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GERÇEKLER
GiriĢ
Altın ve eĢsiz Kültürümüz‟de öyle kavramlar bulunyor ki, bunlar bugün
kullanılmadıkları için, pek de bilinmiyorlar. Ama iĢin enteresan tarafı Ģu ki,
bunlar bilinip tanınmadıkça da, Kültürümüz‟ün kıymetinin, incelikerinin ve
güzelliklerinin ortaya çıkması pek mümkün olmuyor… Bu kıymet, incelik ve
güzelliklerimiz ortaya çıkarmayınca da bu sefer, beĢ para etmez, uyduruk
kültürleri bir Ģey zannediyoruz.
Günümüzde çoğu kere kullanılmayan kavramlardan, hemen hemen Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün temel taĢı diyebileceğimiz iki tânesi, meselâ „hak‟ ve „bâtıl‟
kavramlarıdır. ġimdi bunları mümkün olduğu kadar tanımaya gayret
edeceğiz.
“Önce „Hak‟ nedir? Bir bakalım:”
Mutlak olarak değiĢmeyen Ģey ya da olaya, Ġslâm Ve Târihimize ya da
Kültürümüze iliĢkin bir deyim olarak, „hak‟ denir / deniyor. Hak kavramının
anlamı, asîl Halkımız nazarında „doğru‟; bilimsel anlamda gerçek demektir.
Gerçeğin, „değiĢmeyen‟ anlamına geldiğini, her hâlde biliyoruz, değil mi?
Yâni hak veyâ gerçek Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, “bir Ģey ya da olayın
bizzat kendisidir.”
Meselâ bir „Ģey‟ olarak sen düĢünülürsen, o zaman sen bir gerçeksin…
Benzer Ģekilde, Ģey olarak, elindeki kalem düĢünülürse, bu sefer elindeki
kalem, bir gerçek olur. Ya da olay olarak, örneğin ĢimĢek düĢünülürse, o
zaman ĢimĢek bir gerçektir… Veyâhut da tabiat kânunu olarak yerçekimi
düĢünülürse, o bir gerçektir. Örneğin yerçekiminin yerçekimi olmaktan
çıktığını, maddelere etki etme özelliğinin ortadan kalktığını, hiç gördünüz ya
da duydunuz mu? Çünkü bu mümkün değildir, Demek ki, yerçekimi de bir
gerçektir.
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Elmalılı Hamdi Yazır‟ı referans alarak, diyebiliriz ki Ġslâm‟da gerçeğin
kaynağı, Allah‟ın (CC) Ģâhitliğidir. Allah‟ın (CC) Ģâhitliği, en kesin bir
bilgidir. Neden?
Çünkü söz konusu edilen gerçeğin bizzat yaratıcısı, Allah‟tır (CC) da, ondan
dolayı… Söz konusu gerçekliği yaratan bizzat O‟dur da, onun için…
Tekrarlayarak pekiĢtirmek gerekirse, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın ifâdesiyle
gerçek, Allah‟ın (C C) Ģâhitliğinde olan bilgidir. Ya da gerçek, hakkın, yâni
söz konusu edilen Ģeyin ya da olayın gerçekliğinin, doğruluğunun, kendine
olan Ģâhitliğidir. Yâni sen bir gerçeksen, kendi kendinin Ģâhidisindir.
Teorik olarak gerçekliğin özelliği, bizzat kendisi demektir1.
Milleti meydana getiren unsura kültür denir. Kültürün en önemli öğelerinden
biri dindir. Dil, târih, sanât ve benzerleri de kültürün diğer önemli öğeleri
arasındadır.
Kültürümüz, çoğunlukla, Ġslâm Dini ile iç içedir. Ġslâm Dini, gerçeklere, yâni
hakka, dayanır. Kur‟an, bir gerçekler yumağı ve her bir kelimesi ise, dipsiz
anlamlar kuyusu gibidir. Bu nedenle Dinimiz ve Kültürümüz, din ve kültürler
arasında, insan tabiatına, yâni insan fıtratına, baĢka bir ifâdeyle insânî
yaratılıĢımıza en uygun olanıdır. Bu nedenle çoğu kere yazılarımda, gerektiği
yerlerde, „Ġslâm Ve Kültürümüz‟ sözünü kullanarak, anılan ya da söz konusu
edilen fikir, Ģey veyâ olayların, böylece, ilme ve özellikle de bilime, daha
doğrusu, gerçekliğe uygunluğunu vurgulamaya çalıĢmaktayım…
Ġslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de Hak kelimesidir. Hak
yerine bu ismi, Hakk olarak yazanlar da vardır. Allah‟ın (CC) isimlerinden
olduğu için de, çoğu kere, baĢ harfi büyük yazılır. BaĢ harfi, hak Ģeklinde,
küçük olarak yazılırsa bu, Allah‟ın (CC) tarafından yaratılmıĢ olan, baĢka bir
gerçekleri gösteriyor demektir.
Hak kelimesi Kültürümüz‟de, “harcanan emek” yerine de kullanılır. Çünkü
Allâhü Teâlâ, bâzı hâllerde, bir Ģeye belli bir derecede önem vermek istiyorsa


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.docx, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
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bu önemi, önem vermek istediği Ģeye, kendi ismini verdirterek de
belirtmektedir. ĠĢte bu nedenle, insanların emekleri çok kıymetli olduğundan,
onun ismini „hak‟ olarak da tecellî ettirmiĢtir, tıpkı sıla-i rahîm kelimesinde
de olduğu gibi...
Evet! Akrabâyı, eĢi dostu ziyâret anlamına gelen „sıla-i rahîm‟deki „rahîm‟
kelimesi de, Er-Rahîm olarak, Allah‟ın (CC) güzel isimlerinden birisidir.
ġimdi siz, akrabâyı, eĢi, dostu ziyâret etmenin değerini, buradan da
çıkarabilirsiniz. Çünkü Allâhü Teâlâ, akrabâ gibi eĢ ve dostun ziyâret
edilmesini önemli kılmıĢtır.
Nitekim bu nedenle, akrabâyı, arkadaĢı, eĢi, dostu ziyâret etmenin ömrü
bereketlendirdiğine iliĢkin hadisler de vardır. Öyle ki, Peygamberimiz
(SAV) ile mücâdele eden müĢriklere bile, onların akraba düĢkünlüğü
nedeniyle, bâzı durumlarda Allâhü Teâlâ‟nın lütufkâr davrandığı da târihî
kayıtlarda mevcuttur.
Hak kelimesi, “varlığı hiç değiĢmeden duran...” anlamındadır ya… Biz bunu
Türkçe‟ye “gerçek” diye çeviriyoruz. “Doğru” kelimesi de aynı anlamdadır.
Bu nedenle Allâhü Teâlâ‟ya, gerçeklerin en yücesi anlamında Hak Teâlâ-En
Yüce Gerçek-demiyor muyuz?
Burada, “varlığı hiç değiĢmeden duran...” en yüce gerçeğin, bir „ilmel yakîn‟
bilgisi olarak, Allah (CC) olduğunu, böylece bir kere daha, perçinlemiĢ yâni
tahkîk etmiĢ oluyoruz. Öyle değil mi?
Gayb Âlemi
Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟e îman
edenler, gayba da îman etmiĢ olurlar. Bakara Sûresi‟nin 2. ve 3. âyetlerinde,
“Onlar-o muttakîler-gayba îman ederler2.” deniyor. Gayba îman Ġslâm‟ın
temel esaslarından biridir.



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî Yorumlara GiriĢ, Madde
ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve Öznel
Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠLMÎ%20YORUML
ARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20
Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
2
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Gayb kelimesi, iki ayrı anlama gelmektedir:
Birincisi, hakkında hiçbir Ģey bilmediğimiz, yalnızca Allah‟ın (CC) bizzat
bildiği hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki bunlar, Ġslâm‟da îmana konu
değildirler.
Îmana konu olan gayb, Kur‟an‟ın haber verdiği
ve Peygamber(SAV) Efendimiz‟in hakkında açıklamalarda bulunduğu gayb
âlemidir. Biz iĢte, böyle Kur‟an‟da delîlleri olan, gayba îman ederiz /
ediyoruz.
En Yüce Gerçek olan, Hak Teâlâ‟nın Gayb Âlemi‟nde yarattığı hiç ama hiç
değiĢmeyen mânevî kânunlara da, yaratılmıĢ ikinci mertebeden gerçekler
denebilir3.
Bir de, Gayb Âlemi‟ndeki bu mânevî kânunlara göre, Evren‟de meydana
gelen, yerçekimi yâni gravitasyon gibi, kânunlar da vardır ki Ġslâm
Kaynakları, bu kânunlara Sünnetullah, günümüz bilim adamları ise, bilimsel
gerçekler, yâni bilimsel gerçek kânunlar diyorlar.
Bilimsel gerçeklere ulaĢmada izlenen Modern Yöntem‟in adlarının:
- Hipotez-Faraziye,
- Deney ya da Ġspat
- Hüküm
- Yorum
aĢamalarından meydana geldiğini her tahsil yapan kimse bilir. Değil mi?
Bu yöntemde, meselâ MKSA Mühendislik Birim Sistemi‟nde, kullanılan
ölçüm birimleri, Metre (m), Kilogram (Kg), Sâniye (s) ve Amper (A)‟dir.
Fizik Bilimi‟nde, daha çok, cgs birim sistemi kullanılır. Burada, ölçüm
birimleri olarak, santim (cm), gram (gr) ve saniye (s) kullanılır.
Tersinden söylemek gerekirse bu birimlerle ölçülebilen, değer ve ortamlar,
bilimin inceleme konusu olan maddî ortamları oluĢturur. Mânevî
büyüklüklerin, bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbiriyle, ölçülemeyeceği açıktır.
Meselâ kimse bana 1 Kg. sevgi tart demez…
3
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
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Gerçeğin Sembolik Temsîli
Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocam‟ın tasvirine
göre, bilimsel bir gerçek, bir insanın çıplak vücûduna, bilim adamı da, bir
terziye benzetilebilir.
O zaman böyle bir temsilde terzinin amacı nedir?
Terzi öyle bir elbise dikmelidir ki, bu elbise, sâhibinin vücût yapısını, en
güzel ve en anlamlı bir Ģekilde göstere-bilsin-dıĢarıdan bakanlara iyi bir
Ģekilde aktarabilsin.
Meselâ birçok terzinin her birinin, bir insan için, böyle bir elbise diktiğini
düĢününüz...
Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak dikilen, bu elbiselerin hiç biri,
Ģüphesiz birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bunların içinde yalnız birisi vardır
ki o elbise, sâhibinin vücût yapısını, daha güzel ve daha anlamlı bir Ģekilde
gösterecektir. Mevcutların bu en kalitelisine göre, diğer elbiseler de,
birbirlerinden az çok farklı kalitede olacaklardır.
Bilim adamlarının gerçeklere yaklaĢma tarzları için, yaptıkları bu
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 tam
gösterememesi gibi, bilim adamları da, Evren‟deki gerçek olaylara, eksiksiz
ve hatâsız olarak, yaklaĢamazlar. Bunlar sonuçlara ancak, birer hatâ payı ile
ulaĢabilirler.
Bu sebeple bilim sonuçları, zamanla değiĢirler, gerçeklere, zamana bağlı
olarak, gittikçe yaklaĢabilirler. Meselâ bir araĢtırma sonucunun gerçeği,
eksiksiz olarak, yansıttığını düĢünelim. ĠĢte o zaman temsildeki elbise ile
insanın vücûdu arasında da, hiçbir fark yok demektir ki bu durumda, bilimsel
hatâ payı da sıfır demektir. Sonuçta, bu kabul, bilim sonucu ile gerçek, tamı
tamına üst üste uyuĢmuĢ (çakıĢmıĢ) anlamını verir.
Fakat burada dile getirdiğimiz bu yaklaĢım, ancak ideal bir yaklaĢımdır.
Çünkü bilimde Ģimdiye kadar sıfır hatâ ile bir sonuca ulaĢılmıĢ değildir.
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Ancak gün geçtikçe bilimsel ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak, bilimsel
araĢtırmalarda yapılan hatâ gittikçe, küçülme eğilimindedir. Günümüzde
yaklaĢılan bilimsel hatâ mertebesi %0,5 civârındadır.
Bilimin Dinî Verilerle Farkı
Ġslâm Dini‟nin değiĢmez verilerinin bâzı anlaĢılması güç görünenlerine,
yâni bâzı gerçeklerine, zamanı geldiğinde, bilimsel olarak, ispatlarının
yapılmasıyla, günümüzde ancak yaklaĢılabilmeye baĢlanabilmiĢtir. Bilimsel
olarak ispatlarının yapılmasından anlaĢılan en basit husûsun, onun akıl ve
mantıkla anlaĢılması ve / veyâ deneyinin yapılmasıdır.
Nitekim zaman geçtikçe bilimin, derece derece olgunlaĢmakta olan, bilimsel
sonuçlarının, Hak din olan, Ġslâm‟ın bilgi ve mesajları ile uyuĢtuğunu
görmemizin iç yüzü budur. Burayı biraz daha açabiliriz:
Dinî verilerle bilim arasındaki fark, dinî verilerin din kurumuyla, peĢin
olarak, söylenmiĢ ve / veyâ bildirilmiĢ olması; bilimin ise, bu gerçeklere,
zaman ilerledikçe, yâni zamanla, bilim alanındaki, bilimsel modern yöntemler
kullanılarak, deneylerinin yapılmasıyla, akıl ve mantıkla anlaĢılabilir ve /
veyâ beĢ duyu organlarının bir ya da bir kaçıyla, algılanabilir bir düzeye
getirilebilmesidir. Daha doğrusu:
Ġslâmî verilerde sonucun, peĢin olarak, bildirilmesi vardır. Buna karĢılık
bilim bu sonuçlara,
zaman geçtikçe geliĢerek derece derece yaklaĢabilmektedir.
Bu nedenle bugün,
bilimdeki geliĢmelerde, her defâsında bulunan, bilimsel sonuçların, dinî
verilerle, zaman geçtikçe derece derece, daha fazla uyuĢtuğunu, daha sık
olarak görmekteyiz.
Bu yaklaĢımın böyle olacağına zâten Alllâhü Teâlâ Fussilet Sûresi‟nin:
“Onlara ufuklarda ve nefislerinde âyetlerimizin gerçek olduğunu
göstereceğiz4.”
mealindeki 53. Âyeti ile 14 asır önce iĢâret etmiĢ bulunmaktadır.

4

Fussilet Sûresi, âyet 53.
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Dinî Gerçekler Ve Bilimin Sonuçları
Bundan önce Ġslâmî verilerle bilim arasındaki farkın, verilerin Ġslâmî
kurumla peĢin olarak söylenmiĢ olmasından, buna karĢılık bilimin ise bu
gerçeklere, zaman ilerledikçe bilimsel metotlarla yaklaĢabilmesinden ileri
geldiği söylenmiĢti.
En anlaĢılabilir bir örnek vermek gerekirse aĢağıdaki örneği verebiliriz:
Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin nedeni nedir?
dendiğinde,
bu soruya her bir Müslümanın vereceği cevap Ģüphesiz, “domuz etinin Ġslâm
Dini‟nde haram olmasıdır.”
14 yüz yıl önce Müslümanlar, domuz etinin yenmesine dinî bir emre uyarak
sâdece, “haram” olarak îman etmiĢler ve bu yüzden domuz eti yememiĢler
ve de Ģu anda da, haram gerekçesiyle, 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. Dolayısıyla çocuk sağlıklı olarak
doğamamakta ve / veyâ anne olacaklar, gittikçe kısırlaĢmaktadırlar. Domuz
eti yiyenlerin çoğunun kısırlaĢmalarının ve dolayısıyla günümüzdeki
Batılılarda, nüfusun gittikçe yaĢlılardan oluĢmasının ve genç nüfusun
azlığının sebebi budur.
Gerçekten de domuz eti yiyen Avrupalıların gittikçe kısırlaĢmalarını ve genç
nesillerinin gittikçe azaldığını görmüyor musunuz?
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de eĢin kıskanılması da pek çok önemlidir,
biliyorsunuz. Domuz eti yiyenlerin eĢlerini kıskanmadıkları da, bugün
bilimsel olarak biliniyor. Ama buna Müslümanlardan baĢka önem veren de
yok…
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EĢin kıskanılması, Müslüman olmanın çok önemli bir kıstasıdır, aslında…
Nitekim Peygamber (SAV) Efendimiz, eĢlerin kıskanılması konusunda, Ģu
anlama gelecek bir hadis nakletmiĢlerdir:
“EĢin kıskanılması konusunda sizlerin en kıskanç olanınız benim, benden
daha kıskanç olan ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
Yalınız burada, “… benden daha kıskanç olanı ise Allâhü Teâlâ‟dır.”
cümlesini iyi anlamalıdır.
Bunu en basitinden herkes bence, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
kıskanmasının üstündeki bir Ģiddetle, Allâhü Teâlâ‟nın o kuluna mecâzî
olarak, “Yazıklar olsun sana ey kulum, sen nasıl Müslümansın?” Ģeklinde
hitap edebileceği Ģeklinde anlayabilir. Yoksa Allâhü Teâlâ‟nın eĢi yoktur ki,
onu kıskansın…
Dolayısıyla domuz etinin yenmemesine, dinî bir kural olarak, îman eden ve
bu nedenle onu yemeyen Müslümanlar, aynı zamanda domuz etinin sağlığa
ve ruh sağlığına yaptığı zararlardan da, asırlardan beri, korunmuĢ
oluyorlardı. Zâten, domuz eti yememek sûretiyle, bugün de korunuyorlar ya...
Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?
Allâhü Teâlâ 14 asır önce Ġslâm‟la, bütün gerçekleri, emir ve yasaklar
Ģekline, peĢin olarak bildirmiĢtir. Bilim bugün bu gerçeklere, gücü nispetinde
zamanla derece derece yaklaĢabilmektedir.
Bu yasaklar kapsamından olmak üzere, domuz etinin zararlı olması bir
gerçektir, bu hiç değiĢmez.
Domuz etinin zararlı olduğunu, 14 asır önce yaĢamıĢ olan, Müslümanlar
bilmiyorlardı. Ama Allâhü Teâlâ, domuz etini önceden zararlı olarak
yarattığı için, bu gerçeği bildiğinden dolayı, o asırda Ġslâm Dini‟ni
gönderirken, onu ayrıca emir ve / veyâ yasaklar konusunda, bir sınav sebebi
de kılıp, domuz etinin yenmemesini, “haram” Ģeklinde bir dinî kural olarak
sunmuĢtur.
Domuz eti örneğinden giderek, emir ve / veyâ yasaklar konusunda, Ģu genel
sonuca varabiliriz:
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“Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her bir 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 birinin, onunla ilgili
Ģey, olay ya da durumun temel gerçeğiyle üst üste çakıĢması esastır5.”
Bu konuyu, hak kelimesinin, yukarıda görülen, maddî ve mânevî
açıklamasıyla, Türkçe‟deki gerçek kelimesiyle tam uyum içinde olduğu
sonucuyla bitirebiliriz.
Bilim Ve Sanâtın Özü
BaĢta nedensellik (kozalite) gibi bütün kânunlar; Evren‟de bulunan madde,
kuvvet, hareket, durgunluk, uzaklık, zaman, Dünyâ, insan zihni, doğruluk,
güzellik, çirkinlik, iyilik, ahlâk; varlık, daha bunlara benzer, nice kavramların
her biri, Yüce Allah‟ın (CC) bir yaratmasıdır.
Bilim ve sanât, ilk plânda varlığın mânasını, nedenselliğin (kozalitenin)
gerçekliğini açıklar. Elmalılı Hamdi Yazır, „Varlığın mânasını
düĢündürtmeden, nedensellik oranının gerçek olduğunu kabul ettirmeden bize
en küçük bir gerçek bildirebilen hiçbir bilim ve sanâtın olamayacağını‟
söylemektedir. Ve de Elmalılı Ģöyle devam ediyor:
Bilim ve sanâtın özü, “ġu, Ģunun içindir.” esâsı Ģeklinde özetlenebilir.
ĠĢte bütün ilimlerin çalıĢtığı hedef budur. Varlık, gerçeklik ve nedensellik
iliĢkileri, bütün ilim ve sanâtlara hâkim olan, düĢünme ve doğruluk
prensipleridirler.
Ġnsanlık açısından mümkün olan gerçekler üstünde, varlığı kaçınılamaz, yâni
mecbûrî-zarûrî olan „Hak„, gerek varlığımızın, gerekse ilmimizin ilk

5
Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%8EMAN%20VE%20GER%C3%87E
K.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.

Hak yâni gerçek, varlığı değiĢmeden duran anlamındadır.
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baĢlangıç noktası ve ilk sebebidir. ĠĢte „Allah‟, Hak Teâlâ‟nın, yâni o Yüce
Gerçeğin, özel ismidir.
Evren‟de meydana gelen, büyük-küçük, maddî ve mânevî her olayda,
Allah‟ın (CC) dilemesi ve tasarrufu vardır6.
Özellikle, insânî boyutta da insan üzerinde etkili olan ve insanı kendine
çeken hiçbir Ģey düĢünülemez ki, onun perde arkasında Allah (CC)
bulunmasın…
Ġnsanların çoğu, lâikliğin kabul edilmesiyle, büyük bir yanılgıya düĢerek,
özellikle insânî boyuttaki, her türlü iliĢki ve olaylar dâhil olmak üzere, maddî
ve mânevî, bütün olaylarla ilgili olarak davranıĢ sınırları üzerinde, Allah (CC)
tarafından konan kurallarla birlikte, O‟nun bizzat dilemesi ve etkisinin,
kalktığını zannediyorlar. Bu zan, câhillik veyâ dinî bilgisizliğin, doğrudan bir
sonucudur.
Sonuç olarak yüce Allah CC), varlığı zarûrî olan öyle bir güçtür ki, gerek
nesnel ve gerek öznel varlığımızın bütün faaliyet ve gidiĢâtında, O‟nun
varlığının zorunluluğu, yâni zarûreti, apaçık bir Ģekilde görülmektedir.
„Allah‟ Özel Ġsmi7
Elmalılı Hamdi Yazır, Allah‟ın CC) isimleri konusunda, Ģöyle diyor:
Allah‟ın CC) isimleri, vahiy yoluyla bildirilmiĢ olanlardan ibârettir. Bu
yüzdendir ki kutsal „Allah‟ ismi, bütün duygu ve düĢüncelerimizin ilk Ģartı
olan, tek, derin ve gizli bir duygunun, doğrudan doğruya görünen ve
görünmeyen, varlıkların birleĢtikleri noktada, sırf O‟nun zâtı için, bir parıltı
hâlinde gösterilen, özel bir isimdir.

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(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc , En Son EriĢim Târihi: 20.07.2014.
7 Temiz, M., Besmele, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/M%C3%BCminleri%20%C3%9Cmitsizlikten%20Koruyan%20%C4%B0l%C3%A2h%C3%
AE%20S%C3%B6z%20(Anahtar)%20BESMELE%20%E2%80%98Bismill%C3%A2hirrahm%C3%A2nirrah%C3%
AEm%E2%80%99%20%C3%8Eman%20ve%20G%C3%BCven%20Duygusunun%20R%C3%BBhu,%20%E2%80
%98Tanr%C4%B1%E2%80%99%20m%C4%B1%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%20m%C4%B1%20Diyece
%C4%9Fiz.htm, Son EriĢim Târihi: 23.10.2018.
6
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Bu isim O‟nun zâtının mânasını, zihinde hatırlatır ya da temsil eder. O özel
isim telâffuz edildiğinde, akıl ve zihin, özel isimden mânaya, mânadan tekrar
özel isme geçer / geçebilir.
Yâni „Allah‟ özel ismi anıldığında, akla insanın kendisine hakkiyle tapacağı
yüce ve kutsal zat gelir.
Ya da bütün eksiksizlik ve olgunluk vasıflarına sâhip olan ve bizzat kendisine
tapılıp kulluk yapılacak olan, zarûrî yüce ve kutsal varlık düĢünüldüğünde,
akla Allah (CC) özel ismi gelir.
Bu sûretle Allah (CC) ismiyle, bizzat O‟nun kendi varlığını anlarız. BaĢka bir
ifâdeyle, o isim ile isimlendirilen varlığın aynı zât olduğu ortaya çıkar.
Ġmam Fahreddin Râzî bu konuda Ģöyle demektedir:
“Allah kelimesi, yüce Allah‟ın (CC) özel ismidir ve aslında bu baĢka bir
kelimeden türememiĢtir. Ġmam Halil bin Ahmed ve Sibeveyh, usul âlimleri ve
Ġslâm hukukçularının hepsi bu görüĢtedirler8.” diyor.
„Allah‟ baĢlangıçtan îtibâren, özel bir isim olarak kullanılmıĢtır. Ve de yüce
Allah‟ın (CC) zâtı, bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu gibi, „Allah‟
ismi de öyledir.
„Allah‟ ismi, ilâhlık vasfından değil, ilâhlık ve mâbûdiyet, yâni tapılmaya
lâyık olma, vasfı, „Allah‟ isminden alınmıĢtır. „Allah‟ ibâdet edilen zat
olduğu için Allah değil; Allah olduğu için kendisine ibâdet edilir. O‟nun
„Allah‟lığı, tapılmaya ve kulluk edilmeye lâyık olması, kendiliğindendir.
„Allah‟ın „Tanrı‟ Kelimesinden Farkı Ve Özellikleri
Bir kısım insan(lar), puta taparlar, ateĢe taparlar, GüneĢ‟e taparlar,
kahramanlara, zorbalara veyâ bâzı sevdikleri Ģeylere taparlar. Taptıkları
zaman onlar, ilâh, mâbud yâni tanrı olurlar. Daha sonra bu tapmalardan
cayanlar çıkar. Bunlar bu sefer, taptıklarını tanımaz olurlar. O zaman
tapınılan Ģeyler de, iğreti alınmıĢ mâbûdiyet ve tanrılık özelliklerini
kaybederler.
Hâlbuki insanlar, ister Allah‟ı (CC) mâbut tanısınlar, ister mâbut
tanımasınlar; Allah (CC) yine bizzat mâbuttur. O‟na her Ģey ibâdet ve kulluk
8

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 47.
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borçludur. Hattâ O‟nu inkâr edenler bile, bilmeyerek olsa dahî, ona kulluk
etmek zorundadırlar.
AraĢtırma mantığına göre iddiâ edilebilir ki özel isimler, kısmen de olsa, cins
isimlerinden önce gelir. Daha sonra bir veyâ birkaç niteliğin ifâde ettiği,
benzeme yönüyle, cins isimleri oluĢur.
Bundan dolayı her özel ismin, bir cins isminden veyâ nitelikten alınmıĢ
olduğu iddiası geçersizdir.
„Allah‟ yüce ve kutsal sözü, bilginlerin çoğuna göre, hemen söylenmiĢ bir
sözdür ve türememiĢtir. Bu yüzden bu yüce ve kutsal isim, lisan açısından
da, adının sâhibi gibi, bir ezeliye perdesi içindedir.
Dolayısıyla Allah (CC) kelimesi, diğer kelimelere benzemez. Târihte hiçbir
Ģeye „Allah‟ kelimesi, isim olarak verilmemiĢtir. Bu kelimeye Ġsm-i Âzam
diyenler de vardır.
Allah (CC) isminin her kelimesini birer birer azaltsanız, geriye kalan her
kelime, yine Allah‟ın (CC) adı olur. ġöyle ki:
„Allah‟ kelimesinin, Arapça yazılıĢındaki, harflerinden, sağdan baĢlayarak,
ilkin „elif‟ harfini kaldırsanız, geriye „lillah‟ kelimesi kalır. Görülür ki
„Lillah‟ kelimesi de, Allah (CC) demektir. Yine sağdan îtibâren, „Lillah‟
kelimesinden, bir L harfini daha kaldırsanız, geriye „Lehû‟ kelimesi kalır. Bu
da Allah (CC) demektir. „Lehû‟ kelimesinden, bir L harfini daha kaldırsanız,
geriye „hû‟ kelimesi kalır. Bu da yine Allah‟ı (CC) ifâde etmektedir. „Hû‟
kelimesinden, bir harf daha kaldırırsanız, geriye yalnızca „H‟ harfi kalır. „H‟
harfi de yine Allah‟ı (CC) demektir.
Allah‟ı (CC) „H‟ harfi ile zikretmek için, Tasavvuf erbâbının Arapça‟da,
„Allah‟ anlamına gelen O, „hû‟ sözü ya da kelimesi ile zikrettiklerini ve de
câhillerin çoğunun bu yüzden, onların bu Ģekilde „hû‟ zikriyle, Allah‟ı (CC)
zikir etmelerinden dolayı, çoğu kere, „hû „çekiyorlar‟ dediklerini, belki çok
sık duymuĢsunuzdur.
Nefes alıp-vererek soluyan her canlı da her nefes alıĢ veriĢinde, „O‟, yâni
„Allah‟ anlamına gelen, „h‟ sesini çıkarır / çıkarmaktadır. Bunu en güzel ve
açık bir Ģekilde, özellikle sıcak günlerde, dilini dıĢarı çıkararak, soluyan
köpeklerde, daha kolay olarak, görmek mümkündür.
Soluyan her canlı, her nefes alıĢ veriĢinde, „h‟ sesini çıkarır. Demek oluyor
ki; her canlı yaĢadığı müddetçe, ister Ģuurlu olarak, ister Ģuursuz olsun,
devamlı bir Ģekilde, Allah (CC) demektedir, yâni Allah‟ı (CC) zikretmektir.
Sonuç olarak, bütün insanlar da, ister inansınlar, ister inanmasınlar ya da
ister Ģuurlu olsunlar, isterse Ģuursuz olsunlar, her bir nefes alıĢveriĢlerinde,
13

her an Allah‟ı (CC) zikrederler / zikretmektedirler. Meselâ bir ateistin
inanmadığı Allah‟ı (CC), her an zikretmesi, kendisi açısından ne gülünç bir
durum veyâ bir bedbahtlık oluyor, değil mi?
Neden mi diyeceksiniz?
Çünkü o ateist inanmadığı, Allah‟ın (CC isminin her an tecellîsi sâyesinde
hayat buluyor da, onun için…
Görüyorsunuz ya, bütün canlıların canlılıkları, gafletli-gafletsiz, her an,
Allah‟ın (CC) zikriyle sürdürülmektedir. Allah‟ın (CC) zikrinden
kesildiklerinde, onların da canlılıkları ortadan kalkar / kalkmaktadır. Meselâ
zikri biten bir geyik, avcının bir kurĢununa hedef olur ya da zikri biten bir
balık, avcının oltasına veyâ son nefesini vererek ölen bir insan, Azrâil‟in
pençesine takılır. Dolayısıyla bütün canlılar her an, Allah‟ın (CC) „Hay‟
isminin tecellîsine muhtaçtırlar.
Cümle âlem yoğ iken ol var idi,
YaratılmıĢtan ganî cebbâr idi.
Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek,
ArĢ-ü ferĢ-ü Ay-ü Gün hem nuh felek…
Sun‟ ile bunları ol vâr eyledi,
Birliğine cümle ikrar eyledi.
Kudretin izhâr edüp hem ol celîl,
Birliğine bunları kıldı delîl.
“Ol!” dedi bir kere vâr oldu cihân,
“Olma!” derse, mahv olur ol dem hemân.
Bilim ve Besmele
Günümüzde bilim ve teknoloji, besmeleyi henüz anlamaya çalıĢıyor:
Ġslâm‟a göre hayvanların etlerinin yenebilmesi için besmele ile kesilmelerinin
Ģart olduğunu bilmeyen yoktur.
Bir grup bilim adamı, besmeleli ve besmelesiz kesilen, etlerin incelenmesini
ele almıĢlardır.
14

Ortaya çıkan sonuç Ģöyledir:
Besmeleli etlerde her hangi bir mikroba rastlanmamıĢtır. Besmelesiz etlerde
ise, sürekli çoğalan, büyük ölçüde de zararlı olan, mikrop ve bakteriler tespit
edilmiĢtir9,10.
Bilim alanında olan geliĢmeler, ilmî araĢtırmalar, Evren‟deki her Ģeyin birer
hayalden îbâret olduğunu söylüyor; bilim diliyle söylemek gerekirse, birer
dalgadan ya da birer boĢluktan... Ġnsan da öyle...
Sonunda insanın da, bir hayal ve dalgadan olan, fânî varlığı da yokluğa
bürünecek... Tıpkı TV‟deki filmlerde insanların, elektriğin kesilmesiyle
birden ekrandan yok olması gibi…
Kıyâmet‟le birlikte, Azrâil (AS) de dâhil, her Ģey yok olacak!
Yalnız tabiatıyla bunda, bir varlık hâriç!
O da Ģüphesiz bizzat Allah (CC) olacak! O, gerçek olanın tâ kendisi… Yâni
yalnızca, En Yüce Gerçek kalacak!
Her Ģey yok olduğu hâlde, O Allah (CC), ezelde olduğu gibi, ebedde de tek
olarak var olacaktır.
Bu îtibarla O Allah (CC), insan zekâsının bir mahsulü olmadığı gibi, O‟na
hiçbir Ģey de, denk olamaz, etki de edemez.
Elinde hiçbir hünerin olmadığına göre iĢte bu yüzdendir ki:
Biz insanlara düĢen yegâne Ģey, O Yüce Gerçeği algılayıp, yâni idrak edip,
O‟nun varlığına tanıklık yapmak, yâni Ģahâdet etmek, olmalıdır!
Görüyorsunuz ya, O Allah (CC), güzel ve uygun olan davranıĢı bulsun diye,
insanoğluna aklı bu yüzden vermiĢ bulunuyor, iĢte…

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

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
9
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Dr. Paul Brunton meĢhur Hintli Ramâna Maharshi‟ye “Ben gerçeği
arıyorum. Gerçek nedir?” der.
Maharshi‟nin gözleri Brunton‟un yüzüne dikilir ve pürüzsüz bir Ġngilizce ile:
“Ben gerçeği arıyorum diyorsunuz, evvelâ Ģu „ben‟i öğrenin, sonrası gelir”
cevâbını verir11.
Peygamber Efendimiz (SAV) bu sözün özünü, daha açık olarak, 14 asır önce
ifâde etmiĢtir:
“Nefsini bilen Rab‟bini bilir.” Yâni:
“Nefsini bilen En Yüce Gerçeği de bilir.” Bütün âlemler tek tek, O mutlak
gücün varlığına Ģahâdet eden, birer yansımadan ibârettir. Bu yansımalardan
hareket ederek, gerçeğin algılanması, yâni idrâk edilmesi için, „ilim‟
vâsıtasını kullanmak gerekiyor.
Yoksa akıl ve bilgi sâhibi olmadan, kat kat sebepler ve perdeler arkasında
bulunan, O En Yüce Gerçeği idrak etmek, o kadar kolay bir Ģey değildir.
Bunun için her kiĢi değil, “er kiĢi” olmak, ön Ģarttır. Önce Hak‟kı, yâni En
Yüce Gerçeği ya da hakkı ve / veyâ doğruyu, yâni rastladığımız her bir
olaya iliĢkin her bir gerçeği, kabul edip örtmemek, sonra da, Hak ve / veyâ
hak sayfada, çalıĢıp derinleĢmek gerekir.
“Muhyiddinem derviĢem,
Hak yoluna girmiĢem,
On sekiz bin âlemi,
Bir zerrede görmiĢem.”
Gerçeği algılamak, sâdece ilimle olsa çok iyi… Ama o da yeterli değil...
ĠĢ yapmak, çalıĢmak da, yâni amel yapmak da lâzım…
Yetiyor mu?
Yetmiyor, tabiatıyla!
ĠĢi, ameli de sevgi ve ihlâs ile yapmalı!
Bitmedi!
11

IĢınlama, Bilim AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ġstanbul.
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Bir de bunların yapılmasında örnek insan olmak!
Ebedî saadet, yâni mutluluk için, yine yetmiyor…
Her hususta Allah‟ın (CC) tevfîkine, yâni her hususta Allah‟ın (CC)
yardımına ve en sonunda da, O‟nun ihsânına muhtâcız…
Allah‟ın Maddî Sünnetleri-Bilim
Bir yaprağın düĢmesini, bir karıncanın adım atmasını ya da meselâ
Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfında veyâ kendi etrâfında, zerre miktarı kadar da olsa,
hareket etmesini bir düĢünüz…
Veyâ herhangi bir elektronun, çekirdek etrâfında dönerken, enerji kazanması
ya da enerji kaybederek, bir fotonun meydana gelmesi ya da bunun gibi,
Evren‟de meydana gelen, büyüklü-küçüklü her bir olay, Allah‟ın (CC)
dilemesi ile olur12.
Yâni Evren‟de hiç bir olay yoktur ki, Allah‟ın (CC) izni ve dilemesi dıĢında
olsun. O her an Evren‟deki büyüklü-küçüklü her bir olayı, gözlemekte ve
bunların her birine tasarruf emekte, yâni hükmetmektedir. Allah‟ın (CC)
bütün varlıklar üzerindeki gözcülüğü, onları murakabesi altında
bulundurması, O‟nun Er-Rakîb Ġsm-i ġerîfi‟nin tecellîleri ile olmaktadır.
Bu gün bilim dünyâsı, Allah‟ın (CC) maddî sünnetlerinin, yâni meselâ tabiat
kânunlarının, en ince teferruâtına kadar araĢtırılması için, yoğun bir Ģekilde
çalıĢmaktadır. Bunun için birçok bilim dalları ortaya çıkmıĢ, bunların her
biri, kendilerine özgü birer disiplin içinde, gizli sırları keĢfetme çabasını
sürdürmektedir.
2008 yılı îtibârıyla insanoğlu, düĢünceyi de okuyacak seviyeye gelmiĢtir.
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(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc , En Son EriĢim Târihi: 20.07.2014.

ALMANYA‟nın Ġnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü ile Londra ve Oxford üniversiteleri bilim
insanlarının "insan düĢüncelerini okuma" çalıĢmaları baĢarılı sonuç verdi. Hepsi de nörolog olan uzmanlar, yüksek
çözünürlü beyin tarama cihazı kullanarak beynin faaliyetlerini geliĢtirilen bilgisayar programı aracılığıyla okumayı
baĢardılar. 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 kullanılabilecek… Tekniğin
daha da geliĢ-miĢ bir sürümünün, „Azınlık Raporu‟ (Minority Report) filminde olduğu gibi, suçluların
12
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Maddenin anlaĢılması için büyük ilerlemeler elde edilmiĢtir. Öyle ki, 18 ve
19. yüzyıllarda bilim adamları, bu gizli kuvvetleri maddeye atfederek, âdeta
ona tapacak hâle gelmiĢler, eserin asıl sâhibini düĢünemez olmuĢlardır.
Bu akım, daha sonra materyalist fikriyatı doğurmuĢtur. Tekâmül Nazariyesi
de denilen, Aydınlanma Kurâmı ortaya çıkmıĢtır. 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, Kara Delikler‟in keĢfi, Big Bang
Teorisi‟nin ispatı gibi, yeni geliĢmeler, bilim zihniyetinde devrim sayılacak
değiĢmeleri getirmiĢtir.
Bilim adamlarından Hawking‟in, Einstein‟in Rölâtivite Teorisi ile Kuantum
Teori‟sini birleĢtirerek, yaratılıĢın mutlak varlığını ortaya koyması, birçok
bilim adamının Büyük BirleĢik Alan Teorisi‟nin, yâni GUT‟un, baĢka bir
ifâdeyle, Great United Teory‟nin etrâfında birleĢmesi, ateist bilim adamlarını
ümitsizliğe düĢürürken, birçok bilim adamını da, inanmaya dayalı
çalıĢmalara yönlendirmiĢtir / yönlendirmektedir. Bunun için, 21. Yüzyıl‟ın,
inanç ve insanî değerlerin neĢvünema ettiği, bir çağ olması beklentileri
gittikçe artmaktadır.
Bilgisizlik ya da Nasipsizlik
Louis Pasteur, “Birâzcık bilim bizi Tanrı‟dan uzaklaĢtırıyor. Fakat bilim bizi
Tanrı‟ya tekrar götürüyor.” diyor.
Ġnançlı bir filozof olan Jean Guitton, Pasteur‟ün bu sözünü, „Tanrı Ve Bilim‟
adını verdiği, kitabının baĢına yazmıĢ…
Jean Guitton, konu ile ilgili olarak:
sorgulanmasında kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca cezâ evinden tahliye edilecek mahkûmların ileride yeni suç
iĢleyip iĢlemeye-ceğini saptamak da bu teknik sâyesinde mümkün olabilecek… AraĢtırmacıların bundan sonra
„insanın aklından geçenlerle gerçek niyetini ayırt etmeyi sağlayacak‟ yeni bir yöntem geliĢtirmek için çalıĢacakları
ifâde edildi. 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‟ dedi.
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“Çok bilmeyen bir kiĢi, bilimin dinin üstesinden geldiği inancındadır. Ama
çok bilen ve bilgili olanlar, bilgide attıkları her adımda dine daha da
yaklaĢmaktadırlar.”
dedikten sonra Ģunları da ilâve etmektedir:
“Ben bu nedenle gelecekte araĢtırmaların dinin içini oymaktan ziyâde onu
tasdik edeceğine inanıyorum. Artık duâ edilen kilise mekânında aranan
gerçek ile laboratuvarda, mikroskop altında aranan gerçekler arasında bir
savaĢ yok... Duâ mekânı ve laboratuvar giderek birbirine yaklaĢıyor.”
Nitekim, “ Bilimin ilk amacı, Tanrı hakkında bilgi edinmek, O‟nun
eserleriyle O‟na hayranlık duymaktır.”
diyen Anthony Standen, yollarını sapıtmĢ bilim adamları için, devam ederek:
“Eğer bilim adamları iĢlerine bu açıdan baksalardı, bilime tapınmayı
bırakırlar ve daha iyi bilim adamları olurlardı.”13 diyor.
Bilim târihinde, Allah‟ı (CC) yeteri kadar tanıyamayan, bâzı bilim
adamlarının, meselâ “Durağan Evren Modeli” gibi modeller kurarak,
teorilerinde Tabiat Kânunları‟nın yaratılma iĢi bittikten sonra Allah‟ı (CC),
bir köĢeye bir seyirci olarak yerleĢtirmeleri Ģeklindeki felsefî modelleri,
gerçekçilikten çok uzaklarda kalmıĢtır.
Bunların iĢledikleri hatâlar iĢte böyle, ya aĢırılığın ya da Allah‟ı (CC) bilme
ve tanıma açısından, temel bilgi noksanlığının bir sonucu olarak
düĢünülebilir. Bunlar ĢaĢkın ve sapıklar takımını meydana getirmektedirler.
Allah‟ın CC) ilmine karĢı, her Ģeyin halledilmiĢ, bitirilmiĢ iddiâsında
bulunan ve müteĢâbihµ âyetlerin tamâmen ortadan kaldırılmasını arzû eden,
tecrübeyi, benzerlikten büsbütün ayrılmıĢ, mutlak bir kesinlik sanan, bir
bilimsellik ve ıspatçılık iddiâsı, bugün dahî bâzı çevrelerce benimsenmiĢ olsa
bile aslında bu, bilgi noksanlığından baĢka bir Ģey değildir.
13
Standen, A., Bilim Kutsal Bir Ġnektir, sayfa 147 (Türkçeye Çeviren: Burçak Dağıstanlı), Çıdam
Yayınları, 1990, Cağaloğlu, ĠSTANBUL.
µ
Kur‟an‟ı Kerîm‟de mânası açık olan âyetlere Muhkem âyetler, mânası açık olmayan, tefsire, îzaha
muhtaç olanlara MüteĢâbih âyetler adı verilir.
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Louis Pasteur‟ün, “Birâzcık bilim bizi Tanrı‟dan uzaklaĢtırıyor.” sözü
insanda çok çağrıĢımlar yapıyor.
Avrupa‟daki felsefe ve buluĢlarla birlikte baĢlayan, Büyük Sanâyi Devrimi,
onu tâkip eden, 18. Yüzyıl Fransa‟sındaki Aydınlanma Dönemi dedikleri
zaman dilimi, Avrupalılar ile Türkiye dâhil olmak üzere, Orta Çağ
Karanlı‟ğını yaĢayan, bütün dünyâda, gerçekten çok kötü bir fikrî bozukluğa
sebep olmuĢtur.
Önce Fransa‟da baĢlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine ve hattâ çoğu
Ġslâm ülkelerine de, sıçrayan bu akım, insan aklının, tüm dinî ve mânevî
değerlerden, arınması anlamına geliyordu.
Bu akıma kapılanlara göre, dinler gerçekten, miatlarını tamamlamıĢlar,
“bilim dinin üstesinden gelmiĢ” bulunuyordu.
Cumhûriyetimiz‟in kuruluĢ dönemindeki târihî belgeleri inceleyenler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde yapılan konuĢmalarda, bu akımın kurbanı
olmuĢ insanlarımızı da, hemen fark edeceklerdir.
Ne yazık ki bu zavallılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde, Ġslâm Dini‟nin
„terakkîye mâni‟ olduğunu söyleyerek, ilerlemeyi engellediğinden bile
bahsedebiliyorlardı.
Bu belgeler, Merhum Prof. Dr. Ahmet Kabaklı‟nın, „Temellerin DuruĢması‟
adlı kitabının 1. cildinde neĢredilmiĢ bulunmaktadır.
Avrupalı, Rusyalı ve hattâ çoğu sözde dünyâ aydınları da, bu akımdan
nasiplerini almıĢlardır. Aydınlanma Dönemi‟nde herkes bilime, her Ģeyi
çözen, sihirli bir anahtar gözü ile bakıyor, dolayısıyla, dünyâ görüĢleri ve
fikirler yenileniyor, yeni yeni teoriler kuruluyordu.
Sözde aydın geçinenler artık, Tekâmül Nazariyesi de denen, bu Aydınlanma
Kurâmı‟na, yâni modern deyimiyle, Aydınlanma Teorisi‟ne sarılmıĢlardı. Bu
teoriye göre, insan geliĢecek geliĢecek, sonunda, hâĢâ, bunlar arasından,
tanrılaĢacak olanlar da çıkabilecekti
Yukarıda görüldüğü gibi, bâzı önemli Ġslâmî temel bilgilerden sonra, Ģimdi
görseller tarafından tetiklenen gerçeklere geçebiliriz.
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RESĠMLERĠN DĠLLERĠ
TARAFINDAN TETĠKLENEN
GERÇEKLER

Sen, Söyletene Bak!

“Söyleyene değil, söyletene bak” demiyorlar mı?

Tekvir Sûresi‟nin 29. Âyeti‟nde, “Allah dilemeyince, siz
dileyemezsiniz!” demiyor mu?
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O hâlde her Ģeyde esas olan, Allah (CC) kelâmı olan, âyetlerin
tecellîsidir. Ġnsanlar ve / veyâ olaylar ise, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet
adlı esas ölçülerimize göre, birer sebeptir.
Çünkü Allah (CC), bu hayatta ya da yaĢamda her bir fikir, Ģey ya da
olayı birer sebebe bağlamıĢtır. Ama iĢin aslında her bir fikir, Ģey ya da olayı
yaratan Allah‟ın (CC) bizzat kendisidir.
“Yeryüzü‟nde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan
kuĢlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o Kitap‟ta
(Kur‟an‟da) hiçbir Ģeyi eksik bırakmadık. Nihâyet (hepsi) toplanıp
Rab‟lerinin huzûruna getirilecekler-Enam Sûresi, âyet 38”
ġimdiye kadar ki incelemelerim bana, CumhurbaĢkanımız‟ın ölçülerinin
Milletimiz‟in Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerine uygun olduğunu
gösterdi. Allah (CC) bozmasın diyorum! Çünkü Milleti ile ortak değerlerde
birleĢen liderler kolay kolay gelmiyor.
Bu nedenle CumhurbaĢkanımız‟ın bu uyarılarının sakın, bir-iki kere tesâdüfî
olarak tuttuğunu ifâde eden, fikirlerinize, kelimelerinize bağlamayınız!
Çünkü Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet ölçülerini esas alanların her bir
sözlerinin derinliklerinde, genel olarak, her sözün kendine has sırları
olabilir.
Bize düĢen o sırları araĢtırmak için, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün derinliklerine
inecek Ģekilde, gerçek birer aydın olmaya çalıĢmaktır. Ġnsanlık değer ve
ölçülerinden uzaklaĢarak canavarlaĢmıĢ Batılılara yamanarak onların
peĢlerinden gitmek aydınlık değil, bedbahtlıktır. Asıl aydınlık, iĢte insanlığı
ve bu gerçek özgürlüğü içeren Ġslâmî Îtikat aydınlığıdır.
Yoksa emperyalist, canavarlaĢmıĢ milletlerin yaĢam ve kültürlerinin özlemi
içinde, millî Ģuur ve kiĢiliklerini kaybederek, DNA dönüĢümlerine zemin
hazırlayan hâinlikler içinde „caka satanlara‟ aydın denmez. Ġnanç ve
istikâmetleri değiĢmiĢ olan bu kiĢilere bizim Kültürümüz, zâten lâyık
oldukları ismi bulmuĢ ve onları birer “hâin” olarak vasıflandırmıĢ
bulunmaktadır.
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Bizim dinimiz Ġslâm, insan fıtratına yâni insan tabiatına, baĢka bir ifâdeyle,
bilimsel asıl deyimiyle söylemek gerekirse, ilme, yüzde yüz uyan, en modern
bir dindir.
Eski Türkiye‟de Ġnönü ve Hempaları Milletimiz‟in, hepimizin câhil
bırakılması için büyük çabalar sarf etmiĢlerdir. Ama Milletimiz‟in büyük bir
kısmı, Ġslâmî bilgi konusunda bilgisizliğe zorlanmıĢ olsa bile gerçek îtikâdını
bozmamıĢ, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmeti‟nden hiç tâviz vermemiĢ,
asîlliğini hep korumuĢtur.
Ancak Ġnönü ve Hempaları‟nın peĢinden gidenlerin bir kısmı, bundan istisna
tutulabilir. Ne yazık ki asıl câhillerimiz bu zihniyettekilerdir. Onların da kısa
zamanda bu bozuk istikâmetlerinden dönmeleri elbette ki en büyük
dileğimizdir.
CumhurbaĢkanımız‟ın söylediklerinin verdiği inandırıcılık, ancak onun
Ġslâmî Ġstikâmeti‟nin düzgünlüğüne bağlanabilir.
Ama Ġslâm‟dan nasipleri olmayan ve câhillik çukurlarında bocalayanların,
bunlardan ne haberleri olacak ki! Onların hangi ölçüleri bizlere güven
verebilecek ki!
Bu câhillerin yapacakları tek Ģey, Halkımız‟ın kullandığı, “Ġnsan
bilmediğinin düĢmanıdır” „sosyal formül‟üne, yâni atasözüne göre, yalnızca
düĢmanlık üretmek olacaktır, zâten de öyle yapıyorlar…
Bundan dolayı, Ġslâmî Ġstikâmet‟i bozuk olanlar için kullanılan güzelim
„aydın‟ kelimesinin bu Ģekilde yıpratılmasına o kadar çok üzülüyorum ki!
„Aydın‟ kelimesi, bugün sayıları az da olsa,
asıl mü‟minler için kullanılacakken, ne yazık ki, zır câhiller için kullanılıyor,
öyle değil mi, canım!
Çünkü kendilerini Halkımızı aldatmaya adamıĢ,
bu câhillerin metodu, Halkımızı aldatmayı baĢarmak için, Kültürümüz‟ün ne
kadar güzel kavramları varsa, onları sâhiplenip, yalnızca ikiyüzlülük
yapmaktan ibârettir!
Onların bu ikiyüzlülüklerini öğrenebilmek için ne yazık ki, Yeni Türkiye
dönemini beklemek gerekiyormuĢ! Öyle değil mi?
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Ġkiyüzlüleri tasvir eden asıl kelime, bilimsel olarak araĢtırılırsa bu, elbette ki,
anlam olarak yalnızca „karanlık‟ ya da ilmî olarak münâfık kelimesi
olabilirdi.
Hattâ geçmiĢte bir yazımda onlar için kullanmıĢ olduğum, „yarım
aydınlarımız‟ kelimesini bile, onları daha iyi anlamıĢ olduğum için, Ģimdi,
çok fazla bile buluyorum14...
Meselâ bir örneği aĢağıdaki görselde görüldüğü gibi, Evren‟deki ölçülerden
hiç ibret almayacak mıyız?

Örneğin faraza Dünyâ ya da GüneĢ, “ArkadaĢ gün özgürlük günü…
Özgürlüğümü ben de yaĢayacağı” dese de, bâzı ölçülere uymasa meselâ bâzı
günler hiç hareket etmese, olacakları hiç düĢünebiliyor musunuz?
14
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi
Olurduk?
Öz‟ler:
Atatürk‟ü dahî zehirletmeye
teĢebbüs edecek15 kadar / zehirletecek kadar
gözü dönmüĢ Ģekilde, kötü amaçlar taĢıdığını düĢündüğümüz
iĢte bu Ġnönü ve Zihniyeti türemeseydi, Vatan ve Milletimiz‟in bugün dünyânın
en süper gücü olacağına hâlâ aklınız eremiyor mu?

Ne enteresandır ki, bu gün artık Ģunu apaçık olarak görebiliyoruz:
Ġnönü Zihniyeti‟nin hemen hemen çoğunluğu, Milletimiz‟in gerçek
Ġstikâmeti dıĢında olduklarınıµ artık hiç gizlemiyorlar16 … Bunu Milletimiz de artık
açık bir Ģekilde görebiliyor…
Hâlbuki Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki temsilcileri, Milletimizin Ġslâmî
Ġstikâmet ve Kültürel doğrultudaki gidiĢini sekteye uğratmak için, Ġslâmiyet‟i
yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye çalıĢmakla uğraĢacağına17,
Atatürk‟ün hutbesinde18:
“Ey Millet! Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve iyiliği
üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından
insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiĢ ve resul olmuĢtur. Temel nizamı,
hepimizin bildiği Kur‟ân-ı AzimüĢĢan‟daki açık ve kesin hükümlerdir.”

15
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
16
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.
17
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.
18
Atatürk'ün Balıkesir Hutbesi,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR,65833/ataturkun-balikesir-hutbesi.html, En Son EriĢim Târih:
15.12.2016.
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Ģeklinde belirtmiĢ olduğu söylenen, Ġslâmî ve Kültürel doğrultudaki gerçeği (leri)
referans almıĢ olsalardı, hiç Ģüphe yok ki, bizler bugün Türkiye‟yi, Dünyâ‟nın en
süper devleti yerinde görecektik. O zaman 80-90 senedir uğraĢılan, bütün
problemlerimizin adı sanı bile, olmayacak veyâ ortaya çıkmamıĢ olacaktı. ĠĢte o
zaman:
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢtırılmamıĢ olacaktık…
BaĢörtüsü problemi gibi, geçmiĢteki çoğu olayları hiç yaĢamamıĢ, binlerce gencimiz
böylece telef edilmemiĢ olacaktı… Bir de, bu gençlerimizden kim bilir, ne güçlü
devlet adamlarımız, temâyüz etmiĢ, Türkiyemiz‟e, ayrıca ne güçler katmıĢ
olacaklardı…
- „Sağ-sol kutuplaĢması‟ diye bir Ģey de olmayacaktı… Buralara harcanan
enerji, Türkiye‟nin kalkınmasına harcanacaktı19…
- O zaman, bugünkü gibi, Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden
uzaklaĢtırılması sonucunda, konuĢmalarından tutunuz da bütün davranıĢ ve
tavırlarına kadar her Ģeyi, dünyevî ve nefsî düĢüncelerine endekslenmiĢ20, bu
nedenle, iĢlenmiĢ her bir günah yüzünden21 her hâllerinde bilimsel „negatif
dalganın‟ esiri olmuĢ; ideolojik, kutuplaĢmıĢ, robotlaĢmıĢ, her bir arkadaĢımızı
gördüğümüzde22 ya da bu arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde,
çektiğimiz ıstırâbı, hiç yaĢamamıĢ gibi olacaktık…
19
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
20
Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
21
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġAR
DILAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/
NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILA.docx, En Son EriĢim
Târihi: 07.02.2015.
22
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf
YADAhttp://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE
%20DOĞRU….docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġAR
DILAR.pdf YA DA
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Bugün bu câhil ve olumsuz Ģartlarda ölen arkadaĢlarımızın da, hayatta iken
Türkiyemiz‟e, muhtemeldir ki, daha büyük katkıları olacak, Âhiret‟teki makamları,
daha da üstün ve mükemmel olacaktı…
- Atatürk tarafından kapatılan, Mason Locaları‟nın, Atatürk‟ün ölümünden
sonra tekrar açılması gibi bir durum hiç olmayacaktı… Tabiatıyla bu sâyede, Mason
Locaları‟nın Ġllimunati23 ve / veyâ Bildenbergcilerin24 emri altında çalıĢmalarından
Memleketimiz‟in payına düĢen, olumsuzluklar da hiç olmayacaktı25.
- “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir”
Ģeklindeki belgeselleĢmiĢ sözünü, o zaman, Ġnönü‟den hiç duymamıĢ olacaktık…
Tabiatıyla, bugünkü Kürt DüĢmanlığı diye bir Ģey de hiç olmayacaktı26…
Kürt sorunu diye bir Ģey olmayacağı için, bugünkü gibi, mâneviyatsızlık
boĢluğu içinde bırakıldıkları için, mâneviyatsızlık nedeniyle, kolayca terörist olmuĢ,
yüz binlerce Kürt çocuğunun baĢlarına gelenler de hiç yaĢanmamıĢ olacaktı…
- Bizzat Ġnönü‟nün kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, Türkiyemiz, Ġnönü
tara-fından kolayca Yarı Amerikan Sömürgesi de yapılmamıĢ olacaktı27… Bu
nedenle bugün, Memleketimiz‟in muasır medeniyet seviyesine çıkamaması gibi, bir
durum da olmayacaktı. Buna bağlı olarak da bu günkü gibi, Haçlı zihniyetleriyle
uğraĢır bir durumumuz da olmayacaktı.

- Milletimizin değer yargıları, örselenmeden, îtibarsızlaĢtırılmadan
bütün gücüyle aynen duracaktı… Ġnönü Zihniyeti‟nin bugün redd-i miras
ettikleri, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi gibi problemimiz de olmayacaktı.
Milletimiz‟in Ġslâm, Târih, Türkçe baĢta olmak üzere, bilim, sanât, edebiyat,
örf, âdet ve geleneklerinin hepsi, bu gün de güçlü ve taptaze olacaktı28…
http://gayalo.net/dosyalar/
NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILA.docx, En Son EriĢim
Târihi: 07.02.2015.
23
Bilimin Sesi, Ġlluminati Nedir? illuminati Ne Demek? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.biliminsesi.com/illuminatinin-dogusu-ve-sir-perdesinin-ardindaki-gercekler/, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
24
Sabah, Bilderberg neyin peĢinde, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/06/10/bilderberg-neyin-pesinde/ YA DA
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Toplant%C4%B1lar%C4%B1, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
25
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx,
En
Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
26
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.
27
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
28
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
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- Böyle bir donanımla, sırf Vatan ve Millet için aĢkla çalıĢıldığını
düĢündüğümüzde ve aynı nedenle, Dersim katliamları dâhil, hiç bir kimsenin
katledilmeleri, telef edilmeleri mümkün olmayacaktı29. Böyle binlerce Türk ve Kürt
vatandaĢları ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir
ne büyük Devlet Adamlarımız çıkarak, Türkiyemiz‟in Birinci Sınıf Devlet hâlini
sürdürmek için, bugün son güçleriyle nasıl bir heyecanla çaĢıyor olacaklardı. PKK
ve benzerleri diye örgütler hayal bile edilemeyeceklerdi…
Devletimizin, dünyâda Birinci Sınıf Devlet hâline gelmesi için, Kayseri
Uçak Fabrikası‟nın da, Ġnönü tarafından kapattırılarak30, marangoz hâneye
çevrilmesi gibi bir olay yaĢanmayacak, elbetteki bunun da Devletimiz‟in birinci
sınıf bir devlet olmasında etkin katkıları gittikçe artmıĢ olacaktı31.
“Bugün terörle mücâdelede kullanılan insansız hava araçlarının bir modeli
de daha sonra geliĢtirilmek üzere 1940‟lı yıllarda üretilmiĢtir. Bu uçaklar
Danimarka ve Hollanda‟ya da satılmıĢtır. Hattâ Irak ve Ġran bu uçaklardan almak
istemiĢler ama iç ve dıĢ siyâsî oyunlardan dolayı bu satıĢlar gerçekleĢmemiĢtir.”
“Türkiye hayâlet uçakların ilk örneğini de yine o yıllarda üretmiĢ...
Bugünkü hayâlet uçakların benzeri olan uçak modeli 1948‟de üretilmiĢ... Sâdece 1
adet üretilen uçak, daha sonra kullanıĢsız ve uçmaya elveriĢli değil denilerek
üretimi durdurulmuĢtur32.”
Ġnönü Zihniyeti, Milletimiz‟in değer yargılarıyla barıĢık olsaydı, Boğaz
Köprüsü konularındaki engelleri de hiç olmayacak, o zamanki teĢebbüslerin
baĢarıları ve katkılarıyla, kim bilir bu gün ne süper bir devlet hâlinde olacaktık33?

http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
29
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.
30
Haber 365, 70 Yıl Önce 50 Uçağı Gizlice Toprağa Gömdüler; Sebebi Ġse..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://haber365.com.tr/gundem/70-yil-once-50-ucagi-gizlice-topraga-gomduler-sebebi-ise-h24810.html YA DA
http://www.nukte.org/usnasilaldatildik, En Son EriĢim Târih: 15.12.2016.
31
70 Yıl Önce 50 Uçağı Gizlice Toprağa Gömdüler; Sebebi Ġse…
http://haber365.com.tr/gundem/70-yil-once-50-ucagi-gizlice-topraga-gomduler-sebebi-ise-h24810.html
32
On Altı Yıldız, 2023 Vizyonumuz Ve Uçak Üretme Mâcerâmız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1569, En Son EriĢim Târih: 15.12.2016.
33
Özsoy, O., Chp Bu Ülkedeki Bütün GeliĢmelere Hep KarĢı ÇıkmıĢtır! ġok ! Belgeler Ve Ġnanılmaz
Hayırcı Zihniyet!,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,https://www.facebook.com/notes/vakit-gazetesi/chp-bu-%C3%BClkedekib%C3%BCt%C3%BCn-geli%C5%9Fmelere-hep-kar%C5%9F%C4%B1- YA DA Bir „Köprü‟ Hikâyesi!
http://www.takvim.com.tr/yazarlar/mehmet_akarca/2014/11/01/bir-kopru-hikyesi
%C3%A7%C4%B1km%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r-%C5%9Fok-belgeler-ve-inan%C4%B1lmaz/345632178820524/, En Son EriĢim Târih: 15.12.2016.
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- Adnan Menderes ve arkadaĢlarının îdam edilmesi gibi olaylarla, bu
olayların Türkiyemiz‟e getirdiği olumsuzluklarla hiç karĢılaĢmamıĢ olacaktık; bir de
tersine, bu olumsuzlukların yaĢanmayıp, karĢılığının Türkiyemiz‟e olumlu olarak,
ayrıca, yansıdığını da düĢünerek, sağladığı ek katkıyı da hesâba katmanın
avantajıyla birlikte…
- Bugün uğraĢmakta olduğumuz, Paralel Yapı Örgütü gibi bir dıĢdestekli
ajan olgusuyla34, onun Memleketimiz‟e eklediği olumsuzluk ve güç kaybıyla35, hiç
karĢılaĢmamıĢ olacaktık; bu olumsuzluk ve güç kaybının hiç yaĢanmayıp, karĢılığının
Türkiyemiz‟e olumlu olarak ayrıca yansıdığını da düĢünerek, sağladığı ek katkıyı da
hesâba katmanın avantajıyla birlikte…
- Eğer, Milletimiz‟in değer yargılarıyla barıĢık olsaydı, Vatan ġâiri ve
Ġstiklâl MarĢımız‟ın yazarı Mehmet Akif Ersoy‟u, 1925 ile 1940 yılları arasında,
„Ġrticâ 906‟ kod adıyla kodlayarak (fiĢleyerek)36, elbette, adım baĢı tâkip ettirmez ve
öldüğü zaman da ona cenâze törenini bile çok görmez37, mezarlıktan kabristan yeri
vermezlik de hiç etmezdi.
- Milletimiz‟in değer yargılarıyla barıĢık olsaydı, 1931 yılı Mayıs‟ında
Osmanlı ArĢivi 50 ton evrakı ve 1,5 milyon belgeyi, hurda kağıt olarak okkası 3
kuruĢtan, Bulgaristan‟a elbette satmazdı38…
En yüksek görev ve yetki sâhibi iken, Atatürk‟ü dahî zehirletmeye teĢebbüs
39
edecek kadar / zehirletecek kadar gözü dönmüĢ Ģekilde, kötü amaçlar taĢıdığını

Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
35
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
36
Haber10, Ġstiklal Ģairi Mehmet Akif'i de fiĢlemiĢler!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/istiklal-sairi-mehmet-akifi-de-fislemisler-53023.html, En Son EriĢim Târihi:
18.02.2015.
37
Haber10, Mehmet Akif Ersoy‟a cenaze töreni bile çok görülmüĢtü, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/240568/mehmet-akif-ersoya-cenaze-toreni-bile-cok-gorulmustu, En
Son EriĢim Târihi: 18.02.2015.
38
Târih ve Medeniyet, Bulgaristan‟a Satılan Osmanlı Evrakı,
http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi.html, En Son EriĢim Târih: 15.12.2016.
39
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
34
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düĢündüğümüz iĢte bu Ġnönü ve Zihniyeti türemeseydi, Vatan ve Milletimiz‟in bugün
dünyânın en süper gücü olacağına hâlâ aklınız40 eremiyor mu?

