etmek
diyoruz.
Ġsterseniz, burada biraz da insanın (kiĢinin-benliğin) Özgür
Niyetinden bahsedelim:
Ġnsan (KiĢi-Benlik), gönül, nefis ve beyin olmak üzere, önemli üç
merkeze sâhiptir.
Ġnsan (KiĢi-Benlik) tarafından icrâ edilen, hak alanındaki iyi ya da
bâtıl alandaki kötü amellerin her birinin icrâ edilmesinin (yapılmasının)
sürdürülüĢünün ilk aĢamasında, niyetin bizzat insanın (kiĢinin) özgür irâdesi
ile kurulması gelmektedir. DüĢünsenize bir kere, niyet edilmeden, bir iĢ
yapılamayacağını!
Demek ki, hak alanındaki iyi ya da bâtıl alandaki kötü amellerin her birine
iliĢkin olarak, gerek fikrî bir düĢünce ya da bir iĢin ilk baĢlangıcı, bizzat,
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özgür irâde ile kurulan, bir niyete dayanmaktadır. “Ameller, niyete bağlıdır”
hadisinin önemi Ģimdi, böylece biraz daha ortaya çıkmıĢ bulunuyor, değil
mi?
ĠĢte Kur‟an, insanın, özgür irâdesi ile niyet edip belirlediği her türlü hak
alanındaki iyi fikir, Ģey ya da olayları ya da bâtıl alanındaki kötü fikir, Ģey ya
da olayları açıklamak üzere, Allah tarafından sevgili Peygamberi (SAV) ile
gönderilen davranıĢ usullerini açıklayan mûcizevî bir eserdir.

-Asıl Lâiklik İslâm‟da Bulunuyor…

Eski Türkiye‟den bildiğimize göre, Ġnönü Zihniyeti Ģimdiye kadar, her tarafa
heykel dikerek, dağa taĢa “Laiklik” yazarak, meselâ Ġzmir‟deki Ģu çamurun
çiğnenmeyeceğini / olmayacağını zannediyordu.
Resimde lâiklik kelimesini gördüm de, asıl lâikliğin Ġslâm‟da bulunduğu
aklıma geldi…
Evet, asıl lâiklik Ġslâm‟da bulunuyor… Biliyorsunuz ya, Târih‟te ilk kez
Fransa‟da uygulanan lâikliğin amacı dinsizlik değil, “devlet iĢleri ile dinin
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kendi alanlarında bağımsız” olmasıydı. Buna göre devlet din iĢlerine
karıĢmayacaktı. Aynı zamanda halka hizmet açısından, bu özgürlüğün de
koruyucusu olacaktı. Yâni lâiklik din düĢmanlığı yapmak değildi. Ama
Fransa‟da bu Ģekilde anlaĢılan lâiklik Cumhûriyet Dönemi‟nde Ġnönü
Zihniyeti tarafından “tam ve mutlak bir Ġslâm DüĢmanlığı” olarak algılanıp
uygulanmıĢtır.
Hâlbuki Ġslâm‟da Kâfirûn Sûresi‟nde âyetlerle bildirilen lâiklik kavramı nasıl
geçiyor, bakınız:
1- De ki: Ey kâfirler,
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz…
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza…
5- Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz…
6- Sizin dininiz size, benim dinim bana!
Bu tam bir din özgürlüğü tanımı değil mi? Bunu hele bir düĢününüz!
Üstelik “Ġslâm düĢmanlığının istenildiği gibi uygulanması için”, öyle
zannediyorum ki, bilinçli olarak, Ġnönü Zihniyeti‟ne iliĢkin bu lâikliğin, iki
kelimelik olsun, bir tanımı bile yapılmamıĢtır.
Bu nedenle bu Zihniyet, onun „dindıĢılık‟ Ģeklindeki kelime anlamına
dayanarak, Ġslâm‟la, Müslümanlarla ve Müslümanlıkla mücâdele etme
yolunu seçmiĢ, her türlü Ġslâmî faaliyetleri yasaklayarak, Milletimize yıllarca
zulmetmiĢlerdir. Aslında Eski Türkiye‟de „lâiklik‟, tam bir Ġslâm DüĢmanlığı
ya da Ġslâm KarĢıtlığı‟ydı,
Ġslâm KarĢıtlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf
Bu noktada bir örnek vermek de mümkün… Meselâ Cemal Güncal adlı bir
vatandaĢımızın çocukluğunda Ġnönü Dönemi‟nde baĢından geçen olayı
burada bir örnek olarak verebiliriz.
ġimdi Ġnönü tarafından Kur‟an ve Ezan‟ın yasaklanmasını Cemal
Güncal‟ın ağzından dinleyelim:
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“8 yaĢında hafızlığa baĢladım. Sık sık ev basılıyor… Kur‟an-ı Kerîm
bulundurmak en büyük suç… Bir elif cüzü bulunduysa vay hâline!”
“Korkudan evde ders çalıĢamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer
yaptılar. Orada Kur‟an‟a çalıĢıyorum…

