Hayret Doğrusu! Pirenin Deve Gibi Gösterilebileceğini de
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Özet
Bu yazı, “Bilinçli olarak câhillik ve sapıklığı seçen Ġnönü
Zihniyeti mensuplarının pireyi nasıl “deve gibi” gösterdiklerinin,
hekesin kolayca anlayacağı somut ve açık bir açıklamasıdır.”
Bendeniz Ġ.T.Ü‟de öğrenciyken Devreler Teorisi Kürsü
Profesörü Tarık Özker Hoca, bize Devreler Teorisi dersine gelirdi.
T. Ö. Hoca inançsızdı, bunu da gizlemezdi. Dersler, 100-150
kiĢilik bir amfide yapılıyordu. Her derse geliĢinde, bilhassâ sakallı
olarak karĢısında beni görünce, epey bir süreyi Ġslâm Dini‟ne
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çatmakla geçirirdi. Ruh yok derdi. Bunu da amfide ders sırasında
bize anlattığı Ģu deneye dayandırıyordu:
“Bilim, deney, gözlem ve sonuçların yorumudur. Bilim
adamları, rûhun olup olmadığı hakkında Ģu deneyi yapmıĢlar…
Ölmesi yakın olan bir hastayı, her tarafı kapalı büyük bir cam
muhafaza içine koymuĢlar, bilim adamları dıĢarıdan hastâyı
gözlemeye baĢlamıĢlar. Eğer ruh varsa, orada duramayacağına
göre, camı kırıp çıkması gerekir.”
“Sonunda
bilim
adamları,
camekânın
dıĢından
gözlemleyerek (bakarak), adamın öldüğünü görmüĢler ama bir
türlü cam kırılmamıĢ...
“Sonuç:
“Demek ki ruh yok…”
Tarık Özker Hoca, anlattığı bu materyalist deneyi esas
alarak rûhun olmadığını söylerdi. Ama Tarık Özker Hoca‟nın Ģu
sözü bana da rehber olmuĢtur. O sık sık, “Hak bildiğin yolda tek
de olsa gideceksin!” derdi. Nitekim Ġ.T.Ü‟de bu sıralarda okurken
sahte Atatürkçülerden gördüğüm bir zulüm üzerine geçirdiğim
uzunca bir bunalımdan sonra, Ġslâm‟ın güzelliğini keĢfettim…
Hak bildiğin bu yolda hâlâ aĢkla gidiyorum…
Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık
Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!1
http://mtemiz.com/bilim/ATAT%C3%9CRK%C3%87%C3%9C%20
HA!..%20Te%C5%9Fhiste%20Sakal%C4%B1m%20Turnosol%20K%C3%
A2%C4%9F%C4%B1d%C4%B1%20Olmu%C5%9Ftu%20Art%C4%B1k%
20Her%20Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BCy%C3%BCm%20Diyene%2
0%C4%B0nanam%C4%B1yorum!...pdf

Emekli olduğum sıralarda Face Book‟ta adımı gören çoğu
eski arkadaĢların arkadaĢlık tekliflerinin hepsini kabul etmiĢtim.
Ama onlar beni hâlâ, namaz-niyaz bilmeyen, eski Mustafa
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zannediyorlardı… Bu arkadaĢlar Face Book‟taki yorumlarımı
gördükçe önce ĢaĢırdılar, sonra iĢi tehdit etmeye kadar götürdüler.
Çünkü ben Hak bildiğim yoldan gidiyor, yorumlarımı hep Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize uygun olarak yapıyordum.
Uzun lâfın kısası, Face Book‟taki karĢılıklı yorumlarımızın yüzde
99‟u, Hak-Bâtıl Ölçüler yâni Doğru-YanlıĢ Ölçüler ya da GerçekGerçekdıĢı fikirler üzerine yapılıyordu. Bendeniz Hak tarafı,
karĢımdaki de Bâtıl taraf oluyordu…

Devreler Teorisi Kürsü Profesörü Tarık Özker

https://issuu.com/kemal_turkeli/docs/prof.dr.tarik_ozker_emoist

Sonunda gördüm ki, kimse bâtıl görüĢlerinden dönerek hak
fikirlere yanaĢmadı. Hak-Bâtıl Ölçüler üzerine bir örnek olsun
diye ele almıĢ olduğum bu yazının adının “Eski Tas Eski
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Hamam” seçiliĢi bu nedenledir. Bu yazıda tartıĢtığım o eski
arkadaĢlar, benden gerçek ve doğruları duymamak için en
sonunda çâreyi, beni Face Book arkadaĢlığından silerek
bulmuĢlardır.
Her ne kadar bu Hak-Bâtıl Ölçüler yâni Doğru-YanlıĢ
Ölçüler ya da Gerçek-GerçekdıĢı fikirler üzerine yapılan bu
yorumlar, fikirleri sabit olan karĢımdakilere fayda vermemiĢ bile
olsa, bu gerçekleri arayanlar için faydasız demek değildir. Hattâ
Hak-Bâtıl Ölçüleri yâni Doğru-YanlıĢ Ölçüleri ya da GerçekGerçekdıĢı Ölçüleri öğrenmek isteyenler için, akılda kalması
açısından, böyle tartıĢmalı yorumlar daha faydalı bile olmaktadır.
ĠĢte bu faydası düĢünülerek bu yazı kaleme alınmıĢ bulunuyor…

GiriĢ
Kaderim beni geçmiĢte cemiyetimizin ilerici-gerici, sağcısolcu, tarikatçı-tasavvufçu ne dersen de, bütün kesimlerinde
bulundurdu. Bu kesimlerin her birinin davranıĢ, düĢünüĢ ve
meĢreplerini Ģimdi çok iyi biliyorum…
Hepsinin tutum, davranıĢ, ruhî ve nefsî yapılarını, karınca
kararınca bir parça daha fazla, bildiğim için, bu iddiamda pek
yanılmayacağımı düĢünüyorum... Bu bildiğim bâzılarının, yüzüme
karĢı söylenenlerden baĢka, Ģimdi bu ve buna benzer yazılarımı
okuduklarında, „Mustafa yobaz olmuĢ…‟ diyebileceklerine iliĢkin
sesleri de Ģimdi kulağıma aynen geliyor gibi… Ki bunların hemen
hepsi de Ģimdi beni Face Book arkadaĢlığından da bu yüzden
silmiĢ bulunuyorlar...
Ama hayâtında hep gerçekleri araĢtıran bir bilim adamı
olarak benim için, gerçeklerin dıĢındakilerin ne önemi olabilir ki?
Bendeniz, hamdolsun ki, gerçeklere vakıf olduktan sonra,
onlar için de duâ edecek bir hassâsiyeti kazandım ya, sen ona bak,
ona!
Bu yazıda sırf bu zihniyetteki arkadaĢları geçmiĢte
inandığım gerçek mutluluk yoluna çekebilmek için, döktüğüm
dillerden burada birkaç örnek vermek istiyorum. Öyle ümit
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ediyorum ki onlar için sarf etmiĢ olduğum gerçek araĢtırmalarım,
onlara yaramadı ama belki, bir baĢka okucuya faydalı olabilir.

Güya „ġok‟muĢ!
Asıl ġok Nedir, Hiç Biliyor musunuz?

GEÇĠNĠZ BUNLARI, GEÇĠNĠZ!
Özler:
„ġok‟un ne olduğunu, Ģimdi olsun,
öğrenebildiniz mi, bâri?
ĠĢte,
hayatlarınızdaki
„Ģoklarını anasını, asıl
baĢlangıcını, bu düĢünce
marazı ve düĢünce yetmezliği
oluĢturuyor ki, daha hayatî sayılacak,
diğer Ģoklar da,
Böylece bundan sonra,
baĢlamıĢ bulunuyor, ne yazık
ki, her bir zavallı Ġnönü Zihniyetli
kardeĢimiz için…
“Her kim zerre kadar
hayır iĢlemiĢse onu görecektir. Her kim,
zerre kadar Ģer iĢlemiĢse onu görecektir”
Zilzal Sûresi, âyet 7-8
“Siz insanlar için
çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz. Ġyiliği
emreder (tavsiye ederler), kötülükten vaz geçirmeğe çalıĢır ve
Allah‟a inanırsınız, Âli Ġmran Sûresi, âyet 110.”
“Allah‟a ve Âhiret gününe inanırlar,
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iyiliği emrederler (tavsiye ederler), kötülükten
vazgeçirmeye çalıĢırlar, hayır iĢlerinde de birbirleriyle
yarıĢırlar. ĠĢte onlar iyi insanlardandır.
Âli Ġmran Sûresi, âyet 114”.

GiriĢ
AĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi birisi2, esrarla
yakalanan, bir imamın esrarla yakalanmasını Face Book‟ta, „Ģok‟
olarak duyurmuĢ…

Âferin (!) iyi ki, görmüĢ yakalamıĢsınız (!)

Bilindiği gibi „Ģok‟ kelimesi, „KiĢide, bir kazâ, beklenmedik
bir olay ya da kimi ilâçların ve uyuĢturucuların meydana
getirdiği, fiziksel ve coĢkusal nitelikte, birdenbire geliĢen
karmaĢık belirtilerin tümü‟ anlamına gelen bir kelimedir.
Ama Ģok kelimesinin Face Book‟ta, esrarla yakalanan, bir
imam için kullanılması, bu gerçek anlamların tamâmen dıĢında
kalmaktadır.
2

Bu birisi‟nin kim olduğunu açıklamaya gerek var mı? Elbette yok: Çünkü bizler,
doğru ya da yanlıĢ fikirlerin, sırasıyla, fayda ve zararlarının ortaya çıkması ile uğraĢıyoruz;
yoksa bâzılarının yaptıkları gibi, iĢi Ģahıslara indirgeyerek, insanlığa ve Ġslâmî inanıĢlarımıza
yakıĢmayan dedikodularla değil…
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„ġok‟ kelimesinin bir sıfat olarak yalnızca, “Ģoke edici,
ĢaĢkınlık verici, çok ĢaĢırtıcı” denebilecek, yapmacık anlamlarını
dayatmak niyetiyle kullanılması, bugün Ģunun bunun kuklası
durumunda kalmıĢ3, mesleklerinin ciddiyetinden habersiz ve uzak
durumdaki, câhil çoğu gazeteciler tarafından daha çok, özellikle
de, oldukça abartılması istenen meseleler için, bir âdet hâline
gelmiĢ ya da getirilmiĢtir.
Bu nedenle, siz kıymetli okuyucularıma da ilk baĢta
tavsiyem Ģudur: Kendinizi, hiçbir zaman, hiçbir Ģekilde, bir enâyi
yerine koydurtmayınız! Bu cümleden olarak örneğin, eğer bir
haber, iĢte burada olduğu gibi, meselâ, „Ģok‟ kelimesi ya da
benzerleri ile verilmiĢse, o habere iliĢkin olan, yazıyı henüz
okumadan önce, yazının tarafsızlık ya da objektifliklik değerini,
daha ilk baĢta benim gibi, yüzde yüz üzerinden, yüz 40-60
düĢürmenizde, yazıyı ondan sonra, okumaya baĢlamanızda, önce
ilk plânda sizin için olmak üzere, çok faydaları vardır. Böyle bir
hazırlıkla, daha ilk baĢtaki kazancınız ne oluyor, biliyor musunuz?
Günümüzde algı savaĢlarının daha çok, „yanılgılar‟
üzerinden yapıldığını düĢünürseniz, böyle ilk uyanıklılıkla iĢe
baĢladığınızda, yalnızca daha ilk anda, aklınızla oynanılmasına
müsaade etmediğiniz için, bir enâyi olmadığınızı göstermiĢ
oluyorsunuz, BĠR… Bu ilk peĢin davranıĢınız, daha ilk anda
kendinize verdiğiniz değerin pozitif dalgalarının, sizi, farkında
olmadan da olsa, gücünüze biraz daha güç katmasını
sağlayacaktır.
Ġkinci olarak ayrıca, akıl, dikkat ve duyarlılıklarınızın, onun
bunun eline düĢerek, sa-ğa sola savrulmasını, fikrî düĢünce
birliğinizin korunmasını da sağlamıĢ oluyorsunuz? Bu ĠKĠ…

3

Aslında, Ģunun bunun değil, doğrudan doğruya, Yeni Dünyâ Düzeni safsatası ile
Dünyâ‟da tek bir hükümet kurmak isteyen mâcerâcıların kuklası olmayı mârifet sayarak
bilinçli bir Ģekilde o kanala hizmet eden medya mensuplarından birisi… Dünyâ Kraliyetcileri
hakkında daha fazla bilgi için: ABD'li Yahûdi bankacı Rockefeller'den yüzyılın itirafı...
ĠĢte Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilinitirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html, En Son EriĢim Târihi:
21.01.2017.
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Böylece, daha ilk baĢta, fikrî düĢünce birliğinizin
korunmasının, maddî ve mânevî direncinizin bir yara almaması
anlamına geldiğini, bilmem belirtmeye gerek var mı?
Yazıyı okumaya böyle uyanıklılıkla baĢlamakla, aĢağıdaki
bilgilere baĢtan sâhip olmak da, ayrıca daha fazla faydalar
vermiyor değil, tabiatıyla!
Sunî olarak abartılmıĢ böyle bir haberde, gerçek dıĢı bir
algının mutlaka var olabileceğini daha baĢtan bilmek, haberi
ondan sonra, îtidalli olarak okumaya baĢlamak, normal
durumunuzun bozulmaması ve sinirlerinizin sağlığı için ayrıca,
böylece yanlıĢ algılara kapılmamak açısından, çok az Ģeyler
değildir, herhâlde, değil mi?
ġok Olay Değil Olsa Olsa Olacağı „OT‟ Olay
Face Book‟ta birisi, esrarla yakalanan, bir imamın esrarla
yakalanmasını „Ģok‟ olarak duyurmuĢ ya… Buna ben, „Ģok‟
dendiği için, hiç ĢaĢırmadım, doğrusu! Tedbirli olup ĢaĢırmadığım
için de, daha ilk anda, duygularımın dengesi hiç de bozulmadı…
Böylece, daha ilk plânda, dünyâyı gerçeklere göre değil de,
doğru-yanlıĢ ne varsa, yalnızca algılarla yönetenler, benim
üzerimden kendileri adına, insanlık dıĢına taĢan, bir çıkar
sağlayamamıĢ oldular, en azından…
Bu sûretle, bir Mü‟min Müslüman olarak, aklımı ve fikrimi,
“Ameller niyete göredir” hadîsi Ģerîfi gereğince, Ģuurlu olarak
davrandığım, israfa sapmadığım için, bu uyanıklılığımdan dolayı,
bir sevap aldığım gibi, “Yeyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz”
hadîsi gereğince de, Allâhü Teâlâ‟nın biz mü‟minlerden beklediği,
hayatta her hususta bir numara olma hedefine ulaĢtıracak olan,
kulluk görevini yapmanın da huzûruna ermiĢ bulundum… Hayatta
her hususta bir numara olma hedefine niyetli bu kulluğun
yapılmasının, ayrıca, bir Ģükür sayıldığı da, hiç unutulmamalıdır!
Bendeniz ilk rastladığımda, yukarıda da belirttiğim gibi, bu
habere değil de, asıl haberin „Ģok‟ kelimesiyle verilmesine
ĢaĢırmıĢtım… Çünkü günümüzde, daha bu gibi haber düzeylerine
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gelinceye kadar, insanı Ģok edecek, o kadar haberler, olaylar var
ki… Ya da insanlığa, ahlâka uymayan, akıl dıĢı o kadar olaylar
meydana geliyor ki, bırakınız, onların hiç birisinin haberini, „Ģok‟
kelimesiyle vermeyi, üstelik duyulmasın diye de adamlar, onun
karartılması için, ayrıca bin türlü hile ve cambazlığa
baĢvuruyorlar! Bunları, Ģu iletiĢim dünyâsında, artık bilmiyor da
değiliz, değil mi?
Bütün bu ikiyüzlülükleri, yine Eski Türkiye‟deki gibi, hâlâ
„yutturmaya‟ çalıĢmak, en azından çağa uyamayan4, bir câhillik
ve aptallık, daha da kötüsü, birilerinin hesâbına çaĢılıĢıp, dümen
suyunda gitmek değil mi, zannediyorsunuz!
Açık söylemek gerekirse, benim gibi5, hep gerçeklikleri
araĢtıran, hep doğruluk ve dürüstlükleri kovalayan6, insanlar için,
böyle ikiyüzlükleri bilip öğrendikten sonra, sabretmek, o kadar zor
oluyor ki! Ama aslında, “Bu Dünyâ mü‟minin Cehennemi, kâfirin
Cenneti‟dir” hadîsini bildiğimize göre, bu hayatta zor olmayan ne
var ki! O zaman hak uğruna böyle bilinçli olarak sabretmek,
büyük nâfile ibâdet yerine geçmesi bir kazanç olmuyor mu?
Nitekim bu sabıra ek olarak bu ilk bilinçli hâl ile “Bu mu
„Ģok olay‟ diyerek Hıhh!” deyip, mü‟minlerin görevi sayılan Emri
Bil Mâruf Nehyi Anil Münker-Ġyilik yapmayı öğütlemek,
kötülükten sakındırmak‟ olarak, bu en önemli görevimin gereğini
yerine getirmek için derhal yazmaya baĢlamayıp, devam
etmeyeyim mi, yâni Ģimdi!

4

Temiz, M., 21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim? Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ%20KĠM.docx, En Son
EriĢim Târihi: 07.02.2015.
5
Temiz, M., Hayat Hikâyem:
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ.pdf,
http://docplayer.biz.tr/10778296-Hayatimin-ikinci-sinif-vatandaslik-donemi-hayatiminasr-i-saadet-donemi.html
6
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDE
N%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf
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Ey gâfiller! Bırakınız bunları, bırakınız! Geçiniz, geçiniz!
Adamlar, akllarını kullanamıyorlar artık, akllarını! Bunlardan
haberiniz var mı, hiç? Asıl Ģok olan olay, iĢte bu, bunlar! Bunları,
bu akılsızlıkları taban alan olaylar, asıl Ģok olanlar!
Eğer “bir akıl” kullanılamıyorsa, diğerleri artık Ģok olay
değil, olsa olsa „ot‟ olay olabilir, ot! Anlayabiliyor musunuz, ot,
ot! „Ot‟, yânî Ģu keçilerin yediği, Allâhü Teâlân‟nın, „En büyük
olarak yarattım‟ dediği, insan aklının üstünlüğüne göre, ot cinsi
kadar değersiz bir olay, iĢte bu da!
Eğer akıl yoksa, sebep-sonuç iliĢkilerini değerlendirme
yeteneği kaybolmuĢsa, her Ģey “slogan ve Ģablonlara”,
kutuplaĢmalara, yâni sizin anlayacağınız, ideolojilere göre
plânlanmıĢsa, o zaman, „Ģok‟ olay nedir, biliyor musunuz?
ĠĢte o zaman „Ģok‟ olan olay, aklın „dumura‟ uğraması,
fonksiyonsuz kalmasıdır, fonksiyonsuz! Bu böyle bilinmelidir, en
azından insaf nazarında!
Ama benim, bendenizin, hamdolsun, henüz aklım yerinde
olduğu için, otlaĢmıĢ, dumura uğramıĢ, „ot akılların‟ Ģok
dediklerini, ateĢ bacayı sarmıĢ olduğu Ģu sıralarda, bendeniz,
kendi hesâbıma kabul etmiyorum, edemiyorum ve bu yüzden de,
bu habere ve bunun gibi, oldukça abartılmıĢ olanlarına da, hiç de
„Ģok haber‟ demem mümkün değil! ĠĢin daha enteresan tarafı ne
biliyor musunuz?
ĠĢin daha enteresan tarafı, artık yalnızca otlaĢmıĢ,
güruhsallaĢmıĢ, diğer fonksiyonsuz akıl sâhiplerinin de, böyle
otlaĢmıĢ olayları, baĢka kiĢileri de, kendilerine benzetip, kendi
akıl düzeylerine (seviyelerine) düĢürmek için, hemen ardından,
Mahalle Baskısı‟na da tevessül etmeleridir!
Doğruluk, dürüstlük ve gerçekçilik konularında, en çok
inatçılık yapanlardan birisi benimdir haa; beni önceleri kâbusu
altına almıĢ olan, aĢırı mütevazılık engelini üzerimden, îtinalı bir
Ģekilde, atarak normalleĢtikten sonra7…
Yukarıdaki Ģok denen ama aslında, ot gibi olan, olayların,
gerçekçilik açısından, genel kategorik anlamdaki nedenlerinin,
7

Hayat Hikâyem,
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ.pdf
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sonuçlarının
araĢtırılmalarının,
incelenmelerinin,
karĢılaĢtırılmalarının, sebep-sonuç iliĢkilerinin öğrenilmeleri,
tarafımdan yıllarca konu edinilip incelenmiĢtir… O yüzden
biliyorum da, ondan dolayı bunları cüretle söylüyorum, Ģimdi.
ġimdi, akıllı olduklarını söyleyenler, lütfen düĢünsünler!
Akıl, ilk önce en basitinden, aĢağıdaki soruları soramaz mı
da; her bir olay karĢısında, bunları peĢin olarak bırakıp, hiçbir
fikrî enerji harcamadan, Dünyâ Kraliyetçileri8 tarafından
hazırlanmıĢ bulunan, “Batısal, dünyâsal ve / veyâ lâiksel”,
Ġnönüsel Ģablonlar, sloganlar9 cinsinden olan, davranıĢ tiplerini,
modellerini, hemen kolaycacık Ģekilde, uygulamaya baĢlar?
NeymiĢ meselâ bu sorular? Çok basittir aslında, özgür
akıllar için, bu soruları sormak:
Bu Müslüman hoca ya da imamlar, örneğin esrarla
yakalanmıĢ olan, Ģu söz konusu edilen imam, hangi sistemle
yetiĢmiĢtir? Onlara tek ve gerçek olan Ġslâm‟ı öğreten, sağlam bir
eğitim verilmiĢ midir?
Neden verilmemiĢtir? Çünkü Ġnönü, 1950‟den önceki
hükümetlerin BaĢbakanı olarak, gerçek Ġslâm‟ın öğretilmesini
yasaklamıĢtır10 da, ondan... Ġslâmî Eğitim, bu yüzden, ne yazık ki,
bugün dahî mümkün değildir de, ondan...
ĠĢte sonuç îtibârıyla Milletimiz, bugün de bu yüzden,
Ġslâm‟ın öğretilmesinden ve eğitiminden mahrum bırakılmıĢ
8

ABD'li Yahûdi Bankacı Rockefeller'den Yüzyılın Îtirafı... ĠĢte Türkiye Üzerinde
Oynanan Kirli Oyunlar,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilin-itirafi-isteturkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2017.
9
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf,
En
Son
EriĢim Târihi: 14.09.2014/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
10
Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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durumda bulunmaktadır. Bunları biliyor muydunuz, yeni nesil
olarak?
Hâlâ doğru dürüst bir Ġslâmî eğitim sisteminin olmaması,
neden hiç dile getirilmemektedir de, uygulamalardaki, örneğin
olumsuzlukların ve noksanlıkların bile, Ģok edâlarıyla, vaveylaları
koparılmaktadır?
Ġnönü Dönemi‟nden Bir Zulüm Örneği
Ġslâm‟da Devlete baĢkaldırmak yasak olduğu için
Milletimiz, bütün bunlara rağmen, bu yapılanları hep içine atarak,
yakın geçmiĢte de hep Ģâhit olduğumuz gibi, durmadan sabretmedi
mi, hâlâ da etmiyor mu? ĠĢte size, Ġnönü Dönemi‟ndeki binlercesi
arasından, bir örnek:
“8 yaĢında hâfızlığa baĢladım. Sık sık ev basılıyor. Kur‟ân-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. 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.”
“(Gözleri doluyor, konuĢamıyor.)”
“Rahmetli, gömleğini yırttı ve dedi ki, „Oğlum! Deli
HalidpaĢa‟nın emir subaylığını, Tabur Komutanlığı‟nı yapmıĢ bir
adamım. Birinci Dünyâ SavaĢı‟na, Ġstiklâl Harbi‟ne katıldım ki,
bu Memleket‟i kurtarayım da, Ģu Kitabımı rahat rahat okutayım
diye…”
“KeĢke bu harplere girmeseydim de Ģimdi Kur‟an‟ıma,
dinime küfreden Bulgar piçidir deyip kendime teselli verirdim
(verseydim).‟
“(Babamı) “Alıp götürdüler.”
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Bu çocuğun babasının o anda isyan etmemesinin ve kuzu
kuzu teslim olmasının sırrı, iĢte bu Devlet‟e îtaat Ģartı, Devlet‟in
devamlılığının ön Ģart olmasındandı.
Ġslâm devletlerinde ibâdetlerin yapılabilmesinin ön Ģartı,
devletin özgür olmasıdır. ĠĢgal edilmiĢ bir ülkede Müslümanların
özgürlükleri de ortadan kalktığı için, „Cumâ namazının ve
benzerlerinin farz olması gibi bir Ģey kalmaz‟ ĠĢte bu nedenledir
ki, Ġstiklâl SavaĢı baĢlarken, örneğin MaraĢ ve Denizli gibi
illerimizde, Halkımı‟zın toplu olarak kalkıĢmasının nedeni de
budur.
Önce Devlet‟in özgür olarak ayakta kalmasının, halkın
birlik ve berâberliğinin, ön Ģart olmasına iliĢkin baĢka bir örnek:
Emevî Devleti zamânında ahlâksız bir Halîfe, bir kadınla
birlikte olduktan sonra, Ġslâmî rejimlerde Cumâ namazının, direkt
olarak, halîfeler tarafından kıldırılması Ģart olduğundan dolayı,
hiç gusül abdesti almadan, doğrudan doğruya gidip, Cumâ
namazını o pis hâliyle kıldırıyor… Ġslâm‟da ilk önce sırf Devletin
birliği ve otoritesi Ģartından dolayı, halk isyan etmesin, „Devlet
zâfiyete düĢmesin‟ diye, bu durum, duruma vâkıf olan, Devletin
ileri gelenleri tarafından gizli tutulmuĢtur.
Sonuç olarak Ġslâm‟da bâzı amelî farzlar bile, devlet
özgürlüğünden sonra gelir. Ve bu nedenledir ki, fitne ve fesatlar
yüzünden, devletin yıpranmasını önlemek için, mevcut devlet
yöneticilerine, olumlu, ölçülü, yapıcı, birlik ve berâberliği
bozmayan, ancak devletin güçlenmesine sebep olacak olan,
eleĢtirilerin dıĢında, îtaat Ģart koĢulmuĢtur. Bu eleĢtirileri yapma
hakkı da, aĢağıdaki âyette de belirtildiği gibi, vatandaĢa değil,
yalnızca ulu‟l-emre verilmiĢtir:
”Ey îman edenler! Allah‟a îtaat edin, Peygamber‟e de îtaat
edin, sizden olan ulu‟l-emre de… Sonra bir Ģeyde anlaĢmazlığa
düĢerseniz, hemen onu Allah‟a ve Resûlüne arzedin, Allah‟a ve
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Âhiret Günü‟ne gerçekten inanan kimselerdenseniz, Nisâ Sûresi,
âyet 59”11.
Âyette geçen, „Allah‟a ve Rasûlune arzedin‟ sözünün
anlamı, iĢi Ġslâmî hükümlere göre çözünüz ki, her bir kafadan bir
ses çıkmasına fırsat vermeyiniz, demektir.
11

Ulu‟l-emr kavramı:
Âyette geçen, “…. Peygamber‟e de îtaat edin, sizden olan ulu‟l-emre de…”
sözündeki „sizden olan‟ olan kısmı, çok önemlidir. Bu, “sizden olan” sözünden ne
anlıyorsunuz?
Bu “sizden olan” sözünün, Milletimizin Müslüman Türk Milleti olması nedeniyle,
idârecilerimizin de Ġslâmî ve Kültürel açıdan, Müslüman Türk Milleti‟nden olması demek
değil midir?
Yâni, idârecilerimizin, en azından, Ġslâmî ve Kültürel Ġstikâmette olmaları gerektiği
anlaĢılmıyor mu?
Âyette geçen, „ulu‟lemr‟ (emir sâhipleri) ile kimlerin kast edildiği aĢağıda
sırlanmıĢtır:
Ulu‟l-emr:
a) RâĢid (çocukluktan kurtulmuĢ, akılları balarında) halîfeler,
b) Ordu komutanları,
c) ġer‟î (Ġslâmî) hükümler konusunda fetvâ veren müctehid (Türkçe deyimle
müçtehit) bilginler,
d) „Ehl-i hâl ve‟l-akd‟ denilen müçtehit bilginlerin icmâları11,
e) Ġmamlar, fazıl ve âdil fâkihler,
f) Ehl-i sünnet bilginleri…
Âlimler, âyetteki „ulu‟l-emr‟i, yöneticiler olarak yorumlarken, buradaki îtaatı da
tanımlayıp sınırlandırmıĢlardır. Ġlke olarak, yöneticilere îtaat farzdır.
Fakat yöneticiden, Allah‟a (CC) isyan anlamına gelecek, bir emir çıkması
durumunda, mü‟minlerden îtaat yükümlülüğü düĢer. Buna karĢılık aynı yöneticinin, ancak,
Kur‟an ve Sünnet‟e uygun emirlerine uyulması gerekir.
Yöneticilerin fısk (günah) iĢlemeleri hâlinde, yöneticinin velâyet yetkisi düĢer. Eğer
görevden alınması mümkünse, görevden alınmalıdır.
Ama mümkün değilse, toplum düzeninin bozulmaması için, zorla görevden almaya,
isyan etmeye kalkıĢılmamalıdır.
ġu andaki yöneticilerimizin gidiĢleri, geçmiĢtekilerle de karĢılaĢtırıldığında
göründüğü kadarıyla, Milletimiz‟in bin yıllık geçmiĢinde olduğu gibi, Ġslâmî ve Kültürel
Ġstikâmet‟te olduğuna göre, Milletimiz
açısından, bir problemin olması bence gerekmiyor.
Yâni, Milletimiz‟in Müslüman Türk Milleti olması nedeniyle, idârecilerimizin de
Ġslâmî ve Kültürel açıdan, Müslüman Türk Milleti‟nden olması demek değil midir? Yâni,
Bundan, idârecilerimizin, en azından, Ġslâmî ve Kültürel Ġstikâmette olmaları gerektiği
anlaĢılmıyor mu? Bakınız:
Temiz, M., Olamazsa Olmaz Olan Görevlerimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLMAZSA%20OLMAZ%20OLAN%20GÖREVLERĠMĠZ.pdf YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/OLMAZSA%20OLMAZ%20OLAN%20GÖREVLERĠMĠZ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı
ĠĢte, Ġnönü ve Hempaları tarafından bir zulum niteliğinde
uygulanan12, bu Ġslâmî yasaklar nedeniyle, ortalık Ġslâm
düĢmanlarına kalmamıĢ mıdır? Ġslâm düĢmanları, her bir koldan,
yalnızca adı Ġslâm olan ama Ġslâm dıĢında ne kadar safsata varsa
bütün bunlar, kaçak olarak, bu Milletin sâf insanlarına, zehir gibi,
aĢılanmamıĢ mıdır?
http://mtemiz.com/.../KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20Î
TAAT... / https://dinimiztarihimiz.blogspot.com.tr/p/kur-kerim-okumakyasak.html /, http://gercektarihdeposu.blogspot.com

Böylece bugünkü IġĠD gibi, Bokoharam gibi, El Kaide gibi,
Paralel Yapı13 gibi14, güyâ Ġslâm‟ı savunan fakat gerçek Ġslâm‟ın
dıĢında, Ġslâm açısından yasak olan ne varsa, bunların hepsini
içinde bulunduran, yüzlerce sahte islâmlar ortaya çıkmadı mı?
Yâni biraz daha açarsak:
Bin yıldan beri, Ġslâmî eğitimle yaĢamıĢ ve dünyâ görüĢünü
ve Kültürünü buna göre geliĢtirmiĢ olan Milletimiz, bu eğitim
eksikliğini ihmal etmesi mümkün değildi, tabiatıyla... Yasaklara ve
12

Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
13
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman
Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20V
E%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20V
E%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
14
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar
Ederken Îtikâdını Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟I
N%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%2
0ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟I
N%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%2
0ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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kovuĢturmalara rağmen Milletimiz iyi kötü, her fırsattan
faydalanma yolunu seçmek zorunda bırakılmıĢtır.
Nitekim Müslümanlar, genelleĢtirilmiĢ „merdiven altı‟
tâbiri gibi, mağara, tarla ve ormanlık alanlarda, mümkün gördüğü
her benzeri yerde, eğitim eksikliğini gidermeye çalıĢmıĢtır. Yetkili
yetkisiz, her fırsatta bulduğu her kiĢiye, çoluk çocuğuna, gizli gizli
Kur‟an öğrettirme yoluna gitmiĢtir. Milletimiz Ġnönü tahrifat ve
tahribatından bu yana, eğitim eksikliğini bu Ģekilde gidermeye
mâruz kalmıĢtır. Böylece, Ġslâm câhilliği ve çeĢitliliği de gittikçe
artmıĢ da artmıĢtır. Durumu fırsat bilen, CIA fetöyü bir “Ġslâm
kurtarıcısı” olarak lanse etmiĢ ve ortaya sürmüĢ, Halkımız bu sefer
onun tarafına savrulmuĢ, böylece bugünkü durumlar meydana
gelmiĢtir. Yukarıda sözü edilen imam da, iĢte böyle bir câhillik
sürecinin kurbanı olarak, ortaya çıkmıĢlardan birisi, ne
diyeceksin!
Ġnönü‟nün Ġslâm‟ı yasaklamasının, en olgun ama en acı
meyveleri, iĢte bugün bunlardır. Elbetteki kurt, bulutlu havayı
sever… Bu havada, bu Milletin önüne yüzlerce çeĢitte islâmlar
çıkmıĢ olmuyor mu, Ģimdi gördüğünüz gibi?
Günümüzdeki Ġslâm düĢmanları, bu Ġslâmî câhilliğin
sonuçlarını da kullanarak, bunu bugün, Ġslâm‟ın îtibârının
zedelenmesi içinde de kullanmaktadırlar. Yukarıda bahsedildiği
gibi, eroinle yakalan imamdan Face Book‟ta „Ģok‟ olarak
bahsetmeleri, iĢte bu sebepledir…
Görüyorsunuz ya iĢte Ġnönü ve Hempaları, dün yâni
geçmiĢte, Ġslâm‟ı yasaklayıp, Milletin câhilleĢtirilmesiyle
uğraĢmıĢlar; bunu baĢardıktan sonra da, aynı Ġnönü Zihniyeti‟nin
günümüzdeki temsilcileri ise, günümüzdeki bu Ġslâmî câhilliğin
sonuçlarını da dillerine dolayarak, Ģimdi de, Ġslâm‟ın îtibârını
zedelemeye devam etmektedirler!
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IġĠD gibi, Bokoharam gibi, El Kaide gibi, Paralel Yapı15 gibi16, güyâ
Ġslâm‟ı savunan fakat gerçek Ġslâm‟ın dıĢında, Ġslâm açısından yasak olan ne varsa,
bunların hepsini içinde bulunduran, yüzlerce sahte islâmlar ortaya çıkmadı mı?
Tanıdınız mı? Emperyalist Amerika kullandı, kullandı, kullanma süresi
bitince öldürdü… O ABD‟nin, ya da emperyalistlerin Ġslâmı yozlaĢtırmak için,
Yapmayacağı / yapmayacağı bir Ģey yoktur.

ĠĢte geçmiĢte, önceleri yasağın ilk zamanlarında bu Ģekilde,
Kur‟an eğitimi, yetkili, yetkisiz kiĢiler tarafından, merdiven
altlarında, mağara ya da orman gibi, ortamlar baĢta olmak üzere,
Ģurada burada gizli gizli öğretilmeye baĢlanmıĢtır. Netice
15

Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman
Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20V
E%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20V
E%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
16
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar
Ederken Îtikâdını Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟I
N%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%2
0ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟I
N%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%2
0ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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îtibârıyla böyle bir durumdaki eğitimin, kontrolden uzak olduğu
için, yalnızca gerçek bir Ġslâmî eğitim olmadığı, apaçık olarak
ortadadır.
Artık o gün-bugün Ġslâmî eğitim konusu, gizli, açık, yetkili,
yetkisiz kiĢilerin ellerinde kalmıĢ bulunuyor. Daha da açıkçası bu
konu, hâlâ da iyi ve gerçek standart bir sonuca bağlanmıĢ da
değildir… Milletimizi kökten saptırmak isteyen, hâin, emperyalist
ellere böyle bir fırsat düĢünce, bunlar hiç boĢ mu dururlar? ĠĢte
durmadıklarını, Ģimdi somut ve bilimsel olarak da, bu örnekle de
görmüĢ bulunuyoruz / bulunmaktayız!
Günümüzde görüyorsunuz iĢte, 1950‟li ve 1960‟lı yıllardan
sonraki versiyonlardan-sürümünden olmak üzere, CIA benzer bir
maksat için, bugün baĢımıza bir belâ hâline getirmiĢ bulunduğu,
Paralel Yapı adıyla, tanımakta olduğumuz örgütü de, âdetâ yeni
bir din17 gibi, devreye sokmamıĢ mıdır18?
Bu cemaatin dininin adı da güyâ Ġslâm ama ne hikmetse, bu
islamda Peygamber (SAV) Efendimiz ve sünnetleri âdetâ
kısadevre edilmiĢ… Bu en son sapık din versiyonundasürümünde19, Ġslâm‟daki bütün günahlara iyimser fetvâlar
verilmiĢ, hattâ bu günahlar sevap dahî sayılmıĢlar… ĠĢe bak sen!
Örneğin, zinâ, Ġslâm‟da çok Ģiddetli bir haram iĢ iken, ne tuhaftır
ki bunların islâmında serbest!
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versiyon: 1. herhangi bir olayın bir baĢka biçimde anlatılması, değiĢik biçim… 2.
sürüm…
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ĠĢte bugün, kısaca değinmiĢ olduğumuz nedenlerden dolayı,
meydana gelen bu câhillik ortamında güvenilir hocalar, âdetâ
zifiri karanlıkta uçuĢan ateĢ böcekleri gibi, artık parmakla
gösterilecek derece, o kadar azalmıĢ durumdadır ki…
Hocaların bozuk olanlarına, bugün o kadar çok örnek
bulunmaktadır ki… Ama iyi olanlarının örnekleri çok çok azalmıĢ
durumdadır.
Günümüzde çok meĢhur olmuĢ ama örneğin, „horozdan da
kurban olur‟ diyen ya da “Allah (CC) geleceği bilemez zırvaları
atan” veyâ mezhepleri tanımayan hoca bozuntuları da, o kadar
çoğalmıĢ durumdadır ki…
Hattâ yerine göre, hoca, Mehdî, Kâinat Ġmamı ya da
20
tüccar kılıklarına giren fetö, yalnızca Allah‟a (CC) inanıp
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in peygamberliğine inanmayan
ya da Kur‟an tarafından kâfir olarak belirtilmiĢ olan Hristiyanları
da güyâ Cennete sokmaya çalıĢmıĢtır. Bunun için, kendi aklınca
merhâmet göstererek, Peygamber (SAV) Efendimiz zâmanında
Îlâhî bir kesinlik kazanmıĢ olan Müslümanların, “Lâilâhe Ġllâllah
Muhammedürrasûlüllahı” Ģeklindeki, Tevhit Kelimesini, yâni
Ġslâm Îtikâdı‟nın temelini, o fetö denen zat, kökten
dinamitlemiĢtir. Tevhit Kelimesi‟nden Peygamber (SAV)‟in adını
çıkararak, onu yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah21‟ Ģeklinde kısaltma
cüretini dahî kendinde görmüĢtür.22, Bütün bu herc-ü mercin23
21
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herc-ü merc: Darmadağınık. KarmakarıĢık. Allak bullak…
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sebebi, Ġnönü ve hempaları tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olan,
Ġslâm eğitimindeki yasaklamalardan dolayı, her tarafa sirâyet
etmiĢ bulunan, tahrifat ve tahribatın bir sonucu değil midir?
ġu anda, küçüklüğümde büyüklerden duyduğum, bir söz,
aklıma geliverdi, hemen… ġimdi bunu burada söylemesem hiç
olur mu?
Büyüklerimiz o zamanlar, „Cehennem‟in kapısını hocalar
açacak…” derlerdi… Ben de o sıralar da bile, düĢünmeden
edemiyordum: “Hem, bizi hocaya gönderiyorlar, hem de böyle
diyorlar…“ diye… Meğer „ĠĢin içinde baĢka iĢ varmıĢ‟… ġimdi
anlaĢılıyor bunlar: Demek ki, büyüklerimizin „hoca‟ sözünden, bu
„hoca bozuntuları‟, Ģimdi çok net olarak anlaĢılmıĢ olmuyor mu?
Suriyelilerin lokantasından kedi eti çıkmıĢmıĢ… Elbette
çıkar!
Türkiye‟de bile, Ġnönü ve hempalarının mânevî tahribat ve
tahrifatı nedeniyle, bir kısım insanlarımızda, örneğin helâl ve
haram kavramlarının zayıflamasıyla ya da hepten ortadan
kalkmasıyla, meselâ sırf merak dolayısıyla dahî, üstelik gönül
hoĢluğuyla dolarlar da ödeyerek, kedi pisliğinden yapılmıĢ,
mundar kahfeleri içenler çıkıyor ya… Arada ne fark var ki?
Evet, istenen bir durum değil, onu bilmiyor değiliz! Ama bu
Ģartlar altında bile, Ġslâm‟ın en iyi bilindiği ülke yine Türkiye…
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in methine mazhar olmuĢ,
Türkler24 ve Memleketimiz bile, Batı taĢeronları tarafından bu
hâlde düĢürülmüĢ iken, Suriyelilerin bu hâlini garipsemek, bence,
iyimser bir düĢünceyle de olsa, ancak bir bilgisizlik ya da
ilgisizliktir, en azından!

24

Temiz, M., Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.docx, En
Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
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Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
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Benim akıl erdiremediğim husus Ģudur:
Aslında akıl erdiriyorum da, kalplerdeki düĢüncelerin, kesin
ve bilimsel olarak, belirlenmesi mümkün olmadığı, bu nedenle de,
“tahminle iĢkembeden atmanın” günah olması sebebiyle bunu,
“akıl erdiremediğim” Ģeklinde geçiĢtiriyorum…
Bu Zihniyetin bir kısmı, yeri geldiğinde, kendilerinin de
Müslüman olduklarını söyledikleri hâlde, bir taraftan, Milleti
câhilleĢtirdikten sonra ve hâlâ da, câhilliğin bekçiliğini yaparken,
ikinci bir kurnazlıkla da, yine Ġslâm‟ı îtibarsızlaĢtırmak için,
Müslümanların bu câhilliklerini dillerine dolayıp, veryansın
etmeleridir.
Elbette bu gün, amellerin yalnızca kaydolup, mânevî
delillerin dosyalandığı günlerdir. Bu sınav dünyâsında kalplerde
biriken, bu duyguların okunacağı günler geldiğinde, kimin
samîmi olarak konuĢup yazdığı, kimin samîmi konuĢmayıp samîmi
olarak yazmadığı elbette anlaĢılacaktır. Ve de o zaman bunun
delîli olan, Zilzal Sûresi‟ndeki25 âyetler tecellî edecektir.
O zaman, zerre miktarı düĢünceler bile, bir karĢılık
görecektir, Zilzal Sûresi‟nin özellikle 7. ve 8. âyetlerinin, “Her
kim zerre kadar hayır iĢlemiĢse onu görecektir. Her kim, zerre
kadar Ģer iĢlemiĢse onu görecektir.” Ģeklinde bildirildiği üzere…
Yâni bu açıklamalardan da anlaĢılmıĢ oluyor ki gerçekler,
gün gibi açık olduğu hâlde, aksine gerçekdıĢı (bâtıl) algılara göre
25

Zilzal Sûresi:
1. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dıĢarı attığı,
3. Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman…
4. O gün Yer, bütün haberlerini anlatır.
5. Çünkü Rab‟bin ona vahyetmiĢtir.
6. O gün insanlar, amellerinin karĢılığı kendilerine gösterilmek üzere, bölük bölük
çıkacaklardır.
7. Her kim zerre kadar hayır iĢlemiĢse onu görecektir.
8. Her kim, zerre kadar Ģer iĢlemiĢse onu görecektir.
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davrananlar, yalanları geçer akçe sayanlar için de, benzer
sorgulama ve tecellîler elbette olacaktır…
Bu îtibarla, hemen her gün, hayatî önemi hâiz asıl „Ģok
durumlar‟, kısa devre edilirken, asıl „Ģok‟lar, bunların yerine,
yukarıda söz konusu edilmiĢ imama iliĢkin, basit habere Ģok
diyenlerin ve bunları savunma pozisyonunda olanların,
cibilliyetlerindeki negatif dalgaların yoğunlaĢıp birikmesinden
oluĢmaktadır… Dolayısıyla bendeniz, bu basit habere hiç Ģok
falan diyemiyorum, demiyorum ve de tâ uluslararası
sahtekârlıklara
kadar
uzanan,
samîmiyetsizlik
ve
ikiyüzlülüklerden dolayı da ĢaĢırmadım, ĢaĢırmıyorum da…
Çünkü bu basit olayın dâhil olduğu genel mekanizmanın gidiĢinin
sebep ve sonuçları ve de bilimsel olarak, bilinmeyen sanılan
konular, çoktan aĢılmıĢ, toplulumumuza mal olmuĢ durumdadır.
ĠĢte ben de, bu yüzden, biliyorum…
Ayrıca, yapanları, yapılanları, bir parça bilimsel olarak
biliyorum. Bildiğim gibi davranıyor ya da davrandığım gibi
görünüyorum… Çünkü ben ikiyüzlü değilim, elhamdülillah!
Bendeniz elbetteki, en azından, büyük gaflet içinde
olduklarını düĢündüğüm, bir takım insanlarımız tarafından
oynanan bu tiyatroyu, câhilce, beceriksizce buluyor, onları, içten
içe kaynayan, üzüntümün dıĢa yansıyan, acı acı gülümsemeleriyle,
ancak seyretmek zorunda kalıyorum!
Neden derseniz?
Bu gâfillerimiz, kendilerini öyle bir oyuna âlet ediyorlar
ki… Örneğin tıpkı taĢ, bilimsel tek gerçek olan, „yerçekimi
kuvvetiyle‟ düĢtüğü” hâlde; birileri böyle istiyor diye, sırf o
yerçekimi gerçeğini örtüp, onu sırf îtibarsızlaĢtırmak için, bu
gâfillerimiz meselâ, “taĢ kanatlanıp uçuyor” safsatasına dayanan,
gerçekdıĢı bir senaryonun devreye sokulmasından hiç de rahatsız
olmuyorlar! Yâni daha açıkçası, bugün oynanan, uluslararası
tuzak da, aynen bu taĢ örneği gibidir:
Biraz daha açmak gerekirse bizim gâfillerimiz de, gerçek ve
gerçekliklere karĢı, Dünyâ Kraliyetçileri tarafından hazırlanıp,
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Yeni Dünyâ Düzeni (safsatası) altında standartlaĢtırılmıĢ,
uluslararası davranıĢ paketlerine uygun olan, Algı Senaryosu‟nu
kabul etmiĢ, onunla amel etmektedirler.

Hans olmayı tercih edenlerden. biri...

http://www.yeniakit.com.tr/haber/dinde-asiriciliga-kacanlarin-8ozelligi-247253.html

Örneğin, son zamanlarda, kendi özgür irâdeleriyle,
„Atatürk‟ün askeri olmaktan‟ Hans olmayı tercih edenler gibi, bile
bile Ģuurlu olarak, hâinlikleri seçtiklerini îlân edenleri bir kenara
bırakırsak, bu son paragrafı, yalnızca, sağ ve soldaki bâzı Ġnönü
zihniyetliler için” söylüyorum, tabiatıyla...“
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Neden? Açıklayayım: Çünkü daha önce Face Book‟ta,
aĢağıda da görüldüğü gibi, bir yorum yapmıĢtım. Yorumu içinde
yalnızca:
“Bu son cümleyi, birbirlerine müthiĢ bir Mahalle Baskısı
uygulayan bâzı „Ġnönüsel‟ düĢüncede olanlara karĢı söylüyorum,
tabiatıyla...” biçiminde iki satırlık bir cümle kurmuĢtum…
Face Book‟taki yorumum:

Mustafa Temiz Bafra‟nın “Kadın Ağalığı”
belki daha çok yakıĢıyor ama Batı Kulüp Üyeliği aslâ! Çünkü hiç
MĠLLÎ GĠBĠ‟si olanı var mı?
Tabî ki, fikir hürriyeti çerçevesinde benim özgür düĢüncem
böyle...
“Sütten ağzı yanan, ayranı üfleyerek içermiĢ” ya! Onun
için, baĢtan söylüyorum ki, bundan, baĢka „cıngar yorumlar‟
çıkarılmasın!
Bu son cümleyi, birbirlerine müthiĢ bir Mahalle Baskısı
uygulayan bâzı ĠNÖNÜSEL düĢüncede olanlara karĢı söylüyorum,
tabiatıyla...
Herkesin alınmasına, Ģimdi bilmem GEREK kaldı mı?
Yorumuma verilen sırasıyla 2 cevap var:
- “Benim bildiğim Ġnönü büyük bir devlet adamıdır.
ġimdikilere ve Ģimdikilerden öncekilerine benzemediği doğrudur.”
AĢağıdaki bu 2. si de arkadaĢının verdiği cevap oluyor:
-“nedir
böyle
her
Ģeyi
Ġnönü”
düĢmanlıına
bağlamak..büyük bir devlet adamıdır ve bu gün yaĢadıımız
coğrafyada daha büyüğü henüz yoktur..kuĢkusuz Atatürk‟ten
sonra..ülkenin kurucusudur ve daima saygıyı hak eder
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Ġnönü zihniyetlinin birisi, daha doğrusu bir arkadaĢımız,
aynı diyaloğun devamı olarak da, bu cümlemin içindeki „Ġnönüsel‟
sözcüğünden büyük ilhamlar çıkarıp:
“Benim bildiğim Ġnönü büyük bir devlet adamıdır.
ġimdikilere ve Ģimdikilerden öncekilerine benzemediği doğrudur.”
Ģeklindeki özelleĢtirilmiĢ cümle kalıbını hemen, ideolojik bir depo
sayılan, „iĢkembeden‟ çekerek konduruvermesin mi?
Ya da, aĢağıda imlâ ve yazım hatâları ile birlikte görüldüğü
gibi, yine buna benzer Ģekilde, diğer bir baĢka arkadaĢımız
tarafından da:
“nedir böyle her Ģeyi Ġnönü" düĢmanlıına bağlamak..büyük
bir devlet adamıdır ve bu gün yaĢadıımız coğrafyada daha büyüğü
henüz yoktur..kuĢkusuz Atatürk'ten sonra..ülkenin kurucusudur ve
daima saygıyı hak eder26”
biçiminde, ideolojik depodan çekilmiĢ, ikinci bir sloganlaĢmıĢ ya
da modellleĢmiĢ bir kalıp sözü eklenmemiĢ mi?
Bu sloganlaĢmıĢ fikirlerden, görüyorsunuz değil mi Ģimdi,
Batılıların bu ünlü TaĢeronu vâsıtasıyla, insanlarımızı kendi
kâtillerine, kendi cellâtlarına âĢık olacak Ģekilde değiĢtirmek için,
onların beyinlerindeki nöron hücrelerinin, hiçbir düĢünce enerjisi
harcamadan, geliĢme imkânlarından mahrum olarak, hepten sükût
ettirilip, „dumura‟ uğramalarının nasıl sağlanmıĢ olduğunu…
Yine görüyorsunuzdur, insanlarımızın kafalarının, ideoloji
denilen, böyle bir metotla, sloganlaĢmıĢ, kalıplaĢtırılmıĢ, bayat
fikirlere nasıl bağlandığını…
Öyle ki kalıplaĢtırılmıĢ olan bu hazır ideolojik paketler,
üzerinde hiç düĢünce enerjisi harcamaya gerek kalmadan,
26

Zımnen: Üstü örtülü olarak, kapalı bir biçimde, dolaylı olarak, dolayısıyla…
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gerektiğinde, gerçekdıĢı ideolojik depolarından, paket paket, kalıp
kalıp çekilerek, kolayca da sunulabilmektedir… Böylece, aynı
zamanda, sükût ettirilmiĢ akıl ve îzanın da hiçbir Ģeyden haberi
olmamasıyla birlikte…
Buna rağmen, gerçeklerden kaçarken, vaziyeti kurtarmak
için, yapmakta olduğu fikrî manevralar sırasında, Ġnönü‟nün
“Millete faydalı hiçbir iĢ yapmadığı” gerçeğini gizleyemediği,
yine de ilk kalıp cümle sâhibinin ifâdesinden, bir Ģekilde de olsa,
anlaĢılmıyor da değil, hani… Buna göre onun:
“… ġimdikilere ve Ģimdikilerden öncekilerine benzemediği
doğrudur.”
ifâdesiyle, Ġnönü‟nün Milletimiz için, hiçbir faydalı iĢ yapmadığı,
yine de onun hiçbir kimseye benzemediğini söylemesinden de
ortaya çıkmıyor mu?
Öyle ya, bir idâreci demek, az da olsa, Millet için faydalı iĢ
yapan kimse demektir. Ġnönü‟nün “Ģimdiki idârecilere ve
Ģimdikilerden öncekilerine benzememesi” ne demektir? Onun
Millete faydalı iĢ yapmak için gelmediğini, baĢka maksatlar için
görevli olduğunu zımnen27 söylemek değil midir?
Bu paket cümle sâhibinin, “… büyük bir devlet adamıdır.”
ifâdesindeki „büyük‟ kelimesinin de sırrının çözülerek, hakkının
teslim edilmesi de her hâlde gereklidir, değil mi?
Büyüklüklerin ölçüsü, bilindiği gibi, örneğin Matematikte
kullanılan, Dik Koordinat Sistemi‟nde, ordinat ekseni üzerinde
ölçülerek gösterilmektedir. Faydalı iĢlerin büyüklüğü, y ordinatı
üzerinde, 0 baĢlangıç noktasına göre, ordinatın pozitif tarafında,
yâni +y olarak alınır.