Ġnsanın Gülmeye de Ġhtiyâcı Var

Bu Ġnönü zihniyetlinin bu yorumuna yalnızca güldüm, daha da güleceğim
yoktu, kâri!
Atatürk‟ü böyle zehirlediler
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739
http://www.takvim.com.tr/guncel/2015/04/06/ataturku-ismet-inonu-zehirledi-1428284682
http://www.canmehmet.com/karabekir-pasadan-sonra-inonu-ile-ataturkun-surtusmesinin-perdearkasi-4.html
40
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Bu güne kadar Ġnönü Zihniyeti mensuplarının yalnızca vicdanları yok
diyebiliyordum ama meğer zerre kadar akılları da yokmuĢ...
ġaĢılacak Ģey!

Bu zavallılığın bence asıl anlamlarından biri de, ellerinde artık
tutunabilecekleri hiçbir “gerçek” durum kalmamıĢ olmasıdır ki, artık “çör
çöpten” tutunarak medet umdukları bir çukurluğun içine düĢmüĢ
durumdadırlar:
Bunlar, iktidara gelseler felâketten baĢka bir Ģey beklemeyiniz! Bu hâlleri
insana, peĢin olarak bunları, ne yazık ki düĢündürüyor!
Hâlbuki bendeniz geçmiĢte Türkiyemiz‟in geleceği adına, bu zihniyetten daha
çok umutluydum…
Ama bu hâllerinin Milletimiz için asıl faydası Ģu:
Akılları bu kadar bağlanmamıĢ olsa, Milletimiz kısa bir süre içinde bu
zihniyeti böyle, gerçekçi bir Ģekilde, baĢka türlü nasıl tanıyacaktı?
Hayırsız gibi görünen de bile bir hayır gizlidir, bilirsiniz…
31

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Hâlâ Daha…
Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ
Rezervlerindeki Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil?
Öz‟ler:
Hâlâ daha,
„Kimse iĢitmesin!
Millet düĢmanınızdır!‟
41
parolasıyla , insanlarımızı maddî ve
mânevî olarak derinden zehirleyen o zatın, üzerinizdeki
morfin etkisinden kurtulamamıĢ olduğunuz, Ģu kardarcık anlatlanlarla bile,
o kadar sırıtıyor ki!
Yoksa sizler
yaptığınız Tayyip
düĢmanlığını, Milletimizin
yarıdan çoğunun sevgi ve güvenini
kazanmıĢ olan, CumhurbaĢkanımız‟ı, „Millet
düĢmanınızdır!‟ zehiri ile hâlâ uyumlu kılıp bağdaĢtırmaya
çalıĢarak, Ġnönü Zihniyeti‟nin, bu Millet düĢmanlığına iliĢkin kininin, ilelebet
sürdürülmesini sağlamak için mi devam ettiriyorsunuz?
“Hani bir vakitler,
o kâfirler, seni tutup bağlamak
veyâ öldürmek veyâ sürüp çıkarmak için sana
tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karĢılığında
tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar.”
Enfal Sûresi, âyet 30

GiriĢ
Bu günlerde Ġnönü Zihniyetli insanlarımız arasında öyle tuhaf iĢlerle
uğraĢanlar var ki, bunlara karĢı 21. yüzyılın akıllarını rehber edinmiĢ çoğu
insanlarımız ister istemez:

Dünyâ Gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2016.
“Ġsmet Ġnönü Ģöyle diyor hâtıratında:
“Kafîleyi durdurdum. Subayları bir kenara topladım, içinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. Bundan baĢka subay
olarak da yerinizi bilmelisiniz. PadiĢah düĢmanınızdır. Yedi düvel düĢmanınızdır.–Bana bakın, dedim. Kimse
iĢitmesin, Millet düĢmanınızdır.” Kaynak: “Ġnönü‟nün hâtıraları: Millî Mücâdele”, Ulus, 17 Mayıs 1968.
41
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„Hâlâ daha çöplüklerdeki incik-boncuk ama neden, meselâ, yüce dağ
rezervlerindeki altınlar, elmaslar ya da petroller değil?” sorusunu içlerinden
de olsa, o kadar sıklıkla sormak zorunda kalmaktan gına getiriyorlar
(bıkıyorlar, usanıyorlar), artık…
Ah, ġu Ġnönü Zihniyeti!
Bizim Ģu Ġnönü Zihniyeti42 içindeki43 kardeĢlerimiz var ya, bunlar
için çok üzülüyorum; hiç akılları baĢlarına gelecek gibi görünmüyor da…
Dağların altındaki hazînelerle uğraĢacaklarını düĢlediğimiz bugünkü
Ģu 21. Yüzyıl‟da dahî, ceviz kabuğunu doldurmayan, köhnemiĢ ve bayatlamıĢ
çağ dıĢı uğraĢlarıyla, belki iĢe yarayan bir maden buluruz diye, hâlâ daha
meselâ deniz kenârlarındaki kumluklarda renkli taĢ ve cicili-bicili böcek
kabuklarıyla incik-boncuk arayan çocukları andırıyorlar…
NeymiĢ efendim, CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan var ya, bilmem
kimin arkadaĢı çıkmıĢmıĢ (!)… Be hey gâfil, bütün ölçülerin en gerçekleri
senin Kültüründe bulunuyor… Neden bu ölçülere vurmuyorsun!
Dikkat ediyor musunuz, hiçbir kalıcı „halt‟ karıĢtıramazlar da, ama
devlet büyüklerine saygı gereği olarak, nezâfetimizin inceliği nedeniyle,
burada „CumhurbaĢkanımız‟ deme konusunda bile, faraza inanınız, kirli
kumlardan toplanmıĢ boyalı taĢlar arasına katarlar diye, tereddütlü olacak
derecede ister istemez, farkında olmadan benim gibileri dahî, Ģuur altında da
olsa, etkilemek için boĢuna çaba gösteriyorlar…
ĠĢte, „çöplüklerdeki incik-boncuk‟ demekten kastim, kazandıkları ya
da kazanmak için uğraĢtıkları veyâ kazanabileceklerini sandıkları Ģeyler, çok
geçmeden hemen uçup gidecek olan, bu Ģuur altı anlık teddütlerdir, o
kadar…
Yâni, „Sinek küçük ama mide bulandırır‟ endiçesiyle çekinerek,
yalnızca „CumhurbaĢkanı deyip‟ tedbir almaya çalıĢıyorum, farkında
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015,http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
43
Temiz, M. Akıl Ve Gerçeklerden Kopunca…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….doc, En Son EriĢim Târihi,
01.05.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.
42
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olmadan Ģuur altından… Akıl devreye girdiğinde iĢ, anında düzeliyor,
tabiatıyla…
ĠĢte onların tek kazançları, mutlaka bir müddet sonra zorunlu olarak,
silinip yok olacak olan, bu ve buna benzer böyle zanlar, tededdütler misâlleri
kadar oluyor… Onu belirtmeye çalıĢyorum, burada…
Herkes, kendi çapına ve kendi seviyesine göredir demiĢler ya, bunun
gibi bu iĢler de, görüyorsunuz…
ĠĢte neymiĢ, Türkiye Cumhûriyeti‟nin Reisicumhuru olarak,
Devletimiz‟in baĢındaki o kiĢinin, fi târihlerinden birinde, bilmen kiminle
birlikte resimlerini bulmuĢlarmıĢ, mıĢ, mıĢ… da44, mıĢ da efendim,
CumhurbaĢkanımız onun dizinin dibinde oturuyormuĢ da, meğer bugün o zat
IġĠD‟e katılmıĢmıĢ, mıĢ, mıĢ da… Ve de Ģimdi gördün mü sen, “KiĢi
arkadaĢından belliymiĢ miĢ…” vs… Allah (CC) kulunu ne kadar çok sevse
bile, Cennetine sokmak için, onun yalnızca son anını ölçü alıyor, be! Sen ne
oluyorsun ki!
“Hatâda ısrar var mı, yok mu?” “Hatâları, bilinçli olarak, hâlâ devam
ediyor mu etmiyor mu?” Hepsinden öncesi, daha iyi bir alternatifin var mı?
„Vay canınaaa, vayyy!‟ diyesi, geliyor, insanın…

44

https://www.google.com.tr/search?q=Nihat+Savc%C4%B1%2BErdo%C4%9Fan%2BHikmetyar&biw=1366&bih=
651&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMgfuEh4fKAhWIWxQKHbT_BaYQsAQIRQ&dpr=1
#imgrc=FYhYOCxiiXbppM%3A YA DA
https://www.google.com.tr/search?q=Nihat+Savc%C4%B1%2BErdo%C4%9Fan%2BHikmetyar&biw=1366&bih=
651&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMgfuEh4fKAhWIWxQKHbT_BaYQ7AkIUA&dpr=1
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Ceviz kabuğunu doldurmayan bu dedikodularla uğraĢanlar, bilgisiz,
tahsilsiz falan da değil, haa! Ama bunlar ya çok câhiller ya da bilinçli
hâinler, vesselâm!
OkumuĢlar, tahsilli kiĢiler olmuĢlar, ama ne yazık ki, Kültürel ve
Ġslâmî câhillikleri, yine de baĢlarına belâ durumunda! Bundan hiç
kurtulamazlar! Fakat dönüĢüm geçirdiklerinden, bu belânın hiçbir zaman da
fakında olamamıĢlar / olamazlar!
Bu, kendilerini dev aynasında görenler için bile, bu noktada, „çok
zavallılar…‟ diyeceği geliyor, insanın…
Yâ, iĢte gördüğünüz gibi, tahsilli olmak baĢka bir Ģey, Kültürel ve
Ġslâmî bilgilerden, yâni kısaca bu alanlara iliĢkin, eğitimden-dikkat ediniz,
tahsilden demiyorum!-yoksun ve tamtakır boĢ olmak baĢka bir Ģey!
Ġslâm‟da bu sezgisel mahrûmiyetlerin hepsine birden „basîret‟ denir,
basîret !
Neler olmuĢ da, oluyormuĢ da; hahh, Ģimdi bizler, güyâ
CumhurbaĢkanı‟nın meğer kim olduğunu, Ģimdi öğrenmiĢ bulunuyormuĢuz
da (!), örneğin, „arkadaĢına bakarak, insanı tanımaya iliĢkin‟ kelâm-ı kibar
sözünün de istismârından hareketle…
45

Günaydın efendim (ler), günaydın (!)
Gerçek olan Ģu ki:
“Vah kardeĢlerim, vah!”
Sizin 21. Yüzyıl‟daki Ģu hâllerinizden dolayı, sizlere o kadar çok
acıyorum ki! Ġnsan ve / veyâ bâzılarınızla, geçmiĢte, arkadaĢ oluĢumuz adına
da üzülmüyor da değilim, ha!
Ama ben yine kimseyi değil, ama her birinizin târihî birer Ġnönü
kurbanı oluĢunuzdan dolayı, Milletimizi, tabiatıyla siz ve bizleri de,
Kültürümüz‟den ve Ġslâm‟ın üstün nîmetlerinden mahrum bırakan, Ġnönü ve
hempalarını hedef alıyorum, gerçekten haklı olarak…

45
basîret: Hakîkati kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eĢyânın hakîkatlarını bilen kuvve-i kudsiyye.
Ferâset. Ġbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
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Çünkü bunlar, yaptıkları o târihî yıkım ve tahribatlarıyla, bugün
bizlerin, doğrudü-rüst düĢünemeyen, ruhsal olarak komaya girmiĢ, birer
ruhsal ve zihinsel blokajlı biyolojik yığınlar hâline dönüĢmemize sebep
olmuĢlardır da ondan…
Ġnönü ve hempaları, Ģu sıradaki maddî ve mânevî
problemlemlerimizn, hem sağda ve hem de soldaki bütün olumsuzlukların,
bugünkü kutuplaĢma ve ötekileĢtirmelerin Ģeytânî tek kaynağıdır, bunu böyle
bilesiniz!
Ġnanmıyorum, diyenlere ne denir? Ġnceleyip araĢtırınız, denmez mi?
Ya „incelemiyorum, araĢtırmıyorum‟ diyenler de çıkarsa?
Zannetmiyorum da, belli mi olur bu? Çıkar mı çıkar, ruhsal ve
zihinsel blokajların dosajlarının haddinden fazla olmalarından dolayı,
tabiatıyla… O zaman bitti!
Bugünkü yozlaĢma ve bozulmaları görünce, böyle durumlarda, bizim
gibiler susa kalıyorlar, birden görüyorsunuz! Bizlerin, bu bozulup kokanların
yaptıkları gibi, ilerigeri küfrederek deĢarj (boĢalma) olup frahlama yetkimiz
de yok, üstelik; insanlık kurallarına saygımız nedeniyle… Bu noktada, neyin
bittiğine sizler karar veriniz, vala artık, ne diyeyim!
Bunları böyle biliniz, iĢte!
„Poli Üretim‟ mi Desek, Ne?
Bu zihniyet mensupları, yalnızca tek bir cins üretim de
yapmamıĢlardır, hani…
Bunların yıkımları, Memleketimiz‟de öyle çeĢitli zihniyet
üretimlerine de yol açmıĢtır ki… Bunlar, benim gibi yalnızca özgür
irâdelerini Hak (hak) istikâmetinde kullananları bile, arasatta46 bırakacak
derecede, insanlarımıza zararlı olmuĢlardır.
Bu bakımdan, CIA‟nın hizmetindeki Ġslâmî hizmet görünümlü Vatan
hâinlerinden tutunuz da, sol kesimdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin inversonu
görünümünde bulunan, Müslüman görünümlü birçok câhile varıncaya kadar;
sağ cenahta da, inanmıĢ Mü‟minleri arasatta tutacak derecedeki, üretilmiĢ
46
Temiz, M., Avucumdaki Kor AteĢ, Arasat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAKĠ%20KOR%20ATEġ-ARASAT.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAKĠ%20KOR%20ATEġ-ARASAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015.
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olumsuzluklarıyla arz-ı endam edenler (boy gösterenler) de yok değildir,
bilesiniz!
O zaman ister sağda olsun, ister solda; fark eder mi? Hâinlik veyâ
câhilliğin iyisi, nerede görülmüĢtür ki?
Mânevî BoĢluk Belâsı
ġu anda, içinde bulunduğumuz, bu hâl, mânevî boĢluk (yokluk)
belâsının acı meyvelerinden biri olan bir hâldir (çeĢittir). Eğer mânevîyatın
dolgun ve tatlı meyvalarından bahsedecek olsaydık, aĢağıdaki bilgi
nîmetlerleriyle bezenmiĢ olacaktık, Ģüphesiz!
Ġsterseniz Ģimdi bu Ġslâmî bilgi nîmetlerlerine de bir giriĢ yapalım, ne
dersiniz?
Güncel Ġslâmî Bilgi Demetciği
ġu andaki durumumuz, ancak, Ġslâmî Bilgi Nîmetlerleri‟nden yalnızca
teğetsel bir demetcik sunmaya uygun olduğu için, Ġslâmî gerçeklere iliĢkin
tüm bilgilerin hemen Ģuracıkta anlatılmasının mümkün olamayacağını takdir
edersiniz, öyle değil mi?
Örneğin, Ġslâmî Bilgilere göre, bir Müslüman Ģu anda ne kadar zâlim
bile olsa ya da tersine, ne kadar olgun bir mü‟min dahî olsa, onun Âhiret
hayâtına iliĢkin tecellî ve muameleleri için Allâhü Teâlâ-Bir prensip gibi
algılarsanız da olur bunu-insanın son durumunu esas almaktadır.
Onun için bilen biliyor, âdetâ formülleĢmiĢ olan, “Allah (CC), son
duruma îtibar eder” Ģeklindeki bu sözü de…
Bu esası teyit eden bir yazı da okumuĢtum:
Ġslâm Hukûku‟nda komĢu ve komĢu hakkı, çok önemlidir. Bu hakkın
bilincinde olan, bir Mü‟minin, hastalıktan yatan, gayrımüslim bir komĢusu
varmıĢ…
Müslüman komĢu bir gün, komĢuluk hakkı için, gayrımüslim
komĢusunun ziyâretine gider. Bakar ki, gayrımüslim komĢu, ağır hasta
olarak, yatakta yatıyor…
37

Ziyâreti sırasında Müslüman komĢunun aklına, Ġslâm‟da önemli olan,
bir fikir gelir:
“Bu komĢuma Ġslâm‟ı teklif edeyim, belki Müslüman olur da, Allâhü
Teâlâ‟nın izniyle, onun Cehennem ateĢinden kurtulmasına sebep olurum”…
Biliyorsunuz Ġslâm‟da, hayırlı iĢlere sebep olmak, büyük sevâba;
hayırsız iĢlere sebep olmak da tersine günaha sebep oluyor.
Çünkü Müslüman komĢu biliyordu ki, Ġslâm‟da, “Bir insanı kurtarmak
bütün insanları kurtarmak gibidir” Ģeklinde de ayrı bir temel düstur daha
vardır.
Ve hemen, bu düĢüncelerle, hasta gayrımüslim komĢusuna Ġslâm‟ı
telkin eder.
Ah, ne görsün! Gayrımüslim komĢu, gerçekten, okunan „EĢhedüyü‟,
aklı baĢında ve özgür irâdesiyle, tam tamına onunla birlikte, okumasın mı?
Yâni, sizin anlayacağınız, gayrımüslim komĢu, oracıkta hemen Müslüman
oluverir.
Ardından Müslüman komĢu, sevinerek evine döner, tabiatıyla…
Birkaç gün sonra Müslüman komĢu, hasta komĢusunun vefât haberini
aldığında, öyle bir düĢünceye kapılır ki, huzûru birden yerle bir olur…
Müslüman komĢunun aklına gelerek huzûrunu kaçıran soru / düĢünce
Ģudur:
“Bu gayrımüslim komĢum, hayâtının sonuna kadar, gayrı müslim
(Hristiyan) olarak yaĢadı ama son anda ilâhî bir lütufla Müslüman olup
Cennetlik oldu.”
Müslüman komĢu, göz önünde cereyan eden Hristiyan komĢusunun
bu değiĢiminden hareketle, sessiz de olsa kendi kendine Ģu soruyu sormadan
edemez:
“Ya, benim sonum nasıl olacak?”
Devamla:
“Ben, hayâtımın Ģu ânına kadar Müslümanım ama son ânımda
baĢıma nelerin geleceğinden emin değilim ki! Hayâtımın tamâmını
Müslüman olarak geçirmiĢken, olur ya, ya komĢumdaki değiĢime benzer
olarak, eğer son ânımda dinimi değiĢtirsem, o zaman benim hâlim nice ola?”
38

Ey kardeĢlerimiz Ģimdi burada, Ģu anda üzerinde durduğumuz
konuyla ilgili olarak, yukarıda, söz konusu edilen resim ya da resimleri esas
alıp, „tavĢanın suyunun suyundan medet bekleyenler‟ tarafından verilen
bilgiye göre, resimde adı geçen Gülbettin Hikmetyar, IġĠD‟e desteğini
açıklamıĢ ise, Hikmetyar‟ın baĢına gelen ya da gelecek olan sonuç da,
yukarıdaki hikâyede geçen Müslüman komĢunun endiĢelerine benzemiyor
mu?
Görüyorsunuz, kısaca söylemek gerekirse, her bir Müslümanın
sonunun ne olacağı belli değildir!
Demek ki, değiĢmeyen hiçbir Ģey yoktur. Onun için sık sık her
hâlükârda, “Yâ Rab‟bi, hâlimizi, sonumuzu hayırlı eyle!” diye, duâ etmiyor
muyuz?
Evren‟deki her bir zerre gibi, insanoğlu da durmadan değiĢmektedir.
“Haa, insanda değiĢmesini istemediğimiz ne vardır?” diye, bir soru
sorulabilir, elbette… ĠĢte bu sorunun cevâbı olarak:
Her bir eğitimli Mü‟minin yalvarıp niyazda bulunduğu gibi, bizler de
her an Allah‟tan (CC), Kur‟an ve Ehl-i Sünnet Yolu‟ndan ya da Ġslâmî
Ġstikâmet‟ten katî olarak ayrılmamayı talep ediyoruz, tabiatıyla…
Bunları ancak bilenler, yâni Ġslâmî eğitimli olanlar, uyguluyorlar…
Ya bunlardan haberleri olmayanlar… ? Onlar ne yapıyorlar?
ĠĢte; ister sağdaki, ister soldaki Ġnönü Zihniyeti içinde bulunsunlar,
nerede bulunmaları pek farketmez, Ġslâmî eğitimden nasipleri olmayanların
çoğu, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” sözünün birer kurbanları
durumundaki Ġnönü Zihniyeti‟ni yaĢatmak için, iĢte görüyorsunuz, örneğin,
bir devlet yetkilisinin bir intiharı önleme teĢebbüsünü dahî bir eleĢtiri
konusu47 yaparak, „tavĢanın suyunun suyundan‟ birĢeyler ummak pahâsına,
altın rezervleri gibi nîmetler dururken, ne yazık ki, kumluk ve çöplüklerde
buldukları incik ve boncuklarla kıymetli ömürlerini hebâ edip gidiyorlar!
Ġnternet Haber, Köprüde Ġntihardan Vazgeçiren Erdoğan‟a EleĢtiri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.internethaber.com/koprude-intihardan-vazgeciren-erdogana-elestiri-1497798h.htm, En Son EriĢim
Târihi: 13.01.2016.
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ĠĢte; Ġslâmî eğitimden nasipleri olmayan, Ġnönü Zihniyeti içinde
bulunanların her biri, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” sözünün birer
kurbanıdır, netice olarak...
Bu kurbanlar, her türlü yalan düzen, politika ve çarpıtmalarla48,
olumsuz negatif dalga kaynağı olan bu zihniyeti yaĢatmak için, iĢte
görüyorsunuz, „tavĢanın suyunun suyundan…‟ bir Ģeyler ummak pahâsına da
olsa, petrol veyâ altın rezervleri gibi nîmetler dururken, ne yazık ki, kumluk
ve çöplüklerde buldukları incik ve boncuklarla kıymetli ömürlerini hebâ edip
gidiyorlar, böylece!

Bu haberi kaynağından bizzat dinledim. Bu resimdeki bilgi sırf haberin
çirkin bir çarpıtılmasıdır…

Son Söz
Burada konuya iliĢkin son sözülerim de Ģöyle:Ey KardeĢlerim sizler,
gerçekten, nelerle uğraĢıyorsunuz?
48
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Altın madenleri, elmaslar, mücevherler, kıymetli taĢlar, gerçekten her
tarafımızı kuĢatmıĢ dururken; sizler; çocukların, deniz kenârlarındaki pis
kumluklarda yalnızca, renkli taĢ, incik ve boncuklar uğruna, oynadıkları gibi
oyalandığınızın farkına ne zaman varacaksınız? Bu Dünyâ‟da sizler için ön
plâna alınacak baĢka hiçbir Ģey kalmadı mı?
Peygamberimiz (SAV), “Benim bildiklerimi sizler bilseydiniz; az
güler çok ağlardı-nız”, demiyor mu?
Bu söz sizi, „bir zerrecik kadar da olsa‟, hiç mi ilgilendirmiyor, hiç
mi böyle düĢüncelere sevk etmiyor? Biraz bu konularda da düĢünsek, nasıl
olur, dersiniz!
Görüyorsunuz ya, iĢ dönüp dolaĢıyor, yine, Müslüman olduğumuzu
söylediğimiz hâlde, Ġslâmî bilgisizliğimize, baĢka bir ifâdeyle, Ġslâmî ve Ġlâhî
hayat nizâmında, fertler için, olmazsa olmaz olan, sorumluluk ölçülerinin
yeteri kadar bilinmemesine gelip dayanıyor!
Bilmem hangi papazın, Ġslâm‟ın çağ dıĢı olduğunu îlan etmek için,
güyâ Kur‟an‟daki hatâları bulup yayımlamak için, kolları sıvaması ama
Kur‟an‟ı incelelemeye baĢlamasıyla, karĢılaĢtığı mûcizevî Kur‟an
gerçeklikleri49 karĢısında, hemem Müslüman olması50 ya da meĢhur Maurice
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015.
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Ninno.net, Kur‟an‟daki Hataları Bulacağım Derken Müslüman Oldu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.ninno.net/kurandaki-hatalari-bulacam-derken-musluman-oldu/,
En Son EriĢim Târihi: 13.01.2016.
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Bejart‟ın, Müzik bilimini Kur‟an‟da görmesiyle51, derhâl Müslümanlığı
kabul etmesi52, o Ġslâmî câhilliğinin giderilmesine iliĢkin olarak, sana pozitif
yönde hiç mi bir sinyal ya da ivme veremiyor?
Bu câhillik içinde zannetmeyiniz ki, yalnız Erdoğan Bey, sınav
geçiriyor!
Ġslâmî ölçülere göre Erdoğan Bey‟in yaptıkları da, hatâları da, sevap
ve kazançları da kaybolmadığı, kaydedildiği gibi, onu çekiĢtirip gıybetini
yaparak, günahlarını paylaĢanların durumları da kaydedilip biliniyor. Onun
sorumluluğu ve mâruz kaldığı baskılar bilindiği, kaydedildiği gibi, hâinlerin
plân, düĢünce ve maksatları da aynı Ģekilde kaydedilip, Büyük Adâlet Gününe
arz edilmek üzere, saklandıkları da biliniyor53.
Büyük dağların soğuk ve tonlarca ağır karları olduğu gibi, bu tür
dağların çoğu kere altın ve petrol rezervleri gibi, zenginlik kaynaklarını
taĢıkları da bilinmektedir.
Bu iĢleri bilmeyenlerin faka bastıkları en püf noktalarından biri de bu
insanların, Ġslâmî açıdan sorumlu olup olmadıkları alanları bilmedikleri için,
sorumlu olmadıkları bu alanlarla, boĢu boĢuna, uğraĢarak, Ģeytanın oyuncağı
olduklarının farkında olmamalarıdır.
Yüce Adâlet gününde herkesin ak ve karası, bunların sorumlu
oldukları alanlara âit ölçülere riâyet edip etmediklerine bakılarak, mutlaka
ortaya çıkacaktır.
ġimdi soruyorum, sizler, bu pervâsızlıklarla uğraĢırken, bunlar
hakkındaki Ġslâmî ölçülerle, sorumlu olduğunuz ya da sorumlu olmadığınız
alanların farkında mısınız? Ya da bu alanlara iliĢkin olan, uyulması gerekli
ölçüleri bilerek mi, yoksa bilmeden mi hareket ediyorsunuz?
51
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
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Temiz, M,. YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir ġey Olabilir mi?
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pdf YA
DA http://mtemiz.com/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.docx
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Temiz, M., Kültürümüzde (Dinimiz‟de) Ġdârecilere Îtaat Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20ĠDÂRECĠLERE%20ÎTAAT%20KAVRAMI.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 02.07.2014 (http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
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“Bilmeden hareket ediyorum ama benim kalbim temiz, kötülük
düĢünmüyorum” diyorsanız ben yalnızca, “Bu ne cüret? “ diyebileceğim, o
kadar…
Gerçekten bu zihniyet içinde olup da bilmeden hareket edenlerin
çoğunun, „Benim kalbim temiz, sen benim kalbime bak, kalbime! 54„
nakaratına sığındıklarına, çoğu kere hepimiz Ģâhit olmuĢuzdur.
Yâ kardeĢim iĢin, gerçekten, bu kadar basit olduğunu mu
zannediyorsunuz?
Hayır, basit değil, yanlıĢ biliyorsunuz!
Sizler nasıl incik ve boncuk gibi değersiz taĢlarla uğraĢırken; altın,
zümrüt, pırlanta, petrol kaynaklarını barındıran, çeĢitli zenginlik
kaynaklarından bihaber oluĢunuzda olduğu gibi, “Benim kalbim temiz” gibi
sözlerinizle, kalbinizin hassasiyet ve duyarlılıklarının, gıybet, kin, kibir ve
nefretlere dayalı, günahlar nedeniyle, üzerinde bir parmak toz tutmuĢ
televiyon ekranı benzeri, iĢe yaramaz bir hâle geldiğini ifâde etmediğinizden
gerçekten emin misiniz?
Hâlâ daha, „Kimse iĢitmesin! Millet düĢmanınızdır!‟ parolasıyla55,
insanlarımızı maddî ve mânevî olarak derinden zehirlemek için, Ġnönü
tarafından aĢılanan, bu morfin etkisinden kurtulamamıĢ olduğunuz, Ģu
kardarcık anlatlanlarla bile, o kadar sırıtıyor ki!
Yoksa sizler bu tür tahribatçı, kutuplaĢtırcı üslûp ve düĢmanlıklarınızı,
Milletimiz‟in sevgi ve güvenini kazanmaya aday olacak olan, gelecekteki
îmanlı ve istikâmeti düzgün cumhurbaĢkanlarımıza da teĢmil etmek için,
„Millet düĢmanınızdır!‟ zehiriyle uyumlu kılacak bağdaĢtırmayı sağlayarak,
54
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
55
Dünyâ Gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html,
En Son EriĢim Târihi: 01.01.2016.
“Ġsmet Ġnönü Ģöyle diyor hâtıratında:
“Kafîleyi durdurdum. Subayları bir kenara topladım, içinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. Bundan baĢka subay
olarak da yerinizi bilmelisiniz. PadiĢah düĢmanınızdır. Yedi düvel düĢmanınızdır.–Bana bakın, dedim. Kimse
iĢitmesin, Millet düĢmanınızdır.” Kaynak: “Ġnönü‟nün hâtıraları: Millî Mücâdele”, Ulus, 17 Mayıs 1968.
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Ġnönü Zihniyeti‟nin, bu Millet düĢmanlığına iliĢkin, kin ve zehrinin ilelebet
sürdürülmesini sağlamak için mi devam ettiriyorsunuz?
Öyle bile olsa, Ġnönü Zihniyeti olarak, sizlerin değer vermeyip hesâba
katmadığınız ama çok önemli bir Ģey daha var. O da, Allah‟ın (CC)
Siyâseti‟dir56…
Sizin faka bastığınız asıl husus, bu anlayıĢsızlığınız ve / veyâ
nasipsizliğiniz, zâten…
Hadi, devam edin, görelim sizi, e mi?

Hayır veyâ ġer, ġer veyâ Hayır
Öz‟ler:
O Allah ki ġerden Hayır, Hayırdan ġer Çıkarıyor…
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Cana cefâ kıl ya vefâ
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ,
Ya dert gönder ya devâ,
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ…
…
Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaĢat gerek öldür,
ÂĢık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoĢ, lutfun da hoĢ…
GiriĢ
Batı‟da Müslümanlar hakkında eskiden olduğu gibi, bugün de koyu ve
kötü bir propaganda vardır. Biraz abartılı gibi gelebilir ama Batılıların çoğu
Müslümanlara âdetâ bir yamyam gözüyle bakarlar. Hattâ Ġngilizler,
Çanakkale SavaĢları esnâsında Avustralyalılara Türkler‟in kuyrukları olduğu
yalanını bile söylemiĢlerdir.
Çanakkale SavaĢları esnâsında Mehmetçik Ġngilizleri sıkıĢtırınca,
Ġngiliz baĢbakanı Winston Churchill, zehirli gaz kullanma emrini verir.
SavaĢlarda zehirli gaz kullanılmasının, insanlık îcâbı, uluslararası
56
Enfal Sûresi, âyet 30: “Ġnkâr edenler, seni bağlayıp bir yere kapamak veyâ öldürmek, ya da sürmek
için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanların en
iyisidir.”
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anlaĢmalara aykırı olduğu kendisine hatırlatılınca, baĢbakan aynen Ģu anlama
gelen bir cevap verir:
Bu yasak insanlar içindir. Müslümanlar / Türkler insan değil ki…57
ġer ve Hayrın Arka Yüzü
Batılılar hâlâ Müslüman ya da Türk düĢmanlığını sürdürüyorlar.
Hatırlarsınız! Ġngiliz gazeteci Yvonne Ridley, 28 Eylül 2001′de
Afganistan‟a kaçak yollardan girmeye çalıĢırken, Taliban tarafından
kaçırılmıĢ ve bu olay, o sıralarda, gündemde önemli bir yer tutmuĢtu58.
Ridley, mensup olduğu Batılılar tarafından âdetâ bir yamyam gibi
görülen, mahlûklar tarafından kaçırılmıĢ, bu yüzden, epey korku çekmiĢti. Bu
olay onun için belki de, hayâtının, en büyük, bir musîbeti ya da Ģerri idi.

Okuyucu, referans olarak verilen WEB sayfalarının ve içeriklerinin zamanla değiĢikliğe uğraması
nedeniyle, verilen kaynaklara her an ulaĢamayacağının ihtimal dâhilinde olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.
57 Duran, M., Cumkuriyet Döneminde Türk ġiirinde Çanakkale Muharebeleri ve Etkileri, Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Haziran 2008. YA DA Winston Churchill'in Türk
düĢmanlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.anahaberyorum.com/gundem/winston-churchillin-turkdusmanligi-h4921.html, En Son EriĢim Târihi: 24.03.2013.

58 Temiz, M., Talibana Esir DüĢen Yvonne Ridley Neden Müslüman Oldu?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.03.2013.
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Yvonne Ridley, önceleri feministti, Daily Mirror, News of the World,
The Observer, Sunday Express gibi, büyük, güçlü ve ünlü medya
kuruluĢlarında hizmet görmüĢtür. Afganistan‟la ilgili bir röportaj yapmak
için, 11 Eylül hâdisesinden sonra Londra‟dan Pakistan‟a uçar. Vize almak
için yaptığı üç baĢvuru reddedilir. O da sınırı, kaçak olarak, geçmeye karar
verir.
Ridley, Afgan kadınlarının giysisi olan, bir burkaya bürünür, olacak
bu ya bir tâlihsizlik eseri olarak, burkanın altında gizlediği kamerasını
düĢürür. Hem de bir taliban neferinin gözleri önünde... Ridley derhal
yakalanır, hücreye atılır. Hücrede on gün kalır. Ziyâretine gelen bir hoca ona
Müslüman olmasını teklif eder.
Yvonne Ridley bu teklifi, kabul etmez ama serbest bırakılırsa,
Kur‟ân‟ı okuyacağına ve Ġslâm‟ı inceleyeceğine söz verir.
Biz Müslümanlar bâzen, dıĢtan Ģer gibi görünen, bir olayın gerçekten
Ģer olup olmadığını; hayır gibi görünen, bir olayın da gerçekten hayır olup
olmadığını bilemeyeceğimize inanırız. Bu inancımızı bize Allah (CC),
bakınız nasıl bildiriyor:
“Olur ki bu Ģey hoĢunuza gitmezken, o sizin için hayırlı olur. Bu Ģeyi
de sevip istediğiniz hâlde o da hakkınızda Ģer olur59.”
Ġslâm dini bütün insanlığa geldiği için bütün insanlar, bu âyetin
kapsâmı içinde bulunurlar. Ama inançsızlık karanlığında bulunanların bu
gerçekten bihaber olmaları da bilinmektedir.
Ridley de bu gerçekten çok uzak idi. BaĢına gelen bu büyük Ģer,
âyetin hükmü gereğince, onun için bakınız nasıl bir nîmete dönüĢmüĢtür:
3.05.2005 târihli akĢam haberleri, Yvonne Ridley‟in Müslüman
olduğu haberini veriyordu.
Demek ki, Ridley‟in baĢına gelen bu musîbet, ona öyle bir tesir etmiĢ
ki, Taliban‟dan gördüğü ufak bir insânî hareket onu, Taliban‟ın din kitabı
olan, Kur‟an‟ı incelemeye sevk etmiĢ bulunmaktadır. Gerçekten, Ridley
serbest bırakılır.

59 Bakara Sûresi, âyet 216.
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Ridley Ġngiltere‟ye döner dönmez, verdiği sözü tutar ve Kur‟ân‟ı
okumaya baĢlar. Kiliseye devam eden ve ibâdetlerini yapan bir Hıristiyan
olarak, Yvonne Ridley Ġslâm‟ı daha modern, daha güncel bulur. Taliban
hücresindeki, tutukluluğundan iki buçuk sene sonra Müslüman olur.
Ġnsan burada kendi kendine ister istemez Ģu soruyu soruyor: Acabâ
Yvonne Ridley‟in baĢına bu musîbet / Ģer gelmeseydi, Kur‟an‟ı bir kerecik
olsun inceleme gereği ya da fırsatı olacak mıydı? Bunu bilemeyiz ama Ģunu
söyleyebiliriz:
Allah (CC) dilediğinde, dilediği bir kimseyi, gerek Ģer gibi görünen
olaylarla ve gerekse baĢka Ģekillerde yönlendirerek o insanın hayırla
tanıĢmasını sağlamaktadır. Buradan da, biz insanlar için, Ģu ders çıkmaktadır.
Allah‟ı (CC) ve O‟nun mûrâdını iyi anlamalı, O‟na, „ona göre‟, kulluk
yapmaya çalıĢmalıdır!
Ġbretle bakan / gören gözler ve anlayan akıllar için Ģu hayatta, her an
her yerde, buna benzer, binlerce olaylar meydana gelmektedir. ĠĢte bir tânesi
daha:
Danilo Giannoni adında bir Amerikalı, 5.05.2005 târihli bir akĢam
haberlerine göre, Ġzmir de uçağını kaçırır60. Bu da görünüĢe göre onun için,
“Ģer yâni istenmeyen bir “ olaydır, tabiatıyla…
Bunun üzerine bir arkadaĢının ona, “Madem kaldın, o hâlde
Ġstanbul‟u da gör, öyle git!” demesiyle Danilo, Ġstanbul‟a gelir61.
ġimdi dikkat ediniz!
Danilo Ġstanbul‟u dolaĢırken kaderi, hayâtının akıĢını değiĢtirecek
olan çengelini ona, “Ebrû Sanâtı‟nı” göründe atıyor…
Bu sanâta hayran kalan Danilo, bunu öğrenmek için kolları sıvar, o
heyecanla çalıĢarak Ebrû Sanâtı‟nda hayli bir mesâfe alır. Uluslararası alana
açılır, ünü bütün dünyâya yayılır; bu arada da, Müslümanlığı kabul eder.

60 Anonim, Uçağı Kaçırdı, Ġslam‟ı Yakaladı, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://www.haberler.com/ucagi-kacirdi-islam-i-yakaladi-2-haberi/, En son EriĢim târihi: 10.06.2011.
61 Anonim, Ġslama Giden Yol Ebrûdan Geçer, http://www.imamhatip.com/kamusalalan/islamiyetegiden-yol-8216ebrudan-gecer-t18698.0.html;msg145458
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Yine dikkat ediniz! Danilo Giannoni‟nin hâyat ve felsefesini değiĢtiren
bütün bu olayların baĢlangıcı, sâdece bir uçağa vaktinde yetiĢememektir.
DüĢününüz! Nereden nereye…
Vardır Bunda da Bir Hayır!
Zamanında bir hükümdar, vezîrini yanına alarak, kırları dolaĢmaya
çıkar. Vezîrin bir huyu vardır… Her ne görse, her ne olsa, “Vardır bunda da
bir hayır.” dermiĢ…62
Hükümdar ve vezîri, dağlarda, bayırlarda, bir müddet dolaĢırlar.
Derken olacak bu ya bir ara, bir ağaç dalı gelir, hükümdârın gözüne “Ģarp”
diye vurur… Hükümdârın gözü oracıkta kanlanır, gözüne perde çekilir, kör
olur…
Vezir yine, “Vardır bunda da bir hayır.” der ama bu sefer buna
hükümdar çok sinirlenir:
“Yâhu! Benim gözüm kör oldu, sen hâlâ hayırdan bahsediyorsun! Git
yanımdan, gözüm görmesin seni!” diyerek onu yanından kovar, sonunda da
hapsettirir.
Hapse giren vezir ne yapsın? Hem üzülür, hem de, “Vardır bunda da
bir hayır.” diye diye vakit geçirir.
O sıralarda bir eĢkiyâ reisi, bir iĢi için, bir adamı kurban etmeye aht
etmiĢtir.
Az zaman-çok zaman sonra hükümdar kırlarda, yalnız baĢına da olsa,
gezmesini yine sürdürmektedir.
Böyle bir gün hükümdar dağlarda gezerken, dağdaki eĢkıyâların
hücûmuna mâruz kalır… EĢkıyâlar hükümdârı yakalamalarıyla, kurbanlık
için, reislerinin huzûruna getirirler.
Tam kurban edecekleri sırada hükümdârın körleĢmiĢ gözünü gören
eĢkıyâların biri, “Reisim, bu adamın bir gözü kör…” der… Bunun üzerine
reis:
“O zaman körden kurban olmaz. Bunun yerine bir baĢkasını bulun!”
emrini verir…

62 Koç, C., Vardır bunda da bir hayır, Alındığı elektronik posta adresi, http://www.habername.com/yazicezmi-koc-vardir-bunda-da-bir-hayir-1204.htm, En Son EriĢim Târihi: 11.06.2011.
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Kurtulduğuna bin sevinen pâdiĢah, makâmına gelir gelmez, hemen,
vezîrini hapisten getirtir, baĢından geçenleri anlattıktan sonra:
“Seni hapsttiğime çok piĢman oldum, çok çok özür dilerim.” der…
Vezir:
“Hayır, pâdiĢahım!” diye konuĢmaya baĢlar:
“Özür dilemenize hiç gerek yok… Vardır bunda da bir hayır:
Hapsetmeseydiniz, ben zindanda olmasaydım, seninle birlikte olurdum, değil
mi?‟ Ve sonrasında, bu sağlam gözlerimle, benim hâlim ne olurdu bir
düĢünsenize!” diye cevap verir.
Bir kere bir Müslüman, vukubulan her bir olayın, ancak Allah‟ın (CC)
dilemesiyle, olduğuna inanmalı!
ĠĢte anla ki, Allah (CC) hiçbir mânâsız iĢ yapmaz-boĢ iĢle meĢgul
olmaz!- O‟nun her iĢinde bir hikmet vardır.
Hiç beğenmediğimiz karasineklerin yaralar üzerine bıraktıkları
kurtçukların bile, yara üzerinde bozulmuĢ dokuları yiyerek, yarayı
temizlediklerini, sağlam dokulara dokunmadıklarını, bilim daha yeni
keĢfetmiĢtir.
Ġnsan ve hayvan vücûdundaki kronik yaraların tedâvisinde
kurtçukların (yeĢil et sineği larvası) kullanımı bütün dünyâda giderek
artmaktadır.
Kronik yara hastalarının tıbbî tedâvileri, yaklaĢık üç yıl sürerken,
kurtçuklar ölü dokuları yiyerek, yaranın 24-48 saat arasında temizlenmesini
sağlamakta ve salgıladıkları enzimle yarayı iyileĢtirmektedirler. Avrupa
ülkelerinde ve Amerika‟da kurtçuklar, diĢ apseleri için dahî
kullanılmaktadırlar63.
Bugün modern kriminolojide kullanılan, bilimsel olarak biyodedekliflik denilen, teknikler yardımıyla, çürüyen cesetlerdeki kurtçukların
incelenmeleriyle, kâtile kolayca ulaĢılabilmektedir64,65.

63 Anonim, Alındığı elektronik posta adresi,
http://forum.hidayetvakti.com/forum/forum_posts.asp?TID=9532&PN=0&TPN=2, En son eriĢim târihi: 10.06.2011.
64 Tek tanık: Sinek Kurtları, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.zaferdergisi.net/print/?makale=1196, En son eriĢim târihi: 10.06.2011.
65 Açıkgöz, Ali., Ġnsan Cesetleri Cesetleri Üzerinden Toplanan Etimolojik Delillerle Ölüm Zamanı
Tayini, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
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Çünkü Allah‟ın (CC) hiç anlamsız ve boĢ bir iĢi yoktur. O‟nun her
biri iĢi bir hikmet içerir.
Rab‟bine Teslim Ol!
Bundan sonra da olsa, önemli önemsiz gibi görülen, her Ģeyin bir
maksat için yaratılmıĢ olduğuna artık inan!
Kendi vücûdundaki bir kılın ya da tırnağın büyümesine bile müdâhale
edemeyeceğini, onun büyümesinde cereyan eden, biyolojik, fizik ve
fizyolojik olaylardan bile haberin olmadığını, hiç yoktan, bir sivrisinek
kanadı bile yapamayacağını düĢün! Aczini anla! Rab‟bine teslim ol! “Hamt
olsun âlemlerin Rab‟bına” de!
Çünkü Allah (CC), senden bu sözü duymak için seni yarattı, dünyâda
makam ve zenginlik kazanarak, îcâbında ölçüyü kaçırıp gururlanman, “Ben
neymiĢim be!” “ Küçük dağları ben yarattım!” gururu içinde, “Ben! Ben!
Ben! 66“ demen için değil…
Tam aksine, güç, kudret, kuvvet, sanât ve saltanatını, meselâ, bir
sivrisineği, bir kelebeği, bir kar tânesindeki sanâtı; denizlerdeki planktonların
ve bitkilerin yeĢil kılorofillerinin, yaĢamamız için, gerekli olan oksijeni
verecek düzenini; Evren‟deki matematik uyumu gördükten sonra,
vücûdundaki bir kılın büyümesine ya da hayâtını her an tehdit eden ve
mikroskopların göremeyeceği kadar küçük olan; bir grip ya da AIDS
virüsüne bile, “Ne yapıyorsun?” diyecek kadar dahî müdâhale edecek güç,
yetki, selâhiyet ve mahâretten âciz, buna karĢılık, her Ģeye muhtaç bir zavallı
olduğunu düĢünerek:
“Yâ Rab‟bi! Bütün bunları sen boĢuna yaratmadın! Seni her türlü
noksanlık ve eksiklikten uzak tutarım (tenzih ederim). Hamt olsun Sana!67“
demen için yarattı.
BaĢaramazsak bile, O‟na teslim olma gayreti içinde, Yûnus‟un
aĢağıdaki dizelerde geçen sözlerindeki incelikleri hissetme bahtiyarlığı da az
değildir:
66 Temiz, M., BENCĠLLĠK-Ben!.. Ben!.. Ben!.. Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENCĠLLĠK%20BEN%20%20BEN%20BEN.doc, En Son EriĢim
Târihi: 01.02.2013.
67 Âli Ġmran Sûresi, âyet 191: „Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar;
göklerin ve yerin yaratılıĢı üzerinde düĢünürler. Ve "Rab‟bimiz! Sen bunu boĢ yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi
ateĢin azabından koru." derler.‟
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Cana cefâ kıl ya vefâ,
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ…
Ya dert gönder ya devâ,
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ…
HoĢtur bana senden gelen:
Ya hilât-ü yâhut kefen,
Ya tâze gül yâhut diken…
Kahrın da hoĢ lutfun da hoĢ…
Gelse celâlinden cefâ
Yâhut cemâlinden vefâ,
Ġkisi de cana safâ:
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ…
Ger bağ-u ger bostan ola,
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoĢ, lutfun da hoĢ...
Ey pâdiĢâh-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrında hoĢ, lutfun da hoĢ…
Ağlatırsın zâri zâri,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nârı,
Kahrında hoĢ, lutfun da hoĢ…
Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaĢat gerek öldür,
ÂĢık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoĢ, lutfun da hoĢ£…
£

WEB: Yunus Emre, Kahrın da HoĢ Lütfun da HoĢ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Öyle de, En Kazançlısı Ġyi Niyet!

Elhamdülillah! Bu mesaj en çok bana yaradı! „Ġyi niyetli olma‟nın bu
tuzağına en çok düĢenlerden birisi benim, çünkü...
Öyle ki gelen saldırıyor, giden saldırıyor, sonucu hep iyiye yorumlaya
yorumlaya âdetâ canım çıkıyordu...
Öyle ki, saldırı ve küfrün nedeni açıklanmıĢsa, hemen kendimi tekrar gözden
geçiriyordum…
Çünkü hatâya düĢmeyen insan olamaz… Herkes hatâya düĢebilir…
Hattâ bunu bildiğim için daha önceleri, çoğu kere, iyi niyetli olanların beni
tenkit etmelerini dahî bâzı yazılarıma eklemiĢtim ama kimseden bir eleĢtiri
alamamıĢtım.
Bu durumu bendeniz insanlarımızın çok karakterli olmalarına
yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı düĢüncedeyim…
Bununla berâber, bir sene kadar önce beni sol görüĢlü bir Face Book
arkadaĢım, bir konuda eleĢtirmiĢti… Baktım ki arkadaĢ çok haklıydı…
http://www.antoloji.com/kahrinda-hos-lutfunda-hos-siiri/, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2013.
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O zaman ona, özür dileyerek çok çok teĢekkür ettiğimi hatırlıyorum…
ĠĢte fikirleri ne olursa olsun, bu tür iyi niyetlilikler, “insan olma”
karakterindendir. Bunlar, o kiĢinin bilimsel olarak, sütünün bozuk olmaması
ya da mayasının iyi maya olması, daha özet olarak ise, “insan olması”
Ģeklinde açıklanır…
Bereket versin ki hangi görüĢten olursa olsun, Milletimiz‟in çoğunluğunun
sütü temizdir…
Nitekim fikir ayrılıklarından dolayı karĢılıklı tartıĢmalar olmuĢtur ama Ģu
yaĢıma kadar, bu temiz ve asîl Milletimiz‟in içinde, birisi hâriç, kimseden bir
hakâret kelimesi ile karĢılaĢmıĢ değildim…
O birisi de muhtemeldir ki, Milletimiz‟in dıĢında kalmaktadır.
Peygamber (SAV) Efendimiz:
“Bir gün gelecek ki, Ġslâm‟ı yaĢamak elde, avuçta “kor ateĢ”i tutmak gibi
olacak” demiĢ…
Bu öyle bir husustur ki, en etkin tartıĢmalar Ģimdiye kadar, HAK-bâtıl
kavramları üzerinde olmuĢtur. Bugün de öyle olmaktadır. ġimdi bu iki
kavramın bilimsel anlamlarına bakalım:
Burada HAK, En Yüce Gerçek olan Hak Teâlâ‟dır. Eğer küçük harflerle
„hak‟ olarak yazılırsa bu, „doğru‟ ya da „gerçek‟ kelime ve kavramları temsil
etmektedir… Bâtıl kelimesi ise, hak kelimesinin zıt anlamlısıdır. Dolayısıyla
„yanlıĢ‟ ya da „doğru olmayan‟ kavramların simgesidir.
Günümüzde bu konuda daha çok yalan ve yalanbazlı algılar ön plâna geçmiĢ
bulunuyor. Bâtıl kelimesinin en geçerli anlamı bilimsel açıdan „gerçekdıĢı‟
anlamıdır. Her türlü yalanlar ve gerçekdıĢılıklar da bu kavramın içindedir.
ĠĢte bu HAK-bâtıl yâni gerçek-gerçekdıĢı mücâdelesi, insanların sınavları
sürdüğü sürece Kıyâmete kadar sürecek olan bir mücâdeledir.
Bunun en bâriz örneğini bugün Türkiye‟deki HAK-bâtıl tartıĢmasında
görmüyor muyuz?
HAK-bâtıl tartıĢmasındaki en Ģiddetli küfürleri, aĢağılanmaları „El-Emin‟
lâkabıyla anılmakta olan Peygamber (SAV) Efendimiz müĢriklerden
görmüĢtür.
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Öyle ki, Kâbe‟de namaz kılarken müĢriklerin, ölmüĢ hayvan derilerini getirip
Peygamberimiz‟in üzerine kapadıkları bile olmuĢtur.
Demek istediğim Ģu:
Ġnsanoğlunun en büyük duyarlığı ya da duyarsızlığı, iyiliği veyâ kötülüğü
gerçek (HAK)-gerçekdıĢılık (bâtıl) konusunda sergilenmektedir.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟e bile tattırılan bu iĢkence, hiç onun sevenlerine
tattırılmadan olur mu?
Bir gün gelen bir genç, “Yâ Resûlallah, seni çok seviyorum” deyince,
Peygamber (SAV) Efendimiz hemen demiĢ ki:
“O zaman sıkıntı ve iptilâlara-sıkıntı ve belâlara-hazır ol!”
Ben de Peygamber (SAV) Efendimiz‟i çok seviyorum.
Fakat yukarıda da:
“…ama kimseden iyi niyetli bir eleĢtiri alamamıĢtım. Bu durumu bendeniz
insanlarımızın çok karakterli olmalarına yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı
düĢüncedeyim…” demiĢtim…
Milletimiz‟in genel anlamda temiz olmasıyla ilgili bu son cümlem, aslında,
“eldeki kor ateĢ” anlamında benim hiçbir haksızlığa uğramayacağım
anlamına gelmemeliydi.
Peygamberimizi bile es geçmeyen ama çekenlere büyük dereceler kazandıran
bu haksızlığa uğrama konusunun benim de baĢıma geleceğini, ne yalan
söyleyeyim, hiç ama hiç düĢünmemiĢtim…
Neden?
“Çünkü” kendi kendime”:
“Benim Ģimdiye kadar kimseye karĢı kötü bir niyetim olmadığı gibi, zâten Ģu
„emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ hizmetini de, “Canım kudret elinde
olan Allah‟a yemin ederim ki sizler îman etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ olmazsınız.” hadîsinin rûhu nedeniyle,
baĢta arkadaĢ ve öğrencilerim olmak üzere bütün insanları seviyorum. Böyle
bir durumda adam bana niye kötü niyet beslesin” diyordum…
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Ama bir gün, ne yazık ki kader, en azından Peygamber Efendimize ya da
güncel bir örnek olarak, her gün yüzlercesinin hakâretine mâruz kalan,
CumhurbaĢkanımız‟ın tattıkları acı ilâcı bana da tattırarak, buradan da bir
nasip almamı dilemiĢ olduğunu gördüm.
Ne oldu biliyor musunuz?
Bir gün birisi Face Book‟ta, zaman tünelime girip bana hiç bir haklılık
sebebi göstermeden peĢ peĢe iki gün üst üste hakâret etmesin mi?
Birinci gün, “Kem söz sâhibine âittir” diye cevap yazdım ama ilkin ciddîye
almadım ama aklımdan da çıkmadı… O gün internetim de biraz bozuktu,
sıhhatim de…
Ġkinci gün internetim düzeldi,
Ah bir de baktım ADAM, benzer hakâreti, bir kere daha yapıvermiĢ.
Ġslâm‟da bizzat kiĢilerin isimleri zikredilerek, iĢi Ģahsiyete dökerek, senlibenli, uğraĢmak, yasak veyâ günah olduğu için, sizleri de aydınlatmak için,
aĢağıya yalnızca ADAM‟ın ismi hâriç, yapmıĢ olduğu hakâreti almıĢ
bulunuyorum:
ĠĢte hakâretler aĢıdaki gibi:

Mustafa Temiz……
(ADAM)…………………………….. KAYBOL ġ.REF..ĠZ
Formun Üstü
Yorum Yap
(ADAM)…………………………….. Ģ re.f.siz
Beğen Yanıtla
Kaldır
Adama aĢağıdaki gibi cevap vermiĢim:
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Mustafa Temiz “Kem söz sâhibine âittir”
Beğen · Yanıtla · 49 dk.
Formun Altı
ĠĢte bu hakâretten duyduğum üzüntü, tam bir üzüntüydü doğrusu…
Üzüntümün temel nedeni de aslında, hakârete uğramamdan ziyâde,
hatâlarımı düzeltecek bir sebep ve nedeninin belirtilmemiĢ olmasıydı…
O anda hemen, Peygamberimiz‟in yukarıda zikretmiĢ olduğum mesajlarını ve
çektikleri üzüntüleri ile CumhurbaĢkanımız‟ın hergün mâruz kaldığı
muâmeleler karĢısındaki ruh hâlini düĢünmeden edemedim…
Demek ki, kader bunları bana tattırarak sevdiklerime bu Ģekilde yoldaĢ
yapacak… Öyle ya… Gerçekten, Ģimdi bir kere daha akıl erdirebildim:
Cennet dedikleri öyle kolayca elde edilemeyecekti. Gerçekten Cehennem de,
Hak veyâ Bâtıl gidiĢin sonunda noktalanmak üzere, boĢuna yaratılmamıĢ, …
Ne demiĢ Pakistanlı ilim adamı?
“Bırak zâfer kazanmayı! O zafer kaderde yazıldıysa zâten gelir… Sen Hak
tarafında mısın, yoksa bâtıl tarafında mı?
Gerçekten de Bakara Sûresi, âyet 155 ve153, aĢağıda sırasıyla bakınız ne
diyor?
“And olsun! Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” Ve
“Ey Ġnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki
sabredenlerle berâberdir.”
Yukarıda, “Ġnsanlarımızın çok karakterli olmalarından” bahsetmiĢtim ya…
Üzüntümün daha büyük bir kısmı da aslında, bu kanaatimin birazcık yara
almıĢ olmasından kaynaklanıyordu, doğrusu…
Görüyorsunuz değil mi, görsellerin insanda tetikleyip uyandırdığı fikir ve
ilhamları…
O hâlde aynen devam edebiliriz!
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Konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Peygamberimiz (SAV)‟Ġn Dilinden Türkler
Öz‟ler:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki
Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da
Allah‟ı severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler.”
“Allah yolunda mücâhede eder
Hiç bir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah‟ın bir
lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir68, âyet.”
Elmalılı Hamdi Yazır,
Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım baĢta olmak üzere birçok Ġslâm âlim
ve müfessirine göre bu âyet, Türkler‟i iĢâret etmektedir69.
Türkler‟in ilâhî ahlâkı, nispeten daha iyi olarak,
yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ gâyelerine en çok yaklaĢan
milletlerdendir-Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Allah‟ın „Doğu‟da‟ bir ordusu vardır. Onun adını
TÜRK koymuĢtur. Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla intikam alır.”
Hadis
“Türkler size dokunmadığı, harp etmediği sürece, sakın siz de Türker‟e dokunmayınız!70“
Hadis
“Kostantiniyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır.
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir 71.”
Hadis
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça, siz de
onlarla uğraĢmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler‟e
dokunmayınız!-Hadis, Ebû Dâvud”
“Hıfz, on kısma ayrılmıĢtır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer insanlardadır72.


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Mâide Sûresi, âyet 54.
69
Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.memurlar.net/konu/1064983/, En Son EriĢim Târihi: 23.08.2014.
70
Neseî.
71
Buharî.
72
Ramûz‟ul-Ehâdis.
68
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Hadis

“Rab‟biniz de birdir, babanız da birdir.
Dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arap‟ın Acem,
Acem‟in de Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın
kara üzerine, karanın da kızıl üzerine üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin
diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız takvâ73 bakımından biri diğerine üstün olur.”
Hadis

GiriĢ
Allah (CC) biz Türkleri, özgün bir Millet olarak, yaratmıĢtır. Eğer
eğitilmez, câhil bırakılırsak, o zaman da kötülükte, Ģirretlikte, kurnazlıkta,
kısacası insanlık dıĢı her hususta; eğilirsek, iyilikte, yapıcılıkta, çalıĢkanlıkta,
mertlik ve dürüstlükte, kısacası insanlıkta dengimiz yoktur. Bütün bunları,
târih boyunca, Türkleri inceleyip Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
hadisleri ile karĢılaĢtırdığımız zaman, daha iyi görebiliyoruz.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Türkler Hakkındaki Sözleri
Peygamber (SAV) Efendimiz demiĢtir ki:
“Allah‟ın „Doğu‟da‟ bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuĢtur.
Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla intikam alır74.”
“Türkler size dokunmadığı, harp etmediği sürece, sakın siz de
Türker‟e dokunmayınız!75“
“Sizler; Türkler ile çarpıĢmadıkça Kıyâmet kopmayacaktır76.”