Cemal Güncal30
Bir baktım, bir onbaĢı ve iki jandarma beni bulmuĢlar…
“Çabuk git babanı çağır” dediler. Gittim, babamı getirdim. OnbaĢı
babamı sakalından tuttu, elimdeki Kur‟an‟ı aldı. Babamın kafasına kafasına
vurmaya baĢladı...
“(Babam 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 Kitabımı rahat rahat okuyayım diye…”

30

http://www.yalanyazantarihutansin.org/tarih/kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi-h2788.html
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“KeĢke bu harplere girmeseydim de Ģimdi Kur‟an‟ıma, dinime küfreden
Bulgar piçidir deyip kendime teselli verirdim.”
“Alıp götürdüler babamı…”
ġimdiye kadar Batılıların ve masonların keyifleri uğruna, câhil ve sâhipsiz
bırakılmıĢ ve içlerinden büyük devlet adamlarımızın bile çıkması mümkün
olabilecek olan, gerek sağda ve gerekse solda asılan, pırlanta gibi
gençlerimizin telef edilmelerinin ve bugünkü bâzı insanlarımızın
dünyâlaĢarak gittikçe azgınlaĢmalarının temelinde de ayrıca, bu Ġslâm
KarĢıtlığı‟nın önemli yeri olduğu unutulmamalıdır!

-Hiç Başbakan Abdest Alıp Namaz Kılar mıymış…

Bir bilim adamı olarak, 1970‟li yıllardan beri ayrıca Ġslâm Ve Kültürümüzü
öğrenmemiĢ olsaydım, elbette ki, Ģu anda çoğu Ġnönü Zihniyeti mensupları
gibi, “Hiç BaĢbakan abdest alıp namaz kılar mıymıĢ?” nakaratını
haykırırcasına ben de tekrarlayıp durabilirdim…
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Ama 1960‟lı yıllardan berisini yaĢamıĢ olan, Elektromanyetik Alanlar
Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda bir bilim adamı ve emekli bir
öğretim üyesi olarak, elhamdülillah ki-yâni Allah‟a teĢekkür ediyorum ki- Ģu
anda dünyâlaĢıp canavarlaĢanlarla mü‟min Müslümanları ve de gerçek
insanlığı gâyet iyi biliyorum… Yine Hamdolsun!
DünyâlaĢanlarda baskın olan bozuk çevreye ya da bozuk kültürel
hayâta uyma meyli doruktadır. O yüzden dünyâlaĢanların büyük bir yüzdesi,
çok yüzlü, en az, ikiyüzlü olur...
Önceleri beni Maocu zanneden doçent bir bayan hocam vardı.
Müslüman olduğumu anlayınca, hayret ve ĢaĢkınlığı gittikten sonra:
“Ben Müslüman çevrede Müslüman görünürüm, diğer çevrelerde de
onlardan görünürüm. Hani, siz ne diyorsunuz, ölürken okuyorsunuz ya…
ĠĢte, ölmek üzere iken, onu okursun, olur biter…” demiĢti.
Ben o zaman yalnızca, ĢaĢkın ĢaĢkın, hocayı dinliyor, ancak içimden
kendi kendime, “Bu Hoca Ģu anda hatırlayamadığı, „EĢhedü…‟yü, acabâ, o
ölüm sarhoĢluğu içinde iken nasıl hatırlayacak?” diye düĢünüyordum…
Demek istediğim Ģu ki, Ġnönü tarafından baĢlatılan Ġslâm DüĢmanlığı
neticesinde dünyâlaĢmıĢ insanlarımızın çoğunluğu, içte bu tür bir aklî yokluk
ve bunalım içinde Ģahsiyetsiz, milliyetsiz olarak, günümüzün en fikir
fukaralığı zemininde bulunurlarken; mü‟min Müslümanların en göze çarpan
özellikleri, oldukları gibi görünmeleri ya da göründükleri gibi olmaları,
bunun bir sonucu olarak da, inandıkları gibi yaĢamalarıdır.
Ama Ģunu açıkça söylemek istiyorum ki, Dünyâ‟nın bu kadar hızlı dönerek,
bugünkü bereketli günleri göreceğimi hiç düĢünmemiĢtim, geçmiĢte… Bu
nokta da çok önemli, bence!
“Her gün yeni bir gün doğuyor” derlerdi; bunu da Ģimdi, tam
anlamıyla, idrak etmiĢ oluyorum…
“Bâtıl zihniyet nazarında hiç BaĢbakan abdest alıp namaz kılar mıymıĢ”
ĢartlanmıĢlığına karĢı, gerçekten özgürlüğü yaĢayan mü‟minlerin vicdanlı
düĢüncelerine doğru dönüĢüm ne kadar güzel!