27

https://www.facebook.com/gul.d.turan/posts/10154366375439037?comment_id=101543706
30024037
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Ġnönü‟nün Millete faydalı hiçbir iĢ yapmadığı fakat buna
rağmen büyüklüğü söz konusu ise Ģâyet, o zaman bu büyüklük
hangi büyüklük demektir?
Dik Koordinat Sistemi‟nde ikinci bir büyüklük ölçümü daha
vardır ki, Ġnönü‟nün yaptığı iĢlerin ölçümü, olsa olsa bu ölçüme
uygun olabilir. O büyüklük de Ģudur:
Söz konusu olan bu büyüklük, Dik Koordinat Sistemi‟nde y
ordinatı üzerinde, 0 baĢlangıç noktasına göre, ordinatın negatif
tarafında -y olarak alınır.
Faydalı iĢlerin büyüklüklerinin iĢâretleri, her zaman +
olduğuna göre, faydasız, yâni zararlı iĢlere iliĢkin, büyüklüklerin
iĢâretlerinin ise, negatif (-) olacağı, bilimsel olarak da, çok âĢıkar
olmuyor mu, Ģimdi?
Benim Oğlum Bina Okur…
Ġdeolojik olarak kalıplaĢmıĢ:
“Benim bildiğim Ġnönü büyük bir devlet adamıdır.
ġimdikilere ve Ģimdikilerden öncekilerine benzemediği doğrudur.”
cümlesi için, gördünüz ya yukarıda, ne kadar diller döktüğümü.
Geçekten onları gerçek yüzleriyle tanımadan / tanıyamadan önce,
hem de çok önem verdiklerini zannettiğim, bilimin iknâ gücünden
de faydalanarak, çok uğraĢtım.
Hâl böyle iken bile verilen yeni cevap da yine, yukarıda
bahsedilen, „kanatlı taĢlar‟ misâli gibi, olmasın mı? Hayret ve de
insaf doğrusu, diyemeden edemiyor, insan!
Bu kadar diller dökmeme rağmen bile, iĢte Ġnönü
zihniyetlinin yeni cevâbına, hele hele, yine bir bakınız:
“Valla ben sana katılmıyorum. Ben de çocukken HATTA
ilkokul öncesi kuran kurslarına gittim HATTA sana özelden
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yazarım senin de tanıdığın iki kiĢi ile beraber onlar sağlar ve
yaĢıyorlar. Hatta bir tanesi senin gibi profesör Ģu an. Onlar da
Ģahidim. Aç sor öğren onlardan.”
“Kimse yasak masak demedi. Oruç da tuttuk Namaz da
kıldık. Bu ülkede ibadet serbestisi var. Hatta Ģimdilerde de
metazori var. Bir tek Ġnönü ile bu iĢi bağdaĢtırmak beni gerçekten
kızdırıyor. Münferit olayları ise bugün hep var28.”
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ÖN KABUL: Bu Facebook Sayfası‟nda Ģimdiye kadar çok yanlıĢ anlaĢılmalarla
karĢılaĢtım…
Ġnsanlar çok tuhaf oldu:
Umulmayan bir noktadan bin türlü dekodu-üretmeyi kabul edenlerin sayısı gittikçe
artıyor.
Onun için bâzı paylaĢmalarımda ister istemez tereddüt geçiriyorum. Bu nedenle
Facebook‟a vakit ayırmamın temel maksadının, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
görevi nedeniyle, sağ ve sol arasındaki kutuplaĢmayı azaltma niyetinden dolayı da gerçekleri
hatırlatmadan da edemiyorum Sonuç olarak:
Hiçbir gönlün alınıp incinmemesi için bendeniz, önce aĢağıdaki ön kabulleri
benimsemiĢ olduğumu bilmenizi istiyorum…
Resimlere yapmıĢ olduğum yorumlardan önce, bir yanlıĢlık ortaya çıkmasın diye,
bir yorumcu olarak, aĢağıdaki ön kabul içinde hareket ettiğimi yeri geldiğinde çoğu kere de
belirtmiĢimdir…
ġöyle ki:
A) Bir resim beğenilmiĢ ise „Beğen‟ seçeneği kullanılmıĢ demektir.
B) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler, tarafımdan mutlaka
beğenilmiĢ anlamına alınmamalıdır.
Yorum yapılmamıĢ ise, paylaĢılmıĢ olan bir resim aĢağıdaki amaçlar doğrultusunda
paylaĢılmıĢ demektir:
1) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler hakkında bilgisi olan
var mıdır? Duyurulur!
3) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirler hakkında imkânı
olan araĢtırma yapabilir? Ben yalnızca duyurmuĢ oluyorum…
4) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki fikirlere ne diyorsunuz?
Bana enteresan ya da ibretlik geldi de… Siz nasıl buluyorsunuz?
Yapılan Facebook‟taki fikir-alıĢ veriĢleri, hiç kimsenin gönlü kırılmadan, ancak bu
Ģartlar altında faydalı olabilir…
5) Bu açıklamalardan ayrıca; baĢkaları tarafından paylaĢılmıĢ resimleri, paylaĢanın
aynı düĢünceler çerçevesinde paylaĢmıĢ olduğunu, peĢin olarak kabul etmiĢ olduğum
anlaĢılmalıdır.
6) Bunlardan baĢka, resmin anlamının tersini anlama gibi yanılmalar da olabilir…
Her ne kadar, “Kötü söz sahibinin bile olsa”, ne olursa olsun, bir insan insanlığını
bozmamalı, değil mi?
Facebook‟u kullanırken, en azından, yukarıdaki Ģartlara tarafımdan uyulmaktadır.
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Gördünüz değil mi? yine yeniden manevralı, ideolojik baĢka
bir döngü, iĢte bu yenisi de!
Hani, ne derlerdi eskiden, Arapça okumaya giden ama
kafaları bir türlü basmayarak / basamayarak, böyle aynı benzer
nakaratları, durmadan, bıkmadan, tekrarlayan öğrenciler için?
Derlerdi ki:
“Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur.”
demezler miydi? Böyle durumlar karĢısında bile:
Elbette benim, o seviyede cevap vermem mümkün değil,
değil mi? Kendi bilimsel yolumu sabırla iĢletmekten baĢka ne
baĢka yapabilirim ki! “Benim derdim, akıl, bilim ve / veyâ
ilim…”, çünkü…
Bu yüzden akıl, bilim ve / veyâ ilme uymayan bir durumu
gördüğümde, karĢı cevâbım için, her zaman diyorum ki, benim
iĢim:
“Siz insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz. Ġyiliği
emreder, kötülükten vaz geçirmeğe çalıĢır ve Allah‟a inanırsınızÂli Ġmran Sûresi, âyet 110”.
“Allah‟a ve Âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler,
kötülükten vazgeçirmeye çalıĢırlar, hayır iĢlerinde de birbirleriyle
yarıĢırlar. ĠĢte onlar iyi insanlardandır-Âli Ġmran Sûresi, âyet
114”.
âyetleri tarafından da iĢâret edilen, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil
Münker” adlı görevimi yerine getirmeye çalıĢmaktır, o kadar...
Yoksa Ġnönü zihniyetlilerin yaptıkları gibi kimseye,
fikirlerime katılsın diye, aslâ bir dayatma peĢinde koĢmuyorum…
Çünkü benim fikirlerim, Ġlâhî kaynaklara referanslıdır. Bu
referanslarda ise, görüyorsunuz, insanlara dayatma ve baskı
yapmak haramdır, yasaktır.
Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker
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Ayrıca yanlıĢ anlamaları, kısmen de olsa, önlemek
amacıyla, bu sayfa sonunda da görüldüğü gibi29, çoğu kere,
yorumlarım sırasında, Face Book‟a da koyduğum, Ön ġart adlı
eklemeler dahî var. Bu tedbir de, yapmıĢ olduğum yorumlarla,
resimleri seçenler arasında hiçbir iliĢki olmadığının ya da
resimleri seçenlere bir fikri kabul ettirme gibi, bir dayatmanın
yapılamayacağının veyâ „Mahalle Baskısı‟ gibi, bir etkinin söz
konusu olmadığının anlaĢılması içindir.
Nitekim aĢağıdaki âyetleri de incelediğinizde, bugün en çok
Ġnönü zihniyetlilerde gözlemlenen, Mahalle Baskısı ya da ona
benzer etkilerle, birbirlerini kontrol etmek gibi, demokratik
olmayan, baskı yöntemlerine, bizim inanıĢımızda yer verilmediğini
de, yine görürsünüz:
“Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir, ancak
Allah dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz
içindir. Siz yalnızca Allah Rızâsı‟nı gözetmenin dıĢında infak
etmezsiniz. Ġyilik cinsinden ne infak ederseniz, o size aynen ödenir.
Size hiçbir Ģekilde haksızlık yapılmaz, Bakara Sûresi, âyet 272”
Sonuç olarak yapmıĢ olduğum yorumla, aynı fikirde
olmalarını isteyen yâni onları buna zorlayan bir zorlamanın
olmadığını, aslâ da olamayacağını arkadaĢlarımızın anlamaları
gerekiyordu ki örneğin, “valla ben sana katılmıyorum” cümlesine
de o zaman, hiç gerek olmazdı.
Kimsenin kimseye bir zorlama yapamayacağı konusu
böylece bir netlik kazandıktan sonra, Ģimdi gelelim, târihî konular
üzerindeki fikrî farklılıklara…
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Doğru Olan Ne?
KarĢılıklı yorumlar incelendiğinde, gerçekten bir tarafta,
yalnızca, kaynaklara dayalı olarak yapılmıĢ, bilimsel uzun
inceleme sonuçlarının gündeme getirilmesi var. Diğer tarafta ise,
ona karĢılık, hiçbir araĢtırmaya gerek görülmeden, yalnızca, “Ben
de çocukken hatta ilkokul öncesi kuran kurslarına gittim…” gibi,
bir cümlelik ifâde ile iĢin geçiĢtirilmesi var… Bundan dolayı,
yukarıda da olduğu gibi, aĢağıdaki açıklamalarım da, karĢı tarafın
içi boĢ açıklamalarını, ciddîye alarak, yapmıĢ olduğum, bir yorum
gibi düĢünülmemelidir!
Çünkü ortalıkta, karĢılıklılık prensibine uygun olabilecek
Ģekilde, cevap verilmesi gerekli olan, doğru olabilecek bir karĢı
bilgi yoktur… Benim karĢımda, ancak birer safsata sayılabilecek,
içi boĢ birkaç cümle vardır, o kadar…
Bu nedenle yine de tekrarlamak gerekirse, yanlıĢ
anlaĢılmasın, aĢağıdaki açıklamalarım, okuyucuların kafalarının,
Ġnönü zihniyetlilerin yanlıĢ ve maksatlı cümleleriyle, okuyucuya
aktarılmıĢ olan, yanlıĢ ve temelsiz mesajlarından arındırılması
içindir. Yâni bu açıklamalar, onlara karĢı verilen, birer cevap
değildir. Ama bunların her biri, okuyucuya doğru bilgilerin
aktarılması sorumluluğu ile ilgilidir. Çünkü kimse, bile bile,
okuyucuya, yanlıĢ bilgi dayatması yapma hakkına sâhip olamaz!
Edindiğim Dersler
Samîmi olarak söylemek gerekirse Ģu anda burada, bu
yoğun açıklamalarımın asıl nedenlerinden biri de Ģudur:
Bu gün Ģu aĢamada, son birkaç yıl içinde, çok iyi bir Ģekilde
kavrayıp öğrenmiĢ bulunduğum Ġnönü zihniyetlileri muhatap
alarak, onlarla fikir-alıĢveriĢi yapmanın, hiçbir faydası olmadığını
artık anlamıĢ bulunuyorum.
Emekli olduğum günlerden beri, hiç fikir ayrılıklarına
bakmaksızın sırf geçmiĢteki tanıĢıklığın ve arkadaĢlığın hatırı için,
bunlarla berâberce aynı bir kayığa bindiğimi düĢünüyorum. Bu
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zihniyetin her biriyle kurduğum yakın iliĢkinin tümüne birden
Ģöyle bir baktığım zaman Ģimdi kendimi, zerre kadar
ilerletemediğim bu kayığın, devamlı bir Ģekilde, ha babam kürek
sallayanı gibi, görüyorum… Çok tuhaf değil mi? Bu hâlimle
kürek sallama yarıĢına girsem, belki, birinci olmam iĢten bile
değil, aslında!
Bu Ġnönücü arkadaĢlarla bindiğimiz kayığı, karadan bütün
insanlar da hayretle seyrediyorlar... Onlar da bu tuhahflığı
hissetmiĢ olacaklar ki, bir ara gözüm iliĢti, baktım çok
meraklanımıĢlar, seyirciler… O kadar kürek sallamama rağmen,
kayığı seçmiĢ olduğum, Kıble istikâmetinde ilerletmek ne
mümkün!
Halkın ilgisi, nereden çoĢtu biliyor musunuz? Güçlü
pazılarımın bütün gücüyle kürek salladığım hâlde, kayığı Kıble
Ġstikâmeti‟nde yarım metre bile ilerletememiĢtim, önce… Nasıl
olur, nasıl olmaz derken, bir ara, kayığın yönünü, Kıble
Ġstikâmeti‟nin tam tersine çevirmiĢim… A! Ne göreyim?
ĠĢte tam o zaman kayık, yerinden fırlarcasına birden, ileriye
doğru atılıp yol almaya baĢlamasın mı? Bunu gören halk da, iĢte
bu yüzden, ĢaĢırmıĢtı tam o sırada, tıpkı benim gibi…
Aslında bu tecrübelerle yeni yeni uyanıyordum. Daha önce
aynı Ġslâmî Ġstikâmet‟te olan, arkadaĢlarımızla kayığa
bindiğimizde, daha küreğe sarılır sarılmaz, kayığın Kıble
Ġstikâmeti‟ndeki normal seyrini sürdürdüğünü biliyordum…
ġimdi bunu hatırlayınca, burada da asıl mesâfe katetme
meselesinin, istikâmetler açısından olduğu gerçeğine, bir kere
daha, varmıĢ bulunmaktayım.
Buradaki kayık, maddî bir semboldür. Onun en geneli,
üzerinde hayâtımızı sürdüğümüz Dünyâ‟dır aslında… Pazı
gücümle kayığı ister, Ġslâmî Ġstikâmeti temsil eden Kıble
Ġstikâmeti‟nde, isterse dünyâlaĢmayı ya da inançsızlığı temsil eden
Kıble Ġstikâmeti‟nin tam tersi yönde, maddî bir mesâfe almanın,
değer yargıları açısından, pek önemli olmadığı açıktır. Bu temsil
her birimizin her gün Memleketimiz‟de, vilâyetimiz ya da
yaĢadığımız her bir beldede, sağa, sola, ileri, geri tipinden,
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yapmıĢ olduğumuz, gezinti ya da hareketlerimizin küçük birer
benzeridir.
Bu nedenle, kayıktaki kiĢilerle iliĢkili olarak, asıl olan
burada, bu maddî temsilden ziyâde, örneğin benim için, pazı
gücümü tetikleyerek besleyen, Ġslâmî Ġstikâmetteki niyetlerimin ve
bu konulardaki samîmiliğimin ve bu mânevî fikirlerimin, kayıktaki
arkadaĢlarla ne derecede paylaĢılabileceğidir. Temsilde
arkadaĢlarımızla olan fikir birliğinin derecesi, iĢte kayığın, seçilen
istikâmetlerde, mesâfe alınıp alamaması Ģeklinde, somutlaĢtırılmıĢ
bulunmaktadır.
Bendeniz örnekte olduğu gibi, kayığı hiç ilerletememiĢ
olabilirim. Ama bununla berâber pazılarımdaki kasların, çok iyi
bir Ģekilde geliĢtirilerek, sağlıklı kaldığını da inkâr edemem,
doğrusu… Böylece bu pazılarım, Ġslâmî Ġstikâmeti güzel olanların
ya da cibilliyetleri Ġslâmî Ġstikâmete uygun olduğu hâlde, bu
durumlarından habersiz olan, gayrimüslimlere, ya da inançsızlara
bir mesaj verebilir. Bu temsilin insan tabiatına uyan ya da
uymayan durumlarının tetiklemelerine mâruz kalarak bu kiĢilerin,
gerçeklik damarlarının kabartılması ya da gerçeklik algılarının
uyarılması
konusunda,
ilgisiz
kalacaklarını
ya
da
faydalanmayacaklarını, kim iddia edebilir ki?
Aslında, Müslümanlığı kabul edenlerin sayılarının her gün
artıĢ göstermesi, cibilliyetleri Ġslâmî Ġstikâmete uygun olanların
gösterdikleri duyarlıkların, birer somut örnekleri değil midir?
Müslüman toplumlarda genel olarak Ġslâmî KarĢıtlık30 ya da
Ġslâmî duyarsızlık, teknik olarak, yalama yapmıĢ bir civata gibi;
karakterli gayrımüslümlerin her biri ise kullanılmamıĢ yeni bir
civata gibidir.
Geçenlerde eve gelen bir usta doğalgaz borusundan söktüğü
bir civatayı, tekrar eski yerine yerleĢtiremedi. Civata yalama
30

Temiz, M., Mânevî Rektörlükler (Görevler), Elektrik-Elektronik
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olduğu için, artık iĢ görmüyor, yerleĢtirileceği yere bir türlü
oturmuyordu... Oturacak gibi olsa bile, sâbit durmuyor, gerisin
geri tekrar gevĢiyordu... Usta epey uğraĢmıĢtı. Civata bu
tutarsızlığı ve kaypaklığıyla, artık, hiç güven vermiyordu... Epey
uğraĢmadan sonra, usta baktı, bununla olmayacak… O zaman
çantasından aldığı, hiç kullanılmamıĢ baĢka bir civatayı, azıcık bir
uğraĢmadan sonra, yerine yerleĢtirdi.
Takıldığı yerde görev yapan bir civata Ġslâm‟ı yaĢayan bir
mü‟mine benzetilirse, edindiğim Ģu andaki tecrübeme göre,
bizdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin büyük bir kısmındaki insanlarımızın
her biri, Ġslâmî Ġstikâmet ve Ġslâmî yaĢam konusunda, her an az ya
da çok, yalama yapmıĢ, bir civatayı hatırlatmaktadır…
Bu demek değildir ki, bu tür insanlarla hepten iliĢkiyi
keselim… O zaman bu davranıĢ Ġslâm hükümlerine uymayan, bir
davranıĢ sınıfına girer ki, hiçbir mü‟min için bu mümkün değildir.
Bu aynen Ģuna benzer: Bir civata, iĢ görmüyor diye, hemen çöpe
atılmaz ki! Hattâ çöplüklere atılanlar bile toplanır,
değerlendirilir… Örneğin ben çocukken, o eski fakirlik
günlerimizde, belediyenin çöplüklerine atılmıĢ olan ne kadar çivi,
bakır, tel, civata ve benzeri hurda demir parçaları varsa, onları
toplayarak satıp, onlardan faydalanmıĢ olduğumu hiç
unutamıyorum…
EdinmiĢ olduğum bunca ders, deneyim, tecrübe ve bilgi
birikimi nedeniyle, yine de tekrarlamak gerekirse, okuyucuya bile
bile, göz göre göre, yanlıĢ bilgi aktarılmasına sebep olmak, bence
önemli yanlıĢ bir husus olmaktadır.
Benim Ġnfâkım
“Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir, ancak
Allah dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz
içindir. Siz yalnızca Allah Rızâsı‟nı gözetmenin dıĢında infak
etmezsiniz. Ġyilik cinsinden ne infak ederseniz, o size aynen ödenir.
Size hiçbir Ģekilde haksızlık yapılmaz, Bakara Sûresi, Âyet 272”

35

Yukarıdaki âyete tekrar bakılırsa benim için buradaki infâk,
iĢte bu sebebiyet hatâsının, elimden geldiğince, düzeltilmesinden
ibârettir.
Bu kanaatimin bu sıralarda kesinleĢmiĢ olması nedeniyle,
aslında sebep olduğumu hissetmiĢ olduğum, bu yanlıĢ bilgi
aktarımının düzeltilmesi için, Ġnönü Zihniyetli arkadaĢlarımın
cümlesini, tek tek ele almakta, oldukça kolaylık olacaktır.
Ġnönü Zihniyetli arkadaĢlarımın Ģöyle bir cümlesi vardı:
“Ben de çocukken HATTA ilkokul öncesi kuran kurslarına
gittim…“Kimse yasak masak demedi. Oruç da tuttuk Namaz da
kıldık. Bu ülkede ibadet serbestisi var.”
Bu cümleyle, Ġnönü ve hempaları tarafından, Ġslâm‟ın
yasaklanması gibi, bir Ģeyin olmadığı, anlatılmak isteniyor… Yâni
bununla „Ġslâmî eğitim, Ġnönü döneminde de serbestti‟, denmek
isteniyor, öyle değil mi?
“Ben de çocukken HATTA ilkokul öncesi kuran kurslarına
gittim…” cümlesinin sâhibinin, benim sınıf arkadaĢım da
olduğuna göre Ģu sıralarda, 70‟lı yaĢlara yaklaĢtığı bir sır
değildir. Öyleyse maksatlı olarak kurulmuĢ olan, bu cümlelerle
bildirilen serbestlikler, Allah (CC) rahmet etsin, Menderes
tarafından getirilen, 1950‟den sonraki dinî serbestliklerdi. Bu
serbestliklere karĢı o zaman Ġnönü, yaptıklarına karĢı Menderesi,
„ayağını denk al‟ dercesine, “Seni ben de kurtaramam!” diyerek
tehdit dahî etmiĢti. Bu tehdit sözlerini, hayal meyal, ben de
hatırlıyorum…
Öyle ki bu tehditler daha sonra, Ġslâmî özgürlüğü getirmesi
pahâsına Menderes‟in hayâtına mal olmasıyla, gerçekleĢmiĢtir.
Bunları bugün, bilmeyen de yoktur, zâten…
Yine olayları çarpıtan ayni kiĢi tarafın, “Kimse yasak masak
demedi. Oruç da tuttuk Namaz da kıldık… Bu ülkede ibâdet
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serbestisi var” deniyor ya… ĠĢte o serbestlik bilinmelidir ki, sırf
Menderes sebebiyle, 1950‟den sonra olmuĢtur… Ama bugün Yeni
Türkiye‟deki Ġslâmî özgürlük ise, 2004 yılından öncesine göre, bu
yüz yılın doruk noktasında bulunuyor, o da ayrı bir konu… ġimdi,
2004 yılından öncesi için, çok yakından bir örnek:
1990‟lı yıllarda, YÖK‟ün baĢında bulunan, Ġnönü Zihniyetli
Yöneticiler, kânun ve yönetmeliklerde hiçbir kısıtlama olmadığı
hâlde, yalnızca sözlü emirlerle, üniversitelerde baĢörtüsü ile
derslere giren, kız öğrenciler için, hocalara rapor tutmaları ve bu
raporları dekanlıklara vermeleri tâlimatı dayatılmıĢtı. Elbette ki bu
kânunsuz emirlere, yine Ġnönü Zihniyetliler uymuĢlar, seve seve
tuttukları raporları, yine sevine sevine, dekanlıklara vermiĢlerdir.
Verilen bu raporlar, Fakültelerin Yönetim Kurullarında
görüĢüldükten sonra, o baĢörtülü öğrencilere, kânunsuz cezâlar
yağdırılmaya baĢlanmıĢ, böylece binlerce kız çocuğuna, amansız
ve câresiz zulümler yapmıĢlardır.
Bendeniz, 1985 yılından baĢlayıp, 3-4 yıl hâriç, emekli
olana kadar, Üniversite‟nin Mühendislik Fakültesi Yönetim
Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesiydim. Kânunsuz olan, bu
raporlara hiçbir kere katılmadım, hep karĢı durdum… Bu
nedenle, hiçbir öğrencinin aldığı cezâda, bu yüzden, benim imzam
yoktur. Böylece de, Ġnönü Zihniyetlilerce tezgâhlanan, bu
kânunsuz zulümlerde ortaklığım da olmamıĢtır, elhamdülillah!
Cezâların oy birliğiyle alınması husûsunda, YÖK tarafından
dekanlıklara devamlı baskı yapılmıĢ olmasına rağmen, benim
bulunduğum Yönetim Kurulu kararlarında, alınan kânunsuz cezâ
karalarına katılmadığım için, cezâlar hep, oy çokluğu ile alınmıĢ
ve YÖK‟e bu Ģekilde gönderilmiĢtir. Bu sebepten dolayı, mevcut
Yönetim, kânûnî ve insânî olan, bu davranıĢımın karĢılığı olarak,
yine kânunsuz bir Ģekilde, beni cezâlandırmakla, bana da zulmünü
yapmaktan geri kalmamıĢtır… Öyle ki, onların bu hatâlarına
ortak olmamanın karĢılığı olarak, onlar bizlere de çok zulüm
yapmıĢlardır. Bizler ise, yine sabrederek, elimizden geldiği
ölçüde, hizmetlerimizi katlayarak sürdürmüĢüzdür!
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Hizmetlerimizi katlayarak sürdürmenin ilk yolu, çok fazla iĢ
yaparak, aranır ve ihtiyaç duyulur eleman olmaktan çıkmamak ve
dolayısıyla, eften-püften sebeplerle, iĢimizden kolayca el çektirilip
görevlerimizden uzaklaĢtırılmamızın önüne geçmek idi… Her ne
kadar çok yoruluyor olsak da, böylece, kazancımızın helâl olması
da biraz daha garantiye alınmıĢ oluyordu.
Yâni, geçmiĢte biz ve bizim gibiler, hep birlikte çok çalıĢtık!
O kânunsuzluğu ve keyfîliği kendilerine rehber edinmiĢ olanlar
ise, kânunsuz ve keyfî zulüm faaliyetleri dıĢındaki zamanlarında,
âdetâ yan gelip yatmıĢlar, harvurup harman savurmuĢlar, kolayca
geçinip gitmiĢlerdir. Bu günlerinin hiç geçmeyeceğini zannederek,
sizin anlayacağınız bunlar, hergün hep fitne üretmiĢlerdir! Yoksa
böyle bizler gibi çalıĢanlar olmasaydı, sırf bunlarla
Memleketimiz, hiç bugünlere gelebilir miydi? BaĢka ne
yapmıĢlardır?
Bu zihniyet, bizlere hep ikinci sınıf muamelesi yapmıĢlar,
haklarımızı teslim etmemiĢlerdir. Meselâ bu yüzden doçentliğimi,
çok çok çelmeler takarak geciktirmiĢler, profesörlüğümün ilânını,
bile bile 5 sene, yapmamıĢlardır. Son yönetim iktidar olunca, 2004
yılında önüm biraz açılmıĢtır.
Ġnönü Zulmü‟nden Üzerime Sıçrayan Örnekler
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ‟NDEN%20ÜZERĠM
E%20SIÇRAYAN%20ÖRNEKLER.pdf

Bu kadar zulümlere mâruz
hizmetlerimizi, elimizden geldiğince,
yürürmüĢüzdür31.

kalmamıza rağmen,
baĢarılı bir Ģekilde

Yazarın ÖzgeçmiĢ Ve Hayatı
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ
.pdf
PAÜ-Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği‟nin Görünmeyen Yüzü
31

Temiz, M., Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.doc, En Son EriĢim Târihi,
122.10.2014.
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http://mtemiz.com/bilim/PAÜELEKTRĠK%20VE%20ELEKTRONĠK%20MÜHENDĠSLĠĞĠ‟NĠN%20GÖ
RÜNMEYEN%20YÜZÜ.pdf
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği 'nin GeliĢim Süreci
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠ
k%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf

Demek istediğim Ģudur ki Ġslâmî özgürlükler, Menderes‟le
baĢlamıĢtır. Ama 2000‟li yıllara kadar, doğru dürüst
uygulanamamıĢ, görüldüğü gibi, hep Batı kontrollü, Batı taĢeronu
yöneticilerimiz tarafından, kânunsuz ve insan haklarına uymayan,
çok iĢler yapılmıĢtır. Bütün bu zulümler, sırf bu günümüzdeki,
Ġnönücü zihniyetinin de, hep aynı paralelde ısrar etmesi nedeniyle
olmuĢtur… Günümüzde de bunların aynı düĢüncede ısrarlı
olduklarını, ne yazık ki, hergün görmüyor muyuz?
2000‟li yıllardan hemen önceki yıllara iliĢkin olarak,
baĢörtülülere yapılan, zulümlere örnekler için, Ģu aĢağıdaki
yazıya baĢvurulabilir…
Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20D
OĞUM%20SANCILARI.pdf

Dolayısıyla, “Ben de çocukken hatta ilkokul öncesi kuran
kurslarına gittim…” gibi uygun düĢmeyen, yersiz ifâdeler, bu
kadar açık gerçeklere karĢı, hiçbir zaman ileri sürülemez…
Çünkü Ġnandırıcı olmaz! Her Ģeyden önce samîmi olmalı, samîmi!
Ġnönü Zihniyeti‟nin, Milletin Dini ve Kültürü‟nün hayrı
adına, gerçekten var mı bir hizmeti? Eğer varsa iddiâ sâhibi, onu
tek tek, Ģu Ģu diye, neden yazmıyor? Söylemeli ki, yazmalı ki
bunlar, böyle yuvarlak boĢ cümlelerle, iĢ olsun kaabilinden
savmalar olmasın! Çünkü böyle yalnızca, „büyük devlet adamıydı
gibi sözler…” bir Ģey ifâde etmiyor. Eğer büyük devlet adamıysa,
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asıl büyüklüğünü gösterecek olan, o eylemlerin sıralanması
gerekiyor, dürüst olmak adına, değil mi?
Eğer varsa, tek tek, Ģu Ģu diye sayıp dökerseniz bunları, size
öyle müteĢekkir kalırım ki, ayrıca! Ġnanınız, Ġnönü‟nün bu
olumsuz icraatlarını dile getirmekten ben de sıkıldım, açıkçası!
Belki bilmediğim bir hizmeti çıkar da biraz, “Oh be!” demiĢ
olabilirim, böylece sâyenizde! Bu düĢüncelerimi geçmiĢte Face
Book‟taki yorumlarımda da çoğu kere sık sık yazmıĢ
bulunuyorum.
AĢağıdaki açıklamaları ise, söz sâhibine bir cevap
niteliğiyle değil ama yalnızca bir infak (sadaka) niyetiyle yapmıĢ
olduğumu da peĢin olarak belirtmiĢ olayım:
“Bir tek Ġnönü ile bu iĢi bağdaĢtırmak beni gerçekten
kızdırıyor” deniyor ya… Bu söz dahî söyleyenin ancak, ya hiçbir
Ģeyden haberinin olmadığının somut örneğini teĢkil ettiğinin ya da
iĢ olsun kaabilinden söylediğinin, açık bir göstergesi olabilir…
Ne bir tek Ġnönüsü kardeĢim!
DüĢünsenize bir kere! Hiç Ġnönü yalnız baĢına, yalnızca bir
kiĢi olarak, meselâ hiç Atatürk‟ü zehirlemeye kalkabilir miydi?
Burada adamın yıllarca oluĢturduğu bir ekibinden söz ediyoruz!
Gözünüzü açınız, gözünüzü! Ya da “Kafanızı çalıĢtırınız mı
desem”, daha isâbetli olurdu, bilmem ki!
Ayrıca bir zamanlar bana “abi” diye hitabeden bayan diyor
ki, “Aç sor öğren” … Beni güldürmeyiniz, güldürmeyiniz, hâlâ,
lütfen! Ben kendimden, bilgimden zerre kadar Ģüphe etmiyorum
ki, birine sorma ihtiyâcı duyayım… Üstelik bendeniz bir bilim
adamıyım! Bu gibi ciddî iĢler, her yer bilimsel araĢtırmalar,
belgelerle dolup dolup taĢarken, Ġnönücü kafaların yaptığı gibi
sormakla, dedikodu ile uğraĢmakla olmaz ki! Bu BĠR… Ġkincisi o
bayan:
“Bir tek Ġnönü ile bu iĢi bağdaĢtırmak beni gerçekten
kızdırıyor” deniyor!
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Sizler, Millete hakâret etmek için mi varsınız, her zaman?

Hem, „kızma‟ sözü, hangi haklılıkla dile getirilebiliyor ki!
Burada kimin kime bir dayatma yetkisi ya da kızma hakkı olabilir
ki! Kızacak olan, öncelikle o satırların baĢına geçmemeli! Eğer
birisinin bir fikri varsa onu duyurma Ģerefine ermek için, bir
gayret sarfetmeli, bence! Ya da Ģâyet, gerçekten kızmak gibi bir
durum varsa o zaman, kızılan hedefin de açıkça belirtilmesi
gerekmiyor mu?
Sonra, hemen hemen bütün dayatmaları, bütün
antidemokratik tehditleri, Halkımız‟ın aĢağılanmalarını32, her türlü
kahır, sitem ve terslemeleri, ne tuhaftır ki, ne hikmetse, hep bu
32

ABD Türk eğitim sistemini nasıl ele geçirdi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=4049.0, En Son EriĢim Târih: 07.01.2017.
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zihniyetten mi duyacağız / iĢiteceğiz? Bu zihniyetin bir de bu
tarafı var, ayrıca!
Bu Millet her zaman, 1950‟den önceki ġeflik dönemlerinde
de olduğu gibi, sizin Ģamar oğlanız mı olacak?
Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu

Nesil
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf

Aslında iyice düĢünülürse bu kızma değil, bile bile yanlıĢta
ısrar etmenin, bunalıma dönüĢ tezâhürüdür! Nasıl mı? Yukarıda
belirtilmedi mi?
“Bir tek olan bir kiĢi, ekibi ve hempaları olmayan, yalnız bir
kiĢi, tek baĢına 43 ĢiĢe kinin hapıyla hiç Atatürk‟ü zehirlemeye
kalkabilir mi?” demedim mi?
Demek ki kızmanın nedeni yâni kızdıran husus, yanlıĢlıklar
üzerindeki çıkmazlarda ısrarlı olmaktan kaynaklanıyor... Bilimsel
açıdan da böyledir bu gibi hususlar:

Sizler, Milletin dini ile oynamak için mi varsınız, her zaman?

42

Sizler hep, her Ģeye el koymak için mi varsınız? Ne biçin zihniyetsiniz, siz?

Sıkılıyorsak da kızıyorsak da bunda, yukarıda da belirtmiĢ
olduğum gibi, birinci etken kendimizizdir. Dolayısıyla
bilgisizliğinizi, yetersizliğinizi ve de bunları kamufle etmek yâni
gizlemek için, sarılmıĢ olduğunuz örtü de içinde bulunduğunuz
ideolojidir!
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Sizler her devirde, Milletin dinî değerleri ile mi oynamak azmindesiniz?

Bu Millet hep, sizin elinizi ayaklarınızı öpmek için mi var olacak?
Ne biçin zihniyetsiniz siz?

Benim varmıĢ olduğum, en son bilimsel sonuç Ģudur:
Bu zihniyet, hiç bir Ģeyi öğrenemedi! Öyle ki iyilik ve
huzurlu iĢleri hep kendilerinden, diğer bütün olumsuz ve
huzursuzlukları ise, hep baĢkalarından bilirler! Bunlar zulümden,
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baskıdan, değer yargılarıyla, Milletin, diniyle alay etmekten,
giyim ve kuĢamıyla uğraĢmaktan baĢka ne bilirler ki?
Bir insanın karĢılaĢtığı iyilik ve kötülüklerin hepsi, kendi
davranıĢ ve düĢünüĢlerinin sonuçlarıyla yakından ilgilidir. Biraz
daha somutlaĢtırarak söylemek gerekirse kiĢinin iyilik ve
kötülüklerinin hepsi, çoğu kere, kendi günahlarının bedellerine
âittir!
Hele hele bir bilim insanı olarak benim derdim, Ġnönü
Zihniyeti‟nin zamânımızdaki temsilcileri gibi, onun bunun
ağzından, hikâye ya da dedikodu öğrenip, onu-bunu çekiĢtirmek
değil ki!
Hıh! Zarar EtmiĢmiĢ de! Yazıklar Olsun!
http://mtemiz.com/bilim/HIH!%20ZARAR%20ETMĠġMĠġ%20DE!
%20YAZIKLAR%20OLSUN!.pdf
Kim kime dum duma!
http://mtemiz.com/bilim/BU%20KARA%20BAHTA%20GÖZ%20Y
AġI%20MI%20DAYANIR.pdf

Bendeniz, bilim ve /veyâ ilimle uğraĢıyorum! Evet!
Hayâtımı adamıĢ olduğum, bilim ve /veyâ ilimle! Bu sözler,
bilmeyenlere bir Ģey ifâde etmeyebilir! Bunlara Yunus‟un diliyle
cevap vermeli, bir de alternatif olsun diye!
Bilmeyen ne bilsin bizi / Bilenlere selâm olsun!
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Bunlar, zulümden, baskıdan, değer yargılarıyla Milletin diniyle alay
etmekten, giyim ve kuĢamıyla uğraĢmaktan baĢka ne bilirler?

Onlar, Yunus‟un bu sözlerinin de ne demek istediğini,
içinde bulunan tehdit ve güzellikleri dahî, bilip de algılayamazlar
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ya… Bunu düĢünemeden bir kere yazmıĢ oldum, iĢte… Orası da
yine ayrı bir konu!
Sonuç
Benim çalıĢmalarım, kaynaklara dayalı olarak, yalnızca
bilimsel araĢtırmalara dayanıyor, bugün her Ģeyde olduğu gibi…
Hikâye devri, baĢka bir deyimle ideoloji devri, çoktan geçti,
çoktaaan!

Bunlar, zulümden, baskıdan, değer yargılarıyla Milletin diniyle alay
etmekten, giyim ve kuĢamıyla uğraĢmaktan baĢka ne bilirler?
Hani, bu Ġnönü Zihniyetliler‟de de empati kavramı vardı? Nerede kaldı, hangi
çalıçırpıya takıldı da yetiĢemedi? Bunlar „Ģok olmuyor mu?
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Son sözüm Ģu olsun! Ey Ġnönü Zihniyetliler!
Siz ve sizin gibi zihniyetlilerden hanginiz, Ģu aĢağıda resmi
görülen, Dünyâ Krâliyetçileri hakkında iki söz etmiĢ de, burada
benim gibilere lâf yetiĢtirmeye çalıĢıyorsunuz? Bunların görüĢleri,
sizleri hiç ilgilendirmiyor mu? Yoksa sizler, bunlar bizi
ilgilendirmez mi, diyeceksiniz?

ABD'li Yahûdi bankacı Rockefeller'den yüzyılın îtirafı... ĠĢte Türkiye üzerinde
oynanan kirli oyunlar
http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilinitirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html

Peki, bu cellatlarınıza âĢık olarak, arkalarından hangi
maksatla koĢturuyorsunuz, o zaman? Ey Ġnönü Seviciler!
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ĠĢte asıl Ģok, akıllarınızı bunların akıllarına kuplajlamaktır,
tıpkı Ġnönü‟nün emperyalist sömürücü Batılı canavarlara
kuplajladığı gibi33,
Fakat haberiniz yok ki her biriniz bu kuplajlarla, Allah‟ın
(CC) her birinize vermiĢ olduğu, büyük nîmetlerinden olan,
düĢünme kâbiliyetlerinizi yok ediyorsunuz! Her birinizin
beynindeki nöron hücrelerine, düĢünme kâbiliyetiyle, enerji
harcama fırsatı vermeyerek onları, aktifliklerinden alıkoyup ve
pasifleĢtirip, sıfırlamıĢ olmanız, hangi akla hizmettir, söyler
misiniz?

28 ġubat‟ta BaĢörtüsü zulmünden bir görünüĢ... Üniversiteye sokulmayan BaĢörtüsü
Mağdurları‟ndan bir sahne… Bunlar „Ģok olmuyor mu?

33

Temiz, M., Çağımızın En Üstün Eğitimcisi (En Üstün BaĢöğretmen), Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇAĞIMIZIN%20EN%20ÜSTÜN%20EĞĠTĠMCĠSĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇAĞIMIZIN%20EN%20ÜSTÜN%20EĞĠTĠMCĠSĠ.docx YA DA
En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
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28 ġubat‟ta BaĢörtüsü zulmünden bir görünüĢ... Üniversiteye sokulmayan BaĢörtüsü
Mağdurları‟ndan bir sahne… Bunlar „Ģok olmuyor mu?

„ġok‟un ne olduğunu, Ģimdi olsun, öğrenebildiniz mi, bâri?
ĠĢte hayatlarınızdaki „Ģok‟ların anasını ve asıl baĢlangıcını
bu düĢünce marazı ve düĢünce yetmezliği oluĢturuyor ki, her bir
zavallı Ġnönü Zihniyetli kardeĢimiz için, daha hayatî sayılacak,
diğer Ģoklar da ne yazık ki, böylece bundan sonra, baĢlamıĢ
bulunuyor!
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf

50

EY MUSTAFA!
SORULARI “ES” GEÇERSEN
HÂLĠN NĠCE OLUR?
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul-zurna az!”
GiriĢ
Face Book‟ta Orta öğretimdeki eski bir sınıf arkadaĢıma
aĢağıdaki yorumu yapmıĢtım. Yorumum Ģuydu:
“Sen ne diyorsun be KARDEġĠM. Ben, 1955‟lerden berisini
yaĢamıĢ ve gözlemlemiĢ bir bilim adamıyım. Bilim araĢtırma
ahlak ve disiplinini biliyor ve uyguluyorum. Yani demek istiyorum
ki, ÜSTELĠK senin gibi ideolojik tarafım da yok,
OBJEKTĠFĠM…”
“Ama Ģu var: Vatan Ve Milletimiz‟in bekâsının Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz ile sağlanacağına inanmıĢ
birisiyim… Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda yıllarca ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ yapmıĢ bir kimse
olarak, Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in gerçek ve evrensel
olduğunu sonucuna varmıĢ bulunuyorum.”
“Senin idealin olan Batı kültürünü de bilmiyor değilim…
Önceleri o kültür içinde olduğumu da bilmiyor değilsin. ġu an da
her iki kültürün özellikleri kafamda o kadar canlıdır ki, anıda
karĢılaĢtırmalarımı zorlanmadan yapabilecek durumdayım,
ELHAMDÜLĠLLAH! Bugün bu Kültür mensuplarının
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Kültürlerinin yetersizliği nedeniyle canavarlaĢmaya dönüĢtükleri
artık bilimsel olarak da gözlenmeye baĢlamıĢ bulunuyor…”
“Bu inanca gelene kadar 1970‟li yıllardan beri bilimsel ve
akademik çalıĢmalarıma paralel olarak Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimizi incelemekteyim ve de yine de anı konularda
çalıĢıyorum… Hayatım ortada… Bakabilirsin!”
http://mtemiz.com/
AKADEMĠK
Öğretim Üyesinin:
Öz GeçmiĢi Ve Hayâtı

ArkadaĢ, benim bir yorumuma karĢı bana bir cevap
mâhiyetinde olmak üzere, samîmi olarak değerlendirdiğim, “Bu da
benim inancım” cümlesiyle bitirdiği, aĢağıdaki, soruları sıralamıĢ
bulunuyor…
“Anlattiklarini anlamaya çalıĢmak için kendimi zorluyorum
ama hep din kökenli konuĢuyorsun..bu ideolojik olmuyormu
erbakan imam hatipler arka bahçemiz..devletin 1 milyon parti
yardımının devlete kanıtlarını çıkaramadı akepe iktidarında evde
hapis yedi..yine bir marabası Abdullah gül affetti..iĢte
muhafazakar ideolojinin hali Ģimdi kalkmıĢ ben ideoloji yapmam
diyorsun..yap SN Temiz..ben ne prof lar gördüm. Çanta taĢıyarak
akademisyen oldular. Ben okulu dereceyle bitirirken sınıfın en
tembeli ĠÜ orman fak..Ģimdi. Prof..sadece batı ülkelerinin
araĢtırmalarından tercümeye kitap yazan tez veren hocalar
tanıdım. Kedimi bile emanet etmem. Senin okul hayatını bilirim
sonsuz taktir ederim..elbette akademinde kusursuzdur..kutlarım.
Ama bende senin kadar vatan ve millet aĢkı taĢırım 1 yıl
güneydoğuda askerlik yaptım 35 sene dağ bayır ova köy kasaba da
eĢek gibi çalıĢtım..senin hayatının hepsi koltukta geçmiĢtir..önemli
olan bu vatanın taĢında toprağında sürünme dir..50 yılda
islamiyette Ġslam ulkelerince değiĢtirilmeleri dusundunmu
söyleyim. Kabede 3 Ģeytan taĢı var mıydı ..her Ģeytana 7 taĢ ile 3
torba 3 dolara satiliyormuydu.3 milyon haciyla çarp
,temsili,giyabi namaz var mıydı..peygamberimizin kutsal mezarı 7
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yıldızlı
40
katlı
devasa
otellerin
gölgesinde
kalmalimiydi..kudusteki osuruktan ibadet yeri yıllarca aynı..onlar
salakmiydi..dedem anlatırdı hacca gittiklerinde otobüsle gitmiĢler
çadırlarda kalmislar. Yemeklerini kendileri yapmıĢ.sadece 400 tl
harcamıĢlardır..bana dinimi kimse anlatamaz anlatmaya çalıĢırsa
kızlarım..herkesin inancı kendine aittir mukayese edilemez..her
seyide dine maledilemez..önce ilmi tartıĢalım. Bırakın din
Ģahsımıza kalsın..ben asla hacca gitmeyeceğim bütün yaĢamını
insanlara tabiata yaĢayan canlılara yardım ederek gecireceğim ....
buda benim inancım”
“Hadi Ģimdi, bu soruları cevapsız bırak bakalım, gücün
yeterse Mustafa” dedim kendi kendine… ArkadaĢın sorularını,
elimden geldiği ölçüde, ben de, bildiğim kadarıyla, cevaplamak
zorundayım, tabiatıyla…
Daha doğrusu Ģimdi ben de Üstün Ġslâm Ve Altın
Kültürümüz‟ün bana yüklemiĢ olduğu görevim olan, Emri Bil
Mâruf Nehyi Anil Münker-Ġyilik yapmayı öğütlemek, kötülükten
sakındırmak‟, nedeniyle, belki baĢkalarının da iĢlerine yarar
ümidiyle, satır satır ele alarak cevap vermeyi plânlamıĢ
bulunuyorum. Görevimin ciddiyeti hakkında bilgi için aĢağıda
adresi verilen yazıyı da internetten indirebilirsiniz:
Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker ,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMRĠ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf

Tek Tek Cevap
ArkadaĢın sorularını, elimden geldiği ölçüde, ben de,
bildiğim kadarıyla, cevaplamak zorundayım, demiĢtim ya… ĠĢte
her bir husus için, cevaplarımı tek tek aĢağıda bulabilirsiniz.
ġimdi arkadaĢın ilk cümlesinden baĢlıyorum. Ama peĢin
olarak söylüyorum ki, arkadaĢın yazısındaki imlâ hatâlarına
karıĢmıyorum… Ġlk cümlesi Ģöyle:
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“Anlattiklarini anlamaya çalıĢmak için kendimi zorluyorum
ama hep din kökenli konuĢuyorsun..”
Burada asıl cevap verilmesi gereken kısım Ģu: “hep din
kökenli konuĢuyorsun..” kısmıdır. Ben de, öneminden dolayı,
özellikle din yâni Ġslâm Ve Ġslâmî Ölçülerimiz‟in önemi
konusunda konuĢacağım.
Öyle ki, “Din kökenli konuĢuyorsun” diye hitap ettiği kiĢi
ben olduğuma göre, buradaki dinden kasti de, Ġslâm Dini
olmalıdır. Anlıyorsunuz, değil mi?
BaĢka Gerçek Din mi Var Sanki!
Elbette ki Ġslâm Dini‟nden konuĢacağım…
Müslümanım, mü‟minim yâni îmanlı bir Müslümanım…

Çünkü

Daha doğrusu, münâfık ya da fâsık bir Müslüman
değilim… Öyle ki, meselâ Hristiyanlar Cehennem‟in ikinci
katında, Yahûdiler üçüncü katında bulunurlarken, “Ben de
Müslümanım” diyerek mü‟minleri aldatan ikiyüzlü bir münâfık,
ateĢi daha Ģiddetli olan, Cehennem‟in yedinci katında
ağırlanacaktır.
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_8O4kfzeAhUlhaYKHRB1CQoQFjAAegQICRA
C&url=http%3A%2F%2Fmtemiz.com%2Fbilim%2FCEHENNEM%2520V
E%2520CENNET%25E2%2580%2599TEN%2520NE%2520HABER.docx
&usg=AOvVaw3xG3GyabW-0XAtPYOmaCmI
Târihî Münâfıklardan Ġbretli Sayfalar
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLARDAN%20ĠBR
ETLĠ%20SAYFALAR.pdf
BaĢ Münâfık‟tan Bir Sahne
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BAġ%20MÜNÂFIK‟TAN%20BĠR%
20SAHNE.pdf
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Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler)
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLE
R%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER).pdf

Onun için burada, “mü‟min olan bir Müslümanım”
dememdeki inceliği sakın “es” geçmeyiniz! Demek istiyorum ki,
mü‟min olan bir Müslümanla, münâfık olan bir Müslümanın
farkını iyi anlamak gerekiyor…
(Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VE
LĠNÎMETĠ.pdf

Günümüzdeki hâinlerin büyük bir kısmı münâfık Müslüman
görünümündedir. Ġnternette gözüme iliĢmiĢti. Yazıda Türkiye‟deki
mü‟minlerin sayısının yaklaĢık yüzde üç-beĢ civârında olduğu
bildiriliyordu… “Her gördüğün sakallıyı deden zannetme!”
Ģeklindeki ataformülümüz de her, “Ben de Müslümanım” diyene
kanmamamız gerektiğini imâ etmiyor mu?
Geleceğimize ĠliĢkin En Etkili Tedbir Ne Olmalıdır
http://mtemiz.com/bilim/GELECEĞĠMĠZE%20ĠLĠġKĠN%20EN%2
0ETKĠLĠ%20TEDBĠR%20NE%20OLMALIDIR.pdf

ġimdi tekrar asıl konuya dönecek olursak, elbette ki Ġslâm
Dini‟nden konuĢacağım…
Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNE
VÎ%20ÂĠDĠYET.pdf

Bugün Ģu 21. Yüzyıl‟da tek bir gerçek din var, o da Ġslâm
Dini‟dir…
Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNE
VÎ%20ÂĠDĠYET.pdf
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Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20
VE%20YOBAZLARI.pdf

Benim için “HAK YOL‟A” katılmam ve “Üstün Ġslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimizi” inceleyerek bu sonuca varmak, öyle
kolay kolay olmamıĢtır! Bu sonuç, 1970‟li yıllarda baĢladığım,
araĢtırma ve incelemelerimin kapsadığı, yaklaĢık, 50 yıllık bir
birikimin sonucudur. Hayâtım hakkında bilgi sâhibi olmak
istiyorsanız, http://mtemiz.com/
adresinde:
AKADEMĠK

Öğretim Üyesinin:
baĢlığı altındaki

Öz GeçmiĢi Ve Hayâtı
baĢlığına TIKLADIĞINDA “hayat hikâyem” gelir.
ġimdi de imlâ hatâlı ikinci cümleye bir göz atalım.
ArkadaĢın ikinci cümle olarak baĢladığı kısım Ģöyle:
“bu ideolojik olmuyormu erbakan imam hatipler arka
bahçemiz..devletin 1 milyon parti yardımının devlete kanıtlarını
çıkaramadı akepe iktidarında evde hapis yedi..yine bir marabası
Abdullah gül affetti..iĢte muhafazakar ideolojinin hali Ģimdi
kalkmıĢ ben ideoloji yapmam diyorsun.”
Bu kısım baĢlı baĢına bir “lâf kalabalığı”… Bunun içinde,
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı‟nda yıllarca öğretim üyeliği yapmıĢ bir kimse olarak, benim
cevaplamak zorunda olduğum esas kısım, “bu ideolojik
olmuyormu” sözüdür.
ArkadaĢ, kendi aklınca Üstün Ġslâm Dinimiz‟in Ölçülerini
bir ideoloji zannediyor... Bu benzetmeyle arkadaĢ, Ġslâm‟ı ve
Ġslâmî Ölçüler‟i küçümsediğinin, değersizleĢtirdiğinin farkında
bile değil! Bir mü‟min kiĢi bu benzetmeyi yapmıĢ olsa, Allah
(CC) korusun, bu benzetme onun îmanı açısından büyük bir
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tehlikeyi barındırmaktadır. Belki burada tehlike bunun neresinde
diyeceksiniz?
Söze Bağlı Îmânî Tehlikeler
http://mtemiz.com/bilim/SÖZE%20BAĞLI%20ÎMÂNÎ%20TEHLĠK
ELER.pd

Bu konuyu iyi bir Ģekilde kavrayabilmek için önce,
“Ġdeoloji nedir?” sorusunun cevaplanması gerekiyor…
“Ġdeoloji” kelimesinin kaynağı Batı kültürüdür. Onun kısaca
Batı kültürü açısından, siyâsî veyâ toplumsal bir öğreti oluĢturan,
bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranıĢlarına yön veren
düĢünceler sistemi olduğunu herkes bilir. Ġdeolojinin kaynağı Batı
kültürü olduğu için onun asrımızın tek gerçek dini olan Ġslâmî
kavram ve ölçüleriyle hiçbir iliĢkisi yoktur. Ġslâm Ve
Kültürümüz‟e göre ideoloji, yüzde yüz dünyevî ve kapitalist bir
kavramdır.
Ulvî ve yegâne gerçek din olan Ġslâm‟ı ve Ġslâmî
Ölçülerimizi,
“ideoloji”
seviyesine
indirmek,
açıkça
görülmektedir ki îmanî bir tehlikeyi de içermektedir,
Yukarıdaki “lâf kalabalığı” içinde içinde Erbakan ile
baĢlayan kısma hiç değinmeye gerek yok… Çünkü Ġslâm ve
Ġslâmî Ölçüler, kiĢilere bakarak öğrenilmez. Görüyorsunuz değil
mi, günümüzdeki câhillerin bakıĢ açılarını! Ġslâm ve Ġslâmî
Ölçüler, ilimle öğrenilir, ĠLĠMLE! Ġlmin kaynaklarını bilmek
bunun için önemlidir!
Ġlmin Kaynakları
Biz Müslümanlar, Allah (CC) tarafından insanlara Hz.
Muhammed Mustafa (SAV) ile gönderilen en son ve yeni
belgelerin, yâni bilimsel olarak söylemek gerekirse,
GERÇEKLERĠN Kur‟an içinde olduğuna inanıyoruz. Kur‟an,
birinci elden ilim kaynağımızdır.
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Ġkinci derecede gerçek olan ilim kaynağımız ise, Allah‟ın
(CC) yardımıyla, Kur‟an‟ın hayâta uygulanmasının örneğini veren
Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟in sözleri ve yaĢayıĢ
tarzıdır. Buna Ġslâm‟da, “HZ. MUHAMMED (SAV)
EFENDĠMĠZ‟ĠN SÜNNETĠ” denir / deniyor... Bu da Kur‟an
ilminin uygulanıĢ ya da amelî kaynağıdır.
Bu yaĢayıĢı ile Muhammed Mustafa (SAV), âdetâ, insan
denen biyolojik akıllı makinenin, bir nevî, Kur‟an‟la bildirilen
katalogunun en mükemmel bir baĢöğretmeni olmuĢtur34.
Bütün bunlar akıl ve mantığa aykırı olmayan Ģeyler de
değildir…
Akıl, Mantık Ve Bilimsellikten BaĢka Hiçbir ġeye Ġnanmayanlar!
ĠĢte Size Peygamberimiz (SAV)‟in Ve Sünneti‟nin Gerekliliğinin Akıl(sal),
Mantıksal Ve Bilimsel Açıklaması
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20(SAV)‟ĠN%20VE
%20SÜNNETĠ‟NĠN%20GEREKLĠLĠĞĠNĠN%20AKIL(SAL),%20MANTI
KSAL%20VE%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf

Gerçek ve doğru bilgi kaynağı olarak üçüncü ilim
kaynağımız, Kur‟an ve Sünnet ölçülerini referans alan, Ashâbı
Kiram‟ın ve ilim adamlarının aynı görüĢte oldukları sonuç ya da
uygulamalarıdır. Bu üçüncü kaynak ĠCMÂ adıyla bilinmektedir.
Dördüncü kaynak ise, Kur‟an, Sünnet ve Ġcmâ ıĢığında,
kıyaslama ile doğru kabul edilen sonuçlardır. Bu dördüncü
kaynağa KIYAS-I FUKAHA denir.
Yukarıda Ġslâm‟ın, beĢerî ve yapmacık Batı kavramlarından
biri olan “ideolojiye benztilmesinde îmanî bir tehlike var”



. Haber7, Çetin Doğan'dan Kur'anı küçümseyen sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/guncel/haber/1171919-cetin-dogandan-kurani-kucumseyensozler, En Son EriĢim Târihi: 2.07.2014.
“Balyoz” planı davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin
Doğan, Ġhsanoğlu'nun “Siyaset dine, din siyasete karıĢmasın” sözünün olduğunu söyledi.
Devamında Kur'an-ı Kerim'i kast ederek “7. yüzyılda Arapları geliĢtirmek için yapılan
yasaların bugün ebedi ve ezeli olarak kalmasına imkân var mı?” dedi.
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dediğim için, Ģimdi de yeri gelmiĢken, bir kaç kelime ile de olsa,
Ġslâmî îmandan bahsedelim.
Ġnanmayanlara Mantık YürüyüĢü
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜ
RÜYÜġÜ.pdf

Îmanın ġartları Nelerdir?
Ġslâm‟ın îmânına sâhip olabilmek için, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e indirilen, Kur‟an hükümlerinin her birine
harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü eksik ve küçük görmemek
gerekiyor / gerekmektedir.
Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur‟an‟ın ahlâkî hükümlerine
inandıkları hâlde, meselâ bâzı hukûkî hükümlerini çağ dıĢı
buluyorlar ve dolayısıyla Kur‟an‟a bir noksanlık atfediyorlar.
Bâzıları da, “7. Yüzyıl‟da Arapları geliĢtirmek için yapılan
yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak kalmasına imkân var mı?”
diyerek,
Kur‟an‟ı
insan
yazması
gibi
düĢünerek

küçümsemektedirler .
Gerçek Ġslâm inancı odur ki, bir kimse Kur‟an‟ın bütün
hükümlerine inansa da yalnız bir tânesine, meselâ diyelim ki
yalnızca bir harfine, sözüne ya da görüĢüne inanmasa, onun yanlıĢ
olduğuna hükmetse, o kimsenin bu kararı, Allah (CC) sözü olan,
Kur‟an‟ın eksikliğine delâlet ettiği için o kiĢinin, “Ġslâm inancını”
sıfırlar, yâni Ġslâmî îmanını yok eder.
Çünkü bütün Müslümanlar, Kur‟an‟ın Allah (CC) kelâmı
olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve
öyle inanırlar. Amellerde noksanlık olabilir ama “inanç noksanlık
kabul etmez.” Ġslâm‟da inanılacak hususlar, 6 grupta
özetlenmiĢtir. Bunlara Îmanın ġartları deniyor / denmektedir.
Îmânın ġartları‟nı Ģöyle sıralamak mümkündür:
1) Allah‟ın (CC) varlığına, birliğine inanmak,
2) Meleklerin varlığına inanmak,
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3) Allah‟ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların
asıllarına ve içeriklerine inanmak,
4) Kadere, hayır ve Ģerrin Allah‟tan (CC) olduğuna
inanmak,
5) Allah‟ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların
getirdiklerinin hak (gerçek) olduklarına inanmak,
6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba
inanmak...
Kim olursa olsun bunlara inanan bir insan, Ġslâm‟a
girmiĢtir, Böyle insanlara, genel anlamda, Müslüman denir.
Müslüman olunca, hemen ardından sıra, amel denen ibâdetlere ve
dinin emir ve yasaklarına uymaya gelmektedir.
Îmânın ġartları‟nı bir bir tekrarlayarak ve tekrarlananları
kalbinden samîmi bir Ģekilde kabul eden meselâ bir Hristiyan, o
anda derhâl Müslüman olur. Müslüman olduğu anda da bütün
günahları sıfırlanır, amel defteri tertemiz olur. Müslüman olduğu
andan îtibâren de farz amelleri yerine getirme mecbûriyeti baĢlar.
Getirip getirmemesine göre amel defterine kayıtlar iĢlenmeye
baĢlar…
Böylece Müslüman olan bir kimse için en mühim olan
husus, son nefesine kadar, o mevcut îmânını kaybetmemek
olmalıdır! Çünkü bir mü‟minin îmânını çalmak ve yok etmek için,
o kadar düĢman ve tehlikeler vardır ki bunların her biri, her an ve
her yerde fırsat kollamaya çoktan baĢlamıĢtır.
ĠĢte bir mü‟minin îmânını kaybetmemesi için, o mü‟minin
derhâl ilim öğrenmesi gerekiyor… Dolayısıyla “ilmin gerekliliği,
îmânı korumak içindir” dense bu söz, yersiz bir görüĢ değil,
isâbetli bir görüĢ olur. Îmânı koruyamamanın baĢka nedenleri de
vardır. Gaflet ya da öfke ile küfre sebep olan sözler, nefsine
uyarak yaptığı günahları küçük görerek, helal Ģeylere haram ya da
haram Ģeylere helal demek gibi hatâlı sözler… Bu konu çok uzun,
Ģimdilik bu kadar yetsin!
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Amellere iliĢkin emir (ler) kapsamında yapılması gerekli
olanlar da 5 grupta toplanır. Bunlara Ġslâm‟ın ġartları denir /
deniyor... Ġslâm‟ın ġartları da Ģunlardır:
1) Allah‟tan (CC) baĢka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed
(SAV)‟in O‟nun kulu ve Resûlü olduğuna inandıktan sonra, yâni
Îmânın ġartları‟nı kabul edip Müslümanlığa girdikten sonra,
2) Namaz kılmak,
3) Oruç tutmak,
4) (Gücü yetenler için) Hac‟ca gitmek,
5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek
olarak sıralanmaktadır.
Ġslâm inancına göre, Îmanın yukarıda bildirilmiĢ olan 6
maddesi, Ġslâm‟ın temel gerçeklerindendir. Bu nedenle Îmânın
ġartları‟na, yâni bu temel gerçeklere inanmayanlara, bilimsel
anlamda, yâni Ġslâmî terminolojide “kâfir” yâni gerçekleri ya da
‟hakkı örten‟ denir. Bu „kâfir‟ kelimesi, örtmek demek olan,
Arapça „küfr‟ mastarından gelmektedir. „Örten‟ anlamındaki
„kâfir‟ kelimesi, bu örtmek mastarından türeyen bir isimdir.
Ġslâm‟da Îmanın ġartları‟na iliĢkin olan bu temel 6 madde
konusunda, Ģüphe ve tereddüt içinde olmak da, gerçeği örtmek
gibi aynıdır. Müslüman olabilmek, Müslüman olduktan sonra,
Müslüman kalabilmek, Müslümanlığı sürdürmek için, bu temel 6
maddeye inanmayı, samîmi olarak, sürdürmek de Ģartır. Çünkü
îman Ģüphe, tezat ve teddüt kabul etmez!
Hâl böyle olunca, konunun daha iyi bir Ģekilde
anlaĢılabilmesi için, meselâ geçmiĢten bir örneğe iliĢkin bir soru
sorulabilir:
Eski 1. Ordu komutanlarımızdan ve „Balyoz‟ plânı dâvası
sanıklarından olan bir zatın, “7. Yüzyıl‟da Arapları geliĢtirmek
için yapılan yasaların 35 bugün ebedî ve ezelî olarak kalmasına
35

Haber7, Çetin Doğan'dan Kur'anı küçümseyen sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/guncel/haber/1171919-cetin-dogandan-kurani-kucumseyensozler, En Son EriĢim Târihi: 2.07.2014.
“Balyoz” plânı dâvası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral
Çetin Doğan, Ġhsanoğlu'nun “Siyaset dine, din siyâsete karıĢmasın” sözünün olduğunu
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imkân var mı?” Ģeklindeki bu sözlerinde Ģüphe ve tereddüt var
mıdır, yok mudur?
Kâfir olanların yâni gerçekleri ya da „hakkı örtenlerin‟,
Kur‟an‟da bildirilen inanç esaslarına göre Îmanın ġartları‟nı
yerine getirmemiĢ sayıldıkları için, Ġslâm‟ın ġartları‟nı yerine
getirseler bile, Allah‟ın (CC) indinde (katında)amelleri de kabul
edilmez. Allah (CC) tarafından bunlar, hidâyete kavuĢturulmazlar.
BaĢka bir ifâdeyle bunlar, doğru yola getirilmezler. Ġslâm inancına
göre bunların Âhiret‟teki yerleri cehennemdir.
Demek oluyor ki, Matematiksel olarak konuĢmak gerekirse,
Cennet‟e girmenin gerek ve yeter Ģartı, Îmanın ġartları‟na
gerçekten inanmak, böylece kazanılan bu îmanlı durumu son
nefese kadar ayrıca aynen sürdürmektir. Böyle îmanlı bir kimse,
meselâ içki içmek helaldir dese, onun îmanı derhal gider.
Çünkü Îmanın ġartları ile Müslüman olan bir kimsenin
ayrıca, îmanı ortadan kaldıran hususlardan da son derece
sakınması gerekmektedir. Görüldüğü gibi îman, Cennet‟e
girmenin gerek ve yeter Ģartıdır.
Ġslâm‟ın ġartları ise, Cennet‟e girdikten sonra, oradaki
imkânla, refahla ve zenginliğe âit olan nîmetlerle ilgilidir.
Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına, ġerîat (Ģartlar) denir. Bu
Ģartlar, Ġslâm‟ın bütün emir ve yasaklarını, eksiksiz olarak,
kapsadığı için, ġerîat, bir bakıma, Ġslâm Dini demektir.
Kısaca ġerîat-Ġslâm Açıklaması
http://mtemiz.com/bilim/KISACA%20ġERÎATĠSLÂM%20AÇIKLAMASI.pdf
Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı, ġerîat, “Müslüman‟ım
Elhamdülillah Ama ġerîata KarĢıyım!
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%
20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc

söyledi. Devamında Kur'an-ı Kerim'i kast ederek “7. yüzyılda Arapları geliĢtir-mek için
yapılan yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak kalmasına imkân var mı?” dedi.
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Burada verilen bu bilgilerin yalnızca önemli bir uyarı kabul
edilerek, îmanın sürekliliğiyle ilgili böyle îtikâdî konuların
buradaki bilgilerle yetinilmemesi, konunun daha detaylı açınım ve
açıklamalarının
ilmuhal
kitaplarından
eksiksiz
olarak
öğrenilmesi, Cennete gitmek ve ebedî mutluluğa kavuĢmak
isteyen her insan için, vazgeçilemez bir gerekliliktir. ġimdi
gelelim arkadaĢımızın diğer bir cümlesine:
“Çanta taĢıyarak akademisyen oldular. Ben okulu dereceyle
bitirirken sınıfın en tembeli ĠÜ orman fak..Ģimdi. Prof..sadece batı
ülkelerinin araĢtırmalarından tercümeye kitap yazan tez veren
hocalar tanıdım. Kedimi bile emanet etmem. Senin okul hayatını
bilirim
sonsuz
taktir
ederim..elbette
akademinde
kusursuzdur..kutlarım. Ama bende senin kadar vatan ve millet aĢkı
taĢırım 1 yıl güneydoğuda askerlik yaptım 35 sene dağ bayır ova
köy kasaba da eĢek gibi çalıĢtım..senin hayatının hepsi koltukta
geçmiĢtir..önemli olan bu vatanın taĢında toprağında sürünme
dir.”
Bu cümleler, “Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Bu
dünyâ kâfirin Cenneti, mü‟minin Cehenemi‟dir” Ģeklindeki
sözlerinde de belirtilmiĢ olduğu gibi her insan için, kaçınılamayan
durumları anlatıyor. Bunlara bu kadar önem verilerek,
karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde, kiĢilere de saldırılarak anlatılması,
kadere, hayır ve Ģerrin Allah‟tan (CC) olduğuna olan inancın
zayıflığı ve benlik, hırs ve menfaat duygularının baskın
olmasındandır. Benden yalnızca bildiğim kadarıyla açıklamak…
ġimdi yine baĢka bir cümle:
“50 yılda islamiyette Ġslam ulkelerince değiĢtirilmeleri
dusundunmu söyleyim.” cümlesi pek anlaĢılmıyor…
O zaman gelelim bir diğerine:
“Kabede 3 Ģeytan taĢı var mıydı ..her Ģeytana 7 taĢ ile 3
torba 3 dolara satiliyormuydu.3 milyon haciyla çarp
,temsili,giyabi namaz var mıydı..peygamberimizin kutsal mezarı 7
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yıldızlı
40
katlı
devasa
otellerin
gölgesinde
kalmalimiydi..kudusteki osuruktan ibadet yeri yıllarca aynı..onlar
salakmiydi..”
ġimdi soruyorum bu cümlelerden ne anlaĢılıyor ki ya da bu
cümlelerle ne denmek isteniyor? Hiçbir Ģey anlaĢılmıyor ki!
Gelelim diğer cümlelere…
“dedem anlatırdı hacca gittiklerinde otobüsle gitmiĢler
çadırlarda kalmislar. Yemeklerini kendileri yapmıĢ.sadece 400 tl
harcamıĢlardır..”
Bu da dedesinin yalnızca Hac hikâyesi… Maksat
anlaĢılmadığına göre geçelim diğer bir “bana dinimi kimse
anlatamaz anlatmaya çalıĢırsa kızlarım..” kısmına:
Ey ArkadaĢ!
Buradaki bu sözle Hac uygulamasını tenkit ettiğini ya da
Arapların Ġslâm‟ı yaĢamadıklarını kastediyorsan bunda hemfikiriz!
Ġslâmî dört hak mezhebin dıĢında, bozuk olan beĢinci,
Vehhâbilik Mezhebi‟nin eklenmesiyle, Ġngiliz Casusu Lawrens‟in
katkılarıyla kurulmuĢ olan, Suudi Arabistan‟ın bu periĢanlığını
vurgulamak istiyorsan, buna îtiraz eden zâten olamaz!
Yok, eğer bu tartıĢmanın benim yapmıĢ olduğum bir yorum
nedeniyle oluĢan, îtirazî cevâbına bakılarak bu “bana dinimi kimse
anlatamaz anlatmaya çalıĢırsa kızlarım..” Ģeklindeki atıĢların hiç
de beni hedeflemiĢ olmamalıdır!
Çünkü benim yorumum ortada… “bana dinimi kimse
anlatamaz anlatmaya çalıĢırsa kızlarım..” diyorsun da, eğer sen
dinimiz Ġslâmı bilmiĢ olsaydın, aslında bu tartıĢmaların hiç
birisinin gündeme gelmesi mümkün değildi. Neden değildi?
Biliyorsun, seninle Face Book‟ta bu konularda tartıĢıyoruz.
Benim geçmiĢimi biliyorsun… Ayrıca geçirmiĢ olduğum
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dönüĢümleri sana, yeri geldiğinde, bir bir anlattığımı da
hatırlıyorum. Teknik Üniversite‟deyken Atatürkçü geçinen Sahte
Atatürkçüler‟in bana yaptıkları zulmün ardından geçirdiğim
bunalımları, dönüĢümleri, bu dönüĢlerden sonra, kendime her
Müslüman için farz olan, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil MünkerĠyilik yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” görevini bir
hobi olarak seçtiğimi de biliyorsun.
http://mtemiz.com/
AKADEMĠK
Öğretim Üyesinin:
Öz GeçmiĢi Ve Hayâtı

Yâni demek istiyorum ki, Ġslâm‟ı bilen bir kimse, kendim
için seçtiğim bu hobinin ne anlama geldiğini de bilir. Eğer Ġslâmı
ve bunları sen de bilseydin Ģimdi bunları hiç konuĢuyor olmazdık!
Müteakiben diyorsun ki, “herkesin inancı kendine aittir
mukayese edilemez..”
Eğer bu sözünle kendime hobi olarak seçmiĢ olduğum ve
her Müslüman için farz olan, “Emri Bil Mâruf Nehyi Anil
Münker-Ġyilik yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak”
görevini kast ediyorsan, burada da yanılmıĢ durumdasın!
Çünkü „Emri Bil Mâruf Nehyi Anil Münker‟ görevinin
olmazsa olmaz Ģartlarında birisi, görev sırasında, yalnızca
gerçeklerin, yeri zamanı ve ortamı geldiğinde, karĢıdaki kimseye
“tatlı bir dille” anlatılması, karĢıdakine “dayatma ve zorlamama
yapılmamasıdır”. Bunun kaynağı da Kasas Sûresi‟nin 56.
Âyeti‟dir: “Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat
Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha
iyi bilir.”
Ġslâm‟da muhataba yumuĢak davranılmasının kaynağı ise
Tâ hâ Sûresi‟nin 43-44. âyetleridir: ”Firavun'a gidin. Çünkü o
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azmıĢtır. Ona YUMUġAK SÖZ söyleyin. Belki öğüt alır yâhut
korkar."
DüĢünsene bir kere! Bu görev her Müslüman için, ciddî ve
farz bir görev olmasa, eğer merhâmetim ve sevgim de bulunmasa,
“ne zorum var ki, burada sana vakit ayırayım…” Senin gibi
vaktimi hep nefsimin keyif alması yolunda harcardım. Öyle değil
mi? Ama biliyoruz ki, “ÇarĢamba‟dan sonra, mutlaka, PerĢembe
de gelecektir!”
ġimdi baĢka bir cümleni ele alalım:
“her seyide dine maledilemez..önce ilmi tartıĢalım.” Burada
“her Ģey de dine maledilemez.” Ģeklindeki cümlenle de zâten
Müslüman olduğun hâlde Ġslâm‟ı, dolayısıyla da, Allah‟ın (CC)
murâdını bilmediğin çok açık!
Evren‟in Ve Ġnsanoğlunun YaratılıĢ Nedeni
Allah (CC), kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve
Yeryüzü‟nü de imâr etsin diye, insanoğlunu yaratmayı istediği
zaman, meleklerine Ģöyle hitâbetmiĢtir:
“Ben Yeryüzü‟nde muhakkak bir halîfe yaratacağım ki, ona
kendi irâdemden kudret ve sıfatımdan bâzı yetkiler vereceğim36.”
Öyle ki Allâhü Teâlâ‟nın yaratmak istediği insan, âyette
bildirildiğine göre, halîfe sıfatını taĢıyacak, Yeryüzü‟nde Allah‟a
(CC) vekâlet de edecektir.