73
takvâ: Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veyâ haram olduğunda Ģüphesi
olan Ģeylerden çekinmek. Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih emir dâiresinde hareket
ve hayrat kazanmaktır-Osmalıca-Türkçe Sözlük‟te takvâ: 1. Allah'tan korkma. 2. Dinin yasak ettiği Ģeylerden
sakınıp buyurduklarını yerine getirme, züht.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
74
Hadisi nakleden Kazvini el-KaĢgarî, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk.
75
Neseî.
76
Buharî, Sâhih-i Müslim.
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KaĢgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk Ġsimli eserinde Buhara ve
NiĢâbur hadis imamlarından Ģu kudsî hadîsi rivâyet etmektedir¥.
“Kostantiniyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden
kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir77.”
“Ulu ve aziz olan Allah diyor ki, „Benim Türk ismini verdiğim ve
Doğu‟da yerleĢtirdiğim bir takım askerim vardır ki, her hangi bir kavme
karĢı gazâba gelecek olursam o Türk askerimi iĢte o kavmin üstüne
saldırtırım78.”
“Türk dilini öğreniniz, çünkü Türkler‟in çok uzun sürecek bir
hâkimiyetleri vardır79“.
“Türkler size iliĢmedikçe sizde onlara iliĢmeyiniz. Çünkü milletimin
mülkünü ve Allah‟ın ona olan ihsanını en evvel Kantura (Türk) nesli
alacaktır80.”
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça siz de onlarla uğraĢmayınız. Hele
Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler‟e dokunmayınız!81“
BaĢka bir rivâyette Ģöyle denmektedir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler‟e dokunmayınız. Zirâ
onlar çok sert ve haĢin tabiatlı kimselerdir82.”
Aynı sözü Hamâvî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir:
“Sakın onların üzerine süvâri birlikleri göndermeyiniz. Türkler ve
HabeĢliler, size dokunmadığı sürece siz de onlara dokunmayınız.”
Ġmâm-ı Taberânî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir. Ġbni Zil Kelâ
anlatıyor:

¥
Bilindiği gibi, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in söz ve davranıĢlarına hadis denir. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in sözünün ilhamı bizzat Allah (CC) tarafından olursa bu hadislere kudsî hadis denir.
77
Buharî.
78
KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
79
KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
80
Ġmam Taberânî.
81
Ebû Dâvud.
82
El-Cüveynî.
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„Bir gün Muâviye‟nin yanındaydım. Ermeniye vilâyetinin vâlisinden
posta geldi. Muâviye vâlinin mektubunu okudu, hiddetlendi; sonra
kâtiplerinden birini çağırdı ve ona vâlinin tahrîrâtına Ģöyle yaz, dedi.
„Ġdârendeki arâziye Türkler‟in akın ve yağma ettiklerinden bunun üzerine
arkalarından tâkip kuvvetlerini sevkettiğinden ve bu tâkipçilerin yağma
edilen Ģeyleri onlardan istirdat etmiĢ olduklarından bahsediyorsun.”
“Anan sana matem tutsun! Sakın bir daha öyle bir harekette
bulunma! Türkler‟i kıĢkırtma ve onlardan hiç bir Ģey istirdat etme. Çünkü
ben Resûlullah‟tan iĢittim. Buyurdu ki; “Türkler yavĢan otu biten yerlere
(Avrupa‟ya) kadar ilerleyeceklerdir.‟
“Hıfz, on kısma ayrılmıĢtır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer
insanlardadır83.
Buradaki „hıfz‟ kelimesini bâzı kimseler „hafızlık, kavrama kabiliyeti‟
olarak tercüme etmiĢler, bâzıları ise bunu, “Türkler‟in muhafazakârlığı,
baĢka bir sözle onların dinini, milletini, vatanını, maddî ve mânevî
değerlerini, örf ve âdetlerini, nâmuslarını koruma duygusu” olarak
yorumlamıĢlardır. Bu satırların yazarına göre, verilen bu anlamların hepsi
Türkler‟de bulunmaktadır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz zamânında, en güvenilir ve teknik
çadır olarak, Türk Çadırı kullanılırdı.
Taberî Ģöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber, Arap kabîlelerin hücumu yılında (Hendek
SavaĢı‟nda) Medine‟nin etrâfında kazılmak istenen hendeğin sınırlarını
çizdi... Biz hiçbir zaman bu sınırları aĢmak istemiyorduk.”
“Selman, hendekten çıkarak Hz. Peygamber‟in bulunduğu yere geldi.
Bu sırada O bir Türk Çadırı‟nı kurmakla meĢgul bulunuyordu.”
Ebû Sâid el-Hudrî demiĢtir ki:

83

Ramûz‟ul-Ehâdis.
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“Hz. Peygamber ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiĢtir. Sonra
ortasındaki on günde tentesi üzerinde hasır bulunan bir Türk Çadırı‟nda
itikâfa girmiĢtir84.”
Resûlullah (SAV) Efendimiz, bir gece rüyâsında peĢine önce siyah bir
koyunun, sonrada bir beyaz koyunun takıldığını görüyor. Sabahleyin mescite
gelip namazı kıldırdıktan sonra, sırf iltifat olsun diye, bu rüyânın yorumunu
Hz. Ebûbekir Sıdık‟a bırakıyor.
Bu iltifata hem sevinen, hem de mahcup olan Ebûbekir (RA):
Ey Allah‟ın Peygamberi! PeĢinize ilk takılan siyah koyun Arapları,
sonra takılan beyaz koyun beyaz bir ırkı temsil ediyor. Önce Araplar size
inanıp peĢinize takılacak, sonra da beyaz bir ırk Ġslâm‟a girip size
uyacak...85“
Âyete gelince:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar.”
“Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan
sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir86.”
Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım baĢta
olmak üzere, birçok Ġslâm âlim ve müfessirine göre, bu âyet Türkler‟i iĢâret
etmektedir87.
DüĢmanlarımız nihâyet bu özelliklerimizi anlayarak ona göre yeni
yöntemler geliĢtirmiĢlerdir88.
Müslim.
Anonim, Peygamber Efendimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-328945.html, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014.
86
Mâide Sûresi, âyet 54.
87
Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.memurlar.net/konu/1064983/, En Son EriĢim Târihi: 23.08.2014.
88
Temiz, M., 27 Mayıs 1960 Olayı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Bu konuda Patrik Grigoryas‟ın teĢhis ve teklifi Ģöyledir:
“Türkler‟i maddeten ezmek ve yıkmak gayrı mümkündür. Çünkü
Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzeti nefis sâhibidirler. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden, padiĢahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat
duygularından gelmektedir89.” demiĢtir.
Gerçekten araĢtırılır ve incelenirse bu sayılan özellikler, mensuplarına
hârika karakter ve donanımlar kazandırır.
Patrik Grigoryas‟ın tespiti yüzde yüz doğrudur:
Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. Yüzyıl‟da
Müslümanlığı kabul ederek, Ġslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile
birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Onlar 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.
Sonuç
Türkler, böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir
gelenekle birlikte, “Allah‟tan korkandan her Ģey korkar.” hadîsinin sır ve
tecelîsine mahzar olacaklar ve olmuĢlardır da...

F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2F27%2520MAYIS%25201960%2520OLAYIG%25C3%25B6zlerden%2520Ka%25C3%25A7an%2520Di%25C4%259Fer%2520Bir%2520De%25C4%259Ferl
endirmeMenderes%25E2%2580%2599ten%2520Sonra%2520%25C3%2596zal%2520da%2520B%25C3%25BCy%25C3%
25BCk%2520D%25C3%25BC%25C5%259F%25C3%25BCnm%25C3%25BC%25C5%259Ft%25C3%25BC.doc&
ei=YxD7U9_WBKWw7AbEtYDYDA&usg=AFQjCNHy6l-vlhRxmTyiryMgoxWvN6xokw&bvm=bv.73612305,d.bGE,
En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.

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.
89
Temiz, M., Dünyâ Düzeninde Batılılar Ve Ġslâm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Dünyâ%20Düzeninde%20Batılılar%20Ve%20Ġslâm.doc, En Son EriĢim Târihi:
25.087.2014.
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Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı, nispeten
daha iyi olarak, yakaladıkları söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ
gâyelerine en çok yaklaĢan milletlerdendir.
Allah‟ın (CC) Türkleri özel olarak yaratmasından, Türkleri göklere
çıkararak, diğer milletleri küçümseyerek, aslâ ırkçılık anlamı
çıkarılmamalıdır. Çünkü Ġslâm, ırkçılığa Ģiddetle karĢıdır.
Râmuz‟daki bir hadiste, “Rab‟biniz de birdir, babanız da birdir.
Dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arap‟ın Acem, Acem‟in de Arap üzerinde
bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın kara üzerine, karanın da kızıl üzerine
üstünlüğü yoktur. Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız takvâ90,91
bakımından biri diğerine üstün olur.”

Avucumdaki Kor AteĢ
Arasat

Öz‟ler:
Herkes kendi rolünü oynadıktan
sonra karĢılığını görmek üzere, kaderiyle bu hayattan
göçüp gider / gidiyor / gidecek, birgün…
William Shakespeare de:
“Dünyâ bir sahnedir. Herkes rolünü
oynadıktan sonra çekip gider” dememiĢ miydi?
Ġnanıyorum ki,
Enerjinin Sakınımı Kânunu gibi,
çoklarının henüz idrak edemedikleri, Durumların
Sakınımı Kânunu‟na göre de, kim ne kazanmıĢ diye, herkesin
(kader) defteri O gün muhakkak açılacaktır.
ĠĢte bu Dünyâ‟da hakkıyla yaĢamak için,
elinde kor ateĢi tutacak kadar, dayanıklı olmak gerekiyor, bence…
Ya sizce nasıl olmalı, söyler misiniz?
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
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Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
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Temiz, M, „Egomuz-Benliğimiz‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.pdf YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EGOMUZ.doc, En Son
EriĢim Târihi, 13.05.2014.

1. Ortalık, arayer, 2. Cennetle cehennem arasında olduğu düĢünülen yer, Âraf.
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“Ancak îman edip iyi iĢler yapanlar,
Allah‟ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında
kendilerini savunanlar baĢkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüĢe (hangi
âkıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.”
ġuarâ Sûresi, âyet 227
“Bir de sabırla, namazla
yardım isteyin. ġüphesiz bu, (Allah‟a) saygılı
olanlardan baĢkasına ağır gelir.”
Bakara Sûresi, âyet 45:

GiriĢ
Günümüzde Ġslâm‟ı yaĢamak, avuçta kor ateĢi tutmak kadar
zorlaĢmıĢtır.
Biliyorsunuz bu husus, “Bir zaman gelecek ki, Ġslâm‟ı yaĢamak
avuçta kor ateĢi tutmak gibi (zor)olacak” Ģeklindeki bir hadis mealidir92.
Enteresan bir nokta da, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in 14 asır
öncesinden bu günleri görmüĢ olmasıdır, değil mi?
Kor AteĢin ġahsımdaki Ġlk Kıvılcımlı Günleri
BendenizΩ, Samsun Ondokuzmayısı Lisesi‟nin, 1967 Yılı Lise
Birincisi‟ydim93. Ġlk Üniversite yıllarımda, o sıralar, Sağcı-Solcu ayırımında
düĢmanlığa varan bir kutuplaĢma yoktu; yalnızca fikir ayrılığı vardı.
Üniversitede ilk zamanlar, solcu arkadaĢlarla olan samîmiliğimiz
sâyesinde, Fakülte‟nin ortasındaki bir mescitte, öğle ve ikindi namazlarımızı,
korkarak ve çekinerek de olsa, kılabiliyorduk. Fakat bir zaman sonra öyle bir
an gelmiĢti ki, öğrenci olaylarının ve sağcı-solcu kutuplaĢmasının
Ģiddetinden dolayı, koridorlardan bile korkarak geçer olmuĢtuk. Sizin

Enes bin Mâlik (RA)‟ten nakledildiğine göre Rasûlullah (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Ġnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden
kiĢi, avucunda kor ateĢ tutan kimse gibi olacaktır, (Tirmizî, Fiten 73)”

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında
ulaĢılabilir.
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Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015,
92
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anlayacağınız, Sağcı-Solcu ayırımındaki kutuplaĢma, artık tam bir
düĢmanlığa dönmüĢtü.
Bu nedenle bâzen, abdesti Bölüm‟deki tuvâletin içinde alıyor, namaz
için de tâ Taksim‟deki câmiye gidiyordum. Çünkü Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in, cephede savaĢırken bile, namazı ihmal etmediğini, bu nedenle
de, Ġstiklal SavaĢı‟mızda, askerlerimizin de cephelerde bile, münferit ya da
toplu olarak namaz kıldıklarını, kulaktan da olsa, duymuĢtum.
ĠĢte, içinde bulunduğum, böyle bir ortamda, öğrenci olayları gittikçe
kızıĢıyor, kutuplaĢmalar artıyor, iĢler hergün biraz daha kötüleĢiyordu.
Benim, sakaldan baĢka, dikkati çeken bir tarafım yoktu, hiçbir Ģeye de
karıĢmıyordum. Okula girip çıkabiliyordum. Sonradan öğrendiğime göre, bu
rahat günlerimde iken, solcu liderleri benim, Maocu olduğumu
zannediyorlarmıĢ da o yüzden, bana dokunmuyorlarmıĢ…
Ama aĢırı solcu komandolar, benim Müslüman olduğumu tam olarak
öğrendikten sonra, hakkımdaki kararlarını çoktan vermiĢler... O zamanlar,
öğrenci olaylarının düzenleyicilerine solcu komandolar deniyordu.
Namaz kıldığım artık iyiden iyiye anlaĢılmıĢtı. Ġlk zamanlar, samîmi
olduğum, solcu militarist arkadaĢların bile, bundan sonra yavaĢ yavaĢ araya
mesâfe koyduklarını, düĢmanlık ürettiklerini artık açık açık hissetmeye
baĢlamıĢtım. Öyle ki, çevremin daraldığını ve yalnızlaĢtığımı artık açıkça
görebiliyordum.
O zamana kadar, en iyi ve samîmi olduğum ve hep yan yana
oturduğum sıra arkadaĢım dahî, solcu komandolardan çekindiğinden dolayı,
benimle birlikte yan yana oturmaya artık cesâret de edemiyordu.
Kimseyle bir alıp vereceğim olmadığı hâlde, bu kutuplaĢma
düĢmanlığından dolayı, oldukça yalnız kalmıĢ bulunuyordum, arık...
Sakallarıma Elvedâ94
Temiz, M., Atatürkçü Ha!.. TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu. Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!.., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf YA DA
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%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...doc, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2013.
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Bir gün Devreler Teorisi dersine girmeden, rûhun varlığına
inanmadığını söyleyen, T. Hoca‟nın Dr. Asistanına, dersle ilgili, bir soru
sormak için girmiĢtim. Sorumu sorup odasından çıktım.
Oldukça geniĢ olan ve aynı katta bulunan, koridorun karĢısında
dersin olduğu, amfinin birkaç kapısı vardı. Kapılardan birine doğru
gidiyordum ki, hemen orada bekleyen, tanımadığım iki militarist solcu
komando, önüme geçtiler. Amfiye girmemi engellemek istiyorlardı.
Ġçeri girmek için direndiğimi görünce, beni yakaladılar. Ben de
kurtulmak için karĢı koymaya çabalarken, bir tânesi bana öyle bir kafa vurdu
ki, o anda betonun üzerine boylu boyunca, „pestil‟ gibi uzanıverdim (kapaklandım). Hemen birinin bir kolumdan, diğerinin öteki kolumdan
yakalamasıyla, ikisi birden beni, merdivenlerden paldırküldür sürükleyerek,
üçüncü kattan indirip dıĢarı çıkardılar ve sürükleye sürükleye, üs olarak
kullandıkları, 100-150 metre uzaktaki, Öğrenci Yurdu‟nun kantinine
götürdüler.
Ağzımdan kanlar akıyordu. O vaziyette beni Öğrenci Yurdu‟nun
beber odasına soktular. Derhal traĢ olmamı, istersem, traĢ parasını
kendilerinin vereceklerini söylediler.
Ağzımın kanını orada yıkarken, bir de ne göreyim, herkesin içinde
kendi aralarında Atatürk‟e küfretmiyorlar mı?
Sahte Atatürkçüler
Beni sürükleyerek getirirlerken, „Atatürk‟ün piçleri! Atatürk‟ün
piçleri!‟ Ģeklindeki kızgın konuĢmalarına, berber odasında biraz daha anlam
vermeye baĢlamıĢ, ĢaĢırmıĢtım… Çünkü o zamana kadar bunların, herkese
açık olan, genel yerlerdeki bütün hareket, propaganda, yürüyüĢ,
faâliyetlerinde ve düzenledikleri forumlarında, „Atatürkçülük ve Atatürk
Devrimleri…‟, bütün konuĢmalarının ana amacını teĢkil ediyordu.
ġimdi, onlarda gördüğüm, bu çeliĢki ve duyduğum küfürler, neyin
nesi oluyordu?
Artık o anda kesin olarak anladığım Ģu olmuĢtu:
66

O sıralarda Koministlerin presipler listesinde, „Bir ülkede Komünizmi
yaymaya çalıĢırken, halk kahramanlarını karĢınıza almayınız ama onları
kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanınız!‟ maddesi de vardı.
Demek ki bu sahte Atatürkçüler de Atatürk‟ü, hedeflerine varmak
için, sâdece bir vâsıta olarak kullanıyorlardı. Günümüzde de, “bu kullanma
iĢini” artık yapmayan kalmamıĢtır; tıpkı, (Ġsmet) Ġnönü95 Zihniyeti‟nin96
günümüzdeki temsilcileriyle Locaları Atatürk tarafından kapatılan ama
Atatürk‟ün zehirlenerek öldürülmesinden sonra, Ġsmet Ġnönü tarafından açılıp
malları geri verilen, masonlar tarafından çok güzel bir Ģekilde becerildiği
gibi...
Bu yüzden solcu komandolar, bu küfürlerini, berberin odasında kendi
aralarında açıktan açığa dile getirmekten de çekinmiyorlardı. Ben o sırada
daha çok kendi derdimle meĢgul olduğum için, ilkin gözden kaçırmıĢım:
Açıktan yaptıkları bu Atatürk düĢmanlığına, muhtemeldir ki, o sırada
orada bulunan, kendi üstlerinden, bir takım kiĢilerden, îtiraz etmeye teĢebbüs
edenler olmuĢtu ki, beni sürükleyerek getirirlerken, Atatürk‟e yaptıkları
küfürlerinin ardından, Ģimdi de, Atatürk‟e karĢı muhalefetlerinin sebebini
açıklamayı da ihmal etmemiĢlerdi.
NeymiĢ efendim:
“Eğer Atatürk isteseymiĢ, Komünizmi getirebilirmiĢ ama Cumhûriyeti
kurmuĢmuĢ…”
Açıklamaları bu Ģekildeydi.
O anda onları, hayretler içinde iyice, anlamıĢtım:
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Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Demek ki, beni sürükledikleri sırada bunların, „Atatürk‟ün piçleri!
Atatürk‟ün piçleri!‟ demelerinin sebebi, meğer Cumhûriyet Rejimi‟nin
kurulmasıymıĢ…
Sizin anlayacağınız, bu yüzden, bütün Cumhûriyetçiler, benim
üzerimden, piç olarak, tahkir ediliyorlardı.
Onlara göre Atatürk‟ün suçu da, gücü yettiği hâlde, Türkiye‟ye
Komünizmi getirmemekmiĢ, vesâire…
Aralarındaki konuĢmalar bu merkezdeydi.
Hayret!
Ġnönücü Sahte Atatürkçüler
O anda bunları duymak, duygu ve hassasiyetimi baĢka taraflara
çektiği için, acılarımı biraz azaltmıĢtı. Kendi derdimi biraz unutur gibi
olmuĢtum. Gerçi epey hırpalanmıĢtım ama bunların iç yüzünü, yediğim dayak
pahâsına da olsa, tamâmen öğrenmiĢ bulunuyordum.
Fakat bu iĢe çok çok hayret etmedim de değil, doğrusu… Çünkü
hayâtımın o ânına kadar, böyle bir durumla karĢılaĢacağım, aklımın
kenârından bile geçmiyordu.
Ġçimden, “Gerçekten bunlar Vatan, Millet ve Cumhûriyet
düĢmanıymıĢ! Cumhûriyet‟e bile karĢılar!” derken, „gizli bir sır‟ keĢfettiğim
için de üzüntümü, az da olsa, unutur gibi olmuĢtum.
Ġnönü‟nün Kürt DüĢmanı olduğu97, bugün, hem ölümü sırasında
yanında bulunanların muhtelif hâtıratlarından ve hem de uygulamarından
artık bilinmiyor, değil98… Günümüzde Memleketimiz‟de faaliyet gösteren,
97
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Ermeni sevecenli ve idealli bir parti, Atatürk karĢıtlığını da artık gizlemiyor.
Bu yönleri ile bunlar, tam bir Ġnönü Zihniyeti, içindeler demektir.
ġimdi bana zulmeden o sahte Atatürkçüleri tam bir Ģekilde tanıyıp
tahayyül edebilmek için, yapacak olduğunuz yalnızca bir iĢ var, o kadar:
Günümüzdeki Ermeni sevecenli ve idealli o partililerin, bir an için,
Atatürk‟ü de, yalancıktan, sâhiplendiklerini varsayınız… Sonra da bunları,
bana zulmedenlerin yerine koyarak, yeniden bir düĢününüz… ĠĢte tam bu
durumda, bana zulmeden o sahte Atatürkçüleri de, eksiksiz olarak kavramıĢ
olursunuz.
Her Ģey artık bugün bu kadar netleĢmiĢ durumdadır.
Çâresizlik
O arada ağzımın kanını yıkarken kararımı da vermiĢ bulunuyordum:
TıraĢ olmaktan baĢka çârem yoktu, artık... BoĢu boĢuna daha fazla
hırpalanmak da istemiyordum, çünkü...
„TıraĢ parasını biz veririz‟ demiĢlerdi ya…
“Ben tıraĢımın parasını veririm!” dedim ve hemen tıraĢımı oldum. Ġlk
sakalım böylece gitmiĢ, târihe karıĢmıĢtı.

Moral Bozukluğu
O günkü derslere bu nedenle girememiĢtim. Çünkü moralim çok
bozulmuĢtu... ġu anda Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde iyi bir profesör olan,
Asım Kasapoğlu, bana arkadaĢlık etmiĢ, ardından Fâtih‟e gelmiĢtik.
DiĢim, kanı durmuĢ olmasına rağmen, artık sallanıyordu. O arada
Fâtih‟te durumuma, daha önce tanıdığımız ve bize bir ağabey gibi, yakınlık
gösteren, Erman Tuncer Bey muttalî olmuĢtu. Erman Bey de, Ģu sırada iyi bir

69

diĢ profesörüdür. 2004 yıllarıydı; onun Ġstanbul Sağlık Müdürü olduğunu
TV‟den öğrenmiĢtim...
Asım ve Erman, beni Fâtih‟te bir diĢ doktoruna göstermiĢlerdi.
Meğer o diĢ doktoru da, Erbakan‟ın kardeĢi Kemâlettin Erbakan imiĢ…
Kemâlettin Bey, diĢlerimi Ģöyle bir yoklamıĢ, önemli bir Ģeyin olmadığını,
sallanmasının da, zamanla, ortadan kalkacağını söylemiĢti.
Prof. Dr. Oktay
Sinanoğlu‟nun Yanılgısı
Değerli Bilim Adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarından
Ģimdi öğreniyorum ki, günümüzde bugün, PKK gibi bütün terör örgütlerini
desteklediği gibi, bu olayları o zaman da CIA plânlıyor, Vatan ve
Cumhûriyetimiz‟in bu düĢmanlarını da CIA organize ediyormuĢ…
Bunları ilk duyan, ilk anda, “Hayret doğrusu!” diyecektir, değil mi?
Neden?
Çünkü o günlerde solcuların görünürde bir numaralı düĢmanı, ABD
ve Amerikalılardı. Solcu komandolar, Amerikalıları gördükleri zaman, “Go
home! Go home! ...” diyerek, tutup Dolma Bahçe‟de denize atıyorlardı. Hattâ
solcu komandolar o sıralarda, ABD‟nin Ġstanbul‟daki büyükelçisini de
öldürmüĢlerdi.
Nitekim Oktay Sinanoğlu da, bunları ilk duyduğu zaman, gerçekten
ĢaĢırmıĢmıĢ... Türk polisinin o sıradaki baĢarısızlığı da, belki, ABD‟nin bu
ikiyüzlülüğünden ve güç dengesizliğinden ileri geliyordu. Bu yüzden durumu
polise bildirmemem de isâbetli olmuĢtu, o zaman…
Dikkat ediniz! Maocu olsam, bana hiç dokunmayacaklardı. Ama
Müslüman bir mü‟min olduğum için, iĢte o zaman, kor ateĢin kıvılcımları,
beni böylece kuĢatmıĢ bulunuyordu.
O gün bugün, görüyorsunuz iĢte, Ġslâm‟ı yaĢamak, benim için de,
avuçta (elde) kor ateĢ tutmak gibi, aynen devam ediyor...
Böyle olacağını, zâten, 1400 Yıl öncesinden Peygamber (SAV) Efendimiz söylemiĢ olduğuna göre, bu gerçek Din Ġslâm, avuçtaki (eldeki) kor
ateĢ gibi de olsa da, sırf gerçekliğinden dolayı, yaĢanır, değil mi, îmanlı
mü‟minler tarafından?
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Allâhü Teâlâ‟nın Tecellîleri
ġimdi Allâhü Teâlâ‟nın, Kor AteĢ üzerinden, insanlardaki tecellîlerine
bir göz atalım.
Son yıllarda, her ne kadar bütün alanlarda, bu arada da, geçmiĢteki,
Ġslâmî faaliyet ve uygulamalarına göre de, bir normalleĢme varsa da, örneğin
kor ateĢin, geçmiĢten gelen / kalan, çoğu insanlarımız üzerindeki, psikolojik,
korku ve çekingenliği, hâlen de devam etmektedir.
NormalleĢmeler olsa bile bunlar, bütün insanlarımıza, olumlu olarak,
hemen yansımıĢ durumda değildir… Bunun en önemli nedenlerinden biri,
insanlarımızın birçoğunun, Ġslâmî ve / veyâ Kültürel noksanlıklarından
dolayı, Ġslâmî ve / veyâ Kültürel gücünden, örneğin CumhurbaĢkanımız gibi,
henüz gerekli olan, güç ve îman cesâreti alamamalarıdır.
TeĢhisi koyulup da, 30-40 sene, tedâvî edilemeyen bir hastalık
düĢününüz! 40 sene sonra teĢhisi koyulan, bu hastalığın, ilâçlarının
alınmasıyla, hemen ortadan kalkacağını mı zannediyorsunuz?
Dolayısıyla, böyle normalleĢmelerin de, insanlara böyle uzun bir
zaman dilimi içinde, ancak yansıyacağını / yansıyabileceğini unutmamalı!
Örneğin Ġmam Hatip okullarında Eğitim görmüĢ birisiyle, Orta
Öğretim‟in diğer okullarında öğrenim ya da tahsil görmüĢ insanlarımızın,
normalleĢmeden önce ve sonrasında dahî farklı farklı tepki göstermeleri,
bugün de bâriz olarak görülmüyor mu?
1970‟li yıllarda bir ara, hoca yetersizliği nedeniyle, bir Ġmam Hatip
okulunda Ġngilizce dersi vermiĢtim. Yıllar sonra bir gün Sakarya‟nın
göbeğindeki bulvarda gezerken, bir yedek subayın, birden ellerime sarılarak,
öpmek istediğini, ben de „sen kimsin‟ diyerek, elimi çektiğimi ve sonunda
gencin, „Hocam ben sizin öğrencinizim, hani Ġmam Hatip‟te iken Ġngilizce
dersimize gelmiĢtiniz ya… „demesiyle mesele anlaĢılmıĢtı. Meğer bu
öğrencimiz, yedek subay olarak, askerliğini yaparken izine gelmiĢ, o sırada
böyle bir karĢılaĢmamız olmuĢtu…
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O zaman aklımdan hemen, „Ben, Ģu Üniversite‟de, Ģu Fakülte‟de Ģu
zamandan beri ders verdiğim hâlde, Ġmam Hatipliler kadar hocalarına saygı
duyan bir baĢka öğrenciye henüz rastlamıĢ değilim‟ biçiminde bir düĢünce,
geçiverip gitmiĢti.
Sakarya Üniversitesi‟nde, büyük emekler sarfederek, kuruluĢunda
bulunduğum, Elektrik-Elektronik Bölümü‟nün ilk mezunlarını verdikten
sonra, 1985 yılında geçmiĢ olduğum, Dokuz Eylül Üniversitesi‟ne bağlı,
Denizli Mühendislik ve Mîmarlık Akademisi, 1992‟de Pamukkale
Üniversitesi‟ne dönüĢmüĢtü.
Pamukkale Üniversitesi‟nde de, tek kadrolu Öğretim Üyesi olarak,
sıfırdan baĢlayıp, çalıĢıp çırpınarak kurmuĢ olduğum, Elektrik-Elektronik
Bölümü‟nün, 1994-2013 yılları arasında, Kurucu Bölüm BaĢkanı olarak,
yine bu Bölümün de kurulup geliĢtirilmesi için, bir hayli gayret sarf etmiĢtim.
2013 Yılının Mayıs sonu îtibârıyla emekli olurken, Bölüm‟de kadrolu
3 Prof., 5 Doç., 7 Yrd. Doç., 11 ArĢ Gör., 1 Uzman, 2 Tekniker, 1
Sekreter‟den müteĢekkil, 30 eleman bulunuyordu. 30 elemanın 15‟ini Öğr.
Üyesi, 14‟ünü teknik personel oluĢturuyordu99.
Bu Bölüm ve personeli, iğne ile kuyu kazar gibi, büyük sabırlar ve
titizliklerle, bu Ģekilde bir gayretle, oluĢturulabilmiĢti. Bu süre zarfında her
bir personele, Bölüm BaĢkanı olarak tarafımdan, olağanüstü insanî
davranıĢlar gösterilmiĢtir. Bu nedenle, 19 senelik Kurucu Bölüm baĢkanı
olarak, hak ve hukuktan bahsetmeme hiç gerek görmüyorum.
Emekli olduktan sonra, Denizli‟ye uğradığımda, Mühendilik
Fakültesi‟ne ve Bölüme vardığımda, âdetim Ģuydu. Bütün personele
uğramam mümkün olmadığı için, Ģöyle düĢünürdüm, hep:
„Önce Bölüm BaĢkanı‟nı ziyâret edersem, uğramayamadıklarımın
bana verdiği sitresten ancak bu Ģekilde kurtulabilim.‟

Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim
Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
99
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2015 yılının Yaz mevsimiydi. Bir gün tekrar Bölüme uğramak
istemiĢtim.
Arzettiğim düĢünceler içinde vardığımda, Bölüm BaĢkanı‟nın odası
kapalıydı, demek ki yerinde yoktu. Hemen bitiĢiğinde bulunan odadaki
hocayı ziyâret ettim. Hoca ile sohbet ederken, bir taraftan da elimde telefon
Bölüm BaĢkanı‟nı arıyordum. Maksadım Bölüm BaĢkanı yakınlarda bir yerde
ise, beklemek ve asıl onu ziyâret etmekti.
Bölüm BaĢkanı‟nın telefonu çalıyordu ama telefona cevap veren
yoktu. Telefon sonuna kadar çaldı, karĢı tarafın açmadığına iliĢkin mesaj
verilince, ikinci bir kere daha aramadım, herhâlde telefonu yanında yok
diyerek…
OnbeĢ-yirmi dakika kadar sohbetten sonra, hocanın odasından çıkıp
hemen bitiĢiğindeki odaya girmek istedim. Kapıyı açar açmaz, ah bir de ne
göreyim, orda hemen Bölüm BaĢkanı ile yüz yüze gelmeyeyim mi! O da
ĢaĢırdı, ben de ĢaĢırdım. Ama ĢaĢırdığımız hususlar, birbirinden çok
farklıydı. O anda onun yüzü kızardı, telefonuma cevap vermediği için… Igırmıgır birĢeyler söyledi, utandığından…
Ama onun, o anda, telefonuma bilerek cevap vermediğini hemen
anlamıĢtım. Zorla güzellik olamazdı, elbette... Daha fazla üzerinde durup,
onun güç durumunun devam etmesini, istemedim. Olayı ciddîye almadığımı
belirtmek için hemen:
„Ah, dedim‟ dedim, gülerek, “Ben seni gökte ararken, yerde buldum,
Ģimdi bulduğuma da çok sevindim‟.
Ardında da hemen orada bulunan, diğer arkadaĢlarla, „nasılsınız, iyi
misiniz? tipinden, her zaman âdetten olan, sözlerle bir geçiĢ yapıp, konunun
hızlı bir Ģekilde baĢka Ģeylere kaymasını sağlamaya çalıĢtım.
Ama anlaĢılan oydu ki, Bölüm BaĢkanımız, benimle bir arada
bulunmaktan hoĢlanmıyordu… Tabiatıyla, bu arada Bölüme asistan olarak
girebilmek için, geçmiĢte peĢimden ne koĢturduğu, ne iltifatlar gösterdiği,
benim ise, Denizlili olduğu olduğundan dolayı, belki Bölüme daha fazla
sâhip çıkar diye, onu, özellikle tercih etmiĢ olduğum durumlar da hemen,
ister istemez bir bir, gözümün önünden geçivermiĢti.
Kurucu
BaĢkanlığını
yaptığım
Bölüm‟de,
asistanlığından
profesörlüğüne kadar emeğim geçmiĢ, Bölümüm‟de yetiĢen ama o ana kadar
okurken, Ġslâmî ve / veyâ Kültürel Eğitim nedir bilmeden yetiĢmiĢ olan, bu
73

arkadaĢımızı, yukarıda sözünü ettiğim, Ġmam Hatipli öğrencimle Ģimdi bir de
siz kıyaslayınız! Avucumdaki kor ateĢin bu arkadaĢımız üzerinde yaptığı
etkiyi de, bir kez daha düĢününüz!
ġimdi dikkat ediniz!
Elimdeki kor ateĢ, Ġmam Hatipli gence, sanki onu soğuktan korur
gibi müĢvik candan; Ġslâmî ve / veyâ Kültürel Eğitim nedir bilmeden
yetiĢmiĢ, bir baĢka kiĢiye karĢı ise, sanki her tarafı yakan, bir alev gibi etki
yapıyor / yapmaktadır. Ki bu davranıĢların dıĢarıya yansıyan belirtileri,
birincisinde bir Ġslâmî ve insanî yaklaĢım; ikinci tip kiĢiliklerde ise,
insanlıkla açıklanamayan, en iyimser bir tâbirle söylemek gerekirse, yalnızca
bencillik, menfaat düĢkünlüğü Ģeklinde, yâni kısacası gayri insanî bir
yaklaĢım tezâhürüdür.
ĠĢte, Peygamber Efendimiz (SAV)‟in 14 asır önce haber verdiği, bu
günkü 21. Yüzyılda avucumda bulunan, kor ateĢin mârifetlerinde örnekler
gördünüz… Ben bu yüzden geçmiĢte hep, Ģu tâbiri geliĢtirmiĢtim:
“Bendenizi kimse tanımaz, yolda, Ģurda burda rastlasalar, çoğu kere
görmemezlikten gelirler. Ama iĢleri düĢen herkes de beni çok iyi tanır.”
Bütün bunların en etkili müsebbibi, iĢte Ģu avucumda tuttuğum, kor ateĢtir,
kor ateĢ…
Sonra Bölüm BaĢkanı ile kendi odasına geçmiĢtik… „Nasılsın iyi
misin‟ nakaratlarından sonra, demek ki saflığım hâlâ da üzerimdeymiĢ…
Dedim ki, “Yâ, ben Ġstanbul‟da rahat edemedim, Denizli‟ye geleceğim.
Benim en iyi görüĢtüğüm ve sevdiğim seviyeli kimselerin %90, sizler baĢta
olmak üzere, hep bu Üniversite‟de bulunuyor.”
Hemen ardından, Bölüm‟de iken yıllarca vermiĢ olduğum, henüz
müfredatta bulunan, haftada 2 kredilik seçime bağlı bir dersin adını da
hatırlatarak, “Gönlümden, haftada böyle 2 saatlik seçime bağlı bir ders
vermek geçiyor. O 2 kredilik seçime bağlı dersi, benim için açar, bana verir
misin?” demiĢ bulundum.
Bölüm BaĢkanı, Güz Dönemi programının yapıldığını, 1 Kasım 2015
târihinde okulların açılacağını bildirdi. O zaman, Yaz Yarıyılı‟nda böyle bir
ders olabilir demem üzerine, bu sefer de Rektör Yardımcı‟sının, dıĢarıdan
hoca getirilmemesi için, bütün bölümlere yazı yazdığını söylemesin mi... Ben
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de gerçekten hâlâ dersimi almamıĢlığım nedeniyle, bir tuhaf oldum. Ama
mümkün olmayacağı anlaĢılan bu durum ve vaziyeti, „Ben rektör
yardımcısına söylerim‟ diyerek konuyu kapatıverdim:
O târih îtibârıyla ve hattâ içinde bulunduğumuz 2019 yılında bile,
Anadolu‟da beni okullarına hoca olarak çağıran o kadar çok teklifler
alıyorum ki… 2016 yılında, Fâtih Sultan Mehmed Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi‟nde yeni açılan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği için, beni
tanıyan Dekan tarafından, internetteki Bilimsel ÇalıĢmalarım baz alınarak,
Bölüm kadrosuna yapılan, tâyinime iliĢkin formaliteler, rektörün imzâsına
kadar, benim gıyâbımda hazırlanmıĢ… Ġmzâdan önce Dekan Bey‟in, durumu
bana haber vermek için beni aradığında, o zaman bendeniz Iğdır’da, yalnız
baĢına mecbûri görevini yapan, kız çocuğumuzun yanında bulunduğumun
anlaĢılmasıyla, iĢ yarıda kalmıĢ bulunuyordu… Ġstanbul ve Torıl ya da
Kastamonu gibi Anadolu’nun muhtelif vilâyetlerindeki üniversitelerde benzer
görev konusunda her an her türlü imkânların ve hattâ baĢka taleplerin
olmasına rağmen, üĢüme rahatsızlığım dolayısıyla, oralar için pek de
cesaretli olamadığımdan dolayı, yalnızca Denizli‟de bunu yapabileceğimi
düĢünmüĢ bulunuyordum. Onun da yarısını, dostllardan kopmamak adına
düĢünüyordum, aslında…
ĠĢte görüyorsunuz, kor ateĢ meğer neymiĢ… Hadislere konu olan bir
kor ateĢ olayını da, 2014 yılından vereyim, isterseniz:
Peygamber (SAV) Efendimiz, Bu dünyânın, kâfirlerin Cenneti ve de
mü‟minlerin Cehennemi olduğunu, boĢuna söylememiĢ, yâni…
Bu nedenle, her mü‟minin de kendi çapına mahsus kor ateĢ‟i
mutlaka olacaktır.
Ġsterseniz, son olarak Ģahsıma mahsus bir zülüm örneğini daha
anlatayım, 2014 yılından… Bu kor ateĢler çok da, artık bu son olsun, kâri:
2014 yılında, Hastalığıma Nöropati teĢhisini koyan, muayene
olduğum, Nöroloji Uzmanı doktorum, beni bir hafta kadar, Pamukkale
Üniversitesi Hastânesi‟nde, Nöroloji Servisi‟nde yatırmak istemiĢ, ben de
yatmayı kabul etmiĢtim.
Pamukkale Hastânesindeki Nöroloji Uzmanı doktorum, elime bir
pusula vermiĢti. Pusulada yatacak olduğum, Nöroloji Servisi‟nin bulunduğu
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kat ve gitmem gerekli iki yönetici bayanın (muhtemelen o katın asistan
doktorlarının) adları yazıyordu. Doktorum, 8 Ekim sabahı saat 8,5-9‟da aç
karnına gelerek, bu iki kiĢiye (doktora) mürâcaat etmemi tembihlemiĢti.
8 Ekim günü saat 8,41‟de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi‟nde,
Nöroloji Servisi katındaydım. Sorarak, iki bayan doktorun odasını buldum,
kapıyı vurup içeriye içeri girdim. Ġçeride iki bayan (doktor), birer
bilgisayarın baĢında oturuyor, bir erkek asistan (muhtemelen o da doktor) bir
hastaya bir takım izâhatlar yapıyordu.
Ġçeriye girdimde, baktım kimse ilgilenmiyor… Bırakınız ilgilenmeyi,
„kim gelmiĢ-kim gitmiĢ‟ cinsinden de olsa, Ģöyle dönüp de bakmadılar bile…
Biraz tereddütlü duraksamadan sonra, elimdeki kâğıdı bilgisayar baĢındaki
iki bayandan sağdakinin eline uzatıverdim.
Yine hiçbir Ģey söyleyen yok…
Birkaç sâniye kadar bekler beklemez, erkek asistan bana kapıyı
göstererek, „DıĢarı çıkın!‟ dedi. Hani, güyâ, birisiyle meĢgul oluyordu ya…
ĠĢ olsun, iĢte… Demek istiyordu ki herhâlde, “biz meĢgul iken, neden içeri
girdiniz!”
„Peki!‟ dedim, dıĢarıda bekleyen, doktor kızımla eĢimin yanına
döndüm…
Oradan hemen balkon gibi geniĢ ve güneĢli kısma geçtik. Balkonda,
bir taraftan, binânın büyük bir özenti içinde yapılmıĢ olduğunu gördüm, hattâ
çocuklara, “bakın burası da sıcak, gâyet güzel, sıcak hava geliyor…”
diyerek, hayranlığımı belirttim ama içimde bir Ģeylerin iyi gitmediğinin de
sıkıntısını duymuyor da değildim.
Derken, içerdeki hasta çıktı. Bu sefer tekrar kapıyı vurarak içeri
girerken, „Bu ilgisizliği, belki biraz olsun ortadan kaldırırım niyetiyle,
kendimi tanıtayım‟ dedim, kendi kendime...
Ġçeri girdim, ayakta bulunan erkek doktora, “Ben emekli Prof. Dr.
Mustafa TEMĠZ, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurucu Bölüm BaĢkanı‟yken, geçen yıl emekli olmuĢtum.” diyerek söze
baĢladım.
O zaman genç, “Buyur, hocam, neyin var?” diyerek elini uzattı.
TanıĢtıktan sonra hastalığımı kısaca özetledim ve „ġu anda dahî üĢüyorum,
halsizliğim arttı” dedim ardınan, ister istemez, oradaki koltuğa oturuverdim.
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Bilgisayar baĢındaki o iki bayan, affedersiniz, robot gibi oturmalarını
sürdürüyorlardı. Sağdaki bayan, erkek doktor ile kendi aralarında bir Ģeyler
konuĢtular, konuĢmalarından benim yatıĢımın yapılması için kimlik sözü
geçer geçmez, ayağa kalkıp hemen, üniversite kimliğimi, bayanın eline
tutuĢturuverdim.
Dikkat ediyor musunuz, bayan doktor, kimliğimi bile benden direkt
olarak istemiyor! Böyle bir davranıĢı nasıl târif etmek gerek, bilemiyorum…
Bu iki bayan sanki bana karĢı dilsiz gibiydiler. O kadar soğuk ve
ilgisiz davranıyorlardı ki, belki de, hasta olduğum için, ben öyle algılıyordum.
Ama mümkün değil, o kadar yanlıĢ anlayacağımı da hiç düĢünmüyorum… Bu
nedenle, bir yanılgıya sebep olmamak için durumu, objektif olarak, olduğu
gibi anlatıyorum.
Kimliğimi teslim ettikten sonra Erkek Doktor Bey, “Siz dıĢarıda
salonda bulunan mor koltuklarda oturun, biz yatıĢınızı yapalım.” dedi.
TeĢekkür ederek çıktım, hanım ve çocuk, üçümüz mor koltuklara geçerek
beklemeye baĢladık…
YatıĢımız yapılacak, sonra belirtilecek olan odamıza geçeceğiz…
Onun için bekliyoruz. Saat 9 civârı ya da 9‟u geçmiĢ durumda…
Sol yanımızdan, yatak servislerine giden, koridorlar var. Sol ön
tarafımızda ise, önündeki masada dosyalar olan, bir bayan memur bulunuyor.
Biz orada beklemeye baĢladık; bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz…
Beklerken, artık, gelen-giden çoğaldı. O sırada baktım, yatıĢıma karar veren
doktor, asistanları ile dolaĢıyor. Beni gördü, durumumu sordu, teĢekkür ettim.
Giderken de yanındakilere, beni kast ederek, yapacakları tetkiğin adını
söyledi, muhtemelen, görünüĢe göre...
Biz tekrar beklemeye baĢladık… Bilmiyorduk ki elimizdeki kor
ateĢin, bizim dıĢımızda, daha, nelere sebep olduğunu…
Saat 10‟a gelirken, sol karĢımızda oturan bayan memur, ismimi
zikrederek beni çağırdı, koluma yatıĢ ile ilgili bir kolye, bir nevi yatıĢ
kimliğini takıverdi. Demek ki, yatıĢ yapıldıktan sonra odamızı bu bayan
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memur gösterecekti, öyle ya… Bu arada bir ara aĢağıya, birinci kattaki
doktora inip, oda konusunda bilgi alma durumu meydana geldi. Doktor
varılan son durumu, telefonla asistanlarından birine iletti.
Biz ise, tekrar yukarı çıkıp, son durumu orada karĢımızdaki bayan
memura aktardık. Bayan memur, kendisine verdiğimiz bilgileri görevli yetkili
doktorlara telefon ederek, aktardıklarımızı yeniden teyit etti.
Biz tekrar geçtik, bayan memurun karĢısındaki, mor koltuklara,
yeniden beklemeye baĢladık… Bekledik, beledik, beledik… Saat 11 civârı…
Mor koltuklarda otururken, bir erkek memur, merdivenlerden çıkarak
yanımıza geldi, „Mustafa TEMĠZ siz misiniz?‟ dedi. Ben evet dedim. „Burada
bekleyin, bir hastayı daha alıp kalp grafiği ve akciğer filmi çektireceğiz‟ diye
mırıldandı. Çok nâzik ve efendi olan bu memur, îzahat yapmayı da
unutmadı:
“Burada âdet… YatıĢı yapılan hastaların kalp grafiği ve akciğer
filmleri çekiliyor.”
Ben de, “Benim yatıĢım daha yapılmadı ki…” dedim.
Onun üzerine memur:
Sen 19‟da yatmıyor musun? deyince, “Bilmiyorum, bana kimse bir
bilgi vermedi.” dedim.
Demek yatıĢım olmuĢtu, yâni odamız belliydi. Ama bize bunu kimse
bildirmiyordu…
Memur, yatıĢımın 10‟da yapıldığını söylemesin mi! Hemen memurla
birlikte, bizim mor koltuklardan 3-4 metre ilerimizde bulunan, bayan
memurun yanına vardık… Ben de yanında olduğum hâlde, erkek memur,
bayan memura:
“19‟da oturan Mustafa TEMĠZ, değil mi?” dedi.
Bayan memur:
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“Evet!” demesin mi?
Ne yalan söyleyeyim, o anda çok üzülmüĢtüm.
Demek oluyordu ki bu, saat 10‟da yapılan yatıĢımızın tamamlanarak,
odamızın 19‟lu bir oda olduğunu, lütfedip de, baĢta karĢımızdaki yatıĢları
organize eden memur olmak üzere, kimse bana bildirmemiĢ ve o mor
koltuklarda bir saat kadar, boĢu boĢuna bizi bekletmiĢlerdi…
Ah! Kim kime, dum-duma derler ya…
O ana kadarki olaylardan biraz bunalmıĢtım, zâten... Direncimin,
yatıĢımın bir saat önce olup bitmiĢ olduğunu öğrendiğim, o anda biraz daha
azaldığını hissettim. Çükü direncimin düĢmesi ile vücûdumda gizlenmiĢ olan,
hastalıklar, hemen bir bir sökün ediyorlardı. Bunların en amansızı da beni
topallatan ve miyalji denen, kas romatizmasıydı. Belimin ağrısı da çekilmez
olmuĢtu, o sırada…
Bir-iki dakika içinde erkek memur, hasta odalarının birinden aldığı,
bir hastayla geldi. O bayan hastayı, gıyâbında, hemen tanıdım:
Saat 10 civârında biz mor koltukta otururken o hasta bayan,
oturduğumuz o civârda, birkaç kere, gözüme iliĢmiĢti. ġimdi düĢündükçe
olayları daha iyi çözümleyebiliyorum:
Meğer o sırada onun yatıĢı hemen yapılmıĢ, odasına yerleĢtirilmiĢ de,
erkek memur, o bayanı odasından alıp gelmiĢ oluyordu.
Bizim karĢımızda yatıĢları ayarlayan, memur hanım efendi, orada ben
1-1,5 saat yatıĢ bekleyip dururken, bizden 1-1,5 saat sonra gelen, bir hastanın
yatıĢını yapıyor, odasına yerleĢtiriyor. Ayrıca, benim yatıĢım saat 10
civârında tamamlanmıĢ olduğu hâlde, lütfedip de „odanıza geçin /
geçebilirsiniz‟ deme tenezzülünde bulunmuyordu.
ĠĢe bak sen! YatıĢımın saat 10‟da bitmiĢ olduğunu, baĢka servisin,
film çektirme servisinin elemanından öğreniyorum.
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Bunları öğrenip farkına vardıkça, direncim de düĢmesini
sürdürüyordu. Öyle ki, kalp grafiği çektirmeye giderken, artık yalpa yalpa
yürüyüĢüm çoktan baĢlamıĢtı bile, elimde olmadan…
Kalp grafiği ve akciğer filmi çekilikten sonra, hemen 19 nolu odayı
aradım, buldum. Meğer oda numaram 319‟muĢ… Ve de oturduğumuz, mor
koltukların hemen 7-8 metre arkasına düĢüyordu.
Nihâyet çocuklarla birlikte girdik, odamızdan içeri… Orada baĢladık,
bu sefer, tekrar beklemeye… Çünkü doktor, aç karnına gelmemi, kanımın
alınacağını söylemiĢti. Bu yüzden kanımın da alınması gerekiyordu.
Derken, ellerinde bir enjektör takımı olan, iki öğrenci içeri girdi.
KonuĢmalarından hemĢire tarafından gönderildikleri anlaĢılıyordu.
Ġğneyi Sok-Çıkar Denemesi…
Erkek öğrenci, sağ koluma iğneyi soktu, baĢarısız oldu, kan
gelmiyordu. Biraz sağa-sola oynadı, yok… Kan yine gelmedi. Bu arada
enjektörü yere düĢürdü.
Yerdan aldı, sildi bir Ģeyler, yaptı. Ben, „o enjektörü artık daha
kullanma!‟ dedim, çünkü kirlenmiĢti… Öğrenci baĢka birini eline aldı. Ama
bu sefer de, kan almaya, tekrar cesâret edemedi. Kız öğrenci odada
beklerken, odadan çıkıp, hemen hemĢireye koĢtu.
Bir müddet sonra geldi, sol kolumda bir deneme daha yaptı. Yine
baĢarısız… Kan bir türlü gelmiyordu. Ben acılara sabrediyor, öğrenci
oldukları için de, yumuĢak ve güler yüzlü olarak davranıp onları hoĢ tutmaya
çalıĢıyor, “Siz öğrencisiniz, böyle böyle öğreneceksiniz.” diyordum.
Derken, enjektörü masanın üstünde bırakarak, ikisi birden çıktılar,
gittiler…
„Bardağın TaĢtığı‟ An…
Öğrenciler, bir müddet sonra, tekrar geldiler. Bu sefer kız öğrenci,
“Kanı ben alacağım” dedi. Ben de „buyurun…‟ dedim.
80

Kızcağız, sağ koluma iğneyi soktu, uğraĢtı, falan… Yine sağ
kolumdan ikinci kez de kan gelmedi. Öğrenciler için bu normaldi, o yüzden
mesele etmedim, onlara hep yumuĢak davrandım.
Öğrenciler, artık, kanı alamayacaklarına tam kanaat getirmiĢlerdi.
Enjektör takımını masada bırakarak, ikisi birden çıkıp gittiler…
Ben iki kolum da açık vaziyette beklemeye baĢladım. Epey bekledim,
gelen yok-giden yok… Kollarım masaya dayalı, öyle bekliyorum… Yanımda
çocuklar da bekliyorlardı…
Bu böyle devam edip gidemezdi, elbette… Bir Ģeyler yapmam
gerekiyordu, artık... Bir taraftan da, o bâzı görevlilerde hissetmiĢ olduğum,
duyarsızlıklar da aklıma gelince, “ġu enjektörle gidersem, belki durumu daha
iyi aktarmıĢ olabilirim” diyerek, enjektörü de elime aldım, baĢladım hemĢire
hanımı aramaya…
Birkaç kiĢiye sordum, târifler üzerine çekine çekine bir kaç odaya
yaklaĢtım, olmadı... Oralarda çekingen çekingen dolanırken, olacak buya,
doktorumun beni kendilerine gönderdiği, bayan asistan doktor yâni kat
görevlisi karĢıma çıkıverdi.
„Tamam!‟ dedim, kendi kendime ,‟hepsinin yetkilisi‟… Hemen
yaklaĢtım:
“Yarım saat kadar önce iki öğrenci geldi, kanı alamadılar.” Elimdeki
enjektörü de göstererek, „Bunları da bırakıp gittiler, hemĢireyi
bulamıyorum‟.
Tam, „Yardımcı olur musunuz?‟ diyeceğim sırada baktım ki, yan yan
bakıĢı ve dargın gibi duran hâlinden, isteksiz tavrını anlamaya vakit
kalmadan:
“ĠĢi vardır! deyip kavasını çevirip gitmesin mi!
„Ey vah!‟ dedim içimden, „Ne hâllere düĢtük‟… kor ateĢin etkisine
bak sen!
Bu sefer, direncim sıfırlanacak duruma gelmesine, artık, gerek yoktu.
Çünkü o anda kararımı hemen vermiĢtim. Bardağın taĢtığı andı, çünkü o
an…
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Hızla, meĢhur 319 nolu odada bekleyen, çocukların yanına geldim.
„Kalkın!‟ dedim, „gidiyoruz‟. Ve de devam ettim:
„Ben yatmaktan vazgeçtim.‟
Saat 12‟ye birkaç dakika vardı. Doktor (Dr. Eylem Hanım) odasından
çıkmadan, hemen hızlı hızlı, aĢağıya indik ama ben, artık, doğru dürüst
düĢünüp konuĢamıyor ve ayrıca ancak topallaya topallaya yürüyebiliyordum.
Yüzüm mosmordu. Ama tansiyonumun ne olduğunu bilemiyordum,
doktorun odasına doğru koĢtururken... O periĢan vaziyette doktorun kapısını
vurarak, hemen içeri girdim, arkamdan da çocuklar…
Kapıdan girer girmez, vaziyetimi gören doktorun rengi de birden
birden değiĢmiĢti. Oturdum, hanım da oturdu. Doktor kızımız ayakta…
Doktordan özür dileyerek söze baĢladım:
„Ben‟ dedim, „yatmak istemiyorum.‟ Olayları bir bir özetledikten
sonra:
“Ben Ģuraya sabahın 8,5‟uğunda geldim, saat Ģu an 12‟ye geliyor.
Kan alınacak diye kahvaltımı yapamamıĢ, günlük tedâvi hapımı dahî
alamamıĢ durumdayım. Benim bir ihtiyâcım olsa, ihtiyâcımı Serviste en çok
asistan doktorlara bildirmem gerekmiyor mu?”
“Hâl böyle olunca, düĢününüz, bu nasıl mümkün olacak? Burada
nasıl kalabilir, rahat edebilir, bir tedâviyi ümit edebilirim?” dedim.
Uzun lâfın kısası:
Doktor, „o zaman, telefon edeyim de, yukarı çıktığınızda hiç olmazsa
kanınızı alsınlar‟ dedi. Yatmadan yapılacakları ise, çocuğa not ettirdi. Ben
artık konuĢulanları da anlamıyordum, üzüntümden…
Yine de doktordan özür dileyerek çıktık… Kan vermek üzere, 319
nolu o mehur odaya tekrar geldik. Doktorun telefonu üzerine servis katında

82

beni aramaya baĢlamıĢlar, her gördüklerine, Mustafa TEMĠZ siz misiniz?
diyerek…
Odaya geldiğimde, hem çok yorgun, bitkin, hem de öfkeliydim de...
Kolumu tekrar açıp masaya dayamıĢ vaziyette beklerken, yüzümden düĢen
bin parça oluyordu, sanki…
Derken, hemĢire hanım çıkageldi, yanında kan alamayan, erkek
öğrenci olduğu hâlde… HemĢireyi görünce kendimi frenleyemeden:
“ġu müesseseye 29 yıl hizmet ettim, bunlar mı olacak bunun
karĢılığı…” sözleri ağzımdan, ister istemez, çıkıvermesin mi?
Sesim de biraz yüksek çıkmıĢtı, istemeden... O anda hemĢire hanım,
„sesini yükseltme deyince‟ kendime geldim. Çünkü alınmıĢtı.
“Özür dilerim” dedim, iki kere… Sonra ekledim, “Tekrar özür
dilerim. Bu sözlerim size değil, buranın organizayonuna karĢı… Balık baĢtan
kokar… Sizinle hiç ilgisi yok… O bakımdan, sizi üzdüysem, tekrar özür
diliyorum “ deyince, kan almaya devam eden, hemĢire hanım biraz
rahatlamıĢtı, herhâlde...
Bir tüp daha bıraktı… Ġdrar alınacakmıĢ…
Artık bu kalksın, biz kalmayacağız, dedim. HemĢire hanım odadan
çıkarken, kendisine tekrar teĢekkür ettim.
HemĢirenin ardından, biz de kalktık…
Allahım (CC), asansör beklemek ne de zormuĢ! Bir an önce kendimi
dıĢarı atmak istiyordum, çünkü...
O da oldu, nihâyet, Ehamdülillah! Uzun ve yuvarlak binâdan dıĢarıya,
güneĢli havaya, adım atarken, zincirlerini kırarak esâretten kurtulanların bir
çeĢit rahatlığı vardı içimde… Binâdan uzaklaĢtıkça, üzerimde hissettiğim,
kalıntı zincirler de sanki bir bir kırılıp dökülüyordu.
Geriye dönüp yuvarlak binâya bakarken, „DıĢın baĢkasını, için
mü‟minleri yakıyor, ey ihtimamla yapılmıĢ olan binâ, senin de güzelliğin
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meğerki ancak iyi insanlarla anlaĢılabiliyormuĢ…‟ diyerek, hastâneyi son bir
kere selâmlayıp, bir kere daha geri bakmadım.
Arabanın yanına vardık… Arabada koltuğa Ģöyle bir oturduğumda,
bir oh ve ardından bir hamt daha çektim, içim gittikçe huzurla dolmaya
baĢlamıĢtı, streslerim dağıldıkça...
Artık hiçbir ağrı ve sızı duymuyordum. Ama üzerimde bir zayıflık ve
karnımda bir açlık vardı, o kadar…
Bu kadar „gerçeklerden‟ sonra, içim öyle açılmıĢtı ki, belki de, “Her
zorluğun ardında iki kolaylık vardır” âyetinin sırrı ile iliĢkili olarak...
Bu huzur ve rahatlamalar da, özgürlüğe ulaĢıldığında, içi açan ya da
rûhun açıldığı nîmetlerden sayılabilirler…
Görüyorsunuz, eldeki kor ateĢ deyip de düĢünmeden, öyle,
geçmemeli, değil mi?
Siz Ģimdi bu anlatılanları hâlâ, sırf bana iliĢkin, Ģahsî mâcerâlar mı
zannediyorsunuz, yoksa? Hayır, hayır! Bunların her bir merhâlesi aslında,
kolları devamlı sarkık tutulan, eĢsiz Vatanım‟da asîl Milletimize revâ görülen
muâmelelerden sahnelerdir, sahneler!
Arasat
Hayâtımın, Ģu an îtibârıyla, önemli bir kısmı geldi-geçti, artık...
- Hızlı (aĢırı) Atatürkçülerimiz, hissettiklerim veyâ
hissettirdikleri kadarıyla, „Hacca gitti ya da namaz kılıyor…‟ diyerek,

bana

- Bilimi ilimden saymayan, bâzı Müslüman geçinenlerin önemli bir
kısmı, „bilimle uğraĢıyor…‟ diyerek,
- Mânevî ilimleri ilimden saymayan, „bilimle‟ uğraĢanların çoğu,
„mâneviyatla da uğraĢıyor…‟ diyerek,

Hattâ bir öğretim üyesi olarak hacca gittiğim için, kimin söylediği önemli değil, benim için “modern
hacı” dendiği bana kadar ulaĢmıĢtı.
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- Sağcı geçinenlerin çoğu ise, „uluslararası tarikatlarla (masonlar vs.
ile) iliĢkisi yok, Kültürüne çok bağlı…‟, „namazlı-niyazlı‟ ya da “yalap-dolap
ya da ikiyüzlü değil…‟ diyerek, bana her zaman soğuk ve mesâfeli
davranmıĢlardır.
Kısaca sıraladığım, bu gruplardaki insanlar, elimdeki kor ateĢten o
kadar çok korkuyorlar ve uzak duruyorlar ki…
Demek ki, bendeniz, „ameller niyete bağlıdır‟ düsturu gereğince,
herkese karĢı iyi niyetli olmam nedeniyle, elimdeki kor ateĢle, herkesi ısıtma
niyeti içinde olduğum hâlde, yazık ki, hâlâ da arasatta tutuluyorum… Bu
„yazıklık‟, bu iyi niyeti keĢfedemeyenler adına, insanlık içindir, yoksa baĢka
bir Ģey için değil…
Ayrıca üniversite‟nin ilk yıllarında, o zamâna kadar yaĢadığım,
îtibarlı ve Birinci Sınıf VatandaĢlık‟tan100, namaz ve sakallarım sebebiyle, bir
kere Ġkinci Sınıf VatandaĢlığa düĢtükten sonra, daha da Birinci Sınıf
VatandaĢlığı yakalayamadım101, gitti…
Bu nedenle, size göre çok mu üzgünüm, yoksa?
Gerçek Olan Ne?
ġimdi gerçek (doğru) olana gelelim:
Bunların hiç birisi benim için, bir sivrisineğin kanadı kadar bile,
dikkate değer Ģeyler değildi ve Ģimdi de değil ve de hâlâ değildir…

Temiz, M., Hayâtımın Birinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi ve Orta Yol, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ%20VE%20ORTA%20Y
OL.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYÂTIMIN%20BĠRĠNCĠ%20VATANDAġLIK%20DÖNEMĠ%20VE%20ORTA%20Y
OL.doc, En Son EriĢim Târihi, 01.02.2014
101
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ġimdi de hâlâ aynı inanç içindeyim. Ancak burada benim yaptığım,
yalnızca bir tespittir. Bu tespitin tetikleyicisi ise, bunları geleceğe aktarmaya
iliĢkin yalnızca bir sorumluluk duygusudr, o kadar...
„Olsun!‟ dedim, böylece, geçti gitti…
Gönlüm huzurlu olduktan sonra, son değerlendirme açısından, ha
Birinci Sınıf VatandaĢ, ha Ġkinci Sınıf VatandaĢ olmuĢum, ne yazar!”
Ama içim yine diyor ki:
“Benimle uğraĢılmamıĢ olsaydı, belki, Vatan ve Milletimiz‟e hizmet
katkımız, biraz daha farklı ve fazla olabilirdi. O sağlıklı yıllarımdaki enerjim,
hep negatif zihniyetin ürettiği tahribedici negatif dalgalarla102 uğraĢırken,
böyle boĢa gitmiĢ olmaz, Vatan Ve Milletime faydalı katkı yapmaya
harcanmıĢ olurdu. Beni tek üzen nokta burasıdır.”
Ama olmadı, iĢte! Geriye ne kaldı?
Akl-ı selîm yolu, Sünnet denilen Orta Yol…
„O da bize yeter…‟ dedik / diyoruz, diyeceğiz, zâten…
Bir zamanlar bir arkadaĢ, benim için Ģöyle demiĢti:
“Kendi kendine bir Ümmet…”
Öyle olsun, hadi!
Ġslâm ve / veyâ Kültürümüz‟de, Ģahsiyetli insanlar için, Ģahsiyetsizler
misâli olarak, illâ bir Ģeye / „bir baĢkasına benzeme Ģartı‟ diye bir Ģey yok

102
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
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ki… Tersine, Ġslâm ve / veyâ Kültürümüz de, baĢkasına benzemeyi
reddetmekte ve de her bir konuda, orijinal (özgün) olmamızı istemektedir103.
Hem de sık sık ne diyoruz:
“Orijinal (Özgün) olmak lâzım.” demiyor muyuz?
Elhamdülillah!
Ġslâm ve / veyâ Kültürümüz açısından da, olmazsa olmaz olan, bu
özgünlük olduktan sonra, bu orijinallik içinde:
- ġu Dünyâ‟da, ilmi bilimden saymayan, hızlı Atatürkçüler de
yaĢıyorlar… Görüyorsunuz, Elhamdülillah, ben de yaĢıyorum…
- Bilimi ilimden saymayan aĢırı Müslümanlar da yaĢıyorlar…
Görüyorsunuz, Elhamdülillah, ben de yaĢıyorum…
- Mânevî ilimleri ilimden saymayan, „Bilim Tapınağı‟nın müntesipleri
de yaĢıyorlar… Görüyorsunuz, Elhamdülillah, ben de yaĢıyorum…
- Uluslararası Tarikat Mensupları olan, masonlar, lionslar,
rotaryenler de yaĢıyorlar… Görüyorsunuz, Elhamdülillah, ben de
yaĢıyorum…
- ÇeĢitli politikacılar ve bukalemunvarî ikiyüzlü hertürlü istismarcı
hâinler ve / veyâ yalap-dolap olanlar da, yaĢıyorlar… Görüyorsunuz,
Elhamdülillah, ben de yaĢıyorum…
Eh! ġöyle ya da böyle, hâlâ da yaĢamaya devam ediyorum, iĢte...
Kafaları karıĢık ve kaprisli olanların, Ģunun bunun dedikodusuyla
uğraĢmaktan kendilerine vakit bulamayanların, çoğunda bulunan, ikiyüzlülük
ve huzursuzluklar, hamdolsun bendenizde yok... Bu yüzden de, ayrıca, çok
huzurluyum! Yine Elhamdülillah. ġimdiye kadar, Ģöyle böyle hep Ģerefimizle
yaĢadık, yine de Ģerefimizle yaĢıyoruz, iĢte...