-Rahmetin Sırrı
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Peygamber (SAV) Efendimiz, “Eğer süt emen çocuklar, beli bükük yaĢlılar,
otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azâp sel gibi gelirdi” buyururdu. Bir
de bu hayvancağız çok güçsüz duruma, görüyorsunuz ya!
Evren ve Dünyâ‟yı ayakta tutan sevgi ve merhâmettir. O da yalnızca tam
anlamıyla, yâni Allâhü Teâlâ‟nın istediği Ģekilde, mü‟min Müslümanlarda
yâni îmanlı Müslümanlarda bulunur. Dikkat ediniz, yalnızca Müslüman
demiyorum, mü‟min Müslüman diyorum. Aradaki farka dikkat ediniz! Çünkü
yalnızca Müslüman sözünü kullansam, bunların içinde Cehennem‟de
kâfirlerden daha derin yere girecek olan Münâfıklar da var.
Bunun için mü‟minler yâni îmanlı Müslümanlar, Evren ve Düyâ‟nın
sigortasıdırlar…
Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟,
Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf
Mü‟mine Can Kurban Da…Yazık ġu Münâfıklarla Kibirlilere!
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠNE%20CAN%20KURBAN%20DA%20YA
ZIK%20ġU%20MÜNÂFIKLARLA%20KĠBĠRLĠLERE.pdf
Îman‟ın Ve Ġslâm‟ın ġartları, Müslüman, Münâfık Ve Mü‟min Kime
Denir?
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.p
df
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Târihî Münâfıklardan Ġbretli Sayfalar
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLARDAN%20ĠBRETLĠ%
20SAYFALAR.pdf
BaĢ Münâfık‟tan Bir Sahne
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20MÜNÂFIK‟TAN%20BĠR%20SAHNE.pd
f
Îman Testi, Bilimsel Ve Mantıksal Açıdan Îman, Münâfıklık Ve Yalan‟ın
Formülü,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ.pdf
Demek ki hayvanlar da Yeryüzü‟ne inen rahmet ve bereketin sebepleri
arasında bulunuyorlar…

-Hizmetin Fazîleti Ve Bereketi

Ġslâmî Istikâmetin bereketi...
Ibâdetler içinde en faydalı nâfile ibâdetlerden biri de, insanlara hizmet
etmektir.
ĠĢte Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak için niyet de temiz ve samîmi olunca
görüyorsunuz, bereket de zincirleme olarak eklenip eklenip geliyor… Bu
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istikâmet ve bu niyet içinde çok da çalıĢıldığı zaman, baĢkaları gibi, sırf
bozgunculuk ve nefisleri uğruna iktidarı elde etmek için kan dökmeyi göze
alacak kadar gözü kararmıĢlara Allah (CC) daha fırsat verir mi?
GeçmiĢte aylarca ya da bâzen yıllarca süren hükümet krizleri yaĢayan bu
Millet, dünyâlaĢmıĢ yöneticilerin bereketsizliklerini de görmüĢ bulunuyor,
artık…
BaĢbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Ġslâm Ahlâkı Farkı, ĠĢte Bu!
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20AHLÂKI%20FARKI,%20ĠġTE%20B
U.pdf