Mürâcaat kaynağı olarak verilen internet adreslerinin zamanla içerik
değiĢtirebilecekleri ya da WEB sayfalarının yeniden düzenlenecekleri gibi sebeplerle,
iĢtenilen bilgilerin ileride bu kaynaklarda bulunamayacakları veyâ bu sitelerin ortadan
kaldırılmıĢ olacakları Ģimdiden göz önünde bulundurulmalıdır!

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
36
Sâd Sûresi, âyet 71: “Hani! Rab‟bin meleklere demiĢti ki, „Ben çamurdan bir
insan yaratmaktayım‟.”
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BaĢka bir ifâdeyle Dünyâ‟daki o halîfe, varlık ve
mahlûkatın üzerinde bir takım tasarruflara da sâhip olacaktır.
Meselâ halîfe yetkili olarak, Allah‟ın (CC) adına hükümler
verecek / verebilecektir. Öyle ki Allâhü Teâlân‟ın Yeryüzü‟ndeki
vekîli olarak O‟nun emirlerini, kânunlarını uygulamaya koyacak /
koyabilecek; aynı zamanda, Dünyâ‟nın düzeni ve mâmur edilmesi
için çalıĢacaktır. Kısaca insanoğlu, Allah‟ın (CC) Yeryüzü‟ndeki
temsilcisi yâni halîfesi olacaktır. Sonra o insanların arkasından
gelen insanlar da, onlara halef olarak, aynı vazîfeyi
sürdüreceklerdir37.
Allâhü Teâlâ‟nın Yeryüzü‟nde insanları yaratma isteğinin
temelinde, onlara ve bütün mahlûkata güç, kuvvet, kudret ve
ihtiĢâmını gösterip, insanlar tarafından anılıp zikredilme,
methedilme, yüceltilme, onları kendisine yalvartıp duâ ve kulluk
ettirme gibi, ulûhiyet arzûsu bulunmaktadır. Ġslâmî inancımıza
göre her Ģeyin ve her varlığın yaratıcı olan Allah (CC), Rab38
olarak, her bakımdan, her türlü yetki ve tasarrufa sâhiptir.
Dolayısıyla halîfenin Dünyâ ve Âhiret‟in düzenlenmesi,
varlık ve yarattıklarından neyi ve neleri isteyeceği konusunda,
O‟nun her türlü isteğini ya da istediklerini yapması, tasarruflarda
bulunması veyâ istediği gibi davranması veyâhut da davranacağı,
akla da uygun olduğu gibi, mantığa da uygundur.
DüĢünsenize bir kere! BaĢka bir benzeri, eĢi veyâ ortağı
olmayan, zerrelerden kürelere kadar, her Ģeyin sâhibi ve yaratıcısı
olan Allah‟ın (CC) arzûlarına ya da tasarruflarına kim karıĢabilir?
Allah‟ı (CC), hâĢa, tenkit eden, iki de bir O‟nun „iĢlerine
karıĢma‟ densizliğini gösteren, “kaçıkları” çok gördüğüm için,
burada bu açıklamaları yapıĢımın sebebini, her hâlde, anlamıĢ
olmalısınız! Ġnsanların, fakir, zengin, zayıf, âciz, kuvvetli oluĢları
37

Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-adem-ile-havva/7309045, En Son EriĢim Târihi:
29.04.2011.

ulûhiyet: 1) Ġlâhlık. 2)Allah‟ın (CC) kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile herĢeyi
kendisine ibâdet ve îtaat ettirmesidir.
38
Rab: Allah‟ın isimlerinden biri... Terbiye eden, yetiĢtiren, yöneten, bir Ģeyin
sâhibi, nîmet veren almalarını içerir.
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gibi, durumlarına bakarak, “En adâletsiz olan Allah” diyen „prof‟
markalıları, benim gibi, sizler de çok görmüĢ olsaydınız, Allâhü
Teâlâ‟nın istediğini, istediği gibi yapmak gibi, bir hak ve
serbestliğe sâhip olabileceğini, elbetteki takdir ederdiniz de, bu tür
saygısızlıklara ve / veyâ saygısızlara karĢı, belki benden daha
fazla, sizler de tepki gösterip ateĢ püskürürdünüz!
O Yüce Yaratıcı, ne isterse, olacakların elbette öyle olacağı,
akıl ve mantığa da uygun değil mi, yâni? Bunları Ģimdi bir kere
daha, sâkin sâkin, düĢünmekte fayda vardır!
O hâlde sorulduğunda sizler, bizler ve her birimiz, Allâhü
Teâlâ tarafından Kur‟an ve Sünnet‟le bildirilen, bu bilgiler
ıĢığında, böyle kesin ve değiĢmez bir durum karĢısında, kendi
açımızdan, ancak bir tespit anlamında, özet olarak, diyebiliriz ki,
biz insanlar ve cinler, Allah‟a (CC) duâ ve kulluk etmek için,
Yeryüzü‟ne gönderilmiĢ bulunmaktayız.
ġimdi soruyorum, aklı baĢında olup da akıllı olduklarını
iddiâ edenlere ki, „Var mı bu tespitle ortaya çıkan bu gerçeğe
îtiraz etme cüretine sâhip olan akıllı bir kimse?‟ Tabiatıyla
akılsızlar istisnâ…
Doğrusunu söylemek gerekirse Eski Türkiye‟ken, belki
haberleĢme ve iletiĢimin yeterli olmaması ya da günümüzdeki
kadar bozulma ve sapıklığın bulunmaması nedeniyle olabilir,
Allâhü Teâlâ‟yı ve gücünü kabul etmeyenleri, daha doğrusu
inançsız ateistleri, açıktan açığa tanıma imkânları pek yoktu.
Ama bugün öyle mi? Adım baĢına hemen hemen her yerde
bunlara rastlamak mümkün… Öyle ki bugün, yüzde doksandokuzu
Müslüman olan, ülkemizde bile, Devletimiz‟in önemli
kademelerinde bulunanlar arasında dahî, “Ben Allah‟tan değil,
hukuktan korkarım” diyeninden tutunuz da, “Benim kitabım
Kur‟an değil Büyük Nutuk‟tur.” diyen Ġnönü zihniyetlilere
varıncaya kadar, bunların her tipine rastlıyoruz. Bu durum eskiye
göre, câhillik ve bilgisizliğin paralelinde, ayrıca bir de, akıl
seviyesindeki bir azalmanın sinyallerini de vermektedir.
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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
Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?,
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OL
UR.pdf

Tekrarlamak ve vurgulamak gerekirse, hâl böyle olunca,
kulluğa ve / veyâ duâ etmeye yâni Allâhü Teâlâ‟yı ululamak için,
O‟nu tespih ve tenzih etmeye îtiraz etme cüretine kapılanlarla
birlikte böyle sapıklar varsa, o zaman böylelerinin yalnızca
akıllarından Ģüpheye düĢmek gerekmiyor mu?
Böylelerine elbetteki yalnızca akıl fukârası zavallılar olarak,
acımak gerekiyor. Gerçekten de her Ģeyi bilimsel olarak
incelemeye alıĢmıĢ ve gerçekleri karınca ve kararınca bilmeyi ve
görmeyi âdet edinmiĢ, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga
Tekniği Anabilim Dalı‟nda, yıllarca öğretim üyeliği yapmıĢ
emekli bir bilim adamı olarak bendeniz, böylelerine çok acıyorum,
doğrusu… Bu yüzden de gayret edip bilgilendikçe, hemen hemen
her günü, dozu gittikçe daha da yükselen, bir üzgünlük içinde
geçiriyorum…
ġimdi tekrar ana konumuza dönersek, Allâhü Teâlâ‟nın
Yeryüzü‟nde bir hâlife yaratma arzûsu karĢısında melekler,
Yeryüzü‟ndeki böyle bir yaratığa büyük bir irâde, güç, kuvvet ve
yetkinin verilmesinden dolayı, kendilerince bir bakımdan, endiĢeye
kapılırlar39 ama bir taraftan da, Allah‟ın (CC) bu murâdını biraz
anlama isteğinden de vazgeçemezler. ġöyle ki:
„Ey Rab‟bimiz! Biz seni hep tesbih40 ve takdis41 edip
dururken, sana dâima hamt ederken, Yeryüzü‟nü fesâda verecek
39

Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-adem-ile-havva/7309045, En Son EriĢim Târihi:
29.04.2011.
40
Allah‟ı noksan sıfatlardan tenzih etme, ululama, Allah‟a seri bir Ģekilde ibâdet ve
"sübhânallah" deme…
Namazdan sonra 33 defa „sübhânallah‟, 33 defa „elhamdülillah‟ ve 33 defa
„Allâhü ekber‟ duâlarını okumak da birer tesbihdir. Tesbih, zikrin bir çeĢididir.
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ve orada kan dökecek bir mahlûk mu yaratacaksın42,43?‟ diye
sormadan da edemezler, doğrusu...
Allah (CC) onlara Ģöyle cevap verir: “Ben muhakkak sizin
bilemeyeceğiniz Ģeyleri bilirim44.” Melekler bu cevap karĢısında
susarlar ve Allah‟a (CC) teslîmiyet Ģuuru içinde, birbirlerine:
„Elbette Rab‟bımız her Ģeyin en iyisini bilir 45.‟ derler.
Allah‟ın (CC) Murâdı
Allah (CC) murâdı Zâriyat Sûresi, Âyet 56‟da verilmiĢtir:

"Göklerde ve Yer‟de bulunan her Ģey Allah‟ı tesbih etmiĢtir. O, Aziz‟dir,
Hakîm‟dir-Hadîd Sûresi, âyet1”
Âyetteki „Her Ģey Allah‟ı tesbih etmiĢtir.‟ ifâdesi, çeĢitli Ģekillerde yorumlanmıĢtır.
Canlı varlıkların Allah‟ı tesbih etmeleri, O‟nun her çeĢit noksanlıklardan ve yüce Ģânına
yakıĢmayan Ģeylerden berî olduğunu dil ile ifâde etmeleridir.
Bütün âlimler, canlı varlıkların Allah‟ı bu Ģekilde tesbih ettiklerini söylemiĢlerdir.
Fakat canlı olmayan varlıkların Allah‟ı tesbih etmeleri husûsunda farklı görüĢler ileri
sürülmüĢtür. Bâzı âlimlere göre, canlı olmayan varlıkların Allah‟ı tesbih etmeleri, O‟nun
yaratıcılığına, gücünün her Ģeye yettiğine delil olarak gösterilmeleridir. Bu Ģeylerin varlığı,
Allah‟ın yüceliğini göstermektedir. Onların bu hâli, tesbihleridir.
Bâzı âlimler de, cansız varlıkların canlı varlıklar gibi Allah‟ı zikrettiklerini
söylemiĢler ve bu hususta delil olarak da Ģu âyeti göstermiĢlerdir.
"Yedi gök, Arz ve bunların içinde bulunanlar, O‟nu tesbih ederler. O‟nu övgü ile
tesbih etmeyen hiç bir Ģey yoktur, ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm‟dir,
çok bağıĢlayandır-Ġsrâ Sûresi, âyet 44”
Bu görüĢü savunan âlimlere göre, cansız sanılan her Ģeyde, insanların fark
edemedikleri bir canlılık vardır. Bütün eĢyâ, atomlardan meydana gelmiĢtir. Atomun
çekirdeği etrâfındaki elektronlar, akla ĢaĢkınlık verecek bir hızla dönmektedir.
41
Takdis etme: Temizleme, arındırma, kudsama, mukaddes kılma anlamına gelen
takdîs, tasavvufta, Allah‟ı Ģânına yakıĢmayan her türlü kusurdan mutlak olarak tenzih etmek
(temiz kılmak, yüce tutmak) demektir. BaĢta Ģirk olmak üzere her türlü ayıp ve eksiklikten
Allah‟ın beri ve uzak olduğunu kabul etmek, O‟nu takdîs etmek demektir.
42
Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-adem-ile-havva/7309045, En Son EriĢim Târihi:
29.04.2011.
43
Bakara Sûresi, âyet 30: „Ve düĢün ki Rab‟bin melâikeye “Ben Yer‟de muhakkak
bir halîfe yapacağım” dediği vakit, “Â! Orada fesat edecek ve kanlar dökecek bir mahlûk
mu yaratacaksın?. Biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken…‟ dediler (Elmalılı
Meali (Orijinal).
44
Bakara Sûresi, âyet 30: “Her hâlde ben sizin bilemiyeceğiniz Ģeyler bilirim”
buyurdu (Elmalılı Meali (Orijinal).
45
Anonim, Hz. Ademle Havva, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://guncelarsiv.blogcu.com/hz-adem-ile-havva/7309045, En Son EriĢim Târihi:
29.04.2011.
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“Ben insan ve cinleri beni tanımaları ve bana ibâdet
yapmaları için yarattım.”
Allah (CC) murâdını, yukarıda âyette de belirtildiği gibi,
özetle, bilinmek ve anılıp zikredilmeyi istemek olarak belirtmiĢtir.
Yine âyette Allah (CC), “bütün âlemleri ve özellikle insanları ve
cinleri, bunun için, yarattığına vurgu yapmıĢ bulunmaktadır.
Hakîkaten yıllar önce ben de, Rus yazarı Toldstoy gibi,
bunları düĢünüyordum da, o zamanlarda, iĢin içinden bir türlü
çıkamıyordum; „bizim varlığımızın mânası nedir?‟ sorusu
karĢısında… Bunun için, geçmiĢte çoklarına sormuĢumdur, “Allah
(CC) seni niçin yarattı” sorusunu… Aldığım cevapların
çoğunluğa hep, “YaĢamak, dünyâdan zevk almak!” Ģeklinde
oluyordu.
Ama iĢin en doğrusunu, yine, Allah (CC) bildiriyor. O,
Kur‟an‟ında, “Ben insan ve cinleri beni tanımaları ve bana ibâdet
yapmaları için yarattım46.” diyor.
GeçmiĢte bu gerçeği ilk duyduğumda, aklım mantıklı
bulmuĢtu da, o zaman gönlüm nispeten bir rahatlığa, huzûra
kavuĢmuĢtu; en azından, iĢin en doğrusunu öğrendiğim için…
Demek ki Allah (CC), bilinmek ve anılmak, sonra da
methedilmek, zikredilmek istiyordu. Gerçekten güçleri,
debdebeleri yerinde olan insanlar da böyle değil mi, Ģu çevremizde
gördüklerimize göre? Böyle insanlar, bütün mârifetlerini,
tantanalarını
ve
debdebelerini
herkese
göstermekten,
seyredenlerin hayran bakıĢlarından ve meth-ü senâlarından büyük
keyif almıyorlar mı? Konunun mantığa uygunluk tarafı da burası,
zâten:
Her görkem ve ihtiĢam, görülmek ve hayranlık duymak ve
anlatılmak içindir çünkü, değil mi? Öyleyse Allah‟ın (CC),
tanınıp bilinmek, anılmak ve methedilmek, istemesi kadar, tabiî ve
mantıklı bir Ģey düĢünülemez!
Ama O Yüce Gerçek, öyle geliĢigüzel bir Ģekilde anılıp
tanıtılmamalı, tabiatıyla! Bunun bir yolu yordamı olmalı, elbette!
Bu da mantıklı... Ama bu nasıl olacak?
46

yarattım.”

Zâriyat Sûresi, âyet 56: “Ben insan ve cinleri ancak bana ibâdet etsinler diye
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Nasıl olacağını, elbetteki en doğru bir Ģekilde, yine O Allah
(CC) bildirir. Nitekim Allah (CC), kusursuz bir örnek
göndermenin en doğrusu olduğuna, karar vermiĢ; dolayısıyla, her
dönem ya da devirde kulları için, peygamberler gönderme
lütfunda bulunmuĢtur.
Allah (CC) Âhir Zaman Ümmeti olarak bize de, O‟na karĢı
kulluğumuzu nasıl yapacağımızı Kur‟an ile bildirmiĢtir. Kur‟an
âyetlerinin, en doğru bir Ģekilde, nasıl yorumlanıp, nasıl
kullanılacağını göstermek üzere ise, bugünkü anlayıĢla, meselâ
Süper Süper ya da eĢsiz BaĢöğretmen olarak ifâde edebileceğimiz,
Peygambermiz (SAV) Efendimiz‟i görevlendirmiĢtir. Bu gün
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Ümmeti için, göstermiĢ
olduğu tüm yaĢam ve uygulamalarına Sünnet denmektedir.
Dolayısıyla Kur‟an ve Sünnet, islâm‟ın esas kaynaklarından ilk
ikisini oluĢturmaktadır.
Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için, Peygamberimiz
(SAV)‟in ümmeti olmanın mutluluğuna da diyecek yoktur, bu
yüzden!
Görüyorsunuz ki, Allah‟ın (CC) Murâdı ancak Ġslâm Dini
ile anlaĢılıyor... Bundan sonra da diyebilir misin, “her Ģey de dine
mal dilemez” diye?
Evet! Ben diyorum ki, her Ģeyden önce Ġslâm Dini‟nin
Ölçüleri‟ni öğrenmek gerek! Yoksa buna katılıyor musun? “önce
ilmi tartıĢalım.” dediğine göre bunda hemfikiriz demektir.
Çağımızın En Üstün Eğitimcisi (En Üstün BaĢöğretmen)
http://mtemiz.com/bilim/ÇAĞIMIZIN%20EN%20ÜSTÜN%20EĞĠT
ĠMCĠSĠ.pdf

Kâinat‟taki Düzen
Kâinat‟taki düzen ancak ilimle anlaĢılır. Âlimlere, „Sen
Sübhansın!‟ dedirten kâinattaki bu düzen, gerçekten ancak ilimle
anlaĢılabilmektedir.
Ġlmin, kâinatın maddî ve fizikî yapısıyla ilgilenen, koluna
aklî ilimler (bilim) dendiği gibi, görünmeyen ve hissedilmeyen,
ancak aklın kılavuzluğunda ve / veyâ vahiy ile ifâde edilen,
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koluna naklî ilimler diyebiliriz. Dolayısıyla ilim teknisyenliği, bu
açıdan, aklî ilimlerin ve naklî ilimlerin teknisyenliği diye ikiye
ayrılır / ayrılabilir.
Aklî ilimlerde, her türlü teorileri yorumlayıp, deneylerle
gerçekleĢtirmeye çalıĢan, bilim adamları vardır ki, bunların her
birine bilim teknisyeni de denebilir. Ayrıca teorik bilgilerin sebep
ve sonuç iliĢkilerinden ziyâde, sâdece sonuca bakarak, bunları,
pratik sahâda uygulanmak üzere, kullanan, halk ve mühendislerle
ustalar arasındaki geçiĢi sağlayan, tekniker ve teknisyenler de
bulunur. Bilim teknisyenliğine, bu iki teknisyen grubunu da dâhil
etmek mümkündür. Mezhep imamları ve fâkih olan, kimseler ise,
naklî ilimlerin birer teknisyenleri olarak düĢünülebilirler.
Gerek aklî ve gerekse naklî ilimlerdeki bütün bu
teknisyenlerin hepsi, ilim teknisyenleri olarak, vasıflandırılabilir.
Mühendisler ise, bilimi pratiğe dönüĢtürmek için, geliĢtirdikleri,
âlet edâvat ve cihazları halkın faydasına sunan kimselerdir.
Teknisyenlik ve Mühendislik hikmet açısından, bir imtiyaz
ve üstünlüktür. Ġlimlerin uygulamaya dökülmesi için, uğraĢan
teknisyen ve mühendisler, bu ilimleri anlayıp pratiğe dökerek,
insan ve canlıların hayatlarını kolaylaĢtırdıklarından dolayı,
hikmet kavramının aslî unsurları içinde bulunmaktadırlar ki, bu
durum onlar için, hikmet açısından, bir imtiyaz ve üstünlük
sağlamaktadır. “Halka hizmet, Hak‟ka (hakka) hizmettir.” sözü,
bu nedenle, elbette boĢuna söylenmemiĢtir.
Burada, imlâ olarak, baĢ harfi büyük harfle yazılan, „Hak‟
kelimesinin, Yüceler Yücesi Hak Teâlâ‟yı-Allah‟ı temsil ettiğine;
baĢ harfi küçük harfle yazılan, „hak‟ kelimesinin ise, bir fikir, bir
olay ya da bir Ģeye âit olan gerçeği temsil ettiğine (ifâde ettiğine)
dikkat etmelidir!
„Hikmet‟ Nedir?
Hikmet, bir iĢi, körü körüne yapmak yerine, önünü sonunu
düĢünerek, o iĢten doğacak bütün tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
isteyerek yapmak demektir. Bundan dolayıdır ki, akıl, îzan,
anlayıĢ, îman, mârifet ve ilim böyle üstün bir ahlâklanmanın
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içeriğinden ziyâde, E. Hamdi Yazır‟a göre, Ģartlarından
sayılmıĢtır. “Bunu ancak üstün akıllılar anlayabilir47.” meâlindeki
âyet bu Ģartların, ancak akıl yoluyla, kazanılabileceğini
göstermektedir.
Bu münâsebetle yine gördüm ki „hikmet‟, sonucu iyi olan
iĢi yapmak, güzel ve doğru olan, iĢlere yönelmek, güzellik ve
iyiliği hedef almak, durmadan, sonsuza kadar, ilerlemeyi
sürdürmek için, kazanılan bir meleke ve bir huydur.
Yine gördüm ki, hikmetin pratik ilimlerle iliĢkisi de, onun
ayrı bir yönüdür. Teorik ilimlerden daha fazla olmak üzere,
hikmetin, doğrudan doğruya, iĢe ve / veyâ amele bağlanması da,
ilimden daha fazla olup, güzel iĢler içindeki yeri de, ilme
yöneliktir.
Ġlme yönelmek demek, bir iĢi körü körüne yapmak yerine,
onun önünü sonunu düĢünerek, o iĢten doğacak bütün tehlikeleri
ortadan kaldırmayı isteyerek, yapmak demektir. Bu tedbirli
davranıĢ, peygamberlerin ve basîretli mü‟minlerin ya da velî
kulların sıfatlarındandır.
Ġlmin asıl hedefi Allah‟ı (CC) O‟nun murâdını öğrenmektir.
Ġlim sâhibi olacak olan kiĢi bunun için, “Nefsini bilen Rab‟bini
bilir” hadîsine göre önce nefsini tanımak zorundadır.
Allah‟ı (CC) Tanımak
Bir insan akıl vâsıtasıyla Allah‟ı (CC) anlar ve bulur ama
O‟nun rızâsına uygun olarak, nasıl kulluk yapılacağını bilemez,
bulamaz. Bu nedenle peygamberlere ihtiyaç vardır.
BaĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, Allah‟ın (CC) bizzat
kendisinin, ilim hâriç, insanlar tarafından doğrudan doğruya
tanınmasına iliĢkin bir yol yoktur. Dolayısıyla, peygamberler
olmadan O‟nun tanınıp, bilinip takdir edilmesi ve O‟na kulluk
yapılabilmesi mümkün değildir. Yâni Dünyâ‟da insanlara, Allah‟ı
(CC), vâsıtasız olarak, tanıma gücü verilmemiĢtir. Nitekim Hz.
47

Bakara Sûresi, âyet 269: “Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok
hayır verilmiĢ demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.”
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Musâ (AS) dahî, Allah‟ın (CC) Tur Dağı‟na olan, tecellîsine bile
dayanamamıĢtır. Bu nedenle, Allah (CC) kendisinin bilinip
tanınmasını insanlara kolaylaĢtırmak için, Kâinat‟ı ve içindekileri
yaratmıĢ, peygamberlerle de insanları bilgilendirmiĢtir.
Allah‟ı (CC) Nasıl Tanıyabiliriz? Allah‟ın (CC) Sıfatları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟I%20(CC)%20NASIL%20TANIY
ABĠLĠRĠZ.pdf

Kâinat‟ı ve içindeki bin bir yaratık ve hâdiseleri
inceleyerek, Allah‟ın (CC) yüce varlığını idrak edebilmeleri için
insanların gösterecekleri gayret ve çabalar, mümkün olduğu kadar,
kusursuz ve baĢarılı olmalıdır. Meselâ hesap yapabilmek için, dört
iĢlemin bilinmesinin gerekliliği gibi, Ġslâm için de bâzı temel
bilgilere ihtiyaç olduğu açıktır.
Kur‟an‟ın ve Peygamberimiz‟in (SAV) bizlere bildirmiĢ ve
tanıtmıĢ olduğu, Allahımız‟ı (CC), ayrıca her an, daha iyi
tanımanın baĢlıca imkân ve vâsıtları, Kur‟an‟daki temel bilgiler,
Peygamberimiz‟in (SAV) sünnetleri, Allah‟ın (CC) sıfatları ve
Evren‟deki eserlerdir. Bunlar, Allah‟ı (CC) anlamak ve bilmek
için, baĢlıca olan imkânlardır. Bunların dıĢında, Allah‟ı (CC)
tanımanın, anlamanın ve bilmenin baĢka bir yolu yoktur.
Önce Kur‟an‟ın ve sünnetlerin ıĢığında, Allah‟ın (CC)
bizzat kendi sıfatlarıyla bilinmesi zorunludur. Sonra bu ilâhî
sıfatların ıĢığında, O‟nun, âyet de denen, kâinattaki eserleri
temâĢâ edilir, incelenir.
Allah‟ın (CC) Kâinat‟taki eserlerin incelenmesiyle, ancak
bu sâyede, eserden eserin sâhibine, yâni eserin müessirine, baĢka
bir ifâdeyle, eseri yapana geçmek (intikal) mümkün olur. Bunun
için, Kâinat‟taki herhangi bir Ģeyi veyâ olayı tanıyıp bilmenin
temelinde, ancak Allah‟ı (CC) biraz daha fazla tanıma arzûsu
olmalıdır. Bu açıdan bu bir gerek Ģarttır.
Sayısız denecek kadar Ģeyi ve olayı bilmenin hedefinde,
bütün bu eserleri yaratan, Allah (CC) yoksa bu çaba, boĢtur,
boĢunadır, hiç bir Ģey değildir. Ġnançsız bilim adamlarında
gözlendiği gibi bu çaba, yalnızca nefsî bir gayretten ibâret kalır.
Çünkü hedef bilgi ise, Allah (CC) her Ģeyin en iyisini bilir /
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bilmektedir. Dolayısıyla kiĢinin bilgisi, çokluğu ile değil,
hedeflediği niyetle değer kazanır. Bu nedenledir ki, gelecek
nesillerin sapıtmalarını önlemek için niyetleri, böyle yüksek ve ulvî
hedeflere yönlendirmenin faydalarını anlatmaya çok gerek vardır.
Bu da her Müslüman için birer görevdir. Bu görevin önemini,
Peygamberimiz (SAV) üç kere, “Din nasîhattır.” “Din
nasîhattır.” “Din nasîhattır.” diyerek vurgulamıĢ bulunmaktadır.
Bilgili ve görgülü olmayı, „Ameller niyete göredir‟ hadîsi
Ģerifine bağlamakla, ilk önce, Allah‟ın (CC) murâdına uygun olan,
bir yaklaĢım elde edilir. Çünkü O, bilinip tanınmak istemektedir.
Bu asıl maksattır.
Bundan baĢka ikinci derecede ortaya çıkan, sayısız
nîmetler, Allah‟ın (CC) kulları için düĢündüğü, birer „eĢantiyon‟
mâhiyetindedirler ve bunlar, Allah‟ın (CC) sayısız lütuflarına yol
açar. Meselâ abdest almak ve namaz kılmak, asıl hedef olan
ibâdet içindir ama bunların sağlığı artırması, ibâdetin yanında
gelen, birer ‟hediye ve eĢantiyonu‟ oluĢturmaktadır.
Allah‟ın (CC) tanınması ve bilinmesi, O‟nun en güzel isim
ve sıfatlarının öğrenilmesiyle olur. En güzel isimler O‟nun
isimleridir. Bu isimlerin bilinmesi, insana ebedî saâdet kapılarını
birer birer açacak kudrettedir. Bu konuda hadisler de vardır.
Bu hadislerin birinde, “Kim ki Allah‟ın isimlerini ezberler
ve anlamlarını öğrenirse (ihsâ edersa) Cennet‟e girer”.
buyurulmuĢtur.
Ġnsan rûhu, olgunluğa ve ahlâka âĢık olarak, yaratılmıĢtır.
Nitekim insan, her gördüğü güzellikten bir zevk ve huzur duyar.
Bu bütün insanlar için böyledir, dolayısıyla evrenseldir.
Allah‟ın (CC) sonsuz sayıdaki eserlerini görerek ve bilerek
O‟nu tanıyan insanın, ne kadar çok, mutluluk duyacağını tahmin
etmek mümkün değildir. Meselâ marîfet sırrına vakıf olanlar,
sâdece „Hû‟ lâfzı ile zikrederler. Çünkü bu sözde, Allah‟ı (CC)


Sahâbi Ebû Hüreyre (RA)‟a ulaĢan bir rivâyette: “ALLAH‟ın doksan dokuz yüzden
bir eksik ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ihsâ) Cennet‟e girer”. denilmektedir (Buharî).
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zikretmek gâyesinden baĢka, hiçbir niyet ve istek yoktur. Hâlbuki
meselâ „Rezzak‟ veyâ „Gaffar‟ isimlerinde, Allah‟ı (CC) zikretmek
gâyesinden baĢka, ayrıca „rızkın artırılması‟ veyâ „affedilmek‟
gibi niyetler de olabilir. Ama „Hû‟ lâfzında sâdece Allah‟ı (CC)
zikretme iĢteği bulunur.
„Hû‟ ile zikredenlerin, Dünyâ, Berzah ve Âhiret âlemlerinde
gözleri yoktur. Onlar dâima Allah‟a (CC), Yunus gibi, „bana seni
gerek seni!‟ derler.
Bilim Kavramının Açınımı-Maddî Sünnetleri
Bir yaprağın düĢmesi, bir karıncanın adım atması meselâ
Dünyâ‟nın, GüneĢ etrâfında veyâ kendi etrâfında, zerre miktarı
kadar da olsa hareket etmesi veyâ herhangi bir elektronun,
çekirdek etrâfında dönerken, enerji kazanması, enerji kaybederek
bir fotonun meydana gelmesi gibi, Evren‟de meydana gelen
büyüklü-küçüklü her bir olay, ilgili olduğu zaman içinde, Allah‟ın
(CC) her biri için ayrı ayrı dilemesi ile olur.
Yâni Evren‟de hiç bir olay yoktur ki o olay, Allah‟ın (CC)
izni ve tasarrufu dıĢında kalsın. O her an, büyük-küçük her olaya
tarassut etmekte, yâni her olayı gözlemekte€ ve bunların her birisi
için, çeĢitli tasarruflarda bulunmakta, hükümler vermektedir.
Bu gün bilim dünyâsı, Allah‟ın (CC) bu maddî sünnetleri
olan, bilim ile yoğun bir Ģekilde uğraĢmaktadır. Bunun için birçok
bilim dalları ortaya çıkmıĢtır. Bunların her biri, birer disiplin
içinde, maddî gizli sırları keĢfetme çabasını sürdürüyor /
sürdürmektedir. 2008 yılı îtibârıyla, bu yolla insanoğlu düĢünceyi
de okuyacak bir seviyeye gelmiĢ bulunmaktadır.
€

tarassut (gözleme), Allah‟ın (CC) er-Rakîb isminin tecellîsidir.
Almanya‟nın Ġnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü ile Londra ve Oxford üniversiteleri
bilim insanlarının “insan düĢüncelerini okuma” çalıĢmaları baĢarılı bir sonuç vermiĢtir.
Hepsi de nörolog olan uzmanlar, yüksek çözünürlü beyin tarama cihazı kullanarak beynin
faaliyetlerini, geliĢtirilen bilgisayar programı aracılığıyla, okumayı baĢarmıĢlardır. BuluĢ,
ileride daha karmaĢık düĢüncelerin okunması için önemli bir adım oluĢturuyor. Yeni teknik,
beyin kontrollü bilgisayarlar, yapay kol ve „düĢünceyle hareket eden makineler‟in üretiminde
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Maddenin anlaĢılması için büyük ilerlemeler elde edilmiĢtir.
Öyle ki 18. ve 19. Yüzyıl‟da, ilmin ahlâkî ya da mânevî kısmından
nasipsiz kalmıĢ bilim adamları, gizli kuvvetleri maddeye atfederek,
âdeta ona tapacak hâle gelmiĢler, eserin asıl sâhibini düĢünemez
olmuĢlardır.
Bu akım, daha sonra materyalist kör fikriyatı doğurmuĢtur.
Bu materyalist zihniyet, yeni buluĢların ortaya çıkmasına kadar
hâkimiyetini sürdürmüĢtür.
Ancak bilim alanlarındaki yeni geliĢmeler ve buluĢlar,
maddenin de sonlu olduğunu, kendi baĢına bir hiç olduğunu ortaya
koymuĢtur. Kuantum Teorisi‟ndeki ilerlemeler, karadeliklerin
keĢfi, Big Bang Teorisi gibi, teorilerin ispat edilmesi, bilim
zihniyetinde devrim sayılacak değiĢmeleri getirmiĢtir.
Bilim adamlarından Hawking‟in, Einstein‟in Rölâtivite
Teorisi ile Kuantum Teorisi‟ni birleĢtirerek, yaratılıĢın mutlak
varlığını ortaya koyması, birçok bilim adamının Büyük BirleĢik
Alan Teorisi (GUT-Great United Teory) etrâfında birleĢmesi,
ateist bilim adamlarını ümitsizliğe düĢürürken, birçok bilim
adamını, inanmaya dayalı çalıĢmalara yönlendirmiĢtir. Bunun için
21. Yüzyıl‟da, inanç ve insanî değerlerin neĢvünemâ ettiği bir çağ
olması beklentileri, gittikçe artmaktadır.
Dört Büyük Kuvvet Ve Abdüsselâm‟ın Fizik Nobel Ödül
Törenindeki KonuĢması

kullanılabilecek.... Tekniğin daha da geliĢmiĢ bir versiyonunun, “Azınlık Raporu” (Minority
Report) filminde olduğu gibi, suçluların sorgulanmasında kullanılabileceği belirtilmektedir.
Ayrıca, cezâevinden tahliye edilecek mahkûmların ileride yeni suç iĢleyip iĢlemeyeceklerini
belirlemek de bu teknik sâyesinde mümkün olabilecek… AraĢtırmacıların bundan sonra
“insanın aklından geçenlerle gerçek niyetini ayırt etmeyi sağlayacak” yeni bir yöntem
geliĢtirmek için çalıĢacakları ifâde edilmiĢtir. Ġnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü uzmanı ve
araĢtırmayı yürüten heyetin baĢkanı Prof. John-Dylan Haynes, geliĢtirdikleri tekniği
anlatırken, “Tarama cihazı aracılığıyla beyne bakıyor ve bilgiyi okuyoruz. Bu, karanlıkta
meĢale aracılığıyla duvardaki yazıyı okumaya benziyor” demektedir.
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http://mtemiz.com/bilim/DÖRT%20BÜYÜK%20KUVVET%20VE%
20ABDÜSSELÂM‟IN%20FĠZĠK%20NOBEL%20ÖDÜL%20TÖRENĠND
EKĠ%20KONUġMASI.pdf

Ġlim
“Bilim” kavramına Ġslâm‟ın îmanî kavramalarını da
eklerseniz, “ilim” kavramı elde edilir. Buna göre Batıda ya da
Müslüman olmayan ülkelerde, ilim kavramı yoktur.
Allah‟ın (CC) Kur‟an‟la gönderdiği emir, yasak ve
düsturlara ilim diyoruz. Allah (CC) Peygamberle ilim
göndermediği toplumları hesâba çekmeyeceğini Kur‟an‟da peĢin
olarak bildirmiĢtir. Ġsrâ Sûresi, Âyet 15:” Kim doğru yola gelirse
sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine
sapar. Hiçbir günahkâr baĢkasının günah yükünü çekmez. Biz bir
Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz.”
Ama Allah‟ın (CC) ilmi öğrenmeyerek günah iĢleyenlerle
ya da îtikatlarını bozarak îmansız kalalarla Cehennemi
dolduracağını da bildirmiĢtir. “Biz dilesek, elbette herkese
hidâyetini verirdik. Fakat «Cehennemi hem cinlerden hem
insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz
çıkmıĢtır-Secde Sûresi, Âyet 13”.
Buna karĢı ilmi öğrenerek Cenneti hak edenlere de haklarını
vereceğini de bildirmiĢtir. “Allah vâdinden caymaz-Rûm Sûresi,
Âyet 6.” Bunlar Allah‟ın (CC) vaatleridir. Ġlmin temel
kaynaklarının esas ilk ikisi, yukarıda da bahsedildiği gibi, Kur‟an
ve Sünnet‟tir.
Kur‟an âyetlerinin, en doğru bir Ģekilde, nasıl yorumlanıp,
nasıl kullanılacağını göstermek üzere, bugünkü anlayıĢla, meselâ
Süper Süper ya da eĢsiz, BaĢöğretmen olarak ifâde
edebileceğimiz, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, Ümmeti
için, göstermiĢ olduğu tüm yaĢam ve uygulamalarına, yine
yukarıda da bahsedildiği gibi, Sünnet denmektedir.
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Allah (CC) Müslümanların ilim öğrenerek Cehenem‟den
kendilerini kurtarmalarını çok istemektedir. Öyle ki Allah (CC),
böyle birisi kendisini Cehenem ateĢinden kendisini kurtardığından
dolayı, o kadar çok sevinmektedir ki!
Allah‟ın (CC) Sevinci
Allah (CC) kulunun Cehenneme girmesini hiç istemez.
Ama vâdinden caymayacağını da baĢtan bildirdiği için kulu tövbe
ettiği zaman o kadar çok sevinmektedir ki! Çünkü günahlarına
tövbe edenleri af edeceğini de baĢta bildirmiĢtir. ġöyle ki:
Resul-ü Ekrem (SAV) buyuruyor ki:
“Mü‟min kulun tövbesi karĢısında Allâhü Teâlâ‟nın sevinci
Ģu haldeki adamın sevincinden daha fazladır.”
“Adam devesiyle giderken, konaklama yerinin hâricinde
öldürücü (susuz, insansız) bir yerde konaklar. Yiyeceği, içeceği,
azığı devesinin üzerindedir. BaĢını yere koyar ve uykuya dalar.”
“Uyandığında, devesi kaybolmuĢtur. Onu aramaya koyulur,
tâ ki sıcaktan ve susuzluktan tâkati kesilir. (Veyâhutta Allah‟ın
(CC) dilediği kadar arar durur denilmiĢtir).
“Der ki, „Ġlk indiğim yere gideyim de uykuya dalayım ve
öylece öleyim.‟
“Ölmek için baĢını kollarının arasına alır ve birden kendine
gelir. Devesi, sırtında yiyecek ve içecek (azığı) olduğu halde
yanındadır.”
“ĠĢte, Allah (CC) mü‟minin tövbesi karĢısında bu adamın
devesini gördüğündeki hâlinden daha çok sevinir.”
Görüyor musunuz? Günahına tövbe eden insanın karĢısında,
Allah (CC) ne kadar çok sevinmektedir. Bu O‟nun, kulunu ne
kadar çok sevdiğini belirtmiyor mu? Bu sevgi bir annenin
çocuğuna olan sevgisinden de daha fazladır. Demek ki, insan
günahlardan hiç kurtulamaz ama dâimâ Allah‟tan (CC) af dilemek
ve piĢmanlık göstermek ve üzülmek, tövbe istiğfar etmek, onun

80

kendi elinde ve özgür irâdesi dâhilindedir. O hâlde her bir günah
için piĢman olup tövbe ederek Allah‟ı (CC) sevindirmeyi kim
istemez?
Sonuç olarak bu gerçekleri öğrendikçe sonunda benim duâ
Ģeklim de değiĢti. Artık sapıtmıĢlara, hâinlere, kâfirlere de bedduâ
etmeden, mü‟minlik vasfına dönüĢmeleri için hidâyet dilemeden
edemiyorum…
Mü‟minlere ise bozulup sapıtmamaları için duâ ediyorum.
Adam CumhurbaĢkanı Erdoğan‟a da, bu niyetle duâ ettiğim için,
hemen beni particilikle suçluyor… Bilmiyor ki, iĢin içinde ne iĢler
var…
Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Tolumu Yeterli mi? Ġnsan
Ve Sevgi Faktörü, Yeni Türkiye48
Çünkü biliyorum ki Yâsin Sûresi‟nin “O´nun emri, bir Ģeyi
dileyince ona sâdece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.”
mealindeki 82. Ayeti gereğince, her Ģey Allah‟ın (CC) dilemesine
bağlıdır. Elbette ki böylece bu iyi niyet de bana büyük bir “katma
değer” sağlamaktadır.
Hayattan Aldığımız Katma Değerlerimiz
http://mtemiz.com/bilim/HAYATTAN%20ALDIĞIMIZ%20KATMA
%20DEĞERLERĠMĠZ.pdf

Görülüyor ki akıl ve mantıkla düĢünüldüğünde, “Her Ģey
dine yâni Ġslâm‟a naledilmek zorunda, Ey ArkadaĢım!” ġimdi de
yorumunun son kısmını ele alalım:

48

, Say 56, Sayfa 962-79, Yıl 10, 2014 YA DA Sayı 19, Sayfa 673-689, Yıl 4, 1998,
Yeni Türkiye Stratejik AraĢtırma Merkezi, HoĢdere Caddesi 179/6 06690,
Çankaya/ANKARA. Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://yeniturkiye.com/display.asp?c=0561 YA DA
http://yeniturkiye.com/display.asp?c=0191.
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“Bırakın din Ģahsımıza kalsın..ben asla hacca gitmeyeceğim
bütün yaĢamını insanlara tabiata yaĢayan canlılara yardım
ederek gecireceğim .... buda benim inancım”
Bu düĢünceler, uygulamayla alenîye geçerek, Vatan Ve
Milletimiz‟in bekâsına zarar vermediği sürece, Ġnönü
zihniyetlilerin temel ölçülerinde olduğu gibi kiĢisel tercihlerdir.
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre, insanların
böyle düĢünce ve isteklerine zorla ya da dayatmayla yön
verilemez.
Dolayısıyla arkadaĢın da bu düĢünceleri karĢısında, Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz açısından, kendisine
kimsenin bir söz söyleme hakkı olamaz, tabiatıyla… Ġslâm
herkesi tek tek kendi aklı, özgürlüğü ve niyet ve seçimi ile baĢbaĢa
bırakmıĢtır. KiĢiler, bu özel değer ve kaabiliyetlerini kullanarak;
baĢkalarına, dayatma ve zorlama yapmamak kaydıyla, kendi
kararlarını kendileri seçme hakkına sâhiptirler.
Öyle olduğu hâlde, tam bu noktada aklıma geleni
söylemeden de edemeyeceğim. Kafama takılan nokta Ģu: Peki,
arkadaĢımızın bunları dile getirerek bana karĢı atıp-tutması
nereden geliyor? Bu sorunun cevâbını artık siz de verebilirsiniz!
Sonuç
ArkadaĢın yorumundan ayrıca Ģunu da anlamıĢ durumdayım.
AĢağıdaki resimde de zâten görülüyor. Ġnönü ve Hempaları
tarafından Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün yasaklanmasıyla
uygulanan maddî ve mânevî Tahrifat ve Tahribat programında
dinimiz Ġslâm, tâ baĢlangıçtan beri, sanki bir “Arap dini” olarak
lanse edilmiĢ bulunuyor.
Bu konu bir taraftan da ırkçılığa dönüĢtürülerek kolayca
iĢlenebilmiĢtir. Gerçi aĢağıdaki resimde “Türk Ulusu” sözü
geçiyor ama bu da yine her tarafımızı kuĢatmıĢ bulunan Ġnönü Ve
Hempaları‟nın maddî ve mânevî Tahrifat ve Tahribat‟ının
Milletimiz üzerindeki olumsuz kalıntılardan gelmektedir.
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Doğrusunu söylemek gerekirse burada, “Türk Ulusu”
sözünün yerine Ġslâmî câhiller demek daha uygun düĢerdi. Bu
düzeltilme yapılmasaydı, Allah‟ı (CC), özel olarak yaratmıĢ
olduğu Türk milletine karĢı, suçlu bir duruma düĢüreceğimiz çok
açıktır. Bu düzeltmeyi bu nedenle, hemen burada yapmıĢ
bulunuyorum:
Dinlerini inceleyip bilgi sâhibi olamayan hekesin bu ve
benzeri yanıltmaların kolayca kurbanı olacağı çok açıktır. Öyle ki
Arapların kalitesizliği üzerine de getirilmiĢ, Peygamberimiz
(SAV) tarafından tebliğ edilen dinimiz Ġslâm, bu bakıĢ açısından
dolayı da, yanlıĢ olarak tanıtılmıĢtır. Nitekim yanılgının
sonuçlarını uzun yıllardan beri görüyoruz.
Hâlbuki Ġslâm‟ı bilen ve inceleyen her bir kiĢi ya da ilim
adamı, Ġslâmî bir ölçü ve görüĢ olan ve Peygamberimiz (SAV)
tarafından söylenmiĢ bulunan, Ģu sözü mutlaka bilmektedir.
Peygamberimiz (SAV) demiĢtir ki, “Arabın Arap olmayana
üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâdadır.”
Bu sözü duyan bir câhil bile inanıyorum ki kısa bir
araĢtırmayla takvânın, “günahtan kaçınma, sakınma49” anlamına
49

Takvâ, bir Kur'an terimi olan 'El Takvâ' kelimesi 'kendilik bilinci' anlamında
kullanılmıĢtır. Bireyin Allah ile olan kiĢilik bilinci ve farkındalığının yol ve yöntemlerini
Allah, Kur'an âyetleriyle detaylı ve anlaĢılır bir Ģekilde açıklamıĢ olduğunu belirtiyor.
Takvâda ilk akla gelen, haramları terktir.
https://www.sabah.com.tr/takva-ne-demek
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geldiğini hemen bulabilir50. O takvâ ki, Ġslâmî ölçüler içinde
önemli bir yer tutmaktadır.
Ġslâm‟ı bilmeyen ya da ilimden nasibi olmayan bir câhilin
çoğu kere, kin, kibir, ucub, bencillik, menfaat gibi, sıfatlarla
kuĢatılmıĢ olduğunu bendeniz her zaman gözlemekteyim. Sizler
de görürsünüz ya… Böyle bir kiĢide hele bir de ideolojik bir
hastalık da varsa, onunla ancak Allah (CC) baĢ eder… Onlara,
ister ilmî olsun, ister bilimsel olsun, hiçbir gerçeği kabul
ettiremezsiniz! Bendeniz bu durumu, son bir kaç on yıl içinde,
bilimsel olarak da gözlemiĢ bulunuyorum…
Sizi Bilmem Ama…
http://mtemiz.com/bilim/SĠZĠ%20BĠLMEM%20AMA.pdf

Ama ilim sâhibi olup da Ġslâm‟ı yaĢayan bir mü‟minde kin,
kibir, ucub, bencillik, menfaat ve ideoloji gibi, hiçbir kötü sıfatı
bulamazsınız. Bu tespitimi duyup da ey îtiraz edenler!
Bilmelisiniz ki böyleleri yine câhillikleri nedeniyle, mü‟min
sözünü duyunca, akıllarına hemen münâfık ve fâsık Müslümanları
getirirler.
AĢağıdaki bilgiyi, daha doğrusu, birisinin yapmıĢ olduğu
araĢtırmayı burada vermede geçemeyeceğim:
“Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, amcası Hz. Hamza‟yı Ģehit
eden VahĢi ile ilgili bilgi almak için internette dolanırken ne
göreyim? VahĢi, Hz. VahĢi olarak anılmakta… Peygamberin
büyüklüğünü görmek için sâdece bu hikâye bile yeter de artar
bile…”
“O kadar mükemmel bir davranıĢı niçin örnek almıyoruz da
Ģeytana uyuyoruz acabâ. Hz. Hamza Efendimizi Ģehit etmekle
kalmayıp cesedini de paramparça eden VahĢi, Mekke‟den de
kaçar. Ama Mekke‟nin fethinden sonra o yüce Peygamber
VahĢi‟ye mektuplar göndererek onu affettiğini, artık vatanına
dönebileceğini belirtir. VahĢi gelir ve Müslüman olur.”
50

takvâ: Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veyâ haram
olduğunda Ģüphesi olan Ģeylerden çekinmek, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve
amel-i sâlih emir dâiresinde hareket ve hayrat kazanmaktır.
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“Peygamberimiz onu affeder. Ve sonra peygamberimizi
gören biri olarak sahabeden diğer kiĢiler için söylenen Hazreti
ifâdesi onun için de söylenir.”
“En sevdiği amcasını hunharca ve kin dolu bir Ģekilde Ģehit
eden bir kiĢiyi bile affeden böyle bir peygamberin ümmeti
olduğunu belirten günümüz Müslümanları, maalesef kendilerine
en yakın olan eĢlerinin, çocuklarının, anne ve babalarının bile en
küçük suçlarını dahi affetmeyerek ne yapmaya çalıĢıyorlar
acabâ?”
“Hattâ âile içindeki eĢ ve çocukların yaptıkları olumlu hiçbir
Ģey yokmuĢ gibi sâdece olumsuz davranıĢlarını görerek ve o
olumsuz davranıĢa odaklanarak âile ortamını yaĢanmayacak hâle
getiriyorlar.”
“Bu ne kin? Kin olan yerde Müslümanlık mı olur? Lütfen
herkes içini tekrar gözden geçirsin ve tüm kinlerini kalplerinden
söküp atsınlar da ondan sonra îman ettik desinler51”.

Ġslâm‟ı bilmeyen ya da ilimden nasibi olmayanların sapıklık
sıfatlarından korunmaları imkânsızdır demek, bu gün için aĢırı bir
görüĢ olmasa gerektir. AĢağıda görüldüğü gibi sapıklık konuları
çok geniĢtir.

51

Kini Olanin Dini Olmaz, Http://Pedagogishakorhan.Com/Blog/Kini-Olanin-DiniOlmaz/ YA DA Ġnandığı Gibi YaĢamayan, YaĢadığı gibi Ġnanır!
https://www.takvim.com.tr/yazarlar/fatih.citlak/2015/06/30/inandigi-gibi-yasamayanyasadigi-gibi-inanir
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Sapıklıktan Ne Anlıyoruz?
Sapıklıktan
mümkündür.

anlaĢılanları

aĢağıdaki

Ģekilde

sıralamak

- Hidâyet dıĢı bir yol benimsemek;
- BağıĢlanmaya karĢılık azâbı tercih etmek (satın
almak) doğruluktan ayrılmak;
- Îmandan sonra inkâr etmek;
- Arınmayı ve hikmeti öğrenmeyi reddetmek;
- BaĢkalarının doğru yoldan ayrılmalarını istemek;
- Allah‟tan değil de baĢkalarından medet beklemek;
- Allah‟a Ģirk koĢmak;
- Allah‟a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan
önce indirdiği kitaba îman etmemek, Allah‟ı, meleklerini,
kitaplarını, elçilerini ve Âhiret gününü inkâr etmek;
- BaĢkalarını Allah yolundan alıkoymak;
- Putları ilâhlar kabul etmek;
- ġeytanın kardeĢleriniµ dinlemek;
- Sihirle uğraĢmak;
- Allah‟tan değil de baĢkalarından yardım beklemek;
- Dünyâ hayâtını Âhiret‟e tercih etmek;
- Doğruyu, doğru yolu gösterenleri reddetmek;
- Allah‟a kulluk yapmayı reddetmek;
- Ġlim öğrenip gerçek kurtuluĢu bulmayı düĢünmemek;
- Zâlimlik yapmak;
- Allah‟tan baĢkasından medet beklemek;
- Peygamberimizle alay etmek;
- Peygamberimizi küçümsemek, O‟na saygısızlık
yapmak;
- Putlara, ilâhlara bağlılıkta ısrarlı olmak;
- Gerçekleri araĢtırmamak, nankörlük yapmak;
µ

. ġeytanın kardeĢlerinin kim olduğu Ġsrâ Sûresi‟nin 27. Âyeti‟nde Ģöyle
tanımlanmıĢtır:
“Çünkü (mallarını) saçıp savuranlar, Ģeytanların kardeĢleridir. ġeytan ise Rab‟bine karĢı
çok nankördür.”
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- Allah‟ın âyetlerine îman etmemek;
- Kendi hevâ (istek ve tutku)larına uymak;
- Zulmetmek;
- Peygambere îtaatsizlik etmek;
- Allah ve Resûlü, bir iĢe hükmettiği zaman, mü‟min bir
erkek ve mü‟min bir kadın için o iĢte kendi isteklerine göre seçme
hakkı olmadığı hâlde, Allah‟a ve Resûlüne isyan etmek;
- Allah‟ın zikrine karĢı tavır almak;
- Kur‟an‟a değer vermemek;
- Kıyâmet saati konusunda tartıĢmak;
- Allah‟a dâvet edene icâbet etmemek;
- Yalancılık yapmak;
Allah‟ı (CC) Tanıyabiliyor muyuz?
Allah‟ı (CC), gereği gibi, gerçekten tanıyabiliyor muyuz?
Ġslâm‟ı iyi bilenler52, Ģunu çok iyi bilirler / bilmektedirler ki
bugün bütün Yâhûdi ve Hristiyanlar, En Yüce Gerçek53 olan,
Allâhü Teâlâ‟yı gereği gibi tanımaktan gerçekten mahrum
durumdadırlar.
Günümüzde Allâhü Teâlâ‟yı tanımak isteyenlerin, asıl
Kur‟an54,55
bilgisine ihtiyaçları vardır56. Allâhü Teâlâ‟yı
52

Temiz, M., Ġstikâmetimiz Kur‟an Yolu, “Bilim+Gönül” Sembolizmi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSTĠKÂMETĠMĠZ%20KY%20BVG%20%20SEM.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
53
Temiz, M., Facebook Notlarından: Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek,Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%2
0Gerçek.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%2
0Gerçek.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
54
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA
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tanımanın derinlik ve gerçekliğinin57, kiĢinin, Kur‟an‟da
derinleĢmesi58 ve ondaki bilgilere hâkimiyeti oranında olacağı
açıktır59.
Demek oluyor ki bugün Allâhü Teâlâ‟yı en iyi tanıyanların
Müslümanlar olduğu, daha doğrusu, Müslüman mü‟minler olduğu
açıktır. Allâhü Teâlâ‟yı en iyi tanımak demek aslında, Müslüman
devletlerin Yeryüzü‟nde Bir Numara olmaları demektir. Ama ne
gezer!
Türkiye‟deki Müslümanların bugün, çoğunlukla her birinin,
birinci problemi, Ġnönü‟nün maddî ve mânevî Tahribat Ve
Tahrifatı ile baĢlayan60 süreç nedeniyle, dinlerinin câhili yâni
55

Temiz, M., Kur‟an Ve Ġki Evren, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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birer Ġslâm câhili oluĢları; bu nedenle de, Allâhü Teâlâ tarafından,
ne yazık ki çoğumuzun, zillete düĢürülmüĢ olmamızdır.
Bu zilletin birinci sebebi, Ġslâmî câhillik ve bu câhillik
nedeniyle de, Batı‟nın örf, âdet ve zihniyet taklitçliğidir.
Ġslâmî câhillik nedeniyle, mânevî noksanlıkların bini bir
para ederken, Allâhü Teâlâ‟nın emri gereğince, her alanda özgün
olma zorunluluğu söz konusu iken, böylece bunun da ihmal
edilerek tembelliğin yaygınlaĢmasıyla, bilim ve teknoloji alanında
da, yeteri kadar mesâfe kat edilememesinden baĢka, hangi sonuç
beklenebilir, söyleyiniz bakalım!
Özgün olamamanın, orijinalliğimizi kaybediĢimizin birçok
sebeplerinden biri de, Ġnönü ve Hempaları tarafından câhil
bırakılıĢımız nedeniyle, Hristiyan ve Yahûdileri dost zannedip,
ona göre gevĢeyip, onların örf ve âdetlerini benimsememiz ve
dolayısıyla, Allâhü Teâlâ‟nın rahmetinden uzak kalmamız değil
midir?
AĢağıda görüldüğü gibi, Âli Ġmran Sûresi‟nin, 112. âyeti,
bize hiçbir Ģey söylemiyor mu?
“Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, alçaklık damgası
altında kalmaya mahkûmdurlar; meğerki Allah‟ın himâyesine ve
inananların (mü‟minlerin) himâyesine sığınmıĢ olsunlar. Onlar,
döne dolaĢa Allah‟ın hıĢmına uğradılar ve miskinlik altında
ezilmeye mahkûm kaldılar. … Çünkü baĢkaldırmıĢlardı ve aĢırı
gidiyorlardı.”
Ya da Mâide Sûresi, âyet 51‟e ne diyeceksiniz?
“Ey îman edenler, Yahûdilerle Hristiyanları dost
edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Ġçinizden her kim
onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. Allah ise
zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.”
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En
Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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ĠĢte görüyorsunuz Müslümanların çoğu, böylece kendi
özgür irâdelerini, yerli yerince kullanarak, Yeryüzü‟nde her
alanda Birinci Olma sorumlulukları varken, bundan vazgeçerek,
kendi elleriyle zilleti tercih etmemiĢler midir?
Üstelik bu sapıklıklar61 bugün, o dereceye de varmıĢ
bulunuyor ki, dıĢarıdan Müslüman sanılan (gözüken)
çoğunluğun62 bir kısmı da ayrıca, kendi dinleri Ġslâm‟ın ve
Kültürlerinin de bir numaralı düĢmanı hâline gelmiĢlerdir, ne
yazık ki!
ġimdi soruyorum sizlere, kendi dininin düĢmanı
durumundaki bir insandan, siz insanlık adına ne bekleyebilirsiniz?
Örnek mi istiyorsunuz?
ĠĢte size, bizzat Ģâhit olduğum, bir tânesi… ġimdi o da
benim gibi emeklilerden, tabiatıyla…
Yıllarca Mühendislik Fakültesi‟nin Yönetim Kurulu‟nda
birer Yönetim Kurulu Üyesi olarak, birlikte görev yaptığımız
birisiydi bu kiĢi… Profesör olduğunu söylememe de gerek yok...
Hem de öyle birisi ki, ne zaman birlikte görevimizin baĢında
olsak, örneğin Yönetim Kurulu toplantılarında kendini ve
fikirlerini, sanki hep bana ve benim fikirlerime göre zıt olarak
konumlandırmıĢ durumda görürsünüz… Meselâ ben, „beyaz‟
desem, hiç düĢünmeden onun siyah diyeceğini ya da „siyah‟
desem, onun „beyaz‟ diyeceğini, önceden hemen, yüzde
doksanlara varan bir doğrulukla, siz de kestirebilirsiniz! Böyle
birisi… Yeri geldiğinde, bilmiyorum ne gibi fayda umuyorsa bu
61

Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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kiĢinin, beni kendi arkadaĢlarına bütün yönlerimle tanıtmayı da
hiç ihmal etmeyen bir yönü de vardı…
Kısaca sizlere, Ġslâmî ve Kültürel câhile bir örnek olsun
diye, tanıtmaya çalıĢtığım bu Yönetim Kurulu mesâi arkaĢı, bir
münâsebetle ne desin beğenirsiniz! Demesin mi bu kiĢi, “En
büyük âdaletsiz olan Allah‟ın kendisi… Baksana Ģu insanların
çektirdiklerine!”
Mâneviyatsız olduğunu bildiğim hâle, onun bu sözüne o
zaman da çok ĢaĢırmıĢtım. Ama bu bugün Allâhü Teâlâ‟yı, 99
Sıfat Ġsimleri ile de, daha fazla tanımıĢ bulunduğum için, o güne
göre, daha fazla ĢaĢkınlık duyuyorum…
Aslında bu söz, Ġslâm îtikâdına göre, küfür biz sözdür.
Böyle küfür bir söz söyleyen, bir mü‟min, derhal kâfir olur, Ġslâm
dıĢına çıkar… Bunun bilimsel açıdan biraz daha açılması istenirse
bu söz, gerçeğin örtülmesi ile ilgili, „gerçeği örtmek‟ anlamında,
bir sözdür. Bu nedenle, „kâfir‟ kelimesinin „gerçeği örten‟
anlamını taĢıdığı hemen görülüveriyor… Günümüzde, Ġslâmî
konularda câhil olanlarda, bu ve benzeri „çam devirmelerine‟ o
kadar çok rastlanılmaktadır ki…
Ekim 2016 günlerinden bir gün, Iğdır‟da üniversitenin
misâfir yemekhânesinde sabah kahvaltısı yaparken, yan masada,
öğretim üyesi olduğu belli olan birisinin konuĢmalarını, ister
istemez, dinlemek zorunda kaldım… Kulağımı elbette
tıkayamazdım, tabiatıyla tam o anda… Paralelcilerin kendisine
kurduğu, kumpaslardan bahsederken ağzından hemen, “Allah
baba bana yardım etmeseydi…” cümlesi çıkıverdi…
ĠĢte gördüğünüz gibi, bu da bal gibi, bir küfür cümlesiydi!
Ama kimin umurunda… Zavallı bu câhil adamcağızın, eğer
cümleyi kurmadan önce, bir îmanı var idiyse, “Allah baba”
sözünü söyledikten sonra, ayağının kayarak îmanının, o anda,
gittiğinin farkında bile değildi, iĢte!
Bir de çokları, cüppeli Ahmet Hoca‟nın TV‟deki bu tür
uyarlarını beğenmezler… Ama aslında, onun bu uyarıları, konuyu
ve önemini bilenler için, birer nîmet sayılmaktadır, hele îtibar
edip onu dikkatli olarak uygulayanlar için…
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ĠĢte Yönetim Kurulu Üyesi arkadaĢa iliĢkin örneğe tekrar
dönecek olursak, bu örnekten de sezildiği gibi, o anda ve bugün,
bendeki ĢaĢkınlık derecelerinin farklılığının da, bilgi birikimimle
doğru orantılı olduğu, hiç dikkatlerinizi çekmiyor mu?
Demek ki, Ġslâmî ve Kültürel bilginin oluĢu ile hiç
olmayıĢının, insanın tutum, davranıĢ ve inanıĢlarında, ne gibi
farklı sonuçları olduğu, açık olarak, hemen buradan da kolayca
anlaĢılabiliyor, görüyorsunuz…
O günkü bilgi birikimimin derecesini, doğrudan doğruya
bizzat o günleri düĢünerek, eksiksiz bir Ģekilde hatırlamam
mümkün değildir. Ama örneğin, “En büyük âdaletsiz olan
Allah‟ın kendisi… Baksana Ģu insanların çektirdiklerine!”
biçimindeki spot sözü düĢündüğümde, meydana gelen, o günkü ile
bugünkü tepkimin çok farklı oluĢundan hareketle, o sıralardakine
göre, bugünkü mânevî bilgi birikimimin derecesinin elbette daha
fazla olduğunu kolayca anlayabiliyorum… Bu sonuç, ayrıca bu
olaydaki duygularımın daha farklı ve fazla oluĢundan da kolayca
çıkarılabilir.
Demek oluyor ki, insanoğlunun dıĢa karĢı olan, tepkileri de
bilgili ya da bilgisiz oluĢuna göre, çok farklı olmaktadır. ĠĢte,
örnek açıkça ortada…
Ġslâmî ve Kültürel bilgi birikimi bakımından sıfır olan bir
kimse, kılını bile kıpırdamadan, “En büyük âdaletsiz olan Allah‟ın
kendisi… Baksana Ģu insanların çektirdiklerine!” Ģeklinde uluorta
söz sarf edebiliyorken, az ya da çok, Ġslâmî ve Kültürel bilgi
birikimine sâhip olan bir baĢkası, birikimi ile orantılı olacak
Ģekilde, yine az ya da çok, bir tepki vermek zorundadır. Bu varılan
sonuç, bilimsel bir sonuçtur.
VarmıĢ olduğumuz, bu sonucu, soru biçiminde, Ģu Ģekilde
aksettirebilir miyiz, bilmem?
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Allah‟ı (CC) ve O‟nun yaratıkları hakkındaki murâdını,
emir ve yasaklarını, bilenlerle bilmeyenler63, hiç bir olur mu?
Buradan hareketle, Allâhü Teâlâ‟nın murâdını, emir ve
yasaklarını bilmeyenlerin tutum, davranıĢ, maddî, mânevî
tepkileriyle, Allâhü Teâlâ‟nın murâdını, emir ve yasaklarını
bilenlerin tutum, davranıĢ, maddî, mânevî tepkileri, hiç bir olur
mu?
Sonuç olarak yukarıda, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟ü
öğrendikçe, Allâhü Teâlâ‟nın insanlara karĢı sevgisi karĢısında,
sonunda duâ Ģeklim bile değiĢti demiĢtim ya... Gerçekleri
öğrendikçe, “Benin bildiğimi sizler de bilseydiniz, az güler çok
ağlardınız” hadîsinin insanlara âit tecelîleri gözümün önüne
geldikçe bir insan olarak, benim sana değer vererek, bu kadar
açıklamalarda bulunmam, benim seni sevmemin bir belirtisi değil
mi, Ģimdi? Ey arkadaĢım hele bir düĢünüver de sen de bunları
karĢılıksız bırakma, e mi?
Evet! Gerçekten Allah‟ı (CC) tanıyabiliyor muyuz? Haa, Ģu
da var:
“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul-zurna az!”