Temiz, M., Özgünlük Ve Özgürlük ... Güldürücü Gerçekler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/%C3%96ZG%C3%9CNL%C3%9CK%20VE%20%C3%96ZG%C3%9CRL
%C3%9CK.pdf
YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/%C3%96ZG%C3%9CNL%C3%9CK%20VE%20%C3%96ZG%C3%9CRL
%C3%9CK.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kırk türlü tilki pozisyonlarıyla uğraĢıp duran, kafaları karıĢık, kaprisli
olanların, Ģunun bunun dedikodusu ile uğraĢmaktan, kendilerine vakit
bulamayanların çoğunda bulunan, ikiyüzlülük ve huzursuzluklar, hamdolsun
ki, bende yok... Bu yüzden çok daha huzurluyum, Elhamdülillah!
Haa! Öznellik (orijinalite) dedik ya…
Bu Ģartlar altında, beni de bir öznel (orijinal) insan sayarsınız, olur
biter, taĢlar yerli yerine, böylece, oturmuĢ olur…
Sonuç
Akıl ya da akl-ı selîm devreden çıkınca, kimse, normal bir insanı
kendinden saymıyor; çoğu akılsızlar, aĢırılıkları, Orta Yol‟a104, tercih
ediyorlar, görüyorsunuz değil mi? …
Hâl böyle olunca, görüyorsunuz, bugün Dünyâ‟mız, mâkul ve dürüst
insanlar için, çekilmez hâlde, iĢte… Fakat yamukluklar, ikiyüzlülükler,
canavarlıklar en üst seviyelerde bulunuyor… ĠĢte, önemli olan mesele, tam
bu noktada bulunuyor!
Hayat, bu kadar basit ama kiĢiye ve yerine göre, çok çetrefil! Fakat
herkes bakıyor ama bu gerçekleri göremiyor, tıpkı herkesin duyması ama
duyduklarının büyük bir kısmını anlamaması gibi…
Ancak bunları düĢünecek ve değerlendirecek akla, akl-ı selîme ihtiyaç
var…
Herkes, kendi rolünü oynadıktan sonra, Ġlâhî senaryodaki rollerinin
karĢılığını görmek üzere, noktası noktasına derlenmiĢ, paketlenip hazırlanmıĢ
olan, katma değer belgeleriyle, yâni kısacası kaderiyle birlikte, göçüp gider /
gidiyor / gidecek, bir gün… William Shakespeare‟in, “Dünyâ bir sahnedir.
Herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.” demesine benzer olarak…

Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
08.12.2013.
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Ġnanıyorum ki, Enerjinin Sakınımı Kânunu gibi, çoklarının henüz
idrak edemedikleri, Durumların Sakınımı Kânunu‟na göre de, kim ne
kazanmıĢ diye, herkesin (kader) defteri, O gün muhakkak açılacaktır.
O zaman, Orta Yol105 muymuĢ, yoksa aĢırı106 yan yollar mıymıĢ
anlaĢılmıĢ olacaktır! Gerçek olanlar hangisiyse, muhakkak onlar, fayda
sağlayacaktır!
ĠĢte bu Dünyâ‟da hakkıyla yaĢamak için, elin de / avucun da kor ateĢi
tutacak kadar, dayanıklı olmak gerekiyor, bence…
Ya sizce nasıl olmalı, söyler misiniz?
Ama Allah‟ın (CC) bildirdiği, Ġlâhî geçerli düzene göre, benim bir
zulme tabîtutulduğum (uğradığım) açıktır. Bir de O‟nun adâleti var, ona da
inanıyoruz, elbette!
Zerre miktarı iyilik, zerre miktarı kötülük için de, Ģüphesiz, Zilzal
Süresi‟nde bildirilen, karĢılıklar var, değil mi?
Baksanıza aĢağıdaki âyette de ne diyor?
“Zulmedenler, nasıl bir yıkılıĢla yıkıldıklarını yakında görecekler”
demiyor mu?

105
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
08.12.2013.
106
Temiz, M., Müslümanlar Ġle Ateistler (Yine De Kaybedenler), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER).p
df YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜSLÜMANLAR%20ĠLE%20ATEĠSTLER%20(YĠNE%20DE%20KAYBEDENLER.d
ocx, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2013
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Allâhü Teâlâ‟nın adâleti, bizim için yetmeyecek de değildir! Buna da
inanmaktayız, Ģüphesiz…
O zaman geriye söyleyecek baĢka ne kalıyor ki, Bakara Sûresi‟nin,
„Bir de sabırla, namazla yardım isteyiniz. ġüphesiz bu, (Allah‟a) saygılı
olanlardan baĢkasına ağır gelir‟ Ģeklindeki 45. âyetinde bildirildiği üzere,
ebedî mutluluk için, sabır ve namazdan107 baĢka?

Süt Veyâ Maya
Gerisi Hava Ġle Cıva…
Öz‟ler
Cennet dedikleri, öyle kolayca
elde edilemeyecek; Cehennem de, gerçekten, boĢuna
yaratılmamıĢ, sırasıyla, Hak (doğru) ve Bâtıl (yanlıĢ) adlı icraat alanlarındaki
serüvenlerin sonunda noktalanmak üzere, ne demiĢ Pakistanlı ilim adamı?
,elbetteΩ. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında,
internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.
107
Bakara Sûresi, âyet 45: “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. ġüphesiz bu, (Allah'a) saygılı
olanlardan baĢkasına ağır gelir.”, http://www.kuranikerim.com/melmalili/bakara.htm
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“Bırak zâfer kazanmayı!
O zafer kaderde yazıldıysa zâten gelir… Sen Hak
tarafında mısın, yoksa Bâtıl tarafında mı?”
DüĢünüyorum da,
önemli olan tercih, gerçekten de,
özgür irâdemizle tam burada (bu noktada), bu iki alan
arasında yapmıĢ olduğumuz tercihtir.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“And olsun! Biz sizi biraz
korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri mücdele.”
Bakara Sûresi, âyet 155
“Ey Ġnananlar! Sabır ve
namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki
sabredenlerle berâberdir.”
Bakara Sûresi, âyet 153

GiriĢ

Her tercihin bir bedeli var, elbette…
Ama süt ya da maya veyâ cibilliyet bozuk olduktan sonra, gerisi hava
ile cıva olmuyor mu, bir de siz düĢününüz!
Ġçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da, ne yazık ki, her bir kiĢinin
kendine has bir iyilik veyâ „iyi bir insan olma‟ düĢüncesi ve metodu var...
Ġnanç ve Kültürümüz‟ün bilimsel ve gerçekçi açıdan tek ve eĢsiz oluĢu
nedeniyle, Benim „iyi bir insan olma‟ olma ölçülerim ise, Ġslâmî Ve Kültürel
doğrultudaki metotlardır. Nedir bunlar?
Örneğin Ġslâmî Ve Kültürel doğrultudaki ölçülere göre, Aknef‟in
sözünden, bir Ģeyler çıkarmak mümkün:
“Ben bu (ahlâki) mertebeye insanların hatâlarını görüp onlardan
dersler çıkararak o hatâları yapmamak sûretiyle geldim.” diyor.



Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Bu nedenle benim de bütün gayretim, görünen hatâların, Ġslâmî Ve
Kültürel ölçülere göre, anlaĢılıp analiz edilmesinde bir katkımın olmasıdır.
Ġslâm‟ın gerçek bir cemaat dini olmasındaki esaslara, daha doğrusu,
iki cihat mutluluğunu elde etmeye, uygun olduğunu düĢündüğüm için, bu
Ġslâmî Ve Kültürel ölçüleri tercih metodunun, fenâ bir yol olmadığı bence
çok açık! Nitekim bu nedenle anlamıĢ bulunuyorum ki, yapılan iyi niyetli
tenkit ve eleĢtiriler, benim için bulunmaz bir nîmettir.
Ama dikkat ediniz! Burada yapılan tenkit ve eleĢtirilerin, bir iĢe
yaraması için, iyi niyet çerçevesinde samîmi ve açık olarak yapılması
gerekiyor. Örneğin, direk sövmelerden ya da nedenleri açıklanamayan
aĢağılamalardan, bir sonuç alınamayacağı çok açık değil mi?
Mart 2016‟da, hayâtımda ilk kez olarak, birisi beni gerekçesiz bir
Ģekilde, öyle kelimelerle aĢağılamıĢtı ki… Face Book‟ta gördüğümde, ancak
bana ĢaĢırıp kalmak düĢmüĢtü! Nedenlerini bilseydim, kendimi geliĢtirme
konusunda, „hayırda Ģer ya da Ģerde hayır vardır108„ bilinmeyenine göre,
ondan da faydalanacaktım. Ama bu ne mümkün!
Olumsuz tarafları yok değil ama yapıcı ve samîmi olmak Ģartıyla,
Face Book bu bakımdan, bâzen faydalı olmuyor da değil, hani… Meselâ
orada rastlamıĢ olduğum, aĢağıda bulunan resimdeki sözden, Ģimdi daha
güçlü bir enerji almıĢ bulunuyorum…

Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).doc, En Son EriĢim Târihi: 31.07.2013, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Face Book‟ta rastlamıĢ olduğum resim içeriğinin anlamı ve sevindirici güzel söz

Elbette ki, Allâhü Teâlâ, varlık âlemlerini ve yine insanları da, „Çift
Çiftler „ kânunu gereğince, yaratmıĢ bulunmaktadır110.
Aynı kânun gereğince, insanların, sırasyla, rûhî ve nefsî cephelerine
iliĢkin olarak, Hak (Doğru-gerçek) -Bâtıl (YanlıĢ-gerçekdıĢı) alanlarından,
Allâhü Teâlâ‟nın lütuflarının bir sonucu olarak, „Hak tarafını tercih etmenin
bedelinin, Ġslâm Târihi‟ndeki gerçekler referans alındığında, Ģüphesiz daha
baĢka olduğu / olacağı, açıktır!
109

Ġyi Niyetlilik
YaklaĢık son „yüz yıllık‟ târihimiz içinde icrâcı Hükümet olarak, Ġsmet
Ġnönü
ve Zihniyeti112 tarafından estirilen, mânevî tahribat alanındaki
111

Temiz, M., „Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
110
Temiz, M., Çift Çift‟lerden Ruhsal Duygular (KardeĢlik Dalgaları), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
111
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
112
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
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gayretlerin ürünü olmak üzere, Ġslâm KarĢıtlığı113 nedeniyle bendeniz de
dâhil, son 2-3 kuĢak, çoğu kere Ġslâmî açıdan boĢ yetiĢmiĢtir. Bunun bir
sunucu olarak da, mevcut olan, son kuĢağın bile, hâlâ boĢ olarak yetiĢmekte
olması da henüz durdurulabilmiĢ değildir…
Ġnönü Zihniyetli Öğretimimiz
Evet! Yukarıda gösterilen, Face Book‟taki mesaj, Elhamdülillah,
bana iyi bir moral kaynağı olmuĢa benziyor, demiĢtim ya…
Bu „iyi niyetli olma‟ tuzağına en çok düĢenlerden birisi de bendim,
çünkü... Öyle ki, gelen saldırıyor, giden saldırıyor, saygısızlıklara mâruz
kalıyorsun, aĢağılanıyorsun vs… Sonuçlarını hep iyiye yorumlaya
yorumlaya, âdetâ, canım çıkıyordu...
Gerçi, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Bir mü‟min, bir kere
aldanır” diyerek, bu saflığın formülünü de 14 asır önce vermiĢmiĢ…
Ama bizlerde, önceleri mü‟min olma kıstası mı vardı ki, Ġnönü
Zihniyeti ile yetiĢtiğimiz / yetiĢtirildiğimiz gençlik yıllarımızda? Daha yeni
yeni mânevî koordinatlarımın farkına varıyorum… O da, özgür irâdemle
gönülden yöneldiğim, Allâhü Teâlâ‟nın lütfuyla…
Saldırı ve küfür veyâ aĢağılamaların nedenleri açıklanmıĢsa, ne âlâ…
Böyle bir durumda hemen kendini tekrar gözden geçiriyor, oradan dersler
çıkarabiliyorsun… Bu Ģekildeki iyi niyetliliğin daha iyi bir davranıĢ
olduğunu / olacağını, Allah (CC) ve Peygamberi, daha önceden böyle
bildirmiĢti, çünkü... Dolayısıyla böyle nedenleri açıklanmıĢ, saldırı ve küfür
veyâ aĢağılamaların, yine de, bir çeĢit faydası var, iyileĢme yönünde… Buna
da bir diyecek yok, tabiatıyla…
Bu hayâtı her yaĢayan bilir ki, herkes hatâya düĢebilir. Ama hatâsını
anlayıp, gerekli dersleri çıkardıktan sonra, onu hemen terk etmeyen insan da
„insan‟ olamaz…
Hattâ bunu bildiğim için, daha önceleri çoğu kere, iyi niyetli olanların
beni eleĢtirmelerini dahî, bâzı yazılarıma bile eklemiĢtim. Ama kimseden iyi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
113
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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niyetli bir eleĢtiri alamamıĢtım. Bu durumu bendeniz, insanlarımızın çok
karakterli ve fazîletli olmalarına yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı
düĢüncedeyimdir. Dünyânın, bu gün dahî, süt veyâ mayaları bozuk olanlar
olsa da, en karakterli ve fazîletli insanarı yine bizde…
Ağızlarını Alçak Sözlerin Meskeni yapanlar
Bu hayat, sınav yeri ya… Hepimiz sınav geçiriyoruz, yâni…
Ġnansan da inanmasan da, bilimsel ve ilmî olarak da bu, böyle…
Sınav vâsıtaları o kadar da çok ki, örneğin yoldan geçerken, bir „itin‟ sana
sataĢması da, iĢten bile değildir; hele bu günlerde… Bunu sen, hiç baĢka bir
Ģeye yorma, haa! Bu cümleden olarak, az da olsa, ağızlarını alçakça sözlerin
meskeni yapan, bedbahtları da görmedik ve / veyâ görmüyoruz değil!
Aslında nefsim, her defâsında hatırlayarak, üzülmemek ve çevreye
negatif dalga yaymamak için, bu tipleri insan yerine koymamayı, bunlardan
hiç bahsetmemeyi, her an, bunları kısa devre etmeyi, daha yeğ görmektedir.
Fakat yaratmıĢ olduğu kullarını çok seven, Ulu Rab‟bimiz, “özgür
irâdelerini kullanarak, belki, akıllarını baĢlarına toplarlar da râzı olduğum
istikâmet çizgisine dönerler” diye, onlarla iliĢkiyi koparmamızı uygun daha
görmemektedir.
Sizin anlayacağınız, Allâhü Teâlâ, onlar adına bize, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münker114„ adıyla bilinen, öyle bir görev vermiĢtir
ki, bu görevin ihmal edilmesi, toptan bir felâket sebebi olabilmektedir.
Yâni, onlarla igilenmemiz için, Allah (CC) bizlere, karınca kararınca,
bu „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevini yüklemiĢtir. Allâhü
Teâlâ, mü‟minlerin bu görevlerini, gereği gibi yerine getirmemelerini ise,

Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi:
21.05.2015, http://mtemiz.com
114

95

büyük tabî felâketlerin ortaya çıkmasının sebebi kılmıĢtır. Örneğin, geçmiĢ
târilerde, Lut Kavmi‟nin baĢına gelen felâket, bu cinsten bir felâkettir.
Dolayısıyla her bir mü‟min, bu nedenle, bu mahlûkların insanlık dıĢı
davranıĢlarının çeĢitlerini (türlerini) de dile getirerek, iyi davranıĢları öne
çıkarıp, karınca kararınca, toplumu iyiye doğru yönlendirme gayretleri
göstermek zorundadır, Ġslâm‟da!
Görüyorsunuz ya, Allâhü Teâlâ‟nın râzı olduğu istikâmette, nefsî
isteklere hiç yer yoktur… Hani, burası sınav yeri ya, iĢte o nedenle…
Dolayısıyla, her ne kadar, nefsimize zor gelse de, Allâhü Teâlâ‟nın,
bu mikrop ve virüslerden de bahsetmenin, Hak‟kı (Allah‟ı) ve hakkı
(doğruyu) bulma konusunda, bunların da görülerek ve gözlemlenerek, dersler
çıkarılmasına yardımcı olacakları anlamındaki, hikmetini bir tarafa
atamayız, elbette…
O hâlde ağızlarını, pis yerlerinden, pisliklerden, çekemeyen veyâ bu
yazının konusu olan örnekte olduğu gibi, ağızlarını alçakça sözlerin meskeni
yapanları ele alıp, değerlendiremez isek, bâtıl (yanlıĢ-gerçekdıĢılık) için,
hangi örnekleri verebiliriz ki, o zaman? ĠĢin diğer önemli bir yönü de budur!
Fazîletli YaratılıĢ
Yazıya konu olan, önekteki kimseden, hakâretin dıĢında, hakâretin
sebebine iliĢkin, en ufak iyi niyetli bir eleĢtiri almadığımı bildirmiĢtim. Ama
sebeplerini de zikrederek, beni eleĢtiren, bir Face Book arkadaĢımızı bundan
hâriç tutuyorum… ġimdi aklıma geldiği için, o arkadaĢımızdan bahsetmeden
geçemeyeceğim:
Bu arkadaĢımız, hak adına beni eleĢtirdiği için, kanaatime göre,
sağlam karakterli, fazîletli birisi olmalı… Ama Ġnönü Zihniyeti, çevresini
sarmıĢ durumda, haa, ne yazık ki!
“Allah (CC) bir gün, ĠnĢallah, onu da bir kurbanlar sürüsü içinde
bulunmaktan kurtarır”, ümidi içindeyim…
Beni eleĢtirdiğinde, bu arkadaĢımızın haklı olduğunu anlayınca, ona
sevinerek derin teĢekkürlerimi ânında arz etmiĢtim… Ġsmini de, teĢvik için,
vermek çok güzel olurdu burada, aslında… Amaa! ĠĢte, burada, iĢin bir de
tekrar bir „ama‟sı var, yine! Açıklayayım:
Binbir çileli bu hayat bana madalyonun arka yüzünü de
keĢfettirmiĢtir… Bu yüzden tecrübeliyim, bir parça artık, Ģimdi…
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Ġnsanları tanıdıkça, iĢte burada olduğu gibi, her iyi insanın adını bile
açıklayamıyorum, ne yazık ki, buna kolay kolay cesâret ederek…
ġimdi aĢağıda göreceğiniz gibi, öyle kötü niyetliler türediler ki,
bunlar, bâzen Ģeytanın bile aklına gelmeyeni dahî hemen türetip, acâyip bir
Ģekilde, karĢına öyle bir çıkıĢ yapıyorlar ki, o anda ĢaĢırıp kalıyorsunuz…
Örneğin, CumhurbaĢkanımız, teröre destek verdiği için, Belçika‟yı,
“Terörün dini, milliyeti yoktur, yılan gibidir, kime rastlarsa sokar” tipi
cümlelerle uyarmıĢtı. Bunun hemen arkasından, olacak bu ya, Belçika‟da o
canlı bomba terörü patlak vermiĢti, biliyorsunuz!
Ġnönü Zihniyetli bir bayan115, aĢağıdaki Ģekilde göreceğiniz gibi,
hemen CumhurbaĢkanımızı, bu terör olayı ile iliĢkilendirmeye kalkmasın mı?

Bayan, hemen CumhurbaĢkanımızı, bu terör olayı ile iliĢkilendirmeye
kalkmasın mı?

115
Benim iĢim Ģahıslar olmadığı için, prensip olarak elimden geldiğince, kimsenin adını zikretmek
istemiyorum… Aslında, bu ve benzerlerinin, böyle isimleri zikredilerek de verilmelerinin, zâten, kendilerini daha
önceden isteyerek duyurmaları nedeniyle, özel durum olmaktan çıktıkları için, Ġslâmî açıdan günah bir tarafı
kalmamaktadır. Günah olan taraf, gizli tutulan özel durumların, izinsiz olarak ifĢâ edilmesi veyâ iftirâ yapmaktır.
Prensip olarak elimden geldiğince, kimsenin adını zikretmek istemiyorum, kutuplaĢmamaya, az dahî olsa belki
fayda verir diye… Ama iĢte böyle verdiğim referanlarda tekrar isimleri görünce, prensibimin zorlanmasından dolayı
da tekrar rahatsızlık duymuyorum da değil….
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ġimdi soruyorum, “Bu bayanın bu kurnazlığı hangi bir Ģeytanın
aklına gelebilirdi?” Onun için bu Ġnönü zihniyetlilere hiç güvenli olmamalı,
bence… Bu yüzden, hakkı savunmak ve de iyi insanlar için, hep böyle,
ayranı üfleyerek içmeye de alıĢmıĢ durumdayız, bugünkü fitne116 devrinde,
görüyorsunuz…
Allah‟ın (CC) bildirdiğine göre, Ģeytanın elinde, yalnızca, „haram
olanı güzel gösterme‟ yeteneği vardır, o kadar... Ama sen Ģimdi bu tipleri bir
düĢünüver! ġeytan, bunların yanında solda sıfır kalmıyor mu?
ĠĢte bu yüzden, böyle sütleri bozuk insanlar, Ģeytandan daha tehlikeli
oldukları için, bâzı kaynaklar bunlardan, „insan Ģeytanları‟ olarak da
bahsetmektedirler.
Çünkü Ģu devirde iyilerin düĢmanı gittikçe çoğaldığı için, o
arkadaĢımızın dahî karakterli oluĢunu anladıklarında, çevresindeki Ġnönü
Zihniyetli arkadaĢlarından, kendisine karĢı bir kötülük çıkmayacağını, kim
garanti edebilir?
Nitekim internette inceledim, gördüm:
Bana hakâret eden, o zat, bu arkadaĢımızla da, Face Book arkadaĢı
görünüyor. Bendeniz, o yüzden, fazîletli olduğuna inandığım, bu arkadaĢın
adını bilerek o kurtların önüne nasıl atabilirim? Dolayısıyla adını
vermeyerek, o temiz karakterli olduğuna inandığım, arkadaĢımızı, olası bir
kıskançlıktan, koruma tedbiri almak zorundayım, böylece…
ĠĢte, fikirleri ne olursa olsun, bu tür iyi niyetli ve fazîletli insanlar,
“insan olma” özelliğindedirler ve bunlar, o kiĢinin bilimsel olarak, sütünün
bozuk olmaması ya da mayasının „iyi maya‟ olması, daha da özet olarak,
“insan olması” Ģeklinde açıklanır / açıklanabilir…
Bereket versin ki, hangi görüĢten olursa olsun, Milletimiz‟in
çoğunluğunun sütü de, iĢte böyle tertemiz‟dir117…
116
Temiz, M., Fitne, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/FĠTNE.doc, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2014.
117
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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Ağızlarını pis yerlerinden, pisliklerden çekemeyen veyâ yukarıdaki
bedbaht örnekteki gibi, ağızlarını alçakça sözlerin meskeni yapanların maya
ve sütlerinin kalitelerini, zannediyorum, artık sizler de keĢfetmekte pek
zorlanmıyorsunuzdur, değil mi?
„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker‟
ġu süt bozukluğu var ya!
Bütün kötülük, sapıklık, ihtiras ve bozgunculuğun istim kaynağı,
bilimsel açıdan da biliniyor ki, iĢte bu süt bozukluğudur… Bu bozukluğa
maya bozukluğu veyâ cibilliyet bozukluğu da deniyor… Cibilliyetin
Türkçesi‟nin; tabiat, huy olduğunu da ekleyelim…
Fikir ayrılıklarından dolayı, arkadaĢ çevresi içinde karĢılıklı
tartıĢmalar, tabiatıyla elbette olmuĢtur. Çünkü bütün gerçekler hak ve bâtıl
görüĢlerin, karĢılıklı olarak, tartıĢılmasından ortaya çıkmaktadır.
Esâsında,
fikir
ayrılıklarına
dayalı
tartıĢmalar,
Ģartları
gerçekleĢtiğinde, olmalıdır da… ġartların gerçekleĢmesindeki esas unsur,
gerçeklerin ortaya çıkarılması amacında birleĢerek, nefsîliği, ideolojiyi,
kamplaĢmayı, kutuplaĢmayı ve benzer bozucuları bir tarafa bırakıp, hakkı
(gerçeği-doğruyu) ve bâtılı (yanlıĢı-gerçekdıĢılığı) savunan tarafların
herbirinin, bilimsel ve ilmî görüĢleri esas almada samîmi olmalarıdır.
Günümüzde, bu ön Ģartların sağlanmıĢ olmaması nedeniyle, yapılan
tartıĢmalardan faydalı sonuçlar alınamamakta ve gerçekler ortaya bu nedenle
çıkmamaktadır…
Nitekim geçmiĢte, „Ayıdan post, insandan dost olmaz.‟ sözünü
fikirlerine esas alan, bir arkadaĢla Face Book‟ta yapmıĢ olduğumuz böyle
verimsiz bir tartıĢmadan bir fayda gelmediğini / gelmeyeceğini hemen sezmiĢ
olduğum için, tartıĢmayı ânında tatlılıkla sona erdirmiĢtim118.
Temiz, M., Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi‟ne Örnekler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.doc
x, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ama burada bahsettiğim nedensiz hakâret olayı, bundan çok ama çok
daha farklı…
CâhilleĢtikçe, insanoğlunun küfrü, küfürbazlığı, mâcerâperestliği,
aĢağılığı, külhanbeyliği, bozgunculuğu, bencilliği, gittikçe, artmakta;
mes‟ûliyet hissi ve korkusu gittikçe azalmaktadır… Atalarımız, bu durumu
da hemen, meĢhur “Câhil cüretli olur” sosyal formülü ile
formülleĢtirmiĢlerdir…
Bu kapsamda olmak üzere, Ģu yaĢıma kadar, bu temiz ve asîl
Milletimiz‟in içinde kimseden bir hakâret kelimesi ile karĢıkarĢıya
gelmemiĢtim. 2016‟nın Mart 18-22 aralığında, iĢte, o da oldu / maalesef
olmuĢtu…
Asîl insanlarımıza karĢı Ģu „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
adıyla yükümlü olduğumuz, uyarı görevimiz olmasa var ya, burada bundan
hiç bahsetmeye değmeyecek…
Ama iĢin aslına bakarsanız, yukarıda da biraz değinmiĢ olduğum
üzere, öyle değil…
„Değmeyecek…‟ diyen biziz… Ama görevi veren, Allah (CC),
kimbilir „bu bahsetmelerden‟ kimlere ne nîmetler bahĢedecek / bahĢediyor,
ondan haberimiz yok!
Peygamberimiz (SAV) Efendimizin Yolu
Peygamber (SAV) Efendimiz:
“Bir gün gelecek ki, Ġslâm‟ı yaĢamak elde, avuçta kor ateĢi tutmak
gibi olacak” demiĢ119 ya…
Bu öyle bir husustur ki, en etkin tartıĢmalar, iĢte bu Gerçek (Hak,
doğru) ve GerçekdıĢılık (bâtıl, yanlıĢ) alanı üzerinde olan durumlarda
olmuĢtur, târih boyunca… Bunun en bâriz örneğini, bugün Türkiye sathı
üzerinde, çeĢitli konulardaki tartıĢmalarda görmüyor muyuz?

119
Temiz, M., Avucumdaki Kor AteĢ, Arasat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAKĠ%20KOR%20ATEġ-ARASAT.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/AVUCUMDAKĠ%20KOR%20ATEġ-ARASAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 01.10.2015.
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Bu tarıĢmaları birer birer analiz edip, ayrıĢtırdığınızda, iki damla
hâlinde, Gerçek, GerçekdıĢılık ya da Hak, bâtıl veyâ doğru, yanlıĢ ile
karĢılaĢıyorsunuz… Bugün bütün dünyâdaki insanların herbirinin herbir
faaliyeti de, iĢte bu çift çiftlerin sırrından olarak, bu ikilinin birisine âidiyet
içinde cereyan etmektedir120.
Bu konudaki en Ģiddetli küfürleri, aĢağılanmaları, müĢriklerden,
onların içinde El-Emin lâkabıyla anılmakta olan, Peygamber (SAV)
Efendimiz görmüĢtür. Öyle ki, örneğin Kâbe‟de namaz kılarken, müĢriklerin,
ölmüĢ hayvan derilerini getirip, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in üzerine
kapadıkları bile, bunların en hafiflerinde kalır.
Demek istediğim Ģu:
Târih boyunca insanoğlunun en büyük duyarlığı veyâ duyarsızlığı,
iyiliği veyâ kötülüğü, tam bir gerçeklik içinde, iĢte bu Gerçek, GerçekdıĢılık
ya da Hak, bâtıl veyâ doğru, yanlıĢ konusunda sergilenmiĢ /
sergilenmektedir.
El-Emin lakabıyla anılan, Peygamber (SAV) Efendimiz‟e, onu
beğenenler tarafından bile, revâ görülen iĢkence, hiç onun sevenlerine
tattırılmadan olur mu?
Bir gün gelen bir genç, “Yâ Resûlallah, seni çok seviyorum” deyince,
Peygamber (SAV) Efendimiz hemen demiĢ ki:
“O zaman sıkıntı, belâ ve iptilalara hazır ol!”

120
Temiz, M., Face Book Notlarından, Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20G
er%C3%A7ek.dovx YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.docx, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ben de Peygamber (SAV) Efendimiz‟i çok seviyorum ama yukarıda,
“…ama kimseden iyi niyetli bir eleĢtiri alamamıĢtım. Bu durumu bendeniz,
insanlarımızın çok karakterli olmalarına yorumlamıĢtım, hâlâ da aynı
düĢüncedeyim…” demiĢtim, hatırlayınız!
Milletimizin genel anlamda temiz olmasıyla ilgili bu son cümlem,
aslında, “eldeki kor ateĢ” anlamında, benim hiçbir haksızlığa
uğramayacağım anlamına gelemezdi.
Peygamberimizi bile „es‟ geçmeyen ama mazlumlara büyük dereceler
kazandıran, bu haksızlığa uğrama konusunun benim de baĢıma geleceğini, ne
yalan söyleyeyim Ģimdiye kadar, hiç ama hiç düĢünmemiĢtim…
Neden?
„Çünkü „kendi kendime‟:
“Benim Ģimdiye kadar kimseye karĢı kötü bir niyetim olmadığı gibi,
zâten Ģu „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker121“ hizmetini de, “Canım
kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, sizler îman etmedikçe Cennet‟e
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ olmazsınız.” hadîsinin
rûhu nedeniyle, “baĢta arkadaĢ ve öğrencilerim olmak üzere, bütün insanları
seviyorum. Böyle bir durumda adam bana niye kötü niyet beslesin ki”
diyordum…
ġu Süt Bozukluğu Var ya!
Yukarıda da bahsettiğim gibi, ġu süt bozukluğu var ya! ĠĢte bütün
mesele gelip buraya dayanıyor…

Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015, http://mtemiz.com
121
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ġu yaĢıma kadar, karĢılaĢmadığım bir kötü söz, bu yüzden, 2016‟nın
18-22 Mart aralığında beni bulmuĢ oluyordu:
Öyle ki ve de ne yazık ki, kader, en azından, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in veyâ güncel bir örnek olarak ele alırsak, her gün, yüzlercesinin
hakâretine mâruz kalan, CumhurbaĢkanımız‟ın tattıkları, adı kötü söz olan, o
acı ilâcı bana da tattırarak, buradan da bir nasip almamı dilemiĢti, çünkü…
Ne oldu, biliyor musunuz?
2016‟nın 18-22 Mart aralığında adam, Face Book‟ta sayfamdaki
Zaman Tüneli‟me girip, hiç bir haklılık sebebi göstermeden, bana, iki gün üst
üste hakâret etmesin mi?
Birinci gün, ilkin, ciddîye alamadım ama aklımdan da çıkmamıĢtı… O
sırada, biraz internetim de bozuktu, biraz da sıhhatim…
Ġkinci gün internet düzeldi, ah bir de baktım, benzer hakâreti bir kere
daha yapıvermesin mi, sütü bozuk adam?
Halkımızın, böyle anlarda, böyle bir olayın tam bu noktasında, “Vay
sütü bozuk vay” ya da “Bu adam, tam kaĢınıyor! dediğini biliyorum… Fakat
ben bir Ģey demedim…
Ama adam, adamına çatmamıĢ / rastlamamıĢ ki…
Çünkü benim, öyle zorbalık ya da kötülük tarafında, hiç bezim yok ki,
onun kaĢıntılarını alacak tarzda; üstelik yukarıdaki sözleri direk olarak
söyleyerek, ağzımı bozacak bir yapım da olmadığı gibi122… Bizim gibi,
inançlı insanların ellerinden, ancak olsa olsa, Yüce Makam‟a bir dilekçe
yazmak gelebilir, o kadar…

Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ama ben, hayıfsınmaktan, hayret etmekten baĢka, hiçbir Ģey
yapmadım / yapamadım, tabiatıyla, her Ģeyin Allah‟ın (CC) dilemesi ile
olduğunu bildiğim için… Ama canım sıkılmadı desem, o da yalan olur!
Tam bu noktada, Mûsâ (AS)‟ın yağmur duâsı aklıma geldi:
Mûsâ (AS), cemaati ile yağmur duâsına çıkmıĢ, duâ etmiĢler…
Gerekleri yapılmıĢ ama yine yağmur yok… Allah (CC) Mûsâ (AS)‟a Ģöyle
vahyediyor:
“Ġnsanlar arasında Ģu lâf getirip-götürenler var ya… Onlar aranızda
olduğu müddetçe yağmur vereceğimi mi bekliyorsunuz?”
Mûsâ (AS), hemen yalvarıyor:
“Yâ Rab‟bi, Sen onları bize bildir de, hemen aramızdan çıkaralım!”
ĠĢte burası çok önemli! ġimdi bakınız Allâhü Teâlâ‟nın verdiği
cevâba:
- “Yâ Musâ! Kullarımın hatâlarını halkın içinde söyleyip de onları
utandırıp yüzlerinin kızarmasına râzı değilim, diye sana vahyetmedim mi?”
- „Evet, vahyettin Yâ Rab‟bi…‟
- “Eee! O hâlde, sana yasak ettiğim, bir Ģeyi, Ģimdi sen bana mı
yaptırmak istiyorsun?”
- “Estağfirullah Yâ Rab‟bi…”
- “En iyisi, siz hep berâber tövbe ediniz de, bu münasebetle onları da
af edeyim, ondan sonra yağmuru veririm…”
ĠĢte, bu mâhut (yukarıda bahsedilen) adamın, yaptıklarının, ola ki bir
Ģekilde duymasıyla, utanma ihtimali aklıma gelince, isim bildirmeye bir türlü
yanaĢamadım, inanınız!
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Ama o çirkin sözlerin herkes tarafından görülmesini ve bundan
dersler çıkarılmasını da istiyorum, doğrusu! Hani, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehyi ani‟lmünker‟ vardı ya, aslında, on görev için…
ĠĢte O Çirkin Sözler
Bilimsel olarak da bilinmektedir ki, haksız yere söylenmiĢ, her çirkin
sözün yuvası, son konaklama yeri, kayıtsız Ģartsız, sâhibinin nefsidir…
Yerlerini noktalayarak ad ve soyadını sildiğim, o hakâretçi adamın,
Face Book‟ta, benim Zaman Tünelime girerek, Ģahsıma karĢı yazdığı,
hakâretli sözlerini, aĢağıda aynen görebilirsiniz:
………………………..-Mustafa Temiz
18 Mart, 23:
KAYBOL ġ.REF..ĠZ
Formun Üst
Yorum Yap
………………………….. Ģ re.f.siz
Beğen · Yanıtla · 19 Mart, 00:35

Mustafa Temiz “Kem söz sâhibine âittir”
Beğen · Yanıtla · 49 dk.
Dikkat ediyor musunuz, ona karĢı cevâbım ne olmuĢ?
Evet!
Ona karĢı cevâbım yalnızca:
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“Kem söz sâhibine âittir” olmuĢtur…
Enteresan olan, bir baĢka nokta ne, biliyor musunuz? Bu hakâretçi
adamın adı ve soyadı, o kadar da güzel ki!
Üç sene kadar önce, Face Book‟ta „beni kabul et‟ mesajı gönderdiği
zaman, bu kadar güzel isimleri görünce, tereddüt etmeden, onu hemen kabul
etmiĢtim. Haa! Buradan çıkan ders Ģu:
Adın ve soyadın güzel olması yetmiyor, iĢte; böyle süt ya da maya
(cibilliyet) bozuk olursa…
ĠĢte bunun baĢka bir örneği daha:
Adı Ali olan, bir kiĢinin, Allah‟a (CC) ve Peygamberimiz (SAV)‟e ne
büyük hakâretler savurduğunu, iĢte aĢağıdaki resimde gördüğünüzde, ne
kadar ĢaĢıracaksınız, Ģimdi!
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Adın ve /veyâ soyadın güzel olması yetmiyor iĢte böyle, asıl süt ya da maya
(cibilliyet) güzel olmalı!

Kem Sözlerin EĢleĢme Olayı
Dikkat ediyorsanız, yazılı olarak tepkim, yukarıda da görüldüğü gibi,
yalnızca “Kem söz sâhibine âittir” atasözümüz olmuĢtur. Kem sözlerin,
haksızca söylenmesi durumunda, sözün sâhibine dönüp, onun bir sıfatı
olacağı, 1400 yıldan beri hadis olarak bilinmekteydi.
Nitekim kuvvetle muhtemeldir ki, bunda da olduğu gibi, Milletimiz’in
çoğu atasözleri, böyle hep Ġslâmî kaynaklıdır, yâni gerçektir… BaĢka bir
ifâdeyle, ilâhî kaynaklı oluĢundan baĢka, Halkımız’ın pratik açıdan
denemesinden de geçtiği için, sanki gerçeğin karesi gibi, bir gerçeklik gücüne
ve kuvvetine de sâhiptir...
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Bu gün, „Kem sözün yalnızca sâhibinde kalacağı‟, sâhibinin bir sıfatı
olarak, onunla çakıĢacağı, bilimsel olarak da ispat edilmiĢtir:
Böyle, bir baĢkası için haksızca yapılan, nitelemeler (kötü sözler)
söylendiği anda, bu söz, bilimsel olarak da, ânında Evren‟i boydan boya
dolaĢmakta, kendine uyan birini (eĢini) aramaya baĢlamaktadır. Eğer
Evren‟de kendisinin eĢleĢeceği birini bulamazsa, o zaman o kem söz geri
dönüp, sözü söyleyenle eĢleĢmektedir.
Örneğin, herhangi bir nedenle, birisi bir Müslüman‟a kâfir derse, o
Müslüman da gerçekte kâfir değilse, o zaman, Müslümanı kâfirlikle itham
eden kiĢinin kendisinin, otomatik olarak, kâfir olacağını Peygamberimiz
(SAV), 1400 yıl önce bildirmiĢlerdir. Bunun ispatı ise bugün, bilim tarafından
yapılmıĢ bulunmaktadır / bulunuyor…
Ġsterseniz konuyu, biraz daha açabiliriz:
Ġthamcının ağzından kâfir sözü çıkar çıkmaz, kâfirlik ithamına iliĢkin
olumsuz itham dalgası, ânında Evren‟i dolaĢır, eĢleĢeceği bir kimseyi
bulamayınca, bu sefer geri döner, ithamı yapanla eĢleĢir. Yâni ithamı yapan
kiĢi kâfir olur… Daha açıkçası, böyle bir durumda ithamcı kiĢide eğer îman
varsa, itham dolayısıyla gelen bu yeni dalga, asıl onun îmanın yok eder…
Burada câhillik veyâ bilgisizlik derecesine göre, insanın aklına çeĢitli
ihtimaller gelebilir:
Örneğin ithamı yapan kiĢi, “Ben bunlara inanmıyorum, zâten
inançsızım demesi” bile olayın fiziksel oluĢunu da engelleyemez. Ġthamcı kiĢi
inanmadığı için bile, itham dolayısıyla gelen bu yeni dalga, kâfirlik sıfatını
teyit edip, belki kâfirlik Ģiddeti olarak, ikinci kez kâfirliğini katmerleĢtirmiĢ
olabilir. Bilgisizlik açısından olaya bakılacak olursa, böyle bir kimsenin
„inanmıyorum, zâten inançsızım‟ sözü aynen, “Ben yerçekimine
inanmıyorum” demesi gibidir.
“Ben yerçekimine inanmıyorum” diyen bir kimsenin, bu inançsızlığı,
benzer olarak, o kiĢinin uçaktan atladığı zaman, yere çakılmayacağı
anlamına gelmez. Böyle bir kimse, inansın, inanmasın, uçaktan atladığında,
her hâlükârda yere çakılarak tuzla-buz olur, değil mi?
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ĠĢte bir kimse, gerçeklere inansa da inanmasa da, gerçek olan bir Ģey
mutlaka ona da uygulanır. Yâni demek istiyorum ki:
Zâten inançsız, kâfir olan bir kiĢi, mü‟min olan bir Müslümana,
kâfirlik ithamında bulunduğunda, bu itham yine uzayı dolaĢacak, kendine
uygun eĢleĢecek birini bulamayınca yine geri dönüp, kâfir olan ithamcı ile
çakıĢacaktır.
Ġyice anlaĢılması için tekrarlıyorum:
Ġthamcının önceden bir kâfirliği yoksa, bu kiĢi eĢleĢme sonunda kâfir
olur. Önceden de kâfirse, o zaman örneğin, bu sefer kâfirliği ya meselâ, iki
kat olur ya da kâfirliğin karesi olur, vs… Bunun Türkçe yorumu, azâbı
çoğalır demektir… Daha detayını ancak Allah (CC) bilir.
Önemli Olan Tercih
ĠĢte, Face Book‟ta bana iliĢkin, Zaman Tüneli‟nde bu çirkin sözleri
gördüğümde, üzülmüĢtüm, doğrusu… Hemen Peygamberimiz‟in, yukarıda
zikretmiĢ olduğum, mesajları ve çektikleri üzüntüyle, CumhurbaĢkanımız‟ın
hemen hergün mâruz kaldığı, küfür, hakâret ve muâmeleler karĢısındaki ruh
hâllerini düĢünmeden edemedim. O zaman, onların yaptıkları hizmetleri ve
ruhsal durumlarını, tam gerçeğiyle birlikte, içimde daha derinden duydum.
Demek ki, kader bu tür üzüntüleri bana da tattırarak, sevdiklerime bu
Ģekilde yoldaĢ yapacakmıĢ, beni de… Öyle ya…
Gerçekten Ģimdi, aĢağıdaki husûsa, sıcağı sıcağına, bir kere daha,
daha derinden akıl erdirebilmiĢ bulunuyorum:
Cennet dedikleri, öyle kolayca elde edilemeyecek; Cehennem de,
gerçekten, boĢuna yaratılmamıĢ; sırasıyla, Hak (doğru) ve Bâtıl (yanlıĢ) adlı
icraat alanlarındaki serüvenlerin sonunda noktalanmak üzere…
Ne demiĢ Pakistanlı ilim adamı?
“Bırak zâfer kazanmayı! O zafer kaderde yazıldıysa zâten gelir… Sen
Hak tarafında mısın, yoksa Bâtıl tarafında mı?”
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DüĢünüyorum da, önemli olan tercih, gerçekten de, özgür irâdemizle
tam burada (bu noktada), bu iki alan arasında yapmıĢ olduğumz tercihtir.
Bakara Sûresi, âyet 155 ile 153, sırasıyla, bu sınava bakınız Ģöyle ıĢık
tutmaktadır:
“And olsun! Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri
mücdele.”
“Ey Ġnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki
sabredenlerle berâberdir.”
Son söz
Hayatta karĢılaĢmıĢ olduğum, olayları ve tecrübelerimi anlatmam
sırasında, beni devamlı rahatsız eden husus, ister istemez, kendimden
bahsetmek zorunda kalıĢım oluyor. Buna bir çâre bulabilmiĢ de değilim123,
henüz…
KarĢılaĢtığım olayları târihe not etmenin faydasını inkâr da
edemediğim için, bu iki nokta arasındaki gitgellerim beni yeyip
bitirmektedir, “Mustafa! Sen nesin ki, durmadan kendinden bahsediyorsun!”
fısıltıları kulağımda yankı yaptıkça… Ama tam bunaldığım sırada imdâdıma
koĢan:
“Ameller niyete bağlıdır” hadisi beni yumuĢatıp eski durumuma
yeniden kanalize ediyor…
Ne anlatıyordum?
Evet!
Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETME
YE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
123
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ġu süt veyâ maya bozukluğu, yok mu?
Bütün fikir, söz, durum ve davranıĢlarımızın çimlenip, geliĢtiği yer,
iĢte, bu süt veyâ maya bozukluğudur!
Bu bozukluk, değiĢemez mi?
Elbette değiĢir! Ama önce Ģu soruyu sorarsam, konu belki daha iyi
anlaĢılmıĢ olur:
“Bir kiĢinin, mürâcaat etmeden, Vâlilik‟teki iĢinin yapılması nerede
görülmüĢtür?”
Vâlilik‟teki bir iĢin görülmesi ya da yapılması için, iĢin çeĢidine göre,
önce isteğin, bir dilekçe ile Vâlilik Makâmı‟ndan talep edilmesi gerekir. Aksi
hâlde, yıllarca bile beklesen, talep edilmeyen, bir iĢin, senin iseğine göre,
yapılması hiç mümkün olur mu?
Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, mânevî âlemdeki isteklerin olması ve
yürütülmesi için de, önce Yüce Makâm‟a, Allâhü Teâlâ‟ya, istekler için,
bizzat özgür irâdeyle, mürâcaat etmek gerekiyor…
O hâlde, insanlar için, önemli olsun ve/ veyâ önemsiz olsun, her istek,
bizzat Allâhü Teâlâ‟nın dilemesine bağlıdır. Hadiste bildirildiğine göre,
“Allâhü Teâlâ, insanların ellerine değil, gönüllerine (kalplerine) bakar.”
Yâni Allâhü Teâlâ, insanların kalplerinde ne bulursa, Rab olarak, onları
yaratır. Allah (CC) kullarına, bir bakıma Ģöyle, demektedir:
“Ben, kullarımın isteklerini kendi özgür irâdelerine bıraktım.
Kulumun kalbinde ne bulursam, onu yaratıyorum. Kullarım, iyi Ģeyler
isterlerse Rab olarak onları memnûniyetle yaratırım… Rızâmın dıĢında olan
Ģeyleri isterlerse, benim hoĢuma gitmese bile, isteklerinde onları özgür
kıldığım için, Rab olarak onları da yaratırım. Kullarım özgür irâdeleriyle iyi
Ģeyler düĢünsünler ki, ben Rab olarak onları yaratayım.”
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Nitekim bugün, bilimsel bir sonuç olarak bilinmektedir ki, bu sonuç,
“Ġnsanlar düĢüncelerinin fonksiyonudurlar124“ Ģeklinde ifâde edilmektedir.
Özet olarak söylemek gerekirse, hak (doğrular-gerçekler) alanında
(platformunda) iyi bir insan olmak istiyorsak:
Bütün samîmiyetimizle, „iyi bir insan olmaya odaklanıp, azmimizi
içeren, dilekçemizle Yüce Makam‟a baĢvurmakla, ancak o zaman, iyi birer
insan olabiliriz! Yânî tekrarlamak gerekirse, Allâhü Teâlâ, “Ben sizin
ellerinize (paranıza vs‟ye) değil, kalplerinize bakarım. Kalplerinizde ne
varsa, Ben Rab olarak, onları yaratıyorum; güzel düĢünün ki onları da
yaratayım” demiyor mu? Çünkü O Yüce Makam, ilk baĢta, değiĢmek
isteyenin, özgür irâdesiyle bizzat kalbî bir dilekçe kullanarak baĢvurmasını,
Ģart koĢmaktadır, özgürlüğümüz kendi ellerimizde olduğu için…
Süt veyâ maya, gerisi hava ile cıva olmasına rağmen, sözlerimin
sonuna geldiğim hâlde aklım Ģu anda da:
“Adam, hakâretli sözlerinin nedenlerini açıklamıĢ olsaydı, eninde
sonunda bendeniz, onunla yine de iyi bir noktada hemfikir olabilirdim”
sözünü durmadan tekrar edip durmasın mı? ĠĢte bu da iyi niyete bir örnektir,
aslında…

Ölçüsüzlüğe AlıĢınca…
Allah (CC), “Biz ölçüyü gönderdik”
Yüzyıl‟ın en büyük özelliği ölçüsüzlüktür.
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dediği hâlde, Ģu 21.

Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
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Hadîd Sûresi. Âyet 25: “And olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik;
insanların doğru (adâletli) hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik; pek sert olan ve
insanlara birçok faydası bulunan demiri de indirdik. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine
görmeksizin yardım edenleri meydana çıkarması içindir. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür”.
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ġimdi rahatça sormak zorundayım!
Günümüz insanlarının önemli bir kısmı, özellikle dünyâlaĢmıĢ ve hâinleĢmiĢ
olanlar, yeyip-içip kudurmuyorlar mı?
Görsele dikkat ediniz, bakın!
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“Ekmek Ġstihkakı 500 Gr‟a indirilmiĢtir” diyor…
Günümüzdeki kudurmuĢlar, bu kahramanlarımızı, yalnızca, bir istismar
kapısı açılıverince mi, hemen atlayıp onları pis ideallerine âlet ederler, ha!
Eskiden çok iyi gizleniyorlardı. Ama Ģimdi ELHAMDÜLĠLLAH KĠ, onların
bu ikiyüzlülüklerini ve ahlâksız istismar ustalıklarını da artık ÇOK ĠYĠ
öğrenmiĢ bulunuyoruz!
ġimdi, ey Türkiye‟nin her türlü nîmetlerinden faydalanıp yiyip-içip, asîl
Halkımız‟ın deyimiyle, “fıĢkılanan” sonra da hâl, söz ve davranıĢlarından
hep nankörlük akan, birlik ve berâberliğimiz için hep fitnelik ve bölücülük
düĢünen, emperyalist ve örgütleri methetmekten, onları güçlendirmek
dıĢında, hiçbir faaliyeti olmayan ve bunların yaygaracı ve yaltakçıları olan,
hâinler!
Akıllarınızı baĢlarınıza toplamazsanız, bakınız buradan söylüyorum, bu
gidiĢiniz sizi yok edecektir!
Ha bu gün, ha yarın ama bu mutlaka olacak!
Sizler câhilliklerinizden, ihtiras ve kudurmuĢluklarınızdan bunları
göremiyorsunuz!
Belki, bir kaçını kurtarabilir, iyi taraflara yönlendirebiliriz diye, burada iyi
niyetimizle, sizleri bir kere daha uyarıyor ve böylece insanlık görevimizi
yapmıĢ oluyoruz!
Size ancak, iyi niyetimizle bu kadar yardımcı olabiliyoruz… Yoksa
hâinliklerinize ortak olmak mı? ASLÂ! Bundan Allah (CC) korusun bizleri!
Aramızdaki farklar, net olarak, maddî ve mânevî ölçü ve ölçüsüzlük farkları,
olsa gerektir!
Tabiatıyla, bunların uygulamaları da, sırasıyla…
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Hak Gerçeğinden Hareketle CumhurbaĢkanimizi Kutluyorum
Öz‟ler
Müslüman bir mü‟min,
hatâ yaptığını anladığı anda,
îtikat ve istikâmetinin zarar görmemesi için,
özgür irâdesi ve kararlı niyetiyle, derhal hatâdan döner.
Çünkü bilir ki, hatâda ısrar da hatâdır. Bilerek yapılan ısrarlı
hata(lar) ise, îtikat ve istikâmetin, dolayısıyla, îmanın yok olmasına dönüĢür.
Emekli olduğum 2013 yılından beri
Yaptığım araĢtırma ve gözlemlerime göre,
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın, hatâları
YanlıĢları bir tarafa, istikâmetinin Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel ölçülere uygun
durumda olduğunu incelemiĢ ve gözlemlemiĢ bulunmaktayım.
Ne zamanki, AĢağıda
görüldüğü gibi, Fetö ile birlikte olmanın,
Vatan Ve Millet‟e zarar getireceğini ve o ana kadar hatâ
içinde olduğunu anlamıĢ, 35 yıllık birlikteliği bir anda sonlandırmıĢ
bulunmaktadır. Bu iĢ büyük bir meziyet iĢidir, herkesin yapamadığını da, zâten,
hep birlikte gömüyor muyuz?
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
Bakara Sûresi‟nin 30. Âyetinde:
“Bir zamanlar Rab‟bin meleklere, „Ben Yeryüzü‟nde bir halîfe
yaratacağım.‟ demiĢti. (Melekler ise), „A! Orada bozgunculuk yapacak ve
kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz Seni överek, tesbih ediyor ve
Seni takdis ediyoruz.‟ dediler. (Rab‟bin), „Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.‟
dedi.” denmektedir.
Her ne kadar melekler, „Biz Seni överek, tesbih ediyor ve Seni takdis
ediyoruz.‟ deseler bile, Allah‟ın (CC), yaratacağı daha baĢka özellikli insanlar
ve cinler tarafından da tanınıp, bilinip ve methedilme ve övülme arzûsu
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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olduğunu, Zâriyat Sûresi‟nin, “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibâdet
etsinler diye yarattım” meâlindeki 56. Âyeti‟nden, daha geniĢ olarak
öğrenmiĢ bulunuyoruz.
Allâhü Teâlâ‟nın, Zâriyat Sûresi‟deki „bana ibâdet etsinler‟
ifâdesinden, insanlar tarafından övülmek, methedilmek ve yüceltilmek için
insan ve cinleri yarattığını anlıyoruz. Allâhü Teâlâ, en büyük adâlet sâhibi de
olduğu için, böyle kullarının emeklerini de boĢa çıkarmak istemiyor. Onları
nîmetlerinden de tattırmak istiyor…
Hak ve Bâtılın Genel Tanımları
Buraya kadar ne öğrendik?
Her Ģeyin yoktan yaratıcısı olan Allah (CC), istediğini yapmakta
serbesttir. Kimse O‟na, bunu neden böyle yapıyorsun, diyemez. Bu BĠR!
Hak Kavramı
O‟nun tarafından yaratılan ve O‟nun tarafından doğru görülen, O‟nun
tarafından uygun olduğu bildirilen, her Ģey ve inanıĢ, gerçektir, haktır. O‟nun
tarafından yaratılan ama O‟nun tarafından yanlıĢ olduğu bildirilen, O‟nun
tarafından, yapılması ve inanılması uygun ve doğru görülmeyen, her Ģey ve
inanıĢ da, yanlıĢtır, bâtıldır. Bu ĠKĠ!
Allah (CC) tarafından yaratılmıĢ olan bu ölçülerden, râzı olduklarına
hak ölçüler ve yapılmasından ve uygulanmasından râzı olmadıklarına bâtıl
ölçüler dendiği de açıktır. Bu ÜÇ!
Allah (CC), yaratmıĢ olduğu hak olan Ģeyleri beğendiğini, daha da,
vurgulamak için, hak kelimesini ayrıca kendisine, „El-Hak‟ olarak, isim de
seçmiĢtir. Bu nedenle, ilk ve son „en gerçek‟ olan Allah‟a (CC), Hak Teâlâ
da diyoruz. Buradaki „Teâlâ‟ kelimesi, „yükselmek, yüksek olmak anlamına
gelen Arappça „uluvv‟ kökünden gelen bir fiildir. Bu kelime, „Allah‟ ismi ile
birlikte, “En Yüce olan Allah” anlamında, O‟nun sıfatı olarak da kullanılan
bir kelimedir.
Buna göre „Hak Teâlâ‟ demekle, „En Yüce Gerçek‟ demiĢ olmuyor
muyuz?
Ya da bâzen, Allah (CC) için, „Yüce Allah‟ anlamında, Allâhü Teâlâ
da demiyor muyuz?
Bu bilgilere göre akıllı olduğunu söyleyen her bir kiĢi, Allah (CC)
tarafından yaratılarak, peygamberleri vâsıtasıyla gönderdiği, kitaplarda
yazılı olanların geçek ölçüler olduğunu akleder, değil mi?
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O hâlde akıl, bu bilgilerin ıĢığında, en son Peygamberimiz (SAV)‟le
gönderilen Kur‟an‟ın da bir gerçekler kitabı olduğunu akleder ve Ģu sonuca
varır. ġu içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da gerçek ölçüler Ġslâm‟la, yâni
Kur‟an‟la, gönderilmiĢ olan ölçülerdir. Bu DÖRT!
Dünyâdaki yâni hayattaki insanların bütün düĢünüĢ, davranıĢ ve
fiillerinin hepsi, adı geçen, bu hak ve / veyâ bâtıl ölçüler içinde kalır.
Dolayısıyla her bir insan düĢündükçe, davrandıkça ya da fiilî bir iĢ yaptıkça
bunlar, hak ve / veyâ bâtıl oluĢuna göre, defterlere kaydedilir.
Böylece her bir insanın bir hak defteri ya da hak sayfası, bir de bâtıl
defteri ya da bâtıl sayfası vardır. Hak defterinde ya da hak sayfasında,
Allah‟ın (CC) rızâsına uygun olan düĢünüĢ, davranıĢ ve fiilleri; bâtıl
defterinde ya da bâtıl sayfasında ise, Allah‟ın (CC) rızâsına uygun olmayan,
düĢünüĢ, davranıĢ ve fiilleri vardır.
MahĢer günü Yüce Adâlet Divânı kurulduğunda, her bir kiĢinin bu iki
defterinde ya da sayfasında kayıtlı olan, kayıtların her biri birer belge kabul
edilerek, durumu hakkında karar verilecektir. Bu döküm sonunda kiĢinin
Cennetlik ya da Cehennemlik olduğu ortaya çıkacaktır.
Ateist, îmansız ve müĢriklerin hak defterleri genel olarak boĢ olacak,
bâtıl defterleri ise Allah‟ın (CC) rızâsına uygun olmayan amellerle dopdolu
bulunacaktır.
Ġlim, Akıl Ve Âlim
Buraya kadar ki açıklamalara göre anlaĢılan odur ki:
Bâtıl olan Ģey ve inanıĢları da, bizzat yaratmasına rağmen, Hak Teâlâ,
bizzat hak tarafını beğenmekte ve bu nedenle de yalnız „hak‟kı tavsiye
etmekte, insan ve cinlerin de hak tarafında olmalarını arzû etmektedir.
Hak Teâlâ, insan ve cinlere, daha baĢka, özellikler vermiĢ ve
kazandırmıĢtır. Bunların baĢında da, özgürlük ile birlikte akıl ve tercih hakkı
gelmektedir. Ġnsanlar ve cinler, bu özellikleriyle meleklerden de farklı olduğu
gibi, hayvan ve bitkilerden de farklıdırlar. Özgürlüğü diğer yaratıklarına,
örneğin bitki ve hayvanlara vermemiĢtir. Onların davranıĢlarını, içgüdü
programlarıyla, yaratılıĢlarına eklemiĢtir. Dolayısıyla, insan ve cinler, hak ve
bâtıl yoldan, herhangi birini seçme husûsunda, bir tercih hakkına da sâhip
kılınmıĢlardır.
Hak Teâlâ, kendisi hak tarafını tercih ettiği için, bu arzûsunu insan ve
cinlere duyurmak için, Ģimdiye kadar, yarattığı hak ve bâtıl yollarını, ayrı
ayrı tanıtmak ve insan ve cinleri hak yola yönlendirmek için, binlerce
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peygamber ve kitap ve sâhifeler göndermiĢtir. Gönderdiği kitaplarda,
a‟sından z‟sine kadar, hak ve bâtıl yolların en ince temel bilgilerini anlatıp
açıklamıĢtır. Ayrıca yetmemiĢ, bunların uygulanıĢları, vazîfeli kıldığı,
Peygamberler tarafından anlatılıp gösterilip, açıklanmıĢ bulunmaktadır.
Kitaplardaki bu bilgilerin, insanlar tarafından öğrenilmiĢ, birikimine,
Ġlim denmektedir. Bu ilmin peygamberler tarafından insanlara gösterilip,
bizzat kendileri tarafından, uygulanmasına ise, Ġslâm Dini‟nde, Sünnet
deniyor / denmektedir.
Hak Teâlâ, insan ve cinlerden tercih haklarını, kitaplarda bildirilen,
hak ve bâtıl bilgilerin ve bu bilgilerin, peygamberler tarafından, nasıl
uygulandıklarının değerlendirmesi diyebileceğimiz, ilmin ve Sünnet‟in
ıĢığında, akıllarını kullanarak, vardıkları karardan sonra, kullanmalarını
istemiĢtir / istemektedir.
Görüldüğü gibi, hak ve bâtıla iliĢkin, her bir fikirdeki, davranıĢtaki,
durumdaki ve karardaki tercihin, bu değerlendirmelerden sonra,
peygamberlerin örnek alınarak, yapılması tavsiye edilmiĢtir / edilmektedir.
Her bir fikir, davranıĢ, durum ve karara iliĢkin, tercihin yapılmasında,
görüldüğü gibi, en önemli etken, akıl ve mantık kullanılarak, mutlaka birer
değerlendirme yapılmasıdır. Değerlendirmenin olabilmesi için, gerek ve yeter
Ģart ise, akıl ve bilgi birikimidir. Bu bilgi birikimi, iki sayfada toplanır. Bu
sayfalardan birisi Hak Sayfası, diğeri ise, Bâtıl Sayfası‟dır. Herkes, akıllı
olduğunu söylüyor. Tamam da; ya bu bilgi birikimi yâni ilim yoksa, ne
olacak? Ġslâm anlayıĢına göre ilim GüneĢ ya da ıĢık gibi, akıl ise göz gibidir.
IĢık yoksa göz iĢe yarar mı, düĢünsenize! ĠĢte bunun gibi ilim yoksa, akıl hiç
iĢe yarar mı?
Onun için Ġslâm‟da, ilim öğrenmek, farz kılınmıĢtır. Bu önemdendir
ki, Ġlim öğrenen âlimlere de, Ġslâm‟da büyük değerler verilmiĢtir. Öyle ki bu,
“Âlimin mürekebi, Ģehidin kanından üstündür” hadîsindeki önemle de
örtüĢmektedir.
Âlimlerin ilimlerinin esas referansları, Kur‟an ve Sünnettir. Ġslâm‟da
âlim dendiğinde, her Ģeyden önce akla, asıl olarak, Kur‟an ve Sünnet bilgileri
gelir. Bunlara, bunların dıĢındaki çeĢitli bilgi ve tecrübeler de eklenirse, bu
birikime, Ġlmî Birikim de denebilir.
Aklın Görevi
Ġnsana ya nefis ya da kalp (gönül) hâkim durumdadır. Eğer bunlardan
biri, kiĢiye yeteri kadar hâkim olamazsa, kiĢi, tereddüt ve huzursuzluk içinde
kalır. Genel olarak günümüzde çoğu kimseler, nefislerinin esiri
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durumundadırlar. Elbete ki, nefislerine teslim olmayan ve kalbî ve mânevî
yeteneklerini geliĢtirmiĢ olan, ilme sâhip kiĢiler de yok değildir. Bunlar, kalp
ya da gönüllerinin emirleri altına girmiĢler, ellerinden geldiğince, ilimlerinin
ıĢığından faydalan insanlardır.
Ġrâde ve /veyâ akıl, kiĢiye nefis hâkim durumdaysa nefsin; kiĢiye kalp
ya da gönül hâkim durumdaysa, kalp ya da gönlün emri altında çalıĢır.
Aklın görevi, bir fikir, Ģey, olay ya da durumla karĢılaĢtığında, Ġlmî
Birikimi referans alarak, akıl yürütüp düĢünmek, değerlendirme yapıp,
mevcut bilgi ve inanç birikimin ıĢığı altında, sebep-sonuç iliĢkilerinden de
hareketle, yeni bir fikir, Ģey, olay ya da durum ortaya çıkarmaktır. Alınan ya
da varılan veyâ üretilen, bu yeni fikir, Ģey, olay ya da durum da, elbette ki
yine hak ya da bâtıl bir sonuç olur.
Akıl bu tür faaliyetlerinde, sebeplerle sebeplerin meydana getirdiği
sonuçlar arasındaki ilgiyi anlayarak (idrak ederek), eserden müessire
(örneğin, sanât eserinden o eseri yapana) veyâ müessirden esere (meselâ,
sanât eserini yapandan yaptığı esere) ya da müessirin (eseri yapanın) iki
eserinin birinden bir diğerine intikal (geçiĢ) yapar. Aklın bu geçiĢine
(intikâline) mantık denir126.
Kurulan mantığın kusursuzluğu, mantık sâhibinin, maddî ve mânevî bilgi
birikimi ile ilgili ve orantılıdır. Bilgi birikiminin temel prensibi, okumaktır.
Bu nedenle, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün “oku€” emri ile baĢlaması, bu hükmün
isâbetli oluĢunun baĢka bir delîlidir.
Eğitim Ve Öğretim
Eğitimden genel olarak, terbiye ahlâk, Ġslâmî bilgi ve îtikat; öğretimden
ise, tahsil ve kariyer bilgileri anlaĢılmalıdır!
Okuma‟nın açınımından olmak üzere, maddî bir birikim olarak
sayabileceğimiz, tahsil yapmanın yanında; bunların asıl tuzu-biberi olan,
hayâtî baĢka hususlar da vardır. Bunlar da, mânevî birikim olarak, Ġslâmî Ve
Temiz, M., Ġslâm‟ı Yetersiz Görmek Matematik Bilimini Yetersiz Görmek Gibidir, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟I%20YETERSĠZ%20GÖRMEK%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20YETERS
ĠZ%20GÖRMEK%20GĠBĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟I%20YETERSĠZ%20GÖRMEK%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20YETERS
ĠZ%20GÖRMEK%20GĠBĠDĠR.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
€
Alâk Sûresi, âyet 1: “Yaratan Rab‟binin adıyla oku!”
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Kültürel Eğitim ve / veyâ hayât mücâdelesinde karĢılaĢılan güçlükler,
sıkıntılar, sabırlar, bunlardan çıkarılan, derslerin tümüdür. Elbette ki, bu
birikimin özü, Kur‟an ve Sünnet bilgileridir ki, bu genel anlamda, iĢin
temelini yânî îtikâdî özünü oluĢturur. Bütün bu sayılanların her biri,
insandaki bilgi birikiminin kaynaklarındandır. ĠĢte mâddî ve mânevî cinsten
olan, bütün bu bilgi birikimlerinin tümüne birden, Ġlim Birikimi veyâ Ġlmî
Birikim demek de mümkündür.
Ġlim ve Bilim
Bu topyekûn kesin (geçek) Ġlmî Birikim içinde olanlardan, beĢ duyu
organları ve / veyâ akıl-mantıkla algılananlara Bilim ya da eski deyimle,
Sünnetullah (Allah‟ın Sünneti) denir. Vahyî ilimler dâhil, beĢ duyu organları
ve / veyâ akıl-mantıkla algılanamayanlara ise, mânevî ilimler ya da kısaca
Ġlim demek mümkündür.
Ġlim aslında, insanda tezâhür ettiği gibi, bilgisi, sevgisi, duygusu ve
faydasıyla hep birlikte, bir bütündür. Böyle sunî sınıflamalar pek uygun
değildir ama bu yalnızca öğrenmeyi kolaylaĢtırmak için yapılan, kabaca bir
sınıflamadır.
Ġlim söz konusu olduğunda bu, ilmin mânevî cephesi demek olup,
bunun en son ilâhî amacı ilâhî aĢk olup, Allah‟a (CC) kavuĢmaktır. Bilim söz
konusu olduğunda ise buna, ilmin maddî cephesi demek daha uygun olabilir.
Buna göre bilim, ilmin maddî cephesini temsil etmekte, amacı dünyâlaĢanlar
için, yalnızca fayda menfaat ya da çıkar, zenginliktir.
Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz‟e îman edenler, gayba da îman etmiĢ olurlar. Bakara Sûresi‟nin
2. ve 3. âyetlerinde, “Onlar -o muttakîler- gayba îman ederler127.” deniyor.
Gayba îman, Ġslâm‟ın temel esaslarından biridir. Kur‟an‟daki bilgiler
çoğunlukla gayb bilgilerindendir. Bir Müslüman, bunlara yüzde yüz inanmak
zorundadır. Îtikâdî oluĢu bu yüzdendir.