-Batının Mânevî Ajanları

Uğur Mumcu‟nun resimdeki sözleri, “aydın” kelimesini ister istemez
hatırlatmıyor değil…
Vatansever olmak ayrı bir üstünlüktür ama Ģu aydın denen “karanlık
kimselere” ne demeli! Hee, ya!
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Bunlar güzelim „aydın‟ kelimesini de öyle pislettiler ki! Ġnsan kelimeyi
duyunca o kadar “tiksinti” duyuyor ki, bu günlerde! Gel sen Ģimdi, Attila
Ġlhan‟ı hatırlamadan geç bakalım, geçebiliyorsan, hadi!
„Batının mânevî ajanı‟ olarak Türk aydını
https://www.star.com.tr/kultur-sanat/batinin-manevi-ajani-olarakturk-aydini-haber-1064351/
Bu ajanları Attila Ġlhan gerçekten isâbetle teĢhis etmiĢ!
“Türkiye‟nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10‟udur. …Türk
aydını dediğimiz kiĢi, Batının mânevî ajanıdır. ġimdi aydınlar, haysiyetten
önce banka hesâbına dikkat ediyorlar… Türkiye‟de basın Türk değildir,
çünkü Türk basını Türkiye‟nin çıkarlarını korumuyor. Türkiye‟de özel
kanallar özgür değildir, çünkü özel kanallar sermâye kanalları olmuĢtur.”
Attila Ġlhan‟dan ġok Açıklamalar : “Türkiye‟nin Yüzde 10‟luk Hain
Kontenjanı Var”
http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalarturkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjani-var-117631/

Attilâ Ġlhan

-İkiyüzlülük Ve Kurnazlıklar
210

Son asırda düĢmüĢ olduğumuz durumlardan biri de, konuĢulanlardan,
okuduklarımızdan hiçbir Ģeyi anlamayacak durumlara düĢmemizdir. Öyle ki,
biyolojik ve ideolojik sosyal yığınlar hâline dönüĢmüĢ durumdayız. Bunun
nedeni de, samîmiyeti kaybedip ikiyüzlülük ve kurnazlıkları benimsemiĢ
olmamızdır. Nitekim:
“Modern hayâtın yegâne yoksun tarafı kurnazlığın zekâ sayılmasıdır” ya da
“Sözü anlamak, konuĢulandan bir Ģey çıkarmak değil, konuĢan ne diyorsa
yalnız onu anlamak, ondan baĢka bir Ģey anlamamak, anlamak sanâtının en
yüksek basamağıdır” demiĢ sözün sâhipleri…
Hatâları da yalnızca çalıĢan insanlar yapar… Hatâdan kaçınmanın en
garanti uç (aĢırı) noktası, çalıĢmamaktır…
Samîmiyetsizliği kazanıp ikiyüzlülüğü benimseyince, tabiatıyla, görüĢ açıları
otomatik olarak değiĢiyor… Çünkü bu kaçınılamaz bir kânundur. Bilimsel bir
sonuç olarak, “KiĢiler, düĢüncelerinin birer fonksiyonudur.”… Diğer bir
bilimsel sonuç da, “Sosyal çevrenin kiĢinin DNA‟ını değiĢtirmesidir”… Onun
için Peygamberimiz, “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir” demiĢtir.
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Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nur, Beyinden Yayımlanan Dalgaların
Mâhiyeti
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20V
E%20NÙR.pdf
Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf

ġimdi bu gerçeklerin ıĢığı altında:
Yukarıdaki görseli hazırlayanlar gibi aĢırı birisi olsaydım, yöneticilerimiz
tarafından geçmiĢte yapılmıĢ hatâ ve piĢmanlıkların çarıpıtılarak
sloganĢtırılmak sûretiyle sunulmsının güyâ yanlıĢlığını, yine güyâ Kültürel ve
Ġslâmî açıdan açıklayıp onlara, cevap vermemin Ģimdi çok kolay olduğunu
biliyorum... Ama bereket versin ki aĢırı biri değilim, hamdolsun!
Ama bunun, ideolojik ve / veyâ R-Kompleks ya da Amigdala hastalıklı
beyinlere, bir fayda vermeyeceği bilgi ve tecrübesine de yaptığım
araĢtırmalarımla ulaĢmıĢ bulunuyorum.
Bunun için Ģu anda, millî değerlerimizi yalnızca ustalıklı bir Ģekilde istismar
etmesini öğrenebilmiĢ, bunun dıĢında Millet ve Memleketimize yalnızca
büyük bir yük olmaktan ileri geçemeyen, her bir gayretiyle ideolojik
saplantılardan kurtulamayan ve de sayıları gittikçe azalan bu sloganlaĢmıĢ
marijinal zihniyet için bunun, zerre kadar fayda vermeyecek, boĢ bir gayret
olduğunu düĢünüyorum... Hastalıklı beyinlere cevap vermeye değmez
dememin asıl sebebi de budur.
Ġnönü hakkında yazdığımdan dolayı rahatsızlık duyanlar ama birbirlerine
mahalle baskısı kurmakta usta olanlar gibi, bu satırları okuyarak da, bana
karĢı rahatsızlık duyanlar, aslında hastalıklı beyinlere sâhip olmasalar, bu
rahatsızlıklarının sebebi olarak, yalnızca bâtıl gerçeklerin insana acı
verebileceğini, kendilerini gerçeklere yaklaĢtırmaya gayret göstermek
zorunda kalmaları gerektiğini aklederler ve kutuplaĢma hastalığından uzak
olurlardı…
Ama ne yazık ki bu kardeĢlerimizde, bu incelik artık kalmamıĢtır…
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Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUY
UZ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