63

Temiz, M, Bilgi Noksanlığı - Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?, Alındığı
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GERÇEKDIġILIKLAR REFERANS
ALININCA…
GiriĢ
Sayın ve değerli ArkadaĢım!
Facebook‟ta aĢağıdaki Târihî bir belgeyi seçmiĢtim. SeçmiĢ
olduğum bu Târihî belgeye iliĢkin olarak aĢağıdaki yorumu
yapmıĢsınız.

Târihi bir belge:
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“Sn Temiz, sizin bulduğunuz arĢiv yazılarına saygı
duyuyorum... Ama artık sizin çocuklarınızın ve de torunlarınızın
ve sonralarının akıllarını bu kaynaklarla yanıltmayalım… O
devirler geçti... Sen ve ben eğer bu ülkede değiĢikliklerin
olduğunu gördüysek… Eskiyi unutalım… Siz bir geçmiĢin ters
olanını ben baĢka birini ortaya koydukça... Rekabete biner…
YanlıĢ yaparız gibi oluruz... YaĢanmıĢlar... YanlıĢsa doğrusunu...
Doğruysa... Sevinip ileriye bakmalıyız. Biz her an geçmiĢi
yaĢarsak geleceğe zamanımız olmaz sanırım… Batı ülkelerinde
genel bir yaygın düĢünce vardır. GeçmiĢi, konuĢup
yargılayacağınıza, zamanınızı geleceğe kullanın derler... Ġnan
hayat çok kısa herkesin gelecek nesiller bırakacakları çok güzel
miraslar var... Sana çok ufak bir örnek vereyim… 1 saatlik
yağmurlarla her yere sel geliyor… 10-20 yıl evvel yaĢamazdık...
Sen bakma orman bakanlığının söylediklerine 30 yılda %20-30 üst
havza homojen verimli ormanlarımızı yangın, kaçakçılık, afetler,
siyasi rantla ve düzensiz kesimlerle kaybettik... Bunları
yenileyemedik bakan 10 milyar fidan diktik diyor… 5-30 m
boyunda ağaçı kesilip 15-30 cm lik fidanlarla ekolojiyi nasıl
korursun? Bu sektörün içinde ülkenin % 99 unun gördüm... Ġnan
durum gelecek açısından çok çok üzüntü verici… Ġyiyki teknoloji
ve insanın odun ürünlerine ihtiyacı… Azaltıltı alternatif ham
maddeler oluĢtu… Ama atı alan üsküdarı geçti… Çok Ģey
kaybettik… Batı en ucuz yoldan potansiyel alanları
yeĢillendiriyor..gençlik kampları sayesinde gençler yaklaĢtırıp
sevgi ve saygı oluĢturmaya çabalıyorlar..benim için ADD neyse
KURAN KURSU da aynı yeterki her genç , bu ülke için bir yere 10
fidan diksinler,ben artık 1 gün önceyi yargılamamaya özen
gösteriyorum. Bir altta hangi insan ne kökenden geliyor… YazmıĢ
ya dün ya zaten melezleĢti... Osmanlıdan beri avrupa ve
anadoluya. Çok göçmen (eskiden muhacir denirdi) geldi… Kim
kimdir karıĢtı..amerikaya göçmüĢ bir türk orada türkiyenin
çıkarına değil amerikaya hizmet ediyor..örnek obama ....bıktım bu
baĢkalaĢtırılmıĢ felsefeden ...insanlarımız ..-,+ eksenlerde o kadar
çok farklı düĢüncelere ayrıĢtıki.. Her konuĢulana doğru olarak
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bakıp bu benim düĢüncem arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz... Asgari
müĢtereklerde anlaĢıp birbirimize yaklaĢmıyoruz… Sen daha
geçenlerde kimin face ne kabul edilmiĢsem bir zaman sonra
kaldırdıklarını söylemiĢtin... Kimsenin böyle bir hakkı yok sen
benim baĢ tacımsın… Akadamisyensin, emekelerin ve
düĢüncelerin var herkes senden yararlansın sen de buradaki
benim dostlarımla her Ģeyi paylaĢ faydalarımız olsun. Her fikre ve
düĢünceye açık olursak gelecekte orta yeri mutlaka buluruz...
Ġnanıyorm… Sana yazdıkların için teĢekkür ediyorum.”
Yorumunuzda diyorsunuz ki:
- „Eskiyi unutalım‟, gelecek nesillerin akıllarını “bu
kaynaklarla yanıltmayalım, o devirler geçti”, diyorsun…
- Bunları, böyle „ortaya koydukça, rekâbet biner‟,
diyorsun…
- Ġleriye bakmalıyız. Biz „her an geçmiĢi yaĢarsak, geleceğe
zamanımız olmaz sanırım…‟, diyorsun…
- Batı ülkelerinde genel bir yaygın düĢünceden bahsederek,
onların „geçmiĢi, konuĢup yargılayacağınıza, zamanınızı geleceğe
kullanın…‟ dediklerinden bahsediyorsun…
- Türkiyemiz‟in iklim ve bitki nîmetlerinin eskisi gibi iyi
olmadığından bahsediyorsun. „Durum gelecek açısından çok çok
üzüntü verici‟ diyerek çok Ģey kaybettiğimizden bahsediyorsun.
Anladığıma göre geçmiĢi gündeme getirmektense, bunun
yerine, bu nîmetlerin, refâhın, huzûrun artırılmasına kafa
yorulmasına iĢâret ediyorsun.
- „Benim için ADD neyse KURAN KURSU da aynı‟
diyorsun…
- „Kim kimdir?‟ diyerek, insanların kökenlerinin çok
karmaĢık hâle geldiğinden duyduğun rahatsızlığını bildiriyorsun.
- „Bıktım bu baĢkalaĢtırılmıĢ felsefeden...‟ diyerek
„insanlarımız, -,+ eksenlerde o kadar çok farklı düĢüncelere
ayrıĢtı ki…‟ deyip dert yanıyorsun.
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- „Her konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim düĢüncem
arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz... Asgarî müĢtereklerde anlaĢıp
birbirimize yaklaĢmıyoruz…‟ diyorsun…
Son sözlerin de:
- „Her fikre ve düĢünceye açık olursak, gelecekte orta yeri
mutlaka buluruz...‟ ve
- “Akadamisyensin, emeklerin ve düĢüncelerin var, herkes
senden yararlansın, sen de buradaki benim dostlarımla her Ģeyi
paylaĢ, faydalarımız olsun.” oluyor.
Sayın KardeĢim!
Zâten ben de tarafsız olduğum için, her fikre ve düĢünceye
açık olduğum için, Facebook‟ta Ġnönü‟nün resmini seçmiĢ
bulunuyordum. Bundan neden gocunuyorsun ki!
Bu fikirlerinize Ģöyle maddî açıdan düz bir mantıkla sırf bir
görüĢ açısından bakıldığında görülüyor ki, fikirlerimiz arasında
normal olarak pek fark yok gibi… Ama bakıĢ açısı
zenginleĢtirilerek maddî ve mânevî açıdan bakıldığında, önemli
ayrıntıların ortaya çıktığını görüyoruz.
Sırf maddî bakıĢ açısında karar kıldıktan sonra, „diğerini
pek fazla kurcalamayalım, olsun bitsin…‟ diyebilirsiniz. Siz
demeseniz bile, Ģu anda dahî bu noktada tartıĢmamıza sebep olan
böyle bir zihniyete sâhip olan çok kardeĢlerimiz vardır. Onlar
zâten, yukarıdaki resimde bulunan söz konusu o zattan beri böyle
söylemeye ideolojik olarak ĢartlandırılmıĢlardır. Ama bilmiyorlar
ki, Ģu yukarıda sıralamıĢ olduğunuz olumsuzluklar, normal
olmayan, yalnız tek yönlü bu düz mantıktan ileri gelmektedir.
Yukarıdaki fikirlerinizin esâsı, asıl, gelecek ile meĢgul olma
isteğinizden ziyâde ideolojik bakıĢ açınızdır. „Eskiyi unutalım‟,
gelecek nesillerin akıllarını “bu kaynaklarla yanıltmayalım, o
devirler geçti.”, diyorsunuz ama bu ideolojik bakıĢ açısı yanında
pek de inandırıcı olmuyor...
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Ve ayrıca, „Her konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim
düĢüncem arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz... Asgarî müĢtereklerde
anlaĢıp birbirimize yaklaĢmıyoruz…‟diyorsun…
„Her konuĢulana doğru olarak bakıp bu benim düĢüncem
arkadaĢ deyip ortaya atıyoruz...” Ģeklindeki sözün ile “Gelecek
nesillerin akıllarını bu kaynaklarla yanıltmayalım.” sözünden,
Facebook‟ta seçmiĢ olduğum yukarıdaki resmin, doğru olmadığını
mı îmâ etmek istiyorsun? Eğer öyleyse, karĢıt görüĢlerin de aynen
verilmesi gerekmez miydi?
O zaman verilmiĢ olan karĢıt görüĢlerin, o zat hakkında
sâhip bulunduğum, bilgileri çürütecek tarzda olmasını çok arzû
ederdim, doğrusu…
Normal Kültürel YaklaĢım
“…Asgari
müĢtereklerde
anlaĢıp
birbirimize
yaklaĢmıyoruz…” dediğine göre, aynı düĢünce de olduğum için,
ben de her yerde olduğu gibi burada da, Normal Kültürel
YaklaĢım‟ı savunmaya çalıĢıyorum:
Önce Ģu Normal Kültürel YaklaĢım‟da anlaĢmak gerekiyor.
Genel olarak konuĢmak gerekirse, insanlar ve canlılar,
yalnızca maddeden olmadıklarına göre, madde ve mânadan
oluĢtuklarına göre, sırf mantık açısından düĢünüldüğünde bile, bu
canlıların dünyâdaki her bir düzeninin de bu iki unsura göre
ölçülendirilip ayarlanması gerekiyor.
Günümüze kadar gelen, hâlâ üzerinde tartıĢılan ama bir
türlü çözülemeyen, sorunların ana kaynağı iĢte burasıdır.
Üzerinde Ģu anda dahî tartıĢtığımız konunun ana unsuru da iĢte,
bir kısım kardeĢlerimizin Normal Kültürel YaklaĢımımız‟dan
uzaklaĢmıĢ olmalarıdır.
Yukarıda sıraladığınız konular bu nedenle, burada iki sözle
halledilebilecek meselelerden değildir. Onun için bu ana meseleler
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geçmiĢten bugüne kadar, nasıl geldiyse, bundan sonra da benzer
Ģekilde böyle gidecektir. Bu kesindir. Neden kesin?
Kültürümüz‟de buna eski lisanda hak (gerçek) ve bâtıl
(gerçekdıĢılık) mücâdelesi, yeni lisanda ise gerçek ve
gerçekdıĢılıkların mücâdelesi deniyor... Çünkü Evren, insan ve
canlıların yaratılıĢ sebebi ve devamlılık ölçüsü budur da ondan:
Zıtlık Kavramı…
Bu konu, Zıtların Kültürel Normali‟nde anlaĢma yâni senin
dediğin, „asgarî müĢtereklerde anlaĢma‟ konusudur. Birbirimize
yaklaĢamamızın nedeni iĢte budur, bu Kültürel zenginliğimizi
unutmuĢ olmamızdır.
Zıtlık Kavramı
Her Ģey zıddı ile kâimdir (ayakta durur). Hayat da bu zıtlar
üzerinde yükselir. Konumuz açısından özele inersek yaĢam,
dünyevîleĢme ile uhrevîleĢme zıtlarının arasındaki bir süreçtir. Bu
kaçınılmazdır, “Biz her Ģeyi çift yarattık.” âyeti gereğince bu bir
kânundur. BasitleĢtirerek konuyu bir örnekle açalım:
Meselâ, aydınlığın zıddı karanlık; kötünün zıddı iyidir. Hiç,
kötüler olmasa, iyilerin değeri olur mu? Olmaz! Bunun gibi,
ateist, dinsiz ve kötü zihniyetliler olmasa, iyi insanların da değeri
anlaĢılamaz.
Karı, koca iki müzisyen varmıĢ… Koca normalmiĢ ama
hanıma gelince çirkin mi, o kadar çirkinmiĢ… Haddinden fazla bir
çirkinlik ki, yüzüne bakanın dünyâsı baĢkalaĢır, o anda âdetâ
midesi allak bullak olurmuĢ…
Ama hanımın, yüzünün çirkinliğinin tam tersi olarak, sesi
ise, o kadar güzelmiĢ ki, duyulunca, duyanı o kadar çok mest
edermiĢ…


Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden de çift çift yarattık ki, düĢünüp öğüt

alasınız.” YA DA Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitirdiği Ģeylerden, insanların kendilerinden
ve (daha) bilemedikleri (nice) Ģeylerden, bütün çiftleri yaratanın Ģanı yücedir.”
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Birgün koca erken kalkmıĢ… Hanımı uyuyormuĢ… Bir ara
kocanın gözü, uyuyan hanımının açıkta kalan yüzüne takılmıĢ;
ardından, ister istemez dikkatle bakmıĢ… EĢinin o çirkin yüzü,
onu nerde ise bayacak duruma sokmuĢ, ardından nefreti
kabarmıĢ…
Kocanın, bu sarsıcı durumdan derhal kurtulmak için, bir
Ģeyler yapması gerektiği, apaçık ortada… Yoksa ĢaĢıracakmıĢ
koca64…
Evet, bir Ģeyler yapması gerekli… O anda kararını vermiĢ:
Hemen, yatakta uyuyan eĢini bir eliyle sarsarken, bir
yandan da diyormuĢ ki:
„Hanım! Hanım!‟
„Hele! Hele kalk! Çabuk bir Ģarkı söyle!‟ demiĢ…
Görüyorsunuz hayat, her an güzelliklerin zıddı olan
çirkinlikler ile güçlenip güncellenmesiyle devam etmektedir.
Orta Ölçü
Her Ģeyden önce bir husûsu vurgulamak gerekiyor. Burada
esas akıllılık, hikâyenin erkeğinin, bir aĢırılığa saparak o
doğrultuda hemen bir aĢırı karar almaması ve mâkul bir çözüme
iliĢkin olarak bir çâre arayıp üretmek amacıyla aklını kullanıp orta
bir yolun izlenmesini tercih etmesidir.
Allah (CC) tarafından gönderilen bizim Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün esâsı, zıt kavramlar arasında sürdürülen iĢte,
yukarıda Normal Kültürel YaklaĢım olarak zikretmiĢ olduğum, bu
Orta Ölçü Ve Denge kavramına dayanmaktadır. Mü‟min‟in
64

Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve
„YANLIġ‟, Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi,
24.04.2014.
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kıymeti de, kötüleri ve îmansızları görüp algılamak, bunlar
arasında kendi hayat düzenini, Orta Ölçü üzerine binâ edip her an
onu dengede tutmaktan ve bu güzel ölçüleri, iyilik niyetiyle (Allah
rızâsı için) yaymaya çalıĢmaktan ileri gelmektedir.
Evren‟de her bir büyüklük, asgarî (minimum) ve âzamî
(maksimum) değerlere sâhiptir. En basitinden bildiğimiz
evlerimizde kullandığımız, 50 Hz‟lik sinizoidal elektrik akımı
bile, bir minimum değer ile bir maksimum değer arasındadır.
Ama âletlerimiz, bunun ortalama bir değerinde çalıĢmaktadırlar.
Hiçbir cihaz gösteremezsiniz ki, elektriğin ya minimum ya da ya
da maksimum değeriyle çalıĢıyor olsun…
O zaman hiç, “Mâdem ki, ben minimum ve maksimum
değerleri kullanmıyorum, o hâlde bu değerlerle uğraĢmaya gerek
yok, onları yok edeyim.” diyebilir misiniz?
Bunu diyemezsiniz! Çünkü bu sefer, sistem çöker. Evren‟in
düzenini kuran da bu Orta Ölçü ve Denge Kânunu‟dur. Dünyâ‟nın
GüneĢ etrâfındaki „mâkul orta yolunu‟ temsil eden yörüngesinden
hiç ayrılmadan yoluna devam etmesi de, Yâsin Sûresi‟nin 40.
Âyeti‟nde, “Ne GüneĢ Ay‟a yetiĢebilir, ne de gece, gündüzü
geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.” âyetinde
belirtildiği gibi, yaratılmıĢ olan Tabiat Kânunları‟ndan yine iki zıt
kuvvetin, yâni Merkezkaç Kuvveti ile Merkezcil Kuvvet‟in
dengelenmesi sâyesinde olmuyor mu?
Bütün Evren‟deki bu kuvvetler ve sistemler, Allâhü
Teâlâ‟nın her an yaratmasıyla meydana gelip sürdürüldüğü için,
Ön Rönesans Dönemi‟ni kuran eski bilginlerimiz, Tabiat
Kânunları‟na Allah‟ın Sünneti (Allah‟ın Orta Ölçüsü) anlamında
“Sünnetullah” adını vermiĢlerdir.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) de bu
kânunların sosyal alanda uygulamalarını Kur‟an Kitabı‟ndan
okuyup arkadaĢlarına (ashâbına) Ģerh ederek açıklamıĢtır. Allâhü
Teâlâ bizlere hitâbettiği çeĢitli âyetlerle, örneğin Enfal Sûresi‟nin
24. Âyeti‟nde:
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“Ey îman edenler! Size hayat verecek Ģeylere sizi çağırdığı
zaman, Allah‟ın ve Resûlü‟nün çağrısına uyun!” ve A‟raf
Sûresi‟nin 158. . Âyeti‟nde:
„(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! ġüphesiz ben, Yer
ve göklerin hükümranlığı kendisine âit olan Allah‟ın hepinize
gönderdiği peygamberiyim. O‟ndan baĢka hiçbir ilâh yoktur. O,
diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanan
Resûlüne, o ümmî peygambere îman edin ve ona uyun ki, doğru
yolu bulasınız.” Ģeklinde bize bildirildiği gibi, Peygamberi‟nin
Sünnet (Orta Yol) adı verilen bu açıklamalara uymamızı
emretmektedir.
Çift Yaratma Kânunu‟na (âyetine) göre, insanın maddî
vücûduna karĢı mânevî varlığı vardır. Nasıl madde için Tabiat
Kânunları‟nda-“Sünnetullah‟ta” orta ölçü varsa, aynen bunun gibi,
toplumların sosyal davranıĢlarında da davranıĢların orta ölçüsü
kullanılacak demektir ki zâten Peygamber (SAV) de, Sünnet
denilen, yaĢantısında buna örneklik yapmıĢ bulunmaktadır.
Bizim Kültürümüz‟de izlememiz emredilen bu yolun
Ġlâhiyat‟taki adı, “Ehl-i Sünnet Vel Cemaat–Orta Yoldan
gidenler” olarak bilinmektedir. Onun için dâhil olduğumuz Ġmâmı Âzam‟ın Mezhebi‟nde, “Ben Ehl-i Sünnet vel Cemaat‟tanım)
sözü çok duyulur. Nasıl Evren‟deki zıt kânunlar Orta Ölçü‟ye
indirgenerek Evren‟in düzeni sürdürülüyorsa, Evren‟in bir parçası
olan insan ve canlılar da aynı kânunların değiĢik isimleri ve
etkileri altında hayat ve faaliyetlerini böylece sürdürmektedirler.
Bu açılamalardan sonra artık Ģu sonucu kolayca çıkarmak zor
olmasa gerek:
ÇeĢitli dıĢ etkilerle Evren‟in her hangi bir bölgesinde orta
ölçüden bir sapmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini, bugün
bilim (madde bilimi), hemen „aklın intikal etmesi‟ yoluyla
bilebilmektedir. Örneğin atmosferde Ozon Tabakası‟nın normal
kalınlık ölçüsü azaldığında insanlarda kanser hastalığının
artacağını bu gün bilmeyen yok gibidir.
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Benzer Ģekilde, Peygamberimiz (SAV) de Sünnet (Orta)
Yolu‟nun her bir değerinden ayrılmanın ne gibi sonuçlara sebep
olacağını ümmetine bildirmiĢtir. Meselâ günahlar artarsa, bereket
azalır, demiĢtir. BaĢka bir hadiste de deniyor ki:
(Meâlen) “Bir memlekete ya da bir beldeye bir sene içinde
yağacak olan yağmur, bir yıl öncesinden plânlanır. Plânlamadan
bir yıl sonra yağmur bulutları, o memleketin ya da beldenin
üzerine gelir. Bulutlardan yağmur dökülmeye baĢlamadan önce,
Allâhü Teâlâ o memleketin ya da beldenin insanlarının
durumlarını ve kalplerini bir anda yoklar. Sonuçta eğer o
memleketteki ya da beldedeki insanların o yağmura lâyık
olduklarını görürse, o yağmurun o memlekete ya da o beldeye
yağmasına müsaade eder, eğer belde halkının yağmura lâyık
olmadıklarını görürse, buluta o yağmuru, kimsenin iĢine
yaramayan çöllere dökmesini emreder.”
“Kâinat‟ta madde, mânâya göre döner, Ģekillenir, hareket
eder, değer kazanır. Asıl olan mânadır. Nuh Sûresi‟nin 10-13.
âyetlerinde Cenâb-ı Hak, Nuh (AS)‟ın yakarıĢlarını âyetlerde
Ģöyle seslendirir”:
“Dedim ki: „Rab'binizden bağıĢlama dileyin; çünkü O, çok
bağıĢlayıcıdır.‟ „(BağıĢlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol
yağmur indirsin.‟ „Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için
bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.‟ Ne oluyorsunuz
ki Allah'a büyüklüğü yakıĢtıramıyorsunuz.”
ġu hadislerin anlamlarını düĢünmeli!
Ġbni Ömer (RA) ve Amr bin As (RA)‟tan, sırasıyla,
aĢağıdaki hadisler rivâyet edilmiĢtir:



Anonim, Bereket Ve Vesîleleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://onudinleyelim.com/bereket-ve-vesileleri.html, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
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“Zinâ fakirliği miras bırakır.”
“Ġçinde zinâ zuhur eden, yaygınlaĢan hiçbir topluluk yoktur
ki, onlar kıtlıkla cezâlandırılmıĢ olmasın. Yine içinde rüĢvetin
yaygınlaĢtığı hiç bir topluluk yoktur ki, korkuyla
cezâlandırılmasın.”
Benim alanım olmadığı için, daha fazla benzer örnekleri,
konunun ilim adamları elbette biliyordur. Bir insan, her Ģeyin
uzmanı olamaz ama her bir insanın aklı vardır, özgür irâdesi ile
araĢtırır, ideolojik davranıĢların aĢırılıkların (orta ölçülerden
sapmanın) hiçbir faydasının olmadığını görebilir.
Görüldüğü gibi orta ölçü, zıtlar arasında dengeyi
korumaktadır. Yâni, orta ölçü, zıtları bağdaĢtıracak yolun adıdır.
Evren‟in devamlılığı, sürekliliği buna bağlı olduğu gibi, hayâtın
devamı da bu orta ölçüye bağlıdır.
Görevimiz
Bir hayat nizâmı olduğu için Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟de, hiçbir Ģey eksik bırakılmamıĢtır. Örneğin bu
nizâma inanan herkese, prensipler ve ilkeler içinde genel
bildirimlerle görevleri de bildirilmiĢ durumdadır. Örneğin Bakara
Sûresi‟nin 286. Âyeti‟nde, “Bir insana kendi gücünden fazlası
yüklenmemiĢti .Ω.” sözü genel bir bildirimdir. Bunun gibi, WEB
Sayfam‟ın baĢında bulunan Vel Asr Sûresi‟nin, „Asra yemin
olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler, sâlih amel
Ω

. Bakara Sûresi, âyet 286: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği Ģeyle

yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zarârınadır. (ġöyle
diyerek duâ ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey
Rab‟bimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rab‟bimiz! Bize
gücümüzün yetmediği Ģeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağıĢla, bize acı! Sen bizim
Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karĢı bize yardım et.”
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iĢleyenler ve birbirlerine / Hak‟kı (Gerçeği) ve sabrı tavsiye
edenler müstesnâ!‟ âyetlerinin her biri ve konumuz açısından
özellikle son âyeti genel bir bildirimdir.
Burada bir Müslümanın bildiği doğruları (hakkı) ya da
gerçekleri (hakkı) kendi çapında çevresine bildirmekle
mükelleftir. Bu mükellefliğin kararı kendi özgür irâdesine
bırakılmıĢtır. Özgür kararı ile çevresini aydınlatma eylemini
seçmiĢ ise, âyetteki „istisnâ‟ arasına girer, seçmemiĢ ise, istisnâya
girmemekten baĢka, gelecek diğer müeyyidelere tabîolmayı kabul
etmiĢ demektir.
ġahsen ben özgür irâdemi, kendi çapımda, görmüĢ olduğum
gerçekleri (hakkı) mümkün olan çevreme elimden geldiği
kadarıyla, tabiatıyla gelecek sıkıntılara da sabretme Ģartının
âyetteki istisnâ Ģartı içinde olduğunu da bilerek, , bildirme yolunu
seçmemin bir zorunluluk olduğu inancındayım…
Ancak istisnâlardan olabilmek için, Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟deki tebliğ usullerine uymak gerekliliği de
açıktır. Gerçeklerin duyurulması, insanları incitecek, ürkütecek
üslupta olmamalıdır. Ayrıca Kültürümüz‟de zorlamak ve dikte
etmek gibi hususlar yasaktır. Yalnızca gerçekleri açıklamak,
karĢıdakilerin haysiyetlerini rencide etmeden, insanlık kurallarını
aĢmadan Hak‟kı (hak‟kı) hatırlatıp tavsiye etmek gerekiyor.
Çünkü Allah (CC) yalnızca gerçeğin usulüne uygun olarak
açıklanmasını, hidâyet vericinin bizzat kendisi olduğunu
bildirmektedir. Bu sırada bâzen hatâ da yapılabilir. Ama insanlık
gereği olarak, özür dilemesini de bilmelidir.
Böyle bir kimse, arkadaĢlarını, insanları, hayvan ve
mahlûkâtı Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in
bildirdiği öncelikler içinde sevmesini de bilmelidir, bilecektir.
KarĢısındaki insanın sanki Hızır olduğu, kendisinin ise, insanların
en değersizlerinden bir olduğu düĢüncesinden ayrılmayacak,
onları Allâhü Teâlâ‟ndan ötürü sevecektir. Yâni, kısaca söylemek
gerekirse, „kaĢ yapayım derken, göz çıkarmamaya‟ gayret
edecektir.
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Gerçekleri Bildirmek Ve Gerçek Kötülüklerden (Gerçek
DıĢılıklardan) Sakındırmak
Türkçe söylemi, “Gerçekleri bildirmek ve kötülüklerden
(gerçek dıĢılıklardan) sakındırmak” olan, bu ifâdenin Ġslâm‟daki
teknik adı “Emr-i bi'lma'ruf ve nehy-i ani'lmünker” diye
geçmektedir. Kültürümüz (Dinimiz), bunun yerine getirilmesini
toplumun selâmeti açısından Ģart koĢmuĢ bulunmaktadır. Bu
görevi kim yapabilir?
Bu görevi ancak Müslüman Mü‟minler yapabilmekte,
yaptıkları oranda da toplumun düzeni sürmektedir. Çünkü Allâhü
Teâlâ, Mü‟minleri Evren‟in sigortası kılmıĢtır65. Ne zaman
Müslüman Mü‟minler bu görevi aksatmıĢlar, bu nedenle iyi
düĢünceler azalmıĢ, bölgesel ya da kısmî felâketler ardından
gelivermiĢtir. Çünkü Evren‟in iĢleyiĢi, mahlûkatın ve özellikle de
insanların gönüllerindeki mânalara göre değiĢtirilmektedir.
Bunu biraz daha açmak için Allah‟ın (CC) bizlere, “Siz iyi
ya da kötü ne düĢünürseniz, ben onu yaratıyorum. Siz iyi
düĢününüz ki, ben de onları yaratayım.” mesajını verdiğini
biliyoruz. Bu mesaj, “Hayır ve Ģerri Allah‟ın (CC) yarattığına
îman ettim.” Ģeklinde, îmanın 6 Ģartından biri olarak da zâten
Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Bu söylenenler, aynı
zamanda, yukarıda geçmiĢ olan, “Asıl olan mânadır” sözünün de
bir açıklaması sayılır. Maddî bir bilimsel gerçek olan Kelebek
Etkisi66 düĢünüldüğünde, bunun çift yaratılma âyetine (kânununa)
65

Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf
YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc,
En Son EriĢim Târihi, 11.05.2014.
66
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf
YA DA
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göre karĢılığı olan, „mâna‟daki olayların anlaĢılması biraz daha
kolaylaĢır. Tabiatıyla „bölgesel ya da kısmî felâketler‟in artması,
yalnızca Mü‟minlerin görev aksatmalarına bağlı kılınamaz.
Kısmî (bölgesel) dememin sebebi vardır. Allâhü Teâlâ,
Peygamberimiz (SAV)‟i çok sevdiği için, Onun Ümmeti‟ne genel
felâket vermeyeceğine söz vermiĢtir.
Yukarıda geçen, „Özgür kararı ile çevresini aydınlatma
eylemini seçmemiĢ ise, âyetteki istisnâya girmemekten baĢka,
gelecek diğer müeyyidelere tabîolmayı kabul etmiĢ demektir.‟ sözü
ile iĢte bu “Emr-i bi'lma'ruf ve nehy-i ani'lmünker” olayı
kastedilmiĢ bulunmaktadır.
Bu görevin yeter derece yerine getirilmediği bir toplum,
eninde sonunda bir felâkete ya da derecesine göre fitne ve fesata
uğrayacak demektir. Buna her yerde vermiĢ olduğum, herkesin de
çok yakından bildiği en ibretli örneği, burada da tekrar vermek
iĢitiyorum:
Ürdün‟deki Lut Gölü, Ak Deniz‟in seviyesinden 790-800 m
daha aĢağıdadır. Bu ayrıcalık, Lut Kavmi‟nin baĢına gelen böyle
bir felâketin sonucudur. Felâketin asıl nedeni, birbirleriyle
ahlâksızlık yapan 300 civârındaki erkeğin bu kötü davranıĢlarını
Ürdün‟de yaĢayan Müslümanların, “Bana dokunmayan yılan bin
yaĢasın…” misâli görmezlikten gelerek, Emr-i bi'lma'ruf ve nehy-i
ani'lmünker” emrini ihmal etmeleridir.
Allâhü Teâlâ, bir gece vaktinin ¾‟nde Cebrâil (AS)‟a “Git
Lut Kavmi‟nin bulunduğu bölgenin altını üstüne çevir!” emrini
verir. Emri alan Cebrâil (AS) bölgeye geldiğinde ne görsün, tam o
sırada 80 000 Müslüman, teheccüt (teheccüd) namazı kılıyor…
Emri yerine getirdiğinde, bütün bu Müslümanlar öleceği için
Cebrâil (AS), tereddüte düĢer ama Allâhü Teâlâ, emrini tekrarlar:

http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.doc,
En Son EriĢim Târihi, 11.05.2014.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.

107

“Emri yerine getir, çünkü o Müslümanlar yalnızca kendi
nefislerini düĢünüyorlar.”
Ben Ģuna inanıyorum ki, meselâ eğer Roma
Ġmparatorluğu‟nun Pompei Ģehrinde Emr-i bi'lma'ruf ve nehy-i
ani'lmünker” yapan yeter sayıda Müslüman Mü‟minler olsaydı,
Vezüv Yanardağı püskürmeyecekti.
Ve günümüzde de yine Ģuna inanıyorum ki,
Memleketimiz‟de Emr-i bi'lma'ruf ve nehy-i ani'lmünker”
görevini kısmen ya da hakkıyla yapan Mü‟minlerin bulunduğu
beldelere de felâket ya da benzeri fitne ve fesatlar, aynı oranda
gelmez / gelmiyor / gelmeyecektir.
Gaflet Uykusu
Hâlâ, “Bizim savaĢımız Ġslâm'la…” ya da "Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal'in seçimidir."
diyecek kadar lâikliği Ġslâm KarĢıtlığı kabul eden ve aynı
doğrultuda yetiĢtirilmiĢ insanlardan müteĢekkil o bilinen kurumsal
zihniyetin günümüzdeki uzantılarının çeĢitli engellemeleriyle
Halkımız'ın mânevî ihtiyâcı, 21. Yüzyıl'daki Ģu günümüzde bile,
istenildiği gibi giderilememektedir. Bu dinî mağduriyetin
Kurumsal müsebbibi de bu yazının yazılmasına sebep olan kiĢidir
(Sırf fikirlerle uğraĢtığım için, kutuplaĢmaya sebep olmamak için
mümkün olduğunca isim zikretmemeye çalıĢıyorum. Ġsim
zikretmemekten baĢka anlamlar çıkarılmamasını ricâ ediyorum).



Ġbretle Seyredelim Kavimlerin Helâki Lut Kavmi Ve Pompei Halki, You Tube,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.youtube.com/watch?v=kImIzI_00l4, En Son
EriĢim Târihi: 23.07.2012.

TaĢdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son
EriĢim Târihi, 06.05.2014.
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Ġslâm'la savaĢın ne anlama geldiğini burada açıklamaya
kalkmak, hem biraz yersiz ve hem okuyucunun aklına hakâret
olur, değil mi?
Sırf Ģu yukarıdaki iki satırlık cümlede bile korkunç denecek
çarpıtma, lâik dediği Atatürk‟ün gücünü istismar etme ve iftirâ
iĢâretlerini hemen görebiliyoruz. Daha ilk bakıĢta:
“Ey Millet! Allah birdir. ġânı büyüktür. Allah'ın selâmeti,
atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz
Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dînî hakîkatleri
tebliğe, memur ve Resul olmuĢtur. Koyduğu esas kânunlar
cümlemizce mâlumdur ki, Kurân-ı AzîmüĢĢan'daki âyetlerdir.
Ġnsanlara feyz rûhunu vermiĢ olan dinimiz son dindir. Ekmel
dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakîkate uymamıĢ olsaydı,
bununla diğer îlâhî ve tabiî kânunlar arasında aykırılıklar olması
gerekirdi. Çünkü bütün îlâhî kânunları yapan Cenâb-ı Hak'tır©.”
diyen Atatürk‟le, Ġslâm Dini ve değerleri konusunda, bu
bedbahtların düĢmüĢ olduğu tezat (tenakuz) ve iftirâyı nasıl
görmeden geçebiliriz? Atatürk‟ün sözünde, görüyorsunuz, her
hâlükârda Ġslâm ile savaĢ diye bir Ģey yok… Atatürk‟ün bu doğru
sözünü siz de yorumlayınız…
Bırakınız o zatın, Atatürk‟ün resminin paralardan
kaldırılarak, kendi resimlerinin yerleĢtirilmesini; bırakınız
Atatürk‟ün vücûdunun 15 yıl Etnograyfya Müzesi‟nde
unutulmuĢçasına öylece bırakılmasını… Ve de bırakınız, Birinci
Adam Olma mücâdelesinde cephe aldığı, Atatürk‟e sâhip
çıkmasından, iktidara gelir gelmez onu korumak için kânun
çıkarmasından, Anıtkabir‟i yaptırarak 15 yıl gecikmeyle, onu
Etnograyfya Müzesi‟nden Anıtkabir‟e nakletmesindenΩ dolayı,
©

Atatürk,‟ün Balıkesir'de Zağanos PaĢa Câmii'nde 7 ġubat 1923 târihinde vermiĢ
olduğu hutbeden...
Ω
. Atay, S., Cenâze Töreni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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1960 Ġhtilâlini desteklemesiyle, Adnan Menderes‟i astırmasını…
Ve de bırakınız sonra gelen ihtilâllere model alınmasını, Ġslâm
karĢıtlığına ek olarak, sırf Ģu yukarıdaki birkaç satırlık cümledeki
tezat (tenâkuz) ve iftirâ kokusu bile, bu zihniyetteki
kardeĢlerimizin Atatürk konusunda dahî samîmi olmadıklarını,
Atatürk‟ün yalnızca gücünü istismar ettiklerini göstermeye
yetmektedir.
Bu zihniyetteki kardeĢlerimiz, acabâ bu Zihniyet Bânisi‟nin
Ġnsan hakları67 Sicili‟ni68 iyi biliyorlar mı?
I- ġeyh Sâid olayından sonra, Diyarbakır`da kurulan,
Ġstiklâl Mahkemesi`nin BaĢsavcısı Ahmet Süreyyâ Özgören
1960`larda Dünyâ Gazetesi`nde yayımladığı hâtıralarında diyor ki:
“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir Kürt genci getirdiler.
Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği anlaĢılınca, hâkimler
danıĢtılar ve delikanlının îdamına karar verdiler. Türkçe bilmeyen
bir kimseden bu memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdamına
karar verilmiĢtir, diye gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu
götürüp astılar."
BaĢsavcı daha sonra bu olayın tesirinden kurtulamadığını
Ģöyle anlatıyor:
“Dağ Kapı‟da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada
kalıyordum. Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma
girerek boğazıma sarıldı ve Türkçe olarak „Îdam etsinler (diye)
niye beni bıraktın?‟ Ģeklinde beni tehdit etti. Sabaha kadar bu hal
üç kere tekrar etti. Deliye dönmüĢtüm..."
"Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaĢlara dedim
ki, 'Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak tüm Diyarbekirlileri,
http://www.isteataturk.com/haber/4381/etnografya-muzesi-8217ndeki-ataturk-8217untabutunun-acildigi-gun-ankara-09111953, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
67
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah”
kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20N
EREYE...pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20N
EREYE...doc, En Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
68
Temiz, M., Zulüm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son EriĢim Târihi:
21.09.2013.
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hattâ tüm Doğuluları asmak lâzım. Biz buraya suçluları
cezâlandırmaya geldik…‟ Rüyâda baĢıma gelenleri onlara
anlattım. Mazhar Müftü ve öteki hâkimler, „Sen karıĢma bu bizim
iĢimizdir‟ dediler. Ben de savcılığımı ileri sürdüm, aramızda
münâkaĢa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece mahkeme iptal
oldu. Ben ve onlar bir Ģifre ile durumu Ankara‟ya bildirdik. Bir
hafta sonra Ģu telgrafı aldım:
“Ahmet Süreyyâ Bey,
Diyarbekir Ġstiklâl Mahkemesi BaĢsavcısı,
Gâyemiz, Kürtler‟in ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen
ezilmesidir. Hâkim arkadaĢlarınla anlaĢ... Gözlerinden öperim€.
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü69.”
II-Lâikliğin Atatürk‟ten sonra, katı bir Ģekilde uygulandığı
dönemlerde, din ve vicdan özgürlüğünün nasıl bir baskı altına
alındığını vurgulamak için, Osman Yüksel Serdengeçti‟nin
baĢından geçen bir olayla bitirmek istiyorum:
Osman Yüksel Serdengeçti‟yi tanımayan yoktur. Bu zat bir
zamanlar, “Allah” dedi diye “lâiklik” tılsımının hıĢmına uğramıĢ,
mahkemeye verilmiĢtir. Mahkemenin ağır cezâ reisi
Serdengeçti‟ye sorar:



Ahmet Süreyya Örgeevren, Vikipedi: Ġstiklal Mahkemesi göreviyle ilgili anılarını
Dünya Gazetesi'nde 1957 yılında yayımlamıĢtır. Daha sonra anılarını "ġeyh Sait Ġsyanı ve
ġark Ġstiklal Mahkemesi Vesikalar, Olaylar, Hatıralar" isimli kitapta toplamıĢtır. "ġeyh Sait
Ġsyanı ve ġark Ġstiklal Mahkemesi" ve benzeri adlarla değiĢik yayınevlerince yayımlanan
kitapları vardır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_S%C3%BCreyya_%C3%96rgeevren
€
Aykırı Doğrular, Türkçe Bilmeyen Kürt‟e Îdam, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAMKARARI.html#.U27-J1xrPVI., En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.
69
Yediler, Ġ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?, Zaman G., 19 Kasım 1991.
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“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuĢmanıza
baĢlarken “Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek bundan
dolayı Ģahsınızı suçluyor. Söyleyin bakalım savunmanız nedir?”
Serdengeçti savunmasını Ģöyle yapar:
“Efendim! Allah kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez
bir unsuru hâline gelmiĢtir. Meselâ, „Allahaısmarladık‟ deriz;
„Allah ömürler versin‟ deriz; „Allah aĢkına‟, „Allah‟ını seversen‟
ve „Allah izin verirse‟ deriz. Kullanılması bu kadar tabiî olan
Allah kelimesini radyo konuĢmasında niçin kullandın, bu suçtur
Ģeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım Ģudur: Allah Allah!”
III- "Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında
dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi,
gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale
ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve
baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında
nihayetlendirilmesi." (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum
Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945)”
"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.”
(Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerindeyetisen-belamlar.html)
IV- Kur'an'ı Târihe Gömmek Ġsteyen Bakan'ın Ġbretlik
Ölümü
“Rahmetli babam o zamanlar Konya‟nın tek gazetesi olan
“Babalık” gazetesinin baĢyazarı idi. Ondan iĢittiğim Ģu olayı
aynen naklediyorum:”
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“Devrin ilk Maarif Vekillerinden (Milli Eğiti
Eğer gerçekten, gerek Ġslâm konusunda “Ben de
Müslümanım” sözünde samîmi isek ve gerekse Ġstiklal SavaĢını
kazanan rûhun gerçek kahramanlarını, „gâzilerini, kumandanlarını
ve nihâyet Cumhûriyeti seviyorum‟ diyorsak, önce iki yüzlükten
sıyrılmamız gerekiyor. GeçmiĢimizle yüzleĢmeden, kurumsal öz
eleĢtiri yapıp Milletin Öz Kültürü ile barıĢmadan, böyle yarı buçuk
düĢünceli
zihniyet
içinde,
geleceğimizi
gereği
gibi
tasarlayamayacağımızı artık akletmemiz gerekiyor.
Gaflet uykusundan uyanalım da Ģu Üstün Ġslâmî Ve Altın
Kültürel Ölçülerimiz‟in dayandığı Kur‟an‟ın muazzam gerçeklik
yüzünün artık farkına varalım (keĢfedelim). Ġnanınız, çoğumuzun
„îmansız Batılı diye‟ beğenmediklerimiz bile, Kur‟an‟ı70 ve
Peygamberimiz (SAV)‟i71 çoğumuzdan daha iyi tanımaktadırlar,
takdir etmektedirler, eĢsiz olduğunu söylemektedirler. Müslüman
oluĢlarına yalnızca Kur‟an‟ın vahyî olduğuna inanmamaları ya da
Peygamberimiz (SAV)‟in Peygamberliğini kabul etmemeleri
engel olmaktadır.
Ġki cihanda bedbahtlığa ve hüsrana düĢmemenin yolu,
Kur‟an âyetlerinin ve Ġslâm verilerinin gerçekliğini samîmi olarak
anlayıp inanmaktan, sonra da hayâtımızın her safhasını gerçekler
üzerine tasarlamaktan geçiyor. Ġnanıyor görünmek ya da bu
konudaki gevĢekliğin faturasının ağır olacağı muhakkaktır. Bunun
bilincine
varalım!

70

Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların
Sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠ
M%20ADAMI%20VE%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf, En Son EriĢim Târihi,
07.05.2014.
71
Temiz, M., Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sav) Efendimiz Hakkında
Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ%20HZ.%20MUHAMMED%20MUST
AFA%20EFENDĠMĠZ%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM.pdf, En Son EriĢim
Târihi, 07.05.2014.
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Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların GelmiĢ GeçmiĢ Ġnsanların
En Üstünü Ve En ġerefli Ġnsanı Ġçin Söyledikleri Sözler
http://mtemiz.com/bilim/YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20GELMĠġ%20GEÇMĠġ%20ĠNSANLARIN%20E
N%20ÜSTÜNÜ%20VE%20EN%20ġEREFLĠ%20ĠNSANI%20ĠÇĠN%20S
ÖYLEDĠKLERĠ%20SÖZLER.pdf
Evrensel Bilginin En Gerçek Kaynağı
http://mtemiz.com/bilim/EVRENSEL%20BĠLGĠNĠN%20EN%20GE
RÇEK%20KAYNAĞI.pdf

Kur‟an Âyetlerinin Ve Ġslâm Verilerinin Gerçekliği
Kur‟an âyetlerinin geçekliğine, ibret alınması için 3000 yıl
çürütülmeden bekletilip günümüze ulaĢtırılan II. Ramses‟in
aĢağıdaki resimde bulunan cesedi ile zikredilen, âyeti birlikte
düĢünerek baĢlamakta fayda vardır:

Çürütülmeden günümüze ulaĢtırılan II. Ramses‟in üç bin yıllık bu cesedini âyeti
de okuyarak bir düĢünün!
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Kültürümüz‟ün esas kaynağı dinimiz Ġslâm, Ġslâm‟ın esas
kaynağı ise kutsal kitabımız Kur‟an‟dır. Ġslâm ve / veyâ Kur‟an,
isimlerimizden,
gelenek,
görenek
ve
âdetlerimizden,
yaĢayıĢımızdan tutunuz da her türlü davranıĢlarımıza kadar, her
Ģeyimize damgasını vurmuĢ bulunuyor. Bu durum, Ġslâm ve / veyâ
Kur‟an hakkında bilgisiz olup da, baĢka kültürlerin hayranı
olanların çoğu için değersiz bir durumdur, Ġslâm ve / veyâ
Kur‟an‟ın ne olduğunu bilenler için ise, gerçeklerin tek övünç
kaynağıdır. Bu gaflet içinde bulunanlar, “Ġnsan bilmediğinin
düĢmanıdır.” sözünün kurbanı olduklarını bir düĢünsünler…
Ġlk zamanlar, temel bir dinî eğitimim olmadığı için, bu
konularda Ģu satırların yazarı olarak benim de kafam karıĢık idi.
Hattâ o sıralarda yazdığım yazılarımı, mümkün olduğu kadar, dinî
söylemlerden uzak tutmayı dahî düĢünüyordum. Ama sonra bunun
mümkün olmadığını, olamayacağını gördüm.
Çünkü zamanla kazandığım araĢtırma alıĢkanlığım
nedeniyle, ilk zamanlarda kullandığım kelime, söz ve kavramların
kökenine, nedenine, delîline inmeye baĢladığımda gördüm ki, her
Ģeyin temelinde Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün esasları, etkileri ve
yansımaları yatıyor ve de bütün kültürlerin temelinde de bizim
Kültürümüz var…
Bunları da bir kenara bırakıp Kültürümüzü ret yoluna
saptığım zaman, fikrî bir fakirliğe, sınırlılığa düĢtüğümü, baĢka
kültürlerin hatırı için, kendimi ihmal ettiğimi ya da yok
saydığımı, dıĢladığımı, âdetâ nankör bir duruma düĢtüğümü
gördüm. Bu durumu kim kabul edebilirdi ki? Çoklarının yaptığı
gibi, bir özenti olarak bir an için kendi Kültürümüzü ret yoluna
sapsak bile, bu bir çözüm olmuyor ki… Hattâ bu bir yıkımdan,
bozgunculuktan farksız oluyor.
Ayrıca daha da önemlisi olarak yazdıklarınız da gerçeklerle
bağdaĢamıyor ya da Ġslâm Ve Kültürümüz‟den uzaklık oranında
gerçeklerden tamâmen kopuyorsunuz, gerçeklerle uyuĢmayan
varsayımlara dalıyorsunuz. Bir örnek vereyim:
Avrupalılardan öğrendiğimiz ve Lise kitaplarında bize
öğretilen, “Evrende var olan hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir
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Ģey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen Lavoisier Prensibi‟ni
hatırlarsınız.
Takdir edersiniz ki hepimiz bunun, Lavoisier‟ye âit
olduğunu zannediyorduk. Ama bugün Bilim Târihi‟ni inceleyenler
bunun kaynak gösterilmeden bir fikrî çalıntı olduğunu
gösteriyor72. Bunun gibi, Ģimdiye kadar Batılıların emek
mahsulleri olduklarına inandıklarımızın çoğunun Kültürümüz‟den
kaynak gösterilmeden olan sâhiplenmeler olduğunu günümüzde
artık herkes biliyor...
Lavoisier‟ye atfedilen Lavoisier prensibini ilk dile getirenin
bugün, Batıda Kimya‟nın babası olarak bilinen, Câbir bin Hayyan
olduğunu biliyoruz. Hattâ Lavoisier‟nin kaynak göstermeden
bunu, Câbir bin Hayyan‟ın “Evren‟de var olan hiçbir Ģey yok
olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz. Ama Allah isterse vardan
yok, yoktan var edebilir73.” Ģeklindeki sözünden eksik olarak
aĢırdığı artık bir sır değil, artık...
Lavoisier‟nin beğenip almadığı fakat Câbir bin Hayyan‟ın
inancı gereği dile getirdiği, “Allah isterse vardan yok, yoktan var
edebilir.” hükmünün de Kuantum Mekaniği‟nde bugün
gözlemlendiği bilinmektedir.
La Fontaine Masalları‟ndaki konuların, Ģark klasiklerinden
alınmıĢ olduğunu, hikâyelerin bizzat 18 tânesinin, La
Fontaine‟den çok önceleri, yazılmıĢ Beydeba‟nın “Kelile Ve
Dimne” eserinden, kaynak gösterilmeden, alınmıĢ olduğunu da
biliyor muydunuz?
Atom bombası fikrini ilk kez dile getiren de Câbir bin
Hayyan‟dır. 13. Yüzyıl‟da Ģöyle demiĢtir:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü
lâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ
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Temiz, M., Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin Ġlk Mûcidi
ve Kimyâ‟nın Babası Büyük Dâhi Câbir bin Hayan), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli 1997.
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Temiz, M., Câbir Bin Hayyan, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Câbir%20bin%20Hayyan.pdf, En Son EriĢim Târihi:
19.06.2012.
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ettikleri gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da
parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir
ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah‟ın Kudret
niĢânıdır.”
Daha böyle, „hırsızlama-kaynak göstermeden intihal
yapılmıĢ‟, yüzlerce örnek var. Meselâ “DüĢünüyorum o halde
varım…” diyenin siz ilk kez René Descartes (1596-1650) olduğunu
mu zannediyorsunuz? Hâlbuki öyle değil... Bu konunun ilk
teorisini kurarak bu sonuca varan Ġbni Sinâ‟dır,.
Görüyorsunuz ki Avrupalılar yıllarca Orta Doğu
kültürlerinin özellikle de Ġslâm Kültürü‟nün çöplüklerinde
dolaĢarak, elde ettikleri, kırıntılardan kaynak göstermeden,
faydalanmıĢlar, çoğu bilimsel gerçekleri, haksızca sâhiplenmeye
çalıĢmıĢlardır. Kur‟an gerçekliğine mânevî cepheden de bir örnek
verelim:
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla
koreografiye imzâ atan Maurice Bejart, bâle dünyâsının en ünlü
isimlerinden biriydi. Sâdece ülkesi olan Fransa'da değil, bütün
Dünyâ baĢkentlerinde ayakta alkıĢlananlardandı. Bale sanâtında
devrim yaptığına inanılan bir sanatçıydı. Fakat bu Ģöhret
zirvesindeyken, 1981 yılında Müslüman dinine girdiğini
açıklaması bence onun asıl devrimiydi. Bu kararıyla o sevenlerini
öyle ĢaĢırtmıĢtı ki…
Onu kararından caydırmak için neler söylemediler ki…
Bejart basının soru yağmuruna tutuldu. NeymiĢ! Meselâ, Ģimdiki
Müslümanlar güçsüzmüĢ, geri kalmıĢlarmıĢ…
Ama o, onlar gibi, basitçe düĢünmeden vermiĢti kararını…
Gerçeği gördükten sonra tek baĢına kalsa da, kararından vaz


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

Hunke, S., Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa'nın Üzerine Doğan
Ġslâm GüneĢi (çev.S. Sezgin). Stuttgart 1967; Ġstanbul, 1972).
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geçmeyecekti. Yöneltilen bütün sorulara bu ruhla cevap vermiĢti.
Ve de asıl vahĢetin ve geriliğin bugün Batı'da olduğunu
açıklamaktan da çekinmemiĢti.
Çünkü o kendi sanâtının inceliklerini Kur'an'ın mûsikîsinde,
ritmi ve ahenginde görmüĢtü, bu yüzden, Kur'an'a gönülden
inanmıĢtı, onun emsalsizliğini ve dolayısıyla da Allah'ın (CC)
kitabı olduğunu hemen tasdik etmiĢti.
Ġngiliz bilim adamı A.J. Arberry‟nin:
"Kur'an'ı her ne zaman makamla okunurken iĢitsem, bana
müzik dinliyormuĢum gibi gelir. Bu sürekli melodinin altında
sanki bir davulun ısrarlı temposunun seslerini iĢitiyorum. Tıpkı
kalbimin vuruĢları gibi..."
Ģeklinde târif ettiği Kur'an mûsikîsini, ritmini ve ahengini Ģüphesiz
Bejart da duymuĢtu ki, kararını inançla dile getiriyordu.
Kur'an öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda müzisyen olan
müziği, matematikçi olan Matematiği, edebiyatçı olan edebiyatın
bütün inceliklerini görür ve hisseder. Kısacası, o kitap her
okuyana kendinden ve kendi bilim ve sanâtından değiĢmeyen
sırlar fısıldar.
Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
„Ġstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü (Maurice
Bejart) geldi. "Kur'an'ı tetkik ediyorum." dedi. “Onu inceledikçe
hayrete düĢüyorum. Kuran Ģiir olmadığı halde, ondan bir harf
kaldırsan, derhal kendine has mûsîkinin aksadığı görülüyor. Bu,
insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir
ahenk bulunamaz.74” Misâfir profesör konuĢmasını Ģöyle
sürdürüyor:
"Nihâyet Kur'an'daki mûsikînin, Kur'an'ın bir mûcizesi
olduğuna iĢâret ettiği için Müslüman olmuĢtum. Hâlbuki
"Âmene'r-Resülü'de, bir kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî

74

Polat, M., Kuran-I Kerim (2),
http://www.hurisikgazetesi.com/yazarlar/yazar_detay.asp?detay2=479&yazar_id=10
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kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin bozulması onun
mûcizeliğini kaldırır, îmanım sarsıldı.”
Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah‟a bu konudaki
derdini anlatmak için gelmiĢtir. Misâfirinin sıkıntısını anlayan
Profesör M. Hamidullah:
„”Oku, bakalım nasıl bozuluyor?" dedim.‟ diyor.
"Okudu…“ diyor. “Okudu ama 'Lâtûahiznâ' diye okuyor.
'Vav'ı' med harfi gibi alıp Tâ'yı' 'tû' diye uzatıyordu. Ona dedim
ki:
"Sen yanlıĢ okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için
konmuĢtur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma!
Tâ'yı uzatmadan oku: 'Lâtüahiznâ..."
"O halde tamam, mûsikî mükemmeldir,' dedi ve gitti.
Geçenlerde bana bir mektup yazmıĢ:
"TeĢekkür ederim, îmânımı tâzeledim' diyor.”
ĠĢte Müzisyen Maurice Bejart£ Kur‟an‟da kendi sanâtını
görüp Müslüman olanlardan bir baĢkası…75
Böyle yüzlerce örnekleri görerek anlamıĢ bulunmaktayım
ki, Yeryüzü milletlerine bilimi, medeniyeti76, kültürü bizim
atalarımız yaymıĢlar ve öğretmiĢlerdir. Dünyâ yüzündeki
milletleri eğiten Bizim Kültürümüz‟dür.
Bütün bu gerçekler sonunda, Ġslâm Ve Altın Kültürümüz‟e
dayandırılmadan, gerçeğine uygun esaslı bir yazının


. Hamidullah, Maurice‟ye tecvit kâidesine göre okumayı göstermiĢtir.
Maurice Bejart, 22.11.2007 târihinde 81 yaĢında iken vefât etmiĢtir.
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Anonim, Maurice Bejart (Balarin), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.cinalemi.net/giris/5muslumanolanlar/muslumanolanlar/muslumankadinlar/maurice.htm, En Son EriĢim
Târihi: 23.07.2009.
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Temiz, M., IĢık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki
GeliĢmeler Yeterli mi? Eğitimin Önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/iĢık%20medeniyetine%20doğru%20ii.doc, En Son EriĢim
Târihi: 8.07.2012.
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yazılamayacağı açıktır. Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel esasları
teğet geçilerek yazılan yazıların yavan, derinliksiz olması, bu
yüzdendir. Bu da bizi, baĢka milletlere özentili olarak,
gerçeklerden uzak sunî kalıplara sokuyor, sunî bir yaĢama
götürüyor.
Belki Batılılara bir özenti adına, „ilericilik saçmalığı‟
adıyla, câhil bir sınıf, bunlarla oyalanabiliyor. Ama bu tür fikir ve
yazıların Kültürümüzü özümleyen geniĢ ârif ve asîl Milletimiz
üzerinde hiç etkisi olmuyor. Bilinçli olarak câhil de bırakılmıĢ bile
olsa Halkımız, üzerinde Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün kokusunun bile
olması nedeniyle, her zaman uyum sağladığı (rezonansa geldiği)
için, kendi ruh köküne uygun gerçek fikirlerden hoĢlanıyor /
hoĢlanmaktadır.
Dolayısıyla, bir bilim adamı olarak yetiĢme tarzımdan
dolayı, her Ģeyin nedenini, kaynağını, delîlini araĢtırmak, ancak
ondan sonra ilgilenilen olaya inanmak zorunda olduğum kanaatine
varmıĢ bulunuyorum. Delilsiz, kaynaksız, kuru, düz lâflarla
sonuca gidilemeyeceğini her bilim adamı da az çok bilir.
Gerçeklikle ilgili olarak aĢağıdaki hadisi de zikretmeden
geçmeyelim. Resûlüllah (SAV) buyurmuĢlardır ki:
"Ben sizin görmediğinizi görür, iĢitmediğinizi iĢitirim.
Nitekim semâ uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semâda dört
parmak sığacak kadar boĢ bir yer yoktur, her tarafta Allah'a
secde için alnını koymuĢ birer melek vardır.”
“Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az
güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz,
yollara, çöllere dökülür, (belânızı defetmesi için) Allah'a yalvar
yakar olurdunuz." Ebu Zerr (RA) ilâve etti: "KeĢke sökülen bir
ağaç olsaydım."
Bu sözü bir de düĢünerek değerlendirmekte nefsimiz için
çok fayda vardır.