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Madde-Mâna ĠliĢkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki Ġlmî Yorumlara GiriĢ,
Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın Ġlimdeki Yeri, Ġnancın (Îman‟ın) Nesnel ve
Öznel Yapısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MADDEMÂNA%20ĠLĠġKĠLERĠNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKĠ%20ĠLMÎ%20YORUML
ARA%20GĠRĠġ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20
Mânanın%20Ġlimdeki%20Yeri.htm, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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Gayb kelimesi, genel olarak, iki ayrı anlama gelmektedir:
Birincisi, hakkında hiçbir Ģey bilmediğimiz, yalnız Allah‟ın (CC)
malûmu olan, hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki, bunlar îmana konu değildirler.
Îmana konu olan gayb, Kur‟an‟ın haber verdiği ve Peygamber Efendimiz
(SAV)‟in hakkında açıklamalarda bulunduğu, gayb âlemidir. Biz iĢte,
Kur‟an‟da delîli olan, bu gayba îman etmek zorundayız ve ediyoruz.
En Yüce Gerçek (Hak) olan Allâhü Teâlâ‟nın Gayb Âlemi‟nde
yarattığı, değiĢmeyen mânevî kânunlara da (YaratılmıĢ), Ġkinci Mertebe‟den
Gerçekler denebilir128.
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) ya da daha genel olarak insanlarımız bunlara
bilim diyorlar.
Bilimin Açınımı
Örneğin, „Bu Dünyâ‟ya niçin geldik?‟ sorusunun gerçek cevâbının
bulunması için yapılacak iĢlerden birincisi, gerçek bir ilim birikimine sâhip
olmak, ikincisi deney ve gözlemi iyi kullanmak, üçüncüsü ise, akıl vâsıtasıyla
elde edilen, ilmî sonuç ve delilleri, oluĢan mantık kurallarıyla, inceleyerek
yorumlayıp karar vermektir.
Bunlar, böyle söylendiği gibi, basit Ģeyler değildir. Bu sebeple, bu
meziyetlere sâhip olan ilim adamı ya da âlimler, Ġslâm‟da üstün bir yere
sâhiptirler. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bu nedenle, ilim adamlarının derecesi
çok üstündür. “Âlimin mürekkebi Ģehidin kanından üstündür.” hadîsi bunun
bir delîlidir.
Günümüzde bilim adamları, bir fikir, bir Ģey ya da bir olayın bilimsel
gerçeğine, yâni baĢka bir ifâdeyle, bir fikrin, bir Ģeyin ya da bir olayın
durumunun, beĢ duyu organlarımızın bir veyâ bir kaçı tarafından, akıl ve
mantık yoluyla, algılanabilir duruma getirilmesine iliĢkin izlenen, Modern
Bilimsel Yöntem‟in tanımını vermiĢ bulunuyorlar. Bunların:
128
Temiz, M., Kelebek Etkisi Ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.01.2014.
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a) Hüküm (Faraziye, Hipotez),
b) Deney (bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan iĢlem, tecrübe)
c) Yorum‟dan meydana geldiğini her tahsil yapan kimse, bugün
bilmektedir.
Konuyu örneğin Elektrik Mühendisliği pratiği yönden biraz daha
açabiliriz:
Bu Modern Bilimsel Yöntem‟de MKSA Mühendislik Birim Sistemi‟nde
kullanılan, ölçü birimleri, Metre (m), Kilogram (Kg), Sâniye (s) ve Amper
(A)‟dir. Fizik Bilimi‟nde daha çok cgs birim sistemi kullanılır. Burada ölçü
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 oluĢturmaktadır.
Mânevî büyüklüklerin, bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbir ile ölçülemeyeceği
de açıktır. Meselâ kimse, bana 1 Kg. sevgi tart demez, değil mi?
Ġslâmî Verilerle Bilimin Farkı
Ġslâm Dini‟nin değiĢmez verilerine (gerçeklere), zamanı geldiğinde,
bilimle ispatlarının yapılmasıyla ya da Modern Yöntemlerlere dayanılarak,
deney ya da deneme ve yanılma yoluyla, ancak yaklaĢılabilmektedir. Nitekim
Ġslâm Dini‟nin bilgi ve mesajları, bilimin, günü geldiğinde bulunan, derece
derece olgunlaĢmıĢ sonuçlarıyla, gittikçe daha çok, uyuĢması bu yüzdendir.
Bunun sebebi Ģudur:
Ġslâmî verilerle bilim arasındaki farka gelince o da Ģudur: Gerçek olan
Ġslâmî veriler, din kurumuyla yâni Kur‟an ve Sünnet‟le, peĢin olarak
söylenmiĢtir. Bilim ise bu geçeklere, zaman ilerledikçe, bilimle ya da
bilimsel Modern Yöntemlerin gittikçe geliĢmesiyle, deney veyâ denemeyanılma yoluyla, yaklaĢmaktadır. Zaman geçtikçe, bilimdeki geliĢmeler
ilerledikçe, her defâsında bulunan, bilim sonuçlarının Ġslâmî öğreti ve
bilgilerin sonuçlarıyla gittikçe uyuĢtuğunu görmemiz, bu görüĢümüzü haklı
çıkarmaktadır. Buna Fussilet Sûresi‟nin, “Onlara ufuklarda ve nefislerinde
âyetlerimizin gerçek olduğunu göstereceğiz” anlamındaki 53. Âyeti iĢâret
etmektedir.
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En anlaĢılabilir bir örnek vermek gerekirse aĢağıdaki örneği
verebiliriz:
„Domuz etinin Müslümanlar tarafından yenmemesinin nedeni nedir?‟
dendiğinde, bu soruya her bir Müslümanın vereceği cevap, Ģüphesiz, domuz
etinin Ġslâm Dini‟nde haram olmasıdır. 14 yüz yıl önce, Müslümanlar, domuz
etinin yenmesine dinî bir emre uyarak sâdece, „haram‟ olarak îman etmiĢler
ve bu yüzden domuz eti yememiĢler ve de 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 olmakta, döllenmiĢ hücre geliĢememektedir. Domuz eti yiyenlerin
kısırlaĢmalarının sebebi budur.
Domuz eti yiyen, Avrupalıların, gittikçe kısırlaĢmasını görmüyor mu
sunuz?
Demek oluyor ki, bilim bugün domuz eti yemenin zararını, beĢ duyu
organlarımızın bir veyâ bir kaçı tarafından ya da akıl ve mantık yoluyla,
algılanabilir bir duruma getirmiĢ bulunuyor.
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, dinî bir kural olarak, „haram‟ Ģeklinde sunmuĢ
bulunuyordu.
Domuz eti örneğinden giderek Ģu sonuca varırız:
Ġslâm Dini‟nde haram (yasak) olan her bir fikir, Ģey, olay ya da
durumun gerçekliğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar
olduğu görülür.
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Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:
“Ġslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların her birinde, ilgili her
bir fikir, Ģey, olay ya da durumun bilimsel gerçeğiyle üst üste çakıĢma olması
esastır129.”
Konuyu özetlemek gerekirse ilim, hem îmânî ve hem de bilimsel
maddî gerçekleri içermektedir. BaĢka bir ifâdeyle ilmin, maddî ve mânevî
olmak üzere, iki cephesi vardır. Maddî cephesinin adına bilim diyoruz. Ġlmin
nihâî hedefi aĢk; bilimin nihâî hedefi, dünyâlaĢmak, kazanç ve menfaattır.
Bilginin Sınıflandırılması
Yukarıda, mâddî ve mânevî cinsten olan, bütün bilgi birikimlerinin
tümüne birden, Ġlim Birikimi veyâ Ġlmî Birikim denebileceği belirtilmiĢti.
Ġlmî Birikim içinde, bizzat Kur‟an‟a dayanan, Ġlim ve Sünnet vardır. Ġlmî
Birikim‟ içinde ayrıca, tahsil tecrübe ve diğer yollardan kazanılan, bilgiler de
vardır. Bunlar, konusuna göre, hak (doğru) ve / veyâ bâtıl (yanlıĢ) bilgilerden
oluĢurlar.
Ġlim ve Sünnet bilgilerine Temel bilgiler, bu temel bilgiler referans
alınarak yapılan yorumlar sonunda, elde edilmiĢ olan bilgilere ise TüretilmiĢ
Bilgiler demek mümkündür.
Cennet Ve Cehennem
Akılları, özgürlükleri ve bunun sonunda tercih hakları olmayan
hayvan ve bitki gibi varlıklar, Kıyâmet gününde, adâletin yerine
getirilmesine iliĢkin olarak, mahkemelerde bulunmak üzere, diriltildikten
sonra, insanlardan haklarını almalarını müteakip yok olacaklardır.
Ġnsanlar ise, Âhiret‟te ölümsüzdürler. Onların orada, elbette bir ikâmet
etme yerleri olacaktır… Bu îtibarla Cennet ve Cehennem, özgürlükleri ve
tercih hakları bulunan, insan ve cinler için tesis edilmiĢlerdir. Bu nedenledir
ki, Ģu anda yaĢayan her bir insanın, mevcut bilgilere göre, hem Cennet ve
hem de Cehennem‟de, ayrılmıĢ yeri vardır. Tercihin sonucu, ölünce
kesinleĢecektir.
Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%8EMAN%20VE%20GER%C3%87E
K.pdf, En Son EriĢim Târihi: 01.01.2014.
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Kıyâmet günündeki mahkemeler, aslında her bir insanın hak ve bâtıl
analizi yapılacak olan, mahkemelerdir. Bu mahkemelerde îmanla gitmiĢ
Müslümanın, hak uygulamalarına iliĢkin olan sevapları, bâtıl uygulamalarına
iliĢkin olan günahları tespit edilecektir. Îmansız olarak ölenlerinin doğrudan
doğruya Cehennem‟e gidecekleri açıktır.
Son nefesi sırasında îmanlı ölen Müslümanın, Kıyâmet günündeki,
mahkemesi sonunda, günahı olur da affedilmezse, o Cehennem‟de cezâsını
çektikten sonra Cennet‟e gidecektir. Mahkemesi sonunda, Cenneti hak
edenlerin Cennet‟e gidecekleri açık değil mi?
Hak Sayfası-Bâtıl Sayfası
Gerek Ġlim ve Sünnet‟e iliĢkin bilgilerin ve gerekse TüretilmiĢ
Bilgiler‟in, hak ve bâtıl olmak üzere, iki kısım bilgiden meydana gelmiĢ
olduğunu söylemek mümkündür.
Her bir Müslüman ya da insan, bu bilgileri bilerek ya da bilmeyerek,
hayâta iliĢkin hak ve / veyâ bâtıl fikir, iĢ veyâ olayları icrâ etmektedir
Dolayısıyla bu hayat, hak ve / veyâ bâtıl iĢlerin uygulanıp icrâ edildiği, bir
tiyatro sahnesi gibidir. Ġcrâ edilen bu fikir, iĢ veyâ olaylar, cinsine göre,
kiĢiye iliĢkin hak veyâ bâtıl sayfalara iĢlenir / iĢlenmektedir.
Özetle söylemek gerekirse hak sayfası, Allah‟ın (CC) rızâsına uygun
düĢen, Ġlim ve Sünnet‟e iliĢkin fikir, iĢ veyâ olayları ya da amel ve
uygulamaları; bâtıl sayfası ise, Allah‟ın (CC) rızâsına uygun olmayan, fikir,
iĢ veyâ olayları ya da amelleri içerir / içermektedir.
Müeyyideler
Allâhü Teâlâ, yoktan var ettiği, insanlara ve cinlere, hak ve bâtıl ölçüleri
tanıyabilmeleri, onları seçip ayırabilmeleri için peygamberler göndermiĢtir.
Ġnsan ve cinlerin câhillikten kurtulmaları için, bu peygamberler vâsıtasıyla
gerekli ön hazırlıkları temin etmiĢtir. Burada insanlara ve cinlere düĢen
husus, hak ve bâtıl yoldan birini, kendi özgür irâdeleriyle tercih ederek
gereğini yapmalarıdır. Allâhü Teâlâ insanları ve cinleri tercih konusunda
serbest bırakmıĢtır. Ancak Allâhü Teâlâ, onların mutluluklarını düĢündüğü
için, tercihlerinde yanlıĢlıklar yapmamaları için onlara, akıl ve değerlendirme
yetenekleri de vermiĢtir. Bu imkânlar Allâhü Teâlâ‟nın birer lütfudur. Allâhü
Teâlâ dilemiĢ olsaydı, onlar adına seçimi de, kendisi yapabilirdi. Nitekim
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Secde Sûresi, âyet 13 ve Hud Sûresi, âyet 119‟da, sırasıyla aĢağıda görüldüğü
gibi, bu husûsa açıklık getirmiĢtir:
“Eğer biz dilemiĢ olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden:
“Bütün insanlar ve cinlerden Cehennemi elbette dolduracağım” sözü hak
olmuĢtur.”
“Ancak Rab‟binin rahmetle yarlığadığı kimseler baĢka. Onun içindir ki,
onları yarattı. Ve Rab‟binin „Andolsun ki cehennemi cinlerden ve
insanlardan tamâmen dolduracağım‟ sözü böylece tamam oldu.”
Bu âyete göre Allah‟ın (CC) dilemesi öyle olmuĢtur ki, buna göre,
tercihlerini rızâsına uygun seçmeyenlere, birer müeyyide uygulanması
gerekiyor... Bu müeyyide, nefis ve arzûlarına göre davranarak, O‟nun
rızâsına uygun kulluk yapmayanlara Cehennem cezâsı vermektir. Allâhü
Teâlâ, rızâsına uygun davrananlara da müeyyide uygulamakta, onlara da
Cenneti vaad etmektedir. Bütün bunlar da, elbette ki, Allâhü Teâlâ‟nın bir
tercih hakkının sonucudur. Ama O, Yüce Adâleti gereğince, bütün bu
detayları, önceden gönderdiği, peygamberleri ile kullarına bildirerek onları
her Ģeyden önce aydınlatmıĢtır.
Allâhü Teâlâ‟nın temel murâdının Zâriyat Sûresi‟nin, 56. Âyeti‟nde
bildirildiği üzere, „Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye
yarattım” Ģeklinde önceden bildirilmiĢ olduğunu da hatırlatmakta fayda
vardır. Buna göre Allah (CC), tanınıp yâdedilip-zikredilmek, methedilmek,
saygı gösterilmek, vermiĢ olduğu çeĢitli nimetlere iliĢkin olarak, kendisine
ibâdet ve teĢekkür edilmek istemektedir.
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ölçülerin Önemi
Üstünlük ve beceri, bakıĢ açısı doğrultusunda geliĢir. Bu yüzdendir ki,
„bakıĢ açısı‟ dendiği zaman, insanın, kendisi ve kendisi dıĢında kalan, insan,
fikir ve olaylarla, ilgili olarak, kalbinde, belli bir hedefe yönlendirdiği, niyet,
düĢünce ve birikimler anlaĢılmaktadır. Bu birikimler, îman nûruyla
ayıklanarak, kiĢiye hâkim olan bakıĢ açısı oluĢursa, adı geçen kiĢi, kendisini
hak sayfasında bulur. Îman nûru geliĢmediği sürece bâtıl sayfasında
bulunanlar, o sayfadan ayrılamazlar.
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Çevre Enerjisinin Önemi
Çevre enerjisi, Lipton tarafından bulunan, bilimsel sonuca göre, kiĢinin
DNA‟sını değiĢtirerek, baĢka bir kiĢiliğe sokar. Lipton tarafından bulunan bu
bilimsel sonucu, 14 asır önce, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “KiĢi
arkadaĢının dini üzerinedir” hadîsiyle haber vermiĢtir.
Îman nûrunu besleyen faktörlerden en önemlisi, “Vatan sevgisi
îmandandır” hadis esâsına (kaynağına) göre, „Vatan Ve Millet sevgisi‟dir. Bu
sevgi ancak kiĢinin, hayat felsefesini, Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere göre
kurması ve bu ölçüleri referans alması durumunda, geliĢir / geliĢebilir.
KiĢinin Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerle yoğrulması ise, onun çevre enerjisini
besler.
Demek oluyor ki, bir mü‟minin çevre enerjisi, hak ölçülere uyumlu olup,
Ġslâmî îman ve îtikatı devamlı beslemektedir. Mü‟min, bu düzene uygun bir
DNA yapısı içindedir. Benzer Ģekilde bir müĢrik ya da Müslüman olmayan
bir kiĢinin çevre enerjisi ise, bâtıl ölçülere uyumlu olup, nefsî ve Ģeytânî
duyguları beslemektedir. Dolayısıyla o müĢrik ya da Müslüman olmayan
kiĢinin de, bu enerji dağılımına uygun bir DNA yapısı vardır.
Çevre enerjisinin içinde ayrıca, içinde yaĢanılan, hayat ortamından
yansıyan, enerjiler de vardır. Bu hayat ortamı, hak ölçülere uygun bir ortam
ise, bu ortam hep, mü‟minlerin îmanlarını artırıcı yönde etki eder. Hak
ölçülere uygun bir ortam içinde bulunan, Müslüman olmayan birisinde, bu
hak enerji dalgaları, yoğunluğu oranında her an, o kiĢinin bâtıl enerji
dalgalarını zayıflatıcı yönde etki eder.
Benzer Ģekilde, bu hayat ortamı, bâtıl ölçülere uygun bir ortam ise, bu
ortam hep, o ortamda yaĢayan ve Müslüman olmayan birisinde, onun bâtıl
ölçülerini artırıcı yönde etki eder. Böyle bâtıl ölçülere uygun bir ortam içinde
bulunan bir Müslümanda ise, bu bâtıl enerji dalgaları, yoğunluğu oranında
her an, o Müslümanın hak enerji dalgalarını zayıflatıcı yönde etki eder. O
Müslümanın, zamanla, îmanının gittikçe hep yara aldığını görebilirsiniz!
Bir Müslüman Ġçin Gerek Ve Yeter ġartlar
Bir insanın Müslüman olmasının gerek gerek Ģartı, îmandır. Onun
îmansızlığa sapmamasının yeter Ģartı ise, Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerden
ayrılmama azmi ve niyeti içinde bulunmak ve Kur‟an Ve Sünnet yolundan
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sapmamaktır. Îman Ģartı sağlandığı müddetçe, yapılan hatâlar, günahlar ve
ibâdetlerdeki noksanlıklar, o kiĢinin Müslümanlığına iliĢkin olan, îmanına
zarar vermez. Tabiatıyla bu, onun yapmıĢ olduğu, hatâlar, günahlar ve
ibâdetlerdeki noksanlıkların, af edileceği anlamına da gelmez. Böyle bir
kimse, günahkâr bir mü‟min sayılır. Ama o îmanlıdır; dolayısıyla, Müslüman
mü‟min olmaktan çıkmaz!

CumhurbaĢkanı, geçmiĢte Fetö ile birlikte olmanın Vatan Ve Millet‟e zarar
getirdiğini ve o birliktelik süresinde hatâ içinde olduğunu, tam anladığı anda, 35
yıllık birlikteliği, bir anda, derhâl sonlandırmıĢtır. Bu büyük meziyetinden dolayı,
Vatan Ve Milletimiz adına, onu kutluyorum!

CumhurbaĢkanı, geçmiĢte Fetö ile birlikte olmanın Vatan Ve Millet‟e
zarar getirdiğini ve o birliktelik süresinde hatâ içinde olduğunu, tam anladığı
anda, 35 yıllık birlikteliği, bir anda, derhâl sonlandırmıĢ bulunduğunu
hepimiz biliyoruz / bilmekteyiz. Bu iĢ gerçekten büyük bir meziyet iĢidir. Bu
meziyeti, herkesin yapamadığını da-gösteremediğini de- zâten hep birlikte
görmüyor muyuz?
Müslüman bir mü‟min, hatâ yaptığını anladığı anda, îtikat ve
istikâmetinin zarar görmemesi için, özgür irâdesi ve kararlı niyetiyle, derhal
hatâdan döner. Çünkü bilir ki, hatâda ısrar da hatâdır. Bilerek yapılan ısrarlı
hata(lar) ise, îtikat ve istikâmetin, dolayısıyla, îmanın yok olmasına dönüĢür.
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Emekli olduğum 2013 yılından beri yaptığım araĢtırma ve gözlemlerime
göre, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın, hatâları yanlıĢları bir
tarafa istikâmetinin, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel ölçülere, uygun durumda
olduğunu incelemiĢ ve gözlemlemiĢ bulunmaktayım. Ne zamanki, yukarıdaki
resimde de görüldüğü gibi, Fetö ile birlikte olmanın, Vatan Ve Millet‟e,
zarar getirdiğini ve o ana kadar hatâ içinde olduğunu, tam olarak anlamıĢ ve
dolayısıyla, 35 yıllık birlikteliği bir anda derhâl sonlandırmıĢ bulunmaktadır.
Bu büyük meziyetinden dolayı, Vatan Ve Milletimiz adına, onu kutluyorum!
Bu herkesin yapamayacağı bir davranıĢ örneğidir!

Nerede e e n Nereye?

Elhamdülillah ki Allah (cc) bu günleri de gösterdi! Elbette ki hâinlerin
periĢanlıklarını da…

129

Genelkurmay BaĢkanı‟nın resimde görülen Halk ġefkati, ne çağrıĢımlar
yapmadı ki!
GeçmiĢte garnizonlarda baĢarılı Türk askerlerine madalya ve benzeri
törenleri yapılırken, tören alanına sokulmayan, töreni garnizonun dıĢından,
tel örgülerin arkasından tâkip eden onların baĢörtülü anneleri, aklıma geldi
de...
ġimdi insana, „nereden nereye…‟ dedirten böyle hem çalıĢkan, hem de hayâtı
normelleĢtiren idârecilerimiz, yönetici ve askerlerimiz için, Allah‟a (CC)
binlerce hamt ve teĢekkürler!
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Hem de bu teĢekkürler öyle anlamlı teĢekkürler ki, nankörlerin ve Millet
hâinlerinin, kin, kibir, hınç ve nefretleri tarafından tetiklenen, kalp krizlerinin
artmasının da birer unsurudurlar. Ki Ġslâm‟da kim olursa olsun herkesin
hayat ve yaĢam hakkı kutsal olduğu için, toplumumuz bu hâinlerden böyle
amelleriyle haklanıp tetiklenerek temizlenecektir. Bu hâinler amellerinin
karĢılıklarına kısa süreler içinde ancak bu kalp krizleri gibi olgular sonunda
kavuĢacaklardır.
Öyle ki, çok korktukları, hattâ hiç de hatırlamak istemedikleri ve bu nedenle
de, çoğu vakitlerini de sarhoĢ olarak geçirdikleri, o ölümün soğuk yüzüyle
karĢıkarĢıya gelecekleri âna, her biri için, az birer zaman kalmasının verdiği
stres de katkıda da bulunuyor / bulunmaktadır.
Asîl Milletimiz‟in yıllarca özleyip beklediği ilâhî lütufların bereketlerinin, her
bir mü‟minin hak sayfasında nîmetlere dönüĢmesine karĢı, bu olumsuz
dalgaların tamâmen kuĢatılmıĢ durumları içinde, onların bu insânî
geliĢmeleri ĢaĢkın ĢaĢkın seyrededurdukları bu anlar, her birinin bâtıl
sayfalarının ĢiĢirildiği anlar olmaktadır.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Nerede e e n Nereye?
Tanrı Ha! Ne Tanrısı?
Öz‟ler
Allah‟ın (CC) zat (özel) ismi, târihte hiçbir
varlığa ad olarak verilmemiĢtir. Bu nedenle Allah (CC) ismi baĢkası için kullanılamaz130.
“Allah” kelimesinin
Arapça yazılıĢında baĢındaki ilk
harfi kaldırılırsa, geriye kalan “Lillah”; ikinci
harfi kaldırılırsa geriye kalan “Lehû” üçüncü harfi kaldırılırsa
geriye kalan “Hû” kelimelerinin her biri, yalnızca “Allah” anlamını
vermektedir. Arapçada üçüncü Ģahıs olarak „O‟ anlamına gelen “h” sesinin
temsilcisi özellikle h harfidir.
Bu da “Allah” kelimesinin son harfidir.
Bu h sesi, her nefes alan varlık tarafından solunurken
çıkan sestir. Açıkçası, canlıların solumalarındaki her bir h sesi
“Allah” demektir. Sırf “Allah” ilâhî sözü için yapılabilen bu analizden
çıkan sonuç Ģudur:
YaĢayan her canlı ister
Ģuurlu olsun, ister olmasın, her nefes
alıĢında, veriĢinde “Allah”ı zikreder. Okuduğum
bir kitapta deniyordu ki, “Allah‟ın (CC) zikrinden gaflette
kalan, örneğin, bir balık oltaya, bir geyik
avcının kurĢunlarına hedef olur.”
Bugün çoğumuz artık, “tanrı” kelimesi gibi, benzeri
oyalayıcı, boyalayıcı ve aldatıcı kelimelerden, sıkıcı ve ürkütücü
atmosferlerden ayrılarak, özgürlükler ortamını daha çok teneffüs ediyor ve çeĢitli
uyduruk kelimelerden uzaklaĢarak
aslî kelimelere ve ruh yapısına girmeye çalıĢıyor
ve meselâ “tanrı” yerine “Allah (CC)”, diyebiliyoruz! Milletimiz‟in
bütün fertlerinin bu Ģekilde davranmalarıyla, taĢların artık bundan sonra, gerçek
yerlerine yerleĢeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Allah âdın zikredelim evvelâ
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Meryem Sûresi, âyet 65:“O, bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rab‟bidir; o hâde O'na
ibâdet et ve ibâdetine sebatla sabret! Hiç sen O'na bir adaĢ bilir misin?”
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Vâcib oldur cümle iĢte her kulâ.
Allah âdın her kim ol evvel anâ,
Her iĢi âsân eder Allah ona…
“O, bütün göklerin,
Yer‟in ve aralarındakilerin Rab‟bidir;
o hâlde O‟na ibâdet et ve ibâdetine sebatla sabret!
Hiç sen O‟na bir adaĢ bilir misin?”
Meryem Sûresi, âyet 65
“Ben Kur‟an‟ın Fâtiha‟sının Besmele‟sinin „b‟ harfinin noktasıyım131.”
Hz. Ali (RA)

GiriĢ
Çoğu insanımız „Allah‟ diyecek yerde, bakıyorsunuz, ağzından
hemen „tanrı‟ sözcüğü çıkıveriyor… Ġnsan samîmi olsa o anda, „Tanrı ha!
Ne tanrısı?‟ diyeceği geliyor…
Acabâ Ġslâm Ve Kültürümüz‟de „Tanrı‟ sözünü mü, yoksa „Allah‟
sözünü mü kullanmak daha doğru ve uygun?
BaĢka bir ifâdeyle „Allah‟ demenin sağladığı, mükemmeliyet ve
fazîlet, „Tanrı‟ demekle de elde edilebiliyor mu?
Elbette edilemiyor! „Tanrı‟ kelimesi, dillerimize nasıl yerleĢtirildi,
biliyor musunuz?
Ġnönü zihniyeti bir zamanlar „Allah‟ kelimesini yasaklamıĢtı132. Onun
bir ürünü de „tanrı‟ sözü, iĢte…
Niçin yasaklamıĢtı?
ĠĢte bu, Ġslâmî kavramların yerine, „tanrı‟ kelimesini ve tanrıcılık
Ģuurunu yerleĢtirmek içindi!
Bu nedenle yakın zamana kadar Ordumuzda da, „Tanrımıza
hamdolsun, âfiyet olsun!‟ Ģeklinde yapılan yemek duâsını da herkes
hatırlar133, her hâlde…
131
Çelik, K., Besmele hakkında bir kaç söz, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.islamdunyasi.com/cgi-bin/index.pl?author_id=457, En son ulaĢım târihi: 2.05.2011.
132
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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2015 yılında Genelkurmay BaĢkanımız, verdiği bir emirle „Tanrı‟
kelimesini yasaklamıĢ, „Allah‟ kelimesinin kullanılmasını mecbur tutmuĢ
bulunuyor134… Allah (CC) râzı olsun!
Nereden nereye geldik, görüyorsunuz!
Bizim Milletimiz
Bizim Milletimiz aslında, Yeryüzü‟ndeki milletlerin en karakterli
milletidir135. Bu bir iddia değil, bir bilimsel sonuçtur136.
Bir Arap ilim adamı olan Ġbni Haldun da eserlerinde, en üstün milletin
Türk milleti olduğunu söylemektedir137. Fakat Milletimiz, yüzyıllar boyu
ihmal edilmiĢ, eğitilmemiĢtir138, „Allah‟ isminin yasak olduğu dönemleri
yaĢamıĢtır139. Bu sebeple Milletimiz, „Allah‟ ile „tanrı‟yı bile, karıĢtırır
duruma düĢürülmüĢtür.
Burada „karıĢtırır‟ kelimesini kullandım; çünkü Yeryüzü‟nün en
üstünü olan Milletimiz‟in fertleri boĢ iĢlerden hoĢlanmaz. Ancak câhillik
Erdi, M., Tanrımıza değil Allahımıza hamdolsun, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber1.com/yazi/719/tanrimiza-degil-allahimiza-hamdolsun, En Son EriĢim
Târihi:31.10.2015.
134
SANLIURFA, Mehmetçiğin Yemek Duası ! ,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sanliurfa.com/mehmetcigin-yemek-duasi/1671454224/, En Son EriĢim Târihi:31.10.2015.
135
Temiz, M., Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletleri, Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son EriĢimTârihi: 9.08.2012.
136
Temiz, M., Millî Kimliğimiz‟in Hayat Ve Ġnsanlğımıza Yansımaları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/mĠllĠ%20kĠmlĠğĠmĠzĠn%20hayat%20ve%20Ġnsanliğimiza%20yansimalari.doc,
En Son EriĢim Târihi: 9.08.2012.
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Manaz, Ü. N. ve Manaz,A., Ġbni Haldun, Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2626, En Son EriĢimTârihi: 16.08.2012.
138
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
139
Temiz, M., Kur‟ân-ı Kerîm, „Allah‟ Kelimesini Teleffuz Ettiği için Mahkemeye Verilen Osman
Yüksel Serdengeçti‟nin Enteresan Savunması, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KU%E2%80%99%C3%82N-I%20KER%C3%8EM.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KU%E2%80%99%C3%82N-I%20KER%C3%8EM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/KU%E2%80%99%C3%82N-I%20KER%C3%8EM.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KU%E2%80%99%C3%82N-I%20KER%C3%8EM.doc,
En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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hâriç… Yoksa „Allah‟ gerçeğini anladığında, karakterine en uygun olan söz
ve davranıĢları yaĢamına hemen aktaracağından hiç Ģüphe edilmemelidir.
Tasavvuf büyüklerinin ilmi, “Ġlim Allah‟ı bilmektir” Ģeklinde
tanımlamalarında büyük bir incelik vardır. Nitekim, “Ben cinleri ve insanları
ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım140“ âyeti dikkate alındığında, bu
sözde bir yanlıĢlık yoktur.
Allah (CC) ġuuru
Ġnsanlar, gün geçtikçe Allah‟a (CC) daha çok yaklaĢıyorlar… Bu
durum, Memleketimiz‟de de son on küsur yıldan beri gözlenmektedir141.
Yakın zamana kadar, yukarıda da bahsedildiği gibi, Ordumuz‟da, „Tanrımıza
hamdolsun!‟ Ģeklinde yapılan yemek duâsında bile, „tanrı‟ sözcüğünün yerine
„Allah‟ kelâmı getirilmiĢ bulunuyor, hâinlerimizin kalp krizi rizki ihtimâlinin
artmıĢ olmasına rağmen…
Besmeledeki „Allah‟ Sözü
Günümüzde bilim, Besmele‟yi henüz daha yeni anlamaya çalıĢıyor:
Ġslâm‟a göre hayvanların etlerinin yenilebilmesi için Besmele ile
kesilmelerinin Ģart olduğunu bilmeyen yoktur.
Ġslâm ülkelerinin üniversitelerindeki bir grup bilim adamı, Besmele‟li
ve Besmele‟siz kesilen etlerin incelenmesini ele almıĢlardır. Ortaya çıkan
sonuç Ģöyledir:

Zâriyat Sûresi, âyet 56.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
141
Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar) BESMELE
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟ Îman ve Güven Duygusunun Rûhu „Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? Diyeceğiz?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/M%C3%BCminleri%20%C3%9Cmitsizlikten%20Koruyan%20%C4%B0l%C3%
A2h%C3%AE%20S%C3%B6z%20(Anahtar)%20BESMELE%20%E2%80%98Bismill%C3%A2hirrahm%C3%A2ni
rrah%C3%AEm%E2%80%99%20%C3%8Eman%20ve%20G%C3%BCven%20Duygusunun%20R%C3%BBhu,%2
0%E2%80%98Tanr%C4%B1%E2%80%99%20m%C4%B1%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%20m%C4%B1%
20Diyece%C4%9Fiz.htm, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm)
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Besmele ile kesilen etlerde her hangi bir mikroba rastlanmamıĢtır.
Besmele‟siz kesilen etlerde ise, sürekli çoğalan ve büyük ölçüde zararlı olan,
mikrop ve bakteriler tespit edilmiĢtir142.
Besmele‟nin Yapısı
Besmele-i ġerîf, 1) “Allah adı ya da Allah‟ın adı” Ģeklindeki Bir Ġsim
Tamlaması; 2)”Allah‟urrahman-Pek merhâmetli Allah” Ģeklindeki Bir Sıfat
Tamlaması, 3) “Allah‟urrahîm-Çok merhâmet edici Allah” Ģeklindeki ikinci
Bir Sıfat Tamlaması 4) B harfi ile “Bi-ile” Ģeklinde gerçekleĢtirilen bir
Bağlaç‟tan meydana gelmiĢtir.
Bağlaç, Arapçadaki „b‟ harfidir. Cümle yapısındaki b harfi,
Besmele‟yi telaffuz edeni “Allah”a ulaĢtırır. Onun için Besmele‟deki b
harfinin önemi çok büyüktür.
Nitekim Elmalılı:
“Besmele‟nin tefsirinde odak noktası b‟dir ve bundan dolayı
Besmele‟nin mânâsı „b‟dedir. B‟nin sırrı da noktasındadır143.” demektedir144.
Bu yüzden, Hz. Ali (RAΩ)‟ın Ģöyle söylediği kitaplarda yazılıdır:
“Ben Kur‟an‟ın Fâtiha‟sının Besmele‟sinin „b‟ harfinin
noktasıyım145.” B‟nin noktasının Büyük Patlama‟yı (Big Bang146) iĢâret
142
Anonim, Ġnsandaki Besmele Sırrı, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.delinetciler.net/forum/tasavvufi-sohbetler/56720-insandaki-besmele-sirri.html, En Son UlaĢım Târihi:
15.08.2012.
143
Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar) BESMELE
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟ Îman ve Güven Duygusunun Rûhu „Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? Diyeceğiz? Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/M%C3%BCminleri%20%C3%9Cmitsizlikten%20Koruyan%20%C4%B0l%C3%
A2h%C3%AE%20S%C3%B6z%20(Anahtar)%20BESMELE%20%E2%80%98Bismill%C3%A2hirrahm%C3%A2ni
rrah%C3%AEm%E2%80%99%20%C3%8Eman%20ve%20G%C3%BCven%20Duygusunun%20R%C3%BBhu,%2
0%E2%80%98Tanr%C4%B1%E2%80%99%20m%C4%B1%20%E2%80%98Allah%E2%80%99%20m%C4%B1%
20Diyece%C4%9Fiz.htm, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm)
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Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 58.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Çelik, K., Besmele hakkında bir kaç söz, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.islamdunyasi.com/cgi-bin/index.pl?author_id=457, En Son UlaĢım Târihi: 2.05.2011.
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Temiz., Bilimsel ve Dinî Açıdan Bilimsel ve Dinî Açıdan ZAMAN VE TAYYĠMEKÂN, Alındığı
elektronik posta adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Bilimsel%20ve%20Dinî%20Açıdan-ZAMAN%20VE%20TAYYĠMEKÂN.doc, En son
ulaĢım târihi: 15.08.2012.
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ettiğini, dolayısıyla, Hz. Ali (RA)‟ın bu sözü nedeniyle, bu Teori‟den
haberdar olduğunu söyleyenler de vardır.
Besmele‟de isim tamlamasındaki “Allah” ismi, gerçek yaratıcının zat
(özel) ismidir. Dünyâ târihinde bu isimle çağrılan bir baĢka varlık olmamıĢtır
ve de olmayacaktır da... Allah‟ın (CC) bu zat (özel) ismi, târihte hiç bir
varlığa ad olarak verilmemiĢtir. Bu nedenle Allah (CC) ismi baĢkası için
kullanılamaz147.
“Allah” kelimesinin Arapça yazılıĢında baĢındaki ilk harfi
kaldırılırsa, geriye kalan “Lillah”; birinci (L) harfi de kaldırılırsa geriye
kalan “Lehû” ve son (L) harfi de kaldırılırsa geriye kalan “Hû” kelimelerinin
her biri, yalnızca “Allah” anlamını vermektedir. Arapçada üçüncü Ģahıs
olarak „O‟ anlamına gelen “Hû” sesinin temsilcisi özellikle h harfidir.
“Allah” kelimesinin en son harfi budur. Bu da her nefes alan-veren varlık
tarafından solunurken çıkan h sesidir. Canlıların solumalarındaki her bir h
sesi “Allah” demektir.
Sırf “Allah” ilâhî sözü için yapılabilen bu analizden çıkan sonuç
Ģudur:
YaĢayan her canlı ister Ģuurlu olsun, ister olmasın, her nefes alıĢında
“Allah”ı zikreder. Okuduğum bir kitapta deniyordu ki, “Allah‟ın (CC)
zikrinden gaflette kalan, örneğin, bir balık oltaya takılır, bir geyik avcının
kurĢunlarına hedef olur.”
Allah (CC) ismi, ifâde ettiği ilâhî mânasıyla, yalnız Rab‟bimize âittir.
Hiçbir kelime „Allah‟ isminin mânasını ve içeriğini ifâde gücüne sâhip
değildir. Ancak, Türkçe‟de Tanrı, Farsça‟da Hudâ, Ġngilizce‟de God,
Fransızca‟da Dieu gibi, muhtelif dillerde O‟nun ayrı ayrı (telaffuz) isimleri
olabilir. Bu isimler “Allah” gibi özel isim değildirler; ilâh, rab, mâ‟bud gibi,
cins isimlerdir.
O‟nun, Esmâ ül Hüsnâ genel baĢlığı altında, baĢka güzel isimleri de
vardır. Bu en yüce ve en büyük yaratıcının güzel isimlerini ve eksiksiz
sıfatlarını bize Kur‟ân‟ı Kerîm tanıtıyor / bildirmektedir.
Kur‟ân‟ı Kerîm, ayrıca insanların, özellikle, Müslümanların ve bütün
kâinatın Allah‟a (CC) olan ilgi ve alâkalarını da bildirir. Bundan dolayı,
“Allah” diye adlandırılan en büyük ve en yüce zat, kâinatın meydana
147
Meryem Sûresi, âyet 65:“O, bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rab‟bidir; o halde O'na
ibâdet et ve ibâdetine sebatla sabret!...Hiç sen O'na bir adaĢ bilir misin?”
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gelmesinde, devâmında ve olgunlaĢmasında bir ilk sebep olduğu gibi,
“Allah” yüce ismi, Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, ilim ve irfan için de,
dilimizde özel ve yüce bir baĢlangıç oluĢturmaktadır:
Meselâ iĢe baĢlamadan önce ĠnĢallah, iĢe baĢlarken Bismillah,
ĢaĢırırsak Allah Allah, kendimize güvenirsek EvelAllah, azmedersek
Alimallah, iĢten vazgeçersek EyvAllah, sonuna kadar gitmek istersek Yâ
Allah, taahhüt edersek Vallah Billah, canımızı sıkarlarsa FesuphânAllah,
daha da sıkarlarsa HasbünAllah, pes edersek ĠllAllah, iĢe coĢku ve heyecanla
sarılınca Allah, Allah, Allah, iĢi baĢarıyla bitirince MâĢAllah, eğer iĢi
baĢaramazsak Hay Allah demiyor muyuz?
Serap Misâli
„Allâhü Teâlâ‟yı dıĢlayan her ilim bir seraptır…‟ Bu cümle Elmalılı
Hamdi Yazır‟a âittir.
Yüce Allah‟ın (CC) varlık ve birliğini kabul ve tasdik etmeden kâinat
ve kâinattaki düzeni hissetmek ve anlamak, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın dediği
gibi, bir hayal, serap ve aynı zamanda telâfisi imkânsız olan bir acıdan
ibârettir.
Ayrıca, “Allah” özel ismi üzerinde toplanıp düzene konmayan
iĢlerimiz, çalıĢmalarımız, ilim, sanat, bilgi ve eğitimlerimiz de, iki ucu bir
araya gelmeyen fakat varlığımızı silip süpüren dağınık fikirlerden148,
anlamsız yük ve fikir kirliliklerinden ibâret kalır.
Bu demektir ki, Allâhü Teâlâ‟yı dıĢlayan ve O‟na dayandırılmayan
her iĢ, çalıĢma ve ilim boĢtur, bir seraptır, geleceği yoktur.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Besmele ile baĢlanmayan iĢte
hayır yoktur.” anlamına gelen sayısız uyarıları vardır.
Bütün bunlardan dolayıdır ki, bütün iĢler, ilimler ve sanâtlar, küçük
küçük örneklerden baĢlayarak bilgilenmelerimizi düzenlerler; son aĢamada
elde edilen bir yüksek ilim ve beceri ile bizi bir “birlik huzûruna”
yükseltmek için kullanılırlar. Bunlar, özünde Yüce Allah‟ın (CC) dilemesi ve
lütfunun Ģuûru varsa, anlamlı ve güzeldirler, ebedîlik kazanırlar. Bu Ģuur ve

148

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 39.
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bununla ilgili uygulama yoksa o zaman bize, “Vermeyince Mâbud, neylesin
Mahmut!” demekten baĢka bir Ģey kalmıyor.
Sonuç
Bugün çoğumuz artık, “tanrı” kelimesi gibi, benzeri faydasız
kelimelerden, sıkıcı ve ürkütücü sapık atmosferlerden ayrılarak, özgürlükler
ortamını daha çok teneffüs ediyor ve çeĢitli uyduruk kelimelerden aslî
kelimelere ve ruh yapısına girmeye çalıĢıyor, meselâ “tanrı” yerine “Allah
(CC)” diyebiliyoruz! Milletimizin bütün fertlerinin bu Ģekilde
davranmalarıyla taĢların, artık bundan sonra, gerçek yerlerine yerleĢeceğine
bütün kalbimizle inanıyoruz.
Allah âdın zikredelim evvelâ,
Vâcib oldur cümle iĢte her kulâ.
Allah âdın her kim ol evvel anâ,
Her iĢi âsân eder Allah ona…
Allah (CC), her zaman bizlere, “Ben her Ģeyin Rab‟biyim! Yaratıcı
olmam nedeniyle, özgür irâdelerinizle, hayır ya da Ģer, ne düĢünüyorsanız,
Ben onları yaratıyorum. Olumlu düĢünün ki, ben de sırf onları yaratayım.”
mesajını vermiĢtir /veriyor / vermektedir.
O hâlde, Allah‟ın (CC) tecellîleri149, yardım ve yaratmaları150,
insanların söz, niyet ve davranıĢlarına, daha doğrusu amellerine, göre
Ģekillendiğini unutmamak gerekiyor… „Ġnsan, bilimsel açıdan da yalnızca
düĢüncelerinin fonksiyonudur151.‟ gerçeği de zâten bu demektir152.
149
Temiz, M., Tecellîler Ve Hıza Bağlı Mekânlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/TECELLÎLER%20VE%20HIZA%20BAĞLI%20MEKÂNLAR.pdf
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http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.06.2013.
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Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
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MıĢ, MıĢ… Hep ABD‟nin Yalanbazlı Algı
Metodundan…

Bravo! Bravo! MıĢmıĢlara çok iyi cevap…
Her Ģeyin cevâbı var, görüyorsunuz, bizim asîl Halkımız‟da! Hem de bilimsel
olarak…
“ĠĢ bilenin, kılıç kuĢananın…” ataformülü de bizim asîl Halkımız‟ın…
Ama iĢin asıl kânunu söyleyeyim, size!
Çift Çiftler Kânununa ya da âyetine göre, Hak (Doğru) ve bâtıl (yanlıĢ)
alanları ya da kavramları var ya…
Bu Kânuna göre, bâtıldaki yanlıĢların ve / veyâ yanlıĢın Hak tarafında
mutlaka bir doğru cevâbı olmak zorundadır…
Küfrün bütün gayretlerinin baĢında, Ġslâm‟ı karalamak ve Müslümanların
devamlı sûrette, Ġslâmî açıdan, câhil kalmalarını sağlamak vardır… Ki
kendileri tarafından sömürülmeleri kolay olsun…
Küfür Torbası içinde bir bütün olan bütün milletler, bu sinsi çalıĢmalarına,
geçmiĢte olduğu gibi, bugün de devam ediyorlar…
Bu iĢi, geçmiĢte Ġsmet Ġnönü‟ye, açıktan açığa, yaptırmayı baĢarmıĢlardı…
Bugün Müslümanların da içinde bulunduğu câhillik, geçmiĢte, Ġnönü
tarafından baĢarılan, birkaç kuĢak neslin, ne yazık ki, Ġslâmî açıdan câhil
bırakılmasına dayanmaktadır…
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
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Müslümanların câhil bırakılmalarının, bilimsel deyimiyle, kâfirlere yâni
gerçekleri örtenlere, sağladığı fayda nedir mi diyeceksiniz?
Bu soruyu sormamın nedeni, asıl söyleyeceğime bir hazırlık olması içindir:
Yukarıda demiĢtik ki:
“Çift Çiftler âyetlerine”-sizin anlayacağınız kânununa-göre, “bâtıldaki
yanlıĢların ve / veyâ yanlıĢın Hak tarafında mutlaka bir doğru cevâbı olmak
zorundadır…”
ĠĢte bilimsel deyimiyle kâfirlerin yâni gerçekleri örtenlerin, Ġslâm‟ı
karalayarak, Halkımızı câhil bırakmak istemelerindeki, asıl maksatları, bâtıl
yâni yanlıĢ tarafta bulunan yanlıĢların ve / veyâ yanlıĢın, hak yâni doğru
taraftaki gerçek yâni doğru olan karĢılığının Müslümanlar tarafından
öğrenilmesini engellemektir…
Bunu baĢardıklarında, bugün de Suudi Arabistan Krallığı ve Mısır‟da
gözlemlendiği gibi, adı Müslüman olanların dahî, onların kuyruklarından
ayrılmayacakları açık, değil mi?
GeçmiĢte geliĢtirmeye uğraĢtıkları, fakat onların deyimiyle, Tayyip faktörü
nedeniyle, ama mü‟minleri gerçek inancına göre, Allah‟ın (CC) dilemesiyle,
bugün yara almıĢ görünen, Yeni Dünyâ Düzeni‟ndeki temel amaçları da
Müslümanların, bu yolla, hep peĢlerinden sürüklenmelerini sağlamaktı.
Unutma bunları! Aklını çalıĢtır, gözünü her zaman dört aç, Ey “Ben de
Müslümanım” diyen kardeĢ!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?
Öz‟ler:
Hâlâ içimdeki acı sönmüĢ değil!
Günler geçtikçe daha da artıyor bile! Çünkü Ģu
anda bile, gözümde pırlantalar gibi parlayıp duran, o
Orta Öğretim‟deki mâsum bakıĢlı arkadaĢlarımdan baĢka, milyonlarca
insanınımızın hepsinin, benim gibi bir zulüm nîmetiyle153 karĢılaĢmıĢ olduklarını,
ne yazık ki, düĢünemiyorum!

Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).doc, En Son EriĢim Târihi: 31.07.2013 / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
153
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Bir an önce, „bağcıyı dövmekten‟
vaz geçip, samîmi olarak, „üzüm toplamaya‟ niyet etmeliyiz!
Öğrencilerin ya da
hocaların veyâ Matemetik iĢlemlerde hatâ
yapan ya da ölçülere uymayan, iĢadamı, bilim adamı veyâ mühendislerin,
noksan, hatâlı, verimsiz, ilkel iĢlerine bakarak, bizzat Matematik Bilimi‟nin çağdaĢ
olmadığından söz etmek ne derece akıl kârıdır?
Hele Ģimdi
bu senayonun, kaynaklarda
anlatıldığı gibi, geçmiĢte gerçekten
Ġnönü ve Hempaları tarafından, Ġslâm için
uygulandığını düĢünürseniz o zaman, hem insanlarımızdaki
mânevî tahribat ve tahrifatın derecesini (düzeyini) biraz daha yakından
anlamanın mümkün olacağı görülür; hem de “Neden Ġnönü bir tek?” sorusunda
görüldüğü gibi, Ġnönü‟nün, tek olmadığı, bu konular için Mükemmel hazırlanmıĢ bir
kadrosunun bulunduğu da kolayca görülür… Bendeniz asıl, “Neden Ġnönü bir tek?”
sorusunun sorulmasına hayret ediyorum, doğrusu!
Sâhi, bu soruyu bana soranlar kimler?
Bunlar, hiçbir Ģey bilmiyorlar mı, dersiniz? Yoksa bunlar da mı „Brütüs‟?
2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de beni,
1960‟lı yıllarda Lise hocamın görevlendirmesiyle
yıllarca ders çalıĢtırdığım, Ģimdi tabiatıyla birisi diyeceğim, beni
aradı, “Ġnönü hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar”, demesin mi?
Eğer bunlar da, gerçekten
„Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını kaybetmemiĢlerdir!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ

Paralel Yapı tarafından, 15 Haziran 2016 târihinde gerçekleĢtirilen,
Türkiyemiz‟i ĠĢgal TeĢebbüsü‟nün mâneviyatsız temelleri, Batının TaĢeronu
olan, tâ Ġnönü Ve Hempaları‟nın emelden Tahribat Ve Tahrifatları‟na kadar
dayanmaktadır.
Ah, ġu Ġnönü Zihniyeti Yok mu?
Face Book‟ta, bir nedenle, aĢağıda görülen, bir yorum yapmıĢ ve Ġsmet
Ġnönü ile ilgili bir yazımın da e-mail adresini eklemiĢtim:


Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, a-Ģağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Mustafa Temiz Neden acabâ? Hep Müslümanları tenkit ederiz de,
onların böyle neden câhil bırakıldıklarına hiç kafa yormayız, değil mi?
Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%
20ÂHI.pdf

Bu kısa yorumum üzerine, Face Book‟ta bir internet sitesi bana
sormuĢ, imlâ hatâlı olarak, “Neden inönü bir tek?” diye…
Bahsedilen bu Site‟nin, yazıma vermiĢ olduğu sorulu yorumu da
ayrıca, aĢağıda yeri geldiğinde, detaylı olarak verilecektir.
Soruyu da pek doğru-dürüst soramamıĢlar gibi, bence… Anladığıma
göre bu soru, „Neden tek Ġnönü Ve Hempaları‟ veyâ „Neden Ġnönü Zihniyeti?‟
Ģeklinde olabilirdi…
Bu diyalogda, Site‟nin, sorduğum soruya hiç değinmeden, hemen
Ġnönü‟ye yoğunlaĢmasına, yorumu gördüğünüzde, bir de siz dikkat ediniz!
Bence aslında, diyaloğu daha da anlamlı kılan, bu kaypaklıktır.
Anlamlı Kaypaklık
KarĢı tarafın, sormuĢ olduğum, sorumla ilgilenmeyi atlayarak hemen,
„Ġnönü‟ye yoğunlaĢmasının‟ bence önemli bir sebebi vardır.
Ama bunun, sırf akıl ve mantık açısından, tutarlılığı olan bir görüĢten
ibâret olabileceğini de, peĢin olarak, belirtmeliyim. Ki bu nedenle, yalnızca
doğruların (gerçeklerin) yaygınlaĢmasını isteyen bir kiĢi olarak, olabilir ki
bilgi noksanlığı sebebiyle, gözden kaçırmıĢ (atlamıĢ) olabileceğim
düĢünülen, konularda bilgilendilirilmeye de, ayrıca açık olduğumu, peĢin
olarak, burada hemen bildirmiĢ olayım…
Evet! Yukarıda zikretmiĢ olduğum gibi, “Bence diyaloğu daha da
anlamlı kılan, karĢı tarafın kaypaklığıdır.”
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Çünkü Ġnönü‟nün, Ġslâm Dini‟ni yasaklayarak, yapmıĢ olduğu mânevî
Tahribat Ve Tahrifat nedeniyle, onun hükümet olduğu yıllardan beri, her
kesimden insanlarımızın, Ġslâmî Ġstikâmet alanındaki yasaklama, dayatma ve
çeĢitli zulümlerle, câhil bırakıldıklarını kabul etmek, yakın târihimizde
Türkiyemiz‟deki Ġslâmî ve fikrî bölünmüĢlüklerde (anlaĢmazlıklarda), hem
fikir olmak anlamını taĢımaktadır.
Böyle bir fikir birliğinin sağlanmasının, sizce de, günümüzdeki Ġnönü
Zihniyeti‟nin de sonu olacağı anlamına gelmiyor mu?
Sırf bu nedenledir ki bugün, Ġnönü Zihniyeti diye bilinen etkin bir
kesim, zihniyetlerinin devâmının hatırı için, her Ģeyi mubah görür bir duruma
gelmiĢ bulunuyor / bulunmaktadır:
Öyle ki bunlar, Vatan ve Milletimiz‟in lehine olan durumları bile hiç
de gündeme getirmeyerek ve / veyâ getirtmeyerek, hemen hemen Ġslâmî ve /
veyâ Kültürel her konudaki geliĢmelere taĢ koymayı asıl hedef kabul edip,
Ġnönü‟ye toz kondurmamayı ve / veyâ kondurtmamayı, olağanüstü bir özenti
kabul etmiĢ bulunmaktadırlar…

https://www.facebook.com/diktatorkamal/photos/a.169807816757266/23762827330
8553/?type=1&theater
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Onların dilleriyle diyeceksiniz ki, “Ġslâmî câhillik sürsün! Sonunda
da, Ġslâm topyekün sükût etsin, bütün insanların hepsi dünyâlaĢsın da, gerisi
kimin umurunda!
Câhillik nedeniyle kendi haklarından habersiz kalmıĢ olan Türk
Milleti‟nin duyarsızlaĢtırılmasıyla, Vatan ve Milletimiz‟in bütün
zenginliklerini sömüren, baĢta ABD olmak üzere, sırtımızı dayadığımız bütün
emperyalitlerin gölgesinde, bizler seçkin Ġnönü Zihniyeti olarak, diskotek ve
balo solonlarında dans edip, içki, fıĢkı, likör, Ģarap içerek, arasıra da
Milletin paralarından aĢırdıklarımızla yapmıĢ olduğumuz heykellerin
huzûrlarında da eğilip, saygı gösterip onlara tapıĢ tâlimleri yaparak, kısacası
böylece sırtımızı dayadığımız emperyalistlerin sağladığı güven ve huzur
ortamında esas hedefimiz olan hayattan kâm alabiliriz.
Gericilikten, göbeğini kaĢımaktan baĢka bir Ģey bilmeyen Halk ne
yaparsa yapsın! Böylece onlar da gericiliklerinin karĢılığını almıĢ olurlar.
Ankara eski vâlisi Rıfat Tandoğan‟ın deyimiyle, onlar çitlerini sürsünler,
askere çağrıldıkları zaman askere gelsinler yeter!”

https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&ei=qZNJXJvILs
STsgGO55_oBA&q=chp%2C+ankara+valisi%2C+tando%C4%9Fan%2Csenin+vazifen+re
simler&oq=chp%2C+ankara+valisi%2C+tando%C4%9Fan%2Csenin+vazifen+resimler&
gs_l=img.12...27696.34575..37351...0.0..0.134.1661.0j14......0....1..gws-wizimg.tS59oVb2G9Y#imgrc=OBl4Pqv8OAfS3M:&spf=1548325839361
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https://www.google.com.tr/search?q=chp,+ankara+valisi,+tando%C4%9Fan,resim
ler&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiw1tCBmYbgAhVJ3iwKHVzgC
qQQ7Al6BAgFEA0&biw=1366&bih=650#imgrc=DbUtLOPAcdazjM:&spf=15483
25249605

Milletiyle birlikte, birinci sıralarda bir Dünyâ Liderliği varken,
Türkiyemiz‟in hep bilinçli olarak, „boynunun bükük‟ bırakılması, kolayca
sağlanmıĢ oluyor, böylece tabiatıyla, dıĢ destekçileri ve onlar için...
Nitekim rahmetli babam anlatırdı; kulağımda kalmıĢ… Kendi
dönemindeki Ġnönü zihniyetlilerinin çoğu, Ģöyle dermiĢ: “Dinimden dönerim
de partimden dönmem!” Hıhh, bugünküler bunu açıktan söylüyorlar ya,
artık!
Her bir mâkul Müslümanın, bu aĢırı fikir uçurumlarını, günümüzdeki
Ġnönü zihniyet‟nin bütün mensuplarını yeniden ele alarak, bir kere daha,
düĢünmesi ve değerlendirmesi gerekmiyor mu?
Bunların bu azgınlık ve aĢırılıkları, böyle sürdürüldüğü takdirde,
sonuçta olanlar, Türkiyemiz‟e ya da Vatan ve Milletimiz‟e olmuyor mu?
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ĠĢte ben, bunlara, Vatan ve Milletimiz‟e zarar gelmesine tahammül
edemiyorum! Ya Vatan ve Milletimiz‟e hizmet etsinler ya da defolup*p
gitsinler! Özet olan bu!
Yukarıda Bahsedilen Sitenin Yorumu
ġimdi, Face Book‟ta, “Neden acabâ? Hep Müslümanları tenkit ederiz
de onların böyle neden câhil bırakıldıklarına hiç kafa yormayız, değil mi?”
biçimindeki kısacık yorumuma / sözlerime karĢı, yukarıda bahsedilen, Site
tarafından yapılan yoruma gelelim:
Söz konusu Site‟nin yapmıĢ olduğu sorulu yorum, imlâ hatâlarına da
dokunulmadan, aynen söyle:

Türkiye Cumhuriyeti-”Ne Mutlu Türküm Diyene”
“Neden inönü bir tek?”
“600 küsür yıl osmanlıda okuma yazma oranının %3 olması
olamazmı? Ya Hazerfen efendinin küfre battı diye idamı? Ya Ġbrahim
müteferrikayı Kuran matbaada basılırmı diyerek yok edilmesi??? Ġskilipli atıf
gibileri hoca kabul etmek, 2. Mahmutta fese geçmek vs, vs, vs,”
“Sıkıntı görmek istemiyoruz, Ġstanbulu fetetti osmanlı eeee sonra????
Sonrasın her geçen gün kendi yaptığı iyi bir Ģeyi yıka yıka yıka geldi taki
Atatürke kadar.”
“Ġnönücü değilim hemde HĠÇ ama Mustafa Temiz, inönü ne zulmü
yaptı???? Ezanı TÜRKÇE okutmakmı o zülüm???? Buyur binlerce yıldır
ezanın Türkçe karĢılığını kime öğrettildi, kaç ben müslümanım diyen
BĠLĠYOR ANLAMINI????”
“Dürüst ve gerçekci olalım, kabul etmemekle düzelmiyor, ACI evet,
bende müslüman olarak hoĢlanmıyorum bundan ÇOK ACIAMA 300 YILDIR
ĠSLAM CORAFYASI DÜNYA ĠÇĠN NE YAPTI, NE BULDU,
GELĠġTĠRDĠ???????”
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“Dünya nufusunun %22 ni oluĢturan Müslümanlar, Üretimin neden
%7 ni sağlıyor??? Bunları söylemekmi acı olan, yoksa bunları
düĢünmemekmi? Müslümanlar hala cahil hala cahil, hala CAHĠL.”
“ĠLK EMĠR “OKU” KISMINI YAPMAYAN, BUNCA MUBAREK AY
EMBESĠL EMBESĠL SORULARIN PEġĠNDE KOġMASI, 30 YIL
ANLATILMASINA RAĞMEN fetoĢ ġEREFSĠZĠNE HOCE DENMESĠ
ĠNÖNÜDENMĠ?????? Biraz gerçekci ve ogjektif bakalım lütfen. CAHĠLLĠK,
CAHĠLLĠK, CAHĠLLĠK.”
“ĠĢte Oruçunu tutmuyor, baĢkasına oruç tutdurma derdinde millet.
Daha iki gün önce Prof. olan ilahiyatcı “NAMAZ KILMAYAN HAYVAN”
diyor, hem haddi değil, hem Allah katında buna yetkisi yok, hem böyle
diyerek kime namaz kıldıracak, ama gel görki Ģerefsizin beyinsizi hemde prof
olanı, sonrada sen bu yorumu yapıyorsun.”
Tamam Mustafa Temiz, NĠYETĠNĠ ANLIYORUM, ne niyetle
söylediğini tahmin ediyorum ama çok ucuz, basit, baĢtan savma, bu kadar
büyük ve köklü bir sorunu çookkk basitleĢtirip bir kiĢiye mal etmenin AKIL
ile hiç bağdaĢmıyor.”
“Mesala bu 14 YILDA, 4. SEFER EĞĠTĠM SĠSTEMĠ DEĞĠġTĠ. ġimdi
Mustafa Temiz bu konuyu hiç düĢünmez, bu konu üstünde konuĢmaz, yorum
yapmazda, cahilliği inönüye bağlarsan uuuuuuuuuu tövbe bu cahillikten
kurtulunmaz.”
“Umarım bu söylediklerimi biraz uzun ve değiĢik bakıĢ açıları ile
düĢünürsün. Ayrıca Turgut Özakman bir Osmanlı çocuğudur. Yani osmanlıda
eğitime baĢlamıĢ, neyin ne olduğunu bir zat bilen vede tanıma Ģerefine
erdiğim, 2 sefer baĢbaĢa sohbet ettiğim, ayrıcada Allah bilir ama
ĠNANILMAYACAK NURLU, YÜZÜNE BAKAMIYORSUN PARIL PARIL
PARLAYAN BĠR KĠġĠ ĠDĠ.
Okumak, okumayıp da baĢkasına kulp takmak sâdece azicliktir.”
Cevâp
Site‟nin bu sorulu yorumuna karĢı, benim verdiğim cevâbı
arzediyorum, Ģimdi:
Bendenize öyle geliyor ki, en zor olanın, insanların bir birbirlerini
anlayamamaları…
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ġu yazdıklarınıza bakıyorum, detayda aynı fikirdeyiz gibi… Ama
esasta bir anlaĢmazlık var. Demek istediğimi, benzetmeyle anlatmaya
çalıĢacağım, artık:
Örneğin adam, Matematik hocasıyım diye, ortaya çıkmıĢ… Ama dört
iĢlemden bile habersiz, aslında…
Ortama hâkim olan, gerici yöneticiler de, onun ve onun gibilerin
arkasında güç, kuvvet… Onlar da insanların, Matematik konusunda, câhil
kalmalarını istiyorlar, böyle plânlamıĢlar, çünkü...
Bu nedenle, öğrencilere, yıllarca Matematik dıĢında, ne kadar safsata
varsa anlatılmıĢ…
Devlet destekli bu Matematik düĢmanları, insanlardaki Matematiğin
yalnızca safsata olduğunu, insanlara hiçbir faydası olmadığını, bir zamanlar
Avrupa‟da Matematikçilere sihirbaz dendiğinin gerçekten doğru olduğunu da
hatırlatarak, yıllarca Matematiğin insanları çağdaĢ dünyâdan ayırdığını ileri
sürmüĢlerdir.
Bu Matematik düĢmanları, Matematiği halkın gözünden tamâmen
silmek için, bu olumsuz propandaya iliĢkin, ikinci bir yıpratcı cephe daha
açarak, Matematiği her fırsatta dillerine dolayıp, halkta gözlenen,
Matematiksizlik periĢanlığını da tersine çevirip, onu tekrar Matematiğin
kötülüğüne yorumlayıp, ortaya bu kadar kötü sonuçlar çıktığını söyleyerek,
her fırsat düĢtüğünde, tekrar tekrar Matematiğe veryansın etmeye
baĢlamıĢlardır:
“Matematik Ģu kadar kötü, Matematik asrımıza bu kadar uymuyor, bu
yüzden bu kadar kötü, Matematik …” diye…
Sürdürülen bu olumsuz davranıĢlar, uzun yıllar böyle devam edip
gitmiĢtir.
Böylece bu, „Matematiksel bilgisizlik kepâzeliğinin‟ de, Memleketin
her tarafında, yaygın ve baskın olduğunu bir düĢününüz, Ģimdi!
Memleketin her tarafında bu kepâzelik sürüp giderken, bu
Matematiksel düĢmanlığa bir de, Matematik yasağına karĢı olarak, Ģurada
burada gizli gizli, bildikleri kadarıyla ya da yarım yanlıĢ, Matematik
konularını öğretirken yakalanıp, hapse atılanları ya da darağaçlarında
asılanları da ekleyiniz!
Esas olan ne?
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Asıl meseleyi, bir kere daha, tekrar edelim:
Ġslâm‟ı bilerek uygulayabiliyor muyuz?
Yoksa Ġslâm adı altında hep, onun gerçekleriyle hiç uyuĢmayan,
iĢlerle mi meĢgulüz?
Asıl mesele bu sorularda?
Yoksa Ġslâm KarĢıtlığı154 yapıp, hep câhilliği mi tercih ediyoruz?
Görüyorsunuz iĢte, ey sorulu yorum yapan, arkadaĢlar!
Bizler de Ġslâm karĢıtlığını, hep câhil bırakılmıĢ ya da verilmiĢ
örneklerinizdeki hatâlı kimseler gibi, insanları göstererek yapıyoruz.
Hâlbuki madde ve mânadan meydana gelen, insanın maddesi için
Matematik, onun maddesinin, ne derece yaĢam ölçüsü ve denge nizamı ise;
Ġslâm da yine onun mânasının bir hayat ölçüsü ve denge nizâmıdır.
Ġnönü, aslında bir bakıma, en azından bu senaryo gereğince,
Matematiği yasaklayarak, bugünkü nesiller dâhil olmak üzere insanlarımızı,
ABD Bilim Târihçisi George Sharton‟un, Ġslâm Çağı adını verdiği ve bâzı
bilim târihçilerinin de, Erken (Ön) Rönesans Dönemi diye adlandırdığı, 9-13.
yüz yılda yaĢamıĢ olan, „iki kanatlı‟ mü‟min insanlar yerine; bugün en
azından tek kanatlı olarak, yarım kalmaya (yarım insan olmaya) mahkûm
etmiĢtir.
Konu biraz daha açılırsa, yukarıda değinildiği gibi, Matematiğin
yıllarca yasaklandığı bir ülke düĢününüz:
Bu günkü dünyâlaĢanlara, Ġslâm‟ın Yüce Değeri‟ni anlatmaya
kalksanız, bundan bir Ģey anlayacaklarını da pek zannetmiyorum… Ama
Matematiğin zenginliğini daha fazla anlayabileceklerinden dolayı, bu
Matematik senaryosunu biraz daha detaylandıralım:

154
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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„Çift Çift‟ler Kânunu gereğince155, yaratılan olay, Ģey ya da fikirlerin
karĢılaĢtırma metodunun da devreye sokulmasıyla, umulur ki belki bu sefer,
Ġslâm‟ın Yüce Değeri hakkında, biraz daha fazla birĢeyler öğrenmiĢ
olabiliriz156:
Matematik Dünyâsı
Matematik deyince, aklınıza ne geliyor? Önce bunu bir düĢününüz!
Bir de Matematik olmasaydı, hâlimiz nice olurdu? Sonra da bu durumu
düĢünmeli?
Ġsterseniz bir kısmını, berâberce düĢünmeye; önerme, aksiyom
(postulat) ve teoremin târiflerinden baĢlayalım:
Doğru ya da yanlıĢ kesin hüküm bildiren, ifâdelere önerme denir.
Önermeler, aksiyomlar ve teoremler diye ikiye ayrılır.
Doğruluğu ispat edilemeyen ya da ispat edilmesine gerek
duyulmayan, ancak doğruluğu kabul edilen, önermelere aksiyom ya da
postulat denir.
Teorem ise, doğruluğu ispat edilebilir önermelerdir157.
Biçimlerin, sayıların, bir Ģeyin, sayılabilen, ölçülebilen veyâ azalıp
çoğalabilen, durumu, kemiyeti ya da miktarı demek olan, niceliklerinin,
yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları, tümdengelen akıl yürütme
yoluyla inceleyen, Aritmetik, Geometri, Cebir gibi, dallara ayrılan, bilime
Matematik diyoruz.

Temiz, M., „Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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Temiz, M., Emperyalistlere Bağlı Kalmak Ġçin Kültürsüzlüğün Temsilî OluĢum Hikâyesi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN%
20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜRSÜZLÜĞÜN%
20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdoc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
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Matematik canavarı.net, Aksiyom (Postulat) nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.matematikcanavari.net/2013/04/aksiyompostulat-nedir.html, En Son EriĢim Târihi: 15.06.2016.
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Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle iliĢkilerini,
ölçümlerini, özelliklerini inceleyen Matematik dalına ise Geometri denir.
Biraz daha açmak gerekirse Matematik, bütün maddî varlıkların
bilgisiyle uğraĢan bilimlerin temeli ve kaynağıdır. Sağlam, kullanıĢlı,
evrensel bir dil ve kültür olan Matematik, aynı zamanda, insanların ortak bir
düĢünce aracı, âdetâ maddenin ortak vicdanıdır ki, kısaca söylemek
gerekirse, ölçülebilen bir maddî nicelikler bilimidir. BaĢka bir ifâdeyle
Matematik, Ģekil, sayı ve çoklukların özelliklerini ve aralarındaki iliĢkileri
inceleyen bilime denir158.
Tekrar etmek gerekirse, Matematik kavramının içinde, Aritmetik ve
Cebir bilimleri ile Düzlem Geometri ve Küresel Geometri gibi, çeĢitli
geometri bilimleri vardır.
Aritmetik, Matematik biliminin, sayıları, sayıların özelliklerini ve
bunlarla yapılan iĢlemleri konu alan koludur. Aritmetikte rakamlardan baĢka,
semboller de kullanıp denklemler kurarak yapılan, Aritmetik iĢlemlerin
genelleĢtirilmiĢ Ģekline Cebir denir159.
Bir düzlem içinde kalan ve iki boyutlu olan Ģekilleri inceleyen bilime,
Düzlem Geometri denir. Uzay Geometrisi ise, üç boyutlu cisimleri inceleyen,
Öklit Geometrisi de denilen, bir bilimdir. Küre yüzeyindeki cisimleri
inceleyen, bilime ise Küresel Geometi denmektedir.
Düzlem Geometri‟nin temel aksiyomları (postulatları), „Ġki noktadan
bir doğru geçer‟ ve „Ġki nokta arasındaki en kısa mesâfe bir doğru
parçasıdır‟.
Burada, Matematik gibi, Ġslâm‟ı da tekrar anlatsanız, bir fayda elde
edemezsiniz!
Çünkü Matematik‟te olduğu gibi, Ġslâm‟ın, çoğu kimsede bir alt yapısı
kalmamıĢtır. Bu yüzden Ġslâmî konularda kimse bir Ģey anlayamıyor…
Neden anlayamıyorlar?

Taner, H., Matematik nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://matematik.nedir.com/#ixzz4BZQtW3wB, En Son EriĢim Târihi: 15.06.2016.
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Nedir, Cebir nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://cebir.nedir.com/, En Son EriĢim
Târihi: 15.06.2016.
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Çünkü Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ
kalmıĢ kafaları, Batılılar tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar, bu
câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri günümüzdeki IġĠD, El-Kaide ve
Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla, her zaman iĢtahla ve
harâretle yürütmektedirler. Ġslâmî görünümlü olan ama tek olan gerçek
Ġslâm‟ı sıfırlamak üzerine tasarlanmıĢ olan, bu örgütlerin içinde öyleleri
vardı ki, Milletimiz bunları, çok yakın zamanlara kadar bile, hep kendinden
sayma tuzağına düĢürülmüĢtür.
Ġnönü‟yü Ġslâm düĢmanlığına hazırlayanlar da, yine Ġslâm‟ın, çağ dıĢı
Ģeklinde, kafalara yerleĢtirilmesini baĢarmıĢ olan Batılılardır. Bugün Ġnönü
Zihniyeti‟nin Batı ile paralel davranmasından da bunu, kolayca, anlayamıyor
muyuz?
Bu yüzdendir ki günümüzde Ġslâm dendiğinde akıllara, gerçek Ġslâm
yerine, örneğin IġĠD, El-Kaide ve Bokoharam gibi, Vehhâbiler gibi, baĢka
baĢka „islâmlar‟ gelmektedir. Burada Matematik senaryosunu seçiĢimin
nedeni, akıllı olanların, yalnızca akıl ve mantıklarını kullanmalarını
sağlayabilmek ümidinden kaynaklanmaktadır. Akıllarını ideolojiye tercih
edenlerin, gerçekten samîmi iseler, bu Matematik senaryosu sâyesinde, bu
konuyu gerçeğiyle anlama ve kavrama açısından, sıkıntı çekeceklerini hiç
sanmıyorrum160… Ama tekrar ediyorum, burada samîmi olmak esastır!
Matematiğin Sükûtu (Tahribatı)
YaklaĢık hepimizin Ģu anda, Aritmetik‟teki toplama, çıkarma, çarpma
ve bölmeyle birlikte, kerrat cetvelini veyâ yüzdeleri, ondalık kesiri, bayağı
kesiri bilmemesi diye bir ihtimal yok… Okullarda yeteri kadar öğretildiği /
öğrendiğimiz için, rahatız da değiliz, değil mi?
Her ne kadar, bir Ģeyin eksikliğinin, etkisinin, yaĢanmadan tam
olarak anlaĢılması mümkün olmasa bile, yine de hepimiz, bu dört iĢlemle
kerrat cetvelini, kesirleri, Ģu anda bir kere de, bilemediğimizi düĢünelim…

Temiz, M., Ġnanmayanlara Mantık YürüyüĢü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu nedenle bu bilgisizliğin, hayatta bize, neler ve neler
kaybettireceğini, ne eksiklikler ve ne ölçüsüzlükler ya da kapasitetesizlikler
getireceğini de bir düĢünelim! Mühensislik tasarım ve hesaplarımıza,
alıĢveriĢlerimize, ticâretimize, bu eksik bilgilerin, nasıl yansıyacağını biraz
daha tahayyül edelim!
ġimdi tam olarak kestirmemiz mükün olmasa dahî, bu Aritmetik
bilgisizliği, büyük verimsizliklerle birlikte, hayâtımızda, bâzen büyük ya da
küçük, hatâlara sebep olacağı gün gibi açıktır.
Halk olarak bâzılarımızın hayâtında, kesir ve yüzde hesapları ya da
Geometi bilgileri de çokça yer tutmaktadır.
Hele bir de gerek Matematiğin ve gerekse Geometri‟nin, devletin
okullarında okutulmadığını; okutulmasının, varsayalım ki, yasak olduğunu,
hele bir düĢününüz!
Bu nedenle içinde bulunduğumuz, eksilikli ve noksan bilgilerimizle,
Matematiğin bir konusunun, öyle ya da böyle Ģurada-burada, tarzanca kaçak
olarak, öğreticisi konumundaysak, bir yandan yasaklık korkusu içinde,
yüzlerce binlerce Matematik hocası geçinenin darağaçlarında asılmıĢ olduğu
böyle bir ortam içinde, bocalarken, bu konulardaki yetersizliklerimiz, oldukça
fazla olacağı için, çektiğimiz sıkıntılara rağmen, o zaman, karĢımızdakilere
ne verebiliriz ki?
Bir de bunları, bu eksik, yetersiz Matematik ve Geometri bilgileriyle,
hayâta atılmıĢ, çeĢitli dallardaki çeĢitli mühendisleri, mîmarları, doktorları
ve benzerlerini ele alarak da, bir düĢününüz!
Hele hele bu bilgileri çeĢitli yerlerde, öyle ya da böyle Ģurada-burada,
öğretici durumunda olanların, eksikli bilgilerini veyâ bilgisizliklerini bir
düĢünürseniz, her alanda, bir felâketi, verimsizliği, yüzlerce, binlerce
hatâları, Ģu anda tahayyül etmek bile, herbirimize sıkıntı vermeye baĢlamıĢ
bulunuyor, değil mi?
Bu „Matematiksel bilgisizlik kepâzeliğinin‟, Memleketin her tarafında,
yaygın ve baskın olduğunu bir düĢününüz! Bu kepâzeliğe, Ģurada-burada
yasak olarak, Matematik konularını öğretirken yakalanıp, hapse atılan ya da
darağaçlarında asılanları da ekleyiniz!
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Tahribat‟ın Boyutu
Târihte Milletimiz‟in zulme uğradığı, en büyük tahribat ve tahrifatın
baĢında, Ġsmet Ġnönü ve hempaları tarafından Milletimize yaĢatılan, Mânevî
zulüm gelmektedir. Bu zulüm sonunda, Milletimiz‟in çoğu ferdinde değer
yargıları, ölçü ya da denge konularında hiçbir değerlendirme ve değer biçme,
ona uygun karĢılık verme becerisi ve kaabiliyeti büyük bir erozyona uğradığı
için, mânevî duyarlılık da büyük yara almıĢtır. Öyle ki, çoğu insanımızın,
tahribat ve tahrifatın büyüklüğü konusundaki mânevî bir bilgisi ve
değerlendirmesi de kalmamıĢtır, olanlardan habersiz durumdadır. Ama
hasletleri, içlerinde, küllenmiĢ durumda, hâlâ mevcuttur. Mâneviyat
canavarlarının tümü Ģimdi, o hasletleri de silmenin sinsi plânları ile
meĢguller…
Denge
Ġslâm Dini, insandaki bu iki ilmin, yâni mânevî ilimle maddî ilmin,
ölçülü ve dengeli olmasını ve ayrıca orta ölçüde olmasını öğütlemektedir.
Bunlardan birine yaslanıp, diğerinin ihmal edilmesini iyi görmemektedir.
Günümüzde, birisinin ihmal edilmesine dayanan, bu yaĢam tarzına, bilimsel
olarak, aĢırılık denmektedir. Her türlü aĢırılığın iyi olmadığı, bugün zâten,
bilimsel olarak da bilinmektedir. AĢırılık bu kadar mahzurlu iken, bilerek ya
da bilmeyerek, ya maddî ya da mânevî ilimlerden biri veyâ maddî ya da
mânevî ölçü veyâ denge, hepten ihmal ya da inkâr edilirse, o zaman ne olur,
bir düĢünsenize?
Ne yazık ki, yakın târihimizde, bu aĢırılık ve / veyâ inkâr olayı
yaĢanmıĢ bulunmaktadır, adına da Ġnönü Mânevî Tahribatı veyâ Tahrifatı
demek mümkündür.
Biliyorsunuz ki 24 Temmuz 1942 T.C. BaĢvekâlet Umum Müdürlüğü
Ġstanbul Bürosu tarafından yayımlanan 651 sayılı kararın metnine bir göz
atmak yetiĢir:


Anonim, TeĢkilatçılık Dersleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.eravsar.de/Derslerim/Milli%20Kultur/Teskilatcilik_Dersleri.pdf, En Son EriĢim Târihi: 21.06.2013.
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“Gazetelerimizin son günlerdeki neĢriyâtı arasında dinden bahis bâzı
yazı, mütâlaa, îmâ ve temennîlere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuû
üzerinde gerek târih ve gerek mütâlâ kâbilinden olan her türlü makâle, bent,
fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakkî, edilmesi ve baĢlanmıĢ olan bu kâbil
tafrikaların en çok on gün zarfında nihâyetlendirilmesi ricâ olunur161“
Bu ne demek?
Bu yazının söylemek istediği, Ġslâm Dini adına hiçbir Ģey
yapılmayacak demektir. Öneğin, konuĢmalarda „Allah‟ kelimesini bile
teleffuz edemeyeceksin!
ĠĢte Cemal Gunca adlı bir insanımızın baĢından geçen bu zulüm
örneği daha:
“8 yaĢında hafızlığa baĢladım. Sık sık ev basılıyor, Kuran-ı Kerim
bulundurmak en büyük suç. Bir elif cüzü bulunduysa vay haline! Korkudan
evde ders çalıĢamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer yaptılar. Orada
Kur‟an‟a çalıĢıyorum. Bir baktım, bir onbaĢı ve iki jandarma beni bulmuĢlar.
“Çabuk git babanı çağır” dediler. Gittim, babamı getirdim. OnbaĢı babamı
sakalından tuttu, elimdeki Kuran‟ı aldı. Babamın kafasına kafasına vurmaya
baĢladı. (Gözleri doluyor, konuĢamıyor.) Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki:
„Oğlum, Deli Halid PaĢa‟nın emir subaylığını, tabur komutanlığını yapmıĢ
adamım. Birinci Dünya SavaĢı‟na, Ġstiklal Harbine katıldım ki, bu memleketi
kurtarayım da Ģu Kitabımı rahat rahat okuyayım diye. KeĢke bu harplere
girmeseydim de Ģimdi Kuran‟ıma, dinime küfreden Bulgar piçidir deyip
kendime teselli verirdim.” Alıp götürdüler babamı…162“



tevakkî: sakınma, korunma, çekinme.
T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü, Sayı:658 17.Mayıs.l942 ) (KAYNAK. EĢref
EDĠP-KARA KĠTAP.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
01.03.2014.
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Siz mi dine baskı yapmadınız? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gercektarihdeposu.blogspot.com YA DA
https://dinimiztarihimiz.blogspot.com.tr/p/kur-kerim-okumak-yasak.html YA DA
http://www.mustafaarmagan.com.tr/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz/, En Son EriĢim Târihi: 05.08.2016.
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Cemal Guncal

Bu söylenenleri hâlâ Ģakavârî bir Ģey mi, zannediyorsunuz? Ġsterseniz,
inandırmak için size ufak bir belgesel olay:
Osman Yüksel Serdengeçti163, bir zamanlar, konuĢmasında „Allah‟
kelimesini tellaffuz etti diye, mahkemeye verilmiĢtir. Gerekçe ise „lâiklik
tılsımına‟ çarpılması…
Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuĢmanıza
baĢlarken, “Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek bundan dolayı
Ģahsınızı suçluyor. Söyleyin bakalım, savunmanız nedir?”
Serdengeçti savunmasını Ģöyle yapar:
“Efendim! „Allah‟ kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez bir
unsuru hâline gelmiĢtir. Meselâ, „Allhaısmarladık‟ deriz; „Allah ömürler
versin‟ deriz; „Allah aĢkına‟, „Allah‟ını seversen‟ ve „Allah izin verirse‟ deriz.
Kullanılması bu kadar tabiî olan „Allah‟ kelimesini radyo konuĢmasında
niçin kullandın, bu suçtur Ģeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım Ģudur:
Allah Allah!164“

Anonim, Osman Yüksel Serdengeçti (1917)- (10.11.1983), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=542, En Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
164
Radyoda Allah Deyince…, Anonim, Zaman G., 7 Mart 1992.
163
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ġimdi, Ġnönü Zülmü‟nün ne olduğu konusunda, kafalardaki Ģüpheleri
bir parça daha kaldırabildiysek, ne âlâ!
Tereddüt etmede haklısınız, tabiatıyla… Bu iddialar, günümüze göre,
akıl almaz gibi görünüyor, hele hele genç nesillere...
Ama Ģu Ġslâm DüĢmanlığı, hepsinden daha dehĢetli olunca, bütün
„akıl almazları‟, bu sefer ideojilerle dumura uğratılmıĢ akıllar ve / veyâ
hâinleĢtirilmiĢ akıl sâhipleri, hazmedebiliyor iĢte, görüyorsunuz!
Ġnsanoğlunun maddî yapısının Matematiğini, Ģimdi bir parça daha iyi,
öğrenmiĢ durumdayız. Ama Ģu anda bile, Matematiğin eksikliğinin ne derece
bir noksanlık olduğunu henüz tam olarak kavrayamasak dahî, yine de
Matematiğin, maddî yapımızın evrensel bir Hayat Nizamı olduğunda
Ģüphemiz kalmamıĢ bir durumdayız artık, değil mi?
Yâni bilim yoluyla akıl diyor ki, Ġslâm Dini, insanoğlunun mânevî
yapısının, en azından, âdetâ bir Matematiği gibidir.
ġimdi, bir an için, öyle bir gerici idâre ile karĢılaĢmıĢ olduğumuzu
faredelim… Ki Tıpkı Ġnönü‟nün, bir Hayat Nizâmı olarak, maddî ve mânevî
yapımızın Dünyâ ve Âhiret‟te mutluluğunu sağlayan, Ġslâm Dini‟ni
yasaklaması gibi; bu sıralarda, Ġkinci bir Ġnönü‟nün daha çıkarak, bu sefer
onun da, maddî yapımızın Evrensel bir Hayat Nizamı olan, Matematiği,
benzer Ģekilde, yasakladığını bir düĢününüz. ġöyle ki:
19 Mayıs XXX T.C. BaĢbakanlık Umum Müdürlüğü Ġstanbul Bürosu
tarafından yayımlanan 77051 sayılı karardır.
“Tüm görsel ve sosyal medyada ve gazetelerimizin son günlerdeki
yayınları (neĢriyâtı) arasında Matematik‟ten bahis bâzı yazı, mütâlaa, îmâ ve
temennîlere rastlanmaktadır. Bundan sonra Matematik konusu (mevzuû)
üzerinde gerek târih ve gerek mütâlâ kâbilinden olan her türlü makâle, bent,
fıkra ve tefrikaların neĢrinden çekinilmesi (tevakkî edilmesi), ve baĢlanmıĢ
olan bu kâbil yazıların (tafrikaların) en çok on gün zarfında
nihâyetlendirilmesi ricâ olunur165 “
ġimdi yukarıda verilen örneğin senaryosu:



tevakkî: sakınma, korunma, çekinme.
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı-Yayınlar Umum Müdürlüğü Sayı: 7051, 17 Mayıs.2021.
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“8 yaĢında Matematik öğrenmeye baĢladım. Sık sık ev basılıyor,
Matematik Kitabı bulundurmak en büyük suç. Bir kerrat cetveli bulunduysa
vay hâline! Korkudan evde ders çalıĢamadım. Fındık bahçesinde bana bir
yer yaptılar. Orada Matematiğe çalıĢıyorum. Bir baktım, bir onbaĢı ve iki
jandarma beni bulmuĢlar. „Çabuk git babanı çağır‟ dediler. Gittim, babamı
getirdim. OnbaĢı babamı sakalından tuttu, elimdeki Matematik Kitabı‟nı
aldı. Babamın kafasına kafasına vurmaya baĢladı. (Gözleri doluyor,
konuĢamıyor.) Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki: „Oğlum, Deli Halid
PaĢa‟nın emir subaylığını, tabur komutanlığını yapmıĢ adamım. Birinci
Dünyâ SavaĢı‟na, Ġstiklâl Harbi‟ne katıldım ki, bu Memleketi kurtarayım da
Ģu Matematik Kitabı‟nı rahat rahat okuyayım diye… KeĢke bu harplere
girmeseydim de Ģimdi çok sevdiğim Matematik Kitabı‟nı, bilimime küfreden
Bulgar piçidir deyip kendime teselli verirdim.‟ Alıp götürdüler babamı…166“
Böyle senaryoları düĢünmek bile bugün, yeni nesillerimizin
akıllarının alacağı bir Ģey değildir, görüyorsunuz!
Sözün özüne gelirsek, geçmiĢimizden alınan derslerin bir neticesi
olarak, bilimiyle ve ilmiyle, yâni Ġslâm‟ın iki cephesiyle uygulandığı, Ön
Rönesans dönemlerinden yeni yeni ders ve ilhamlar alıp, 21. Yüzyıl’a yeni
yöntemlerle adapte olmamız gerekiyor.
Adı geçen, Site‟nin yukarıdaki sorulu yorumunu yapan kimsenin söz
etmiĢ olduğu, “300 yıllık zaman dönemi”, aslında insanlarımızın
câhilleĢtirilmesi için, Batılılar tarafından bilinçli bir Ģekilde üretilen
metotlarla, Memleketimiz‟de Ġslâm KarĢıtlığı‟nın yapıldığı, yılların adıdır. Bu
câhilleĢtirme gayretleri, iyi bir taĢeron olarak167 kullanılmıĢ olan, Ġnönü
Dönemi‟nde zirveye çıkmıĢtır.

166
Siz mi dine baskı yapmadınız? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gercektarihdeposu.blogspot.com YA DA https://dinimiztarihimiz.blogspot.com.tr/p/kur-kerim-okumakyasak.html YA DA http://www.mustafaarmagan.com.tr/siz-mi-dine-baski-yapmadiniz/, En Son EriĢim Târihi:
05.08.2016.
167
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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Ġnönü Dönemi‟ndeki câhilleĢtirme hareketi, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün yasaklanmsıyla
balamıĢtır.
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Yukarıdaki resimlerde Ġnönü ve hâtırâtından îtiraflar götrülüyor…
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Ġnönü‟nün hempalarından (gönüldaĢ kadrosundan) iki kiĢi… Bunların, özellikle
fikirlerinden çıkan bilimsel nitelikli negatif dalgalara dikkat ediniz!

Ġnönü‟nün hempalarından Ahmet Refik Sevengil‟in “Allah‟ı
tahtından indirmesinin” anlamını bir düĢününüz! Madde ve mânasıyla en
geliĢmiĢ iki kanatlı bir uçak gibi mükemmel olan Müslüman mü‟minlerin
mâna ve gönül âlemlerini sıfırlamak için, Ġslâm‟a savaĢ açan Ġnönü‟nün
hempalarından, örneğin Ģu ġükrü Saraçoğlu‟nun Ġslâm için söylediklerinin
dehĢetini daha iyi tahayyül edebilmek için, bu sefer bu câniliklerinin baĢka
bir benzeri olarak, “Matematik zehirdir. Türkiye‟den Matematiği söküp
atabilmek için bize 30 sene daha lâzım” demesini, Ģimdi bir de Ġslâm‟a teĢmil
ederek bir düĢünüp değerlendiriz, bakalım!
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Bugün Ġnönü Zihniyeti‟nin en olgun ama en acı ve zehirli
meyvelerinin toplanmakta olduğu dönemde bulunuyoruz. Batı TaĢeronu
Ġnönü tarafından yapılan, maddî ve mânevî tahribat ve tahrifatının en verimli
sonuçlarından biri de, ABD‟nin Ġstihbârat Servisi CIA‟nın emrine girmiĢ
bulunan, günümüzdeki Paralel Yapı‟dır.
ġimdi bir de aĢağıda e-mail adresleri verilen, yazılarda incelenmiĢ
olan, Ön Rönesans Dönemi‟ni da ayrıca bir inceleyiniz:
Yukarıda Ġnönü sempatizanı, “ĠSLAM CORAFYASI DÜNYA ĠÇĠN NE
YAPTI, NE BULDU, GELĠġTĠRDĠ???????” diyordu ya…
ġimdi onun bu sorusu için, yâni “Ġslâm corafyasının dünyâ için ne
yaptığını, ne bulduğunu, geliĢtirdiğini görüp anlayıp insafa gelmek için,
aĢağıda e-mail adresleri verilen araĢtırma yazılarına bakılmasında da fayda
vardır. Eğer bakarlarsa Batılılara gerçek bilimi de Müslümanların öğretmiĢ
olduğunu, onların bilimdeki hocalarının Müslümanlar olduğunu, ayrıca
Müslümanlardan hırsızlama cinsin, kaynak göstermeden bilimsel intihaller
yaptıklarını da göreceklerdir.
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken)
Rönesans Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları,
http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi
%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%20Adamları.pdf
Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve
Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları,
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%
20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%2
0sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf
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Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Matematik Bilimi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟
NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf

ġimdi insanın aklına gelmiyor mu, “Bu adam ne yaratmıĢ, ne yapmıĢ, neyi korumuĢ
fakat neleri bozmuĢ diye?”
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“Neden Ġnönü bir tek?” diye sorulan bu zatın; „Sâhi, bütün
meziyetleri (!) bu kadarcık (!) mı, yalnızca?‟
Ġnönü Ve Hempaları‟nın, burada verilen, bâzı resimlerde de
görüldüğü gibi, Milletimiz‟in hayrına gelecek, hiç de iyi fikirlere sâhip
olmadıkları, zâten hemen sezilebilir.
Bununla berâber, Ġnönü Ve Hempaları‟nın, mânevî yıkım ve
tahribatlarının daha net olarak anlaĢılması için, bu Matematik Nizam ve
Ölçü Senaryosu, insanlığı yokederek ya da insanlık Ģeref, haysiyet ve
değerlerini (daha fazlasını Ģimdilik bir kenara bırakalım) en azından
tamâmen yarıya düĢürerek, insanı bir robot düzeyine (seviyesine) indirdiği
konusunda, gerçek ve somut bir veri özelliği taĢımaktadır.
Ġsterseniz, aĢağıda bir baĢkasını daha ekleyebiliriz:

Clinton karĢısındaki bu mûnisliğin zerresinin bile olsun, kendi
vatandaĢlarına, örneğin, TBMM‟de âdetâ canavarlaĢarak, “ġu kadına haddini
bildirin!” dediği baĢörtülü Milletvekili Merve Kavakçı‟ya gösterilmemesinin
sebebini hiç düĢünmediniz mi?
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Kürt DüĢmanılığının Bânisi
Bugünkü Kürt kardeĢlerimize karĢı yapılan, düĢmanılığın temellerini
kim attı?
Millî ġef ünvânını da alan, Ġsmet Ġnönü Devri‟nde, halka yapılan
binlerce zulümden diğer bir örnek daha:
ġeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır`da kurulan, Ġstiklâl
Mahkemesi‟nin BaĢsavcısı Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960`larda Dünyâ
Gazetesi‟nde yayınladığı 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¥:
“Dağkapı‟da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada kalıyordum.
Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma girerek boğazıma sarıldı ve
Türkçe olarak „Îdam etsinler (diye) niye beni bıraktın?‟ Ģeklinde beni tehdit
etti.”
“Sabaha kadar bu hal üç kere tekrar etti. Deliye dönmüĢtüm...”
“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaĢlara dedim ki,
„Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak tüm Diyarbekirlileri, hattâ tüm
Doğuluları asmak lâzım… Biz buraya suçluları cezâlandırmaya geldik.‟
„Rüyâda baĢıma gelenleri onlara anlattım. Mazhar Müftü ve öteki
hâkimler, „Sen karıĢma, bu bizim iĢimizdir.‟ dediler. Ben de savcılığımı ileri
sürdüm, aramızda münâkaĢa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece
mahkeme iptal oldu. Ben ve onlar birer Ģifre ile durumu Ankara‟ya bildirdik.
Bir hafta sonra Ģu telgrafı aldım:
¥
Aykırı Doğrular: Türkçe Bilmeyen Kürt‟e Ġdam Kararı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAM-KARARI.html, En Son
EriĢim Târihi: 22.06.2016.
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“Ahmet Süreyyâ Bey,
Diyarbekir Ġstiklâl Mahkemesi BaĢsavcısı,
Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir.
Hâkim arkadaĢ-larınla anlaĢ... Gözlerinden öperim.
BaĢvekil Ġsmet Ġnönü10.”

ġimdi de belki “Bu kadar mı diyeceksiniz?” Öyle mi?
Hele bir bakalım!
ĠĢte, bir tâne daha, size:
Atatürk, “Ben varken, sizler emirleri nasıl olur da Yurt
dıĢındakilerden alırsınız?” diyerek, Mason Locaları‟nı kapatmıĢtır.
Bizim Ġnönü‟müz (!) de, bir rivâyette Atatürk‟ü zehirletip168 ondan
kurtulduktan sonra, müsâdere edilen mallarını geri vererek, Mason
Locaları‟nı tekrar açmıĢtır.
Böylece, dıĢarıdan emir alma dönemi, tâ CumhurbaĢkanı Tayyip
Erdoğan‟a kadar yeniden baĢlamıĢtır. Öyle ki, Türkiye‟yi Amerikan Yarı
Sömürgesi yaptığını bizzat kendisi söylemiĢtir169. Fakat Halkımızla ve onun
istek arzû ve hizmetleriyle ilgili hiçbir yapmadığını bildiği için de,
hempalarına, “Kimse iĢitmesin, Millet sizin düĢmanınzdır170“ diyerek,
ideallerinin pekiĢtirilmesini ihmal etmemiĢtir.

Yediler, Ġ., Ayrılık Tohumlarını Kim Attı? Zaman G., 19 Kasım 1991.
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
169
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
170
Dünyâ gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html, En Son EriĢim
Târihi: 29.06.2016.
10

168
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(Diğer bir taĢeron) CumhurbaĢkanımız bu zat idi…

Milletimize karĢı tutumlarını tâ 1960‟lı yıllardan beri çok iyi bildiğim
için, teslîmiyetin bu derecesi beni ancak tiksindiriyor desem, yalan olmaz.
Mason Localarının Açılması
Görüldüğü gibi, dinî konularda gerek târih ve gerek mütâlâ cinsinden
olan, her türlü makâle, bent, fıkra ve yayınların yasaklanmasına karĢı,
uluslararası tarikatların serbestliğine dikkat edilmelidir! Meselâ, Hikmet
Tanyu‟nun, “Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler” adlı eserinin 2.cildinin
706. sayfasında bildirildiğine göre, Atatürk tarafında kapatılan, Mason
localarının 1948 yılında tekrar serbest bırakıldığı yazılıdır:
“Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanı olduğu zaman locaların tekrar
kurulmasına ve teĢkilatlanmasına izin verilmiĢ, hattâ eski malları tekrar iâde
edilmiĢtir. Hâlbuki aynı iĢlem, Türkocağı‟na hiç bir zaman yapılmamıĢtır.
Masonlar, 1948‟de TepebaĢı‟ndaki binâsında Türk Mason Derneği adıyla
yeniden faaliyete baĢlamıĢtır171“.

171

Ġsmet Ġnönü, Din ve Masonluk; Anonim, Zaman G., 19.03.1991.
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Vergiden de muaf tutulan Mason dernekleri, günümüzdeki bu fetret
döneminde, târihlerinin, Ģimdilik, görüldüğü kadarıyla, en rahat dönemlerini
sürdürmekte ve Atatürkçülüğü (!) de kimseye bırakmamaktadırlar.
Ġnönü Zihniyeti, Halkımızı, Ġslâm Dini gibi, kendi temel haklarından
mahrum ederken172, kökü yurtdıĢında bulunan, masonluk gibi, oluĢumlara
hep destek olmuĢtur. Bütün bunların hepsi, Millet için aslında birer zulüm
örnekleridir.
Câhillikler ve Asıl Gerçekler
Bizler, fikrî tartıĢma (fikir-alıĢ veriĢi) yapıyoruz. Gerçekler, samîmi
bir Ģekilde, ilmî ve bilimsel olarak yapılan, fikrî tartıĢmalardan doğar… Bu
tartıĢmalardan ben de çok Ģeyler öğreniyorum… Öğrenmenin sonu var mı?
AnlaĢmazlıkların büyük bir sebebi de, insanların birbirlerini zor
anlayacak duruma gelmelerindendir. Dilimiz173 de gitti, gidiyor174, zâten…
Doğruluk, dürüstlük, bilgi ya da Kültür ne âlemde?
En büyük Meclisimiz‟deki bir milletvekili bile, yalanı „peynir-ekmek‟
gibi harcarsa, örneğin, „siyâset ne, politika ne ya da eğitim ne, terbiye ne,
tahsil ne?‟ sorularının ve bunların doğru cevaplarının farklarından dahî
habersiz bulunuyorsa, Türkiyemiz ancak bu kadar nemalanabiliyor, iĢte…

172
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http
%3A%2F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2FCUM%25C3%259BR%25C4%25B0YET%2520D%25C3%25
96NEM%25C4%25B0NDE%2520%2520NERDEN%2520NEREYE....doc&ei=3ds9UoLEDsTKtQbI7oDAAQ&usg=
AFQjCNGiHVrBjWfOgD-smjkf9b_Sb8ZEeA&sig2=iRVwEf5oUHhU9MOu1YGB6w&bvm=bv.52434380,d.Yms, En
Son EriĢim Târihi: 21.09.2013.
173
Temiz, M. Türkçemiz, DüĢmanlarımız Ve AĢağılık Duygusu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLAR
IMIZ%20VE%20A%C5%9EA%C4%9EILIK%20DUYGUSU.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/T%C3%9CRK%C3%87EM%C4%B0Z,%20D%C3%9C%C5%9EMANLAR
IMIZ%20VE%20A%C5%9EA%C4%9EILIK%20DUYGUSU.doc, En Son EriĢim Târihi, 23.04.2014.
174
“Pass” Ha! Bu Asîl Millet‟in KarĢısında Türkçe Güzelim „Geç‟ Kelimesi Varken „Pass‟ Demeye
Sıkılmıyor musunuz? “Bir Dakika! Bir Dakika!” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PASS%20HA!..%20Bu%20Asîl%20Millet‟in%20KarĢısında%20Türkçe%20Güzelim%20
„Geç‟%20Kelimesi%20Varken%20„Pass‟%20Demeye%20Sıkılmıyor%20musunuz.pdf
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Yukarıda adı geçen, Site‟nin yukarıdaki sorulu yorumunda, benim
fikirlerine yorum yapmıĢ olduğum, kiĢi de ayrıca methedilmektedir.
Edilebilir… YapmıĢ olduğum yorumumu yukarıda gördünüz, bir Ģey mi
dedik? Bendenizin, Ģahıslarla bir sıkıntım yok, çünkü bütün insanları
seviyorum.
Ha! ġunu da söylemek gerekiyor, burada:
Bendeniz, yıllarca geçirdiğim tecrübelerimi değerlendirerek 175 ve
ayrıca, 1970‟li yıllardan beri yaptığım incelemelerimin sonunda, vardığım
kesin sonuca göre, Vatan ve Milletimiz‟in, „Muasır Medeniyetler
Seviyesi‟ne‟, yalnızca Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusundaki çalıĢmalarla
varabileceğine, hattâ bununla onu bile geçeceğine, en nihâyet artık 20-30
yıldan beri, kesin olarak inanmıĢ bulunuyorum… En baĢtaki amacım,
insanlarımız arasındaki „Ģu sert ve aĢırı kutuplaĢmada‟, karınca kararınca,
yumuĢatıcı bir katkımın olmasıdır.
ĠĢte bu nedenle her ne eleĢtiri yapıyorsam, yalnızca doğruları ya da
gerçekleri hedefleyerek, sırf fikir plânında kalıyorum. EleĢtirilerimin içinde
lehlerinde olabilecek fikirlerin olmadığı durumlar varsa, iĢte o zamanlar,
Ġslâmî Ġstikâmet‟in de bir emir ve gereği olduğu için, mümkün mertebe, parti
ve Ģahıs isimlerini zikretmemekte ısrarlı olmayı tercih ediyorum.
Birlik ve berâberliğimizin kuvvetlendirilmesi için, çok çalıĢma
metotları olabilir. Benim seçmiĢ olduğum yöntem, Elektromanyetik Alanlar
Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda yıllarca öğretim üyeliği yapmıĢ,
emekli bir bilim adamı olarak, daha çok gerçekleri araĢtırma
alıĢkanlığımdan dolayı olsa gerektir ki, hep gerçek ve doğruları araĢtırıp,
zıtlarının zarârını ve yıpratıcılığını gösterek, onları yaymaya iliĢkin bir
çalıĢmaya dayanmaktadır.
Çocukluğumuzda yaylalarda, toprağa çakılı bir direk etrâfında dönen,
çıkrığa binerdik… Bu, iki kiĢinin bindiği tahtaravalli gibi, bir Ģeydir.
KiĢilerden birinin ayakları yere basarken, diğeri havaya kalkar. Sonra
pozisyon değiĢir, havadaki aĢağı iner, aĢağıdaki yukarı yükselir.
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Dikkat edilirse, burada kiĢilerin pozisyonları, hep birbirinin zıddı
durumundadır. Gerçekler (Hak-Doğru) ve gerçekdıĢılıklar (Bâtıl-YanlıĢ) da,
iĢte böyle birbirine zıt duran, iki durum gibidir. Bu bir kânundur, aslında...
Bir toplumda, gerçekler (doğrular) yükselirse, tıpkı çıkrıktaki zıt durumlarda
olduğu gibi, gerçekdıĢılıklar (yanlıĢlar) azalır, bu sefer toplumda huzur artar.
Hayâtımızda hiçbir kere, Kendi Öz Kültürümüz ya da Ġslâm olan
Dinimiz, doğru-dürüst öğretilmemiĢ nesiller olarak, her birimiz, Ġnönü‟nün
bu Tahribat Ve Tahrifatı nedeniyle, yarım birer insan olarak yetiĢtirildik. Ne
zaman ki, üniversitenin ilk yıllarında, Atatürkçü geçinenler tarafından, bana
revâ görülen, bir zulüm sâyesinde176, Allah‟a (CC) hamt olsun ki, gözüm
„faltaĢı‟ gibi açılıvermesin mi?
ĠĢte o günlerden beri, akademik çalıĢmalarımla paralel yürüttüğüm,
özel inceleme ve çalıĢmalarımda bir de ne göreyim! Ġnönü‟nün Milletimize
dayatmıĢ olduğu, dar ve bâtıl fikir dünyâsı karĢısında, Matematiğin aksiyon
ve teoremlerinin ince sırlarının dahî kaynağı olduğu, bir Hak Deryâsı ile karĢı
karĢıya olduğumu, bunca gayretlerimin bir sonucu olarak, artık görmüĢ
bulunuyorum.
Hemen Ģunu belirteyim ki, benim gibi, câhillik yıllarını yaĢayıp, onun
içinde uzun bir süre bocalayıp kaldıktan sonra da ardından, öyle ya da böyle
bir Ģekilde, hak (doğru) yolun farkına vararak, gerçekleri araĢtırıp
bulamayanların, aradaki farkı anlayıp, onun bilincinde olmaları mümkün
müdür?
Bunun mümkün olamamasının bilimsel açıklamasının, böyle kiĢilerin
karĢılaĢtırma imkânlarının olamaması olduğunu, her hâlde takdir edersiniz,
değil mi? Bir de buna, “Ġnsan, bilmediklerinin düĢmanıdır” atasözünü de
eklerseniz, iĢin mâhiyeti daha da kolay olarak ortaya çıkar!
Tam bu noktada bütün bu açıklamaların, “Hiç bilenlerle bilmeyenler
bir olur mu?177“ âyetinin bir yorumu olduğunu da, ayrıca, çağrıĢtırmıĢ
olmuyor muyuz, sizce de?
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014
(http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm).
177
Zumer Sûresi, âyet 9.
176
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Meğer ben de, bu âyetin sırrına iliĢkin olarak, Yunus ile aynı aĢkın
bir eri olduğumu, o anda anlar anlamaz, onun, Web sayfamın baĢına da
kondurmuĢ olduğum178, “Ballar balını buldum / Kovanım yağma olsun”
beytini, Ģimdi gerçekliğe kavuĢmamın, bir niĢânesi olarak kabul etmiĢ
bulunmamdan daha mâkul ne olabilir?

http://www.hacamatanadolu.com/sayfa.php?sayfa=20&/

178

http://mtemiz.com/bilim/SĠTE%20VE%20SAYFA%20TANITIMI.pdf
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Ġçimizi Yakan „Ama‟lar
Ama hâlâ içimdeki acı sönmüĢ değil! Günler geçtikçe daha da artıyor
bile!
Çünkü Ģu anda bile, gözümde pırlantalar gibi parlayıp duran, o Orta
Öğretim‟deki mâsum bakıĢlı arkadaĢlarımdan baĢka, milyonlarca
insanımızın her birinin, benim gibi, bir Zulüm Ve Dayak179 Nîmeti‟yle
karĢılaĢarak, gözlerini açma Ģansı olacağını, ne yazık ki, herkes için
düĢünmek mümkün mü!

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

179
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu zulüm ve dayağa180 bir nîmet demem, sizi ĢaĢırtmasın!
Evet, doğru söylüyorum! Ne yazdığımdan eminim, Çünkü!
Bu Zulüm Ve Dayak benim için, gerçek yolu araĢtırma fikrini veren,
ilk kıvılcımdır da, ondan… Bu da, „Olabilir ki siz, bir Ģeyden hoĢlanmazsınız;
oysaki o sizin için bir hayırdır...181„ âyetinin bir sırrıdır182, tıpkı Yvanne
Ridley‟in hidâyete gelmesindeki olayda olduğu gibi183…
Sözün Kısası
Onun için sözün kısasına gelelim:
Bir an önce, „bağcıyı dövmekten‟ vazgeçip, „üzüm toplamaya‟, samîmi
olarak niyet etmeliyiz!
Senaryodaki bilgisiz öğrencilerin veyâ beceriksiz Matemetik
hocalarının, iĢlemlerde hatâ yapan ya da ölçülere uymayan, iĢadamı, bilim
adamı veyâ mühendislerin, noksan, hatâlı, verimsiz, ilkel iĢlerine bakarak,
bizzat Matematik Bilimi‟nin çağdıĢı olduğundan söz etmek, ne derece akıl
kârıdır?
Hele Ģimdi bu senayonun, yukarıdaki kaynaklarda anlatıldığı gibi,
geçmiĢte gerçekten Ġnönü ve Hempaları tarafından, Ġslâm için uygulandığı
düĢünülürse:

180
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
181
Bakara Sûresi, âyet 216.
182
Temiz, M., Hayır Veyâ ġer, ġer Veyâ Hayrın Perde Arkası (Hikmeti), O Allah ki ġerden Hayır,
Hayırdan ġer Çıkarıyor…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR%20VEYÂ%20ġER,%20ġER%20VEYÂ%20HAYRIN%20PERDE%20ARKASI
%20(HĠKMETĠ).doc, En Son EriĢim Târihi: 31.07.2013, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
183
Temiz, M., Taliban‟a Esir DüĢen Yvanne Ridley Neden Müslüman Oldu?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Talibana%20Esir%20düĢen%20Yvonne%20Ridley.doc, En Son EriĢim Târihi,
05.05.2014.
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O zaman, hem insanlarımızdaki mânevî Tahribat Ve Tahrifat‟ın
derecesinin (düzeyinin) biraz daha yakından anlaĢılmasının mümkün olacağı
görülür; hem de „Neden Ġnönü bir tek?” sorusunun çağrıĢtırdığı gibi,
Ġnönü‟nün tek olmadığı, tersine, bu organize edilmiĢ mânevî Tahribat Ve
Tahrifat yapılması için, onun, mükemmel hazırlanmıĢ, bir taĢeron
kadrosunun bulunduğu da, daha kolay anlaĢılır; Ġnönü‟nün, mânevî Tahribat
Ve Tahrifatı‟nın günümüzdeki en verimli sonuçlarından biri olarak,
Türkiyemizi iĢgal etme çılgınlığına giriĢmiĢ bulunan, Paralel Yapı gibi…
ġimdi özetlemek gerekirse:
- Ġslâm‟dan ve Kültürel değerlerimizden uzaklaĢmıĢ hâlleriyle,
konuĢmalarından tutunuz da bütün davranıĢ ve tavırlarına kadar her Ģeyi,
dünyevî ve nefsî düĢüncelerine endekslenmiĢ ve bu nedenle, iĢlenmiĢ her bir
günah yüzünden, her hâllerinde bilimsel „negatif dalgaların‟ esiri olmuĢ;
ideolojik, kutuplaĢmıĢ, robotlaĢmıĢ, her bir arkadaĢımızı gördüğümüzde ya
da bu arkadaĢlarımızdan birinin öldüğünü iĢittiğimizde;
- Sırf masonların yaĢam ortamlarını hazırlamak için, Ġnönü‟nün
mânevî tahribatı ve tahrifatı nedeniyle, tâ gençliğimizden bu yana
dağarcıklarında, Ġslâmî ve Kültürel değerlerimizden eser kalmamıĢ ve de
ayrıĢtırılmıĢ veyâ kutuplaĢtırılmıĢ, sağdaki ya da soldaki gençlerimizin
birbirleriyle çarpıĢtırılmasıyla, telef edilen, binlerce gencimizi, her
düĢündüğümüzde;
- “Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebedîyen ezilmesidir”
Ģeklindeki belgeselleĢmiĢ sözleriyle, Kürt DüĢmanlığı‟nın temellerini atması
ve de mâneviyatsızlık boĢluğu içinde bırakıldıkları için, bu mâneviyatsızlık
nedeniyle bugün, kolayca terörist olmuĢ, yüz binlerce Kürt çocuğunun
baĢlarına gelenleri her gördüğümüzde;
- Kendisi tarafından îtiraf edildiği gibi, Türkiyemizi Yarı Amerikan
Sömürgesi yapmasından dolayı184, Memleketimiz‟in hâlâ muasır medeniyet
seviyesine çıkamaması ve güçsüz bırakılmasından dolayı, her fırsatı
doğduğunda, Türkiyemiz‟in karĢısına çıkarılan, her Haçlı Birliği‟ni
gördüğümüzde, bugünkü hayat-memât mücâdelesinde de, hep Haçlı
zihniyetleriyle uğraĢtırıldığımızı düĢündüğümüzde;

184
Ġsmet Ġnönü Amerikan Yarı-Sömürgesi Olduğunu Açıklıyor, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.t2174a.com/?p=3324, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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- Kendi hempalarına söylediği, „Kimse duymasın, Millet
düĢmanınızdır185„ sözüyle, bütün icraatlarının Ģifresini verdiği için, Müslüman
Türk ve Kürt halkının bizzat düĢmanı olduğu kanaatine vardığımızda;

ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz?
Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız?

185
Dünyâ Gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html, En Son EriĢim
Târihi: 29.06.2016.
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- Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât, Edebiyat,
Örf, Âdet ve Gelenekler olarak, bir Milleti meydana getiren, değerler yığını
olduğunu biliyoruz. Ki, Foullie‟nin, “Her büyük milletin bir dehâsı vardır.
Onun birliğini ve kuvvetini teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa
millet mahvolur. Kendini bulur, canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ
ise din ve dildir186.” Ģeklindeki bilimsel görüĢünü de hatırlatarak:

Halkımıza ne zulümler yapmıĢlar, görüyorsunuz ya!

ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek
miyiz? Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize
tanıtmayacak mıyız?

186

BaĢtürk, R, Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul).
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Bu sözün ıĢığı altında, Ġslâmî kıyımdan baĢka, ayrıca Ġnönü
tarafından, Milletimize revâ görülen, geçmiĢimizle iliĢkilerin kesilmesi de
değerlendirildiğinde, bütün bu tahribat ve tahrifatlar sonunda, Milletimizin
Din, Târih, Dil, Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve geleneklerinin hepsinin
yozlaĢtılmıĢ olduğunu da gördüğümüzde, böylece Türkiyemiz‟in Yarı
Amerikan Sömürgesi yapılması îtirâfının vehâmetini, bugün bir kere daha,
anladığımızda;
- Bu menfur plânların uygulanmayıp da, sırf Vatan ve Millet için
çalıĢıldığını düĢündüğümüzde, Dersim katliamları dâhil, yukarıda
bahsedildiği gibi, katledilen, telef edilen binlerce Türk ve Kürt vatandaĢları
ve çocuklarının içlerinden, muasır medeniyet düzeyi yarıĢında, kim bilir ne
büyük Devlet Adamlarımızın çıkarak, Türkiye‟mizi nasıl bir Birinci Sınıf
Devlet hâline getirmiĢ olacaklarını da tahayyül ettiğimizde;
- Vatan ve Milletimiz‟in muasır medeniyet seviyesine çıkarılması
için, canla baĢla çalıĢan, Adnan Menderes ve arkadaĢlarını îdam sehpâsına
götürdüğünü de hesâba kattığımızda;

Ġnönü Zihniyet tarafından asılan rahmetli Menders
ġimdi soruyorum, insanlarımıza bu zülmü yapanları hiç dile getiremeyecek miyiz?
Getirildiğinde, getirilmesini kapatmak isteyenleri Milletimize tanıtmayacak mıyız?
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- En son karĢılaĢmıĢ olduğumuz, Paralel Yapı‟nın maddî ve mânevî
Tahribat Ve Tahrifatı‟nın da, temelde Ġnönü Zihniyeti‟nin temellerini attığı,
Mânevî Tahribat Ve Tahrifat‟ına dayandığı ve ondan beslendiğini de
düĢünerek, Türkiyemiz‟de, Vatan ve Milletimiz‟in uğratılmıĢ olduğu, Dinî,
Ahlâkî, Târihi, Kültürel, Sosyal, Ekonomik, Teknolojik, Bilimsel Ve Îtibârî
kayıplarımızı da üst üste koyduğumuzda;
ve nihâyet:
- Bütün bu icraatlerı sırasında, en yüksek görev ve yetki sâhibi iken,
Atatürk‟ü dahî zehirletmeye teĢebbüs edecek187 kadar, gözü dönmüĢ Ģekilde,
kötü amaçlar taĢıdığını düĢündüğümüzde, bendeniz asıl, “Neden inönü bir
tek?” sorusunun sorulmasına hayret ediyorum, doğrusu!
Sâhi, bu soruyu bana soranlar, kimler?
Bunlar, hiçbir Ģey bilmiyorlar mı, dersiniz? Yoksa bunlar da mı
„Brütüs‟?
1960‟lı yıllarda, yıllarca, ders çalıĢtırmıĢ olduğum, artık bundan sonra
birisi diyeceğim, beni 2 Temmuz 2016‟da saat 20.21‟de birisi aradı, “Ġnönü
hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar”, demesin mi?
Eğer bunlar da, gerçekten „Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını
kaybetmemiĢlerdir!
Yâni bu ĢaĢkınlar, Ģimdi benim açıklamaya çalıĢtığım, asıl
Milletimiz‟in maddî ve mânevî varlığını sürekli olarak zehirleyen, kaynağı
görmeyip de, aslında milyonlarca zehirlenmiĢ, mâsumlukta payları
olabilecek, benim gibi, kurbanlardan mı baĢlamak istiyorlar? Bu ne biçim bir
mantıktır?
Hiç, böyle bir mantık olur mu?