-Yavanlık

Hangi din ki ona küsmeyeceğiz?
Bu resimdeki mesajda çok basitlikler ve yavanlıklar var…
Bir ineğe tapanlar da kendileri açısından dindardırlar. Dindar lâfı,
gerçekçilik açısından, içi boĢ bir sözdür... Çünkü her tarafa çekilebilir /
çekilebiliyor... Örneğin, kavi bir Hristiyana da, Hindistan‟da bir ineğe
tapana da, kendileri açısından, dindar denebilir / deniyor... Dindar lâfi içi
boĢ belirsiz bir sözdür, günümüzde bu nedenle...
Eğer bu resmi, Diyânet hazırlıyorsa, Ģu örnekte de görüldüğü gibi,
böyle câhilce iĢleri bir tarafa bırakarak, Ġslâm‟a uygun derin derin ve gerçek
ve bilimsel açıklamalar yapsınlar!
Bu konularda olduğu gibi, “Müslümanım” diyenlerden de öyleleri
ortaya çıkıyor ki bunlar da, örneğin Ģu, “bilimsel” sözünü kullandığım için,
tıpkı Ģu solcu Ġnönücülerin, ON- OFF anahtarının OFF konumunun
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fonksiyonuna benzer Ģekilde dıĢlamalarına benzer bir tavırla, hemen beni
öyle dıĢlamaktadırlar ki…
Bilim Ve Tahkîki Îman
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠM%20VE%20TAHKÎKĠ%20ÎMAN.pd
f
Ġdeoloji Ve Slogan KuĢağı,
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0DEOLOJ%C4%B0%20VE%20SLOGAN
%20KU%C5%9EA%C4%9EI.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Neden?
Bunun nedeni, bu tür Müslümanların, ilim ve bilimin değerine gerçekten
vâkıf olamamaları, çağın münevver (gerçek aydını), mü‟min Müslümanı
olamamalarıdır. Bunlar, bu tür davranıĢlarının, Hz Ali (RA) Efendimiz‟in
“Çocuklarınızı yaĢadığınız çağa uygun olarak yetiĢtiriniz” sözünden bile
habersiz olduklarını bilmiyorlar…
Hâlbuki ufak bir merakları olsa, bugünkü anlamda Tıp, Matematik, Fizik,
Kimyâ, Asronomi gibi konuları Ģimdi bir de aĢağıda e-mail adresleri verilen,
yazılarda incelenmiĢ olduğu gibi, Ön Rönesans Dönemi‟ni de incelerler!
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟
NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟
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
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http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟
NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf
Bu noksan Müslümanlar, Fen Bilimleri‟ni ifâde eden, bilim kelimesinin,
Allah‟ın (CC) „El-Ġlmü‟ sıfatının Türkçe söylemi olan, ilim kelimesinin maddî
cephesi olduğunu da bilmiyorlar. Bu nedenle böyle câhiller, çoğu kere bilim
kelimesini kullanan, Müslümanlardan ya da bilimle meĢgul olan profesör,
mühendis, bilim adamları gibi gerçek münevver (gerçek aydın) kimselerden
hoĢlanmazlar/ hoĢlanmıorlar... Bunlar da tıpkı Ġnönü zihniyetindeki solcular
gibi, yalnızca siyah ve beyaz renkleri olanlar gibidirler…
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
Bu davranıĢları onlarda, solcular gibi, ara renklerin, ara ölçülerin
olmadığını, siyah ve beyaz gibi, yalnızca iki renge sâhip olduklarını
gösteriyor. Beyaz renge girenleri, sanki „ON-Açık‟, siyah renge girenleri ise,
„OFF-kapalı‟ anahtarın fonksiyonuna benzer olarak, ya kabul ya da ret
etmektedirler.
Konuyu bizzat yaĢadığım için biliyorum, bu kafa yapısı, bu tip
Müslümanlarda da var, ne yazık ki...
Netice olarak, „bilim‟ kelimesi, ilim içinde bulunan kavramların, örneğin
Kur‟an‟daki bâzı kavramların bilim tarafından deneylenerek genel olarak
beĢ duyu organlarımızla algılarımıza sunulmasıdır. Yâni bunların, akıl ve
mantık yoluyla insanların tarafından algılanabilecek Ģekle sokulmasıdır…
YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi
Bir ġey Olabilir mi?
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠ
ST%20MĠ%20%20OLMUġ.pdf
Bu resimde çok basitlikler ve yavanlıklar var, demiĢtim ya…
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“Kendini dindar olarak tanımlayan kiĢilerin yaptıklarından dolayı,
sakın dine küsmeyin” sözü bence çok derinliksiz… Bunu biraz daha
derinleĢtirmek istesek bu ifâde:
“Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kiĢilerin yaptıklarından
dolayı, sakın Mü‟minlere küsmeyin” Ģeklinde olabilirdi. ĠĢte muhtemeldir ki,
anlamakta zorluk çekmeyeceğimiz derinlikte bir ifâdeye gelmiĢ bulunuyoruz,
Ģimdi… Hiç düĢündünüz mü, bu ifâdede „mü‟min‟ kelimesinin neden
kullanılmıĢ olduğunu?
Onu da açıklamak gerekiyor, burada…
Çünkü bugün çoğu Müslümanlar bile, bu inceliğin farkında değil; Ġnönü
Zihniyeti‟nin ve de bu Zihniyetin günümüzdeki tâkipçilerinin Tahribat Ve
Tahrifatı nedeniyle, hepimizin üzerinden geçirilmiĢ ve geçirilmekte olan
câhillik tırpanı nedeniyle...
ġöyle kısacık bir açıklamam, burada istenen maksadı sağlayacaktır.
Münâfıklar da, Mü‟minler de „Müslüman‟ kavramının içinde
bulunmaktadırlar... Müslümanlar içinde Ġslâmî ve Ġstikâmet açısından Allah
(CC) rızâsı için çalıĢanlar yalnızca Mü‟minlerdir.
Îman‟ın Ve Ġslâm‟ın ġartları, Müslüman, Münâfık Ve Mü‟min
Kime Denir?
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN‟IN%20VE%20ĠSLÂM‟IN%20ġARTLARI.p
df
Mü‟mine Can Kurban Da…Yazık ġu Münâfıklarla Kibirlilere!
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠNE%20CAN%20KURBAN%20DA%20YA
ZIK%20ġU%20MÜNÂFIKLARLA%20KĠBĠRLĠLERE.pdf
Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZ
ELLĠKLERĠ.pdf
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-İstikâmet Basîreti-Boş Gönüllerin Tehlikesi