Anonim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.gonlumungulu.com/KutubiSitte-h_op-hadisgoster-kid-361-orderby-titleD, En Son
EriĢim Târihi: 20.06.2012.
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Sonuç olarak bu yüzden, yazılarımı, dinî olsa bile bundan
kaçınmayarak, hep delilli ve kaynaklı olarak yazmaya
çalıĢıyorum. Kur‟an‟da:
“Allah‟tan (CC) en çok âlimler korkar.” deniyor. Neden?
Çünkü âlimlerin câhillikleri yok sayılır! Bu nedenle onlar,
her olayda enine boyuna düĢünürler, ölçüleri gözden geçirirler,
Kur‟anî bilgileriyle olayları ve geleceği, nedenleriyle gerçeğe
yakın olarak yorumlamaya çalıĢırlar. Bu yüzden de gösterilen
usullere uyulmadığında, „papucun pahalı olabileceğinden‟
emindirler. Dünyâda en mutsuz olanlar, gerçekdıĢı uygulamaları
görmeleri nedeniyle, âlimledir, Ancak bunlardan habersiz olan
câhiller müstesnâdır. Hayatta en rahat olanlar ise câhillerdir.
Çünkü değer yargısı, ölçü, falan bilmezler, nefisleri ne diyorsa
onu yaparlar. Onun için câhil bir kimse, her Ģeyde cüretli olur.
Lut Kavmi‟nin baĢına gelenleri biliyoruz. 300 kadar
günahkâr insan yüzünden 80 000 Müslüman telef olmuĢtur.
Mûsa (AS)‟ın Merâkı
Mûsâ (AS), bir gün kırlarda bir taĢın üstünde otururken
aklından, “Böyle genel ahlâkı ilgilendiren durumlarda suçu,
kötülüğü bir ya da birkaç kiĢi iĢliyor ama bu yüzden birçok suçsuz
kiĢi mahvolup gidiyor... Bunun hikmeti ne olabilir?“ diye
düĢünüyormuĢ...
Mûsâ (AS), böyle bir düĢünce içinde belli bir zaman geçirir.
O orada otururken, taĢın dibindeki karınca yuvasından çıkan
karıncalar, sessiz sedâsız bir Ģekilde bacaklarından yukarıya
doğru bütün vücûduna yayılmıĢtır. Ama o bunun henüz farkında
değildir. Bir müddet sonra karıncalardan birisi nasıl olduysa,
Mûsâ (AS)‟ın bacağını Ģöyle bir ısırır. Birden canı yanan Mûsâ
(AS) o anda, “Ey vah! Karıncalar!” diyerek elini pat diye
bacağına vurur. Vurur ama ne olur? O anda bacağını tek bir


geçiyor.

Fatır Sûresi, yet 28. Bâzı kaynaklarda „korkar‟ yerine „derin saygı duyarlar‟
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karınca ısırdığı halde Mûsâ (AS), onunla birlikte yüzlerce
karıncayı öldürmüĢtür.
Ardından Allah (CC) Mûsâ (AS)‟a Ģöyle ilham eder. “Yâ
Mûsâ! Senin bacağını bir tek karınca ısırdı, ötekileri neden
öldürdün?”
Mûsâ (AS)‟ın aklı baĢına gelir, Allah‟tan (CC) özür ve af
diler… Aklından geçen düĢüncenin cevâbı böylece kendisine
verilmiĢ olur. “Gazâb-ı ilâhiyeye dokundu” sözünün temel
dayanağı, iĢte Allah‟ın (CC) bu sünnetidir.
Sonuç olarak genel ahlâka uygun olmayan ve açıktan
yapılan günahlar, baĢkalarının cezâlandırılmalarına da yol
açabiliyor... Genel ahlâkın bozukluğundan bu nedenle
korkmamak mümkün değil…
Korkuyu azaltmak için, “Emr-i bil ma‟ruf nehyi anil
münker-iyiliğin tavsiye edilmesi ve kötülükten sakındırma”nın
bize yüklediği sorumluluğu yerine getirerek belki oluĢacak olan
felâketlerin kıvılcımlarından Allah (CC) bizleri korur diye her an
bir ümit içinde olmalıyız.
Her gün gözümüzün önünde onlarca olan gayrı ahlâkî
olaylarda Ģahsen, „bir ara köteğine gitmemek, ahlâksızlıklara yem
olmamak için…‟ bu yazıların bir vesîle olmasını diliyor, ümitli
olmaya çalıĢıyorum…
Bilenlerin Korkuları
Dinî câhillerin açıktan yaptıkları günahlar, ancak Ġslâmî
bilgileri olanları korkutuyor. Ġnsanlarımıza bir hâl oldu gidiyor…
Son yıllarda genel ahlâka uymayan haller gittikçe çoğalmaktadır.
Ġlimle, bilimle, akılla, vicdanla hareket etmeyenler, ne yazık ki,
gün geçtikçe artıyor! Bu konuda muhtelif zamanlarda yapılan
îkazların hep baĢkaları için yapıldığını düĢünerek, kendimizi bu
uyarmalara karĢı hep teğet durumunda tutuyoruz, tıpkı musalla
taĢının üzerine hep baĢkaları gelecekmiĢ gibi bir duygu içinde
oluĢumuz gibi…
Kültürümüz‟ün gerçekliklerine göre iĢlenen günahların
çoğalması oranında o bölgede Allah‟ın (CC) rahmeti azalır.
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Rahmetin azalması çeĢitli Ģekillerde somutlaĢmaktadır.
Türkiyemiz‟in her tarafında çeĢitli asayiĢsizlikler, trafik kazaları,
çeĢitli öldürme ve Ģiddet olayları, kaba ve sertlikler, dayatmalar,
Memleketimiz‟in Yeryüzü ölçeğinde karĢılaĢtığı çeĢitli risklerin
aynı paralelde artmıĢ olması, Üstün Ġslâm Ve Altın Kültürümüzü
bilen, insanların aklına bunları ister istemez getirmektedir.
Bu olumsuzluklar, Milletimiz‟in kötü karakterli oluĢundan
değildir. Aslında insanlarımız madde ve mâneviyata, en uygun
Millet olarak yaratılmıĢtır77. Fakat yukarıda bahsedildiği gibi,
geçmiĢ idârecilerimiz, çoğu kere bu asîl Milleti gereği gibi
eğitmemelerinin yanında, insanlara kötü örnek de olmuĢlardır. Bu
nedenle insanların dinî bilgi yoksulluğundan (câhilliğinden)
dolayı, kalitesiz kötü önderleri taklit ederek daha çok günah
iĢlemeleriyle, Memleketimiz‟in karĢılaĢtığı çeĢitli Ģiddet olayları,
karĢılaĢtığımız felâket ve risklerin aynı paralelde artmıĢ olması,
Allah‟ın (CC) rahmetinin Memleketimiz‟in semâlarından
azalmasından ileri geldiği inancımızı sanki belgeleyen bir durumu
sergilemektedir.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse meselâ önceleri açıkta
erkek ve kadının ya da genç erkeklerle genç kızların öpüĢmesi
diye bir Ģey yoktu. Bu gün böyle mi? Açıktan açığa öpüĢmenin
olmadığı o eski günlerde bir erkek öğrencimle bir kız öğrencimin
yarı kapalı bir yerde öpüĢtüklerine tesâdüfen rastlamıĢtım. O
zaman onlara “Ne yapıyorsunuz?” dediğimde, hemen kendilerine
gelmiĢlerdi... Ama Kültürümüz‟ün bu gerçekliklerinden az çok bir
Ģeyler bildiğim için, o anda onlardan daha çok ben korkmaya
baĢlamıĢtım. O anda kendi kendime Ģöyle düĢünmüĢtüm:
ġimdi onlara hiçbir nasîhat yapamasam, “Lut Kavminin”
baĢına gelenlerden biliyorum ki, maddî ya da mânevî ateĢin
kıvılcımı o anda belki bana da uzanabilirdi. Bu sebepten o anda,
“Bana dokunmayan yılan bin yaĢasın!” ya da “Her koyun kendi
bacağından asılır.” diyemedim. Çünkü Peygamberimiz (SAV)
77

Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat Ve Ġnsanlğımıza Yansımaları, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm, En Son EriĢim
Târihi: 8.07.2012.
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Efendimiz‟in, “Bir kötülük gördüğünüzde onu ya elinizle ya da
dilinizle menediniz! Elinizle veyâ dilinizle buna engel
olamıyorsanız, hiç olmazsa o kötü iĢe kalbinizden muhalefet
ediniz.” sözünü yerine getirmek için hemen onları odama
çağırmıĢtım.
Odamda onlara genel ahlâka uyulmamasının getirdiği
felâketin umumîliğinden bahsederek bir açıklayıcı bilgi verip
„kalbinizden muhalefet ediniz.‟ sözünden dolayı sorumluluktan,
kuvvetli bir ihtimalle, biraz daha kurtulmaya çalıĢmıĢtım.
Yakın târihlere kadar böyle çirkinlikler genel olarak açıktan
açığa yapılmıyordu, tâ ki ANAP‟lı bir Bayan Bakan‟ın Ankara‟da
kameralar önünde açıktan açığa bunu gerçekleĢtirip bütün
dünyâya yayıp duyurana kadar... Ondan sonra açıktan öpüĢmeler,
sâri hastalık gibi her tarafa yayılmaya baĢlamıĢtır. “Kim güzel bir
(iĢte) aracılık ederse, ona o iĢin sevâbından bir pay vardır. Kim
de kötü bir (iĢte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay
vardır. Allah‟ın her Ģeye gücü yeter-Nisâ Sûresi, âyet 85” âyetine
göre, kötülüklere öncülük etmenin faturasını da bir düĢününüz.
Ġyiliklere öncülük etmek ne kadar kazançlı ise, kötü örnek
olmanın sonucu da o kadar kötü olacağını aklı olanlar
kestirebilirler. Ya akılları yoksa o zaman onlar mâsumdurlar…
Ġmâm-ı Gazâlî, kendi mezhebine göre, çok aptallara bile sorgusual muâmelesi yapılmayacağını söylüyor... Neden? Çünkü
sorumluluk, iyi ve kötüyü çözen akıldan dolayı da ondan…
Günümüzdeki durum mâlum... Hangi birini îkaz edip
sorumluluktan kurtulacaksın? Sonra günahların artıĢı sâdece bir
konuda değil ki… O yüzden dıĢarı çıktığınızda daha çok yapılan
günahları görmemek için, çoğunlukla önümüze bakıyoruz, sağa
sola bakarak bu çirkinlikleri görüp de îkaz edememe nedeniyle,
sorumlu bir duruma düĢmemek için…
Ne zaman yanlıĢlıkla böyle açıktan günah iĢleyenleri
görseler, gözlerini gayri ihtiyârî olarak hemen karĢıdaki sönmüĢ
yanardağın kraterine çevirmeden edemeyenleri ben biliyorum,
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Allah‟ın (CC), gazâbıyla „bir sâniye sonra‟ belki püskürecek mi
diye... Allah (CC) korusun!
Hayâtımızın Bir Sâniye Sonrası, Meçhul
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/HAY%C3%82TIMIZIN%20B
%C4%B0R%20S%C3%82N%C4%B0YE%20SONRASI,%20ME%C3%87
HUL.pdf

Vazgeçemeyenlere ricâ ediyorum, yapacaksanız bile
günahlarınızı gizli olarak yapınız da, bizlerin ve bütün insanların
kanlarına girmeyiniz! Ne olur, lütfen… ġu Cennet Yurdumuz‟da
birlikte huzurlu olarak yaĢamak için özgürlükçü bay ve bayan
kardeĢlerimizden bizim de „rahatsız edilmeden ve korkutulmadan
yaĢam‟ özgürlüğümüze katkıda bulunmalarını bekliyoruz.
Bu da bizim vatanımızda huzur içinde yaĢamak için
özgürlük haklarımızdan değil mi?
Sonuç
Bu bölümün giriĢinde sözü edilen resimdeki târihî zatın
amaçları doğrultusunda kendi deyimiyle, „Din‟in toplum
üzerindeki etkisinin azaltılmasının‟ gerçekleĢtirilmesi nedeniyle
insanlar, adı geçen Zihniyetin misyonu gereğince plânlı bir Ģekilde
baskı altına alınıp tamâmen ölçüsüzleĢtirilmiĢtir. Ya da insanların
onları örnek alıp hemen hemen ölçüsüzleĢerek çılgınlaĢtığı Ģu
günümüzde, felâket, fitne ve fesatlardan yalnızca biri olarak son


Facebook‟ta tanıĢtığım bir arkadaĢ, DerviĢ Yunus‟tan, Ģöyle yazmıĢ: “Emeksiz
zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermâyesi din olanın rehberi Ģeytan olmuĢtur.” Ġlk
baĢta korktum doğrusu... “Söleyene değil, söyletene bak diyorlar ya...” Çünkü görünüĢte ben
de bu durumdaymıĢım gibi geldi bana... Neden? Görüyorsunuz ya hep dinî konuları
konuĢuyorum. Bunun üzerine kendimi tekrar gözden geçirdim. Allah‟a (CC) Ģükür ki benim
için bunda bir sermâyeden ziyâde, çok riskler var... Bâzı etkin çevrelerde dinî alerjinin
yüksek olduğu bu devirde dinle uğraĢmak ateĢten bir gömlek, ikinci sınıf bir kimse ya da
„gerici (!)‟ olmanın da ilk göstergesi... Buna rağmen inandığım yolda zorla da olsa,
sorumluluktan kurtulmak için, kararlı olmam gerekiyor. Ateist bir hocam vardı. Derdi ki
“Hak bildiğin yolda tek de olsa gideceksin! Riskine rağmen devam ediyorum. Beni îkaz eden
arkadaĢa teĢekkür ediyorum.
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yıllarda artan kadın ve çocuk cinâyetleri seviyesine bile tahammül
edememeye, feryat ve Ģikâyet etmeye baĢlamıĢ bulunuyoruz.
Ama günden güne hızla arttığını gözlemlediğimiz bu
Kültürel câhilliğe dayalı ölçüsüzlüklerin artması oranında,
huzursuzlukların, fitnenin, fesatların ve çeĢitli Ģiddet ve öldürme
olaylarının, vatan hâinliklerinin daha da artmakta olduğunu,
sonuç olarak, „Din‟in toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasının‟
artık meyve verme dönemine geçtiğini ibretle görüyor ve
seyrediyoruz.
Bu gidiĢin hayra iĢâret olmadığını ve de ölçüsüzlüklerimizle
sebep olduğumuz niyet ve günahlarımızla bunda, gerek iyi örnek
olamamakla, gerek ilgisizlikle, gerekse çeĢitli desteklerle fert fert
katkımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor... Yoksa Yurdumuz‟daki
kardeĢlerimizden câhil kalmıĢ bir zihniyetin dillendirdiği gibi,
suçlu, belli bir kesim değil, ölçüsüzlük ve ilkesizlikte ya da çeĢitli
desteklerde sâhip olunan oranlara göre, bir dağılım çerçevesinde
herkestir.
Tabiatıyla suçluların çoğunluğunun, Ġslâmî Ve Kültürel
ihmalkârlar topluluğuna ek olarak, asıl, bu yazının yazılmasına
sebep olan resimdeki târihi politikacı gibi, yâni Ġnönü gibi, Ġslâmî
geliĢmeleri yasaklayıp Ġslâmî Ve Kültürel YozlaĢma‟nın fitillerini
ateĢleyip onu savunup geliĢtirerek Kültürel ilkesizliği ve
ölçüsüzlüğü meĢrep kabul eden, bozuk zihniyet tarafında olacağı
açıktır.
Memleketimiz‟de,
özellikle
bu
bozuk
zihniyetli
kardeĢlerimizin sebep olacağı, böyle fitne, fesat ve felâketlerin,
bunlar tarafından hiç de beğenilmeyen, çoğu kere „dinci, göbeğini
kaĢıyan‟ gibi, aĢağılayıcı sözlerle tasvir edilen samîmi
Halkımız‟ın78 ve Müslümanların, çocukların, dindar yaĢlıların ve
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Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak
Görmek Ġsteyenler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20
VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf YA DA
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hayvanların yüzü suyu hürmetine geciktirildiğini kaynaklar
bildiriyor.
Kendilerini kaymak, seçkin tabaka ya da halkın üstünde
gören bu zümre, geçmiĢlerindeki kurumsal hatâlarını kabul edip
öz eleĢtiri yapmadan, onlarla yüzleĢmeden… Ve de
Müslümanlardan (halktan) özür dilemeden, kendilerini yenileyip
güncellemeden o hatâlar doğrultusunda ısrar ettiği müddetçe,
muhtemeldir ki, gelecekte o toplum için bir yüktür, ayak bağıdır,
ayak bağı olmaya da devam edecektir.
Bu sonucu tahmin etmek güç değildir. Toplum nezdindeki
îtibarlarının gün geçtikçe zayıfladıkları bunu gösteriyor. Bu
emeklerimle onları uyararak, târihî potansiyellerinin bir an önce
Millet ve Memleket hizmetine dönüĢmesine katkı sağlamaktan
baĢka amacım yoktur. Olabilirse, bu katkımın kendi çapımda bir
hizmet olacağı inancını taĢıyorum.
Bizler gibi Müslüman Mü‟minlere de düĢen görev, ilkeli ve
tarafsız uyarıları bıkmadan sürdürmek, geçmiĢleri ile bir an önce
yüzleĢmelerini hızlandırarak, potansiyellerini bir an önce
Milletimiz‟in hizmetine yönlendirme çabası içinde bulunmaktır.
Ben de âcizâne bunu yapıyorum. Peygamber (SAV)‟in üst üste üç
kere tekrarladığı, “Din nasihattir, Din nasihattir, Din
nasihattir…” sözünün anlamı da budur.
Türkiyemiz‟deki bu mâhut zihniyet, Ģimdiye kadar
geçmiĢini irdeleyerek bir ders çıkarma yoluna gitmediği için hâlâ,
“Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.” döngüsü içinde
kıvranıp durmaktadır.

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20
VE%20DIġ%20BASKILAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 11.05.2014.

TaĢdelen, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la "Bu seçim Ġslâm
Cumhûriyeti ile lâik Atatürk Mustafa Kemal'in seçimidir" dedi, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son
EriĢim Târihi, 06.05.2014.
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Bu zihniyetin önemli iki elemanı geçenlerde bir açık
oturuma katılmıĢlardı, onları dinlemiĢtim. Bunların açık oturumda
konuĢtuklarını ve görüĢlerini sıksanız, bunlar iki damla suya
dönüĢse, birinci damlanın, bugünkü baĢarısızlıkların yine ilk
suçlusunun onlara göre BaĢbakan, ikinci damlanın ise,
baĢarısızlıkların diğer suçlusunun Halkın anlayıĢsızlığı olduğunu
gösterdiği sonucunu çıkarıyorsunuz. Kendi bozuk düĢüncelerine
hiç toz kondurmuyorlar. Öyle Ģey mi olur? Herkes suçlu, onlar
pîr-i pâk... Oh! Ne âlâ Kaymak Tabaka!
Bizler bu zihniyetin de artık, mâneviyatın insanların fıtrî
ihtiyacı olduğunu anlamalarının, kısaca, çağa uymalarının
gerekliliğine inanıyoruz, onun gayreti içindeyiz, yoksa dedi-kodu
bize yakıĢmaz.
Ve yine bizler bu yüzden, Ġslâm Ve Kültürel ilkeler
uyarınca, bilgilenme gayretlerinin hızlandırılarak bu yüzleĢme ve
dönüĢümün yapılmasını bihassâ Türkiyemiz‟in hatırı için arzû
ediyoruz.
Ve bizler Ey ArkadaĢım:
- Asıl o zaman, ileriye bakmıĢ olacağız.
- Asıl o zaman, gerçekleri böyle „ortaya koydukça‟,
„rekâbet biner‟, endiĢenizden kurtulacak, daha doğrusu
gerçeklerin hâkimiyetinde kutuplaĢma sona erecektir.
- Asıl o zaman, kutuplaĢma olmasın diye, Ģimdilik, titizlik
gösterdiğim, kimsenin ad ve meĢrebini belirtme hatâsına düĢme
endiĢesinden, belki, kurtulmuĢ olacağım.
- Asıl o zaman, Türkiyemiz‟de umut ettiklerimize
kavuĢacağız.
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- Asıl o zaman, gerçek ölçülerini yitirmiĢ olan, bahsettiğin
ADD ya da KURAN KURSU, herkes nazârında gerçek değerine
kavuĢacak,
- Asıl o zaman insanlar, insanlıklarını görecekler,
- Asıl o zaman, bıkmadığımız günler gelecek,
- Asıl o zaman çok farklı insanlardan ve felsefelerden
bıkmamıĢ olacağız.
- Asıl o zaman, Bakara Sûresi‟nin 195. Âyeti‟ndeki, “Kendi
kendinizi tehlikeye atmayın!” ilâhî emrin anlamını anlayarak,
kendi ellerimizle, rûhlarımızın, tâbî (örneğin hormonsuz)
yiyeceklerimizin, tâbî çevremizin cellatları olmayacağız. Özellikle
Ģikâyette bulunduğun bitki örtüsü de, iĢte o zaman bizzat
arzulamakta olduğun ölçülerde ve güzellikte olacaktır.
- Asıl o zaman, gelecek nesillerin akıllarını, “bu
kaynaklarla yanıltmamıĢ ama gerçeklerle aydınlatmıĢ olacağız.
ĠĢte o zaman o devirlerin bitmiĢ olduğuna göreceğiz.
- Asıl o zaman, hep geleceği konuĢuyor olacağız.
- Asıl o zaman, gerçek dıĢılıklar azalacak, herkesin
düĢünceleri gerçeklerde birleĢecek, asgarî müĢtereklerde anlaĢıp
birbirimize yaklaĢacağız.
- Asıl o zaman, halkını küçümsemeyen aydın, aydın olduğu
kadar da, Kültürü ile bütünleĢmiĢ nesillere kavuĢacağız.
- Asıl o zaman, bizim densizlerimizin kültürel ve hayat
felsefesi özlemi içinde yanıp kavruldukları, canavarlaĢmıĢ
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sömürgeci zihniyetin Yurdumuz üzerindeki iĢtahlı ağız suları
kuruyacak, paralel yapılanmalar ortadan kalkacak…
- Asıl o zaman, „bir eli yağda bir eli balda olarak…‟
büyürken ve yaĢarken, yaptığı büyük israfları seçkin ve üstün sınıf
olma ölçüsü sayanların da yaĢadığı Ģu dünyâda, ekte birinin
periĢanlığını gördüğümüz gibi, kuru ekmeğe hasret kalan açların
yüzü gülecek…



. Edmond S., Cia Erdoğan‟ı Neden Hedef Aldı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/,
En Son EriĢim Târihi: 06.05.2014.



http://www.aksam.com.tr/siyaset/ciae-gulen-adam/haber-292688, En Son EriĢim
Târihi: 06.05.2014.



.
Her Ģeye muhtaç
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- Asıl o zaman, “Ey îman edenler! Kendiniz, ana babanız ve
en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için Ģâhitlik yaparak
adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun " âyetinin paralelinde
yetiĢmiĢ dürüst nesillere kavuĢacağız.
Bugün ne yazık ki, “her fikre ve düĢünceye açık olursak,
gelecekte orta yeri mutlaka buluruz...‟” demiĢ olmana rağmen,
açık fikirliliğim nedeniyle seçmiĢ olduğum, târihi bir belgeye
iliĢkin göstermiĢ olduğun tepkinin ürünü olarak, bu yazı ortaya
çıkmıĢ bulunuyor.
Son söz olarak da:
Asıl Ġslâmî ve zihni birliğimiz sağlandığında asıl o zaman,
“Her fikre ve düĢünceye açık olacak, ayrı tellerden, ayrı,
özentilerden ayrı havalardan bahsetmeden, kuvvetle muhtemeldir
ki, senin deyiminle, ORTA YERĠ bulacağız”.
Akıl ve gerçeklerden kopunca tekrar onlara dönmek meğer
ne kadar zormuĢ! Bugün asıl onu da daha yakından ve hissetmeye
duymaya baĢlamıĢ bulunuyorum:
Herkesin yararlanmasını sağlamak amacıyla böylece emek
ve düĢüncelerimi, biraz açarak, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟in ıĢığı altında objektif olarak arzetmiĢ bulunuyorum.
Esenlikle kal, kıymetli arkadaĢım…



Nisa Sûresi, âyet 135.
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HAK‟TA VE BÂTIL‟DA-DOĞRU‟DA VE
YANLIġ‟TA
NETLEġMEYE DOĞRU!
Özler:
Özetle söylemek gerekirse,
„insanlık ölçüleri‟ arttıkça, toplumdaki
huzur daha da artmıĢ olacak; eĢkiya, fitneci ve
bölücülerin alanları ise, aynı oranda daralacak, bunların
her biri, kendi dertlerine düĢecekler, bu nedenle ceplerinde, muhtemelen,
hep aspirin taĢıyor da olacaklardır…
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O zaman bence
Mehmed Efendi‟nin özellikle de:
“… 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.”
Ģeklinde belirttiği gibi,
câhilin gözüyle (anlayıĢıyla) en
basitinden gibi görünse bile, Ümmmeti
Muhammed‟in dıĢına atılma tehlikesiyle karĢılaĢmamak,
mümkün değildir.
ġimdi yine tekrar etmek gerekirse:
Ey, adı güzel Muhammed olan Face Book
arkadaĢımız!
KarĢında, yolunu
kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini
isteyen bir kiĢiyi, sakın es geçeme de, uyarılarına
kulak ver, e mi?
“Büyüklerine saygı göstermeyen,
küçüklerini sevmeyen bizden değildir
Hadis

GiriĢ
Toplumumuz‟da, adları Muhammed ya da Ali ismi gibi
güzel olsa bile, hadlerini bilmeyenler, o kadar çoğaldı ki! Bu
nedenle istiyorum ki, “ilâhî gerçek ölçüler, her tarafta meydan
okusun!”
Face Book‟ta yalnızca bilimsel olarak, yapmıĢ olduğum, bir
buçuk satırlık, istatistikî bir uyarımı baĢlangıç alıp, kendince
kurmuĢ olduğu hastalıklı bir fikrî iliĢkiyle üstelik adı da,
„Muhammed‟ olarak çok güzel olan bir Face Book arkadaĢımızın,
Yeni Türkiye‟nin mü‟min olan üst düzey idârî kadrosunu,
karalamak için, saçma sapan, kaynaksız, “iĢkembevî îtiraz ve
iftirâlarına” hedef seçmesini çok mânidar buluyorum...
Ayrıca bu da yemiyor... Beni de, haddini çok çok aĢarak,
tanıĢıklık ve gönül bağı falan da dinlemeden insafsızca malzeme
olarak kullanıp, iftirâlarına iliĢtirmeye kalkması, doğrusu, kendi
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insânî safını tereddütsüz belirtmiĢ ve ele vermiĢ bulunuyor... Bu
topluluğumuz için ne üzücü bir durum, bir bilseniz!
Bu netleĢme dolayısıyla, Eski Türkiye‟deki bâzı
yöneticilerin, etrâfa yaymıĢ oldukları, zehirlerle zehirlenmiĢ olan,
bu sahte ve ikiyüzlü tipleri Millet‟e tanıtmanın sevâbının
yüksekliğini ve fazîletini de biliyoruz. Öyle ki bu zat, emekli
olmadan önce Denizli‟de haftada bir gün mü‟min kardeĢlerimizle
yapmıĢ olduğum sohbete geliyordu... Oradan da tanıĢıyoruz...
Sırf böyle mü‟min topluluklar içindeki bu tür ikiyüzlü
tipleri tanıtmak için belirsiz durumlarda bir tedbir açısından
kendime
koymuĢ
bulunduğum
kısıtlamayı
kaldırmıĢ
bulunuyorum. Bu tiplerin toplumsal tahribatını önlemek için,
yönleri ve gidiĢleri gittikçe netleĢen, bu sapıtmıĢlara karĢı bu
kısıtlamayı kaldırmıĢ olmamın ve sırf onlara karĢı kibir ve
üstünlük göstermemin sağlayacağı, yüksek dereceli, sevâbın hatırı
için böylece, ilahî yolum da, biraz daha netleĢmiĢ
bulunmaktadır…
BaĢta insanlık olmak üzere, bizi 1000 yıldan beri Ģerefli bir
Devlet kılan, Ġslâmî Ve Kültürel Ölçülerimiz, ne yazık ki
insanlarımızın çoğuna unutturulmuĢ bulunuyor. Bu nedenledir ki:
Tek isteğim, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmün-ker-Ġyiliği
yapma-yı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî farz
görevim sırasında, Allah (CC) rızâsı için, ilâhî gerçek ölçülere,
her tarafta, meydan okutmaktır.
Allah‟ın (CC) rızâsını kazanmak üzere bu ilâhî farz görevim
nedeniyle, gönül kırmadan ama gerçek ölçülere dayalı olarak,
faydalı olmak için, Ģimdi burada, tekrar bir eğitimci gibi
davranmak gerektiğini, yeniden idrak etmiĢ bulunuyorum. Bu
yorucu kararı alıĢımda, sözü edilen bu sahte arkadaĢımızın, adının
çok güzel oluĢu, beni oldukça oyalamıĢtır. Bu nedenle, Face
Book‟taki,
olur-olmaz
döĢenmiĢliğine
öfkelenerek,
arkadaĢımızdan, hemen iliĢkiyi kesme yoluna sapmadan önce
enine boyuna çok düĢünmüĢümdür. Sonunda mü‟minler içindeki
ikiyüzlülüğü yâni münâfıklığı, iĢi kolaylaĢtırmıĢ bulunuyor.
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Bununla berâber sözde arkadaĢımızın, tövbe ve istiğfarla
dönüĢ yapabileceğini de düĢünerek, aydınlanması için, elimden ne
geliyorsa, adının hürmeti için, hiç esirgemiyorum... Ecevit‟i yeregöğe sığdıramayan, bu arkadaĢımızın, belki bir ibret alır
düĢüncesiyle, aydınlatmalarıma, çok muhterem bir zatın
anlattıklarıyla baĢlamak aklıma gelmiĢ bulunuyor...
Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri Diyor Ki…
GiriĢ
Mehmet Zâhit KOTKU (RhA©) Hazretleri‟nin, umreye
gitmeden önce, 26 Nisan 1979 târihinde PerĢembe günü, sabah
kahvaltısının ardından yaptığı, bizzat ağzından dinlemiĢ
oluduğum konuĢmanın tamâmını aĢağıda arz ediyorum.
Hoca Efendi‟nin bu konuĢmasının duyurulması arzûsunu da
(emrini de) yerine getirmekten dolayı, Ģimdi bir vazîfenin daha
yapıldığı inancı içindeyim. Çünkü onun arzûsunun, bir emir
olarak, anlaĢılması gerekir. Hoca Efendi‟nin konuĢmasını aynen
arz ediyorum:
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhirabbilâlemîn...
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.”
©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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“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 ka-dar…”
“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,
hâfızlığı veren Allah! Zenginsen, zenginliği veren Allah! Kuvvet,
kudret sâhibiysen, onları ve-ren yine Allah!
“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
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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 deme-ye 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?”
“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 azçok 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.
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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 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. Sünnet-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-
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iki tânesi çok nazar-ı dikkatimizi celbeder: „Ġhdinassırâdal
müstakîm. 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 de-ğil…”
“Çok sünnetler var... Meselâ oturuĢta sünnet… Eve giriĢte
sünnet… Yemek yerken sünnetler… Efendim, kalkıĢta sünnetler,
duâlarla berâber…”
“Efendim! ÇeĢitli… Bu sünnetlerin hepsi, Peygamber
Sallallâhü Aleyhi-vesellem‟in sünnetidir. Bu sünnetlere uymamak
kerâhattir. Kerâhat mekruh-tur, 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) Oraya 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, kötü-lüklerle göçer, o Cehennem‟deki yerimizi görmeye
kalırsak, vay hâlimize! “Onun için ayaklarımızı çok denk almak
lâzım…”
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“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…”
“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 öğ-renin! 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).
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“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!”
“Cenâb-ı Hak‟ka duâ edin, inĢallah sağlık ve âfiyetle gidipgelmek 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, gecegündüz 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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ġimdi Asıl Konuya Dönersek
Aslında düyalâĢanlarda benlik ve kibir hissedilmiyor
değil… Nitekim Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde, Ġnönü Zihniyeti
tarafından-ki o zaman bu zihniyeti bu Ģekilde tanımıyordum,
sonradan öğreniyorum-mâruz bırakıldığım büyük bir zulümden
sonra, yönümü Ġslâm Ve Kültürümüz‟e döndürerek, ancak uzun
yıllar ilmî ve bilimsel araĢtırmalara geçip sonuçlandırdıktan sonra,
her insanda bulunan, nefsî ve rûhî etkenlerin fayda ve zararlarının inceliklerine, henüz, vâkıf olmaya baĢlamıĢ bulunuyorum.
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

Bugün Ġslâmî mü‟minliği bilip yaĢayan mü‟minlere karĢı
benlik ve kibir göstermek bir Müslüman için, en büyük
günahlardandır. Nitekim Mehmed Zahid Kotku (RhA©)
Hazretleri, „Bir insana kendini beğenmesi (ucub hastalığı), günah
olarak yeter de artar bile!‟ demiĢti. Bu söz bile, ucubun yâni
kendini beğenmiĢliğin içinde gizlenmiĢ olan benlik ve kibir
zehrini, açıkça haber vermiyor mu?
Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟de, sapık,
münâfık veya hâinlere karĢı gösterilen “benlik ve kibir”
göstermek ne kadar makbul ise, bir mü‟minin diğer bir mü‟min
kardeĢine karĢı, âdetâ ayağının tozu olacak Ģekilde, mütevazılık
yapıp, alçak gönüllülük göstermesi de, aynı Ģekilde o kadar çok
sevaptır ki... Böyle bir ruh hâli içinde bulunmadan ileri gelen bu
sevâbın, Müslümanlar arasındaki birlik ve berâberliği
kuvvetlendirmesi açısından ileri geldiğini tahmin etmemek
mümkün mü?

©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh-Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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Bu sebeptendir ki Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde okurken
uğramıĢ olduğum zulüm üzerine Allâhü Teâlâ‟nın lütfuyla,
zulmetten nûra doğru dönüĢ yaptıktan sonra, Ģimdiye kadar, daha
çok Yeni Türkiye gibi, Müslüman bir ülke insanlarına yânî kendi
kardeĢlerimize karĢı, çok kutsal bir görevi üstlenmiĢ
bulunuyorum... Öyle ki bu ilâhî açıdan her bir mü‟mine kendi
çapında farz olan, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği
yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” adlı bir görevdir.
ġimdiye kadar bu önemli görevi yaparken, günah olduğunu
bildiğim için, benlik ve kibir hatâsına düĢme endiĢesiyle
kendimden bahsetmemeye çok gayret sarfediyordum.
Sırf bu yüzdendir ki, her Müslümanım diyen, „elifi mertek
zanneden‟ câhillere karĢı yıllarca, kapalı bir kutu gibi, olmayı
tercih ettim. Nitekim aĢağıdaki yazıda da görüldüğü gibi, buna
beni zorlayanlara da, ayrıca tavır koyarak, uyarmıĢ olduğum
anlar da çok olmuĢtur.
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf

Türkiye‟deki Zihniyetler NetleĢiyor
ġu anda Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler açısından, karĢımda
bulunan insanların durumları, Eski Türkiye‟dekine göre, daha çok
netleĢmiĢ bulunuyor.
Bugün Yeni Türkiyemiz‟in, en azından, üst düzey
yöneticilerimizin îtikat ve istikâmetleri, Ehl-i Sünnet Vel
Cemaat‟tendir; 1000 yıllık gelenek, görenek ve ahlâklarımıza çok
uygundur.
Bir baĢka netleĢen kısım da Ģudur:
Bugünkü yöneticilerimizi yok edip, ortadan kaldırmak için,
bütün Batılı Haçlı Zihniyeti kolları sıvamıĢ, var güçleri ile
çalıĢmaktadırlar. Amaçları Yurdumuz‟da, geçmiĢte Eski
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Türkiye‟de olduğu gibi, her hususta kendi sözlerini dinleyen,
kendilerine bağlı kukla bir yönetimi tekrar ikâme etmektir. Onlara
bu hususlarda, Paralel Yapı, Ġnönü Zihniyeti, içimizdeki “Emeni
Dölleri” ve böyle gâfil kardeĢlerimiz gibi, içten yardım edenler
de, bugün çok net olarak ortaya çıkmıĢ bulunuyor... Bunlar bugün
içimizdeki Batı TaĢeronları olarak bilinmektedir. Eski
Türkiye‟deyken bu netlik yoktu... Bunlar o zaman gizlenmesini de
çok iyi beceriyorlardı...
Diğer netleĢen bir durum da Ģudur:
Müslümanlar arasında, kendilerini Müslümanlardan farz
eden ve münâfık durumda olanlar da, gün geçtikçe daha çok
netleĢiyor... Bunlar da pratik olarak Paralel Yapı ve / veyâ Ġnönü
Zihniyeti‟ne dâhil edilirse, bugün Halkımız‟ın baĢtâcı etmiĢ ve
benimsemiĢ bulunduğu idârecilerimize sırt çevirmiĢ olan ve Yeni
Türkiyemiz‟in Evren Okyanusu‟nda “su alması” için gayret
sarfeden bu takımın hepsini kısaca Batılı Haçlı TaĢeronları olarak
özetlemek, mümkün hâle gelmiĢ bulunuyor... Daha da anlaĢılır
olması için Millet ve Memleketimiz‟in düĢmanları olarak,
Dünyâdaki Haçlı Zihniyeti ve Batı Haçlı TaĢeronları‟nın tümüne
birden kısaca, “Millî Birlik Ve Berâberliğimizin" DüĢmanları”
diyebiliriz. Yâni bugün Memleketimiz‟de, dünyâdaki bu Haçlı
Zihniyeti‟nin içindeki “ikiyüzlülere karĢı” da mücâdele
verilmektedir.
Ġsterseniz, Milletimiz‟in bu düĢmanlarının geçmiĢteki plân
ve niyetlerini de, burada sizlere arzedebilirim. Bu bilgi en azından
okuyucuya ve benim güzel adlı sözde arkadaĢıma da, Millî Birlik
Ve Berâberliğimizin DüĢmanları‟nın, Eski Türkiye‟de nasıl
türedikleri / türetildikleri konusunda, bir ipucu verebilir. Bunun
için, Batılı insanlık düĢmanı “canavarlar” için hazırlamıĢ olduğum
yazının tamamını buraya almıĢ olayım:
ġĠMDĠ, “NAH SĠZE!” ġEREFSĠZLER!
Hıh!
Îtaat Duygumuzu KıracaklarmıĢ / YokedeceklermiĢ! Nasipsizler
Sizi!
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GiriĢ
Bu yazı, Patrik Grigoryas‟ın gayrıinsânî tekliflerini
içermektedir. Bu gayrıinsânî teklifler, aynı zamanda, Mehmet
Akif Ersoy‟un, “Tek DiĢi KalmıĢ Canavar” tespitinin de, bilimsel
bir ispatı mâhiyetini taĢımaktadır.
Batılıların insanlık dıĢı davranıĢları, Biz Müslümanlara epey
pahalıya mal oldu. Târih boyunca epey sıkıntı çektik ama sonuçta
ne oldu?
ĠĢte görüyorsunuz, Allah (CC) milletin Reis‟ini gönderdi.
Ve de geç de olsa onları, özlerine kadar, anlamıĢ olduk! Yalnız
biz mi anladık? Hayır, bütün insanlık anladı!
Sonuçta bugün, en veciz tâbirle söylemek gerekirse,
Batılıların gayrı-insânî maskeleri, nihâyet düĢmüĢ bulunuyor.
Ġkiyüzlülükleri, canavar79 karakterli ruhları80, sahtekârlıkları,
hileci ve sömürücü yapıları, her Ģeylerinin yapmacık ve
kandırmaca tuzaklarla dolu olduğu, artık hiç unutulmayacak
Ģekilde, bugünkü 21. Yüzyıl‟ın medyatik ortamında, bütün
insanların vicdanlarına kazınmıĢ bulunuyor, artık…
Kısaca özetlemek gerekirse Mehmet Akif Ersoy‟un, yıllarca
önce, yapmıĢ olduğu tespit, günümüzde bilimsel açıdan da, “tek

79

Temiz, M.,
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor
muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
80
Temiz, M., (DünyâlaĢmıĢ olan) Batı Batıyor mu? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.do
cx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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diĢli canavar” olarak, bütün vicdanlara, somut bir Ģekilde,
nakĢedilmiĢ bulunmaktadır.
Patrik Grigoryas‟ın bu mektubunda, Batılıların bu
gayrıinsânî sıfatlarından biri olan, hileli ikiyüzlülüklerinin bir
örneğini,
Ģimdi
onun
gayrıinsânî
teklifinden
hemen
anlayacaksınız!
Burada önemli olan hususlardan birisi de ayrıca, Türkleri ne
derece iyi tanıdıklarına iliĢkin, mektuptaki tespitlerdir. Yâni
mektubu her okuyan Müslüman Türk‟ün aklına, hemen ilk anda,
kendimizi, onlar kadar, isâbetli olarak tanıyıp, târif
edemeyeceğimiz geliyor... Bu da bizleri ne kadar
câhilleĢtirdiklerinin bir kıstasıdır, aslında...
Patrik Grigoryas‟ın Mektubu
Patrik Grigoryas 19. Yüzyıl‟ın ilk yarılarında, Türk
Milletini dize getirmek için, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı
mektubunda fikirlerini ve yapılacakları aynen Ģöyle anlatıyordu81:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından
gelmektedir.”
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür.
Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet
mağrurdurlar ve izzet-i nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de
dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ göstermelerinden,
padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”
81

TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih
KonuĢuyor, Aylık Dergi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler, nefislerini
öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılıların ruhî konulardaki anlayıĢları yetersiz
olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i bu ruh gücünden ayırma metotlarında isâbet
etmiĢlerdir.
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Gerçekten araĢtırılır ve incelenirse, bu sayılan özellikler
Ġslâm‟dadır. Bu özellikler Ġslâm mensuplarına, hârika karakter ve
donanımlar kazandırır / kazandırmaktadır, iĢte böyle!
Patrik Grigoryas, Türk Milleti‟nin özelliklerini de, Ģöyle
sıralıyor:
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre
edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet
kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat
duyguları da an‟anelerine olan bağlılıklarından ahlâklarının
salâbetinden (sağlamlığından, mânevî kuvvetinden) gelmektedir.”
Patrik Grigoryas‟ın Türklerin ahlâkı hakkındaki bu tespiti,
yüzde yüz, doğrudur:
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9.
Yüzyıl‟da Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra, Ġslâm dininin
öğrettiği insanlık fıtratı ile birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Bu nedenle
Türkler, Müslüman olduktan sonra elbette, kadere rızâ
gösterecekler, “Kalırsak gâzi, ölürsek Ģehit olacağız diyecekler”;
idâreci ve büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi, din ve
îmânlarından aldıkları, eğitim ve terbiye ile kazanacaklardır. Ve
Târih‟te öyle de olmuĢtur. Böylece, elde edilen büyük bir karakter
gücü ve sağlam bir gelenekle birlikte, “Allah‟tan (CC) korkandan
her Ģey korkar. Allah'tan (CC) kokmayan herĢeyden korkar.”
hadîsinin sır ve tecellîsine mahzar olmuĢlardır. Bu hadîsi yâni
“Allah'tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah'tan (CC)
kokmayan herĢeyden korkar.” hadîsini bilmeyen var mı?
Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı
yakaladıkları söylenebilir. Demek ki biz Türkler yaratılıĢ
gâyelerine en çok yaklaĢan bir milletiz.
Türkler‟i Edepten (Ahlâktan) UzaklaĢtırmaya

147

Muvaffak Oldular mı?
ĠĢte düĢmanlar, yakın târihteki atalarımızın güç kaynağını
keĢfetmiĢler, Türkler‟i güçsüz hâle getirmenin de, onları mânevî
güç ve ahlâklarından ayırmakla baĢarılacağını anlamıĢlardır.
Bundan sonra Türkler‟i bu mânevî kaynaktan uzaklaĢtırma
yollarını aramaya koyulmuĢlardır. Bunu bulmuĢlardır da… Biz
Türkler‟i, ne yazık ki, kafakola almalarını bilmiĢlerdir. Maalesef
biz yakın târihte bu oyuna gelmiĢ bulunuyoruz! Bunun için Patrik
Grigoryas, uygulanacak metotları da Ģöyle sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî
bağlarını kesret-mek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak
icâbeder.”
Bugün baĢta CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN
olmak üzere bütün üst düzey yönetcilerimize îtaatsizliği
körüklemek için tüm iç ve dıĢ düĢmanlar, elbirliğiyle ve bütün
güçleriyle çalıĢmıyorlar mı? Ellerinden gelse fırsatını
bulduklarında bir avuç suda boğmayacaklar mı? Bugün biz
Türkler‟in Eski Türkiye‟den farkımız iĢte bu: Onları yâni Vatan Ve
Milletimiz‟in bekâsının düĢmanlarını çok iyi anlamıĢ durumdayız,
artık! Onların “demokrasi”, “insan hakları” terânlerinin hep “sahte
maskeler” olduğunu, çok iyi öğrenmiĢ durumdayız, o kadar!
Türk‟ün sırtını yere getirmek için üretilen iĢte bu “sahte
maskeler”, insanlık düĢmanları Batılılar tarafından en son
bulunan, bu tür sahtekârlıklardır! Bunlar ne ustaca, ne kurnazca,
ne sinsice gayrıinsânî metotlar görüyorsunuz, değil mi? Aklın
varsa sen de bu oyuna hiç olmazsa Ģimdi olsun gelme, ey akıllı
kardeĢim!
ġimdi bakalım bu sahtekârlıkların plânlanmasını nasıl
yapmıĢlar? Yine Patrik Grigoryas‟ı dinleyelim:


kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı
verilen Ġngiliz Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve
mâneviyelerine (Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan
hâricî fikirlere, hareketlere alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî
muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet hisleri buna
mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet
ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma)
alıĢtırmalıdır.”
ġimdi anladınız mı “hâricî muâvenete (dıĢ yardıma)
alıĢtırmak” onların içimizdeki uzantılarının bu sıralarda bile hâlâ
IMF ile gizli gizli toplantı yapmalarının sırrını82 da...
Türkleri Bozma Plânları
Patrik Grigoryas Türklerin bozulması, yâni yozlaĢtırılması,
daha doğrusu Türklerin ahlâksızlaĢtırılması için bakınız,
utanmadan-sıkılmadan,
neler
teklif
ediyor,
hem
de
„hissettirmeden‟ diyerek, bir nevî hilekârca:
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki
tahrîbâtı tamamlamaktır.”
Ġnsanlık bunun neresinde, Ģimdi soruyorum?
Dikkat ediyor musunuz, “soysuz” bir de bunları,
hissettirmeden, gizli olarak, yapın diyor! ĠĢte geçmiĢte
üzerimizden bu tırpan, geçmiĢ / geçirilmiĢ bulunuyor:
Eski Türkiye‟de, kezâ Yeni Türkiye‟de de aynı metodun
uzantıları olarak, insanlarımız, kültür istilâsı sonunda, bir değil,
iki değil, beĢ değil, yüzlerce, hâricî fikirlerlerle, dolup dolup
taĢmıyor mu? Ġnsanlarımızın fikrî atlasları, renk renk, yamalı bir
bohçaya döndürülmedi mi?
82

https://www.takvim.com.tr/guncel/2019/09/22/chp-ve-iyi-partiden-imf-ile-gizlitoplanti, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ovur/2019/09/24/gizli-imf-ve-ipin-ozel-berlinbulusmasi
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Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski
Türkiye‟de idârecilerimiz, geçmiĢte Dünyâ Bankası‟nın eĢiğini
yıllarca aĢındırmadılar mı?
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟deyken, bütün
bunları artık kanıksamıĢ, benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu
doğal (normal) karĢılama durumuna dahî girmemiĢ miydik?
Değerli ve rahmetli, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun dediği
gibi, Eski Türkiye‟de kafalarımızı tam tamına, iĢte böyle,
sömürgeleĢtirmiĢlerdi.
Bereket versin ki bugün, Yeni Türkiye‟deki yöneticilerimiz,
daha çok çalıĢarak, Memleketimizi, borç almak bir yana dursun,
Dünyâ Bankası‟a, borç verecek bir duruma getirmiĢ bulunuyorlar.
Elhamdülillah!
Ne gariptir ki ve de ne de yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye
sathındaki mücâdelenin önemli bir kısmı da Ģimdi, Türkiye‟yi
tekrar borç alacak duruma sürüklemek isteyen, o eski
sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı yapılmaktadır.
Hâricî fikirler ve dıĢ yardım gerçekleĢtiğinde, bu bizden ne
alacak, ne götürecekti? Bunu yine Patrik Grigoryas‟ın ağzından
dinleyelim:
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden
Ģeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde
zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların
üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak
harp meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu
yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik
edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir.
Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey hissettirmeden bünyelerindeki
bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ne kadar da sinsi ruhlu biriymiĢ, adam!
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Sinsi ruhlu Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü, Türkler‟i bu
yoketme fikirleri incelenirse görülür ki, bunların esâsı, Türkler‟i
millî ve mânevî değerlerinden uzaklaĢtırarak, îmansız bir sürü
hâline getirmek ve Allah‟a (CC) olan saygılarını, güven ve
bağlılıklarını, dünyâlık menfaatlere yönlendirmektir. BaĢka bir
ifâdeyle, Batılılar‟dan istemeyi, çalıĢarak Allah‟tan (CC) istemeye
tercih eder duruma getirmektir.
O zaman, dininden, îmanından ve millî geleneklerinden
yoksun olan, bir topluluk bütün gücünü kaybetmiĢ, Ģahsiyetsiz bir
hâle gelmiĢ demektir. Böyle bir toplumun gücü olmadığı gibi,
cesâret ve Ģecaati de kalmaz, kontrol edilebilir güdümlü bir kukla
durumuna düĢer. ġimdi soruyorum, Eski Türkiye böyle değil
miydi?
Îman zâfiyeti insanların davranıĢlarına, sırasıyla, izzet ve
zillet olarak yansıyarak, bu dönüĢüm, kiĢinin davranıĢlarından da
hissedilebilir / hissedilebilmektedir. Çünkü zillet durumundaki bir
kiĢinin, dini, îmânı ve öz güveni sarsılmıĢ, Allah (CC) korkusu
kalmamıĢ ya da zayıflamıĢtır fakat „düĢen yapraktan‟ bile korkar
bir hâle gelmiĢtir. Bu durumu, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
yüz yıllar öncesinden, haber vermiĢ bulunmaktadır:
“Allah‟tan (CC) korkmayan her Ģeyden korkar83.”
Allah‟ın (CC) emirleri ve kulluğumuz hakkında söz açıldı
mı hemen herkes, bileni bilmeyeni, okumuĢu okumamıĢı, konunun
uzmanı olmadıkları hâlde, bir Ģeyhülislam gibi, fetvâ vermeye
kalkmıyor muydu / kalkmıyor mu? Çoğu insanlarımızın en kolay
ve sorumsuzca eleĢtirebildiği Ġslâm ve din adamları olmuyor mu /
olmuyor muydu?
Korkmayınız! Mü‟min, tek hâin ve kâfirlerin değil, her
canlının velînîmeti, Evren‟in de sigortasıdır. Aslında korkanlar,
câhilliklerinden ve bilgisizliklerinden korkuyorlar!
83

“Allah'tan (CC) korkandan herĢey korkar. Allah'tan (CC) baĢkasından korkanı
Allâhü Teâlâ herĢeyden korkutur.” Hadîsi ġerîf / Ġbn Hibban, Ebû'Ģ- ġeyh…
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Eski Türkiye‟de Halkı galeyana getirmek üzere en kolay
yolu uygulamak için, meselâ Kur‟an‟ı Kerîm‟i ve câmileri yakmak
gibi, dinî değerlere kolayca saldırılmıyor muydu / saldırtılmıyor
muydu?84
ĠĢte bunlar dinî konularda, insanlarımızın ne kadar boĢ hâle
getirildiğinin birer örneğidir, iĢte... Gerçekten, Patrik
Grigoryas‟ın ileri sürdüğü fikirlerin tuttuğu görülmüyor mu?
Hâlbuki Eski Türkiye‟de, siyâsiler olarak, çeĢitli nutuklarla
Milleti kandırmak için, birbirimize karĢı, bağımsız bir devlet
olduğumuzu haykırdığımız hâlde, Devletimiz‟i ilgilendiren öz
konularımızda bile, bağımsızca kararlar alabiliyor muyduk?
„Kıbrıs Ambargosu için, “neyse, oldu bir kere...” diyelim...
Muavenet Zırhlısı‟nın, Saragota salvosuyla, duman olmasına da,
haydi, „kaza‟ diyelim... Ya o zamanlar, bilerek askerlerimizin
baĢlarına geçirdikleri, „çuvallara, ne demeliydik!85.

84

Uluğtekin Yılmaz, M., Kıral Çırılçıplak!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yorumkat.com/genel/94070-kiral-cirilciplak-mutlaka-okuyun.html, En Son
EriĢim Târihi: 06.09.2014.
85
Yılmaz, M. U., Kıral Çıplak,
http://www.turkdirlik.com/Bilgimece/Siyaset/Turkiye/MUYilmaz0002.htm
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Biz Reisimizi bulduk! Elhamdülillah!
Ey Ġnönü Zihniyeti! Ne o? Bütün yüzlerinizden ümitsizik akıyor?
http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ

Hele hele en son olarak, 15 Temmuz KalkıĢması‟nın
desteklemesine, baĢındaki hâinlere kol-kanat olmalarına, ne
diyeceğiz?
Bütün bunlar bizlere, „bir Ģey hissettirmeden‟, sinsice,
bünyelerimizdeki tahrîbatı tamamlamıĢ olduklarını göstermiyor
muydu?
Amerika BirleĢik Devletleri‟nin bu düĢmanca davranıĢı
karĢısındaki tutumumuzu, o zaman, baĢka türlü nasıl
açıklayabileceğiz?
Yoksa Allah‟tan (CC) korkumuz azaldığı için, îmanımız
zayıflamıĢ, „höt‟ diyenden korkar bir hâle mi gelmiĢtik? Eğer
öyleyse, Patrik Grigoryas da bunu hedeflememiĢ miydi?
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Sonuç I
Bugün Türk Milletinin Reis‟ini bulduğu, her Ģeyden önce,
ümitsizliğinizden, telâĢınızdan da, artık, apaçık görülüyor, Ey
“Tek DiĢi KalmıĢ Canavarlar!”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre
edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar”
dediğinize göre, gerçekten REĠSĠMĠZ‟i bulduk, Elhamdülillah!
Reisimiz‟in çalıĢkanlığı sâyesinde, 16 Nisan 2016 târihinde,
Cumhûriyetimiz, Yeni Türkiyemiz‟de, Yükselme Dönemi‟ne
girmiĢ bulunuyor. ġimdi ne yapacaksınız, aynen dediğiniz gibi
olmuyor mu, artık?
Bundan sonra artık, diyeceğimiz Ģu:
“Sizi gidi,
göreceksiniz!”

insanlık

canavarları,

sizi!

Bekleyiniz,

ġimdi, “Nah Size!” ġerefsizler!
Güya îtaat duygumuzu kıracaklarmıĢ / yokedeceklermiĢ!
Ġnsanlıktan nasipsizler, sizi!
Evet, Türkiye‟deki Zihniyetler NetleĢiyor... Bu netleĢmeyi
Batılıların Milletimiz aleyhindeki düĢmanca gizli plânlarına ek
olarak, içimizdeki uzantılarını da anlamaktan geçtiğini Ģimdi daha
net olarak anlamıĢ bulunuyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar olarak
kendi kendimizi burada, aĢağıda görüldüğü gibi, bir kere daha
analiz etmemizde fayda vardır.
Müslümanların Durumu
Müslüman deyince akla ne gelir?
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Ġslâm Dini‟nin mensuplarına, genel olarak, Müslüman
denir. Müslümanlar, Ġslâm‟ın esas kıldığı, Ehl-i Sünnet‟in (Orta
Yolu tâkip edenlerin) hayat anlayıĢlarındaki, esas ölçülere göre,
1) Münâfıklar, 2) Fâsıklar, 3) Mü‟minler olarak 3‟e ayrılır.
Bunlardan yalnızca Mü‟minler, Allah (CC) ve Resûlü‟nün
bildirmiĢ olduğu, ölçülere uymaktadırlar. Bu yüzden Mü‟minler,
Allah (CC) dostları olarak taltif edilirler. Evren‟deki bütün
mahlûkat, Mü‟minler sâyesinde rızıklanıp nîmetlenmektedirler.
Bunlar bir bakıma kâinatın sigortasıdırlar…
Mü‟minlerin Tavırları
Millî Birlik Ve Berâberliğimiz‟in DüĢmanları‟na karĢı, bir
mü‟minin tavrındaki kalın çizgiler ne olmalıdır?
Memleketimiz‟de Müslüman geçinenler içinde, özellikle
bizdeki Ġnönü Zihniyeti‟nde örneklerine çokça rastlanıldığı gibi,
yalnızca dünyâlaĢmayı hedefleyenlerin, sırf dünyâlaĢanları rol
model alanların ve ayrıca bir de bunlara sevgi ve bağlılık duyup,
onların suyunda kürek çekenlere, oldukça çok, rastlanmaktadır.
Mü‟min ve Müslümanların birlik ve berâberliğine böyle zâfiyet
getirenlere, daha doğrusu kısaca söylemek gerekirse, Millî Birlik
Ve Berâberliğimiz‟in DüĢmanları‟na karĢı Mü‟minler tarafından,
benlik, üstünlük ve kibir göstermek, Ġslâmî Ve Kültürel
Ölçülerimiz‟e göre, o kadar büyük sevaptır ki, bir bilseniz!
ġurada 17 yıl içinde, hızlı ve dürüst çalıĢmalarıyla, Eski
Türkiye‟ye göre, 3-3.5 hattâ 4-5 misli bir geliĢmeyle, Yeni
Türkiye‟yi inĢâ ederek, Cumhûriyetimizi, ilk kez, Yükselme
Devri‟ne çıkaran (yükselten), üst düzey idârî kadroyu ve bunun
destekçileri olan mü‟minleri, sömürgeci canavarlaĢmıĢ
emperyalistlerin ve içimizdeki uzantıları olan, hâin ve
münâfıkların çekememeleri açıkça netleĢmiĢ bulunuyor...
Daha giriĢte Face Book‟ta yalnızca bilimsel olarak yapmıĢ
olduğum bir buçuk satırlık istatistikî bir uyarımı baĢlangıç alıp,
kendince kurmuĢ olduğu, hastalıklı bir fikrî iliĢkiyle, sözde bir
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Face Book ve / veya cemaat arkadaĢımızın, Yeni Türkiye‟nin,
mü‟min üst düzey, idârî kadrosunu karalamak için, saçma sapan,
kaynaksız, iĢkembevî îtiraz ve iftirâlarına hedef seçmesi, bu
bakımdan çok mânidardır.
Ayrıca bu yetmiyor beni de, insafsızca malzeme olarak
kullanıp, iftirâlarına iliĢtirmeye kalkması, doğrusu kendi safını
tereddütsüz belirtmiĢtir. Bu netleĢme dolayısıyla, Eski
Türkiye‟deki bâzı yöneticilerin, etrâfa yaymıĢ oldukları, zehirlerle
zehirlenmiĢ olan, bu sahte tipleri Millet‟e tanıtmanın sevâbının
yüksekliğini ve fazîletini biliyoruz... Bunda bu tiplere karĢı kibir
ve üstünlük göstermenin sağlayacağı, yüksek dereceli, sevâbın da
artık Ģuur ve bilgisi içindeyiz.
DemiĢtim ya, “1960‟lı yıllarda dönüĢ yaptıktan sonra, hep
1970‟li yıllardan beri durmadan, Ġslâmî Ve Kültürel Ölçülerimizi
öğrenme süreci içinde bulunuyorum”, diye… Gerçekte bu sırada
Kur‟an‟dan bir âyet daha dikkatimi çekmiĢ bulunyor, O da Ģu:
Allah (CC) bu âyette, “Câhillerden yüz çevir!” diyor…
Bu âyetin anlamının, “Bu câhillere gerçeği söyleyerek
onları aydınlatamazsın, Onların akıl ve becerileri bunu
kavrayamaz. BoĢuna uğraĢma gibi!” Ģeklinde olduğu anlaĢılmıyor
mu?
O zaman, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker-Ġyiliği
yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimde,
elbette ki, ufak bir metot değiĢikliğine gitmem kaçınılmaz
olacaktır. Onu da Ģurada, kısaca, Ģu Ģekilde açıklayabilirim:
Eğer Ģu anda, “Bu câhillere gerçeği söyleyerek onları
aydınlatamazsın, Onların akıl ve becerileri bunu kavrayamaz.
BoĢuna uğraĢma gibi!” Ģeklinde bir anlama sâhip olan,
“Câhillerden yüz çevir” âyetinin varlığının ve anlamının önceden
Ģuurunda olsaydım, Face Book arkadaĢımızın iĢkembevî îtiraz ve
iftirâlarını daha ilk gördüğüm anda, bu metot değiĢikliğini, hemen
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o anda, uygulamıĢ olurdum. Yânî ne yapardım? Yapacak olduğum
Ģu olurdu, o zaman:
Söz konusu resmin altına, “Bir kalem üzerinden yapılan
karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile oynamak değil mi, ġĠMDĠ?”
Ģeklindeki îkâzımı (fikrimi, yorumu) yaptıktan sonra, ardından
ona karĢı, artık kim ne yazarsa yazsın, Allah‟ın (CC) bana
yüklemiĢ olduğu, kutsî farz görevim nedeniyle, hiçbir kimseye bir
açıklama yapma zorunluluğunu hissetmemiĢ olurdum. Dolayısıyla
örneğin Face Book arkadaĢımızın, Ģu yukarıdaki iĢkembevî
iftirâlarına âit, döĢemelerini ciddîye almaz, onlara cevap verme
zorunluluğunu hiç duymazdım. Bu da, yine ölçülere dayalı, bir
aydınlatma yöntemi olmuyor mu, Ģimdi? Bizim hedefimiz ne
çünkü?
Benim Hedefim, Allah (CC) rızâsı için, Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel Ölçüler‟in dıĢına çıkmadan, görevlerimi yerine getirerek,
Müslümanların birlik ve berâberliğine hizmet etmek… Bu
hizmetteki hedef ne, o zaman?
Bu tür bir hizmet ile ilk plânda, Evren Okyanusu‟nda yol
alırken, Müslüman Türk Milleti‟nin içinde bulunduğu, Yeni
Türkiye Gemisi‟nin su almamasıdır, o kadar…
Zavallı Batı / Batılı Seviciler veyâ Batı taĢeronluğundan
baĢka bir hedefleri olmayan, Allah (CC) inancını akıllarına
yaklaĢtırmayarak, bütün iĢleri, yalnızca, kendilerinin yaptıklarını
zanneden, o zavallılara kısaca söylemek gerekirse, yâni o Batı
Haçlı TaĢeronları‟nın tümüne acıyorum, doğrusu…
O zavallılar; benim de kendileri gibi, bir hizipçi ve fitneci
olduğumu, yorum ve açıklamalarımı da, yine kendileri gibi,
“döĢemecilik” için yaptığımı zannediyorlar… Kendileri ne için
gayret sarfettiklerini îtiraf etmemiĢler miydi, yâni… Yukarıda
resmin altında görüldüğü gibi, onların fikir yoldaĢlarından birisi
iĢte demiĢti ya, “Ġyi döĢemissin KardeĢim altına imzamı
atarım…” diye... Vah, ideolojik kafalar, vah!
Bütün gayretlerinde, Allah (CC) Rızâsı‟na odaklanmıĢ
Mustafa ne ile uğraĢıyor, bu zavallılar ne ile uğraĢıyorlar,
görüyorsunuz, değil mi?
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Mustafa‟nın biricik isteği, Evren Okyanusu‟nda yol alırken,
Müslüman Türk Milleti‟nin de içinde bulunduğu, Yeni Türkiye
Gemisi‟nin “su almaması”… Bu zavallıların isteği ise, ne ile ve
nasıl olursa olsun, sırf “döĢemek!” Vah! Vah! Vah!
Ve kezâ bu zavallılar, 3-4 senedir Face Book arkadaĢlığı
yaptığımız hâlde, hâlâ ne için uğraĢtığımızı, anlamamakta ısrar
ediyorlar... Ya da anlamıĢ olsalar bile, belki de kurnazlıkla, bunu
sürdürüyorlar… Öyle ki, bu kafalar, yukarıdaki iĢkembevî
saçmalıklarından da anlaĢıldığı gibi, beni bir partici olarak da,
takdim ediyorlar, neredeyse! Hâlbuki dürüst olsalardı, benim bu
particilik konusunda, Face Book sayfalarında, aĢağıdaki yazıyla,
göstermiĢ olduğum tepkiyi, iyi niyetle değerlendirmiĢ olmaları,
gerekmiyor muydu?
ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%
20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf

Kendimi Tanıtmaya ÇalıĢsam Acabâ Benlik Olur mu?
Yukarıda da değindiğim gibi, bendeniz gençliğimde, câmi
yüzü bilmeyen, gaflet erbabındandım. Ama köylü çocuğu olduğum
için, namaza da, Ġnönü Zihniyeti gibi, allerjili de değildim. Orta
Öğretim‟de, Ġlkokul birden Lise sonuna kadar, baĢarılı olduğum
için, aynı zamanda, çok popülerdim de… Orta ve Lise‟de, aynı
zamanda, sınıf mümesilliği benim üzerimdeydi. 1967 Samsun
Ondokuzmayıs Lisesi Lise Birincisi idim de...
O yıllarda, Lise son sınıfta, Kanaat Notları verildikten
sonra, ayrıca, Lise Devlet Bitirme Sınavı yapılırdı. Ortaokul ve
Lise‟de, her sınıfta iftihara geçerdim.
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Lise Müdürü Kenan Burkut iftihara geçtiğim için beni (Mustafa Temiz‟i) tebrik
ediyor]

Bu münâsebetle, okul idâresinin babama yazmıĢ olduğu,
kutlama yazılarını, hâlâ saklamaktayım, daha doğrusu
saklamıĢım… Ki hayâtımı yazmak için bunları düzene sokarken,
dikkatli dikkatli incelediğimde, bir de ne göreyim! Meğer beni,
baĢarılarım nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığı bile kutlamıĢmıĢ…
Görüyorsunuz, o zamanların çileli günlerinde, bunun farkına bile
varamamıĢım! Ya da önemini yeni anlıyorum. O da olabilir...
Lise son sınıf kanaat notlarımın hepsi 10‟du. Devlet Bitirme
Sınavı‟nda Müzik‟le Türçe‟nin 9 geliĢi, beni biraz üzmüĢtü.
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AkĢam Gazetesi‟nin Haberi

O zamanın AkĢam Gazetesi, Türkiye‟deki Lise birincilerini
ve birinci gelen öğrencilerin, hayatta ne olmak istediklerini
yazmıĢtı. Ġlk zamanlar, benim bunlardan haberim yoktu. Gerçi
iftihara geçmiĢ ve ödülümü® almıĢtım ama birinci olduğumu
bilmiyordum. Ödülüm de “Anabasis” adlı bir kitaptı...
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf

®

ödül: Anabasis adlı bir kitap idi.
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(Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmında 3 Yıllık Öğrenimim Esnâsında Her Yıla ĠliĢkin
Ġftihardan Dolayı) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü M. Sıtkı
Bilmen‟in Tebrik Belgesi

Bir gün bir arkadaĢ, gazeteden bu birincilik haberini kesmiĢ,
Samsun‟da Emek Sineması‟nın merdivenlerinde rastladığı bir
sırada, bana vermiĢti. Birinci olduğumu, ancak o zaman
öğrenmiĢtim. „Ne olmak istediğim konularında‟ meğer benim
adıma, Meliha Atasagun Hocam konuĢmuĢmuĢ…
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ÇalıĢkanlığımın ana amacı, benim gibi bir köylü ve inek /
manda / döl çobanına, hocalarım tarafından verilen, değer
nedeniyle, sırf hocalarımın teĢviklerine lâyık olmaktı. Yoksa
makam ve mevkî sâhibi olmanın ne demek olduğunu, hem
bilmiyordum, hem de ilgilenilecek kadar, aklımdan bile
geçmiyordu. Benim gibi yoksulluk içinde bulunan, bir köylü
çocuğuna hocalarımın değer verip yakınlık göstermeleri, benim
için yeterli bir Ģerefti, üstünlüktü. Beni teĢvik eden de buydu,
zâten…
Ben Lise 2-3 sınıfta da kendi dönemimin tek TÜBĠTAK
bursiyeri idim. TÜBĠTAK‟ın Yaz okullarında da birçok arkadaĢ
edinmiĢtim. Meselâ Adnan Kahveci, onlardan biriydi. Adnan da,
bizim okul mezunuydu. Benden bir ya da iki yıl önce, Samsun
Ondokuz Mayıs Lisesi‟nden mezun olmuĢtu. Çok zekîydi,
Matematik Kültür dergisinde çıkan, soruların çözümünde adı çok
geçiyordu ama o sıralarda Ģahsen tanıĢmıyorduk.