187
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2016.
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Bunlar akıllarını kullansalar, kendileri gibi, benim gibi, hattâ Orta
Öğretim‟deki bütün pırlanta hocalarımın da Ġnönü Zihniyeti‟nin birer kurbanı
olduklarını hemen anlayacaklardır.

Orta Öğretim‟deki bütün pırlanta hocalarımın 15‟ten fazlası bu
resimde görülmektedir.

ġimdi bu düĢüncesiz arkadaĢlarım, hepimizi mâneviyatsız bırakan
yolu açan, Ġnönü Zihniyeti‟ni bırakarak, örneğin, Orta Öğretim‟deki, bu
pırlanta hocalarımı mı ya da her biri birer kurban olan, akadaĢlarımı mı
eleĢtirmemi istiyorlar? Bu ne mantıksızlık, böyle? Anlayamıyorum, doğrusu!
Doktor, hâkim veyâ mühendis olabilirsin ama aklın dumura uğramıĢ,
mantığın böyle bozuksa, DNA dönüĢümüne uğramıĢ bulunuyorsan, daha
varlığının sebebinden bile haberin yoksa, sükût etmiĢ bir akıl ve bozuk bir
mantıkla, bu kariyerlerin oluĢu neye yarar ki?
Bununla berâber, bu basîretsizlikler sebepsiz de değildir! Bu
tutarsızlıklar, aslında, birer hastalık belirtisinden baĢka bir Ģey değildir… Bu
hastalığın adı da, yine insanlarımızın, maddî ve mânevî boĢluklara
180

sürüklenmelerinin sonunda oluĢan, güncel adıyla ideoloji, bilimsel adı ile ise,
R-Kompleks hastalığı ve DNA dönüĢümüdür.
Ġdeolojik Belirtiler
Ġnönü Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının temel unsuru, dünyâlaĢma ve
dünyâdan kâm alma hedefidir. DünyâlaĢmanın temel unsuru ise, inançsızlığa
dayanır.
Ġnançsızlık, Âhiret kavramının reddidir. Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâm‟ı
yasaklamasındaki esas neden budur. Bu nedenle, Ġnönü ve hempaları, aslında
inanç serbestliği diye, ilk kez Fransa‟da tanımlanan lâikliği, onun kelime
anlamı olan, „inaçsızlık-dinsizlik‟ olarak yorumlayıp uygulamıĢlardır. Ġnönü
Zihniyeti, Batı tarafından taĢeron olarak görevlendirildik-leri için, lâiklik
kılıfı altında, Ġslâm‟ı yasaklayarak ve/ veyâ yasaklatarak, bu hâince görevi
baĢaracaklarını sanmıĢlardır.
Bir Milleti yıkmanın en kolay yolu, o Milleti, kültüründen
uzaklaĢtırmak, ona düĢman etmektir. Bunun da en kolay yolu, o Milleti, en
az, dini ile dilinden uzaklaĢtırmak, kültürüne düĢman etmektir.
ġimdi, Ġnönü Zihniyeti‟ni, bu kıstaslara bakarak, bir kere daha
düĢünelim. Ne görüyoruz?
Bizzat yaĢamıĢ ve / veyâ elde etmiĢ olduğum, tecrübe, inceleme ve
gözlemlerime göre, Ġnönü Zihniyeti mensuplarının rol model hedefleri,
dünyâlaĢmıĢ Batılılardır.
Bunlar, dünyâlaĢmıĢ Batılıların yaĢam tarzları için yanıp tutuĢuyorlar
mı? Evet!
Bunlar, Ġslâm‟a düĢmanlar188 mı? Evet!
Bunlar, Târihimizi redd-i miras etmiĢler mi? Evet!
Bunlar nazârında Müslüman mü‟ninler, gerici mi? Evet!
Bunların sevdikleri insanlar yalnızca Batılıları mı? Evet!

Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Fakat içinde bulunduğumuz Ģu 21. Yüzyıl‟da, Cumhûriyetimiz‟in
Yükselme Dönemi‟ne girdiği, Yeni Türkiye‟nin asıl Gerici Ve Yobazları189 bu
Zihniyet mi? Evet!
Bu kadarı yetiyor, zâten! Gerisini daha uzatmaya gerek yok! Evet,
doğru!
Ġnsanın beyin fonksiyonları ile DNA yapıları, hem inanıĢ ve hem de
yaĢam ve çevresel etkinliklere göre, bilimsel olarak, yeniden Ģekillenir.
Doğal yaratılıĢın dıĢındaki bu yeni Ģekillenmelere bilim, hastalık
tanımını koymuĢtur. Buna göre, Ġnönü Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının,
bireylerinin beyinlerine yerleĢtirmiĢ olduğu, bilimsel hastalığa R-Kompleks
hastalığı190 denmektedir. Bu hastalık daha sonra DNA dönüĢümüne sebep
olur.
Bu hastalığın, hasta olanlardaki, pratik belirtilerine gelince:
- Hasta olan kiĢiler ayrıĢmayı, kutuplaĢmayı hem severler, hem de
teĢvik ederler…
- Hasta olan her bir kiĢi tutum, davranıĢ ve tepkilerini birer patern
durumuna sokarak, onları sloganlaĢtırır…
-Ġlk kez tanıĢtıkları ya da karĢılaĢtıkları bir kimseyi Ģöyle bir
yokladıktan sonra, onun sınıfını belirlerler. Eğer bu kiĢi, kendilerinin kafa
yapısındaysa, kendilerinden sayarak, o kiĢiyi hemen benimserler. Tersi
çıkarsa dıĢlarlar, dıĢta tutarlar…
Bu davranıĢları onlarda, ara renklerin, ara ölçülerin olmadığını, siyah
ve beyaz gibi, yalnızca iki renge sâhip olduklarını gösterir. Beyaz renge
girenleri, sanki „ON-Açık‟, siyah renge girenleri ise, „OFF-kapalı‟ anahtarın
fonksiyonuna benzer olarak, ya kabul ya da ret etmektedirler. Bundan sonra,
kabul ettiklerinden hep kendi davranıĢlarını beğenmelerini, „halk tâbiriyle‟,
kendilerine hep „yağcılık yapılmasını‟ beklerler. Eğer bunlara uymayan
çıkarsa, muhtemeldir ki o kiĢi, yakın zamanda dıĢlanacaktır.
Temiz, M., Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA https://www.facebook.com/notes/tuncayerciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yanadam-ve-da/10156796098050201/ YA DA http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--rkompleksi/Blog/?BlogNo=533053, En Son EriĢim Târihi: 19.07.2016.
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- Bunlar eleĢtirilmekten, tenkit edilmekten hoĢlanmazlar.
- Ülkemizde toplumumuzun kesimleri arasında, birbirlerine Mahalle
Baskısı uygulayan kesimlerin baĢında, bu zihniyet gelmektedir.
- Bu zihniyet mensupları, bizzat yaĢayamadıkları, uyamadıkları ya da
uygulayamadıkları, örneğin, „insan hakları‟ ya da özgürlük gibi, Evrensel
kavram veyâ gerçekleri ya da seçilen ve / veyâ kendi durumlarına ya da
amaçlarına uygun düĢen, bâzı vicdânî durumlarla; fakirlik, yoksulluk gibi bir
kısım insanlar için kaçınılamaz durumları sloganlaĢtırmakta ve / veyâ
istismar etmekte o kadar çok usta olmuĢlardır ki!
Ġnsan, böyle bir durumla karĢılaĢtığında, ĢaĢırıp kalıyor…
Atatürkçülükleri de, bilimsel açıdan, yalnızca bu istismar hastalığı içine
girmektedir191. Siz de inceleyiniz, göreceksiniz ki, samîmi Atatürkçülük de,
örneğin Menderes gibi, yalnızca Ġnönü Zihniyeti dıĢında olanlarda
bulunmaktadır.
Meselâ özgürlük için olan, samîmiyetsizliklerine bir örnek vermek
gerekirse, burada aklıma gelen birisini hemen aktarabilirim:
Bunların dünyâlaĢma hedeflerinin esaslarından olan, özgürlük
kavramını da, her an birbirlerinin Mahalle Baskısı altında oldukları için,
yalnızca kendi nefsî istekleri için algıladıklarından dolayı, bu kavramı
kullanan baĢkalarına aslâ tahammül edemezler; tıpkı benim, Ġnönü hakkında
belgelere dayalı olarak, araĢtırma yapıp yayınlama hakkımı kullanmama
tahammül edemeyerek, hemen yukarıda da, bahsedildiği gibi, „Ġnönü
hakkında yazdığın için arkadaĢlar sana kızıyorlar‟ tepkisiyle, beni kendi
paralelleri içinde tutma amaçlı olarak, yapılan îkazda olduğu gibi…
Onların bu tür davranıĢları da, aslında, mâruz bulundukları, o Rkompleks hastalığının ve yaklaĢık 100 trilyon hücredeki DNA dönüĢümünün
bir sonucudur. Bu nedenle, bu Zihniyetin tedâvî olmalarını sağlamayı
baĢarabilmek için, açıklamalarımızı sabırla sürdürmek zorundayız…

191
Temiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.docx,
En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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YaĢanan kültür-bazlı çevre enerjisi her bir hücrede bulunan DNA‟nın mevcut
ölçülerini değiĢtir, yaĢanan kültüre dönüĢtürür.

184

R-Komplek Hastalığı
Bizim „Brütüs‟ler yukarıda zikretmiĢ olduğum, “Eğer bunlar da,
gerçekten „Brütüs‟ değillerse, umarım akıllarını kaybetmemiĢlerdir!”
cümlemi de, hastalıklı kafalarıyla, „iĢ olsun kaabilinden konmuĢ‟ bir cümle
zannedeceklerdir, yine…
Böyle olunca da sonuçta, bilimsel belgesel gerçekler hakkında bu
kadar dil döktükten sonra, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker192„ Ġlâhî
Kânunu gereğince, en azından, „bir çuval incir ümidim suya düĢmesin!‟ diye,
o cümlenin de, yine Ģu anda, bilimsel sonuçlarına değinmeden
geçemeyeceğimi anladığım için, Ģimdi sözü zorunlu olarak, biraz daha,
uzatma ihtiyâcı hissetmiĢ bulunuyorum.
Tam bu noktada, “Akıl hastası olarak, akıl hastânelerine düĢenler,
yalnızca akıllarını kaybedenlerdir. Hâlbuki dıĢarısı, akıllarından baĢka her
Ģeylerini kaybetmiĢ milyonlarca ideoloji kurbanları ile doludur.” sözü aklıma
geldi.
Bu noktada, yine beni yeni bir korku daha basmasın mı?
Çünkü bir ideoloji kurbanının bu sözümü de, „bâzı ideoloji
kurbanlarının iddiâ ettikleri gibi, akılsız değilmiĢim, aklım varmıĢ ya da her
Ģeyi akıl süzgecinden geçiriyorum, iĢte…‟ diyerek, kendi lehlerine
yorumlamasının yüzdesi o kadar fazla ki! Onun için bu korkudan da emin
olmam gerekiyor, yine burada da! Bu yüzden bu hususta tekrar, konuyu
ayrıca tekrar uzatacak gibi, yeni bir durum daha doğmuĢ bulunuyor hâliyle,
Ģimdi tekrar, benim için…
Çünkü her Ģeyi kaybolmuĢ, bir ideoloji kurbanı demek, Canan
Karatay Hoca‟nın dediği gibi, kurbanın aklının her hususta, fonksiyonsuz
kapalı bir Ģemsiye durumunda olması demektir. Canan Hoca, faal ve iĢlevsel
fonksiyonlarını normal bir Ģekilde yapan bir aklı, açık bir Ģemsiyeye

Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015, http://mtemiz.com
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benzetmektedir. Bunu biraz daha açarsak, ideolojik bir kiĢinin durumunu
biraz daha iyi kavrayabiliriz:

Adamlar târihî belgelerimize bile tahammül edememiĢler, görüyorsunuz…

Akılları dumura uğrayarak kısa devre olmuĢ ve fonksiyonsuz kalmıĢ
olan, ideolojik kiĢiler, ellerinde kapalı Ģemsiyeler bulunan, insanlar
gibidirler. Aklı, fonksiyonsuz kalmıĢ olan bir kiĢi ya da elinde kapalı bir
Ģemsiye tutan bir kiĢi için, bilimsel açıdan, akıl veyâ Ģemsiyeye iliĢkin
olarak, varlık-yokluk testi uygulandığında, bilimsel test sonuçları, bu
kiĢilerde, sırasıyla, fonksiyonsuz akıl veyâ kapalı duran Ģemsiyeye iliĢkin
olarak, „mevcûttur‟ sonucunu verir. Ama bu sonuçlar, aklın ya da
Ģemsiyenin, bilimsel olarak fonksiyonunu yerine getireceği hakkında, bir
bilgi veremez.
Bu açıdan bakıldığında, akılları dumura uğrayarak kısa devre olmuĢ
ve fonksiyonsuz kalmıĢ olan, ideolojik kiĢilerin durumları, aynen, ellerinde
kapalı Ģemsiyeler bulunduğu hâlde, yağmurlu havalarda ıslanmaktan
kurtulamayan, sırılsıklam ıslanan, insanlar gibidir. Bunun teknolojik deyimi,
aklın kısa devre edilerek, iĢlevsiz bir duruma sokulmasıdır.
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Nasıl mı, kısadevre?
„Nasılını‟, elbette, bilimsel açıdan, biraz daha detaylı anlatmak
zorundayız, Ģimdi!
Önce, Rahmetli Ayhan Songar‟ın bir eserinde geçen, Rusların Ģöyle
bir araĢtırmasından bahsetmek istiyorum:
“Ġnsan beynindeki hücreler, yaĢlandıkça yavaĢ yavaĢ azalmakta,
düĢünce kapasitesi ve zekâ da törpülenmektedir. 80 yaĢına gelen insanın
zekâsı, 12 yaĢındaki bir çocuğun zekâ seviyesine düĢmektedir.”
“Ancak bu beyin hücreleri, aralarında bir takım bağlantılar
yapmaktadırlar. Bir hücre en az on, en fazla binlerce hücreyle iliĢki
kurabilmektedir. Bu, insan beyninin düĢünme gibi aktif faâliyetlerine
bağlıdır. Dolayısıyla bu bağlantılar, insana tercih ve düĢünce çeĢitliliği
sağlamaktadır. Rusların araĢtırmasına göre, eğer insan, zihnini sürekli
olarak yeni durumlarla karĢılaĢtırıp çalıĢtırmazsa, zamanla kullanılmayan
yollar dumura uğramakta ve böylece beyinde organik bir tahrîbât ortaya
çıkmakta, düĢünce kâbiliyeti azalmakta ve insan bunamaktadır.”
Elbetteki, nöron hücrelerinin pasif bırakılmasıyla olacaktır, akılların
dumura uğratılarak devre dıĢı bırakılması…
Peki, „pasif bırakmanın yöntemi nedir?‟ diye, sormayacak mısınız?
Zihnin, sürekli olarak, yeni durumlarla karĢılaĢıp, nöron hücrelerinin
yeni bağlantılar kurmasının kısa târifinin, düĢünme fonksiyonun
geliĢtirilmesi olduğu, unutulmamalıdır! BaĢka bir ifâdeyle, bir insan ne
kadar çok düĢünürse, nöron hücreleri çevreyle dandirit bağlantıları
geliĢtirerek, o kadar çok iliĢki kurar.
Bu münâsebetle anti parantez olarak, Ģu soruyu sorarak, düĢünmenin
fazîleti hakkındaki önemli bir kapıyı da, yeri gelmiĢken, aralamıĢ olalım:
Ġslâm‟da insanlara hizmet yolunda olumlu konulardaki düĢünmenin ne büyük
bir nâfile îbadet olduğunu hiç biliyor muydunuz?
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Günümüzde, nöron hücrelerinin pasif bırakılmasının yol açmıĢ
olduğu hastalığı bilim adamları bulup, adını da, R-Komplek Hastalığı olarak,
artık koymuĢ bulunmaktadırlar. R-Kompleks, Sürüngen Beyin Bölgesi
demektir. Fonksiyonel olarak ise, R-Kompleks demek, kitle veyâ grupların
beyinlerindeki “ilkel içgüdüleri uyararak mantıklı düĢünmeyi baskılamak”
demektir.

Nereden nereye gelmiĢiz? Meğer Dünyâ çok çabuk dönüyormuĢ!

188

Bilim adamları, Allah‟tan (CC) baĢkasına kulluğu kabul ederek,
akıllarını onlara teslim edenlerin, onların kültürlerini benimseyerek, akıllarını
pasif duruma getirip, temelliği seçenlere vermiĢ olduğu cezânın adını, iĢte,
yukarıda bahsedildiği gibi, bulup vermiĢlerdir.
ĠĢte, görüyorsunuz, bu Ģuursuzlukları nedeniyle, Allâhü Teâlâ onları,
„ilkel içgüdülerini‟ teslim ettikleri düĢmanlarımızın, bu Ģekilde, kontrol etme
zilletine düĢürmektedir.
Güncel anlamda,”ilkel içgüdüler‟ sözünden ne anlıyorsunuz?
Bu sorunun cevâbını, konumuzun asıl ana fikrinin anlaĢılması için,
biraz açmak gerekiyor:
Bir Müslüman mü‟mine göre en mantıklı düĢünme, Ġslâmî Ġstikâmet
doğrultusunda geliĢen düĢünmedir. En ilkel görüĢler ise, Ġslâm, Ġslâmî ve
Kültürümüz dıĢındaki görüĢlerdir.

Yalan yok… Bu tür resimleri görüp okuyunca sevinemeyen ya da sevinen
Ġnönü Zihniyeti‟ndeki kiĢileri bilme ve tanıma merâkım birden artmaktadır…

YaklaĢık 1300 yıllarından sonra, özellikle Batı destekli yoğun kafa
yıkamalar sonunda, Müslüman olmayan Batılılara, genel olarak da,
Memleketimiz‟deki Ġnönü Zihniyeti‟ne göre, “ilkel içgüdüler‟ sözünden,
Ġslâm, Ġslâmî Ġstikâmet ve Kültürümüz anlaĢılmaktadır.
Konumuz açısından toparlamak gerekirse, Türkiyemiz‟de Ġslâm,
Ġslâmî Ġstikâmet veyâ Kültürümüz anıldığında, Ġnönü Zihniyetililerin
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kafalarına, genel olarak kafa yıkamalarla, ilkel olduğu biçimde yerleĢtirilmiĢ
olan, bu değerlerimiz, R-Komplek Hastalığı nedeniyle, bu zihniyetin
kafasındaki bütün nöron hücrelerini, ister istemez, pasif duruma
düĢürmektedir.
ġimdi, örneğin düĢününüz, doktor olmuĢ ama aklının durduğunun,
hasta olduğunun farkında değil… Üstelik anlatılanları da anlamıyor… Neye
yarar ki!

Yalan yok… Bu resimleri görüp okuyunca sevinemeyen ya da sevinen Ġnönü
Zihniyeti‟ndeki kiĢileri bilme ve tanıma merâkım birden artmaktadır…

Batılıların En BaĢarılı Projesi
Bu bilimsel gerçekten hareket ederek Batılılar, önce kitle veyâ
grupların kafalarındaki düĢünce yapılarını istedikleri yönde değiĢtirip, ondan
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sonra da bu kitle veyâ grupların beyinlerindeki, “içgüdüleri uyararak
mantıklı düĢünmeyi baskılamaktadırlar. Bu tür yönetme metoduna „RKompleks ile yönetmek‟ adı verilmiĢtir. GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ
olduğumuz, Yeni Dünyâ Düzeni‟nin temel felsefesinde de bu yönetim tarzı
yatmaktaydı…

Yalan yok… Bu resimleri görüp okuyunca sevinemeyen ya da sevinen Ġnönü
Zihniyeti‟ndeki kiĢileri bilme ve tanıma merâkım birden artmaktadır…

191

Öyle ki, ERDOĞAN‟la birlikte, ihtilâl yapma / yaptırma imkânlarını
da kaybeden Batılıların, Yeni Dünyâ Düzeni de epey yara almıĢa benziyor,
böylece bugün... Bu bir rekor sayılır...
Bakalım, Cumhûriyet Dönemi‟nin bu en anlamlı rekoru, bundan
sonra, tekrar kırılabilecek mi?

Resimde görüldüğü gibi, Ġnönü Zihniyeti tarafından, Batılı emperyalistler karĢısında
rezil bir duruma düĢürülmüĢ olan Müslümanların, bugün yeniden dirilip, silkinip
tekrar ayağa kalkmasıyla, bâtıl üzerine kurulu tüm Batılı devletlerin tepetakla
olacakları günlerin baĢlamıĢ bulunduğu anları yaĢıyoruz, bu sıralarda…

Ġnönü Zihniyeti, Batılıların son yüzyılda biz Türklere uyguladıkları,
en önemli yönetim projelerinden birisidir. Cumhûriyet kurulduktan sonraki
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dönemlerde, Bu Proje‟nin geleceği ve gelecekte uygulanabilirliği konusunda,
Batılıları en çok hayal kırıklığına uğratan, Yönetici ve / veyâ
CumhurbaĢkanı ise, Ġslâmî Ġstikâmeti kendisine, en kararlı bir Ģekilde,
referans seçtiğini açıkça ve cesurca belli eden, onu Ģecaatle193 uygulamaya
gayret gösteren, Ģimdilik, Recep Tayyip ERDOĞAN olmuĢtur.
Batılıların, Milletimiz‟in aleyhine olgunlaĢtırdıkları, En BaĢarılı
Projesi Ġnönü Zihniyeti‟dir. Ġnönü Zihniyeti‟nin En Hâin Ürünü ise, HaĢhâĢî
de denilen, içimizdeki Palalel Yapı‟dır.
Çünkü Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle, insanların yıllarca boĢ
kalmıĢ kafaları, Batılılar tarafından safsatalarla doldurulmuĢtur. Batılılar bu
câhilleĢtirme iĢini, organize ettikleri, günümüzdeki HaĢhaĢîler, IġĠD ve
Bokoharam gibi, yüzlerce yeraltı örgütleri vâsıtasıyla, her zaman, iĢtahla ve
harâretle yürütmektedirler. Ġslâmî görünümlü olan ama Ġslâm‟ı sıfırlamak
üzerine tasarlanmıĢ olan, bu örgütlerin içinde öyleleri vardı ki, Müslüman ve
Milletimiz bunları, çok yakın zamanlara kadar, hep kendinden sayma
tuzağına düĢürülmüĢtür.
Ġnönü‟yü Ġslâm düĢmanlığına hazırlayanlar da, yine Ġslâm‟ın, çağ dıĢı
Ģeklinde, kafalara yerleĢtirilmesini baĢarmıĢ olan Batılılardır. Bugün, Ġnönü
Zihniyeti‟nin Batı ile paralel davranmasından, bunu hâlâ anlayamıyor
muyuz?
Batılıların, Milletimiz‟in aleyhine olgunlaĢtırdıkları, En BaĢarılı
Projesi Ġnönü Zihniyeti‟dir. Ġnönü Zihniyeti‟nin En Hâin Ürünü ise, HaĢhâĢî
de denilen, içimizdeki Palalel Yapı‟dır.
Palalel Yapı‟nın hâinlikleri, Devletimizi emperyalistlerin emirlerine
amâde kılmak için, 15 Haziran 2016 târihinde kalkıĢtıkları, darbe teĢebbüsü
ile yüzde yüz belgelenmiĢ bulunuyor.
Bunları hâlâ anlayamıyor muyuz?
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Ģecaatle: SavaĢta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak, üstün değerleri korumaya yönelten
ruhsal yetenek anlamında bir ahlâk terimi. Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/secaat/, En Son EriĢim Târihi: 13.07.2016.
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ĠĢin Temelinde Îmansızlık Varsa…

Bir mü‟min olarak bu “Ģey” gibi, alçakça kelimeleri ağzıma yakıĢtırmam,
elbette mümkün değil!
Ama bilimsel açıdan da bu alçakça söz nedeniyle, o adamı yâni o
„Ģey‟i tasvir edebileceğim kelimeyi bile pek de bulayacağımı zannetmiyorum.
Genel olarak biliyorsunuz ya, bilinmeyene, Ģey dendiği bilindiğine göre,
burada da, „ġey‟de ısrar ediĢimin nedeni, aslında onu tasvir edecek kelime
arayıĢımın içinde olduğumun bir belirtisidir.
Çünkü burada o Ģey, Milletimiz‟in yarıdan çoğuna, öyle bir hakâret etmiĢ ki!
ġaĢırdım kaldım; ancak, „hayret‟ diyebildim, o kadar!
BaĢka bir iĢ de elimden gelmedi! Küfretmek, sövmek, hakâret etmek ve
benzerî aĢağılamalar, Ġslâm‟da, biliyorsunuz, mü‟minin nezâketini de
bozduğu için, haram olduğundan dolayı, bütün yapabildiğim bilimsel
yöntemlerden ibâret kalmıĢ bulunuyor, bilindiği gibi meselâ Matematik‟te
bilinmeyeni bir Ģey veyâ x gibi bir Ģeyle göstermekte olduğu gibi……
Ama burada Ģimdi o „Ģey‟e hitâben diyorum ki, yalnız size, sizin gibi,
câhilliği bilimsel olarak da somutlaĢmıĢ kimselere Ģunu hatırlatayım ki,
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yapmıĢ olduğunuz bu hakârete Milletimiz gerçekten lâyık değilse, ne oluyor,
biliyor musunuz?
Bilimin ispatına göre, bu tür bir söz Evren‟i dolaĢmaya, söylenilenle
eĢleĢmek için onu aramaya baĢlıyor…
EĢleĢecek kendine uygun bir durumla karĢılaĢamazsa, bu söz dönüyor,
dolaĢıyor geliyor ancak sözü söyleyenle eĢleĢiyor…
Bu eĢleĢme, söz sâhibiyle kesin olarak gerçekleĢiyor…
Türk Milleti‟nin her ferdi asîl ve tertemiz olduğuna göre, sizin
söyledikleriniz, bugünkü bilimin sonuçlarına göre, Evren‟de eĢleĢeceğini
bulamayınca, dönüp gelip mutlaka o sözü söyleyenle yâni „Ģey‟le yâni sizinle
eĢleĢecektir.
Ârif ve asîl Milletimiz, söylediklerinizden çok uzak, bunda Ģüphe yok… Aynı
zamanda ârif olduğu için onlardan biri, bilimin cevâbından zımnen de olsa,
haberli olduğu için bunu, “Âileniz çok kalabalıkmıĢ” diyerek kibarca dile de
getirmiĢ, görüyorsunuz.
O zaman, bu pis sözün kiminle eĢleĢecek olduğunu bilmem anlayabildiniz mi?
Günümüzde bilimin ulaĢtığı bir sonuç daha vardır ki, o da Ģudur:
ĠĢin temelinde îmansızlık varsa, o kiĢi için yeni bir bâtıl sayfası oluĢturulmak
üzere, kiĢiye iliĢkin maddî ve mânevî her Ģey, ona göre, kiĢinin DNA‟larında
yeniden düzenlenir / düzenleniyor...

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
Öz‟ler
Bay Albay, hattâ Atatürkçü geçinen
mâsum kiĢi ve arkadaĢlarım, gerçekdıĢı bu iĢkembevî yorumu,
Atatürkçülükle nasıl bağdaĢtırıyorlar, hâlâ orasını tam anlayamadım!
Bu kadar tahsilden sonra, bir de,
Müslüman ve Milliyetçi öğrencileri dıĢlayarak özellikle,
bölücükte ileri gitmiĢ, aĢırı öğrencilere burs vermekle daha çok sesini
duyurmuĢ olan, „Atatürkçü DüĢünce Derneği‟ne, bir ek bilgi için, kursa mı gitsem,
ne yapsam?
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ĠĢin gerçeklik
Ģakası bir tarafa, bu yazıya
baĢlayalıdan beri, aklım durmadan, sessiz
ve derinden, „Bu da mı Atatürkçülük‟ diye, bir soru yağmuru
ile bana öyle bir saldırıyor ki, bundan gerçekten nasıl kurtulacağım, bilemiyorum?
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“ġüphesiz inkâr edip,
insanları Allah yolundan alıkoyanlar,
derin bir sapıklığa düĢmüĢlerdir.”
Nîsâ Sûresi, âyet 167

“Allah‟ın âyetlerini yalanlayandan ve
(insanları) ondan alıkoyup çevirenden daha zâlim kimdir?
Âyetlerimizden alıkoyup çevirenlere, bu „engelleme ve çevirmelerinden‟ dolayı pek
çetin bir azapla karĢılık vereceğiz, En‟am Sûresi, âyet, 157”
“Onlar, Allah‟ın yolundan
men ederler ve onu eğriltmek isterler, Âhiret‟i
de inkâr ederlerdi, Âraf Sûresi, âyet 45”
“Onlar, o kimselerdir ki dünyâ hayâtını
Âhiret‟e tercih ederler, (insanları) Allah‟ın yolundan çevirirler
ve onun eğrilmesini isterler. ĠĢte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 3

“Ġnkâr eden ve (insanları)
Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri de
bozdukları için onlara azap üstüne azap artırdık.”
“Nahl Sûresi, âyet 88
“ġüphesiz ki, inkâr edip,
Allah yolundan saptıran, sonra da kâfir olarak
ölenlere gelince, Allah onları aslâ bağıĢlamayacaktır.”
Muhammed Sûresi, âyet 34

“De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. ġüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur”
Ġsrâ Sûresi, âyet 81”

Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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GiriĢ
Face Book‟ta gezinirken, aĢağıda görüldüğü gibi, “Atatürk bugün
yaĢasaydı bokunu yerdim…” diyenden tutunuz da, „Bizim din kitabımız
Nutuk‟tur‟ diyen tuhaf mahlûklara varıncaya kadar, her tip insana çok sık
rastlamadım demek, mümkün değil…
“Ey, Samsun‟da karaya çıkan ilâh, merhaba…“ diyen, eski
kaĢarlılardan sonra, „bok‟ ile „kutsal kitap‟ yelpâzesi arsında kalan zümre de,
bu günlerde Türkiyemiz‟de yeni türedi, daha ileri çukursal derinliklere
namzet olmak üzere, ne yazık ki…


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

“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab'ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu
https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
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Aslını sorarsanız, bilimsel açıdan birer aĢırılık olan, bunların hepsinin
yanlıĢ tutum ve davranıĢlarını, bendeniz, geçmiĢte öğrencilerime Ģu
cümlelerle özetlemekteydim:
“Bunlar öyle bir zihniyet mensubudurlar ki Atatürk, Ģu anda canlanıp
gelse, eline aldığı sopayla bunları köĢe bucak kovalar… Bunlar da „sen bizim
kafamızdaki (Ģablon) Atatürk değilsin‟ deyip isyan ederler”…
Farabî‟nin dediği gibi, Evren‟de her bir fikir, söz, Ģey ya da olaya
iliĢkin, yalnız birer gerçek vardır da, aslında Ģimdi, onu vurgulamak
istiyorum… Eğer orta ölçülü194 ve akıllı bir kiĢiyseniz, Farabî‟nin bu
fikrinden, siz de gerçeği hemen görebilirsiniz! Eğer aĢırı195 uçlardansanız, o
zaman, vay hayâtımızın hâline!
Ġnönü Zihniyeti Ve
Atatürkçülüğün Ġstismar Edilmesi
ĠĢte, insanları, ölçüsüzlüğe ve dengesizliğe mahkûm ederseniz, olacak
olanlar, böyle sonuçlar veriyor!
En sonunda, bakıyorsunuz, yüzlerce tip ve kaabiliyette veyâ
hârikülâdelikte (!) Atatürk çeĢitinin (!) ortaya çıkmıĢ olduğunu görüyorsunuz.
Öyle ki faraza, ilk kez bu tür Atatürk çeĢitleriyle karĢılaĢan bir kimsenin
kafası, pratik hayatta, ilk kez, bu Atatürklerden (!) hangisiyle uyuĢabileceği
sorusu karĢısında, ister istemez, bocalamaya baĢlar… Zamanla, beyinlerde
194
Temiz, M., Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet), Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20
ÖLÇÜ%20(SÜNNET).docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
195
Temiz, M., Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi‟ne Örnekler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.doc
x, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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meydana gelen, kararsızlıklarla boğuĢmaya baĢlamanın huzursuzlukları ise,
insanların her ânını iĢgal eder, durur, böylece...

https://www.google.com.tr/search?q=se%C3%A7il+b%C4%B1ld%C4%B1rc%C4%B1n,ya
%C5%9Fasayd%C4%B1+bokunu+yerdim,+resim&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2
ahUKEwjX5d7OmYfgAhUnh6YKHSFCDgQQ7Al6BAgAEA8&biw=1366&bih=650

Bir zamanlar, “Ġnsan Boku” Yeme Dönemini de mi BaĢlatacaklar?196“ diye
sormuĢtum ya!
ĠĢte bok düĢkünü olan bir de kızımız var, Ģimdi… Ama „bok dediğin
lânetayn olmamalı, meĢhur olmalı, meĢhur kokmalı (!)…‟ diye bir seçim
yapmıĢ, herhâlde bu kızımız… Bu kızımız, böyle bir sınırlama getirmiĢ,
Ģimdilik, bu iĢe… Bu yolla meĢhur olan kızımız, basit bir sözle meĢhur
olmak isteyenlere de “güzel mi desem, meĢhur mu desem, yoksa rezil mi

Temiz, M., “Ġnsan Boku” Yeme Dönemini De mi BaĢlatacaklar? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/“ĠNSAN%20BOKU”%20YEME%20DÖNEMĠNĠ%20DE%20MĠ%20BAġLATACAKLA
R.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/“ĠNSAN%20BOKU”%20YEME%20DÖNEMĠNĠ%20DE%20MĠ%20BAġLATACAKLA
R.pdf, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
196
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desem”, nümûne bir bokçu örnek, iĢte... Onlar böylece meĢhur olurlarken,
bize de bu tercihlerin fayda ve zararlarını duyurmak düĢüyor…

https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&ei=NRpKXLgE83WsAGj5zQBg&q=gamze+akku%C5%9F%2C+bizim+i%C3%A7in+tek+kitap+NUTUK&oq=gamz
e+akku%C5%9F%2C+bizim+i%C3%A7in+tek+kitap+NUTUK&gs_l=img.3...8541.15418..
16475...0.0..0.265.1658.0j12j1......0....1..gws-wizimg.m5JmXRS8pdk#imgrc=v1qi364fo1YRzM:&spf=1548360302128

Tekrar etmek gerekir ki, iĢin gerçek ölçüsü iĢte böyle kaybolunca, onu
seven de sevmeyen de; bir baĢkasından korkan da, korkmayan da veyâ bir
baĢkasına hınç duyan da, duymayan da; ahlâklı görünen de görünmeyen de,
ortalıkta hep heykel gibi duruyor.
Ve de suçlusu da suçsuzu da; bir baĢkasından intikam almak isteyen
de istemeyen de; kısacası, iyi ya da kötü, herhangi bir fikirde kararlı görünen,
her bir kiĢi, bakıyorsunuz, ister istemez, „Atatürkçüyüm‟ demekle baĢköĢeyi
iĢgal ediyor… Bu tür kiĢiler, istedikleri yer ve pozisyonlarda birer tank gibi
karar kılabiliyorlar ve de Atatürkçülüğü her hususta, emin bir liman olarak
kullanabiliyor… Bütün bunların bir cümlelik sonucu Ģudur: Atatürk‟ün /
Atatürkçülüğün isismar edilmesi…
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Oh, ne âlâ memleket!
Lise‟de iken, Ġstanbul Üniversitesi‟ndeki Tübitak Burs sınavına
katılmak için, arkadaĢım Necmettin Uluhan‟la birlikte ilk kez Ġstanbul‟a
geliyorduk… Gebze‟den geçerken, yolun sağ tarafında caddeye 200-250
metre kadar bir mesâfede ve tarlanın ortasında, Atatürk büstleri ile dolu bir
arâzi parçası görmüĢtük… Daha sonraki yıllarda da Gebze‟den, o büstleri ve
mahallini artık hep seyrederek, geçiyorduk…
Sonradan öğrendiğime göre, o büstleri yapan kiĢi, Devlet‟in ya da bir
baĢkasının arâzisi üzerine o büst tesisini kurmuĢmuĢ da, iĢin odağında
Atatürk‟ün büstü olunca, Ġnönü Zihniyeti‟nin Ģerrinden korkulduğu için,
Devlet‟in resmî organları bile, bu adâletsizliğe son verme teĢebüsünde dahî
bulunamıyormuĢ… Yâni, sizin anlayacağınız, o kiĢi, Atatürk‟ü istismar
ederek, orayı uzun bir süre gasbetmiĢ…
Ama dikkat ediyor musunuz, istismarın büyüğünü, Ġnönü Zihniyeti‟nin
yaptığına!
O Zihniyet, Ġnönü‟nün, Atatürk‟ün büstlerini gizli gizli kırdırtıp,
yerine kendi büstlerini dikmeye baĢladığını gören, Menderes‟in, sırf bir
sadâkat gösterisi niyetiyle, Atatürk‟ü Koruma Kânunu teĢebbüsüne bile,
baĢlangıçta karĢı çıkmıĢtır.
O Zihniyet ki, Atatürk‟ü Koruma Kânunu‟nun çıkmasını
engelleyemeyen, Atatürk‟ü zehirleterek197 öldürttüğü de bu gün konuĢulan,
Ġnönü ve hempaları, bir anda „fır dönerek‟ bir numaralı Atatürkçü
olmuĢlardır. Bu davranıĢ, aslında, bilimsel olarak, Atatürkçülük değil, onu
istismar etmek niyetine bağlı olan, bir kurnazlık olmuĢtur, o günden bu
bugüne... Kurnazlıkların insanî olmadığını, bilmem, bilmeyen var mı,
“Modern hayâtın yegâne yoksun tarafı, kurnazlığın zekâ sayılmasıdır198“
sözünün söylenmiĢ olmasına rağmen?
Nitekim bu istismarın ilki, Menderes‟in ezanı eski orijinal hâline
dönüĢtürmesini ve târihî bir adım olan, Ġslâm‟ı normalleĢme sürecine
sokmasını içlerine sinderememeleri nedeniyle, Ġnönü ve hempalarının,
Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014.
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Temiz, M., Gençlik Yılları, „Cüceler‟ ve ġimdi, Bilim ve Gerçek Bilgiler, GeçmiĢte Gözümde
Büyüttüğüm Bâzı Kimseler Meğer Ne Cüce ĠnsanlarmıĢ…,Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.doc YA DA
http://docplayer.biz.tr/4099073-Bilim-ve-gercek-bilgiler-gecmiste-gozumde-buyuttugum-bazi-kimseler-meger-necuce-insanlarmis.html, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
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Atatürk‟ü Koruma Kânunu‟nun gölgesine sığınarak, Menderes‟i, önce
Atatürk düĢmanlığıyla, sonra da, ölümle tehdit etmeleri Ģeklinde olmuĢ, bu iĢi
ilerletip kızıĢtırdıktan sonra ise, onu ipe kadar götürmüĢlerdir.
O Zihniyet mensupları, yukarıda verilen resimlerde de gördüğünüz
gibi, aynı doğrultudaki inançsızlık ve sapıklık sürümlerini (versiyonlarını)
gündeme getirerek, hâlâ da, asîl Milletimiz‟in inançlarıyla alay etmeye
devam ediyorlar… Bu Zihniyet mensuplarının bugün Türkiye‟de
diktatörlükten bahsetmeleri, aslında, demokrasi, insan hakları ve fikir
özgürlüklerinden çok memnun olduklarının, istedikleri gibi at koĢturmalarının
birer belgesidir. Bunlar, böyle yüzsüzce Ģikâyetlenmekle, aslında, Halkımız‟ın
aklıyla, tam anlamıyla, alay199 etmektedirler200 . Hâlâ da tereddüdü olanlar
varsa, örneğin, kendisi ile aynı adı taĢıyanların isimlerini değiĢtirmelerini
emreden, Kuzey Kore Diktatörü Kim Jong-Un sergilediği diktatörlüğe, bir
baksınlar, gözümüzün önünde201 duruyor… Diktatörlük nasıl oluyormuĢ, bir
görsünler!
Halkımızın diliyle, “Allah (CC) encâmını hayreyleye” diyelim!
Kısmî bir sonuca varmak için “ Neden, öyle oluyor?” soru ile devam
edebiliriz:
Bu zihniyetin büyük bir çoğunluğu, her Ģeyi biliyor görünmelerine
rağmen, istismarcılıktan, politikadan, entrikadan, kötü algı üretmekten,
bozmaktan, yıkmaktan, yalancılıkan, kinden, kibirden ve hasetten, hava
atmaktan, ahlâkî zâfiyetin her türlüsünde usta ve becerikli olmaktan202 baĢka
hiçbir Ģey bilmiyorlar… Ġlericiyiz, çağdaĢız demelerine rağmen, en gerici, en

199
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.
200
Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak Görmek Ġsteyenler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.
doc, En Son EriĢim Târihi:02.07.2014.
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mynettrend, Yok Daha Neler Kim Jong-Un! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://trend.mynet.com/yok-daha-neler-kim-jong-un-1035718, En Son EriĢim Târihi:02.07.2014.
202
Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014.
/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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fikirsiz, en ahlâksız, en câhil, en tutarsız, sonuç olarak, en mayasız203,
olanlara örnekler, bunların içinden çıkmaktadır, ne yazık ki…
Görünen köy kılavuz ister mi? Bunları ezbere konuĢmuyoruz,
elbette… Hayâtı görererek, gözlemleyerek, yaĢayarak söylüyorum, bunları
bir bir… Bunların her biri, ele alınan, her bir bozuk davranıĢın, sanki
Ģarlatanı gibidir, maalesef! Ġçlerinde güvenirli, tutarlı olanlar, ne yazık ki,
çok az bulunuyor… Türkiyemiz‟in geleceği için, bunları söyleyip
insanlarımızı uyarmayı bir görev bildiğim için söylüyorum bunları… Aslında
bendeniz, bunları hergün gördüğü hâlde, diktatör olmayan yöneticilere gıpta
ediyorum!
Bunlara bir bulaĢan piĢman oluyor, bir de bulaĢmayan… Benim
baĢıma geldiği için söylüyorum, bunları… „Demek ki‟ diyorum, kend
kendime, “Kaderimin bir sınavı da bu Zihniyet‟in yağ gibi bulaĢmasıyla
olacakmıĢ…” Ahlâkî zâfiyetleri, az kalsın, beni, bir münâsebetle, nerede ise
çiyneyip geçiyordu bile…
Böyle birisinin, aĢağıdaki imlâ hatâlı cümlesine, aman, iyi dikkat
ediniz. Bu:
“…biz öz türkçe konuĢuruz çünkü Atatürkçü bir cumhuriyet
kadınıyım204.” diyerek bence, boĢ bir de „hava‟ atmıĢtır. Bu hava atmasında,
bana karĢı da elbette ki, bir aĢağılama hissi de, yok değil…
“Ġnönü felsefeli bu kardeĢimiz, imlâ ve yazım hatâları ile dolu olan
yazısında, bir taraftan, “allah kul hakkıyla gelme diyor” diyerek beni bir
taraftan, korkutmaya çalıĢıyor; diğer taraftan da “iktidardaki hırsızlarla…”
sözleriyle de, idârecilere çamur atmaktan da çekinmiyor.”
Bu Zihniyet mi Ģimdi, Türkiye‟yi idâre etmeye kalkıyor? Soruyorum,
sizlere!

203
Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA..docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014.
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Görüyorsunuz ya, Türkçe‟nin ve Cumhûriyet‟in dahî büyük harflerle
yazılacağından bile habersiz ama attığı havalar o biçim, iĢte… Allâhü
Teâlâ‟dan duâm o ki, beni bir kere daha, böyle bilgisiz, câhil ve haddini
bilmeyenlerle karĢılaĢtırmasın! O gün iĢi tatlıya bağlayana kadar, neler
çekmiĢtim, neler?
KaĢ yapmaya çalıĢan, doktorların yanlarına üĢüĢmüĢ, binlerce
Ģarlatanı, artık gerçek anlamıyla, ayırdetme kaabiliyeti ortada kalmıyor,
böylece! Toplumun ahlâkî düzeni, bu gibi zümreyle, bir kere yerinden böyle
kayınca, palto düğmesinin yanlıĢ iliklenmesi gibi, her Ģeyin düzeni iĢte böyle
allakbullak oluyor, görüyorsunuz! Bir de bakıyorsunuz ki, binlerce göz kör
olmuĢ! Hani, ne oldu? Doktorlarımız, yalnızca, „kaĢ yapmaya çalıĢıyorlardı?
Bizim de çekecek çilemiz olmalı ki, Allâhü Teâlâ, çoğu kere, bu tipleri
musallat ederek, bizleri de sabırla deneyip sınava tabîtutmaktadır…
“Dünyâ‟da rahatlık yoktur” diyorlar ya, iĢte bu nedenle… Ne kadar
istemesen de oluyor iĢte, alın yazısı diyorlar… Öyle ki, en sonuncusu, o
kadar büyük bir sabır gerektiyordu ki, umuyorum, sabretmeyi becermiĢimdir
de, ĠnĢallah, o dereceleri hak etmiĢimdir:
Ne oldu, biliyor musunuz?
2016‟nın 18-22 Mart aralığında Face Book‟ta sayfamdaki Zaman
Tüneli‟me girip, hiç bir haklılık sebebi göstermeden, bana, iki gün, üst üste,
hakâret etmesin mi, adamın biri? „Adamın biri‟ dediysem, çok da baĢkası
değil ki bu… Ama Atatürkçü geçindiğini biliyordum, o kadar…
Face Book‟ta güyâ arkadaĢ… O anda, 200‟ü aĢkın arkadaĢ arasında,
tanıklarımın sayısı, çatlasa 20 civârındaydı, o kadar… Ama tahmînim belki
de yüzde doksan, aynı Lise mezunuyuz… Korkarım ki, öyle gibi… Bu
yüzden, Lisemin adını kirlettiği için, ayrıca, beni ek bir üzüntü basacak diye,
korkmuyorum da değilim, Ģu anda!
Çünkü baĢlangıçta, prensip olarak, bir sınırlama ve seçme gibi, bir
kısıtlama koymadığım, Face Book‟ta, Ģimdiye kadar, yurt içinden, yurt
dıĢından olsun, “kim beni arkadaĢlığa kabul et” dediyse, insanlığa ve fikre
önem vermem nedeniyle, prensibim gereği olarak, hiç reddettiğim kimse de
olmamıĢtır; tabiatıyla Ģimdi, bilimsel yönden, bu arkadaĢ müsveddesi hâriç…
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Adamın, hiçbir neden belirtmeksizin, Zaman Tüneli‟me girerek,
yaptıkları karĢısında birinci gün, ilkin, ciddîye almadım ama aklımdan da
çıkmadı… O sırada, biraz internetim bozuktu, biraz da sıhhatim…
Ġkinci gün internet düzeldi, ah bir de baktım, aynı yerde, benzer
hakâreti bir kere daha yapıvermesin mi?
Halkımızın, böyle anlarda, böyle bir olayın tam bu noktasında, “Vay
sütü bozuk vay!” ya da “Bu adam, tam kaĢınıyor! dediğini biliyorum… Fakat
ben yine bir Ģey demedim…
Ama adam, adamına rastlamamıĢ ki…
Çünkü benim, öyle zorbalık ya da kötülük tarafında, hiç bezim yok ki,
onun kaĢıntılarını alacak tarzda; üstelik kötü sözleri direk olarak söyleyerek,
ağzımı bozacak bir yapım da olmadığı gibi205… Bizim gibi, inançlı
insanların ellerinden, ancak olsa olsa, Yüce Makam‟a bir dilekçe yazmak
gelebilir, o kadar…
Ama ben, hayıfsınmaktan, hayret etmekten baĢka, hiçbir Ģey
yapmadım / yapamadım, tabiatıyla; Tekvir Sûresi‟nin 29. âyeti gereğince, her
Ģeyin, Allah‟ın (CC) dilemesi ile olduğunu bildiğim için206… Ama canım
sıkılmadı desem, o da yalan olur, tabiatıyla!
Bilimsel olarak da bilinmektedir ki, haksız yere söylenmiĢ, her çirkin
sözün yuvası, son konaklama yeri, kayıtsızĢartsız, sâhibinin nefsidir… Bu
zatın hakaretine iliĢkin detayı geçmiĢ kısımlarda anlatmıĢ olduğum için
biliyorsunuz. Onun için daha fazla söze gerek yok…
Süt ya da mayanın bozukluğunu siz, hiç önemzemiyor musunuz?
Bence „insanlığın‟ temel DNA‟sı burada gizli! Eskilerin asâlet dedikeri, Ģey,
„cibilliyet‟ de denilen, iĢte bu süt ya da maya! Bunu teyit eden, bir baĢka
örnek daha verebilirim, size:
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Tekvir Sûres, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”
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Adı Ali olan, bir kiĢinin, Allah‟a (CC) ve Peygamberimiz (SAV)‟e ne
büyük hakâret-ler savurduğunu, iĢte aĢağıdaki resimde gördüğünüzde, ne
kadar ĢaĢıracaksınız, Ģimdi!
Emekli Albay‟ın ĠĢkembevî Yorumu
Face Book‟ta rastladım… Emekli Albayımız, aĢağıdaki resimde
aynen Ģöyle demiĢ:
“Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi ve o köylüler gitti AKP‟yi
seçti. Kemal PaĢa böyle ileri görüĢlü büyük bir insandı.”
ġimdi inanınız, bu yorumu okur okumaz, “Yağcılığa bak, yağcılığa!”
demeden içimi rahatlatamadım!
Öyle de oldu, zâten... Korunma ihtiyâcı hissettiğin her yerde, örneğin
olur ya seni sıkıĢtırdılar, top oynarken bile, hemen onun adını
zikredebilirsiniz (!), görüyor musunuz?

ĠĢte görünüz! Bu bir Atatürk istismarcılığının on ikiden isâbet edeni…

Burada “Kemal PaĢa böyle ileri görüĢlü büyük bir insandı.”
demesinin gerekçesini hiç merak etmiyor musunuz?
Ben ettim, buldum… Ġsterseniz arz edeyim:
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Adam, söylediği “Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi ve o köylüler
gitti AKP‟yi seçti.” cümlesinin, gerçekte, doğru olmadığını çok iyi biliyordu.
Bu cümleden kendine bir zarar gelebilirdi. ĠĢte ikinci cümlesi, bu tahmin
edilen, bu zararın paratöneri olarak söylenmiĢ, bir tedbir cümlesidir, kendi
kafasınca… Bunun Türkçesi ise, Atatürk‟ün bal gibi istismar edilmesidir, o
kadar…
Gördünüz mü, ölçü ve ölçülere göre sorumluluk kavramları kalkınca,
dilin kemiği yokya, kalp, gönül yerinden sökülüp; mânevî sorumlulukla
birlikte, yalnızca dil ucuna yerleĢtirilince, bu tür iĢler çok kolay oluyor,
artık...
Öyle ki, bir cümle veyâ bir paragraf içine; hem yanlıĢ, hem yanıltma,
hem yağcılık, hem istismar ve hem de bunların tüm sonucu olarak, Milletin
hiçe sayılması ve / veyâ onunla alay etmek, hiç utanmadan, sıkılmadan, iĢte
böyle, kolayca mümkün olabiliyor!
Yalnızca, bu kadar da değil, dikkat ediniz! Asıl bir de, târihî bir
Ģahsiyetin ününü, kendi yalanı için, hem bir destek ve hem de bir koruyucu
kalkan olarak kullanılması da var…
Ġyi ki, gerçeği söyledim de, Ģimdi, „Oh be!‟ deyip, biraz rahatlar gibi
oldum, doğrusu…
“Bu ne rezillik, yâhu!” da diyesi geliyor, insanın, ister istemez, hele
hele, böyle albayımsı durumlarda, öfkelenen çokları gibi…
Öfkelenen böylelerinin:
“Yarab‟bi Ģu aklıma mukayyet ol!” deyip haykırdıklarına da çok Ģâhit
oldum, bendeniz, Ģimdiye kadar…
ġimdi konunun tepkisel boyutundan iĢin biraz daha bilimsel analizine
gelelim:
Albayımızın böyle bir düĢüncesi, bana hiç de inandırıcı gelmediği
gibi, çok tutarsız ve gülünç de geldi, ne yazık ki… Bunun ardından, geçmiĢte
de olsa, bu tiplerin Ordumuz‟da bulunmasından dolayıda da, çok üzüldüm,
doğrusu…
Ama hele hele son yıllarda daha sık görüp Ģâhit olduğumuz, çok
kaliteli askerlerimizin olduğunu da düĢünerek, duyduğum huzurla, kendimi
biraz avutmuĢ oldum /oluyorum, Ģimdi… Hâlâ da aynı avunmayla geçinmeye
çalıĢıyorum, bereket versin ki…
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Dikkat ediyor musunuz?
Ġnönü Zihniyeti tarafından207, sırf, Milletimiz‟in yüzde ellisi
civârındaki Mü‟min ve Müslüman bir bölümüne karĢı, sunî olarak meydana
getirilen duruma bak sen! ÇeĢitli asılsızlıklarla, sürekli canlı tutulmaya
çalıĢılan, kin ve nefretlere bir destek daha sağlamak için, târihî gerçeklere
uymasa bile, nasıl iĢkemeden iftirâlar üretilebiliyor, hâlâ da?
ġükürler olsun ki, bugünkü iletiĢim devrinde, bu ve benzerlerinin
doğruluktan ayrılıp, yalancılığa saptıkları, kolayca ortaya dökülebiliyor,
artık?
Ve de bu nedenle, Elhamdülillah ki, doğruluklardan, gerçekliklerden
uzak olan, bu iĢkembevî fikir ve fitnelerin, bir müddet sonra, gerçeklerin
hâkimiyetiyle, hep de kendi kalelerine birer gol olarak, geri döndüğünü de
görüyoruz… Çokları gibi, ben de, Yeni Türkiye, artık Eski Türkiye gibi değil
derken, bunları kast ediyorum…
Ama ne yazık ki günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti, her fırsatta 1930‟lu1940‟lı yıllarda yaĢadıklarının heyecânını bir türlü sâkinleĢtirip de, Ģu içinde
bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da bulundukları Ģuuruna henüz varmıĢ değiller…
Varsalardı, bu da Millet ve Memleketimiz için mutlaka bir Ģans olabilirdi,
Ģüphesiz… Ama, ne yazık ki, Türkiyemiz‟in Ģansı bu kadarmıĢ, iĢte; bu
Zihniyetin Vatan‟ın bölünmesine uğraĢanları, oylarıyla, desteklemeleri
nedeniyle…
Kafa KarıĢıklığı Ġle Yüzyüze…
Tâ Ortaöğretim‟den beri, akıllarımızın ya da hâtıra veyâ
bilgilerimizin en sağlamlarından birisi olarak, „Köylü Milletin efendisir‟
sözü duvarlarımızın, hattâ, TBMM duvarının bile, bir süsü durumundaydı…
Emekli Albayımızın bu açıklamasını okuduğum âna kadar, bu söz ile
âdetâ gurur da duyuyorduk; söz sâhibinin de târihî bir Ģahsiyet olmasından
dolayı; her ne kadar, sözü söyleyen Târihî KiĢi, bu sözün ilhâmını
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bir toplulukta söylemiĢ olduğu, “Bu
cemaatin efendisi bu cemaate hizmet edendir.” sözünden alsa bile208…
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
23.03.2016, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bence, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in sözünden alması da, çok
normal! Hep birbirimizden ilham alarak, fazîlet alanında yükselmek
istemiyor muyuz? Bu da Ġslâm‟ın teĢvikleri arasında olan bir husustur, “Bana
bir harf öğretenin kölesi olurum” sözünde olduğu gibi…
Kafamızı allakbullak eden, konu da bu değil, zâten!
Mesele daha baĢka:
Emekli Albayımızın titrine ve bilgisine duyulan, sadâkate de biraz
güvenirsek, o zaman, “Köylü Milletin efendisidir!‟ sözü, bu hâliyle,
duvarlara asılmadaki târihî anlamını tamâmen yitirmiyor mu, Ģimdi?
Ya da, Albayımıza inanmadığımızda, Türkiyemiz‟in bugün idârî
sorumluluğunda bulunan, bir siyâsî partisi hakkında yapılan, yıkıcı
dedikodulara sunî olarak, bir kin ilâvesi daha sağlamak için, bir iĢkembe
ürünü gibi görünen, “Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi” sözü de, Kemal
PaĢanın bir yalancı olduğunu îmâ etmiyor mu?
Daha doğrusu Albayımız‟ın, “Mustafa Kemal köylüleri hiç
sevmezdi209“ sözü, tam anlamıyla, Atatürk‟e karĢı bir iftirâ olmuyor mu,
yâni? Bu Albay, Milleti aptal yerine mi koyuyor, ne yapıyor?
Ha, ne dersiniz?
ġimdi duvarlardaki, „Köylü Milletin efendisir-Mustafa Kemal‟
yazısına iliĢkin, levhaların her görüldüğünde veyâ bu levhalarla her
karĢılaĢıldığında, insanların dudakları kıpırdayamayabilir belki… Ama,
aması Ģu:
Akıllar soruyu, derinden, derinden soru soru üstüne, durmadan
sorarak, böyle bir çeliĢki, tutarsızlık ya da ikilem içinde kıvranıp duracak, en
azından, mantıklar karıĢacak demektir…
ġimdi bu, insanlar için, birer iĢkence olmuyor mu, yâni? Daha
doğrusu bu albayımızın, Türk Halkının yüzde 50 desteğini almıĢ olan önemli
bir siyâsî partisine, ufacık bir kin ilâvesi olmuyor mu
YaklaĢık bir asırdan beri duvarlarda asılı bulunan böyle bir levhanın
temsil ettiği târihî gerçeğin, basit ve sunî bir kin uğruna, birden bire geçirdiği
sarsıntının ardından gelinen bu noktaya bak sen, bir kere!
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https://twitter.com/albay_hayri/status/706951583670673408
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Üstelik bu, albayımızın ufacık bir kin ilâvesi aĢkı için, aynı zamanda
Atatürkçü geçinenlerin akıllarıyla da, samîmiyetleri ile de, bir dalga geçme
havasını da taĢımıyor değil da, değil mi?
Öyle ya!
Ya da, Halkımız‟ın akıllarını hiçe sayarak, bu tür ikiyüzlülerin ve /
veyâ ikiyüzlülüklerin her fırsatı doğduğunda, zaman zaman, böyle evlek gibi
ortaya çıkmasıyla, “son yüz yıllık Târihimiz meğer ne yalanlara, tezatlara,
samîmiyetsizliklere, ne tahrifatlara gebe bırakılmıĢ, diyerekten…” hâliyle
hakkı-hakîkati bulma uğruna açıktan açığa, konuĢulmayacağını /
konuĢulamayacağını Ģimdiden, kim bilebilir veyâ kestirebilir?
Insanî ve vicdânî açıdan düĢünüldüğünde, buradaki hak ve hakîkat
veyâ gerçek olan husus, bir iĢkembevî ürün cinsinden, zikredilmiĢ bulunan,
“Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi” sözünün, doğru olmadığı yönünde
geliĢeceği / geliĢmesidir, Ģüphesiz!
ġimdiden îtibâren, bütün ikiyüzlü ve /veyâ ikiyüzlülüklere karĢı yeterli
tepki gösterilmediği takdirde, konjoktörün de uygun olması nedeniyle hâl ve
durum öyle gösteriyor ki, muhtemelen, gelecek günlerde, artık daha gür
çatırtıların, tezatların, samîmiyetsizliklerin, daha hızlı bir Ģekilde, her tarafa
yayılacağına Ģâhit olacağız, gâlibâ!
ġimdiden söylüyorum ki, yukarıda bahsedildiği gibi, „hemen fır
dönüp‟ birden Atatürk‟çü kesilerek Menderes‟i asan Ġnönü Zihniyeti bugün
aynı metodu, bugünkü iktidara da uygulama gayreti içindedir. Ġnönü
Zihniyeti bunu o zaman, yalnızca ABD‟nin gücünü ithal ederek, bu iĢi
kolayca baĢarmıĢtı. Bunu bugün ABD yapabilseydi, bu iĢi 15 Temmuz
KalkıĢması‟nı organize ederek, çoktan yapacaktı, ama Halkımız‟ın hâinlerin
farkına varmasıyla, artık yapamıyor…
Hâl böyle olunca, Ģimdi Ġnönü Zihniyeti, bütün emperyalistlerin
desteğinden baĢka, terör örgütlerinin desteklerini de almak için, onlarla
berâber çalıĢmaya, açıktan açığa, baĢlamıĢ bulunmaktadır.
Ġnönü Zihniyeti‟nin bu seferki teĢebbüsü konusunda, “kedinin doymuĢ
olduğunu, artık eskisi gibi hep mama yemeyeceğini tahmin ediyorum”.
Yukarıda bahsedilen emekli albayımızın da, eski camlar bardak
olduğu için, hava alacağı da açıkça görülmüyor değil, artık…
Çünkü, sansasyon meydana getirmek veyâ belli bir konuda yanlıĢ bir
algı oluĢturmak ya da bir yerlere iftirâ yapabilmek için, gerçeklik kavramını
bir tarafa bırakıp da, bu emekli albayımız tarafından verilen, resimdeki
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bilgiye güvenecek olursak, “Köylü Milletin efendisidir!” diyen ve bâzıları
tarafından, „hâĢâ!‟, bir yarıtanrı gibi algılanan, Kemal PaĢa‟nın ileri
görüĢlülüğü de Ģimdilere kadar süremediği algısının hâkim olacağı
nedeniyle, emekli albayımız vâsıtasyla, esaslı bir yara almıĢ oluyor ki, onun
en sevmediğinin köylüler olduğu, böylece, kafalara kazınmak istenmiĢ
bulunuyor… ġimdi, “Hadi, ayıkla pirincin taĢını, ayıklayabiliyorsan!” diyesi
geliyor, insanın…
Milletin bir umûdu hâline gelmiĢ, insanlarımızın yarısına yakını
tarafından desteklenen, „Adâlet Ve Kalkınma Partisi‟ adlı siyâsi bir oluĢuma
karĢı, ortama „cimicicik‟ ilâve bir kin ve nefret daha ekleyebilir miyim
derken, Ģimdi, baltanın ağzının sert bir taĢa, geliĢigüzel bir Ģekilde, nasıl
vurulmuĢ olduğuyla karĢı karĢıya bulunmuyor muyuz,?
Bana göre, baltanın ağzında artık hayır kalmamıĢtır! Hem de bu kötü
niyetli hamleyle, taĢa öyle bir vuruĢ olmuĢtur ki, Ģimdi, taĢtan sıçrayan
kıvılcımların kafalarda depreĢtirdiği, uyarımların sonucunun, ne zaman


. NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mavi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünya düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç dolu, gerildikçe gerilir. /
Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten
baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için / Devrimi çiğneyecek
ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir Atatürk dirilir. /
Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA
DA CANKAYA: “Bir ebedi güneĢle / Burada doğdu Gazi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı mazi. / Burada erdi
Musa; /Buradan uçtu Ġsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mucize, ne
füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e Tanrının
bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu millet
öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba
ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı
yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezeli,
feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün,
bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler /
Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab'ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu, https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
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nerelere kadar, dalga dalga uzanacağını kestirebilmek de, muhtemelen, çok
zor olabilir!
Gördünüz mü Ģimdi, ahlâksızlığın bir çeĢit sonucu olan, aĢırılığın ya
da ölçüsüzlüğün, ne sonuçlar doğurduğunu ya da doğurabileceğini?
Muhalefet partilerinden birinde bir bayan milletvekili; „örneğin
falanca kadın diyelim, Atatürk‟ün resmini duvardan indirdi-indirmedi‟
derken-merken, önceleri bu herkese Ģakacık gibi gelirken, bu „bumerang
belâsı‟, büyümüĢtü, büyümüĢtü, büyümüĢtü de; kadıncağız, öyle bir anda
öyle bir Ģekilde çarpılmıĢtı ki, kısa bir süre içinde, kadıncağızın âdetâ feleği
ĢaĢmıĢtı, hatırlarsınız… Soluğu nasıl parti dıĢında aldığına / aldırıldığına,
ondan baĢka, bizler de hayret etmedik mi!
Yalan mı, hadi inkâr ediniz, bakalım? Öyle de, ama gerçelerin
inkârını da, bir çeĢit modaya çevirdiler, biliyorsunuz. Aslında orası da ayrı
bir dert kaynağı!
Albay‟a da nasîhat edilir mi, bilemem?
Kültürümüz‟e göre düĢündüğüm için, “Bin biliyorsan, bir bilmeze
danıĢ!” demiĢler bizde… Onun için, bir Ģeyler söylemek aklıma geldi de…
Ama haddimi aĢtıysam, affola, Albayım!
Sizler, bizlerden çok farklısınız, Albayım! Vatan ve Milleti kurtarıcı
ilk namzetlerdensiniz de (!), kafalarınız da ona göre çalıĢır (!) herhâlde… Biz
ne biliriz, neler biliriz, vatandaĢ olarak, sizin yanınızda, size göre? GeçmiĢte
bizlere öğretilen hep böyleydi de, bizler böyle düĢünüyoruz, kâri (!)…
Yüreğimiz yufka iĢte bizlerin, birlik ve berâberliğin önemini bilen,
biriyiz o kadar ve de Vatan ve Milletini sevenler olarak! Bu uğurda içimde
karmaĢık bir acıma hissi doğmadı desem yalan olur iĢte; bu sunî kin ve
nefretin karanlık dalgalarının zararlarını bilen, bir bilim adamı olarak…
Çünkü bizlerin sizin gibi, Vatan ve Milletini „tiye‟ almak, kin, nefret,
dağıtmak ve acımamak husûsunda, bir yetkimiz ve dayanağımız (delilimiz)
yok…
Daha da vahîmi olarak, belki yakında da olabilir bilemeyiz ama,
ayıklanacak çok daha karıĢık pirinç çuvalları ile karĢılaĢacağımızı
düĢündükçe, endiĢelenmiyor da değilim, Ģahsen?
Neden mi?
VermiĢ olduğunuz mesajlardan anlaĢıldığı kadarıyla, geçmiĢte birçok
temeller, gerçekdıĢılıklar üzerine, atılmıĢ olmalı ki, içinde bulunduğumuz
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zaman da, muhtemelen, gerçeklerin ortaya çıkması için ayrılmıĢ demek,
Yüce Adâlet Düzeni‟nin Kurucusu tarafından!
Elime Geçen Yeni Deliller
Bizde, en doğru bilgilerin askerlerde olduğu inancı çokça hâkimdir,
eskiden beri… Eğer Ģimdi de öyleyse, bu resimdeki bilgi, daha çok Ģeyler
söylüyor gibi, o zaman:
Açıklamalarınıza bakılırsa, geçmiĢte herkes, kendi kurnazlığını
gerçek olarak iĢlemiĢ, örmüĢ, sonunda bir çorap ortaya çıkmıĢ, değil mi?
Ama bu açıklamalara bakılırsa, çorabın örülüĢünde hiç sağlamlık yok
gibi… Öyleyse, örülen çorabın bir ilmeği kopunca, çorap söküğü oradan
ilerleyecek, demektir bu…
Adâlet Ve Kalkınma Partisi‟ adlı siyâsi oluĢumu karalamak veyâ
îtibarsızlaĢtırmak için (Ben partici değilim haa, dikkat), söylemiĢ olduğunuz,
bir yalan ve / veyâ yalan kurnazlığı, baĢka yalan ve / veyâ yalan
kurnazlıklarının sökülüp ortaya dökülmesini de ateĢlemiĢ olmuyor mu,
böylece? Çünkü genel olarak bilimsel olarak gerçek gerçekleri ve yalan
yalanları tetikler de, onun için, bana hatırlatmak düĢüyor…
Bütün bunlardan çıkan sonuç Ģudur bence, tabiatıyla:
Sen, sen ol da, ne kadar önemli bir kiĢi olsan bile; bâtıl‟dan yâni
yanlıĢtan, yalancılıktan, kurnazlıktan, gerçekdıĢılıktan ve de istikâmetsizlikten
kaç da; Hak‟tan yâni Allah‟tan, haktan yâni doğruluktan, dürüstlükten
gerçeklerden ayrılma, istikâmetini güzel seç!
Yüz sene de geçse, “hak210 gelince”, iĢte böylece, “bâtil zâil olur211“
âyeti tecellî ederek, bâtıl denen, bu gerçekdıĢılıklar çorap söküğü gibi
sökülüp, çözülmeye baĢlar, yok olmaya mahkûmdur çünkü, görüyorsunuz!
Millete De Hakâret Ha!
Sizin hakkınızda, Ģimdi oluĢan, kanatime gelince:
Bendeniz, Ģu bir önceki bir-iki paragrafı yazarken, Face Bok‟ta elime
yeni geçen, aĢağıda ġekil I ve ġekil II‟deki, beyanlarınızı birer delîl kabul
ederek, sizin güvenilir karakterde olamayacağınıza kanaat getirdim… Ve de,
Temiz, M., Facebook Notlarından: Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.doc, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Ġsrâ Sûresi, âyet 81: “De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. ġüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”
210

213

ne yazık ki, sizin Peygamber Ocağı diye bilinen, bu kutsal mahalde bulunup
geçinmenizden de çok büyük rahatsızlık duydum, sizi o kutsal yere
yakıĢtıramadığımdan dolayı! Yalan yok!