Ġnönü‟nün mânevî Tahribat Ve Tahrifatı nedeniyle, Halkımız dinini
çocuklarına, yer altlarında ve merdiven altlarında, denize düĢen yılana
sarılır cinsinden, metotlu ve metotsuz bir Ģekilde, ne idüğü belirsiz ya da
belirli kiĢi ve odaklarla, öğretmeye kalkarsa, sonuçta, bugün ortaya kırk
türlü Atatürkçülüğün çıkması gibi, iĢte böyle, o kadar çeĢitli “islâmlardinler” de çıkar / çıkmaktadır, çıkmıĢtır da... Bu ortam için de esasta bizler
gibi Erdoğan da boĢ yetiĢen kurbanlardandır, her ne kadar özel gayretlerle
öğrenme çabaları olsa bile…
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1970‟li yıllardan beri Ġslâm ve Kültürümüzü araĢtırıyorum… Buna rağmen,
Ģu hadîsi daha yeni öğrenmiĢ bulunuyorum… Olayların akıĢına bakılırsa
Mutlaka ERDOĞAN da bunu yeni öğrendi… Söz konusu hadis anlam
bakımından Ģöyle:
“Bir adamın namazı, sizi aldatmasın. Siz adamın aklına bakınız. Dirhem ve
dinarla yâni para ile olan iliĢkisine bakınız...”
Ya da:
“KiĢinin namazına, orucuna bakmayın; konuĢtuğunda, doğru konuĢup
konuĢmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup
koymadığına; dünyâ kendisine güldüğünde, takvâyı elden bırakıp
bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin, KenzulUmmal, h. No: 8435.”
“KiĢinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz
kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz, a.g.e., h. No: 8436.”
Bu eksiklik nereden geliyor?
Ġnönü ve hempalarının Ġslâm‟ı yasaklayarak, Kültür düĢmanlığı yaparak
Milletimiz‟in câhil kalma ve bırakılma sürecinin baĢlatılmasıyla hızlanmıĢ,
aynı Zihniyet’in günümüzdeki uzantıları tarafından okullarda müfredat
değiĢimine fırsat verilmemesi nedeniyle, elbette ki bu günkü yöneticilerimiz
de câhillikten nasiplerini almıĢ bulunuyorlar…
Örneğin, olumlu gördüğümüz yöneticilerimiz bu hadîse, benzerlerine ve
Kültürümüze hâkim olsalardı, böyle idârecilerimiz sâyesinde, daha niçe
felâketleri hiç görmeyecektik!
ġimdi özetlemek gerekirse:
Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ kalmıĢ
kafaları, Batılılar tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar bu
câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri, günümüzdeki HaĢhaĢîler, Taliban, IġĠD
ve Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla, her zaman, iĢtahla
ve harâretle yürütmektedirler. Ġnönü‟nün Tahribatı Ve Tahrifatı nedeniyle,
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boĢ kalan gönüllerin, böyle neidüğü bilinmez Ģeylerle, doldurulması
neticesinde:
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılması sonucunda,
konuĢmalarından tutunuz da bütün davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyin,
dünyevî ve nefsî düĢüncelerine endekslenmiĢ, bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir
günah yüzünden, her hâllerinde bilimsel „negatif dalganın‟ esiri olmuĢ;
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;
- Ġnönü’nün, “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen
ezilmesidir” Ģeklindeki belgeselleĢmiĢ sözleriyle, boĢ bırakılmıĢ gönüllerde
Kürt DüĢmanlığı‟nın temelleri atılmıĢ olduğu için, böylece mâneviyatsızlık
boĢluğu içinde bırakıldıklarından dolayı, mâneviyatsızlık nedeniyle bugün,
kolayca terörist olmuĢ, yüz binlerce Kürt çocuğunun baĢlarına gelenleri her
gördüğümüzde;
- Bizzat Ġnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, gönülleri
boĢaltılmıĢ olmasından dolayı Halkımızın önemli bir kısmının direnim ve
tepkisine mâruz kalmadan, Türkiyemizi kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi
yapmasından dolayı31, Memleketimiz‟in hâlâ muasır medeniyet seviyesine
çıkamaması ve güçsüz bırakılmasından dolayı, her fırsatı doğduğunda,
Türkiyemiz‟in karĢısına çıkarılan, her Haçlı Birliği‟ni gördüğümüzde,
bugünkü hayat memât mücâdelesinde de hep Haçlı zihniyetleriyle
uğraĢtırıldığımızı düĢündüğümüzde;
- Kültürün, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat,
Örf, Âdet ve Gelenekler olarak, bir Milleti meydana getiren, değerler yığını
olduğunun ıĢığı altında, Ġslâmî kıyımdan baĢka, ayrıca Ġnönü tarafından,
Milletimize revâ görülen, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi de
31

Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son Erişim Târihi: 29.06.2016.
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değerlendirildiğinde, bütün bu Tahribat Ve Tahrifatlar sonunda,
Milletimiz‟in Din, Târih, Dil, Bilim, San‟at, Edebiyat, Örf, Âdet ve
geleneklerinin hepsinin Milletimiz nezdinde yozlaĢtılmıĢ olduğunu da
gördüğümüzde, böylece Türkiyemiz‟in Yarı Amerikan Sömürgesi
yapılmasının vehâmetini, bugün bir kere daha, anladığımızda;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinin, Ġnönü
tarafından bu menfur plânların uygulanamamasını mümkün kılacağından
hareketle, böyle bir donamımla, sırf Vatan ve Millet için çalıĢıldığını
düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, yukarıda
bahsedildiği gibi, Halkımızın katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün
olmayacağı için, onların neslinden gelen, 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 da tahayyül ettiğimizde;
- Milletimizin gönüllerinin Kültürümüzle dolu olması hâlinde, Vatan
ve Milletimiz‟in muasır medeniyet seviyesine çıkarılması için, canla baĢla
çalıĢan, Adnan Menderes ve arkadaĢlarının 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, Milletimizin gönüllerinin ilk baĢta Kültürümüzle dolu olmuĢ
olduğunu bir düĢününüz!
Bugüne, Millet olarak, böyle bir donanımla gelmiĢ olsaydık, bugün ne
böyle bir Paralel terör örgütü ile karĢılaĢacak 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 doldurulmasının
önemini, Ģimdi anlatabildim mi bilemiyorum?
Suçlamak, yalnızca sonuçlarla olmaz, sebepleri de görmeli, değil mi?
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BoĢ Gönüllerin Tehlikesi
http://mtemiz.com/bilim/BOġ%20GÖNÜLLERĠN%20TEHLĠKESĠ.pdf
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUY
UZ.pdfÜhttp://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Batılıların metodunu Ģimdi olsun kavrayabildik mi, bilmiyorum?

Her türlü kahpeliğin bunlarda olduğunu Ģimdi olsun bilmeliyiz! Meselâ en
çok yaptıkları:
Önce ödül takarlar sonra iple asarlar! Sonra da Halkı, sizi bir diktatörden
kurtardık sözleri ile aldatırlar!
Batılı emperyalist canavarların vaad ettikleri demokrasinin bilimsel
somutlaĢmıĢ Ģekillerini de, meselâ aĢağıda verilmiĢ olan görseldeki
somutlaĢmıĢ görünümlerden de çıkarabilirsiniz.
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Örneğin, kâtil ABD‟nin Müttefiki olmak böyle bir Ģeydir unutma, iĢte!
Hattâ doğru karar metodunu öğrenmek de artık kolaylaĢmıĢtır:
AraĢtırmaya vakti olmayanlar için artık bir çeĢit doğru karar verme formülü
de vardır:

,
SomutlaĢmıĢ demokrasi görünümleri…
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Bu doğru karar verme formülüne göre, meselâ Türkiyemiz‟de Ġslâm‟dan,
dinden ve Kültürel değerlerden bahseden birisi hakkında tam karar
veremediğiniz durumda isâbetli bir sonuca ulaĢmak istiyorsanız, iĢte metot:
Batılı emperyalistlerin o konudaki fikirlerine bakınız. Ġçte sağ ve soldaki
Ġnönü zihniyelilere bakınız. Bu iki cephenin fikirleri yüzde seksen-doksan
birbiriyle uyuĢur…
Bu iki cephe, tam karar veremediğiniz durumda aynı fikirde iseler, aynı
telden ötüyorlarsa, derhal bunların fikirlerinin tam karĢıt (zıt) fikri kabul
edebilirsiniz.
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