Yaz Okulu‟na gezilerinden bir görünüĢ:
Ġstanbul HaydarpaĢa Gar Merdiven Basamakları
(Sol alt köĢede) Mustafa Temiz (gözlüklü) ve benim [Mustafa Temiz‟in arkasında
(Rahmetli)] Adnan Kahveci (gözlüklü)
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O, Amerika‟da Medikal Âletler üzerine doktora yapmıĢtı,
Türkiye‟de özel bir hastâne açmak istiyordu. Para bulmak için de
Özal‟a yaklaĢmıĢ ama sonunda Özal‟ın çengeline takılmıĢ,
siyâsete atılmıĢtı. Siyâsette iken, bir trafik kazasında aramızdan
ayrılmıĢtı. Birçokları gibi, Adnan‟ın da bir sûikasta kurban gittiği
söyleniyor. Allah (CC) rahmet etsin!
Onunla TÜBĠTAK Yaz Okulu‟nda tanıĢmıĢ, dost olmuĢtuk.
Yaz Okulu sonrası, Ġstanbul‟dan Samsun‟a dönerken, babası da
gelmiĢti. Üçümüz trende bir kompartımanı kapatmıĢ, Samsun‟a
kadar da sohbet etmiĢtik. Ondan sonra Adnan ile bâzen
pastânelerde bir araya gelir, bâzen evine giderdim. Ben üniversite
birinci sınıftayken, Adnan, kazandığı bir bursla, Amerika‟ya
gitmiĢti.
Aradan yıllar geçti. 1974‟de kısa devre askerlik hizmetimi,
Ankara Mamak‟ta Muhabere Okulu‟nda yapıyordum. Yemin
töreni esnâsında birisi gözlerimin içine bakarak, “Sen Mustafa
Temiz değil misin?” demesin mi?
Baktım Adnan‟dı. Askerî elbise içinde olduğu için, onu
dikkatle bakınca tanımıĢtım... Yıllar sonra tekrar bir aradaydık.
Tüm Orta ve Lise boyunca yaptığım sınıf mümessilliğine ek
olarak hafta sonlarında da Lise bayrağını ben tutmaktaydım.

Ġzmir Bornova Kız Lisesi‟ndeki Yaz Okulu‟nda
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(Ayakta Önde Soldan ilk) Mustafa Temiz

Bütün hocalarım beni çok severlerdi. Pâkize Hanım, iyi bir
mümessil olarak vasıflandırıldığım, çalıĢkan olduğum ve ayrıca
bütün hocalarıma karĢı çok saygılı olduğum için, beni çok
severdi. Hattâ bir gün sınıfın huzûrunda benim için „Hârika
Çocuk‟ demiĢti.
Târih hocamız Doğan Üstün Hanım bir baĢka hocaya,
benim için, baĢarılarımı kastederek, „Atatürk‟e lâyık bir evlât!‟
demiĢti.
Bu vasıflandırma, bugünkü gibi, ideolojik bir açıdan
yapılmıyordu. Benim Ģu ana kadar, hiçbir kere baĢkalarının
yaptığı gibi, „Atatürkçüyüm‟ diye, ağzımdan bir kutuplaĢtırma,
ayrıĢtırma, ötekileĢtirme gibi, istismar kokan bir söz çıkmamıĢtır.
Bu, Milletimiz‟in zilletten kurtulmasına öncülük eden, bir değerine
gereken, târihî ilgiyi göstermemek demek değildir, haddini bilip
aĢırılıklara sapmamaktır. Çoklarının yaptıkları gibi, onu
ilâhlaĢtırmak, bir ilâh gibi sevmek de yanlıĢtır. Böyle bir davranıĢ,
çok kötü bir aĢırılıktır.


. AĢağıdaki aĢırılığı görünce prensibimde ne kadar haklı olduğum anlaĢılmıyor

mu?
NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse
aradan / Sensin ateĢ diye kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on
mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mâvi umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu
irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisârının burçları: /
BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat
zehrolsun / Ġsterse refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse
geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; /
Dünyâ düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden geçeriz, ne senin eserinden…
(Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç
dolu, gerildikçe gerilir. / Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan
yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer,
yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü câhil için / Devrimi çiğneyecek ayak varsa,
kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir Atatürk
dirilir. / Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Âhiretten önce de Yüce Divan kurulur…
(Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA DA CANKAYA: “Bir ebedî güneĢle / Burada doğdu Gâzi, /
Yaprak yığını gibi / Burada yandı mâzi. / Burada erdi Mûsâ; /Buradan uçtu Îsâ. / Bülbül
burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mûcize, ne füsun; / Kabe
Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e
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Bayrak Devir Teslimi
(Mehmet Âkif PAK Bayrağı Mustafa Temiz‟e teslim ediyor)

Tanrının bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu
karanlık günlerin de /Sensiz bu Millet öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah
merhaba / Ey Samsun‟da karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba ey yükselen güneĢ /
Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin varatan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı
yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından
inkilaplar / Merhaba ey ezelî, feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı /
Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl / Her
Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler / Son tufanda
Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/,
En
Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
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(Soldaki) Mehmet Âkif PAK ve (Akif Pa‟a çiçek sunarak Bayrağı teslim alan) Ben
(Mustafa Temiz)

Yaz Okulu gezilerinden: Kandilli Rasathânesi tepesi

166

Yaz Okulu gezilerinden: Kandilli Rasathânesi‟nin GiriĢi

Benim prensibim, aĢırılıklardan uzak durmak, her Ģeyde
ölçülü olmaktır. Benim için, “Atatürk‟e lâyık bir evlât!”
demelerinde, esas olarak çalıĢkanlık, dürüstlük, büyüklere saygı
kavramı yatıyordu.

(Samsun Ondokuzmayıs Lisesi bahçesi)
Perihan Akıncı (Öndeki çocuğu) ve Mustafa Temiz
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Sonradan araĢtırmalarım neticesinde öğrendiğime göre,
çalıĢkanık, dürüstlük, büyüklere saygı kavramları, Kültürümüz‟ün
temelini oluĢturuyordu. Meselâ Peygamber (SAV) Efendimiz,
“Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerini sevmeyen bizden
değildir.” demiĢtir. O zamanki öğretmenlerimizin kıymetini,
buradan da kestirebilirsiniz. Diğer taraftan Ġslâm ve
Kültürümüz‟de, “KiĢi sevdiğiyle berâber haĢrolacaktır.” hadîsi
Ģerîfi de vardır. Bu ne demektir?
Bu aklını kullanmak, sevgini uluorta kullanıp harcamayıp,
seni Cennet‟e taĢıyacak olan, sevgilerle ilgilenmek demektir.
Gerçek bu olduğuna göre, Peygamber (SAV) Efendimiz ile
cennetlikleri müjdelenmiĢ olan ve AĢer-i MübeĢĢire denilen, 10
kiĢinin dıĢında kimsevi sevmemek, bence en garatilisidir.
Hele hele, dinî yönü sağlam olmayan, îtikatları bozuk
kimseler karĢısında, insan, „sevgi ve sevmek‟ konularında, çok
dikkatli olmak zorundadır. Diyeceğim Ģudur ki, „sevgi ve sevmek‟,
özeldir, kiĢiden kiĢiye değiĢir. Sonra bilimde sevgi ile hareket
edilmez… Bilimde kazanç, baĢarı rûhu ve objektif olmak vardır86.
Sevginin asıl âlâsı, aĢk olarak, Ġslâm‟da ve Ġslâmî ilimlerde vardır.
Bunun adına da Ġlâhî AĢk denir.
Nûri Günay, Doğan Üstün, Vildan Hanım Lise‟de de
hocamızdı. Ayrıca Sâmiye Hanım, Nûran Tunca, Meliha
Atasagun, Solmaz Yavuz, Perihan Akıncı Lise‟de çok yakından
tanıdığım hocalardandı.
Solmaz Bey‟in arkadaĢı Bahattin Bey, dıĢardan Kimyâ
dersimize gelirdi. DıĢardan yine Kimyâ dersimize gelen Ata
Giritli ile askerlik dersine gelen Garnizon Komutanı BinbaĢı
ġaban Gökgür‟ü de burada anmadan geçemeyeceğim.
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Temiz, M., ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎM
ET,%20BĠLĠM%20FAYDA%20VE%20MENFAAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎM
ET,%20BĠLĠM%20FAYDA%20VE%20MENFAAT.docx, En Son EriĢim Târihi:
11.10.2016.
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Altın pırlantası hocalarım

Perihan Akıncı Hocam da dâhil, hocalarımın hepsi de, beni
çok severlerdi. Onların hepsi ile ayrı ayrı çok hâtırâlarım ve
bâzıları ile resimlerim de var… Perihan Akıncı Hocam, daha
sonra Ġstanbul‟a tâyin olmuĢtu. Sonraları üniversitede iken, Onu
Ġstanbul‟da da bulmuĢ, evinde ziyâret etmiĢtim.
Mümessillik görevimde baĢarılıydım. Ama arkadaĢlar, ara
sıra gürültü yaptıkları için, bildirmem üzerine, Müdür Bey‟den ya
da Müdür muâvinlerinden zılgıt iĢitiyor, bâzen de dayak
yiyorlardı.
ġimdi düĢünüyorum da sert-yumuĢak ne kadar hocam
varsa, hepsi, elinden tutulacak öğrencinin elinden tutarlar veyâ
takdir edilecek öğrenci-ye hakkını teslim ederlerdi. ġimdilerde
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olduğu gibi, hiçbir zaman ideolojik ya da dindar, dinsiz
ayrımcılığı da yapmazlardı.
Bugün hocalarını döven, bıçaklayan, öğrencileri gördükçe,
hayretler içinde kalıyorum. Günümüzdeki teknolojik ve refah
imkânları karĢısında bu öğrencilerin, bize göre daha saygılı ve
baĢarılı olmaları gerekirken, öğrenciliğin içine düĢtüğü bu durum
neyin nesi oluyor?
Câhillerle UğraĢmak Ne Kadar ZormuĢ!
Face Book‟ta aĢağıdaki resmin altına, görüldüğü gibi,
yalnızca:
GeçmiĢ kısımlarda da değindiğim gibi, “Tek Bir KALEM
üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile
OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?” diye, bilimsel açıdan,
ĠSTATĠSTĠKÎ bir yorum yazmıĢtım… ĠĢte bu yorum bu yazının
yazılmasına sebep olmuĢtur.
Face Book‟taki yorum aĢağıdadır:
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Mustafa Temiz “Tek Bir KALEM üzerinden

yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi
ġĠMDĠ?”
Resimdeki bilgiye göre, Türkiye‟nin refah seviyesi‟nin
belirlenmesi açısından, Ģimdi insafla düĢünelim! Böyle tek bir
kalem‟e bağlı kalmak hangi insafa sığar? Bu BĠR…
Ġkincisi, çiftçilerin Ecevit‟i istememelerini böyle tek bir
sebebe bağlamak, hangi akıl ile açıklanabilir? Bu ĠKĠ…
ġimdi benim bilimsel açıdan istatistikî olarak yalnızca,
“Tek Bir kalem üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar, Halkımızın
Aklı ile oynamak değil mi Ģimdi?”
Ģeklinde bir fikir belirtmem, aĢağıda görüldüğü gibi birçok imlâ
ve yazım hatâlarıyla birlikte, bir eleĢtiri iftirâsına uğrayıp,
haksızca ve insafsızca, kendi ideolojilerinde kullandıkları
„döĢemek‟ tâbirleriyle, hangi zehir çuvalını bir iğne ile delerek,
ortalığa zehirli fikirlerin dökülmesine benzer bir yol açabilir? Bu
ÜÇ…
Face Book‟taki sözde arkadaĢımız, benim istatistikî ikazım
için, bakınız birçok imlâ hatâlı yazısıyla neler döĢenmiĢ:
“… Hocam ne te kalemi emekli olali kafani pencereden
disariya uzatmiyorsun galiba millet yandik anam turkusu cekiyor
hiçdurmadan manavdan pazardan haberin yok galiba akaryakit
almaya gidiyorsun hiç durmadan zam intrnet çikmiĢ 50 liradan
75e bu indirmli fiyati hiçdrmadan ariyor ttnet yilbaĢindan sonra
buyuk zamlar gelecek diye egitim zaten bitmiĢ onbeĢ senedir
enflasyon %20 nin uzerinde Denizli gibi yerde her taraf iranli
dolmuĢ çinar meydanlarinda bir suru iranli inbe gayri ahlaki
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nahoĢ hareketle genclere nasil ornek olduğunu soylememe gerek
yok inbesi hacli hristiyani değiĢik tipte kol geziyor suriyelisi
kirgizlari toplanmiĢ kadinlara kizlars rahatsiz edici bakiĢlar
sergiliyor yollarda emekli desen çocuk okutmaktan aciz duruma
duĢmuĢ fuhuĢ artmiĢ yurumuĢ iĢsizlik dizboyu karin tokluguna ise
iĢ çok cevat hocamin dediği gibi elin okumuĢu dahi oluyor bizim
okumuĢlar herĢeyi ben, ben ben biliyorum derken bir Ģey
gormuyor ya gozlerde problem,yada vucutta tuzu azaliyor galiba
sadece karadenizli diye gormuyorsunuz galiba delen adatiyor
giden aldatiyor kendiside aldandigini kabul ediyor mağdur ve
masum rolune siğinarak tekkedeki, cemaat baĢlarindakilerin din
iman gunah furyasi ile kaendilerinin ve yakinlarinin ağzin bir
parmak bal surmeyle yuruyor bu iĢler gerçekten hz omer bunlar
gibi adalet mi yuruttu once kendi hakimini savcin koy onlara
dedigini yaptir adalet vr memlekette deniliyor el sikmak haram
deniyor zina deniyor bunlar ve kadinlari milyonlarca kari kiz
erkek eli sikiyor bu zna olmuyor galiba devlt buyuğu veya siyaset
oldugu icinl kursude atan tutanlar buralari gormeyp sesi
kesiuorlar vatandaĢ olunca veryansin,15 senedir milli piyago gibi
at yariĢlari gibi buyuk kumarlara çozum bulamadiniz devlet elinle
kumar oynaniyor hz OMER boyl Ģeylere goz yimuyormuydu bir
suru akp yandaĢi yandas olmasi sebebi ile koĢe oldu hrkes
goruyor feto dediginiz illetle oy uğruna cancigerdiniz herhalti
iktarafin buyukleri baronlari yedi icti cezasini mazlum oğretmen
memur polis yani alt tabaka sorgusuz sualsiz içeriye atildi uç
dakikalik mahkeme seanslarinda karĢi tarafa dinlaemeden
tutuklamalar yapildi iftira varmi yokmu ,kanit araĢtirilmadan elde
delil yok kanit yok kuçuk çocuklar babasiz,okuyan çocuklar zor
Ģartlar altinda okuyamaz durumda millet pazarlarda dahi normal
sigortali bir iste dahi çalistirmadiniz hemen uyari ile iĢten
attirdiniz bumu sizin adaletinizbu konularda tutuklama
verenhakimlere uest derecelere terfi ettirip batinin enguzel
yerlerine atadiz bumu hayran oldugunuz sistem bunlari yapanlara
bu yapanlari destekleyenlere ne ahlar ne vahlar gidiyor bunlar
saksak tutanlainda var çoluğu çocugu bu ahlar yerde kalmaz
cikar elbette en kisa zamanda fethullah denen ve bu iĢleri

172

kariĢtirip din iman ayagina gidip halkin çocuklarin zehirleyenlere
ve zehirlemesine bildikleri halde oy ugruna firsat verenlerin en
kisa zamanda ALLAH belasini versin erbakan bunlari biliyorduda
bunlara firsat vermedi o partide yetiĢen mi bilmeyecek hayran
oldugunuz bu kiĢi ağziniza doladiğiniz inonu'yu binlerce defa
katmerler hiçolmazsa kabul et!ezseniz dahi çanakkale,inonu ve bir
çok muharebede yer almis senin hayran oldugun yillardir bir
diplomayi bile gosteremedi siz onada bir egtimci olarak bir kilif
bldunuz”
Onun altında da bir baĢkası yorumunda demiĢ ki:
“…Ġyi döĢemissin KardeĢim altına imzamı atarım millet
uyku halinde”
Ne diyeceksin? Türkiyemiz‟de insanlarımızı iĢte bu düzeye
(seviyeye) kadar düĢürdüler.
Ey bu “döĢemeyi” baĢaranlar, sizler Ģimdi, Türk Milleti‟nin
Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına, ters düĢecek Ģekilde,
yetiĢmenizde etkili olanların, pirleri olan ve “Türkler‟de evvelâ
îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek, dinî
metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.” diye ders veren, Patrik
Grigoryas‟a, bir teĢekkür bocunuz olduğunu biliyor musunuz?
Ġnsanda
Biraz Utanma Duygusu Olur, Değil mi?
Ġnsanda biraz utanma duygusu olur da, Ģöyle, önce
yazdıklarına, sonra da kendisine bakar, kimlerin peĢinde oluğunu
bir düĢünür, değil mi?
Yukarıda resimdeki karĢılaĢtırmayı görünce, ne demiĢim
ben?


kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı
verilen Ġngiliz Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar,
Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?”
demiĢim… O Kadar…
Ama bu, bir buçuk satırlık, istatistikî hatırlatma üzerine,
bakınız adam, benim için, neler söylemiĢ, neler döĢemiĢ? Ben
neymiĢim, nelermiĢim?
Hemen bunları, nereden ve nasıl öğrenmiĢ, diyebilirsiniz?
GeçmiĢteki yazıĢmalarınızdan diyeceksiniz, belki! Peki, bunun
benim istatistikî îkâzımla, ne iliĢkisi var ki, yazmıĢ?
Sanki adam, zehir ile dolu bir fitne çuvalını hazırlamıĢ
gibi… Benim bilimsel bir îkâzım bile, onda çuvalını delen bir iğne
gibi tesirini yapmıĢ! Çuvalın delinen noktasından, içindeki
küllenmiĢ zehirlerin dıĢarıyla serpilmesi gibi, içindekiler, öyle bir
dıĢarı fırlamıĢ ki?
ġaĢılacak Ģey, doğrusu! Bu ideolojik hastalık, „ne menem‟
ĢeymiĢ, böyle! Ölçü-mölçü tanımıyor...
ĠĢte insanı, normal hâlden zehir dolu bir çuvala dönüĢtüren
hâlin adına, güncel bilimsel dil ile söylemek gerekirse, ideolojik
saplantı deniyor... Ama Ġslâmî literatür diliyle söylemek gerekirse
buna, bir sapıklık87 da denebilir, ayrıca... Buradaki sapıklıktan
hemen akla, anlaĢıldığına göre, atalarımızın 1000 yıllık, Ġslâmî Ve
Millî Kültürel yolunu bırakıp, Batı kültürünü ya da Grigoryas‟ın
fikirlerini, üstün görmek gibi, bir Ģey de akla geliyor…
Ki, bu nedenle, bu sapıklık, ideolojik saplantı
mensuplarına, benim gibi, yalnız bilimle ve /veyâ ilimle uğraĢan,
tarafsız olan, Ġslâmî ve Millî Kültürel doğrultudaki, insanları
karalamak ve yeri geldiğinde, yarım yanlıĢ iĢkembevî
düĢüncelerle onları îtibarsızlaĢtırmak için, demek ki,
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Temiz, M., Âyetlerle Sapıklık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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söylenebilecek ne varsa, söyleme yetkisi de verebiliyor /
verebiliyormuĢ!
Söylediğim bir buçuk satırlık söz ortada… Ġsterseniz bir kez
daha bakınız! Bilimsel olarak istatistikî bir hatırlatma, o kadar…
Ama ideoloji cuvalından dıĢarı fırlayan zehirler gibi,
baktığınızda benim üzerime hangi zehirli tabletler hazırlanmıĢ,
görüyorsunuz!
ĠĢte bu Zihniyetin nazarında, “ne olduğumu”, zehir
paketlerine benzeyen, yukarıdaki sözlerine bir kere daha göz
gezdirerek, anlayınız!
Sözlerinin hemen altında da bir yoldaĢının, “iyi
döĢemiĢsin” dediği gibi, arkadaĢımız, döĢemiĢ de döĢemiĢ,
görüyorsunuz…
Bu Zihniyet, iĢte böyledir… Ortalıkta fol yok-yumurta yok,
ama böyle döĢer de döĢerler, döĢer de döĢerler,
Çünkü tarafsız bir gözle incelediğinizde bugünkü
Türkiye‟de, aynı Zihniyetin etkin uzantılarına da baktığınızda,
görürsünüz ki bu da, târihî pirlerinin bir metodudur… Çuvalda ne
kadar zehir kalıpları varsa, böylece bir fırsatı doğduğunda, kendi
tâbirleriyle aynen döĢeye döĢeye dıĢarı fırlatmak gibi bir Ģey bu…
Bu Zihniyetin, hep böylece zehir fırlatmak gibi iĢler için,
var olduğunu inanınız henüz yeni öğreniyorum; emekliliğim
dolayısıyla, bu gibi ideal kahramanlarıyla, öyle ya da böyle
karĢılaĢıp da:
-Onlar gibi düĢünmeyince, BĠR;
-Onlara sen haklısın demeyince, ĠKĠ;
-Onlar gibi kutsal değerlere dil uzatmayınca, ÜÇ;
-Onlar gibi Ġslâmî VE Kültürel değerlerimizi REDD-Ġ
MĠRAS etmeyince, DÖRT;
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-Onlar gibi HALKIMIZA hakâretli sözler söylemeyince,
BEġ;
-Onlar gibi Halkımıza aptal demeyince, ALTI;
-Onlar gibi Halkımıza göbeğini kaĢıyan demeyince, YEDĠ;
- ĠĢte gördünüz, onların bu gayrı insânî metotlarını
eleĢtirmekten kaçınmayacak bir dürüstlükte olunca… SEKĠZ;
- ĠĢte gördünüz, onların gördükleri, her “doğru iĢi ya da
fikri” “iĢkembeden döĢemelerle” yıpratma metotlarını, tenkit
etmekten kaçınmayacak, bir dürüstlükte olunca… DOKUZ…
Bunların bu özellikleri daha da uzatılabilir ama Ģimdilik bu
kadar yeter…
Utanma Duygusu da Ġdeolojik Oldu?
Ġnsanda biraz utanma duygusu olur, değil mi?
Çünkü Peygamberimiz (SAV), utanmanın baĢtan sona
kadar „hayırlı‟ olduğunu söylediğine göre, bunlarda hayrın
zerresi, var mı yok mu, hele bir düĢünedurunuz!
Ġnsan, eğer biraz insansa, insanlığa saygı açısından,
birazcık, yânî Denizlilerin deyimiyle, cimicicik haddini-hududunu
bilir, değil mi?
Ama ne gezeeer! Yok, yok! Yok! Neden? Nedeni çok!
Çünkü son yıllarda zehir paketleri gibi ortaya dökülen,
Ġnönü Zihniyeti‟nin özellikleri, böyle ortalığa dökülüp çoğalınca,
nedenleri de, “BĠR BĠR” netleĢmeye baĢlamıĢ bulunuyor. Bu bâtıl
Zihniyetin ĠĢte tek faydası budur, bu asîl Millet için:

176

ĠĢte bu fayda, fitnecilerin, ortalığı zehirlemek için, her tarafa
yaydıkları bu zehirli fikrî ve tatbikî davranıĢ paketlerinin
Halkımızı uyandırması, gözünü açmasıdır.
Yâni Halkımız, böylece fikrî ve tatbikî davranıĢ zehirlerine
karĢı Ģerbetli olduğu için, hemen panzehirini bulur /bulmaktadır.
Bulduktan sonra da, panzehirini güncellemektedir. BaĢka bir
ifâdeyle, anlayacağınız dil ile söylemek gerekirse Halkımız, bu
Zihniyet tarafından üretilen, her türlü zehirli fitneye karĢı, 1000
yıldan beri, içindeki münâfıkları elemesini bildiğinden dolayı,
mânevî ilâcını anında bulur / bulmaktadır da...
Allah (CC) hikmetsiz hiçbir Ģey yaratmamıĢtır. ĠĢte Allah
(CC), sevdiği kullarının sapıtmamaları için, kafaları karıĢtığında
ise, bâtıl cephesine bakarak ve gördüklerini, temiz akıllarını
iĢletip, 1000 yıllık ölçüleriyle mukayese yaparak, iyinin-kötünün
fayda ve zarar açısından analizini yaptıktan sonra, tekrar doğruya
yönelmeyi pratik hâline getirerek, derin bir tecrübe sâhibi
olmuĢtur. ġerbetli demem bu yüzdendir.
Daha doğrusu Allah (CC), mü‟min kullarının
Ġstikâmetlerini, böyle bozuk bir Zihniyet türeterek korumaktadır.
Bu bir kânundur. Kânun‟un ifâdesi de, “Hak, Bâtılla kâimdir”.
Bu kânunun ana esâsı, yine baĢka bir kânunudur: “Her Ģey
zıddı ile kâimdir” kânunu... Ancak arada Ģu fark vardır ki,
Kur‟an‟ın bildirdiğine göre Allah (CC), Hak sayfasındakileri
Cennet‟te; bâtıl sayfasındakileri Cehennem‟de ağırlayacaktır.
ġimdi, bâtıl cephesindekiler, bana kızmasınlar! Ben
görüyorsunuz, Allah (CC) tarafından bildirilen ölçüleri ancak
hatırlatıyorum. Bir sorununuz varsa, onu Allah (CC) ile
halletmelisiniz!
„Bunun yolu nedir?‟ derseniz, derim ki, yalnızca Ġslâm‟ın
tümüne îman edip, hemen ardından da, ilme sarılmak… Çoğu
insanımız, baĢlangıçta taklidî îmana sâhipti ama büyüyünce
câhillikten sapık duruma düĢmüĢ bulunuyor, iĢte her tarafta
görülen, bâzıları gibi…
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Bu Zihniyetin DöĢenme Metodunun Sebepleri
BaĢ ve birinci sebep, çok kolay değil mi? Patrik
Grigoryas‟ın yolundan gidenlerin yolundan gitmeye özenti
göstermek…
Bu kısa özetten sonra, yol arkadaĢının tâbiriyle bana karĢı,
“Ġyi döĢeyen”, Face Book arkadaĢımızın Ģahsına yönelik değil de,
genel anlamda açıklamak gerekirse, Bâtıl Zihniyet tarafından
ortalığın, insafsızlıkla, utanmazlıkla ve gayrı insânîlik ile
zehirlenmesinin sebeplerinin, bilimsel olarak açıklanması
gerekirse, bunları da hemen burada, birkaç maddede açıklamak
mümkündür:
- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin birinci
sebebi, “cibilliyet” bozukluğudur88… Cibilliyet bozukluğu demek,
bir anlamda, “Allah (CC) nasip etmemiĢ, iyi insanlık çamurundan
katkısı yok demektir.”
CĠBĠLLĠYET‟e, Halkımız‟ın diliyle, süt ya da maya da
derler… Bu tanıma göre, daha da Türkçe olarak cibilliyet
bozukluğuna, nasipsizlik demek de mümkündür89.
Face Book arkadaĢımız, bir buçuk-iki satırlık, bilimsel
istatistikî bir açıklamama karĢı, bir sayfalık ya da yaklaĢık 50
satırda, bana karĢı sıraladığı “döĢemesinde”, hemen hemen, 200
civârındaki, imlâ ve yazım hatâlarıyla birlikte, beni tanımlamıĢ
bulunuyor ya yâni aynen diyor ya, “Hocam ne te kalemi emekli
olali kafani pencereden disariya uzatmıyorsun” diye…
88

Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20C
IVA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20C
IVA..docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
89
Temiz, M., Süt Ve Maya‟dan Da Öte Bir ġey…, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYADAN%20DA%20ÖTE....pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYADAN%20DA%20ÖTE....docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Hele bir düĢünsenize! KarĢımdakilere olan saygımdan
dolayı, yazılarımda hiçbir hatânın olmaması için, kılı kırk
yararken, döĢeme ahâlisi, gördüğünüz gibi, Ģurada bir sayfalık
döĢemesinde bile, yaptığı o kadar bilgisizce ve câhilce hatâlardan
dolayı, ne demek istediğini öğrenmeye çalıĢmak için de, ayrı bir
enerji ve zaman sarfetmek gerekiyor… Ġnsaf mı insaf! Bu ne
hadsizlik Yarab‟bi!
Nedelim, kâri!
Bendeniz, o Face Book arkadaĢımız gibi, nasipli-nasipsiz
ayırımı yapmadan yâni ölçü-mölçü dinlemeden, her tarafa
savrulmuĢ değilim, El-Hamdülillah!
Bu kadarı, yetmiyor mu, yâni?
Etmeyin, etmeyin! Beni durmadan kendimden bahsetmeye
zorlamayın, lütfen!
Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın,
Lütfen!
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMA
DAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20L
ÜTFEN.pdf

„Tanımadan da olmaz‟ diyeceksiniz belki, biliyorum…
Örneğin ben de, birisinin bir yazısından daha çok yararlanmak
için, önce yazarın kendisini tanıma ihtiyâcı duymuyorum değil,
tabiatıyla… Ama bu arkadaĢımızın tanıma-tanımama derdi mi var,
yâni? Kim olduğum internette var, ayrıca:
Hayat Hikâyem
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ
.pdfBizler zâten, bilmek istedikleri gibi değiliz dedik ya, yukarıda…
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Nedelim, pencere içi de olsa, pencere dıĢı da olsa,
kapaklanmıĢ olduğumuz, kendi bilimsel dünyâmızda bizler,
Gerçek Ölçüler‟i, yânî Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler‟i esas alıyoruz.
O arkadaĢımızın ölçüsüzlüğünün tam tersi oranındaki bir
hassasiyetle, kendi inimizde, yâni yuvamızda, vaktimizi iĢte böyle
hep Gerçek Ölçüler‟le doldururken, belki bir ölçüsüzlük yaparız
da, günaha gireriz endiĢesini de, her zaman ön plânda tutuyoruz /
tutmak zorundayız, tutacağız, daha doğrusu!
Ama ne gariptir ki, arkadaĢımızın, 50 satır ve 200 civârında
imlâ ve yazım hatâlı, “döĢenmesinde”, hiçbir ölçüye referans
vermediği dikkati çekiyor, ayrıca… Belki diyeceksiniz, „iĢkembevî
oluĢundan olabilir‟ diye… Orasını ben bilemem! ġahsen bendeniz,
arkadaĢımız kadar, cüretli olamıyorum, ayrıca… Çünkü ölçüye
alıĢık olduğum için, bizim tarafta, iĢkembeden döĢemeler hiç
olmaz! Buna Ģükür diyorum, Ģahsım adına, Ģimdi!
Çünkü bize düĢen, iĢte böyle her türlü Ģartlarda bile,
herkese fayda sağlayacak ölçülerin araĢtırılmasıdır, Ģu
açıklamalarda da olduğu gibi…
Bu Ģartlar içinde yapabileceğimiz “hayır (lar)” olarak,
cibilliyet konusunun biraz daha anlaĢılması için bile, ne edip edip,
sütü bozukların yaptıklarına bir örnek göstermek, daha iyi olur
diye düĢünüyorum. Böyle bir örnek gerçekten iyi olur diyerek,
Face Book arkadaĢımızın okuması ve Ġslâmî ölçüleri iyice
anlaması için, ona aĢağıdaki yazıyı okumasını önerelim, bâri
diyorum, Ģimdi kendi kendime…
O zaman belki, sütü bozuklar ne yapıyormuĢ, biraz daha
bilgilenmiĢ olur. Resimde bulunan, Ġslâm düĢmanı Rockefellerin
bursu ile yetiĢmiĢ, Ecevit hayranı olarak, ideolojik mi ideolojik
olan, çoğu hastalarımız da bundan belki bir fayda görürler. Bizim
toplumumuzda Sayın Ecevit bilirsiniz, “Kendisini Tescil Eden
Politikacı“ olarak biliniyor…

180
Kendisini Tescil Eden Politikacı
http://mtemiz.com/bilim/HĠÇ%20UTANMIYOR%20MUSUN%20S
EN.pdf

Biz de bu sâyede, bir bilim adamı olarak, kendimize düĢen,
aydınlatma görevimizi yapmanın mutluluğuna ermiĢ oluruz. Yoksa
bu hizmetimizle, Face Book arkadaĢımızın, oldukça çok imlâ
hatâlı, cümlesindeki, “emekli olali kafani pencereden disariya
uzatmıyorsun” Ģeklindeki hadsiz ve saygısız siteminden, böylece
birazcık olsun, uzaklaĢmıĢ oluruz, belki…
Biliyorum, büyük-küçük / saygılı-saygısız demeden, bu
türden pervasızca saldıranlar, daha çok Milletimiz‟in mâneviyatını
târumar eden, Zihniyetin piyonları ve kuklalarıdırlar. Yalnızca
Grigoryas gibilerini sevindiren bu zavallılar Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in, “Büyüklerine saygı duymayan, küçüklerini
sevmeyen bizden değildir” hadîsine göre kendilerini, „Batılı
Seviciliği‟ne adayan bir Zihniyet‟in mensubu ya da
taraftarıdırlar… Onun için, Ģimdiye kadarki Ġslâmî Ve Kültürel
incelemelerimde rastladığım, geçerli ölçülere göre, bunların
feyizlerinin de kesik olduğuna inanıyorum.
Bu konuda da yine onlara yardımcı olmak gerek; Emr-i
Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek,
kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimiz gereğince, aĢağıdaki
yazıyı da iĢâret ederek:
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel
Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının
Bilimsel Sonucu...
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%
20MU.pdf

Gerçi bunlar, genel olarak, ifâde etmek gerekirse, gittikleri
yol îcâbı olarak, „feyiz‟ kelimesinden, bunun kesik olmasından
da, bir Ģey anlamazlar ya! Anlasalar bile önem vermezler ya;
Allah (CC) düĢmanları tarafında olduklarından dolayı, DNA
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dönüĢümü nedeniyle, baĢkalaĢım geçirme ihtimâlinden dolayı,
feyizleri kesik olduğu için…
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel
Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının
Bilimsel Sonucu...
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%
20MU.pdf
Allah DüĢmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf

Bu nedenle bu Zihniyet, zâten bu açıklamalardan da bir Ģey
anlamayacaklardır. Belki de Ģu yazdıklarıma bile, bir bir göz dahî
atmayacaklar! Ama biz, bize düĢeni yapalım, yeter!
Sonuçta Ġslâm‟ın yânî güzel, gerçek ve eĢsiz dinimizin her
Müslümana ve bu arada bana da, hattâ Müslüman olarak
düĢündüğümüze göre, yukarıda bana, doğru-yanlıĢ veryansın
olarak döĢenmiĢ olan, Face Book arkadaĢımıza dahî, farz kılınmıĢ
olan, „Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟l-münker-Ġyiliği yapmayı
öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevimizi yapmıĢ
oluyorum ya, sen ona bak!
R-Kompeks Hastalığı
Ġdeolojik deyip geçme, haa! Bakınız bu, insanı nasıl bir
paçavraya çeviriyor!
Ġdeolojik demek, Türkiye‟de görülen pratik uygulamasına
ve de uygulayıcılarına bakılırsa, aslında bu Zihniyete mensup
kiĢiler, her tarafa fitne zehirleri yağdırmaya çalıĢırlarken, Allah‟ın
(CC) hikmetine bakınız ki, asıl modern R-Kompleks hastalığının
bunları, istisnâsız, sarmıĢ / çevrelemiĢ olduğunu görürsünüz!
Bu hastalık, günümüzde örneklerini çoğunlukla, hani Face
Book arkadaĢımızın, imlâ ve yazım hatâlı cümlesiyle, “ağziniza
dilediğiniz inonu'yu” diye zikretmiĢ olduğu, Ġnönü Zihniyeti‟nde
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gördüğümüz gibi, kafalarındaki nöron hücrelerini, dünyâdan kâm
almanın dıĢında, hiçbir konuda, faaliyet göstermeyecek derecede,
dumura uğratmaktadır… Bu hastalık mensupları, artık doğru yolu
bulacak,
bir
düĢünme
faaliyeti
yürütemezler!
Bunu
Peygamberimiz (SAV), “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir” sözü
ile haber vermiĢtir. Hadisteki “arkadaĢ” sözü yerine „yaĢanılan
hayat düzeni‟ alınarak düĢünülürse, bunların ideolojik yaĢamları
ortaya çıkar… Bu yaĢam tarzı, onların DNA‟larını dahî
değiĢtirmiĢ,
kiĢilerini
baĢka
kiĢiliklere,
baĢkalarına
dönüĢtürmüĢtür. Bunların bilimsel îzahlarını aĢağıdaki
makâlelerde de bulabilirsiniz:
Allah DüĢmanları
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf
Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%2
0R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
Bilimsel R-Kompleks Hastalığı Ve Akıllarını Ġhâleye Verenler
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%2
0VERENLER.pdf

- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi,
Ġnönü Zihniyeti gibi, dünyâlaĢanlar için, söylemek gerekirse, bu
bilgisizliktir…
Ama Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi
olarak, bir taraftan da, Müslüman olduğunu düĢünenler için,
söylemek gerekirse, o zaman buna câhillik demek gerekiyor…
Câhillik, Tasavvuf Eğitimi‟nde “Allah‟ı tanımayan”
demektir. O zaman, „Allah‟ı tanımayan‟ dünyâlaĢmıĢ Batılılara,
câhil demek biraz abes olacağı için, onlar için, daha doğrusu
olarak, bilgisiz demek, en uygunu olur.
Yânî buradan da anlaĢılıyor ki, Ġslâmî Ve Kültürel
Eğitim‟den yoksun olan Müslümanlar için, câhil kelimesi
kullanılır / kullanılmaktadır.
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Bu tanımlarda her ne kadar, dünyâlaĢanlarla Müslüman
geçinenler, bilimsel olarak birbirlerinden ayrılmıĢ olsalar bile,
güncel pratik yaĢamda bunların, amelî ve / veyâ îtkâdî yâni amelî
ve /veya îmânî açıdan, ne yazık ki, yukarıda bahsedilen,
hastalıklar sonucundaki, dönüĢümler nedeniyle, birbirinden farklı
olmadıkları gözlemleniyor. Bu iki zümreyi bir tanımla anabilmek
için onlara, bilimsel olarak, sistematik düzen açısından, sapıklar
demek daha uygun olabilir. Demek ki bu bilimsel analiz sonunda,
insafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin ikincisi olarak,
sapıklık demek de daha uygun olabilir.
Bilir misiniz bilmem?
Ġslâm‟da Allah‟a (CC) / Allah (CC) Yolu‟na dâvet edene,
icâbet etmemek de, sapıklıktan sayılıyor… Örneğin Ahkaf Sûresi,
Âyet 32 deniyor ki:
“Kim Allah‟a dâvet edene icâbet etmezse, artık o,
Yeryüzü‟nde (Allah‟ı âciz bırakacak değildir ve onun O‟ndan
baĢka) velîleri yoktur. ĠĢte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.”
Bendeniz, 1950‟lili yıllardan berisini bizzat yaĢayarak,
diğerlerini ise, bilimsel incelemerimle biliyorum. Ki Ģimdiye
kadar, gelip geçmiĢ yöneticilerimiz arasında, Allah‟a (CC) ve
O‟nun râzı olacağı, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟e en güzel
biçimde dâvet eden yönetcilirimiz olarak, Memleketimizi, Eski
Türkiye‟yi ecnebilere bağlılığından kurtarıp özgürlüğüne
kavuĢturarak, Yeni Türkiye‟ye dönüĢtürüp Cumhûriyetimizi, 16
Nisan 2017‟de, Yükselme Dönemi‟ne sokan, bugünkü, üst düzey
yöneticilerimizin olduğunu görüyorum.
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLA
MASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf
Âyetlerle Sapıklık
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf
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Nitekim Yeni Türkiye‟ye dönüĢtürüp Cumhûriyetimizi, 16
Nisan 2017‟de, Yükselme Dönemi‟ne sokan, bugünkü, üst düzey
yöneticilerimizin doğru-dürüst yönetim özellikleri, aĢağıda kısaca
Matematiksel olarak özetlendiği gibi, 21.12.2017 târihinde,
BirleĢmiĢ Milletler‟de vukubulan, evrensel oylamada da teyit
edilmiĢ bulunmaktadır. ġöyle ki:
EN GÜVENĠLĠR ÜLKE VE DÜNYÂNIN
GELECEĞĠNE ĠLĠġKĠN GÜVEN NOTLARI:
D=Türkiye Üst Düzey Yönetimi‟nin Doğruluk, Dürüstlük
ve “Ġnsanlığa” dayanan EVRENSEL davranıĢ NOTU
Y=BaĢta ABD olmak üzere YALAN, hile ve
YALANBAZLI Algıya, ZULME ve SÖMÜRÜYE dayalı
BATILILARIN EVRENSEL NOTU olsun. Buna göre:
Yüz Üzerinden Türkiye‟ye Evrensel Güven Oranı:
Türkiye
üst
düzey
Dürüstlüğü=D/Y=128/9=14.22

Yöneticilerinin

EVRENSEL

Türkiye üst düzey Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize
güven veren EVRENSEL GÜVEN NOTU=D/Y=128/9=14.2
Yüz Üzerinden Batılılara Evrensel Güven Oranı:
BaĢta ABD olmak üzere CanavarlaĢmıĢ BATILI
Yöneticilerin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin EVRENSEL
GÜVEN NOTU=Y/D=9/128 =1/14.2=0.321
Sonuç (Yüz Üzerinden):
BATILI Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin
EVRENSEL GÜVEN NOTU=0.321
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TÜRKĠYE Yöneticilerinin Ġnsanlığa ve geleceğimize iliĢkin
EVREN-SEL GÜVEN NOTU=14.2
Bu sonuçlar, Türkiye‟nin Ġslâmî Ve Kültürel doğrultudaki,
yönetim tarzının, Haçlı Zihniyeti‟nin davranıĢ tarzlarının gayrı
insânî oluĢu yanında, gerçeklerle, daha doğrusu bilimle yüzde yüz
uyumlu olduğunun evrensel olarak da kabul gördüğünü
göstermektedir.
Bu sonuçların, birilerini üzdüğünü, açıkça görüyorum,
artık…
Yalnızca ben değil, herkes görmeye baĢladı… ĠĢte bâtıl
davranıĢların artmasının tek faydası, bu gerçekleri, böylece, ortaya
çıkarmasıdır. Sözde Face Book arkadaĢımız gibi, bâzılarının her
„doğru sonucu‟, birer „nakarat‟ deyip, es geçecekleri yine devam
edecektir. Kim bilir bu es geçmeler, ileride baĢka hangi gerçekleri
gün yüzüne çıkaracaktır? Onu zaman gösterecek!
ÇeĢitli yalpalama ve sapıklıklar ne olabilir?
Yalpacılar
http://mtemiz.com/bilim/YALPACILAR.pdf

Bu nedenle uyarmak için tekrarlıyorum:
Fikir, söz ve yazıları, temelsiz ve kaynaksız (ilâhî ölçüsüz)
olanların iddialarının çoğunun, yalan, iftirâ veyâ bâtıl birer görüĢ
olmasından korkulur. Yalan ve iftirânın ne olduğunu bilmeyen var
mı? Örneğin yalanı bir sapıklık sayan âyet kaynakları vermek de
mümkün, meselâ:
“Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar!-Vâkıa
Sûresi, âyet 51”
“Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise…-Vâkıa Sûresi,
âyet 92”
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“Böylece birçoğunu saptırdılar; Rab‟bim! Sen bu zâlimlerin
saâdece ĢaĢkınlığını artır-Nuh Sûresi, âyet 24”
- Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin üçüncüsü,
dünyâlaĢmıĢ Batılılara ve / veyâ Batılı YaĢam Tarzına veyâhut da
sapıklara duyulan sevgi ve / veyâ hayranlıktır.
BaĢ Ağrısı Mahana! “Müslüman Karavana”, Öyle mi?
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜS
LÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ.pdf
Ġnsan Materyalist Ve Samîmiyetsiz Olunca...
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSAN%20MATERYALĠST%20VE%20SA
MÎMĠYETSĠZ%20OLUNCA....pdf
Aydınlanma Kurâmı (Teorisi), Tolstoy‟un Hayal Kırıklığı Ve Îman
Gerçeği
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI%20(TEORĠ
SĠ),%20TOLSTOY‟UN%20HAYAL%20%20KIRIKLIĞI%20VE%20ÎMAN
%20GERÇEĞĠ.pdf

Bu Mâneviyatsızlık Kaynaklarını Kimler OluĢturdu?
Ġnsafsızlığın, utanmazlığın ve gayrı insânîliğin bilimsel
sebepleri konusunda yukarıda analiz edilen bu üç husus, ne yazık
ki, geçmiĢteki Ecevit‟in rol modeli olan Ġnönü‟nün ġeflik
Dönemi‟ndeki aĢağıdaki belgelere dayanmaktadır:
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden
bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve
gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve
tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.”
(T.C. BaĢvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat
Dairesi, 1945)
“Biz her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun, memleket
dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına
ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine
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taraftar değiliz. “(T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum
Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK. EĢref EDĠPKARA KĠTAP.)
Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belamlar!
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerindeyetisen-belamlar.html

Bu ifâdelerle de anlaĢılacağı üzere, geçmiĢte Ġnönü
Zihniyeti tarafından Ġslâmî Eğitimin yasaklamasıyla ortaya çıkan,
Tahribat Ve Tahrifat‟ın yerleĢip dallanması ve günümüzdeki
temsilcilerinin bu bozulmaları koruyup palazlandırmaları sonunda,
Eski Türkiye‟de, câhillik kök salmıĢtır. Yeraltında, merdiven
boĢluklarında, CIA baĢta olmak üzere, her fırsatını bulan Ģer
odakları, giriĢtikleri gizli eğitim faaliyetlerinde yalnızca adı Ġslâm
olan çeĢitli hurafeleri öğretmeye baĢlamıĢlardır.
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%2
0MUYUZ.pdf, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%2
0HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE%20MĠ%20OLRDUK.pdf
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUM
UN%20ÂHI.pdf
Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Aklın
TaĢeronları Altındaki Eski Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREY
E.pdf

Bu zulüm rüzgârıyla Milletimiz, dinsizliğin de verdiği
korkuyla, her türlü bozuk öğretiler tarafına doğru, zoraki olarak,
âdetâ savrulmuĢtur. Derken Eski Türkiye‟nin sonlarına doğru,
ortalığa çok çeĢitli islâmlar-islâmiyetler çıkmıĢtır. Bunlardan
birisi de, iĢte Paralel Yapı tarafından üretilen ve yayılan, “Dinsiz
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Devlet” yaygaralarının da etkisiyle, insanlarımızı delâlete
sürükleyen CIA destekli FETÖ organizasyonudur.
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman
Farkı
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%
20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONUN%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMA
N%20FARKI.pdf
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar
Ederken Îtikâdını Bozmaya ÇalıĢanlar
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEB
ETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ%20ĠSTĠSMAR%20EDERKE
N%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdf

Face Book arkadaĢımızın imlâ hatâlı cümlesinde sarfettiği,
“feto dediginiz illetle oy uğruna CANCĠĞERDĠNĠZ” cümlesiyle,
utanmadan ve dahî sıkılmadan, beni de, Ġnönü Zihniyeti
tarafından baĢlatılan, mânevî Tahrifat Ve Tahribat‟ın en zehirli
meyvelerinden birisi olan, bu Paralel Yapıyla iliĢkilendirmeye
çalıĢması, gerçekten ne utanılacak insafsızca bir iftirâ!
Ġnanınız Ģurada, zamânımı ve dilimi bilimsel açıklamalara
bu kadar ayırıĢımın / veriĢimin sebebi, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟
adlı ilâhî görevimin yanında ve belki de içinde olarak, bu câhil
kafaların biraz daha aydınlanmaları, belki böylece, bu Zihniyetin
yaptıkları / yapacakları iftirâların nerelere kadar uzanarak, insanlık
sınırını, o derece, aĢtıklarını görmelerini, bir parça olsun,
sağlamaya katkı verebilmek içindir. Ġnönü Zihniyet‟nin, bu zehirli
meyveli, bu ideoloji kurbanları, sâhi bu kadar da mı düĢtüler ya da
düĢükmüĢler?
Her ne zaman takılsam, bu sözde Face Book arkadaĢımızın
o güzel adını gördüğümde, birden yumuĢuyordum. Bu güzel adın
hürmetine, öfkelerimin birden ortadan kalktığını hissediyordum…
Üstelik öğrendiğime göre de bu sözde arkadaĢımız, aynı zamanda,
benim 1991 yılında berâberce HAC‟ca gittiğim, rahmetli bir hacı
arkadaĢımın da üstelik oğluymuĢ… Sizler, “hayırsız evlât‟ diye
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bir tanımlama duydunuz mu hiç? Görüyorsunuz değil mi, ortalıkta
ne tezatlar var!
Tam Bu Noktada…
Ama ne olursa olsun!
Bakınız görüyorsunuz, ben Elektromanyetik Alanlar Ve
Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda ömrünü harcamıĢ bir
bilim adamı olarak ve 1961 yılında yine bu Ġnönü Zihniyeti
mensuplarından gördüğüm, okkalı bir zulüm üzerine, aklımın
baĢıma gelmesiyle, Allah (CC) bana gerçek yolunu göstermiĢtir.
Hayat Hikâyem
http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMĠZ
.pdf
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
Hayâtımın Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi (Hayâtımın Asr-ı
Saâdet Dönemi)
http://mtemiz.com/bilim/Hayâtımın%20Asr-ı%20Saâdeti%20%20Saâdet%20Dönemi.pdf YA DA
http://docplayer.biz.tr/10778296-Hayatimin-ikinci-sinif-vatandaslikdonemi-hayatimin-asr-i-saadet-donemi.html

Bu yeni inanç yolunda Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nin
dizinin dibinde eğitilirken, 1970‟li yıllardan beri, Ġslâmı
incelemeye baĢladığımdan bu yana, her defâsında Ġslâm‟ın
eĢsizliğine hayran kala kala, elimden geldiğince hep inandığım
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel alanda / istikâmette, her ne yazı kaleme
almaya çalıĢtıysam, aynen akademik hayatta bilimsel yazılardaki
referans titizliğinde olduğu gibi, aynen kaynaksız bir iddiada
bulunmadım / bulunmuĢ da değilim...
Kur‟an‟dan Bir Mûcize
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http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠR%20MÛCĠZE.pdf
Demirdeki Kur‟anî Mûcize
http://mtemiz.com/bilim/DEMĠRDEKĠ%20KUR'ANÎ%20MÛCĠZE.
pdf
Sen Ġnsanı Ve Kur‟an‟ı Ne Zannediyorsun
http://mtemiz.com/bilim/SEN%20ĠNSANI%20VE%20KUR‟AN‟I%2
0NE%20ZANNEDĠYORSUN.pdf
ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20
AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FAYDA%20VE%20MENFAAT.p
df
Kur‟an Ve Ġki Evren
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN%20VE%20ĠKĠ%20EVREN.pdf
Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE
%20ÖRNEĞĠ.pdf
YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi
Bir ġey Olabilir mi?
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%
20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pd
Eski Türkiye‟deki Fikirlerim Neden Ve Nasıl DeğiĢti?
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYEDEKĠ%20FĠKĠRLERĠ
M%20NEDEN%20VE%20NASIL%20DEĞĠġTĠ.pdf
Eski Türkiye‟de Kur‟an Eğitimi
http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20KUR‟ÂN%20
EĞĠTĠMĠ.pdf

Ġnönü Zihniyeti, ne kadar ortamı zehirlemeye uğraĢıyorsa,
bizler de kendimizi, inanmıĢ olduğum, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
alandaki, ilâhî ve Kur‟ânî gerçek ölçüleri araĢtırıp ortaya
dökmeye adamıĢ bulunuyoruz. Siz bakmayınız, adı çok güzel olan,
bu câhil Face Book arkadaĢımızın, beni bir partici gibi,
göstermesine!
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Terbiyesiz desem diyemiyorum... Çünkü Hac arkadaĢım
olan, babasını tanıyorum. Kuvvetle muhtemeldir ki, zâmanında
gerektiği kadar ona Ġslâmî terbiyeyi vermiĢtir. Ama bir de,
Allah‟ın (CC), ayrıca, güzel huyları nasip etmesi gerekiyor…
Hani, âyete göre, Allah (CC) dilemeyince kul dileyemez ya… Bu
nedenle, terbiyesiz diyemesem bile nasipsiz, nasipsiz olduğu için
de, saygısız diyebilirim!
Neden bunları dile getiriyorum? Nedeni Ģu:
“Bunları okuyunca belki aklını toplar” diye düĢünüyorum
da, onun için… Elimden gelen, iĢte böyle yönlendirerek,
böylelerine düĢünmeyi iĢâret etmek! Hele bu arkadaĢın adı o
kadar güzel ki, belki onun da bende ayrıca etkisi var / olabilir…!
Bizim partimiz ve tarafimız iĢte, bu ilâhî ve Kur‟ânî Gerçek
Ölçüler‟dir, o kadar… Akılları olup da anlayacak olanlar, “leb”
demeden„ leblebiyi anlarlar… Onlar, o küçük bilgisiz ve câhil
kafaları ile bunları göremiyorlar. Aslında bu kadar detaya
giriĢimin sebebi de bu değil mi?
Demek istiyorum ki her sözümün kaynağı vardır. Sizin
anlayacağınız sözlerimin hiç biri, bu arkadaĢlarda olduğu gibi,
kanaat ya da „iĢkembeden‟ veyâhut da nakarat ya da nefsî değildir.
Ama müĢâhede etmiĢsinizdir ki, ilmî açıdan câhil olanların,
ortama attıkları bütün fikirleri, dünyâlaĢmaya iliĢkin nefsî ve
Ģeytânî olduğu için, yüzde yüz ve iĢkemeden ve / veyâ nefisten
olduğundan dolayı, hepsi kaynaksız ve ölçüsüzdür. Görünen köy
kılavuz istemez, ĠĢte her Ģey ortadadır. Çünkü bizler inanmıĢ
mü‟minler olarak, ağzımızdan çıkan her sözden, kalemimizle
yazdığımız her kelimeden hesâba çekileceğimize de inanıyoruz!
Öz Benlik Toplantısı
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.pdf

- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
iĢkembeden ATANIN hâline” DĠYE?
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- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
YALAN konuĢanın hâline” DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
ÖLÇÜSÜZ / DAYANAKSIZ konuĢanın” hâline, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
samîmiyetsizce ÇAMUR ATMAYA kalkıĢanın” hâline, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
ideoloji KURBANININ / KURBANLARININ” hâline / hâllerine,
DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay, Batı
hayâtı için yanıp TUTUġANIN / TUTUġANLARIN” hâline /
hâllerine, DĠYE?
- ġimdi demeyecek misiniz tam bu NOKTADA, “Vay,
ĠSLÂM‟ı YOZLAġTIRMAYA çalıĢanın / çalıĢanların” hâline /
hâllerine, DĠYE?
Tekrar baĢa dönüp soruyorum:
Ne yapmıĢım ben?
“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar,
Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?” Ģeklinde
bilimsel açıdan, istatistikî bir soru sormuĢum.
Bu soruyla aynı zamanda, “Halkımızın aklı, çoğu Ġnönü
Zihniyetlilerin akıllarından fazladır” demek istemiĢim, o kadar!
Koparılan gürültü ile:
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“Vay sen misin? Böyle bilimsel bir soru ile üstelik, „Halkı
önemseyerek soru soran” deyip:
Yukarıda görüldüğü gibi, “iĢkembe ya da nefsî kaynaklı”,
kendi tâbirleriyle, “sıvama” yaparak, döĢenmiĢ oldukları bütün
saçmalıklara değinmek zorunda kalmıĢ bulunuyorum. Bu zavallı
arkadaĢımız, belki de, zannediyor ki, bütün bu açıklamaları,
doğrudan doğruya yalnızca, kendisine yapıyorum. Hayır! Hayır!
Aslâ, yalnızca kendisine değil!
Beni 3-4 senedir anlayamayan, Ģimdi mi anlayacak ya da
anlayabilecek kapasite de olacak?
Kendisiyle Face Book‟ta, epeyden beri, karĢı karĢıya olduk!
O bana ümit vermiyor, artık… Çünkü bu Zihniyet mensupları,
beni öyle bir hayal kırıklığına uğratmıĢlardır ki, bir bilseniz! Bu
kadar Face Book arkadaĢın içinde, Orta öğretimdeki
arkadaĢlarımın, hemen hemen, hepsi bu Zihniyet‟ten… Biliyorum,
onun için söylüyorum. Kafa yapıları, tam tamına, hep aynı bir
tornadan çıkma gibi!
Bu nedenle bu açıklamaları, inanınız, sırf onun bu
saçmalıklarına bakarak, akıllarını bulandıranlar olmasın, sonra
onlara da yazık olur diye, yapıyorum… Öyle ya:
„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı
öğütlemek, kötülükten sakındırmak‟ adlı ilâhî görevi yapmak üzere
ortaya çıkıp da, bir de ayrıca, baĢkalarının sapıtmalarına, öyle ya
da böyle, vesile olmayalım, baĢkalarının da günahlarına
girmeyelim, diye yapıyorum. Buna inanınız!
„Emr-i
Bi‟lma‟ruf
Ve
Nehy-i
Ani‟lmünker”
sorumluluğundan korkmasam var ya, en kolay yol, böylelerini
arkadaĢlıktan silmektir, bence aslında… Ama bu bizim için, âdetâ
kendimizden, görevlerimizden Ģüphe etmek olmaz mı?
ġimdiye kadar bilinçli olarak, iki kiĢiyi arkadaĢlıktan
sildiğimi hatırlar gibiyim… Birisini neden sildiğimi unutmuĢum.
Öteki ise, hiçbir sebep göstermeden, benim için, ağza
alınmayacak öyle hakâretler yapmıĢ ki, bir anlam veremedim, hâlâ
daha buna… Merak edenler, aĢağıdaki yazıya bakabilirler:
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Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava ile Cıva…
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%2
0HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdf

Ama Ģimdiki, saygısızca davranan, bu arkadaĢımız, en
azından bir Ģeyler karalamıĢ, bana gerçekleri açıklama fırsatı
vererek
„Emr-i
Bi‟lma‟ruf
Ve
Nehy-i
Ani‟lmünker”
sorumluluğumu iĢletmeye sebep olmuĢtur. Gerçi bu arkadaĢı da,
artık bir fayda beklenmediği için, arkadaĢlıktan sildiğimi
düĢünebilirsiniz.
Adı güzel bu arkadaĢımız, biraz daha akıllı ve uyanık
olsaydı, inanıyorum ki, bu hatâya da düĢmeyebilirdi. Çünkü
arkadaĢlarımızın böyle hatâlara düĢmemeleri için, aslında elimden
geldiği kadar, geçmiĢte ön tedbirleri de alıp aĢağıda görüldüğü
gibi, “Ön Kabul” adı altında, duyurmuĢtum, bütün Face Book
arkadaĢlarıma…
Bakınız NeymiĢ Bu “Ön Kabul”
“Bu Facebook Sayfası‟nda Ģimdiye kadar çok yanlıĢ
anlaĢılmalarla karĢılaĢtım…”
“Ġnsanlar çok tuhaf oldu:”
“Umulmayan bir noktadan bin türlü dekodu üretmeyi kabul
edenlerin sayısı gittikçe artıyor.”
“Onun için Facebook Sayfası‟ndaki bâzı paylaĢımalarımda,
ister istemez, tereddütler geçiriyorum. Bu nedenle Facebook‟a
vakit ayırmamın temel maksadının, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker‟ görevi nedeniyle, sağ ve sol arasındaki kutuplaĢmayı
azaltma niyetinden dolayı da, gerçekleri hatırlatmadan da
edemiyorum.
Sonuç olarak:”
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“Hiçbir gönlün alınıp incinmemesi için, önce bendenizin,
aĢağıdaki ön kabulleri benimsemiĢ olduğumu bilmenizi
istiyorum…”
“Resimlere yapmıĢ olduğum yorumlardan, önce bir
yanlıĢlık ortaya çıkmasın diye, bir yorumcu olarak, aĢağıdaki ön
kabul içinde hareket ettiğimi yeri geldiğinde, çoğu kere de
belirtmiĢimdir…”
“ġöyle ki:”
“A) Bir resim tarafımdan beğenilmiĢ ise, „Beğen‟ seçeneği
kullanılmıĢ demektir.”
“B) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki
fikirler, tarafımdan mutlaka beğenilmiĢ anlamına alınmamalıdır.”
“Yorum yapılmamıĢ ise, paylaĢılmıĢ olan bir resim
aĢağıdaki amaçlar doğrultusunda paylaĢılmıĢ demektir:”
“1) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki
fikirler hakkında bilgisi olan var mıdır? Duyurulur!”
“3) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki
fikirler hakkında imkânı olan araĢtırma yapabilir? Ben yalnızca
duyurmuĢ oluyorum…”
“4) Tarafımdan paylaĢılmıĢ olan bir resim ve üzerindeki
fikirlere ne diyorsunuz? Bana enteresan ya da ibretlik geldi de…
Siz nasıl buluyorsunuz?”
“Yapılan Facebook‟taki fikir alıĢ veriĢleri, hiç kimsenin
gönlü kırılmadan, ancak bu Ģartlar altında faydalı olabilir…”
“5) Bu açıklamalardan, ayrıca; baĢkaları tarafından
paylaĢılmıĢ resimleri paylaĢanın, yukarıdaki düĢünceler
çerçevesinde paylaĢmıĢ olduğunu, peĢin olarak kabul etmiĢ
olduğum da anlaĢılmalıdır.”
“6) Bunlardan baĢka, resmin anlamının tersini anlama gibi,
yanılmalar da olabilir… Her ne kadar, “Kötü söz sâhibinin bile
olsa”, ne olursa olsun, bir insan insanlığını bozmamalı, değil
mi?”
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“Facebook‟u kullanırken, en azından, yukarıdaki Ģartlara
tarafımdan uyulmaktadır…”
Görüyorsunuz, bu açıklamalardan, resmi paylaĢanla hiç
sorunun olmayacağı, resmin altına yapılan yorumla, payĢanın
hiçbir Ģekilde irtibatlandırılmaması gerektiği, yapılan yorumun,
esas olarak, resmi organize edenlerle iliĢkilendirilmesi gerektiği
de, ayrıca, açıkça anlaĢılmıyor mu?
Muhammed adlı bu sözde arkadaĢımız, Face Book‟ta
yayımlamıĢ olduğum, bu açıklamalarımı, zamânında, dikkatli bir
Ģekilde, değerlendirmiĢ olsaydı, Ģimdi gördüğünüz Ģu yazının
hazırlamasına da, hiç sebep olmayacaktı, değil mi?
Ama bu arkadaĢlarımızın amaçları demek ki, doğru-yanlıĢ,
haklı-haksız, insaflı-insafsız, insanî-gayrı insânî tiplerinden,
yalnızca “ideolojik döĢenme” olunca, tarafımdan titizlikle
yürütülmeye çalıĢılan, “emr-i bi‟lma‟-ruf ve nehy-i ani‟lmünkerĠyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” adlı ilâhî
görevim gereğince, gerçek ölçüleri öğütlemeye çalıĢmamın
güçlüğünü iĢte görüyorsunuz, değil mi?
Ġdârecilere Îtaat Etmenin
Kültürümüz‟deki (Dinimiz ‟deki) Önemi
Peygamberimiz
(SAV)
Efendimiz‟e
uymayan
ve
Sünnetleri‟ne riâyeti kabul etmeyenlerin yanlıĢ yolda olduklarını,
aĢağıdaki Nisâ Sûresi‟nin 59. Âyeti de açıkça bildirmektedir:
“Ey îman edenler! Allah‟a îtaat edin. Peygamber‟e îtaat
edin ve sizden olan ulu‟l-emre (idârecilere) de... Herhangi bir
hususta anlaĢmazlığa düĢtüğünüz takdirde, Allah‟a ve Âhiret
gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.
Bu daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.”
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Bu âyetten anlaĢıldığına göre Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟e uyan ve Sünnetleri‟ne riâyeti öğrenen, Müslümanlar,
aynı zamanda, Allâhü Teâlâ‟ya da îtaat etmiĢ olmaktadırlar.
Nisâ Sûresi‟nin bu 59. Âyeti aynı zamanda, idârecilerimize
îtaat etmeyi de emretmektedir. Bu âyetin, baĢka kelimelerle ifâde
edilen, bir meali de Ģöyledir:
“Ey îman edenler! Allah‟a îtaat edin, Rasûlune îtaat edin ve
sizin gibi Müslüman olan, kendilerine otorite emânet edilmiĢ
olanlara da îtaat edin.”
Bu âyetten, bütün astların üstlerine îtaat etmesi de
anlaĢılmaktadır ki, bugün memurların âmirlerine îtaat etmelerinin,
kânunlarla düzenlenmesinin, kadîm temeli, iĢte bu ve benzeri âyet
ve hadislere dayanmaktadır. Görüyorsunuz ki, temelsiz, kaynaksız
ve ölçüsüz yakıĢtırmalarla, fitne ve bozgunculuk çıkararak Halkın
huzûrunu kaçırmak, birlik ve beraberliğini zâfiyete uğratmak,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟e göre büyük bir suçtur:
Mâide Sûresi‟nin 33. Âyeti‟nde:
“Allah‟a ve Resûlüne savaĢ açanların ve Yeryüzün‟de
bozgunculuk çıkarmaya çalıĢanların cezâsı; ancak öldürülmeleri,
yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama
kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezâlar onlar için
dünyâdaki bir rezilliktir. Âhiret‟te de onlara büyük bir azap
vardır.” deniyor.
Devletimiz, Dinî bir devlet olmadığı için, bu âyetten
bahsetmemizin amacı dikkatlerinizi, cezâlardan ziyâde, özgürlük
bahâneleriyle, Kültürümüz‟de, toplumun düzeninin bozulmaya
çalıĢılmasının, ne kadar ağır, bir suç teĢkil ettiğine çevirmenizi
sağlamaktır.
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Konu hakkında Elmalılı Hamdi Yazır âyetin tefsirinde
Ģöyle diyor:
“…Özetle bunlar, biri diğerini koruyarak toplanıp kuvvetli
bir engel teĢkil eden ve bu Ģekilde gerek Müslümanların ve gerek
Ġslâm tabiiyetinde veyâ himâyesinde bulunanların canlarına veyâ
mallarına veyâ ırzlarına kasteden ve asâyiĢlerini bozan sosyal ve
siyâsi sapıklık erbâbıdır.”
Ġdârecilere îtaat konusunda çok hadîs-i Ģerif vardır:
“Bir Müslümanın, günah iĢlemesi emredilmediği sürece,
sevdiği veyâ sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye
îtaat etmesi Ģarttır. Bir günah iĢlemesi emredildiği zaman ise,
kimseyi dinleyip îtaat etmezµ.
Kuran'ı Kerim Tefsiri (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır)
http://www.kuranikerim.com/telmalili/maide.htm

Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edildiğine göre, Resûlullah
(SAV) Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Bana îtaat eden Allah‟a îtaat etmiĢ, bana karĢı gelen
Allah‟a karĢı gelmiĢ olur. Devlet baĢkanına îtaat eden bana îtaat
etmiĢ, devlet baĢkanına karĢı gelen bana karĢı gelmiĢ olur.”
Bilindiği gibi, bir insan anne-babasına da îtaat etmek
zorundadır, ancak günah yapmak istemesi istisnâ... Ayrıca kiĢi,
anne ve / veyâ babasının günah iĢlemesine de, yardımda
bulunamaz. Ama onların günah iĢlemesinden uzaklaĢtırılmasında,
onlara yardım etmek zorundadır. Örneğin baba oğluna „Ġçki içmek
için beni meyhâneye götür‟ dese, oğlu bu emri yerine getirmez
ama babası meyhânede iken, „Oğlum beni eve götür‟ dese, oğlu
onu alıp eve getirmek zorundadır.
µ

. Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, Ġmâre 38. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd
87; Tirmizî, Cihâd 29; Nesâî, Bey‟at 34; Ġbni Mâce, Cihâd 40.
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Konu ile ilgili olarak Ankebût Sûresi‟nin 8. ve Lokman
Sûresi‟nin 15. âyetlerinde sırasıyla:
“Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. ġâyet
onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan Ģeyi bana ortak
koĢman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara îtaat etme!
DönüĢünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı
size haber vereceğim.” ve “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sâhibi
olmadığın bir Ģeyi bana ortak koĢman için seninle uğraĢırlarsa,
onlara îtaat etme! Fakat dünyâda onlarla iyi geçin! Bana
yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüĢünüz ancak banadır. Ben de
size yapmakta olduğunuz Ģeyleri haber vereceğim.” denmektedir.
Ġslâm, bir idâreci altındaki toplumu, bir cemaat olarak
adlandırır. Bir Müslim hadîsinde, “Cemaatten ayrılarak ölen
kimse, Câhiliye Devri‟nde ölmüĢ gibi olur.” deniyor.
Cemaatin idârecisine kin, nefret, öfke ve haset duyan veyâ
Müslümanların baĢına gelen bir felâket için, örneğin Soma Maden
Ocağı‟nda
ölenler
için,
„Ölümleri
müstahaktır
bile

denilebilir ‟…Ya da “Onlar ne Ģehit ne gâzi, kâr yoluna gitti
NiyâziΩ…” veyâ baĢörtülüler için, “Madende baĢörtülüler insin,


Ġslâm cemaati dendiğinde, aynı ruh aynı Ģuur aynı inanç etrâfında kenetlenmiĢ
insan topluluğu anlaĢılır. Bir kimse bu cemaatten ayrılacak olursa, Ġslâm‟dan önceki hâl
üzere ölmüĢ sayılır. Çünkü câhiliye döneminde herkes kendi baĢına bir buyruktu, bağlı
oldukları ve sözünü dinleyecekleri bir idârecileri yoktu. O devir bir kargaĢa ve Allah‟a (CC)
inanmamanın sembolüydü. Müslüman bir devlet baĢkanının siyâsi idâresini (otoritesini)
kabul etmeden ölen kimse câhiliye döneminde ölen bir kimseye benzetilmiĢtir. Bundan
dolayı, her zaman ve her zeminde Müslüman bir devlet baĢkanını tanımak, onu ortaya
çıkarabilmek için bir gayretin içinde olmak gerekiyor. Kafa ve kalbinde bu düĢünce ve inanç
olmadan ölen kimsenin câhiliye döneminde ölmüĢ gibi olmasından korkulur.

. Star Politika, Yılmaz Özdil'e Somalı madencilerden sert tepki, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://haber.stargazete.com/politika/bu-da-zihniyet-faciasi/haber-884456, En Son EriĢim
Târihi: 22.05.2014..
Ω
Milliyet, Yazgülü Aldoğan'ın attığı tweet güne damgasını vurdu!(Yazgülü
Aldoğan'dan tepkilere yanıt!), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/yazgulu-aldogan-in-attigi-tweet-teknoloji-1884728/, En Son
EriĢim Târihi: 22.05.2014.
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baret takmalarına da gerek yok. Göçük olursa toptan bir temizlik
olur.” gibi sözlerle, Müslüman kardeĢlerini aĢağılayan, bir
kimse, hiç o cemaatten sayılabilir mi? Bunu bir düĢününüz!
Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye
Doğru: Türkiye Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek
Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin
Günümüzdeki Açınımları
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%
20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.pdf

Bütün bunlar, fitne konusundaki bâzı hadislerin bildirdiğine
göre, târihi süreçte (geliĢimde) gittikçe artacak ve kiĢilerin
yüzleĢmeleri daha da alenîye dökülecektir.. Yoksa bu süreç
baĢlamıĢ gibi de olabilir. Hiç bilinir mi?
Fitne
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/FĠTNE.pdf
Facebook Notu IV, YüzleĢme
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notu%20IV%2
0Y%C3%9CZLE%C5%9EME.pdf

Müslümanım diyen herkesin ve gayrimüslim azınlıkların,
Müslümanların idârecisine uyması ve îtaat etmesi Ģarttır. Enes
(RA)‟tan rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (SAV) Ģöyle
buyurmuĢlardır:
“Üzerinize tâyin edilen yönetici, baĢı kuru üzüm gibi siyah
bir köle de olsa, sözünü dinleyip kendisine îtaat ediniz ©.”


Analiz Merkezi, Ahmet Kekeç, bazı aydın ve entelektüeller için 'akıl sağlığını
yitirmiĢ' yorumunu yaptı. , Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.analizmerkezi.com/madene-basortululer-insin-baret-de-takmasinlartoptan-temizlik-olur-video-45408h.htm, En Son EriĢim Târihi: 22.05.2014.

Milliyet, Yılmaz Özdil ve Yazgülü Aldoğan hakkında suç duyurusu, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/yilmaz-ozdil-ve-yazgulu-aldogan-teknoloji-1885859/, En Son
EriĢim Târihi: 22.05.2014.
©
Buhârî, Ezân 54, 56, Ahkâm 4. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 39.
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Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edilen diğer bir hadiste ise,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Ģöyle demiĢlerdir:
“Zenginken, fakirken; neĢeliyken, kederliyken ve baĢkası
sana tercih edilirken bile, söz dinleyip îtaat etmen Ģarttır.”
Bir Müslüman, devletin baĢındaki, Müslüman idâreciye
karĢı tutumunu değiĢtiremez. Kendisine zulüm edilse yâni
baĢkaları kendisine tercih edilse bile, Ġslâm Ümmeti‟nin
huzûrunun bozulmaması için, buna sabretmek ve îtaatini
sürdürmek zorundadır. Müslüman, fitne ve fesada yol açmaktan
kaçınmakla görevlidir. Bunları bilen Milletimiz, 1930‟lu-1940‟lı
yılların ġeflik Dönemi‟nin zulümlerine bu yüzden hep
sabretmiĢlerdir.
„Ebû Hüneyde Vâil Ġbni Hucr (RA) Ģöyle dedi: Seleme Ġbni
Yezîd El–Cu‟fî Resûlullah (SAV)‟e:
“Yâ Nebiyyallah! BaĢımıza kendi haklarını bizden isteyen
fakat bizim hakkımızı bize vermeyen yöneticiler tâyin edilirse, bize
ne yapmamızı emredersin? diye sordu.‟
„Resûl–i Ekrem, onun bu sorusuna cevap vermedi. Bir daha
sorunca, Resûlullah (SAV) Ģöyle buyurdu:‟
“Onların sözünü dinleyip kendilerine îtaat edin! Onlar
yapmaları gerekenden, siz de yapmanız gerekenden
sorumlusunuz.”
Müslüman idâreciler, adam kayırmalar ve bâzı zulümler
yapsalar bile, îtaat edilecektir. Çünkü idâre edilenler, kendi
görevleri olan îtaatleri, idâreciler de, zulmetmeksizin, toplumu
idâre etmekten sorumludurlar. Zulüm yaptıklarında Müslümanlar,
hesap sormaya kalkarsa, fitne ve fesat çıkacağı için, zulümlerinin


Müslim, Ġmâre 49-50. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30.
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hesâbını idârecilerden ancak Allah (CC) soracaktır. Ġslâm
toplumunun üyelerine sabredip, haklarının kendilerine verilmesi
için, yalnızca Allah‟tan (CC) yardım dilemeleri gerekmektedir.
Ġbni Abbas (RA)‟tan rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz
(SAV) Ģöyle buyurdu:
“Devlet yöneticisinden hoĢa gitmeyen bir Ģey gören kimse
sabretsin. Zirâ kim devlet baĢkanına îtaatten bir karıĢ dıĢarı
çıkarsa, Câhiliye devrinde ölmüĢ gibi olur.”
Bir hadiste Peygamberimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢlardır:
“Kim devlet baĢkanına ihânet ederse, Allah da ona,
ihânetinin cezâsını verirΩ”
Abdullah Ġbni Mes‟ûd (RA)‟tan rivâyet edilen bir hadiste
Peygamberimiz (SAV):
“Benden sonra adam kayırma olayları ve görmeye
alıĢmadığınız iĢler meydana gelecektir.” buyurdu. Bunun üzerine
Ashâb-ı Kirâm:
„Yâ Resûlallah! Bizden o günleri görenlere ne
emredersiniz?‟ diye sordular. Peygamberimiz (SAV) Ģöyle cevap
verdi:
“Yapmanız gereken görevleri yaparsınız, hakkınız olan
Ģeyin size verilmesini Allah‟tan niyâz edersiniz.”
Kırkıncı Hoca namıyla meĢhur olan Erzurum‟un din büyüğü
bakınız ne diyor90:
“BaĢta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere, bütün
Ehl-i Sünnet Âlimleri, devlete îtaat edilmesi üzerinde ısrarla
durmuĢ ve isyânı kesin olarak yasaklamıĢlardır. Peygamber (SAV)
Efendimiz, adâletle hükmetmeyen devlet reislerine dahî isyan
etmeyi yasaklamıĢtır.” demektedir.
Ω

. Tirmizî, Fiten 47. Ayrıca bk. Ahmed Ġbni Hanbel, Müsned, V, 42, 49.
Buhârî.
90
Haber7, Mehmed Kırkıncı: Ġdâreciye îtaat edin, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber7.com/guncel/haber/1134316-mehmed-kirkinci-idareciye-itaat-edin,
Son EriĢim Târihi,
22.05.2014.


En
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“Devlet idârecilerine îtaatin ehemmiyeti mükerreren teyit
edilmiĢ, Milletin birlik ve berâberliğini bozacak her türlü faaliyet
Ġslâm dininde men edilmiĢtir. “ diyen Kırkıncı Hoca devamla:
“Münkeri iĢleyen bir idâreciye hakkı söylemek bir vazîfe
olduğu gibi; onlara karĢı ayaklanmamak da Vatan ve Millet
nâmına en mühim bir vazîfedir. Zirâ böyle bir isyan hareketinden
ancak iç ve dıĢ düĢmanlar fayda görecekler, birçok mâsumların
kanı dökülecektir.” diyerek ülkeyi yönetenlere karĢı isyan
edilmemesi gerektiğini söylemektedir.
Sonuç II
Ey, adı güzel, sözde arkadaĢ!
KarĢında, yolunu kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini isteyen,
bir kiĢiyi, sakın es geçeme de, uyarılarına kulak ver, e mi?
Ġdeolojik hırsınızın sarhoĢluğundan hızınızı alamayarak,
bana karĢı saygısızda döĢeyeyim derken, böylece beni araya katıp,
Devletimiz‟in, sevilen, Ģimdiye kadar gelip geçmiĢ, yüksek
düzeyli yöneticilerimiz arasında, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâtemeti en düzgün olan, CumhurbaĢkanımızı ve onun
yönetimini kastederek yapmıĢ olduğunuz, gerçekdıĢı insafsız
beyanlarınızın, en iyimser bir görüĢle, en azından, Milletimiz‟in
birlik ve berâberliğine hiçbir katkısı olmadığını, umarım
akledebilirsiniz!
En azını belirtmiĢ oldum ama bu davranıĢınızın ve
istikâmetinizin size nelere mal olacağını da, ayrıca hesap etmeniz
için, o güzel adınızın hürmetine, elimden gelen bilgilendirme
gayretlerini de, size özene özene, göstermiĢ bulunuyorum. Yine
umarım akledebilirsiniz!
Âyette, “affa sarıl” deniyor, görüyorsunuz!
Bana gelince ben, sabrımın ve affediĢimin karĢılığını,
Allah‟tan (CC) bekliyorum. Ancak bu yazıdan sonra metodumda,
yeni bir değiĢiklik yapmayı düĢünüyorum. Umarım bu arada bu
yazımı okumuĢ olursunuz.
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Mâlum ya Ġnönü Zihniyeti‟nde değiĢime hiç inanılmaz.
Bunlarda, Referans kabul ettikleri, 1930‟lu yıllardaki davranıĢ ve
inanıĢlar ne ise hep o yıllardaki gibi olunmak istenilir. Ama
Ġslâm‟da hep en iyiye doğru bir gidiĢ için, devamlı bir terakkî
değiĢimi esastır. Bu nedenle, Allah‟ın (CC) lütfuyla, yeni yeni
Ģeyler öğrendikçe, “Bildiği ile amel edene Allah (CC) bilmediğini
de öğretir” hadîsi gereğince, Ģimdi Kur‟an‟ın bir âyetinin
bilincine yeni vâkıf olmuĢ bulunuyorum.
Bu nedenle, adının güzelliği hürmetine, bu yazıda da son
olarak, fikrimi belirttikten sonra, gelecek fikrî aydınlatmalarda, ilk
farz olan görevimi müteakiben, artık, aynı konu ile ilgili olan, yeni
dallanmalara cevâp vermemeyi kararlaĢtırmıĢ bulunuyorum. Bu
konuda bana, A‟raf Sûresi‟nin, “Sen yine de affa sarıl, iyiliği
emret ve câhillerden yüz çevir.” mealindeki 199. Âyeti bu yeni
metot değiĢikliğimin ilhâmını vermiĢ bulunmaktadır.
Görüyorsunuz, câhillerin bir Ģey anlamayacağını en iyi
bilen Allah (CC) ilk îkaz için, „iyiliği emret‟ dedikten sonra,
“Onlar bir Ģey anlamaz, onlarla fazla vakit kaybetme, onlardan
uzaklaĢ” anlamında bilgi vermiyor mu? ĠĢte ben de, Allah‟ın (CC)
bu emrine uymak istiyorum ki, bu sûretle, bunlara ayrılacak, ilâve
vaktin baĢkalarına aktarılması, mümkün olsun / olabilsin!
Ama unutmamalıdır ki, yine aynı âyetteki, „iyiliği emret
‟direktifine Ģüphesiz ilk plânda, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak”
adlı ilâhî farz görevim gereğince, uymak zorundayım!
Bana gelince, gerçeklerin-doğruların tebliğ edilmesinin,
Face Book‟ta aĢağıdaki resmin altındaki yorumunuzda da
görüldüğü gibi, sizler tarafından, birer nakarat olarak
düĢünülmesine rağmen, bendeniz, doğruların duyurulmasına
iliĢkin bu görevimi, Allah (CC) rızâsı için sürdürmeye kararlıyım.
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Mustafa Temiz Yânî, CumhurbaĢkanı, hâinliğini
gördüğünde, 35 yıllık DOSTLUĞU bitirmiĢ, BRAVO!

Muhammet Cay Ayni nakarat ayni nakarat

Mustafa Temiz Evren'de bir fikir, Ģey ya da
olaya âit yalnızca BĠR ADET gerçek (DOĞRU), çok sayıda
(meselâ binlerce) YANLIġ vardır. Ġlim ve / veyâ BĠLĠMDEN
haberi olmayanlar, henüz daha gerçeklerle (DOĞRULARLA)
gerçekdıĢılıkları (YALANLARI-YANLIġLARI) ayırdedemeden
YANLIġ VE YALANLARIN içine gömülüp gitmiĢ bulunuyorlar...
ĠĢte SĠZĠN burada NAKARAT dediğiniz, o GERÇEK hiç
DEĞĠġMEZ... Demek ki, câhil ve bilgisizler, hep gerçeklerin
karĢısında, sayıları daha fazla olan, YANLIġLARLA evrilip
çevriliyorlar... ÖYLE YA…
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Netice Îtibâriyle:
Milletimiz, „Geo G. Haris‟lerin91:
“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.”
Patrik Grigoryas‟ların:
“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından
gelmektedir.”
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür.
Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet
mağrurdurlar ve izzet-i nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de
dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ göstermelerinden,
padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir.”
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre
edecek reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar. Gâyet
kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve Ģecaat
duyguları da an‟anelerine olan bağlılıklarından ahlâklarının
salâbetinden (sağlamlığından, mânevî kuvvetinden) gelmektedir.”
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî
bağlarını kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak
icâbeder.”
91

http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm
Onların “izzet-i nefis sâhibidirler” dedikleri husûsun aslı Ģudur:”Türkler,
nefislerini öldürerek izzetli bir güce ulaĢmıĢlardır.” Batılılar‟ın ruhî konulardaki anlayıĢları
yetersiz olmakla berâber, temelde, onlar Türkler‟i bu ruh gücünden ayırma metotlarında
isâbet etmiĢlerdir.

kesretmek=çoğaltmak, böylece ayrılık tohumlarını atarak „parçala parçala yut‟ adı
verilen Ġngiliz Sömürgeciliği‟ine hazırlık yapmak.
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“Bunun da en kısa yolu, onları An‟anât-ı Milliye ve
mâneviyelerine (Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan
hâricî fikirlere, hareketlere alıĢtırmaktır. Türkler, hâricî
muâveneti (dıĢ yardımı) reddederler. Haysiyet hisleri buna
mânidir. Velev ki, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet
ve kudret verse de, Türkler‟i, hâricî muâvenete (dıĢ yardıma)
alıĢtırmalıdır.”
“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki
tahrîbâtı tamamlamaktır.”
“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler‟i kendilerinden
Ģeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde
zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların
üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün olabilecektir.”
“Bu sebeple Osmanlı Devleti‟ni tasfiye için mücerret olarak
harp meydanlarındaki zaferler kâfî değildir ve hattâ sâdece bu
yolda yürümek, Türkler‟in haysiyet ve vakarlarını tahrik
edeceğinden, hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir.
Yapılacak olan, Türkler‟e bir Ģey hissettirmeden bünyelerindeki
bu tahrîbatı tamamlamaktır.”
Ģeklindeki kılavuzlukları doğrultusunda hareket etmeyi göze
alarak Milletimizi 1000 yıllık Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz‟den ayırmak isteyen Ġnönü Ve Hempaları‟nın:
"Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden
bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve
gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve
tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi."
(T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat
Dairesi, 1945)”
"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."
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(T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658
17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.”
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerindeyetisen-belamlar.html

Ģeklindeki tâlimatlarıyla, Batılı pirlerine uyarak, baĢlattıkları
maddî ve mânevî Tahribat Ve Tahrifatı, nihâyet Yeni Türkiye‟de,
16 Nisan 2017‟da yapılan, Halk Oylamasıyla, Cumhûriyetimiz‟in
Yükselme Dönemi‟ne girmesiyle sona ermiĢtir.
Böylece HALKIMIZ, Ġslâmî Îtikat ve Kültürel Ġstikamet‟i
rehber edinmiĢ olan, Grigoryas‟ın çok ama çok korktuğu, Reis‟ine
de kavuĢmuĢ bulunmaktadır. Bunun bir baĢka anlamı da Ģudur:
Hak-bâtıl mücâdelesinde yâni Doğru-Yalan mücâdelesinde
ya da Doğruluk-Yalacılık mücâdelesinde taraflardaki Hak ve Bâtıl
açınımları sizin gibiler sâyesinde, bu günlerde gittikçe
netleĢmiĢtir. BaĢka bir ifâdeyle her kesim ve / veyâ her kesimin
bireyleri asîl Halkımız‟ın karĢısında, doğrusuyla ve / veyâ
yanlıĢıyla, gittikçe cıva gibi netleĢerek ortaya dökülmüĢtür. Bunun
anlamı nedir?
Bunun anlamı, bundan sonra Halkımız, dayatma ve
yönlendirmelerden uzak olarak kararını, inanmıĢ olduğu 1000
yıllık Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel doğrultudaki HAK yolunda, özgür
irâdesiyle verecektir.
Bunun diğer bir anlamı da, böyle bir ortamda, kâfirlerin ve
hâinlerin de, aslında, velînîmeti92 ve Evren‟in de sigortası sayılan,
Allah (CC) ve Peygamberler dostu olan, mü‟minlerin sayısı
artarken, „ben de Müslümanım‟ deyip de, nakörlük ve hâinlik
92

Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve
„YANLIġ‟, Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi,
24.04.2014.
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yapan, lions, rotaryen, mason ve / veyâ fâsık ve münâfıkların
sayısı da azalacak, Cehennem‟e, böylece, daha az yakıt kalacaktır.
Münâfıklık ve fâsıklıkta ya da hâinlikte, son derece, direnerek,
eski metotlarına devam etmek isteyen, bu gatavozların öyle bir
derdi ortaya çıkacak ki onlara bu rahmet ortamı, her an büyük bir
korku ve ümitsizlik duygusu yaĢatacaktır.
Derken hadisler tarafından bildirilen, küfrün belinin
kırıldığı, “Amik Ovası SavaĢı” gelip çatacaktır. O savaĢta
mü‟minler gâlip geleceklerdir, Siyonistler bitecektir. Bu iĢlerde
Türkler büyük rol oynayacaktır. Daha sonrası ise, Kıyâmet
Günü‟nün bâriz belirtileri ile geçecektir.
Bu
hengâmede
Siyonistler,
„Dünya
Krallığı‟nı
kuramayacakları için, onların emirinde çalıĢan, lions, rotaryen ve
goyimin masonları93 da, kellelerinin uçurulmasından kurtulmuĢ
olacaklardır. Ama hepten kurtulduklarını sanmasınlar!
Ġkiyüzlülüklerinin cezâsı, îmana gelip de, mü‟minliği seçmezlerse,
mutlaka Allah (CC) tarafından, karĢılıksız bırakılmayacaktır.
BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar
da Piyon… Yoksa Dünyâ Goyim Masonları‟na Dar Gelecekti…

http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI
%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMASIYDI.pdf
ġimdi bana gelince, Ģimdiye kadar olduğu gibi, ĠnĢallah
ölene kadar, ben yine, A‟raf Sûresi‟nin, “Sen yine de affa sarıl,
iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.” mealindeki 199. Âyeti
kılavuzluğundaki mevcut görevime devam edeceğim, Ģüphesiz!

93

Temiz, M., BaĢörtüsü KarĢıtlığı Zâten DıĢ Güçlerin Dayatmasıydı, Ġç KarĢıtlar
Da Piyon… Yoksa Dünyâ Goyim Masonları‟na Dar Gelecekti…, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLE
RĠN%20DAYATMASIYDI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLE
RĠN%20DAYATMASIYDI.docx, En Son
EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Câhillerin iĢleri, noktaları çoğatıp, karmaĢa meydana
getirmektir… Hz. Ali (RA) Efendimiz demiĢ ki:
“Ġlim bir nokta idi, onu câhiller çoğalttı”
Gerçekten de doğru! Üzerinde durduğumuz Ģu olay da, tam
da onun için biçilmiĢ bir kaftan gibi değil mi? Bakınız, ne
yapmıĢım ben? AĢağıdaki resmin altına:
“Tek Bir KALEM üzerinden yapılan karĢılaĢtırmalar,
Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi ġĠMDĠ?”
demiĢim… O kadar!

Mustafa Temiz “Tek Bir KALEM üzerinden yapılan

karĢılaĢtırmalar, Halkımızın Aklı ile OYNAMAK değil mi
ġĠMDĠ?”
ġimdi yukarıdaki sözümü bir nokta gibi ele alırsanız, câhilin
birinin onu, aĢağıda görüldüğü gibi, nasıl çoğalttığını
görüyorsunuz:
“… Hocam ne te kalemi emekli olali kafani pencereden
disariya uzatmiyorsun galiba millet yandik anam turkusu cekiyor
hiçdurmadan manavdan pazardan haberin yok galiba akaryakit
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almaya gidiyorsun hiç durmadan zam intrnet çikmiĢ 50 liradan
75e bu indirmli fiyati hiçdrmadan ariyor ttnet yilbaĢindan sonra
buyuk zamlar gelecek diye egitim zaten bitmiĢ onbeĢ senedir
enflasyon %20 nin uzerinde Denizli gibi yerde her taraf iranli
dolmuĢ çinar meydanlarinda bir suru iranli inbe gayri ahlaki
nahoĢ hareketle genclere nasil ornek olduğunu soylememe gerek
yok inbesi hacli hristiyani değiĢik tipte kol geziyor suriyelisi
kirgizlari toplanmiĢ kadinlara kizlars rahatsiz edici bakiĢlar
sergiliyor yollarda emekli desen çocuk okutmaktan aciz duruma
duĢmuĢ fuhuĢ artmiĢ yurumuĢ iĢsizlik dizboyu karin tokluguna ise
iĢ çok cevat hocamin dediği gibi elin okumuĢu dahi oluyor bizim
okumuĢlar herĢeyi ben, ben ben biliyorum derken bir Ģey
gormuyor ya gozlerde problem,yada vucutta tuzu azaliyor galiba
sadece karadenizli diye gormuyorsunuz galiba delen adatiyor
giden aldatiyor kendiside aldandigini kabul ediyor mağdur ve
masum rolune siğinarak tekkedeki, cemaat baĢlarindakilerin din
iman gunah furyasi ile kaendilerinin ve yakinlarinin ağzin bir
parmak bal surmeyle yuruyor bu iĢler gerçekten hz omer bunlar
gibi adalet mi yuruttu once kendi hakimini savcin koy onlara
dedigini yaptir adalet vr memlekette deniliyor el sikmak haram
deniyor zina deniyor bunlar ve kadinlari milyonlarca kari kiz
erkek eli sikiyor bu zna olmuyor galiba devlt buyuğu veya siyaset
oldugu icinl kursude atan tutanlar buralari gormeyp sesi
kesiuorlar vatandaĢ olunca veryansin,15 senedir milli piyago gibi
at yariĢlari gibi buyuk kumarlara çozum bulamadiniz devlet elinle
kumar oynaniyor hz OMER boyl Ģeylere goz yimuyormuydu bir
suru akp yandaĢi yandas olmasi sebebi ile koĢe oldu hrkes
goruyor feto dediginiz illetle oy uğruna cancigerdiniz herhalti
iktarafin buyukleri baronlari yedi icti cezasini mazlum oğretmen
memur polis yani alt tabaka sorgusuz sualsiz içeriye atildi uç
dakikalik mahkeme seanslarinda karĢi tarafa dinlaemeden
tutuklamalar yapildi iftira varmi yokmu ,kanit araĢtirilmadan elde
delil yok kanit yok kuçuk çocuklar babasiz,okuyan çocuklar zor
Ģartlar altinda okuyamaz durumda millet pazarlarda dahi normal
sigortali bir iste dahi çalistirmadiniz hemen uyari ile iĢten
attirdiniz bumu sizin adaletinizbu konularda tutuklama
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verenhakimlere uest derecelere terfi ettirip batinin enguzel
yerlerine atadiz bumu hayran oldugunuz sistem bunlari yapanlara
bu yapanlari destekleyenlere ne ahlar ne vahlar gidiyor bunlar
saksak tutanlainda var çoluğu çocugu bu ahlar yerde kalmaz
cikar elbette en kisa zamanda fethullah denen ve bu iĢleri
kariĢtirip din iman ayagina gidip halkin çocuklarin zehirleyenlere
ve zehirlemesine bildikleri halde oy ugruna firsat verenlerin en
kisa zamanda ALLAH belasini versin erbakan bunlari biliyorduda
bunlara firsat vermedi o partide yetiĢen mi bilmeyecek hayran
oldugunuz bu kiĢi ağziniza doladiğiniz inonu'yu binlerce defa
katmerler hiçolmazsa kabul et!ezseniz dahi çanakkale,inonu ve bir
çok muharebede yer almis senin hayran oldugun yillardir bir
diplomayi bile gosteremedi siz onada bir egtimci olarak bir kilif
bldunuz”
Ama Milletimizi câhilleĢtirmek için uğraĢan o hâinler ve
fitneciler ya da sapıklar, boĢuna hayâle kapılmasınlar! Bâzılarının
hayal edip ümide kapıldıkları gibi, bundan sonra, hiç bir Ģey,
eskisi gibi olmayacaktır. Bunu iyi bilsinler!
Bilimsel olarak da biliniyor ki, her bir olay, kendi cinsinden
olayları tetikler… Elbette ki, doğrular çoğalıyor, Halkımız eskiye
göre, doğruda daha çok zenginleĢiyor…Her Ģey daha da
netleĢmeye doğru kayıyor…
Yeni yeni netleĢmelerle, Halkımız‟ın gittikçe artan
aydınlanması, öyle bir ortam doğuracaktır ki, o gün geldiğinde, bu
ortamın güveni, aydınlığı ve huzûru içinde; Eski Türkiye‟deki
alıĢkanlıklarını, öyle ya da böyle, bu gün de sürdürmeye çalıĢan, o
fitnecilerin, yalanbazlı fikir üreticilerinin; ABD gibi ecnebileri
kendilerinden daha üstün „insan‟ yerine koyarak onların emirleri
doğrultusunda hareket etmeyi, kendi özgürce davranıĢlarının
üstünde tutup, onların taĢeronları olmak için, Ģu anda canla baĢla
çalıĢan, zihniyetlerin, sanki gözleri kamaĢacak, utançlarından,
oldukça aydınlanmıĢ bulunan, Halkımız‟ın içine bile
çıkamayacaklardır. Öyle ki ayrıca, netleĢmenin de gebe kaldığı
olaylar da yenilerini doğuracaktır!
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Bendeniz
bunları
daha
Ģimdiden
görür
gibi
oluyorum…Dikkat etmiĢseniz bunu, sizler de görmüĢ ya da
hissetmiĢ olabilirsiniz! Örneğin bundan bir kaç sene öncesinde
Devletimiz‟in amaçladığı, gerek askerî ve gerekse asayiĢ
alanındaki her hangi bir operasyonda baĢarı oranı sıfırlara
yakınken, Devletimiz‟in içindeki kadrolar temizlendikçe bu gün
her bir operasyonun hedefi on ikiden vurması, bunun bir ip ucunu
vermiyor mu? Bu durum, her alandaki temizlik arttıkça,
baĢarıların da katlanacağı anlamına gelmiyor mu?
Özetle söylemek gerekirse, „insanlık ölçüleri‟ arttıkça,
toplumdaki huzur daha da artmıĢ olacak; eĢkiya, fitneci ve
bölücülerin alanları ise, aynı oranda daralacak, bunların her biri,
kendi dertlerine düĢecekler, bu nedenle ceplerinde, muhtemelen,
hep aspirin taĢıyor da olacaklardır… Dolayısıyla o zaman bence,
Mehmet Efendi‟nin özellikle de:
“… 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.
Ģeklinde belirttiği gibi bunlar için, câhilin gözüyle (anlayıĢıyla) en
basitinden gibi görünse bile, Ümmmeti Muhammedin dıĢına
atılma tehlikesiyle karĢılaĢmamak, mümkün değildir. ġimdi yine
tekrar etmek gerekirse:
Ey, adı güzel kiĢi!
KarĢında, yolunu kaybetmiĢlerin yalnızca iyliklerini isteyen,
bir kiĢiyi sakın es geçme de, uyarılarına kulak ver, e mi? Çünkü
baĢka bir „aydınlatıcıyı‟, belki bir daha, bulamayabilirsin!
Son olarak diyebilirim ki:
Bâzılarının bu tartıĢmaların nefsi tatmin cinsinden olduğu
hatâsına düĢmesini önlemek için burada bu çalıĢmaların sırf Allah
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(CC) rızâsı niyetiyle yapıldığını vurgulamak istiyorum... Bunun
için aĢağıda verdiğim örnek nefsime zor gelse bile, yapılan
gayretlerin Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟in yerine
getirilmesi, Allah (CC) rızâsının önemini açıklaması açısından,
okuyucuya tatmin edici bir fikir verebilir.
Sonuç îtibârıyla bu uzunca yazıyı sıkıp bir damla suya
çevirsek, damla neyi özetlemektedir?
Damlanın özeti Ģudur:
Bu yazı, “Bilinçli olarak câhillik ve sapıklığı seçen Ġnönü
Zihniyeti mensuplarının pireyi nasıl “deve gibi” gösterdiklerinin,
hekesin kolayca anlayacağı somut ve açık bir açıklamasıdır.”

215

28.12.2013 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Hz. Ömer'in iki mumu varmıĢ... Devlet iĢi bitince devletin
mumunu söndürür, kendi özel mumunu yakarmıĢ... Günümüzde
nerden bulacaksın, böylesini?
ANAP zamânında bir ANAP'lı, "Bizden öncekiler,
çalıĢmadıkları halde yiyorlardı, biz hem de çalıĢıyoruz." demiĢti.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Hocamız, 1990'lı yıllardaki
yayınlarında, "Batılı gizli mahvillerde 2000'li yıllarda Türkiye'yi
bitirme plânları yapıyorlar." demiĢti. Nitekim Kemal DerviĢ
Bey‟in o zaman ABD'ye olan borcumuzu kurtarmak için yediemin
olarak gönderildiğini, giderken de bütün Amerikan borçlarını
ödeyerek gittiğini biliyoruz. Türkiye o zaman da böyle bir bâdire
atlatmıĢtı.
Milletimiz, eskiyi bildiği için, Ģimdilerde hiç olmazsa
yalnızca çalıĢanları seçmek zorunda kalıyor...
Ben Ģahsen Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel görüĢleri, bu
varlık-yokluk mücâdelesi esnâsında böyle olduğu için, "Yiyen
nasıl olsa, ortaya çıksın çıkmasın, bir gün hesâbını verecek"
diyerek Ģimdilik yiyip yemediğine değil de çalıĢıp çalıĢmadığına
bakıyorum, „Yeter ki bindiğimiz Gemi su almasın.‟ diyorum...
Ha! „Onların yemeleri ile ben fakir düĢüyorum‟ diyeceksin.
Haklısın! Bu yeni değil ki… ġimdiye kadar ne yazık ki hep
olmuĢtur. Ama on gündür Ģu kazan kaldıranlar, ne yaptılar? Bu
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sefer 40-50 milyar doları yine Halkın sırtına yüklemediler mi?
Onun için akıllı davranmak gerekiyor.
Bizim esas problemimiz, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün câhili
oluĢumuzdur. Bu cehâletin temelleri ve Memleketimiz'in ABD'nin
sömürgesi durumuna sokulma aĢamaları, ne yazık ki 1938-1950
arasında olmuĢtur. Sorgulamaya önce buralardan baĢlamak
gerekiyor... Dolayısıyla bugün Milletimiz, o dönemdeki Ġnönü
Zihniyeti‟nin günümüzdeki temsilcilerine Ģu anda güvenemiyor. O
dönemde Ġnönü ne emrediyordu:
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden
bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır”.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve
gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve
tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması) ve baĢlanmıĢ
bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi
(T.C. BaĢvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi,
Ω
1945)” ."
“Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket
dahilinde dinî neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına
ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine
taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti, Matbuat Umum
Müdürlüğü, sayı 658 ve 17 Mayıs 1942). Bunlar Millet ile
ters düĢmenin bir belgeleridir94.
Ancak Ģu yukarıdaki zihniyet (kutuplaĢmaya katkı vermesin
diye genel olarak mecbur kalmayınca parti ismini bilinçli olarak
zikretmiyorum), farklılığını görünce, Ġnönü‟yü ve tâkipçilerini ayrı
olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim Ġnönü
zamânında ekilen tohumların neĢvüneması bugünkü zihniyette

Ω

https://m.facebook.com/korku.duvarini.yikmak/photos/a.742069572546069/26787751722088
23/?type=3.
94
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/chp-usulu-basinozgurlugu-14672.html
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aynen devam etmesi, bu zihniyetin bana yanlıĢ bir hizmet anlayıĢı
üzerinde olduklarını telkin ediyor.
Yazılarımda bu husûsu sık vurgulamamın sebebi, geçmiĢi
kötülemek anlamında değildir. Bunlar bugün gündemde tutulursa,
ilerisi için büyük bir potansiyel olarak gördüğüm bu yanlıĢ
zihniyetin, gerçekleri görüp Millet‟in arzûsu doğrultusunda,
yenilenmeleri mümkün olabilir, onların potansiyellerinin de
hizmete yansıması sağlanabilir. Bugünkü durumuyla bu
potansiyel bence, ideolojik bir buhardan ibâret olarak, hep boĢa
gidiyor…
GeçmiĢten ancak bu Ģekilde ders alınır. Yoksa maksadımız,
aslâ dedikodu değildir. BoĢ iĢlerden Allah‟a (CC) sığınırız!
Bizim toplumumuz ne yazık ki, böyle dayatmalardan sonra
oluĢmuĢtur. Böyle bir toplumda hiç olmazsa, çalıĢanı seçebilir bir
meziyeti kalmıĢ… Bu tutsak olmanın yanında, az da olsa gene bir
nîmet sayılır. Eğer buna da râzı olmaz da bindiğimiz dalı kesmeye
devam edersek, nankör durumuna düĢme tehlikesi vardır.
“Hani Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: “Andolsun, eğer
Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük
ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir-Ġbrâhim Sûresi,
âyet 7.”
Allâhü Teâlâ boĢ Ģey bildirmez. „…azâbım çok Ģiddetlidir‟
sözünde büyük anlamlar olduğuna inanıyorum. En basitinden bu
bugün için, örnek olarak, Ģu Müslümanlar arasındaki fitne olarak
yorumlanabilir. Bu fitne tutsaklığa kadar giderse, ne olacak?
Allah (CC) korusun!



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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29.12.2013 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Gezi Olayları95 ile birlikte Ģu son bir hafta ya da on gün
içinde, belediyeler dâhil 40 milyar dolar yatırım bütçesi olan,
Memleketimize yaklaĢık 115-120 milyar dolarµ zarar ettirenler,
ettirenleri destekleyenler, Ģimdi gönlünüz rahat olsun!
Kına yakabilirsiniz, Ģimdi…
Nasıl olsa, "Bir eli yağda, bir eli balda yetiĢtiğiniz‟ için,
bunların ne anlama geldiğine kafa yoracak gerekliliğinizin
olmadığını biliyorum. Ama Ģunu Ģimdi siz dört gözle
bekliyorsunuz, bunu da biliyorum:
Bu yaklaĢık 115-120 milyar dolar zararın, zamlara
dönüĢmesini siz Ģimdi, David Rockefeller‟in söylediklerinin
paralelinde Cumhûriyetimiz‟i zayıflatarak€, 1950‟den önce
95

Haber10, Dolar vurgununu kimler yaptı? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/463424/#.UsAIpFw5nmQ , En Son EriĢim Târihi:
27.06.2013.
µ
. Temiz, M., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜN
DÜRDÜKLERĠ-OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜN
DÜRDÜKLERĠ-OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi:
29.12.2013.
€
Koru, F., Ülkenin itibarına darbenin maliyeti, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://haberler.stargazete.com/yazar/ulkenin-itibarina-darbenin-maliyeti/yazi822338, En Son EriĢim Târihi: 29.12.2013.
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istihbârat elemanlarımızın maaĢlarını ödeyen ABD‟ye yaranmak
üzere Devletimiz‟i idâre edenlere çatmak için, dört gözle
bekliyorsunuzdur…
Unutmayınız,
bu
gafletiniz
sâyesinde
Dünyâ
Kırâliyetçileri‟nin, “Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim
düzeylerine göre iĢçi olarak çalıĢacaklar, bizim gibi geliĢmiĢ
halklar da bunların üstünde bir hiyerarĢi içinde yönetici olarak
görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için Cumartesi
günleri dıĢında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve
ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaĢ karĢılığında, bütün
yıl boyunca haftanın altı günü çalıĢacaklar. Bizim insanlarımız
günün çok az bir kısmını çalıĢmaya ayıracak ve günün geri kalan
kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler.”
Ģeklindeki emelleri anlamında kurmak istedikleri Siyonist Dünyâ
Ġmparatorluğu gerçekleĢtiğinde, “Gerçekler Öldürücüdür-Villiam
Cooper” kitabının eklerindeki „Siyonist Protokolleri„ gereğince,
onlar ancak huzurlu bir uykuyu, artık ihtiyaç duymayacakları,
Dünyâ‟daki bütün masonların kafalarını keserek uyuyacaklardır.
„Ey emellerini müstevlîlerin emelleri ile tevhîd edenler‟! Bu
katkılarınızla Ģimdiden gurur duyabilirsiniz!
Ama ben, bütün bunlara muvaffak olacaklarına ihtimal
vermiyorum. Bu nedenle, Masonlarımız ve hattâ lionlarımızΩ da
Türkiyemiz‟in ve Dünyâ‟nın nîmetlerinden en üst düzeyde
yararlanarak ulvî menfaatperest yaĢamlarını sürdürebilmek için
Dünyâ
Kırâliyetçileri‟ne
olan
bağlılıklarını
rahatça
sürdürebilirler… Diğer taraftan, “Ben de Müslümanım” diyen
gâfil kardeĢlerimiz de gafletlerinin karĢılığını eninde sonunda
elbette göreceklerdir.


Son Yüzyılın En Büyük Ġtirafları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberiumturk.com/m/?id=8044, En Son EriĢim Târihi: 29.12.2013.

. Apokalips'in Atlıları "Gizli Örgütler ve Yeni Dünya Düzeni", Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=69711, En Son EriĢim Târihi: 29.12.2013.
Ω
Lion Nedir?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://blions.tripod.com/lionnedir.htm, En Son EriĢim Târihi: 29.12.2013.
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Nitekim "Bir eli yağda, bir eli balda” olanların dört gözle
bekledikleri o zamlar geliyor... Bu zamlar gâfil Müslüman
kardeĢlerimize elbette biraz dokunacaktır. Ama „emellerini
müstevlîlerin emelleri ile tevhîd edenler‟in, bunda da yine hayal
kırıklığına uğrayacaklarını Ģimdiden söyleyebilirim. Nasıl mı?
Be kardeĢim! Gâfil dediysek, îmansız da demedik ya!
Bu kardeĢlerimiz, zerre kadar îmanlarıyla bile, 2014 yılına
Türkiye‟yi BaĢbakansız sokmak için, her türlü kânunsuzlukları
göze alarak, ABD‟nin rızâsı doğrultusunda birer çete olarak
çalıĢan ve „emellerini müstevlîlerin emelleri ile tevhîd edenler‟e
göre, GüneĢ gibidirler. Bu nedenle onlar, bu sıralarda yolu
gözlenen % 10-15 arasındaki zamların kimler yüzünden nasıl
geldiğini elbette göreceklerdir.
Herkes, bedenen veyâ fikren ya da vicdânen, niyeti
doğrultusunda ektiği tohuma göre, ürün alacaktır. Çünkü bu
Dünyâ hayâtında asıl amaç, insanların ektikleri tohuma göre
sağlanan / sağlanacak olan ürünün kalitesine, zehirli ya da faydalı
oluĢuna iliĢkin olarak, sınav (ürün) belgelerinin verilmesidir.
Ama bin bir imkânın ve nîmetlerin dört bir koldan hesapsız
gibi yağdığı Dünyâ‟nın Ģu cici ve güneĢli hayat kokan günlerini
yaĢarken, bunların sona erebileceğini akıllarımıza getiremiyor, bu
gerçeği düĢünüp kabul edecek vakti ve idrâki bulamıyoruz.
Sâhi! Gaflet Uykusu denilen Ģey, yoksa bu değil mi?
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30.12.2013 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Değerli ArkadaĢım!
Bu söylediğin hatâlara katılmamak mümkün değil...
„Hatâ yapmayacağım‟ demek, bir çeĢit üstü örtülü
„çalıĢmayacağım, iĢ yapmayacağım‟ demek gibidir. ÇalıĢılan her
yerde hatâdan kurtulmak mümkün değildir. Ġdeali, elbette her
Ģeyin hatâsız olması…
Hâl böyle olunca asıl önemli olan, iyi niyetle çalıĢırken,
farkına varılan hatâları küçümsemek ve hatâda israr etmektir. Ya
da daha kötüsü meselâ, 'Savcının militan gibi bildiri dağıtması© ya
da baĢka bir savcının elindeki dosya hakkında savcılığını iĢleterek
karar verecek yerde böyle yapmayıp, 'dosyayı Pensilvanya'daki
din hocasına göndererek bunun hakkında ne karar vereyimµ‟ diye
sorması gibi iĢlerdir. Ya da bir baĢkasının çalıĢırken kânunsuz
olduğunu bile bile bir iĢe devam etmesidir.

©

Objektif BakıĢ., Savcı AkkaĢ neden bildiri dağıttı?, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi: http://www.objektifbakis.com/anadolu/savci-akkas-neden-bildiri-dagitti631389.html, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
µ
. ntvmsnbc, ġahin: Dosyayı Pensilvanya'ya gönderdi, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi: http://www.ntvmsnbc.com/id/25488732, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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Böyle
durumlarda
ayrıca
düĢmanlar
birleĢip
Memleketimiz‟i sömürgeleĢtirmek için harekete geçtiklerinde 
yapılan idârî hatâlar, ancak teferruat olur:
Bu söylediğin hatâlara dıĢ görünüĢ îtibârıyla katılmamak
mümkün değil... ĠĢin iç yüzünde çok daha bilmediklerimizin
olduğunu, esasta, bütün bunların temelinde ABD'nin,
memleketimizi kontrol etme gücünün, elinden alınmasının rolü
olduğunu düĢünüyorum.
Bir notunda “AteĢ olmayan yerde duman
demiĢtin… Ben artık Ģuna inanmaya baĢladım:

olmaz.‟

AĢağıdaki bilgileri de göz önüne aldığımızda, ABD ile
Ġngiltere‟nin, Ġnönü dönemindeki Türkiye‟yi arzûladıkları
anlaĢıyor.
1- “Türkiye‟nin ġubat 1948‟de 705 000 dolar olan döviz
varlığı, Mayıs 1950‟de EKSĠ 12 milyon dolara; 1946‟da 214 ton
olan altın varlığı, 1949 sonunda 123 tona inmiĢtir. Ülkenin
dağarcığında yeterince altın ve döviz bulunmasına karĢı,
Amerika‟dan borç alarak ülkeyi Amerikan güdümüne sokması
gerçeğine bakarak, Ġsmet Ġnönü dönemindeki bu acı durumu çok
iyi düĢünmeli…
2- David Rockefeller‟in söylediklerinden haberdar isek¥,
ABD ve dıĢ güçlerin, 27 Aralık 1013‟deki darbe teĢebbüsünü


Haber10, Türkiye‟ye ihanet operasyonu!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ, En Son EriĢim Târihi:
30.12.2013..

Haber10, Operasyonun arkasından çuvalcı paĢa çıktı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/amerika/haber/1111712-operasyonun-arkasindan-cuvalcipasa-cikti, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

.TOGEÇ, ABD Türk eğitim sistemini nasıl ele geçirdi? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi: http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=4049, En
Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
¥
David Rockefeller, Son Yüzyılın En Büyük Ġtirafları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi: http://www.haberiumturk.com/m/?id=8044, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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desteklemeleri, Ġnönü döneminde verilen tâvizleri geri almak için,
aynı çevreler uğraĢıyorlar demek mantıklı değil mi?
3- Türk Millî Ġstihbarat elemanlarının maaĢlarının Ġnönü
devrinde ABD tarafından verildiği ve ülkenin onlara teslim
edilmiĢ olduğu artık gizli değildir. Bu gerçekle birlikte David
Rockefeller‟in, “Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında
tutuyoruz, aksi halde terör olaylarını devreye sokuyoruz” ve de
“Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre iĢçi
olarak çalıĢacaklar, bizim gibi geliĢmiĢ halklar da bunların
üstünde bir hiyerarĢi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu
sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dıĢında bütün
bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını
doyurabilecekleri bir maaĢ karĢılığında, bütün yıl boyunca
haftanın altı günü çalıĢacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az
bir kısmını çalıĢmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk
ve eğlenceyle geçirecekler.”
Ģeklindeki emelleri, eğer birer dumansa, bunların ateĢlerini de
düĢünmek zorunda değil miyiz? Bu durumda Ģimdi karĢımıza,
senin yukarıda sıraladıkların hatâlardan daha çok, Türkiye
Gemisi‟ni batırma çalıĢmaları gerçeği ortaya çıkıyor.
Bir de Ģu var ki, çalıĢmayan insan hatâ yapmaz. Asıl önemli
olan vatanseverlik, iyi niyetle Kültürel bazda çalıĢmaktır. Bunlar
olunca hatâlar her zaman düzeltilebilir.
ġimdiye kadar 10-11 yıldır özellikle hep BaĢbakan‟ı
izledim. Artık Ģu birkaç aydan beri hizmet ve niyetlerinde samîmi
olduğuna kanaat getirmiĢ durumdayım. Bu demek değildir ki, ben


Kaçar, A., MĠT MOSSAD ĠliĢkilerinden Hakan Fidan‟a, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi: http://www.gencbirikim.net/mit-mossad-iliskilerinden-hakan-fidana-2/,
En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.

Haber10, Operasyonun arkasından çuvalcı paĢa çıktı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/amerika/haber/1111712-operasyonun-arkasindan-cuvalcipasa-cikti, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

.Haber10, Erdoğan nasıl diktatör oldu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/463927/#.UsP-M1w5nmQ, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
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bir AKP‟li gibi particilik yapacağım. ġu aĢamada söz konusu
hatâlar değil, Vatanımız‟dır. Çünkü düĢmanlar, Ģu sırada eski
oyunlarını tekrar uygulamaya koymuĢlardır. Mehmet Barlas da
aynı fikirde... Barlasın, bu dediklerini de dikkate almak
zorundayız. Barlas:
“Ama Ģunu da çok iyi biliyorum.” diyor ve ekliyor:
„Aynı oyunu sürekli tezgâhlayanların dertleri daha temiz bir
Türkiye değil...”
"Son 28 ġubat darbesindeki soygunların hesabı sorulacak"
denilince, tüyleri diken diken olanların, Ģimdi de yolsuzluk
dosyalarına sarılıp Erdoğan'ı hedef aldığını görmemek için görme
özürlü olmak gerekir.‟
Barlas Ģöyle devam ediyor:
„Ne güzel değil mi? Tribünde oturup "Bu defa da Erdoğan'ı
yiyebilecekler mi" diye seyredeceksiniz. Hatta okyanus ötesinden
beddualar da göndereceksiniz yurdunuza... Körüklenen ekonomik
ve siyasi krizlerle ruhunuz serinleyecek.‟
„Bunlara Kemal Tahir "Sapı-silikler" derdi. Kısacası bu
defa Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğizΩ…‟
Ġnönü devrinde verilen „ballı böreği‟ tekrar elde etmek için,
ABD
büyükelçisinin
“Bir
imparatorluğun
çöküĢünü

izliyorsunuz ” sözünün gerçeklemesine katkı sağlamaya
çalıĢanları anlamak mümkün değil…


Haber10, Türkiye‟ye ihanet operasyonu!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ, En Son EriĢim Târihi:
30.12.2013..
Ω
Barlas, M., Fethullah Gülen sapı silik, Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz!, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi: http://t24.com.tr/haber/mehmet-barlas-fethullah-gulen-sapi-silikerdogani-yedirmeyecegiz/246797, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.

Melik, A., Gestapo talebi! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://cadde.milliyet.com.tr/2012/08/12/YazarDetay/1811063/Gestapo_talebi_,
En
Son
EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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Bir devlet düĢününüz:
- Bir takım savcıların 2 senedir tâkip ettikleri dosyalar,
baĢsavcıdan gizli tutulsun,
- Bir takım polislerin faaliyetleri üstlerinden habersiz olsun,
- Efendim, bir takım kayıp süsü verdikleri para basma
makinelerini bir yerlere yerleĢtirerek, devleti tökezletecek
senaryolar hazırlansın ve benzerleri...
- Ya da birbiri ile hiç ilgisi olmayan üç ayrı dosyayı bir
günde âmirlerinin haberleri olmadan uygulamaya koysunlar.
Bu olanları da vâli, müdürleri ve Cûmhuriyet BaĢsavcısı,
sabah gazetelerden öğrensin… Ve de, bu Memlekete çalıĢıyorlar
diye de, bu Milletin paraları bunlara maaĢ olarak ödensin… Oh!
Gel keyfim gel… Bu nedir, anlaĢılır gibi değil?
„Bu devleti hep ajanlar mı yönetiyor‟ diye, insan sormadan
edemiyor! Neden bunlar?
BaĢta ABD ve Ġngiltere olmak üzere, her yabancı devletin
aklında 1950‟den önceki „Türkiye Yağlı Böreği‟ var da onun
için… Yine bu uygulamaya dönülsün istiyorlar…
Bir zamanlar, Kamuran Ġnan Bey‟in söylediği, “Bu
Memlekette 200 000 hâin var” sözüne göre, bunların sayısı bugün
belki 1 000 000‟u da aĢmıĢtır.
Bunlar yanında senin yukarıda sıraladıkların, devede
kulak… Memleket elden gidiyor, bizleri hâlâ bunlarla
oyalıyorlarµ. Bu iki yüz bin ya da bir milyon hâin, yine senden
benden iyi durumdalar, bunu unutma!

µ

. Aydoğan, M., Türkiye'de “Hain” Neden Çok, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi:
http://www.milliiradebildirisi.org/index.php/template/menu-types/metinaydogan/mib/turkiye-de-hain-neden-cok-metin-aydogan.html, En Son EriĢim Târihi:
30.12.2013.
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Bak, dolar nereye fırladı?
Bu olaylar nedeniyle bir haftada, belediyelerle toplam
yatırım bütçesi 40 milyar dolar olan, Memleketimiz‟in zararı,
29.12.2013 îtibârıyla, Gezi olaylarıyla birlikte, yaklaĢık 10 gün
içinde 115-120 milyar doları aĢtı96, kiĢi baĢına yaklaĢık 500 dolar
ek geldi. Zamlar tekrar sökün etmeye baĢladı. Sonunda da biz
yine hükümeti, zamlar nedeniyle, suçlama alıĢkanlığımıza yakında
baĢlarız. Ġnsafsızlığın bir kanadı da burada yatıyor.
Büyük resme bakıp, ileriyi görmeli! Aksi halde son
piĢmanlık para etmeyebilir...

96

Temiz, M., Facebook Notu II- Dünyâ Kırâliyetçileri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi: http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20II%20Dünyâ%20Kırâliyetçileri.docx YA DA
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20II-%20Dünyâ%20Kırâliyetçileri.pdf,
En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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03.01.2014 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Özler:
Tabiatın bahçesinde nerde görülmüĢtür ki,
onun bağrındaki bir sahâ yalnızca bir renk çiçeklerle dolu olsun?
Ama o sahâya gider, kendi cibilliyetini kullanarak,
beğenmediğin çiçekleri yolarak o çiçek tarlasını tek renge
indirgersen, ondan sonra da tarlayı dünyânın yalnızca en üstün
tarlası olarak sunmaya kalkarsan… Ve de bütün insanları yalnızca bu
çiçekleri koklamaya zorlarsan, îtiraz edip baĢka renklerde çiçek dikmek isteyenleri
defterden silip, o civâra yaklaĢtırmazsan ya da onları dıĢlarsan, bunun adı da insanlık olacak ha!

“Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her Ģey, olay
ya da durumun gerçeğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar olduğu
görülür.”
“Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:”
“Ġslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların
her birinde, ilgili Ģey, olay ya da durumun gerçeğiyle üst üste çakıĢması esastır97.”

ArkadaĢım!
Söylediğim bir kaĢ görüĢüme hemen delil istiyorsun!
Bizler nedense, bâzı noktalarda iğnenin ipliğine kadar, delil
isteme heveslisiyiz ama bâzen de iĢimize gelmediğinde maalesef
bu tarafımızı unutuyoruz. Bu Facebook gibi sayfaların delillerle
97

Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%
8EMAN%20VE%20GER%C3%87EK.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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konuĢulmasına uygun ve müsait olmadığı açık... Üstelik „boĢ-dolu
bardak‟ sözünü o resimdekiler için kullanmamıĢtım. Her neyse…
Facebook gibi sayfalar daha çok, görüldüğü gibi genel
anlamda bir fikir alıĢ-veriĢinin yapıldığı yerler gibi geliyor bana...
Yanılıyorsam söyle, bu konuda senin pratiğin daha fazla… Ben,
yeni yeni giriyorum bu sayfalara ama benim için pek faydalı
olacağını da sanmıyorum, buralarda böyle vakit öldürmenin... Bu
sayfalar, benim için daha çok arkadaĢlarla hâl, hatır sorma ve eski
hâtıra ve dostlukları anma açısından faydalı gibi geliyor, bana…
Bak! Seninle bu sayfa sâyesinde buluĢabilmiĢtim. ġimdi de
koskoca eski lise yıllarından, ideolojiye bulaĢmamıĢ, bir kiĢi
olarak ancak seninle konuĢabiliyor, az çok birbirimizi
anlayabiliyoruz.
Esas olan da zâten konuĢabilmek, dıĢlama yapmadan fikir–
alıĢ veriĢi yapabilmektir. Ama Ģu orta öğretimden bir kiĢi daha
göster desen, gösteremem. Kiminle karĢılaĢsam, yalnızca siyahbeyaz içine sıkıĢmıĢ durumda… Bu ideolojik yapı içinde
insanlığın, belli belirsiz bir köĢeye sıkıĢtırılmıĢ olduğunu
göremiyorum.
Anahtarı aç, bendensin, benim gibi düĢüneceksin, benim
beğendiğimi beğeneceksin, benim arkadaĢımsın, senden iyisi
yok…
Anahtarı kapa, benim gibi düĢünmüyorsun, benim
beğendiğimi beğenmiyorsun, benim arkadaĢım olmaktan çık,
benden değilsin, senden kötüsü yok… ĠliĢkiler, selâmlaĢmalar,
hal-hatırlar berhava…
Seni istisnâ ederek söylüyorum, Facebook‟ta iliĢki
kurduğum çok sevindiğim arkadaĢ ve tanıdıkların ben de bıraktığı
özet sonuç, bu…
ġu anda aklıma geldi:
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Bir zamanlar, beni kabul et diyerek aynı sayfada, yalnızca
adını görmekten bile sevinç duyduğum arkadaĢın adını, merak
edip tekrar baktığımda, gördüm ki ayrılmıĢ… Birkaç arkadaĢ için
bu durumla karĢılaĢtım. Ve de, insanız ya, fikri, görüĢü ne olursa
olsun, verdiğim değerin karĢılığının uçup gittiğini görünce,
açıkçası, çok üzüldüm. Bir kahve fincanın 40 yıl hatırı vardır
demiyorlar mı?
ġimdi anlamıĢ durumdayım; bu sözün kıymeti, insanlığın
olduğu devirlerdeymiĢ, meğer… Bu söz, bugün artık geçerli
değil…
Tabiatın bahçesinde nerde görülmüĢtür ki, onun bağrındaki
bir sahâ yalnızca bir renk çiçeklerle dolu olsun? Ama o sahâya
gider, kendi cibilliyetini kullanarak, beğenmediğin çiçekleri
yolarak o çiçek tarlasını tek renge indirgersen, ondan sonra da
tarlayı dünyânın yalnızca en üstün tarlası olarak sunmaya
kalkarsan… Ve de bütün insanları yalnızca bu çiçekleri
koklamaya zorlarsan, îtiraz edip baĢka renklerde çiçek dikmek
isteyenleri defterden silip, o civâra yaklaĢtırmazsan ya da onları
dıĢlarsan, bunun adı da insanlık olacak ha!
Facebook sâyesinde isimlerine ulaĢtığım o mâzinin o
mâsum yüzlü arkadaĢlarımdan bir kaçına ulaĢmanın sevincini
yaĢamıĢtım, o sıralar... Bugün ise, aç-kapa anahtarı kavramıyla,
az da olsa, onların birini bile kaybetmenin hayret ve hoĢ olmayan
tecrübesini yaĢıyorum. Ġnsanlık nerden nereye gelmiĢ? Ve de
kendime sordum, soruyorum, etin yenmez, derin giyilmez, niçin
yaĢıyoruz diye…
Belki, bir iki gün sonra da topraktaki böceklere yem olmaya
hazırlanacağız… Her birimizin kafatası, iĢte aĢağıda görüldüğü
gibi, biraz daha çürümeden kalabilir, belki, ama toprağa en fazla
direnen kuyruk sokumu kemiği olsa, ne yazar!
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Üç aĢağı-beĢ yukarı, kafatasımız

Değer mi yâni, Vatanımız‟a zararlı olan bu kadar tehlikeli
iĢlerde rol almaya… Enerjin varsa, hızını alamıyorsan, insanlığa
faydalı iĢler bul kendine… Bak Arakan‟da daha henüz gün yüzü
görecek masum kardeĢlerimize, resimde görüldüğü gibi, nasıl
zulmediyorlar? Bunları hiç düĢünüyor musun?

Bu yavrular, Dünyâya gelir gelmez hangi suçu iĢlemiĢler de
böyle bir sonuca uğruyorlar? Unutma onların baĢlarına gelen bu
felâketler, senin de denenmen için bir sınavdır. Kurtulamazsın!
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ĠĢte içte politik çekiĢmelerle yükünü artıracak yerde bu
kardeĢlerimizin dertlerini dert edin de ona göre, davran, Allâhü
Teâlâ‟nın huzûrundaki değerini artırmaya bak!
Var mı yanlıĢ düĢünüyorsun, diyen?
ġu Facebook iliĢkileri bana arkadaĢlıklar ve eski insanlıklar
konusunda çok Ģeyler öğretti… Demek ki, Kudret-i Îlâhi bunları
da bilmemi istemiĢ…
Onun için, bundan sonra da Facebook‟ta beğenimlerim
olursa da onlar hakkında delil toplama gibi bir iĢe giriĢeceğimi hiç
sanmıyorum. Çünkü, hiçbir kültürel referansa dayanmadan esen
rüzgârlara göre değiĢkenlik arzeden, herkesin daha çok da
ideoloji kokan atmosferi içinde benim gibilerin yeri olmadığına
inancım gittikçe çoğalıyor... Ġdeoloji kurbanları, en çok
tekrarladıkları bir sözün bile gereğini yapmaktan çok uzaktalar...
- Onlar, her fırsatta demokrasi derler ama fırsatı çıktığında
demokrasiyi falan unuturlar, antidemokrat olurlar; her fırsatta
insan hakları derler. Ama bu haklar da yalnızca kendi yandaĢları
ile sınırlı kalır.
Biri daha var.
- Her fırsatta özgürlük derler ama birbirlerini kontrol
ederler, birbirlerine ve hattâ baĢkalarına da (mahalle) baskısı
uygularlar, dayatmacılık yaparlar. Hattâ yeri geldiğinde, kendi
yandaĢlarını bile, iĢe yarıyor diye, öldürmekten çekinmediklerini
de gördük… Meselâ baskı konusuna, karĢılaĢtığım bir örnek
vereceğim:
Facebook‟ta bir hususta bir yorum yapmıĢtım. Hatırlarsınız
belki, bu yorumuma siz de bir yorum yapmıĢtınız. Aynı fikir de
olmadığımız halde, sizin yorumunuza saygı gösterip geçmiĢtim.
Benim yorumum için yakından tanıdığım bir baĢkası da
yorum yapmıĢtı ama bu yorum değil, âdetâ bir baskıydı. Ben de
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bir ültimatom etkisi yapmıĢtı, âdetâ… Bir taraftan da bana “âbi”
diyordu ama ifâde ve üslup bana çok ağır gelmiĢti, doğrusu…
„Hadi, onu da görmeyelim‟ dedim, belki „beni yabancı görmediği
için ağır kaçmıĢtır‟, deyip geçmiĢtim. Ama mesele o değil...
Mesele, bir taraftan özgürlükten yana olacaksın, bir taraftan bir
baĢkasını yalnızca kendin gibi düĢünmeye zorlayacaksın. Böyle
Ģey olur mu, hiç? Olmaz! Bu, ideoloji kurbanlarında ortak bir
özellik…
Benim toleransım geniĢ… Tabiatıyla, ben bunu mesele
yapmam, yapmadım zâten... Ama ideoloji konusundaki notumu da
vermedim değil… Ġdeolojinin o soğuk rüzgârını böylece ben de,
bir parça hissederek, payıma düĢeni almıĢ oldum.
- Vurgulamak istediğim, ideoloji kurbanları, genel olarak,
her fırsatta demokrasi derler, antidemokrat olurlar,
- Her fırsatta insan hakları derler ama bu haklar da yalnızca
kendi yandaĢları ile sınırlı kalır,
-Her fırsatta özgürlük derler ama birbirlerini kontrol ederler,
birbirlerine ve hattâ baĢkalarına da (mahalle) baskısı uygularlar,
dayatmacılık yaparlar, yerine göre daha da ileri gidip tehdit de
ederler.
- Hattâ daha kötüsü, yeri geldiğinde, iĢe yarıyor diye,
öldürerek kendi arkadaĢlarını bile bayrak yaparlar, kahraman îlan
ederler.
Sayın ArkadaĢım!
Bu hastalıkların temeli, ideoloji olup bu ideolojinin özelliği,
her Ģeyi aç-kapa anahtarına indirgemesidir. Beni üzen ve hizâya
getirecek olan o ifâdeyi aynen yazmak istemiyorum.
“Herkesi tekleĢtirmeye, herkese „benim gibi düĢün‟ demeye
kadar yoruma açık olan bu ifâde karĢısında, particilik yapmayı
sevmediğim için, bir yanlıĢ anlama olmasın diye, bir takım
açıklamalar için yine geri dönmek istedim, ama bunun acemisi
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olduğum için, Facebook‟ta bu sefer de o diyaloğun geçtiği yeri
bulamadım. Ġyi niyetimi görmen için açıklamaları aĢağıya aynen
alıyorum:
“Evet, KardeĢim!”
“Hatâmı anladım. Ġnsan çok özele inince hemen hatâlar da
sökün ediyor. Hiç de âdetim olmadığı halde mesajda, bir dalgınlık
eseri, BaĢbakan‟ın adını kullanarak konuyu özelleĢtirmiĢim.”
“DemiĢim ki:”
“Tayyip Bey‟i, kendi çapımda karınca kararınca, açıktan
açığa savunmak zorunda kalacağım. Görenler, partici diyecekler,
AKP‟li diyecekler… Desinler!”
“Ġnsan, içindeki duyguya göre oralı ya da buralıdır. Benim
içimdeki duygu, HAK‟tan yana olmaktır. ÇÜNKÜ BUNU
YAPMASAM BU NÎMETLERĠN HESÂBINI VEREMEYECEĞĠMĠ
DÜġÜNDÜM.”
“Ġkinci bir eksikliği de Ģimdi görüyorum:”
“Cümlede HAK kelimesi geçiyor. HAK kelimesi üzerine
açıklama yapmam gerektiğini Ģimdi anladım. BaĢbakan‟ın adı ile
HAK kelimesinin bir sözde bulunması, üstelik “savunmak zorunda
kalacağım” cümlesinin de daha önce geçmesi, okuyucuda
“TAYYĠP BEY‟ĠN HAKKINI SAVUNACAĞIM” gibi bir anlama
yol açabileceğini uyandırabilir.”
“Nitekim yazıdan, yanlıĢ bir anlama yol açtığı,
arkadaĢımızın, “Bu BaĢbakan‟ı nasıl savunursun. AnlamıĢ
değilim…” cümlesinden de anlaĢılıyor.” “Hâlbuki ben kim,
Tayyip Bey kim?”
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Herkes, ne yapıyorsa, savunmasını da yapar. KiĢileri
savunmak bana mı düĢtü? Sonra Ģunu bunu savunmak, ne
haddime?“
“Yazıda Tayyip Bey sözü geçmese idi, “BaĢbakan‟ı
savunmak” fikri belki ağırlık kazanmıĢ olabilirdi.”
“Bu da değil…”
“BaĢbakan‟ın haklarını savunmak da neden bana düĢsün ki,
sonra ne haddime?”
“ĠĢin ağırlık kısmı gele gele HAK kelimesine dayanıyor...
Zâten yukarıda HAK kelimesi üzerine açıklama yapmam
gerektiğini bu nedenle söylemiĢtim.”
“Mesajımda HAK kelimesi, “Ġnsan, içindeki duyguya göre
oralı ya da buralıdır. Benim içimdeki duygu, HAK‟tan yana
olmaktır. ÇÜNKÜ BUNU YAPMASAM BU NÎMETLERĠN
HESÂBINI VEREMEYECEĞĠMĠ DÜġÜNDÜM.”
cümlesinde geçmiĢtir.
“Önce „HAK‟ nedir? Bir bakalım:”
“HAKLAR (Gerçekler)
“Mutlak olarak değiĢmeyen Ģey ya da olaya gerçek denir.
Yâni gerçek, “Ģey ya da olayın bizzat kendisidir.”
Ġlâhiyat ilminde gerçeğin kaynağı Allah‟ın (CC)
Ģâhitliğidir. Bu bir kesin bilgidir. Elmalılı Hamdi Yazır‟ın
ifâdesiyle gerçek, Allah‟ın (CC) Ģâhitliğinde olan bilgidir ya da
hakkın (olayın doğruluğunun) kendine olan Ģâhitliğidir. Teorik



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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olarak, gerçek olan bir Ģey hiç değiĢmez. Evren‟in ilk
yaratılıĢında ne ise, Ģimdi de odur98.”
“Kültürümüz, çoğunlukla Ġslâm Dini ile iç içedir. Ġslâm
Dini, gerçeklere dayanır. Kur‟an bir gerçekler deryâsı ve her bir
kelimesi ise, sonsuz sayıda nehirler gibidir. Bu nedenle Dinimiz
ve Kültürümüz, din ve kültürler arasında insan fıtratına en uygun
olanıdır.”
“Ġslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de Hak
kelimesidir. Hak yerine Hakk olarak yazanlar da vardır Bu kelime
“harcanan emek” yerine de kullanılır. Çünkü Allâhü Teâlâ, bâzı
hallerde önem verdiği Ģeyleri, onlara kendi ismini vererek
belirtmektedir. Ġnsanların emekleri çok kıymetli olduğundan, onun
ismini „hak‟ olarak seçmiĢtir, tıpkı sıla-i rahîm kelimesinde
olduğu gibi...
Akrabâyı, eĢi dostu ziyâret anlamına gelen sıla-i rahîm‟deki
rahîm kelimesi de Er- Rahîm olarak Allah‟ın güzel isimlerinden
birisidir. Akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin değerini buradan
çıkarabilirsiniz. Nitekim akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin ömrü
bereketlendirdiğine iliĢkin hadisler vardır.”
„Hak kelimesi, “varlığı hiç değiĢmeden duran...”
anlamındadır ki, biz bunu Türkçe‟de “gerçek” diye tanımlıyoruz.
Bu nedenle gerçeklerin en yücesinin (Yüce Gerçeğin) Hak Teâlâ
olduğunu söylemiyor muyuz? “Varlığı hiç değiĢmeden duran...”
en yüce gerçeğin Allah (CC) olduğunu, burada bir bilgi, „ilmel
yakîn‟, olarak da böylece bir kere daha perçinlemiĢ (tahkîk etmiĢ)
oluyoruz.‟
„Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa

(SAV ) Efendimiz‟e îman edenler, gayba da îman etmiĢ olurlar.
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Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.docx, YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf,
En
Son
EriĢim Târihi: 01.01.2014.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Bakara Sûresi‟nin 2. ve 3. âyetlerinde “Onlar -o muttakîlergayba îman ederler99.” deniyor... Gayba îman, Ġslâm‟ın temel
esaslarından biridir.‟
„Gayb kelimesi, iki ayrı anlama gelmektedir:
Birincisi, hakkında hiçbir Ģey bilmediğimiz, yalnız Allah‟ın
(CC) malûmu olan haller, hâdiseler, âlemlerdir ki, bunlar îmana
konu değildirler. Îmana konu olan gayb, Kur‟an'ın haber verdiği
ve Peygamber Efendimiz (SAV)‟in hakkında açıklamalarda
bulunduğu gayb âlemidir. Biz Kur‟an'da delîli olan gayba îman
ediyoruz.‟
„En Yüce Gerçek (HAK) olan Allâhü Teâlâ‟nın Gayb
Âlemi‟nde yarattığı değiĢmeyen mânevî kânunlara da (YaratılmıĢ)
Ġkinci Mertebe‟den Gerçekler denebilir100.‟
„Bir de Gayb Âlemi‟ndeki bu mânevî kânunlara göre,
Evren‟de Meydana gelen, yerçekimi gibi kânunlar da vardır ki,
Ġslâm Kaynakları bu kânunlara Sünnetullah, günümüz bilim
adamları ise, Bilimsel Gerçekler (Bilimsel Gerçek Kânunlar)
diyorlar.‟ „Bilimsel Gerçekler‟e ulaĢmada izlenen Modern
Yöntem‟in:
a) Hüküm (Faraziye, Hipotez),
99

Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî
Yorumlara GiriĢ, Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın
Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve Öznel Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠL
MÎ%20YORUMLARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Hab
erlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En Son EriĢim
Târihi: 01.01.2014.
100
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠ
M.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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b) Deney (bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan iĢlem,
tecrübe)
c) Yorum
Ģeklinde 3 kademesi vardır. Bunları her tahsil yapan kimse bilir.‟
„Bu Yöntem‟de 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 saniye (s) kullanılır.
Tersinden söylemek gerekirse, bu birimlerle ölçülebilen
değer ve ortamlar bilimin inceleme konusu olan maddî ortamları
oluĢturur. Mânevî büyüklüklerin, bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbir
ile ölçülemeyeceği açıktır. Meselâ, kimse bana 1 Kg. sevgi tart
demez…‟ Gerçeğin temsiline gelince:
„Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre
Hocam‟ın tasvirine göre, Bilimsel Gerçek, her bir insanın çıplak
vücûduna, her bir bilim adamı da bir terziye benzetilebilir.‟
„O zaman böyle bir temsilde terzinin amacı nedir?‟
„Terzi öyle bir elbise dikmelidir ki, bu elbise sâhibinin
vücût yapısını en güzel ve anlamlı bir Ģekilde gösterebilsin
(dıĢarıdan bakanlara aktarabilsin).‟
„Birçok terzinin her birinin bir insan için bir elbise diktiğini
düĢününüz... Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak
dikilen bu elbiselerin hiç biri, Ģüphesiz birbirinin tıpatıp aynısı
değildir. Bunların içinde yalnız biri, o insanın vücût yapısını daha
güzel ve daha anlamlı bir Ģekilde gösterecek, mevcutların bu en
kalitelisine göre, diğer elbiseler de birbirlerinden az çok farklı
kalitede olacaklardır.‟
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„Bilim adamlarının gerçeklere yaklaĢma tarzları için
yaptıkları çalıĢmaların sonuçları da iĢte, bu benzetmede olduğu
gibi, terzilerin insan vücûdunun yapısını daha güzel ve daha
anlamlı bir Ģekilde göstermek için, diktikleri elbiseler gibidir.
Hiçbir terzinin insanın vücût yapısını mutlak güzelliği ile
gösterememesi gibi, bilim adamları da Evren‟deki gerçek olaylara
eksiksiz olarak yaklaĢamazlar, ancak sonuçlara birer hatâ payı ile
ulaĢırlar.‟
„Bu sebeple bilim sonuçları, zamanla değiĢirler, gittikçe
gerçeğe yaklaĢabilirler. Meselâ bir araĢtırma sonucunun geçeği
eksiksiz olarak yansıttığını düĢünelim. ĠĢte o zaman elbise ile
insanın vücûdu arasında da hiçbir fark yok demektir ki, sonuçta,
bu kabul, bilim sonucu ile gerçek tamı tamına üst üste uyuĢmuĢ
(çakıĢmıĢ) anlamını verir. Fakat burada dile getirdiğimiz bu
yaklaĢım ancak ideal bir yaklaĢımdır.‟
Ġslâmî verilerle bilimin farkı ise Ģudur:
„Ġslâm Dini‟nin değiĢmez verilerine (gerçeklere), zamanı
geldiğinde, bilimle ispatlarının yapılmasıyla ya da Modern
Yöntemlerle
deneme
ve
yanılma
yoluyla
ancak
yaklaĢılabilmektedir. Nitekim bilimin bilgi ve mesajlarının günü
geldiğinde bulunan derece derece olgunlaĢmıĢ sonuçlarının, Üstün
Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz‟le gittikçe daha çok
uyuĢması bu yüzdendir.‟
„Bunun sebebi Ģudur:‟
„Ġslâmî verilerle bilim arasındaki fark, Ġslâmî verilerin din
kurumuyla peĢin olarak söylenmiĢ olması, bilimin ise bu
gerçeklere zaman ilerledikçe, bilimle ya da bilimsel Modern
Yöntemler kullanılarak deneme-yanılma yoluyla, yaklaĢmasıdır.
Zaman geçtikçe, bilimdeki geliĢmeler ilerledikçe her defâsında
bulunan bilim sonuçlarının Ġslâmî öğreti ve bilgilerin sonuçlarıyla
gittikçe uyuĢtuğunu görmemiz, bu görüĢümüzü haklı
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çıkarmaktadır. Buna, “Onlara ufuklarda ve nefislerinde
âyetlerimizin gerçek olduğunu göstereceğiz (Fussilet Sûresi, âyet
53. ).“ âyeti iĢâret etmektedir.‟
Dinî Gerçekler Ve Bilimin Sonuçları:
„Bundan önce dinî verilerle bilim arasındaki farkın, dinî
verilerin din kurumuyla peĢin olarak söylenmiĢ olduğu, bilimin ise
bu gerçeklere zaman ilerledikçe bilim yoluyla ya da bilimsel
olarak deneme-yanılma yoluyla yaklaĢabildiği söylenmiĢti.‟
„En anlaĢılabilir bir örnek vermek gerekirse aĢağıdaki
örneği verebiliriz:‟
“Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin
nedeni nedir? dendiğinde, bu soruya her bir Müslüman‟ın vereceği
cevap, Ģüphesiz domuz etinin Ġslâm Dini‟nde haram olmasıdır. 14
Yüzyıl önce Müslümanlar, domuz etinin yenmesine dinî bir emre
uyarak sâdece “haram” olarak îman etmiĢler ve bu yüzden domuz
eti yememiĢler ve de yemiyorlar.”
“Bugün tıp ilmi domuz etinin, sağlığa uygun olmadığını
bilimsel olarak bulmuĢtur. Tıbbî metotlarla bilimsel olarak
bulunan sonuç Ģudur:”
“Domuz eti yendiğinde, insanın döllenmiĢ hücrelerindeki E
vitaminini yok etmekte, döllenmiĢ hücre geliĢememektedir. Domuz
eti yiyenlerin kısırlaĢmalarının sebebi budur.” “Domuz eti yiyen
Avrupalıların gittikçe kısırlaĢmasını görmüyor musunuz?”
“Kültürümüz‟de eĢini kıskanma konusu da çok önemlidir.
Domuz eti yiyenlerin eĢlerini kıskanmadıkları da bugün biliniyor
ama bilim bu sonucu henüz elde etmiĢ değildir. Nitekim
Peygamber (SAV) Efendimiz, eĢlerin kıskanılması konusunda, Ģu
anlama gelecek bir hadis nakletmiĢlerdir:”
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“EĢin kıskanılması konusunda sizlerin en kıskanç olanınız
benim, benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
“(benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır) cümlesini
iyi anlamalı: Bunu, eĢlerini kıskanmayan Müslümanların adına
Allâhü Teâlâ‟nın kıskanması Ģeklinde anlamalıdır.”
“Dolayısıyla, domuz etinin yenmemesine dinî bir kural
olarak îman edenler, aynı zamanda domuz etinin sağlığa ve ruh
sağlığına yaptığı zararlardan da asırlardan beri korunmuĢ
oluyorlardı, bugün de korunuyorlar.”
“Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?”
“Domuz etinin zararlı olması bir gerçektir, bu hiç
değiĢmez. Domuz etinin zararlı olduğunu o zamanki Müslümanlar
bilmiyorlardı. Ama Allâhü Teâlâ bu gerçeği bildiği için, o asırda
Ġslâm Dini‟ni gönderirken, domuz etinin yenmemesini “haram”
Ģeklinde bir dinî kural olarak sunmuĢtur.”
“Domuz eti örneğinden giderek Ģu sonuca varırız:”
“Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her Ģey, olay ya da
durumun gerçeğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir
zarar olduğu görülür.”
“Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:”
“Ġslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların her birinde,
ilgili Ģey, olay ya da durumun gerçeğiyle üst üste çakıĢması
esastır101.”
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Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%
8EMAN%20VE%20GER%C3%87EK.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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Sonuç:
“HAK=GERÇEK” demektir.”
“KardeĢim üzülmesin!
Dikkatsizliğim yüzünden yazımdaki çapraĢıklık kafasını
karıĢtırmıĢ…” “ġunu demek istiyorum:”
“Kim olursa olsun, kiĢiler dâhil, bu BaĢbakan Tayyip Bey
de olabilir, ben, karınca kararınca, haddimi de aĢmadan, her Ģey
ve durum ile ilgili HAK‟kı=GERÇEK‟i savunmayı
düĢünüyorum. HAK‟kın bana yüklediği bir mecbûriyet bu, o
kadar… Bunda bir olağan üstünlük de yok... Bu benim gibi
herkesin zâten görevi…”
Sayın ArkadaĢım! Birkaç söz yazayım derken, herhâlde
olanların etkisinden olacak, biraz uzatıp, vaktini aldım, af
edersin… Esenlikle kal…
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01.01.2014 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
ArkadaĢım!
17-25
Aralık
2013
Operasyonu
Pilota
saldırı
102
operasyonudur . “Ey insanlıktan nasibini almamıĢ vicdansızlar!
Unutmayın ki hepimiz pilotuna saldırdığınız o uçaktayız .” Ya da
Kaptan‟ı sevmeyenler, Türkiye Gemisi'ni batırmaya çalıĢan dıĢ
güçlere destek veriyorlar. Gemi'nin tehlikede olduğunu
görmemek, gözü kapalı, aklı bağlı olarak gezmektir. Hâlbuki o
geminin içinde ben de varım, sen de varsın…
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17 Aralık soruĢturması veya 2013 Türkiye RüĢvet Skandalı, Eylül 2012 ve
ġubat 2013'teki bir dizi ihbarla baĢlayıp, 17 Aralık 2013 günü Cumhuriyet Savcısı Celal
Kara'nın gözaltı talimatları ve ilgili mahkemelerin arama kararlarının yerine getirilmesi ile
kamuoyunun duyduğu, Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali
ġube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleĢtirilen, aralarında iĢ adamları, bürokratlar,
banka müdürü, çeĢitli düzeyde kamu görevlileri ve 61. Türkiye Hükûmeti kabine üyesi dört
bakan ile üç bakan çocuğunun olduğu kiĢiler hakkında "rüĢvet, görevi kötüye kullanma,
ihaleye fesat karıĢtırma ve kaçakçılık" suçlarını iĢledikleri iddiasıyla yürütülen soruĢturmada
16 Ocak 2014 tarihli HSYK kararı ile soruĢturmayı baĢlatan Cumhuriyet Savcısı Celal
Kara'nın görev yeri değiĢtirilmiĢ olduğundan, soruĢturma diğer savcılar tarafından yürütüldü.
https://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aral%C4%B1k_yolsuzluk_ve_r%C3%BC%C5%9Fvet_soru
%C5%9Fturmas%C4%B1

. Haber10, Kuzu: BaĢbakan'a 2 bin kiĢilik bir rapor verildi, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1111716-kuzu-basbakana-2-bin-kisilik-birrapor-verildi, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

Haber10, Operasyonun arkasından çuvalcı paĢa çıktı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.haber7.com/amerika/haber/1111712-operasyonun-arkasindan-cuvalcipasa-cikti, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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Bir kiĢiden kurtulacağız derken, Vatanımız‟dan da mı
olalım, tutsak mı olalım, yâni... Aynı zamanda bu, bir vicdan
iĢidir de... Ben vicdansız da olamam103!
Güzel söz gibi olanı104 var mı?
Güzel söz söylemek doğruyu söylemek demektir. Doğrular
ise, Kültürümüz‟ün (Dinimiz‟in) içindedir. Bunları bilenlerin
Halka, karınca kararınca, bildirmesi gerekiyor. Allah (CC) kötü
sözü dalsız, köksüz bir ağaca, güzel ve doğru sözü ise meyve veren
bir ağaca benzetiyor:
“Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi?
(Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç
gibidir. Bu ağaç Rab‟binin izniyle her zaman meyvesini verir.
Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misal getirir. Kötü bir sözün
durumu da; yerden koparılmıĢ, ayakta durma imkânı olamayan
kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah îman edenleri hem dünyâ
hayâtında hem de Âhiret‟te sâbit bir sözle sağlamlaĢtırır-Ġbrahim,
24-27”.
ArkadaĢlarımız, dostlarımız beğenmeseler bile, biz doğru
söylemekten uzak duramayız. Çünkü Üstün Ġslâmî Ve Altın


Temiz, M., Son PiĢmanlık Para Etmeyebilir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20III%20Son%20PiĢmanlık%20Para%20Etmeyebilir.pdf, En Son EriĢim Târihi: 03.01.2014.
103
Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam
Korkulacak Durum, Yoksa SavaĢ mı Olacak? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM
.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM
.docx, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
104
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 30.12.2013.

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

Diyânet ĠĢleri BaĢkanlığı, Güzel Sözün BarıĢ ve Huzura Katkısı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi: http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/guzel-sozun-baris-ve-huzurakatkisi/5913, En Son EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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Kültürel Ölçülerimize göre Âhiret'te insana, bu aklı nerelerde
kullandın diye soracaklar105...
Dilin kemiği yok ama sorumluluğu çoktur. Onun için,
bâzıları gibi, olayları haddinden fazla abartarak değil de, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün ve içimizin sesine göre değerlendirerek, güzel
gördüklerimizi, ölçülerimizin gereği nedeniyle, duyurmak
zorundayız. Bir faydamız olursa, o da bizim için yeter... Böyle bir
beklentimiz olmasa inanınız bu açıklamalar için, bir sâniyemizi
bile harcamayız! Herkesin de sanıyorum, gayretlerinden böyle bir
beklentisi vardır.
Ancak „at gözlükleriyle bakanlar‟ ya da olayları yalnızca
dar „siyah-beyaz veyâ aç-kapa anahtarı kavramı‟ içinde
değerlendiren ideoloji saplantıları, fikirlerimizi gerçeklere
dayanarak açıkladığımızdan gâfil oldukları için, bizleri politika
yapmakla suçluyorlar.
Ama olsun, „herkes anladığı kadarını bilebildiği‟ için,
bizler hak bildiğimiz yolda yürürüz. Bir gün, Ģu güzelce
beslediğim, vücûdumun yarın toprağa uzanacağını, böcekler
tarafından parçalanarak onun da toprağa karıĢacağını bilerek hak
bildiğimiz yoldan ayrılmamaya çalıĢıyoruz. Herkes de aynısını
söyler, „doğru bildiğim yoldan ayrılmıyorum‟ diye…
Ama unutmayınız ki doğru tektir, o da Üstün Ġslâmî Ve
Altın Kültürel Ölçülerimiz‟dir. Elhamdülillah, çokbilmiĢ bir insan
olmadığım halde, Allah‟a (CC) Ģükür, bir takım hoca ve din adamı
geçinenler bile, acâyip hırslar peĢinde koĢarken, ne derece
yanlıĢlıklar içine gömüldüklerini göremeyecek, hattâ yabancı
ajanlarla berâber çalıĢtıklarını bile ibretle seyredemeyecek kadar
da aptal değilim.
Bir cemaat, yalnız kendi cemaatinin doğru yolda olduğu
kabulü üzerine eğitilecek (motive edilecek) olursa, bu bir
aĢırılıktır. Bu böyle devam ede ede, sonunda o cemaat mensupları,
öyle bir algıya kapılırlar ki, diğer cemaat ve kiĢiler onlara göre
105

Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 30.12.2013.
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artık yoldan çıkmıĢtır ya da tam doğru yolda değildir. Hâlbuki bir
cemaatin en kıymetli bireyi kendini, ehl-i sünnet yolundaki bütün
cemaatlerin her bir bireyinden, daha aĢağı görenidir.
DüĢmanlarla mücâdeleye savaĢ denir. SavaĢ bir tarafı
keskin olan bir kılıç gibidir. SavaĢ ânında, kılıcın keskin tarafının
kime karĢı sallanacağı, bellidir.
Müslümanlar arasındaki sürtüĢmelerin adı, fitnedir. Fitne,
iki tarafı da keskin olan, bir kılıç gibidir. Bu kılıĢ kime rastlarsa,
haklı-haksız demeden, her tarafı kırar geçirir. Küçük hesaplara
bakarak fitneyi desteklemek, onlara meyletmek, tehlikelidir.
Fitneler, yapılan günahların kabından taĢması anlamındadır.
Onun için böyle anlarda en akıllıca iĢ, tövbe ve istiğfarla meĢgul
olup, fitneye karıĢanlara ve fitneye karıĢmamak için duâ etmektir.
Peygamber (SAV) Efendimiz, Fitne anlarında dağ baĢlarını,
köyleri tavsiye ediyor... Bunun dıĢındaki yollar, artık kapanmıĢ
durumdadır. Ġstiğfar kapısının kapanacağı an da ölüm anlarının
(sarhoĢluğunun) görüldüğü andır.
Fitnenin tehlikelerini bilen eski din adamları, fitnenin
yayılmamasına çok önem vermiĢlerdir. Emevî Devri‟nde örneğin,
hâlife, birlikte olduğu, hanımın yanından kalkıp yıkanmadan
doğru câmiye gidip Cumâ namazını kıldırdığı, bu durumu devrin
âlimleri bildikleri halde, fitne uyanmasın diye, bunun Halk
tarafından bilinmesini önlemiĢlerdir. Neden? Fitne daha beter de
ondan? Onun için Peygamberimiz (SAV) bizleri, fitne konusunda
çok uyarmıĢtır.
KiĢilik bazında bir kimsenin kendini baĢkalarından üstün
görmesi de, kendisi için bir fitnedir. KiĢinin kendi nefsini
Firavun‟un nefsinden yüz bin kat daha aĢağıda görmesi,
tasavvufun ilk prensiplerindendir.


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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ġu sıralarda Millet ve Memleketimiz, içten ve dıĢtan gelen
çok Ģiddetli bir fitne çukuru içinde bocalamaktadır. DıĢ
düĢmanlar, satılmıĢlar, hâinler konumuzun dıĢındadırlar. Onlar
zâten olacakların içindedirler.
Bunların dıĢındakiler de câhilce davranıĢlara girerlerse, o
zaman vay hâlimize!
Allâhü Teâlâ, yalan konuĢmaktan men ediyor ve Hucûrat
Sûresi‟nin 49. Âyeti‟nde, „Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın
bir kısmı günahtır.‟ diyor.
Yalanlara sapar106, zandan sakınmazsak ne olur? Olan olur,
o kadar:
„Bana dokunmayan yılan‟ bakarsın ki, hepimize dokunmaya
baĢlar, Allah (CC) korusun! Dikkat edilmiĢ ise görülür ki, her
yazımda, her sözümde mâkul, söz, davranıĢ ve ölçülere vurgu
yapmaya, aĢırılıklardan kaçınmaya çalıĢıyorum.
Son aylarda geliĢen Taksim Gezi Olayları‟nın, Dershâne,
Bedduâ, en son Ģu rüĢvet ve benzeri olayların, benim açımdan
önemli olan, bir anlamı vardır:
Kim olursa olsun ama dikkat ediniz kim olursa olsun, bu
olaylarla uzaktan ya da yakından iliĢkisi olan herkes, örneğin ben,
sen ve benzerleri, EĢsiz Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün esas
müeyyideleri (prensipleri) referanslığında, Allah (CC) ve de
Halkımız karĢısında, kendi niyetiyle yüzleĢmektedir.
ĠĢte formülü:
Ġlgili KiĢinin Niyeti+ Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz+ Allah‟ın (CC) Siyâseti, SONUÇ: YüzleĢme
106

Temiz, M., Yalanın Bilimsel ve Mantıksal Formülü, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜ
LÜ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 03.11.2013.
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Maske düĢtüğünde, ölmeden veyâ Âhiret‟te, altından ya
çirkin bir yüz ya da güzel bir yüz çıkar / çıkacaktır.
Meselâ, benim maskem düĢtüğünde, altından nurlu bir
yüzümün çıkması için, daha Ģimdiden, gıybet, iftirâ haksız
suçlama ve kutuplaĢtırma yapmadan, Memleketimiz‟in zarar
görmemesi ve yanlıĢ yapanların uyanmaları için gayret ve duâ
ediyorum.
KiĢi kendi düĢüncesinin fonksiyonudur107.

107

Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 30.12.2013.
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04.011.2014 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Onun için Peygamberimiz (SAV),
"Ġdârecilerinize bedduâ etmeyiniz. Onun kötü olması,
sonuçta, bedduânız nedeniyle daha da kötüleĢerek, size daha da zararlı
olur. Onlara duâ ediniz ki, duânız kabul olursa, onun iyiliği de, benzer Ģekilde,
size daha da fayda sağlar." Ģeklinde bizleri uyarmıĢtır.
Fitne tutsaklığa kadar giderse, ne olacak? Allah (CC) korusun!

Pozitif ve Negatif Dalgalar
Beğenmesen bile, bizim inançlarımızda bedduâ değil, "Allah
(CC ) islâh etsin!” ya da “Allah (CC) hayrını versin." Ģeklinde
duâ yapılırdı.


Bugün ispat edilmiĢtir ki, eskilerimizin „iyi niyet‟ adını
verdikleri bu davranıĢ, pozitif düĢünce (pozitif dalga) kapsamı
içinde olup, baĢtan sona kadar hayır getirmektedir. Pozitif
düĢüncenin hepsinin faydalı olduğu bugün bilimsel olarak ispat
edilmiĢtir.
Onun için Peygamberimiz (SAV), "Ġdârecilerinize bedduâ
etmeyiniz. Onun kötü olması, sonuçta, bedduânız nedeniyle daha
da kötüleĢerek, size daha da zararlı olur. Onlara duâ ediniz ki,



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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duânız kabul olursa, onun iyiliği de, benzer Ģekilde, size daha da
fayda sağlar." Ģeklinde bizleri uyarmıĢtır.
Bedduâ bilimsel olarak, zarârı ispat edilmiĢ bulunan,
negatif dalga grûbundandır. Ġnsanlardan neĢredilen en Ģiddetli
negatif dalgalar, haset, kin, nefret, bedduâ ve benzerleridir.
Negatif dalgaların hiçbir olumlu tarafının olmadığı bugün bilimsel
olarak bilinmektedir108.
Bilmek baĢka, bilgileri uygulamak baĢka Ģeylerdir. Bugün
bu bilgileri bilmeyenlerle, bilenlerin çoğu da, maalesef
uygulamamaktadırlar… Allah (CC) Kur‟an‟da bilgisini
uygulamayanları afedersiniz, „kitap yüklü eĢeğe‟ benzetmiĢtir.
“Tevrat‟la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin
durumu, ciltlerle kitap taĢıyan eĢeğin durumu gibidir. Allah‟ın
âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zâlimler
topluluğunu hidâyete erdirmez-Cumâ Sûresi, Âyet 5”
Kalplerde oluĢturulan niyet, temenni ve her çeĢit düĢünce
için Allah‟ın (CC) muamelesi, özet olarak, aĢağıdaki Ģekildedir.
Bunları, eĢek olmaktan korktuğum için, karınca kararınca,
bildirmek zorundayım:
Allah (CC), “Ben Rab‟ım! Siz ne düĢünürseniz, ben Rab
olarak onu yaratırım. Sizi düĢünmede özgür kıldım. Elbette baĢka
Ģeyleri de yarattığım gibi, özgür irâdelerinizi kullanarak, iyi ya da
kötü olarak kalplerinizdeki düĢündüklerinizi de yaratıyorum.
Sizler, iyi Ģeyler düĢünün, iyi Ģeyler talep edin ki ben, onları
yaratayım. DüĢünceleriniz kötü olursa, ben Rab olarak onu da
yaratırım ama sorumlusu siz olursunuz.”

108

Temiz, M. Olumlu, Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 04.01.2014.
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“Ama en sonunda herkesi, özgür irâdesini iyilik üzere mi,
yoksa kötülük üzere mi kullandığı husûsunda hesâba çekeceğim.
Benim mülkümde iyi düĢünene de kötü düĢünene de bir karĢılık
vardır. Ben en büyük adâlet sâhibiyim. Ġyilik ya da kötülük yolu
olarak, önceden, Peygamberim (SAV) vâsıtasıyla, bildirdiğim bu
iki yolun her birinden gidenleri adâletimle hesâba çekeceğim.
Herkese hak ettiğinin karĢılığı aynen verilecektir.” demektedir.
ġunu da söylemek gerekir ki gerek duâ ve gerekse bedduâ,
„Allah (CC) tarafından mutlaka kabul edilecektir.‟ diye bir Ģey de
yoktur. Bu da Allâhü Teâlâ‟nın dilemesine bağlıdır109. Burada
kimseyi kast etmeden genel konuĢuyorum: Atasözünde, “Köpeğin
duâsı kabul olsa, Yeryüzü kemikten geçilmez.” de, derler ya…
Onun gibi…
Fitne tutsaklığa kadar giderse, ne olacak? Allah (CC)
korusun!

109

Temiz, M., Allah‟ın (CC) Dilemesi, Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(PO
ZĠTĠF%20DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(PO
ZĠTĠF%20DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
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09.01.2014 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
'Eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artıracağım.
ġâyet nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.‟
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

GiriĢ
Sağlık alanındaki geliĢmeleri gerçekten çok takdir
ediyorum… Sağlık Ocakları oturtulmadan önce, ilâç yazdırmak
için, diğer sıkıntıları bir tarafa koysan bile, yaklaĢık bir güne yakın
zamanım heder olup gidiyordu…
Önce sevk çıkartıyordun, bunun imzâları, sevk edilmeleri,
sıralar, kuyruklar, itilip kakılmalar ve benzerleri vs… Üstelik
bizler için bütün bunların üniversitede olması da Ģarttı… Çünkü
dıĢarı sevk ettirme hakkı da yoktu...
Herkes gibi benim bu konuda çektiğim sıkıntılar,
yazıĢmalara bile konu olmuĢtur.
Bundan 5-6 yıl kadar önce… Sağlık ocakları kurulmuĢ
durumda...
Devrim Gibi
Sabah hazırlandım, iĢe gitmek üzere tam evden çıkacağım
sırada eĢim, „Benim ilâçlarım bitti‟ demiĢti… O zaman hazırlan
dedim, üstünü giydi… Çıktık… Bindik arabaya… Üniversiteye
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gidecekken, döndüm sağlık ocağına doğru… Sağlık Ocağına
varmıĢ, ilâçlarımızı yazdırmıĢ, çıkmıĢtık…
Söyle bir saate baktım. O ana kadar pek dikkatimi
vermemiĢtim. Ne göreyim? Evden çıkıĢımızla, ilâçlarımızı
yazdırıp çıkıĢımız arasında 15–17 dakikalık bir zaman geçmiĢ…
ĠĢte o zaman uyanmıĢtım. Hanıma dönmüĢ, gayrı ihtiyârî olarak
ağzımdan:
“Bu bir devrim! Bu bir devrim!” sözleri çıkmıĢtı.
Ġnsaf edin, artık bu da mı particilik? Ġnsanoğlu, ne yazık ki
geçmiĢi tez unutuyor.
Nankörlük
Bunlardan hiç haberi olmayanlar, bunları yazıp servis
ediyorlarsa, burada iki durumu düĢünmek gerekiyor... Bunlar ya
gerçekten bu geliĢmelerden haberlersizler ya da bile bile
cibilliyetlerinin gereği olarak nankörlük ediyorlar.
Kimlerin geliĢmelerden haberi olmaz? Ben bunları, „bir eli
yağda, bir eli balda olanlar ya da olarak yetiĢenler‟ diye târif
ediyorum. Öyle olunca bunlar, haberi olup da nankörlük
yapanlara göre, altınla yıkanmıĢ durumdadırlar. Çünkü bunlar
gerçekleri anladıklarında insafa gelebilirler ama yine de uyanana
kadar nankörlükten kurtulmuĢ olmuyorlar...
Genellikle, çeĢitli nedenlerle bu yüzden insanları insaflı ve
vicdanlı olarak iki kısma ayırmak mümkün oluyor.
Gerek nîmetler ve gerekse nankörlükler insanların
niyetlerine göre Allah (CC) tarafından yaratılıyor. Biz insanlara



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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düĢen nankörlükten kaçmaktır. Aksi halde, bakınız Allah (CC) ne
diyor:
“'Eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artıracağım.
ġâyet nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok ĢiddetlidirĠbrâhim Sûresi, Âyet 7).'
Tam bu noktada bâzıları:
„Benim durumum hiç kötüleĢmiyor.‟ diyebilir ama bunu
söyleyen bana göre yanılgı içindedirler. Allah (CC) sabırlıdır,
acele etmez. Adâleti gereği, eninde sonunda mutlaka sıra sana da
gelecektir, kutulamazsın!
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4.01.2014 Târihinde YayınlanmıĢ

FACEBOOK YORUMLARINDAN...
Sevgili ArkadaĢım!
Dikkat ettiysen, her yazımda her sözümde mâkul, söz,
davranıĢ ve ölçülere vurgu yapmaya çalıĢıyorum. ġu son günlerde
ortaya çıkan, dershâne, bedduâ vb. gibi, fitnelerin hepsinin
temelinde de ölçüyü kaçırıp aĢırılıklara sapmalar vardır.
Bir cemaat, yalnız kendi cemaatinin doğru yolda olduğu
kabulü üzerine motive edilecek olursa bu bir aĢırılıktır, çok kötü
sonuçları olur. Bu böyle devam ede ede, sonunda o cemaat
mensupları, öyle bir algıya kapılırlar ki, diğer cemaat ve kiĢiler
onlara göre artık yoldan çıkmıĢtır ya da tam doğru yolda
değildir… Bunun sonunda fitneleri her an bekle!
Fitne Müslümanlar arasındaki bu sürtüĢmelerin adıdır, iki
tarafı da keskin kılıç gibidir. Bu kılıĢ, kime rastlarsa, haklı haksız
demeden her tarafı, kırar geçirir.
DüĢmanlarla mücâdeleye savaĢ denir. Bu bir tarafı keskin
kılıç gibidir. SavaĢ ânında kılıcın keskin tarafını kime karĢı
sallayacağın bellidir. Fitne durumu ise, savaĢtan farklıdır, kılıç
önüne gelen her Ģeyi keser, çoğu masum insan da periĢan olur.
Evet! Vatan Sevgisi îmandandır. Ama sen Ġslâm‟ın diğer
umdelerine değer vermez yalnızca Vatan Sevgisi etrâfında
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kalırsan bu bir aĢırılıktır. Ergenekon oluĢumu, El Kâide ve
benzerleri vatan sevgisinin aĢırıya kaçmasının birer sonucudurlar.
Bu aĢırılıklar, onları öyle bir sonuca götürmüĢtür ki, bu uğurda
adam öldürmelerini, horoz kesme mertebesine kadar
basitleĢtirmiĢlerdir. Bütün olumsuzlukların kaynağı orta ölçüden
ayrılmaktır. Bizim Milletimiz, “Ehl-i Sünnet vel Cemaat…”
denilen, Orta Ölçülü bir millettir. Sünnetin anlamı, “Orta Yol”
demek.
Ben küçükken mahalle camisine 1 hafta kadar
gidebilmiĢtim. Oradan aklımda yalnızca Ģu cümle kalmıĢtı: Biz
Ehl-Ġ Sünnet Vel Cemaattanız”. Bunun anlamını, 1990‟lı yıllarda
önce sınıfta bir öğrencim söylediği zaman, ben o an uyanmıĢtım.
“Biz Orta Yol‟da giden cemaat ehlindeniz” gibi bir anlam
ne demek? Bu, “Biz orta ölçüyü tâkip edenlerdeniz…” demek...
Sonuç:
Güzel yazmıĢsın… Akıl yolu birdir. Yukarıda her kötülüğün
temeli aĢırılık dedik de aĢırılığa düĢmemenin yolu ne?
Ġki-renkli görüĢten ya da aç-kapa anahtarı kavramından
kurtulmak, karĢındakine de saygı göstermek, insanları ve
yaratıkları sevmek, benlik yapmadan, Ben, Ben, Ben, değil BĠZ,
BĠZ, BĠZ110 deyip bunları içselleĢtirmek ve de hepsinin iksiri
olarak ORTA ÖLÇÜDEN ayrılmamak…
Ağzım açıldı, iĢi gene uzattım, kusuruma bakma! Güzel
güzel ifâdelerin beni isteklendirdi, kendimi tutamadım! Benim de
hastalığım bu, iĢte…
Sevgi, saygı ve selâmlarımı arz ediyorum.

110

http://mtemiz.com/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf
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ZELĠHA KARDEġĠMĠZ111
Dünyânın Tadı
Bendeniz, arkadaĢ ve insanlarımızın, bir Ģey zannettikleri
Ģeylerin arkalarına takılmalarının iç yüzünü genel olarak bilen bir
kimse olarak, bu senaryolara aldanıp da, pırlanta misâli arkadaĢ
ve insanlarımıza kızıp tavır alarak ve onlara cephe açarak, bâzı
insanlarımız gibi, düĢmanların bu tuzağına düĢmekten uzak
durmayı, Vatan ve Milletimiz‟in geleceği adına, bir görev
sayıyorum.
Sizi bilmem ama, pırlanta misâli arkadaĢ ve insanlarımızla,
haĢır-neĢir olmak benim için o kadar verimli ve yeterli ki! Bu
yeterlilik nereden geliyor?
Bu yeterliliğin ilhâmı, A‟sından Z‟sine kadar her Ģeyinde,
sırf gerçekler üzerine inĢa edilmiĢ olan Üstün Ġslâm ve EĢsiz
Kültürümüz‟ün gerçekliliğinin tek ve yegâne oluĢundan
gelmektedir.
Bakınız! Hemencecik burada, arkadaĢlığın temel ilhâmının
evrensel yapısı içerisindeki yeri hakkında bir fikir edinebiliriz,
meselâ:
Allâhü Teâlâ Âdem (AS€)‟a:

111

Zeliha KardeĢimiz
http://mtemiz.com/bilim/ZELĠHA%20KARDEġĠMĠZ.pdf
€
AS kısaltması, “Aleyhisselâm - Allah‟ın selâmı üzerine olsun.” demektir.
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“Ġstersen senin ömrünü Kıyâmet‟e kadar uzatayım.” der.
Âdem (AS), bu teklif karĢısında, önce Ģu sorunun cevâbını
öğrenmek ister:
“Benimle berâber arkadaĢlarımın ömürlerini de uzatacak
mısın?”
Allâhü Teâlâ, “hayır” cevâbını verince, Âdem (AS) da bu
teklifi “hayır” diyerek kabul etmez.
Ġstersen ve de aklın da yerindeyse, buradan güzel bir dersi,
neden sen de çıkarmayasın ya da neden çıkarmayalım?
Hele, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Ģu sözünden olsun, bir
Ģey anlamıyor muyuz?
“Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, sizler
îman etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
îman etmiĢ olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz
bir Ģey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!-Hadîs-i ġerif”
ġu dünyâya gelmiĢiz! Bu dünyâda bizler kimleri seveceğiz?
Seveceğimiz kimseler olarak ilkin akıllarımıza, annelerimiz,
babalarımız, kardeĢlerimiz, arkadaĢlarımız gelmiyor mu? Daha
sonra da aklımıza gelenler, yakın ve uzak insanlar, hayvanlar ve
bitkiler değil mi?
Sevgi bizim Kültürümüz‟ün temel bir özelliğidir. Bunun
kaynağı, Allah‟ın Peygamberimiz (SAV)‟e söylediği, Habibim”
yâni “Sevgilim” sözüdür. Milletimiz‟in bu temel özelliklerini


Selâm:1) Ayıplardan, âfetten sâlim oluĢ… Selâmet, emniyet… Sulh. AsâyiĢ...
Bütün korktuklarından emin olma... 2) Allah‟ın (CC) rızâsına eriĢmek için mü‟minlerin
birbirlerine yaptığı duâ… Mü‟minler birbirleriyle karĢılaĢtıklarında büyük küçüğe; yürüyen
durana; azlık çokluğa; hayvan veyâ vâsıta üzerinde olan yerde yürüyene; yüksekteki
aĢağıdakine “Selâmün aleyküm” der. Selâmı alan, “Ve Aleykümüsselâm ve Rahmetullâhi ve
Berekâtühu” diyerek cevap verir.
Evvelâ selâm veren daha çok sevap kazanır. Selâm vermek sünnet, almak ise
farzdır. Ġki cemaat birbiri ile karĢılaĢırsa; onlardan birisinin selâm vermesi sünnet-i kifâye,
selâm alacak taraftan birisinin selâm alması farz-ı kifâyedir..
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Ģiddetle korumak zorundayız! Hayattaki esas mânevî gıdalarımız
bunlardır.
Çünkü en yakın bildiğimiz annelerimiz, babalarımız, en
sevdiğimiz kiĢiler de zamanı geldiğinde gittiklerine, hiç birisinin
gidiĢine îtiraz edemediğimiz bu mutlak ölüm gerçeğini
bildiğimize göre, o tozlu toprağa bir gün mutlaka biz de
uzanacağız. Öldükten sonra da bu tür yaĢantımızın geri
ödemesiyle mutlaka karĢılaĢacağız.
Aslında ölümü, ölçüleri reddederek, biz kendimize korkunç
bir hâl kılıyoruz! Allâhü Teâlâ‟nın merhâmetinin, bir annenin
çocuğuna karĢı olan Ģefkatinden daha fazla olduğunu bilsek bile,
O‟na karĢı gösterdiğimiz saygısızlığı, hadsizliği, lâubâli
davranmayı terk etmiyor, devamlı gaflet içinde kalmayı tercih
ediyoruz. Bunda da en büyük etken, bilimsel olarak ve / veyâ akıl
ve mantık yoluyla da bilindiği gibi, Evren‟de maddî ve mânevî
hayâtın ölçülerine yönelip de, en baĢta O‟nu tanıma nîmetinden
mahrum kalıĢımız, O‟na karĢı, saygın bir tanıdığımıza karĢı
gösterdiğimiz, îtina ve saygıyı bile, göstermeyi akıl
edemeyiĢimizdir. Ama O bizi hiç unutmuyor.
Unutulamayacak Bir Hâtıra
Bakınız!
Târih 5 Kasım 2016… Benim için o gün, ne sevindirici bir
gün oldu, bir bilseniz!
Bu ötelerle iliĢkili bir haber olduğu için, bunu duyan bütün
arkadaĢlarımı da çok çok sevindireceğini umduğumdan dolayı,
burada ondan bahsetmeden geçemedim.
Böylece, bunu bir fırsat bilerek, Ģu anda kendimi, bir
Taberânî hadîsinde verilen, “Allâhü Teâlâ‟nın farzlardan sonra en
çok sevdiği iĢ, bir mü‟mini sevindirmektir” Ģeklindeki müjdeden
büyük bir pay bekler duruma kurmuĢ bulunuyorum.
Nitekim hâlâ da o sevinç, beni kaplamıĢ durumda, öyle
huzurlu tutuyor ki… Çoğu dünyâlaĢmıĢ kimseler, ateistler,
sapıklar ve inançsızlar için bu, pek önemli olmayabilir. Ama
benim için bu, hattâ arkadaĢlarım için de, öyle önemli ki!
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Ateistler, Müslümanlar Gibi, Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu
Olamazlar?
http://mtemiz.com/bilim/ateĠstler%20müslümanlar%20gĠbĠ%20ned
en%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20huzurlu%20olamazlar.doc
Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler)
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLE
R%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER).pdf

Olayın Hikâyesi
Doğu Anadolu vilâyetlerinin birinde, Iğdır‟da, Iğdır
Üniversite‟sine âit bir oteldeyim… 5 Kasım 2016 târihinde otel
odasında sabah namazını vaktinde kıldım… Mâlum ya, otel
Ģartları… Eskisi gibi her Ģey de aklımda kalmıyor… Doğru dürüst
Kur‟an okudum mu, okumadım mı, o da aklımda değil Ģimdi…
Ama namazdan sonra huzurlu huzurlu yattığımı biliyorum:
Ama unutamadığım Ģu:
Rüyamda gördüğüm manzara Ģuydu:
Ġçinde, kıyısında köĢesinde, seyrek seyrek ağaçların
bulunduğu, yeĢil yonca otları ile kaplanmıĢ, öbek-öbek ya da
parça-parça yeĢil alanlar… YeĢil alanları gezilecek ara yerlerden
ayıran sınır taĢları, biraz bakımsız durumda gibi...
Eğildim, bir taraftan bu düzensizlikleri gözden geçiriyorum,
bir taraftan da bu alanların sâhibi olduğu hissi içinde bulunduğum,
birkaç ay önce vefat etmiĢ olan, Zeliha Erbil KardeĢimiz, yeĢil
yonca otları ile kaplanmıĢ, bir öbek ileride, seyrek adımlarla bana
doğru geliyor… Ben ise bir taraftan önümdeki yeĢil bir öbeğin
kenar düzensizliği ile ilgilenirken, bir taraftan da, ilerideki Zeliha
Erbil KardeĢimiz‟e hitâben, „Buralar biraz düzensiz, bizim çocuğa
söyleyeyim de buraları biraz düzeltsin‟ diye uzaktan
mırıldanıyorum…
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Derken, Zeliha KardeĢimiz yanıma kadar yaklaĢıyor, sanki
„Bak yüzüm nasıl düzeldi‟ demek ister gibi, aĢağı doğru eğilirken,
görme ufkuma giren yüzü gözlerimin önüne geliyor…

Resimde, ayakta olanlardan soldan birinci Meryem Zinzade, ikinci Gönül
Dedeağaç görülüyor… Hocanın arkasındaki gözlüklü Mustafa TEMĠZ yâni benim…
Benin yanımda, çalıĢkan öğrencilerden olan Bekir Ergök, onun yanında Mehmet
Daltaban, onun yanında da Necmettin Uluhan var… Önde çökmüĢ olan kız öğrenci
Zeliha Erbil‟dir112. Aklımdaydı ama yaĢlılık nedeniyle Ģimdi diğer arkadaĢların
isimlerini hatırlayamadım…

Sonuç
Samsun Ondokuz Mayıs Lisesi‟nden mezun olduktan sonra
Zeliha KardeĢimizi, en son olarak, daha sonraları Doğu Anadolu
vilâyetlerinden birinde Maden Mühendisi olarak çalıĢırken,
112

Kader‟in Ģu cilvesine bakınız ki, geliĢen zuhûratlar sonunda, sistemli Ģekilde
yapmakta olduğum duâ listesine yalnızca Zeliha kerdeĢimizi sokmak zorunda kalmıĢ
bulunuyorum…
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PKK‟lılar tarafından Ģehit edilen, Hüseyin adlı bir arkadaĢımızla
birlikte, uğramıĢ olduğumuz, Ankara‟daki evlerinde görmüĢtüm.
O görüĢmeden sonra onunla bir daha karĢılaĢmamıĢtım. Ama
internette Türk Bayrağı‟nı taĢıyorkenki bir resmini hatırlıyorum.
Resimden anlaĢıldığı kadarıyla, epey kilo almıĢ olduğu da
görülüyordu.
Rüyâda, eğilerek, bana bizzat yüzünü gösterirken sanki
“ĠĢte sağlığıma kavuĢtum, iĢte benim sağlıklı yüzüm” der gibi bir
hâli aksettiriyordu… Ben onun bu hâl ve açıklamalarını,
ölümünden sonra, kendisinin öteki hayatta iyi karĢılandığına
yorumladım / yorumluyorum…
Sonuç olarak bendeniz Zeliha KardeĢimizi, ağaçlı bir
bahçede öbek-öbek yonca yeĢillikleriyle birlikte görmüĢ olmamı,
bu rüyâdan sevinçle uyanmamı, onun kabrinde rahat olduğunu
îmâ eden, hakkında hayırlı bir rüyâ olabileceği Ģeklinde
yorumlamakta, bu nedenle de, ona Allah‟tan (CC) bol bol rahmet
dilemekteyim… Bu nedenle yapmakta olduğum önemli
duâlarımda Ģimdilik öğrenci arkadaĢlarımdan yalnız Zeliha
kardeĢimizin adı geçmektedir.
DüĢünüyorum da, bu kardeĢimiz ĠnĢallâhü Teâlâ büyük bir
ihtimalle îmanla göçtü gitti de, ya bizim sonumuz nasıl olacak?
Netice îtibâriyle emekli olurken Face Book ile tanıĢmıĢtım.
Birçok arkadaĢ Face Book arkadaĢlık teklifimi kabul etmiĢ olduğu
halde, Zeliha KardeĢimiz beni Face Book arkadaĢlığına KABUL
ETMEMĠġTĠ. O yüzden içim Zeliha‟ya karĢı biraz buruktu. Ne
zaman bu güzel rüyâyı gördüm, bu rüyâdan sonra, beni
arkadaĢlığa kabul etmeyiĢini de, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimiz açısından, mantıklı bir Ģekilde îzah etmiĢtim. Burada
bu izah bende kalsın. ġimdi soruyorum:
Biz ne için uğraĢıyoruz ki? Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel
Ölçülerimize uygun îzahlar karĢısında nefsî hareket etmenin yeri
mi olur?
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HĠÇ MESELE DEĞĠL
YaĢ 75... Tecrübeler bana sonunda, “hayret doğrusu!” da
dedirtmiĢ bulunuyor... Çünkü pirenin deve gibi gösterilebileceğini
de gördük! Ayrıca “Eski Tas Eski Hamam” sözünün somut olarak
geçekleĢtiğini de görmüĢ bulunuyoruz... Ama:
Maksat “Allah (CC) Rızâsı” için doğruları-gerçekleri
araĢtırıp yaymak olunca, ne olursa olsun, hiç birisi MESELE
DEĞĠL...