ġekil I212

ġekil II213

ġekil I‟deki delilden elde edilen, bilginin özetini, atalarımız,
“Allah‟tan korkmayan kuldan da utanmaz” Ģeklinde ifâdesini bulan, bir
sosyal formülle, çok önceden bulup yayımlamıĢlar… Biz bilim adamları hep
gerçeklik ararız, böyle iĢte!
Hele hele ġekil II‟deki delîl, eğer doğruysa-ki sayfanıza da baktım
doğru- o zaman ne yapsam yapayım, sizi tasvir edebileceğim kelimeyi bile
pek bulacağımı zannetmiyorum; çünkü, burada Milletimiz‟in yarıdan çoğuna
öyle bir hakâret etmiĢsiniz ki! Ağzım açık kaldı, ancak, „hayret‟ diyebildim,
o kadar! Benim yerime Ģimdi bir baĢkası olsaydı, söylecek küfürlere hâlâ
engel olamazdım, doğrusu! Hangi söz aklıma gelebilir ki, bu hayret içinde?
Ġnönü Zihniyeti tarafından214, sunî olarak meydana getirilen, çeĢitli
asılsızlıklarla sürekli canlı tutulmaya çalıĢılan, ortamdaki bu kin ve nefrete
Ayrıca Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://twitter.com/albay_hayri/status/712341811587629057, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2016.
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Ayrıca Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://twitter.com/albay_hayri/status/710547432250208256, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2016.
214
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
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cimicicik bir destek daha sağlamak için, koskoca bir târihi Ģahsiyeti siz
kolayca harcayabiliyorsanız, Allah‟tan (CC) korkmayıp, kuldan da utanmıyor
ve aynı zamanda Milletimiz‟e de, ağızlara alınamayacak kadar, çok çirkin
sözlerle hakâreti revâ görüyorsanız, ben size hiç bir hususta aslâ güvenemem!
Ġnanınız, bir bilim adamı da olsam, asîl Milletimiz‟e, böyle bir
hakâreti yapan, bir kimseyi tam anlamıyla tasvir etmeyi de beceremedim,
açıkçası… Çok teĢebbülerim olmadı, değil… Ama nâfile!
Çünkü sizleri sözlerle, bir Ģeylere benzetmekle, kısacası illâ bir
Ģeylerle, tasvir etmek ne mümkün! Çünkü, benzeriniz hiç olmadığı gibi, sizi
tasvir edecek kelime (ler) de lügatlara henüz girmiĢ değil… Sizler, yeni
türediğinize göre, belki, sizleri tasvir etmek için de, gelecekte bilim
adamlarının, benzer çalıĢmalara girmeleri muhtemeldir…
Çünkü, diğer taraftan gördüm ki, her benzettiğimde, her defâsında,
her benzettiğim her bir hayvanın, Ģeyin ya da nesnenin, sizinle
mukayesesinden dolayı, haksızca daha çok hakârete mâruz bırakıldıklarına
Ģâhit oldum... Bu demektir ki sizin gibileri, canlı bir varlığa benzeterek,
tasvir etmek, bilimsel olarak da mümkün görünmüyor…
Allah‟tan (CC) korkmayan, kuldan utanmayan ve aynı zamanda, asîl
Milletimiz‟e, ağza alınmayacak derecede çok çirkin bir Ģekilde, hakâret eden
birisi için, diliyorum ki, savcılarımız hareket etsinler!
Siz Yerçekimi‟ne Ne dersiniz?
Gittikçe düĢündükçe size Ģimdi, „Albayım‟ demeye bile dilim
varmıyor, açıkçası... Çünkü bu kadar fâsık birisi için, bunu söylemeyi içim
istemiyor, doğrusu! Sizin gibilere, bir dereceye kadar, söylenecek sözü, yine
atalarımız formüle etmiĢler. Ama sizi tam da anlatmasa bile, sizin gibi örneği
az bulunanları tasvir etmek için, “Tohumluk” diyerek, tasvirde azıcık
yaklaĢmıĢ olabilir, belki de…
Evet onu soracaktım:
Bay Albay, Ģu aĢağıdaki âyetlerin Türkçe anlamlarını anlayabiliyor
musunuz? Ġnceleyiniz ama korkmayınız! Onlar, en güzel denilen,
sözlerdendir, çünkü...

http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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Nezâket nedir? Nâzik sözlerden de anlıyor musunuz, bilmiyorum?
Fakat, hemem ortalığı boĢ bulup dalmayınız, haaa, lütfen!
Her Ģeyden önce tembihimi etmeliyim ki, en yüce saygının bu âyetlere
gösterilmesi gerekiyor, Allâhü Teâlâ‟nın sözleri olması nedeniyle, elbette!
“Onlar, o kimselerdir ki dünyâ hayâtını Âhiret‟e tercih ederler,
(insanları) Allah‟ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. ĠĢte
bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler, Ġbrâhim Sûresi, âyet 3”
“Ġnkâr eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri
de bozdukları için, onlara azap üstüne azap artırdık, Nahl Sûresi, âyet 88”
“ġüphesiz ki, inkâr edip, Allah yolundan saptıran, sonra da kâfir
olarak ölenlere gelince, Allah onları aslâ bağıĢlamayacaktır, Muhammed
Sûresi, âyet 34”
“Allah‟ın âyetlerini yalanlayandan ve (insanları) onlardan alıkoyupçevirenden daha zâlim kimdir? Âyetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu
„engelleme ve çevirmelerinden‟ dolayı pek çetin bir azapla karĢılık vereceğiz,
En‟am Sûresi, âyet, 157”
Hemen hatırlatayım, tabiatıyla:
Bu âyetleri, “… bir kiĢiyi duâ ederken gördüm, onun da ağzını yüzünü
kırdım” diye yapmıĢ olduğunuz, alıkoyup-çevirmeyi yâni engellemeyi
iftiharla belirtmeniz üzerine, buraya koymuĢ bulunuyorum…
BaĢka Ne Hüner(ler)in Var?
Yoksa, ben inanmadığım için, bu âyetlerin ne dedikleri, umurumda
bile değil mi, diyorsunuz?
Diyebilirsiniz, elbette!
Ama bence, hünerlerinizin sonuna yaklaĢıyorsunuz. En sonuncuları,
iĢte Ģu sırada görüldüğü gibi, bu hünerlerinizle övünme günleriniz! Bugün
yarın onlar da bitti, bitecek!
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Çünkü Ģu anda Allâhü Teâlâ, ileride Hak ve Bâtıl alanlarındaki
amellerinizden sınava tabîtutulacağınızdan dolayı, seçiminizin bizzat
kendiniz tarafından yapılması için, Ģimdilik, ölüm sarhoĢluğu baĢlayana
kadar, özgür irâdenizi tamâmen sizin elinize vermiĢ bulunuyor…
Yukarıda, “Diyebilirsiniz, elbette!” dememin sebebi, iĢte bu özgür
irâdeniz nedeniyleydi…
Bütün bunlardan dolayı:
Olur ya, namazı ve duâyı yasaklayan bir kimse, belli mi olur bu:
“Ben Ġslâm‟a ve ibâdetlere inanmıyorum ki, zâten inançsızım. O
yüzden benim bir korkum yok, bunu inananlar düĢünsün!” de diyebilir, bu
tipler! Diyebilirler elbette, çünkü akıl doğru dürüst çalıĢtırılmıyor ki!
Derler, derler, bu tipler! „ġaĢkınlık, azgınlık yapmak‟ baĢka nasıl
olabilir ki?
Onlar için bu zor değil, aynı zamanda… Bu serbestlik, büyük
olasılıkla mümkün... Çünkü, namazı ve duâyı yasaklayan bir insan, neden
çekinecektir ki…
Eğer öyleyseee, hah!
ĠĢte, burada yanıldınız, Bay Ģey! Ġnansanız daaa, inamasanız da,
gerçeklerin uygulanıĢından kurtulamazsınız / kurtulamayacaksınız!
Bu sözdeki gerçeklik aynen, Yerçekimi‟nin gerçekliği gibidir, yâni...
Siz ona inanmasanız dahî, Yerçekimi, her hâlükârda yerçekimidir,
sizin böyle bir sözünüzle, sizin isteğinize göre, yanardönerlik yapmaz /
yapamaz! Eğer Yerçekimi ise o, gerektiğinde, fonksiyonel gerçekliğini yerine
getirmek zorundadır!
Sonuç îtibârıyla iĢte, Ġslâm‟a inanmayan bir kimsenin, „inanmıyorum,
zâten inançsızım‟ sözü aynen, “Ben Yerçekimi‟ne inanmıyorum” demesi
gibidir.

217

Daha açıkçası, “Ben yerçekimine inanmıyorum” diyen bir kimsenin
bu inançsızlığı, benzer olarak, o kiĢinin uçaktan atladığı zaman, yere
çakılmayacağı anlamına gelmez, değil mi? Burasını anlayabildiniz mi, Bay
Ģey? Püf noktası burası da, bunu vurgulamak için soruyorum, yanlıĢ
anlaĢılmasın!
Bir kere daha soruyorum:
Böyle bir kimse inansın veyâ inanmasın, uçaktan atladığında, o
kimsenin, her hâlükârda yere çakılarak, tuzlabuz olacağından hiç Ģüphe
edilir mi? Ha, ne dersiniz?
Bunu denemenin en kolay yolu da, elbette uygulamasıdır, eğer bilime
olsun, inanıyorsanız:
Sizin gibi, inkârcı bir kiĢi, eğer hayli Ģüphe içinde ise, o zaman vakit
varken gider, Boğaz Köprüsü‟nden veyâ uçaktan, paraĢütsüz bir atlama
yaparak, yerçekiminin fonksiyonel gerçekliğini bizzat görüp, vakit henüz son
bulmadan (ölüm gelip çatmadan), iyi bir deneyim sâhibi de olabilir,
tabiatıyla…
Her Ģey zamânında olur, değil mi?
Ha, az kalsın unutuyordum!
Bay Ģey!
Atatürkçü geçinen, mâsum kiĢiler (!) ve günümüzdeki hızlı Atatürkçü
arkadaĢlarımız, uyduruk bu iĢkembevî yorumunuzu, Atatürkçülükle nasıl
bağdaĢtırıyorlar? Hâlâ orasını tam anlayamadım! Hiç bir Ģeyden
çekinmeden, uluorta ortaya attığınıza göre, yoksa burada, bizlerin henüz
vâkıf olamadığımız, sırf sizin ve sizin gibilerin bir sır olarak bildiğiniz, daha
baĢka, yanardöner, havalar mı var, yoksa?
Olurya, bendenize, tereyağı gibi bulaĢan, yukarıda bahsettiğim, câhil,
bilgisiz ama havalardan yanına yaklaĢılamayan bayanın:
“…biz öz türkçe konuĢuruz çünkü Atatürkçü bir cumhuriyet
kadınıyım.” diyerek „hava‟ atıĢından hâlâ ürktüğüm gibi, sizlerde de böyle
tılsımların olmaması belki düĢünülemez de, her taraftan konuĢabildiğinize
bakılırsa…
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Bu kadar tahsilden sonra, bir de, Müslüman ve Milliyetçi öğrencileri
dıĢlayarak, özellikle, bölücükte ileri gitmiĢ, aĢırı öğrencilere burs vermekle
daha çok sesini duyurmuĢ olan, „Atatürkçü DüĢünce Derneği‟ne, bir ek bilgi
için, kursa mı gitsem, na a a p sam?
ġaka Bir Yana!
ĠĢin gerçeklik Ģakası bir tarafa, bu yazıya baĢlayalıdan beri, Ģu
kafamdaki aklım, durmadan sessiz ve derinden, „Bu da mı Atatürkçülük‟ diye
bir soru yağmuruyla, bana öyle bir saldırıyor ki, bundan gerçekten nasıl
kurtulacağım, bilemiyorum?
Kafamda, Ġlkokul, Ortaokul ve Lise‟de hocalarımdan derlediğim, bir
Atatürkçülük kavramı vardı… Onu da Ģimdi târumâr etmiĢ oldunuz…
ġu anda dahî her duâmda adını zikretmeden geçemediğim,
Ġlkokul‟daki sınıf hocamız Âfet Hanım, çok Ģık, oldukça da, dekolte
giyiniyordu215. Kuvvetli bir Atatürk hayrânıydı. On Kasımlarda dersi keser,
ağlama oturumları yapardı. Fakat o günlerin Atatürkçülerinde, günümüzde
gördüğümüz, Ġslâm KarĢıtığı216 gibi bir ayrımcılık, hiç ama hiç yoktu. Meselâ
Kur‟an‟ın söz konusu olduğu bir gün, hocamız Âfet Hanım, “Ben Kur‟an
bilmem…” bana dönerek “ama Mustafa Yâsin‟i bilir217“ demiĢti.
O zamanlar, Ġlkokul‟dan Lise sonuna kadar, Atatürkçülük dendiğinde,
Vatan, Millet için çalıĢmak, ahlâk ve dürüstlük akla geliyordu, o kadar… Bu
hasletlerin bir çağrıĢımı olarak, Atatürk ya da Atatürkçülük dendiğinde, en
azından ve /veyâ en çoğundan, bendeniz, bu hasletlerin çağrıĢımlarından
baĢka bir Ģey bilmiyordum. Öyle olunca da, Ġslâm‟ı baĢtacı yapmıĢ bir kiĢi
olarak, özellikle de bizzat Ģahsıma mahsus olmak üzere, Atatürk ya da
Atatürkçülük dendiğinde, benim bugün dahî, tabiatıyla, Vatan, Millet için
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
216
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
217
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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çalıĢmak, ahlâk ve dürüstlükten baĢka bir kavram ya da çağrıĢımın akla
gelmesi hiç mümkün olabilir mi?
Bu hasletlerimden baĢka, ne özelliklerim vardı ki, bana hocalarım,
“Atatürke lâyık evlat” desinlerdi / diyorladı… Öyle ya, demek oluyor ki,
hocalarım, ahlâk, dürüstlük ve çalıĢkanlığım nedeniyle, benim için,
“Atatürk‟e lâyık evlât” diyorlardı, öyle ya...
Ama ya Ģimdi?
ġimdi sorarım size! Bugün bunların hangisi var? Atatürkçülük
dendiğinde, çalıĢkanlık, ahlâk ve dürüstlükten baĢka Ģeyler akla gelmiyor
mu?218. Atatürkçü dendiğinde, ilk baĢta, Vatan hâinlerine, bölücülere verilen,
oylar akla gelmiyor mu, bugün?
ġimdi düĢünüyorum da, bugünkü Ġnönü Zihniyetli Atatürkçülerimiz,
Âfet Hocamız‟ın „Yâsin‟ sözünü ve o konudaki normalliğini duysalardı,
inanınız, onu hemen, “Seni istemezük” dedikten sonra, „Bizden Değilsin”
fermanıyla, enterdi ederek onu hemen, ON-OFF Siyah-Beyaz anahtarına
tabîtutup, OFF‟larlardı, o kadar… R-Kompleks hastalığı219 iĢte bunu söylüyor
bugün, bilimsel olarak…
Demek oluyor ki, bâzı târihçilerin dedikleri gibi, R-Kompleks
hastalığına mâruz kalanlar, bugün Atatürkçülüğü mecrâsından böyle
saptırmıĢlardır. Buradan çıkan esas sonuç da Ģudur ki, o zamanki
hocalarımızda bu R-Kompleks hastalığı bulunmuyormuĢ!
Neler, neler oluyor, görüyorsunuz! Sonra da geri dönüp, bütün bu
hâinlikleri de tekrar Atatürkçülük maskeleriyle örtmeye çalıĢarak, hatâ ve
hâinlikleri gittikçe daha da katmerleĢtirmiyorlar mı?
Bugün, öyle bir hâle gelinmiĢtir ki, güzel davranıĢlar, gerçek
çalıĢkanlık, ahlâk ve dürüstlükler, yalnızca, mü‟min Müslümanlar arasında
218
Temiz, M., Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20Ol
muĢtu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Atatürkçü%20Ha!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu..pd
f, En Son EriĢim Târihi: 13.04.2016.
219
Yumben, Niye Hala Oy Alıyorlar?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.benoyum.com/2014/03/12/her-sey-beyinde-baslar-mumin-sekman-ii/, En Son EriĢim Târihi: 17.04.2016.
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bulunabiliyor, artık... Nitekim bir zamanlar Erbakan‟ın, “Asıl Atatürkçü
benim” demesini ve onun bu sözüyle, özellikle, neleri kast ettiğini de, Ģimdi
bir kere daha düĢününüz!
ġimdi, bu gerçeklikler ıĢığı altında, soruyorum. Sırf bu hâinler
yüzünden, yakın geçmiĢte:
“Millet, fakr-u zarûret içinde harâp ve bitâp” düĢmemiĢ miydi?
“Memleketin dâhilinde iktidâra sâhip olanlar, gaflet ve delâlet içinde”
değiller miydi? “Hattâ bu iktidar sâhipleri, Ģahsî menfaatlerini müstevlîlerin
siyâsî emelleriyle tevhîd” etmemiĢler miydi?
ġimdi de kara kara bunları düĢünmeye baĢladım… Garanti olsun
diye, cevâbını, ben de, size sorarak, bulacağım, gâlibâ:
Sâhi, bunların her bir de mi Atatürkçülük?

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir
Öz‟ler:
Ġdeolojiyle DNA‟larda
meydana gelen dönüĢüm sonucunda,
ortaya çıkan yeni nesiller, artık eski kültürün
mensupları değildirler. Kabul edilen yeni kültürün bu mensupları,
eski kültürün hastalıklı sonuçlarından ibârettirler.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Gerçek Ġstikâmet ve
Esen Rüzgârlar
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟ında
bir bilim adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak220, bunca tecrübelerden
sonra, iĢte aĢağıdaki sonuca Ģimdi, daha kolay ulaĢmıĢ bulunuyoruz:

Ω

. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
220
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“Gerçek istikâmeti olmayanlar, etkili olarak güncel esen rüzgârın yön
ve Ģiddetine tâbidirler.”
“Müslümanlığı ve Müslümanları kullanarak, istismar ederek parlayan
ve paralel yapı denilen, CIA‟nın içimizdeki perdeli bir kuruluĢunu,
günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti mensupları, ilk zamanlarda bu kurluĢun
mensuplarını, gerçekten Müslüman zannettikleri için, onların aleyhlerinde
bulunuyorlardı. Ama günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti mensupları, ne zaman
bunların sahte Müslümanlıkları ve ajanlıkları ortaya çıktı, hemen onların
ortağı, savunucusu ve emir kulu olmuĢlardır.”
ĠĢte günümüzdeki bu Ġnönü Zihniyeti mensupları, gerçek bir
istikâmete sâhip olmadıkları için, etkili olarak güncel esen CIA kuruluĢu
paralel yapının rüzgârına kapılmıĢ bulunmuyorlar mı, paralel yapının
kontrolleri altında değller mi Ģimdi, hele bir düĢünüz!
ġimdi hemen bu noktada akıllarınıza, gerçek Ġstikâmetin ne olduğu
sorusu, takılmadı değil, elbette!
Türk Milleti‟nin büyük bir kısmı, bunu biliyor. Ama hemen özetle
yine hatırlatabiliriz:
Gerçek Ġstikâmet, Allâhü Teâlân‟ın beğenerek bildirmiĢ olduğu,
Ġslâmî Îtikat Yolu Ve Kültürel Ġstikâmet‟tir. Bunun daha kısa ifâdesi ise, Hak
Yol ya da Hak Teâlân‟ın bildirmiĢ olduğu, gerçek Kulluk Yolu‟dur.
Bir milletin gücünün, bilimsel olarak da, sosyal olarak da, o milleti
millet yapan, unsurlardan meydana geldiğini / gelmekte olduğunu bildiğimize
göre:
Bir milletin kültürü olarak, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, bilim,
sanât, edebiyat, örf, âdet ve gelenekler gibi, kültürel hususları düĢünecek
olursak gerçek Ġstikâmet‟in, milletin kültür faktörlerinin, bir çeĢit, bileĢkesi
olduğunu da söyleyebiliriz…
Ama adı geçen bu Zihniyet‟in, Türk Milletini meydana getiren,
Kültürümüzü, açıktan açığa redd-i miras ettikleri, târihen de bilindiğine göre,
onların çalıĢıp çabalamalarının hedefinde, hayattan yalnızca kâm almak
olduğunu, artık somut ve bilimsel olarak da, bilmiyor değiliz.
Cibilliyet Ve Çevre
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Bu noktada bir gerçeğin daha kazanılmıĢ olduğunu görmek
mümkündür. O da Ģudur: Orta Öğretim‟den gelen günümüzdeki birçok
arkadaĢımızın, bugün hâlâ, Ġnönü Zihniyeti‟nde baĢköĢeyi iĢgal ettiklerini
görüyor ve üzülüyoruz. Orta öğretimde onlar da bizler de aynı sınıflarda,
Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahribat Ve Tahrifatı‟na iliĢkin, kafa ve beyin
yıkamalarına, onlar gibi, bizlerin de mâruz kalmıĢ olduğumuz açıktır. Hâl
böyleyken bile, iĢe bakınız ki ve de hamdolsun ki bizler, hak cephesini seçmiĢ
bulunuyoruz.

Ġnönü Zihniyeti‟nin Kültürümüzü açıktan açığa redd-i miras ettikleri sırf bu belgeden bile
anlaĢılmaktadır. GeçmiĢin kapılarını kapamak, Osmanlı arĢivlerini tren katarlarına
yükleyerek Bulgaristan‟a satmak baĢka neyi ifâde ediyor?

“Aynı sınıfta ve aynı ortamda bulunduğumuz hâlde, bâzı
arkadaĢlarımızın, Ġnönü Zihniyeti‟ni tercih ederek, bâtıl cephesinde
kalmalarındaki etken nedir?” diye, yeni bir gerçeğin kazanılmasına yol
açacak olan soruyu sormanın zamanı, Ģimdi gelmiĢ bulunuyor.
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Orta Öğretim‟de sınıflarda hepimiz Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahribat Ve
Tahrifatı‟na iliĢkin, kafa ve beyin yıkamalarına mâruz kalmamıza rağmen,
bizlerin hak cephesini, o arkadaĢlarımızın ise, bâtıl cephesini tercih
etmelerindeki etken, bir değil birden fazladır. Bunda etken olan faktörler esas
olarak, cibilliyet ile âile ve çevre faktörleridir. Cibilliyet faktörü, bir çeĢit
kültürel faktör etkisindendir Her ikisinin dayandığı ilke ya da delil ise, “KiĢi
arkadaĢının dini üzerinedir” hadîsinde saklıdır.
DNA Nedir?
Bulunan bilimsel sonuçlara göre, çevre ve yaĢam tarzı, insan
DNA‟sını değiĢtirmektedir.
Açınım olarak DNA, Deoksiribo Nükleik Asit demektir. Bu, bâzı
virüsler de dâhil, insan vücûdundaki tüm organizmaların canlılık iĢlevleri ve
biyolojik geliĢmeleri için, gerekli olan, genetik tâlimatları taĢımaktadır.
DNA‟nın baĢlıca rolü, bilginin uzun süreli saklanmasıdır.
DNA molekülünün bir bölümünü meydana getiren, her bir „gen‟,
insan vücûdundaki belli bir özelliği kontrol etmektedir. Örneğin canlının
vücut Ģekli, her organına iliĢkin iĢ bölümü ve bu organların çalıĢma
düzenleri, her bir hücre içinde üretilmesi gereken, proteinlerin genetik
kodları, üretilecek proteinlerin miktarlarının kontrolleri (gen regülasyonu)
gibi, canlının hayâtını devam ettirmesi için, gereken bütün Ģeyler, DNA
üzerinde plânlanmıĢ ve kodlanmıĢtır221. Bu nedenle, DNA‟nın önemli
görevleri vardır222.
Hücredeki bilgi bankasının temel yapı taĢlarından en önemlilerinden
biri de, fosfordur. Fosfor ATP (Adenozin trifosat-Adenosine TriPhosphate)
hayâtî bir öneme sâhiptir. ATP molekülü vücutta tıpkı bir pil gibi çalıĢır. Bu,
hücrenin kolaylıkla kullanabileceği bir enerji Ģeklidir. Solunumla elde edilen,
enerji, hücrede ATP Ģeklinde kimyasal bağ enerjisine dönüĢtürülür. Üretilen

blogcu, DNA‟nın vazifesi ve önemi nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dnalar.blogcu.com/dna-nin-vazifesi-ve-onemi/2000323, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
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hücre DNA Görevleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.hucreler.gen.tr/dnagorevleri.html, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
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enerji, bu molekülle taĢınır. Ġhtiyaç duyulan kimyasal iĢlemler, ATP‟de saklı
olan enerjiden sağlanır223.

YaĢam Çevresi Ve Ġnsanın DNA‟sı
Dr. Bruce Lipton, yazmıĢ olduğu, Ġnancın Biyolojisi adlı kitabında,
çevrenin insanın DNA‟sını değiĢtirdiğini bulduğunu söylemektedir. Bunun
bir sonucundan olsa gerektir ki, DNA‟ları bu Ģekilde değiĢenlerin, daha
sonra, mâruz kaldıkları R-Kompleks hastalığından da kurtulamadıkları
anlaĢılıyor224.
Dr. Bruce Lipton, kitabında, “Yaptığım hücre içi çalıĢmalarda,
hücre yaĢamının, hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik
çevre tarafından yönlendirildiğini fark ettim.” diyor.
Burada fiziksel çevreden maksat, bildiğimiz, âile çevresi, iĢ ve dost
çevresi gibi, hayat ve günlük yaĢam çevremizdir. Tam da bu noktada insan,
“KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir.” hadisini hatırlamadan edemiyor. Demek
ki arkadaĢlık iliĢkileri, insanın DNA‟sını değiĢtirecek kadar etkili olmaktadır.
Bunu Ġslâmî pratik olarak biliyorduk… ġimdi bilimsel olarak da, bunun
gerçekliği açıklanmıĢ oluyor.
Dr. Elif Güveloğlu „Hastalıklar Öğretmendir‟ adlı kitabında, konuyla
ilgili olarak:
“Dr. Bruce Lipton‟u, inancı „akıl‟ ile açıklamanın bilimsel kapılarını
aralamayı baĢarmıĢ bir mikroskop hekimi olmasından ötürü tüm benliğimle
kutluyorum. Hücre içi iĢleyiĢin ve hücrenin nelerden etkilendiğinin
anlaĢılması, tüm insan vücûdunun anlaĢılması demektir225.” diyor.
Dr. Bruce Lipton‟un, „enerjetik çevre‟den kast ettiği, her bir insanın
çevresinde bulunan, enerji alanıdır. Buna bâzen „enerji beden‟ diyenler de
223
DNA üzerindeki fosfatın önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://harun-yahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/40993/DNA-uzerindeki-fosfatin-onemi, En Son EriĢim Târihi:
1107.2017.
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Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf
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Dr.Güveloğlu, E., Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap, Zeytinoğlu Cad. ġehit Erdoğan Ġban Sk. No:
36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
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vardır. Bu enerji alanı, örneğin bizim hayâtta verdiğimiz meselâ, sözler,
davranıĢlar, beynimizden yayılan olumlu, olumsuz dalgalar226 gibi227,
tepkilerden oluĢmaktadır. Dr. Elif Güveloğlu diyor ki, „Bu enerji alanı da
geri dönüp içeriyi, bizi etkiliyor, yankı gibi… Kendi oluĢturduğumuz enerji
alanıyla „çarpılıyor‟ veyâ „iyi oluyoruz‟. Etrâfa yaydığımız enerji,
söylediğimiz sözler de, isyan da, güzel sözler de, küfürler de önce bizim
hücrelerimizi etkiliyor228.‟ demektedir.
Dr. Elif Güveloğlu, yorumuna Ģöyle devam ediyor:
“Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik Ģifremizin, DNA‟nın
çevresel etkenler tarafından değiĢtirilebileceğini, Dr. Bruce Lipton göstermiĢ,
yâni etrâfımızın genlerimizi tüm genetik Ģifremizi ele geçirebileceğini!”
DNA‟lardaki Kültürel DeğiĢim
Bu buluĢ, Ġnönü Zihniyeti açısından, ne demek?
Hatırlıyorum, Orta Öğretimdeyken, YurttaĢlık Bilgisi dersinde Millet
tanımını öğrenmiĢtik, “Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanât,
Edebiyat, Örf, Âdet ve gelenekler, bir milleti meydana getiren değerleri
meydana getirir” diye…
Yukarıda zikredilen, bilimsel buluĢtan da anlıyoruz ki, bir millet
topluluğu, DNA‟larındaki değer yargıları aynı olan, insanlardan meydana
gelmektedir. Demek ki, Müslüman Türk Milleti‟nin her bir ferdinin
DNA‟sındaki değer yargıları arasında, diğerlerinin de var da, özellikle din
olarak Ġslâm‟ın, dil olarak Türkçe‟nin, târih olarak da Ġslâm Târih‟nin çok
önemli yeri vardır.
Bu bilimsel buluĢtan Ģunu da anlyoruz ki, o değer yargılarının
değiĢmemesinin ya da silinmemesinin, DNA‟larda olduğu gibi kalmasının
devam etmesinin tek çâresi, o değerlerin yaĢanmasıdır. Eğer sâhip olunan o
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.06.2013.
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Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim
Târihi: 23.05.2014.
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36. Akatlar, BeĢiktaĢ 34335 Ġstanbul.
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geçmiĢ değer yargıları yaĢanmazsa, baĢka bir ifâdeyle, seçilen yeni hayat
tarzlarına göre, baĢka kültürlerin değer yargıları yaĢanırsa, o zaman, böyle
insanların DNA‟larındaki değer yargılarına iliĢkin Ģifreler, zamanla,
zayıflayıp silinmekte, yeni yaĢanan kültürlerin Ģifreleri ile yenilenmektedir.

Fulbright anlaĢmasına göre kurulan Eğitim Komisyonu baĢkanı, ABD Büyük
Elçisi olup, komisyon çoğunluğu onların elindeydi229.

Netice olarak, örneğin Ahmet, Mehmet ya da Can adlı böyle
insanların yaĢayıĢ, düĢünce ve fikirleri, önceleri Ġslâmî Ve Kültürel inanıĢ
doğrultusunda iken; bir bakıyorsunuz ki, bunlar, zamanla etkileniĢ Ģartlarına
bağlı olarak, değiĢmiĢ oluyorlar. Öyle ki dönüĢüm sonucunda, meselâ
önceleri Ahmet, Mehmet ya da Can olanların DNA‟larındaki o değer
229
https://ugurtekin.wordpress.com/tag/1945e-kadar-ingiliz-somurgesiydik-1945ten-sonra-amerikansomurgesi-olduk-milli-sef-ismet-inonu-1947-tarihinde-yaptigi-fulbright-anlasmasi-ile-turk-egitim-sisteminiabdlilere/
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yargılarının Ģifreleri, silinip gitmiĢ, yerlerinde, hayatlarında uyguladıkları,
baĢka kültürlerin değer yargılarının Ģifreleri, arz-ı endam ediyor. Hattâ
bâzılarında bu dönüĢümün hızı, öyle oluyor ki, bu yeni tip insanlar, eski
adlarını da beğenmiyorlar, örneğin Can adının, John olarak, değiĢtirilmiĢ
örneklerine bile, bu sıralarda somut olarak da rastlamıĢ bulunuyoruz230, yalan
mı?
Yukarıda arzedilen, DNA‟ların bilimsel değiĢim sonucunu, bugün
özellikle, Milletimizin sağ ve sol cenâhında, gerek solcu, ilerici ya da
çağdaĢçı adlarıyla, gerekse masonik Batı Kulüpçüleri olarak, yayılmıĢ
bulunan, Ġnönü Zihniyeti‟nde, açıkça, görmüyor muyuz?
Bir düĢünüz, bakalım
“Ġnönü Zihniyeti‟ne mensup olan bir kiĢi, doğduğu günden beri,
devamlı ve sürekli bir Ģekilde, hep Ġslâm KarĢıtlığı231 içinde yetiĢe yetiĢe, hep
kozmopolit ve materyalist fikirlerle beslene beslene, hep Ġslâm düĢmanlarını
takdir ede ede232, hep onların iltifatlarını bekleye bekleye değiĢerek, bunların
her birinin hücrelerindeki DNA‟larında saklı bulunan, atalarının târihsel
Kültürüne uyumlu olan, öz Ģifreleri değiĢerek, bilimsel açıdan, baĢkalaĢmıĢ
bulunuyor demektir.”
Vatan ve Millet sevgisi, meğer neymiĢ, görüyorsunuz ya! Bugünlerde
dah iyi anlaĢılıyor… Foullie Ģöyle diyor:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini
teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini
bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir233.”
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Medya Gündem, “John” Dündar ısrarla târihe vatan haini olarak geçmek için çırpınıyor! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.medyagundem.com/john-dundar-israrla-tarihe-vatan-haini-olarak-gecmekicin-cirpiniyor/, En Son EriĢim Târihi: 1107.2017.
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Foullie‟nin dediği gibi, kültürün de esas unsuru din ve dil olduğuna
göre, bendeniz, bunu bir artırarak, milletin kültürünün esâsının, din, dil ve
târih Ģuûru (birliği) olduğuna inanıyorum.

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

Bu nedenle bizim Kültürümüz‟ün temel unsurları, esas ve modernlik
açısından bilimsel olarak, Ġslâm, Türkçe ve Târihimiz; etkinlik ve sürekliliği
açısından ise, Osmanlı Târihi‟dir…
Bu demektir ki, “Gerçek Ġstikâmet, milletin kültür faktörlerinin bir
çeĢit bileĢkesidir” tanımından da gidilecek olursa, Milletimiz‟in gerçek
Ġstikâmeti, Ġslâm‟la, Türkçe‟yle ve Osmanlı Târihi ile yakından iliĢkilidir.
Özetlersek, Milletimizin gerçek Ġstikâmeti, îtikâdî açıdan Ġslâmî
Ġstikâmet, Kültürel ve amelî açıdan ise, Ġslâm, Türkçe ve Osmanlı Târihi‟nin
bileĢkesidir denebilir.
Acınacak Taraflarımız
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Ne enteresandır ki, bu gün artık Ģunu, apaçık olarak görebiliyoruz.
AĢağıda görülen, resimdeki zevâtın dâhil olduğu zihniyetin hemen hemen
çoğunluğu-ki bendeniz bu zihniyete Ġnönü Zihniyeti diyorum-Milletimiz‟in
gerçek Ġstikâmeti dıĢında olduklarınıµ, artık hiç gizlemiyorlar234 … Bunu
Milletimiz de artık açık bir Ģekilde görebiliyor…

Bu gidiĢle, 15-20 yıl içinde, Atatürkçülük bile belki bunlar sâyesinde (yüzünden),
uçup gideceğe benziyor…
http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkknin-don-lastikleri-bulusuyor-236466.html

Hâlbuki Ġnönü ve Hempaları, Hükümet‟in potansiyel ve icrâ gücünü
kullanarak, Ġslâmiyet‟i yoketmek ve Kültürümüz‟le bağlarımızı kesmeye
çalıĢmakla uğraĢacağına, Atatürk‟ün hutbesinde:
“Ey Millet! Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak
tarafından insanlara dinî hakikat-leri tebliğe memur edilmiĢ ve resul
olmuĢtur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur‟ân-ı A-zimüĢĢan‟daki açık ve
kesin hükümlerdir.”

µ

Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Ģeklinde belirtmiĢ olduğu, Ġslâmî ve Kültürel doğrultudaki görüĢlerini
referans almıĢ olsalardı, hiç Ģüphe yok ki, bugün Türkiye‟yi Dünyâ‟nın en
süper devleti yerinde görecektik. O zaman 80-90 senedir uğraĢılan, bütün
problemlerin adı sanı bile bilinmeyecekti.

ġimdi Bu ġaĢkınlığa Ne Diyeceğiz?

Yaa! Senin derdin ne, o zaman? Belânı mı arıyorsun?

Ben Ne Diyorum, Yaa!

Sen o kadarını söyle, yeter!
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Çünkü mü‟milerin her biri, ġerîat’in bir emri olarak, kalp okumanın, tahmin
etmenin, zannın günah olduğunu bildiği ve karĢısındakileri de, genel olarak,
hep kendisi gibi düĢündüğü için, bu tür açıklamalarınız, mü‟mileri olarak
hepimizin gözümüzü açıyorsunuz!
GeçmiĢte ve Eski Türkiye‟deki Ġnönü Zihniyeti mensupları, içi baĢka dıĢı
baĢka davrandıkarı için, onları Ģimdiki kadar iyi tanımak mümkün
olmuyordu.
Bereket versin ki günümüzdeki bu Zihniyet artık ikiyüzlülüğü de haylı aĢmıĢ
olarak, tam bir hâinlik derecesine yükselerek, PKK ve Ermeni seviciliği gibi,
birlik ve berâberliğimizi bozucu niyetlerini de açıktan açığa söylemekten,
gerçek ve tam bir Ġslâm DüĢmanlığı yapmaktan çekinmiyorlar. Tabiatıyla bu
durum bilimsel ve demokratik özgürlük açısından, münâfıklıktan kurtulup
tam bir müĢrikliğe geçiĢ olarak yorumlananabildiği, en azıdan dıĢtan da
fiziksel olarak böyle göründüğü için, daha realist ve gerçekçi bir tavırdır.
Karanlık taraflarınızı netleĢtirdiğiniz ve böylece sizi daha iyi tanıma fırsatı
sağladığınız için
öteki dünyâdaki ağırlanma yerleri olarak Cehennem‟in en alt katlarından
belki kurtulup Hristiyanların ağırlandıkları birinci kata terakkî etmek gibi bir
faydayı bu Ģekilde kazanmıĢ olabiliyorsunuz.
Sizlerin hukuktan korkmanız gibi bu Millet de sizin gibiler yüzünden,
Ülke‟nin zarar görmemesi için, gereği gibi çalıĢamamak dolayısıyla, ancak
yalnızca Allah‟tan (CC) korkmaktadır...
Bu korkuların arasındaki farkı bir düĢününüz, bakalım! Ben de olmayacak
bir soru sordum, yine!
Yaa, Mustafa! O farkı anlayacak kadar akıl olsaydı o zavallı, sonu yine de
Cehhennem olan böyle bir terakkîye hiç râzı olur muydu?
Ben ne diyorum yaa, Allah (CC) aĢkına! Sanki karĢımdaki saçmalayan
akıllıymıĢ gibi konuĢuyorum da…
232

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Cehennem Ve Cennet‟ten Ne Haber?
Öz‟ler:
Uzun lâfın kısası Ģu ki:
Ey kardeĢlerim! Cehennem de
Cennet de boĢuna yaratılmamıĢtır. Geliniz,
samîmiyetle ve istekle birer mü‟min olalım da, böylece,
mü‟minlik vasfımız dolayısıyla, Ģu anda hazır olan, Cehennem‟deki
yerimizin otomatik olarak boĢ kalmasıyla, doğrudan doğruya Cennet‟teki yerimize
yerleĢmenin verdiği huzûru, daha hayatta iken duymaya baĢlayalım, e mi?
ĠĢte o zaman
göreceksiniz ki, samîmiyetle
ve istekle kavuĢmuĢ olduğmuz îman
nûruyla, “Mü‟min, Allah‟ın nûru ile bakar” hadîsi
gereğince, sağlıklı yorum ve kararlar, ondan sonra gelir235 / gelecektir…
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“(Eğer böyle yaparsanız Allah)
sizin günahlarınızı bağıĢlar ve sizi altlarından
ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoĢ yerlere koyar.
ĠĢte büyük kurtuluĢ budur, Saf Sûresi, âyet 12”
“Allah mü‟min erkeklere ve
mü‟min kadınlara, altlarından ırmaklar
akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır.
Hem de Adn cennetlerinde hoĢ meskenler vaad etmiĢtir. Allah‟ın rızâsı ise
hepsinden büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur, Tevbe Sûresi, âyet 72”
“O girecekleri yer,
Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar.
Orada Allah‟tan korkanlara diledikleri nîmetler vardır. ĠĢte Allah, takvâ
Sâhiplerini böyle mükâfatlandırır, Nahl Sûresi, âyet 31”
“De ki, bu mu daha iyi, yoksa
Temiz, M. Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar? Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ateĠstler%20müslümanlar%20gĠbĠ%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20hu
zurlu%20olamazlar.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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takvâ sâhiplerine vaad olunan ebedîlik
cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir
varıĢ yeridir, Furkan Sûresi, âyet 15”
“O (Rab) ki, lütfundan bizi (asıl)
oturulacak yurda (Cennet‟e) yerleĢtirdi.
(Artık) orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de
orada bize bir usanç dokunur, Fâtır Sûresi, âyet 35”
“Evet, îman edip de
sâlih amelleri iĢleyen kimselerin,
yaptıklarına karĢılık bir konukluk (ağırlanma)
olarak me‟vâ (barınak) cennetleri vardır”
Secde Sûresi, âyet 19”
“Andolsun, onu bir kez daha görmüĢtü.
Sidretü‟l-Müntehâ‟nın yanında. Ki Cenne-tü‟lMe‟vâ
onun yanındadır.”
Necm Sûresi, âyet 13-15”

Cehennem Nedir?
Cehennemi, Allâhü Teâlâ yerine, GüneĢ, Ay, yıldız ya da inek gibi,
sonradan yaratılmıĢ, Ģeyleri ilâh ya da tanrı kabul eden; Allâhü Teâlâ‟nın
kulu olacakları yerde, nefsî arzû ve heveslerine, baĢka insanlara veyâ kısaca,
yaratılmıĢlara kul olmayı tercih eden, baĢka bir ifâdeyle dünyâlaĢmıĢ
olanların, iĢledikleri suç ve günahlardan dolayı, Ġlâhi Adâlet gereğince cezâ
görecekleri yere, Cehennem denir.
Cehennem‟in varlığını ve Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti‟ni bütün geçmiĢ
peygamberler, onların yolundan giden bütün âlimler ve evliyâlar, kesin birer
bilgi236 olarak, bildirmiĢ olmaları nedeniyle, Ġlâhî Adâlet‟in yerine gelmesi
için, Cehennem‟in varlığı ve gerekliliği, aynı zamanda, akıl ve mantığa da,
yüzde yüz, uygundur / uygun düĢmektedir.
Siz hiç düĢünebiliyor musunuz ki, ezenlerle ezilenler, haklılarla
haksızlar, zâlimlerle mazlumlar, iyilerle kötüler, inananlarla inanmıyanlar,
Allâhü Teâlâ‟ya kul olanlarla, kula kulluk yapanlar, hiç ayırdedilmesinler ve
zâlimin yaptıkları yanına kâr kalsın?
Temiz, M., Gerçek Bilginin (Ġlmin) Kaynağı Ve Îman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.docx, En Son
EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Bunun içindir ki, peygamberler tarafından bildirilip öğretilen, Allâhü
Teâlâ‟nın Yüce Adâleti, iyilere karĢı mükâfatı, kötülere karĢı cezâyı,
mutlaka, gerektirir / gerektirmelidir de!
DünyâlaĢmıĢ inkârcılar, hayattan kâm almak için geldik deseler bile,
yeminle söylenebilir ki, bunların dünyâdaki hayâtları dahî hep mânasız
geçmekte, ölümün gerçekliği karĢısında, daha hayatta iken bile, Cehennem‟in
ilk müjdecisi olan, ruhî bunalımı yaĢamaktan dahî kurtululamamaktadırlar!
Ġçki, kumar, zevk ve eğlence düĢkünlükleri, onları psikolojik ruhî
bunalımlardan kurtarmadığı gibi, mutsuzluklarını daha da artırmaktadır,
körüklemektedir. Bu nedenle, çağımızdaki insanların huzursuzlukları,
„inançsızlıktan kaynaklanmaktadır‟ demek, bilime de yüzdeyüz uymaktadır.
Daha hayatta iken bile, dünyâlaĢmıĢların bu tür hâlleri, inançsızlığın
cezâsının, Âhiret‟te de Cehennem olacağının çok önemli bir göstergesi ve
iĢâretidir.
Cehennem tabakalara bölünmüĢtür. AĢağıda tekrar değinileceği gibi,
Cehennem‟in yedi tabakasının isimleri Ģunlardır: 1. Cehennem, 2. Sair, 3.
Sakar, 4. Cahim 5. Hutame 6. Leza, 7. Hâviye…
Cehennem, biri Suğra, diğeri Kübrâ olmak üzere, iki adettir.
Gelecekte Suğra, Kübrâ‟ya dönüĢecektir. Cehennem-i Suğrâ, Yer‟in
altında, baĢka bir ifâdeyle, Yer‟in merkezindedir. Bilimsel olarak da bilindiği
gibi çoğu kere her otuzüç metre hafriyattan sonra, sıcaklık bir derece kadar
artmaktadır.
Yer‟in merkezine kadar olan mesâfenin, yaklaĢık olarak, altı bin küsur
kilometre olduğu düĢünülürse, demek oluyor ki, Yer‟in merkezinde bulan,
Suğra Cehennemi‟nin sıcaklığı oldukça fazladır. Bununla berâber,
Cehennem-i Suğrâ‟nın bu sıcaklığı, Cehennem-i Kübrâya âit olan sıcaklıktan
daha zayıftır.
Cennet Nedir?
Allâhü Teâlâ‟ya inanan ve O‟na ibâdet ve îtaat edenlerin, îman ve
Ġslâm‟a, ihlâs ve sadâkatle, hizmette bulunanların, Kur‟an‟a hizmetkâr
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olanların, cihâdı gereği gibi yaĢayanların, Allâhü Teâlâ‟nın lütfu ile gidip,
Âhiret‟te içinde ebedî kalacakları yere Cennet denir.
Cennet‟in varlığını ve Allâhü Teâlâ‟nın adâletini, bütün geçmiĢ
peygamberler ve onların yolundan giden, bütün âlimler ve evliyalar, kesin
birer bilgi237 olarak, bildirmiĢ olmaları nedeniyle, Ġlâhî Adâlet‟in yerine
gelmesi için, Cennet‟in varlığı ve gerekliliği, aynı zamanda, akıl ve mantığa
da yüzde yüz uygundur / uymaktadır.
Bunun içindir ki, peygamberler tarafından bildirilip öğretilen, Allâhü
Teâlâ‟nın yüce adâleti, iyilere karĢı mükâfatı, kötülere karĢı cezâyı, mutlaka,
gerektirir / gerektirmelidir!
Ġnananlar ölümün, ebedî bir hiçlik değil, ölümsüzlüğe bir geçiĢ,
sevdikleriyle buluĢacakları Âhiret âlemine bir yolculuk olduğuna inanırlar.
Bu inancın verdiği güçle inananlar hayatta da, hiçbir zaman, bunalım
içinde değil; huzur içindedirler. Ġnanan iyilerin bu rahat hâlleri bile, daha
dünyâda iken dahî, bilimsel açıdan da, Cennet‟in varlığını gösteren,
yaĢamdaki belirtilerinden biridir.
AĢağıda tekrar değinileceği gibi, 8 adet Cennet tabakaları Ģunlardır:
Dâr-ül-Celâl, Dâr-üs-Selâm, Cennet-ül Meva, Cennet-ül Huld, Cennet-ün
Naim, Cennet-ül Firdevs, Cennet-ül Adn, Cen-net-ül Vesîle…
Ġnsanların Sınıflanması
Dünyâya gelerek, hayat ya da yaĢam veyâ geçimlerini sürdürmeye
çalıĢan insanlar, Ġslâmî terimler açısından, genel olarak önce, Müslümanlar,
gayrımüslimler ve mürtedler olarak, üçe ayrılırlar. Müslüman ve
gayrımüslimler de, kendi aralarında çeĢitli sınıf ya da kısımlardan oluĢurlar…
Müslümanlar
„Müslüman‟ dendiğinde, dıĢ görünüĢ îtibârıyla, Ġslâm Dini‟ne mensup
olan insan topluluğudur. Ġçsel ve kalbî veyâ îtikâdî ya da Ġslâmî Ġstikâmet
Temiz, M., Gerçek Bilginin (Ġlmin) Kaynağı Ve Îman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BĠLGĠNĠN%20(ĠLMĠN)%20KAYNAĞI%20VE%20ÎMAN.docx, En Son
EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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açısından düĢünüldüğünde ise Müslümanlar, “amelî münâfıklar, îtikâdî
münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, amelî fâsıklar, mü‟minler” olmak üzere, 5 esas
gruptan oluĢurlar.
Müslümanlar için, “münâfıklar, fâsıklar ve mü‟minler” diye 3‟e
ayrılmak üzere, baĢka bir sınıflama daha yapılabilir… Bu sınıflamaya göre,
Münâfık ve fâsıkların her birinin de, îtikâdî ve amelî olmak üzere, ikiĢer
gruptan oluĢtuğu görülüyor…
Mürtedler
Önce Müslüman olduğu hâlde, Ġslâm dininden dönene (çıkana)
mürted demektir.
Mürted diye, Ġslâm dinden çıkana denir.
“Ġslâmiyet baĢka dinlere benzemez. Bir Müslüman, Ġslâmiyet‟ten
çıksa ve dinini terketse, böylece mürted olduktan sonra, Ġslâmiyete göre, daha
hiçbir Peygamberi kabul edemez; belki Cenâb-ı Hak‟kı dahî ikrar (kabul ve
tas-dik etmez) edemez ve belki hiçbir mukaddes Ģeyi tanımaz; belki kendinde
kemalâta medar (sebep) olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder.”
“Onun için Ġslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayâtı (hayat
hakkı) var. Hâriçte olsa, musalaha etse (karĢılıklı olarak anlaĢlaĢsa barıĢsa);
dâhilde olsa, cizye verse; Ġslâmiyetçe hayâtı mahfuzdur. Fakat mürtedin
hakk-ı hayâtı (hayat hakkı) yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayât-ı
içtimâiyyeye (sosyal hayâta) bir zehir hükmüne geçer.”
“Hâlbuki Hristiyanın bir dinsizi, yine hayât-ı içtimâiyeye (sosyal
hayâta) nâfi‟ (faydalı) bir vaziyette kalabilir. Bâzı mukaddesatı kabul eder ve
bâzı Peygamberlere inanabilir ve Cenâb-ı Hakk‟ı bir cihette tasdik edebilir.”
“Bir mürted, ecnebi dinsizleri gibi de olamaz! Çünkü onlar bir
peygamberi inkâr etse, diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de,
Allah‟a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalâta medar (sebep) bâzı seciyeleri
(ahlâk ve özellikleri) bulunabilir. Fakat bir Müslüman, en âhir ve en büyük
ve dinî ve dâvetî umûmî olan Âhirzaman Peygamberi Aleyhissalâtü
Vesselâm‟ı inkâr etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi, hattâ
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Allah‟ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah‟ı ve kemâlâtı
onunla (Ġslâm‟la) bilmiĢtir. Onlar, onsuz (Ġslâm‟sız ) kalbinde kalmaz.”
“Bunun içindir ki, eskidenberi her dinden Ġslâmiyet‟e giriyorlar. Ve
hiçbir Müslüman, hakîki Yahûdi veyâ mecûsi veyâ nasrânî olmaz. Belki dinsiz
olur, seciyeleri bozulur; vatana, millete muzır bir hâlete (hâl veyâ keyfiyete)
girer.”
“Maahaza (Bununla berâber) beĢeriyetin hakîki bir din dâiresinde
umumî bir uhuvvet (din kardeĢliği) teĢkil ederek mesudâne (mutlu bir Ģekilde)
yaĢanması (hayat sürülmesi), Müslümanlıkta bir gâyedir. Umum beĢeriyetin
menfaatleri de bunu muktezidir (buna bağlıdır).”
“Binaenaleyh hakîki bir din olan, Ġslâmiyetin mehasini (güzelliklerini)
ve mealisini anlamıĢ olması iktiza eden (gereken) bir Müslimin bilâhare bu
gâyeye muhalif hareket etmesi; hem kendisinin, hem de âmmenin
menfaatlerine münâfî (zıt) âhenk-i umumiyi ihlâle badi238(sebep) olacağından
hakkında böyle bir cezâyı müstelzim (lüzumlu) olur. Umûmun selâmeti için
böyle bir cezânın vücûduna ihtiyaç vardır.”
“Ġslâm dini, maddî ve mânevî; ferdî ve ictimaî bütün iyilikleri
kendinde topladığından, Ġslâmiyeti terketmek, bütün iyilikleri terketmek
demek olur. Bu îtibarla mürtedde hiçbir hayır ve salâh kalmaz, canavar bir
hayvana inkılab eder (dönüĢür).239“
Cehennem Ahâlisi
Cehennem‟e girecek ya da orada kalacak olanlara, Cehennem Ahâlisi
adı verilirse, bunlar da, Cehennem‟de ebedî kalacaklarla, Cehennem‟de
geçici kalacaklar olarak, ikiye ayrılabilirler.
Cehennem‟de geçici kalacak olanlar, son nefeslerinde de îmanlarını
koruyarak ölen, amelî münâfıklar, amelî fâsıklar ve mü‟minlerden oluĢur. Bu
geçici kalanlar, cezâlarını çektikten sonra, Cennet‟e dönerler.
Yecüc Ve Mecüc

bâdî: Rüzgâra âit. Muvakkat. Geçici. badi: Geçici. Havaya veya rüzgâra âit. badi: Sebeb. Ġllet. Mûcib.
Vesile… Zâhir ve âĢikâr olan… Halkeden. Hâlık. Yaratan. Badi‟: Deniz içinde olan ada… Et… Deri.
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Osmanlıca- Türkçe Sözlük…
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Kur‟an„da bahsedilen ve Yecüc ve Mecüc denilen, bu varlıklar
(topluluk, insanlar ya da cüceler), çeĢitli mitolojilerde ve kültürlerde cüceler
veyâ dev, Ģeytan, kavimler ya da ülkeler olarak anılır.
Mülhit (Mülhid)
Dinden çıkana, dinsize, kâfire, imânsıza, genel olarak, mülhit denir.
Mülhitler, haĢir (hâĢir) ve Âhiret‟e inanmayanlardır. HaĢir (hâĢir), haĢreden,
toplayan, Cem‟eden anlamındadır. HaĢir (HâĢir) aynı zamanda,
Peygamberimiz (SAV) bir ismidir.
Zındık
Zındık (Zendeka), kâfirlik, dinsizlik anlamında, kâfirlik yapan
demektir. BaĢba bir ifâdeyle, insanı kâfirliğe götüren iĢlerle uğraĢanlara
denir. Zendeka sâhibine, yâni, zındıklık yapana zındık denir.
Bâzılarına göre zındık; hem dinsizdir, hem de emvâl (malların) ve
ezvacın (karı ve kocanın-çitflerin) iĢtirakine (ortaklığına) ve dehrin (zamânın)
bekâsına (sonsuzluğuna) kâil olan (inanan) bir kimsedir.
Yalancı
Yalancı, gerçekdıĢılıklara inanıp; o yolda amel edendir…
Teist ve Ateist
Genel anlamda, tanrıya inananlara teist ya da tanrıcı; tanrı
tanımayanlara (tanrıtanımazlara ) ateist denir.
Kâfir
Kâfir, gerçeği (hakkı) örtene denir. Hak, hiç değiĢmeden duran Ģeye
denir.
Cehennem Ehli

239

Cehennem‟de ebedî kalacaklara, Cehennem Ehli demek daha
uygundur. Bunlar îtikâdî münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, gayrımüslimler ve
mürtedlerdir… Ye‟cüc, Me‟cüc, Ģeytanlar, puta tapanlar, ateĢe tapanlar ve
sihirbazlarla, mülhitler, zındıklar, yalancılar, ateist ve kâfirler de Cehennem
ehlindendirler…
Cehennem‟in Tabakaları (Katları) Ve Ahâlisi
1. Kat Cehennem:
Birinci kat Cehennem‟e, Cehennem de derler. Buranın azâbı,
ötekilerideki azaplardan hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmeti‟nin
âsileri240 için yapılmıĢtır.
2. Kat Cehennem:
Ġkinci kat Cehennem‟e Sair de denir. Burası, Hıristiyanların
cehennemidir.
3. Kat Cehennem:
Üçüncü kat Cehennem‟e Sakar da denir. Burası Yahûdilerin
cehennemidir.
4.Kat Cehennem:
Dördüncü kat Cehennem‟e Cahim de denir. Burası, Mürtedler ve
Ģeytanların cehennemidir.
5. Kat Cehennem:
BeĢinci kat Cehennem‟e Hutame de denir. Burası Ye‟cüc, Me‟cüc ve
kâfirlerin cehennemidir.
6. Kat Cehennem:
Altıncı kat Cehennem‟e Leza da denir. Burası, puta tapanların, ateĢe
tapanların ve sihirbazların cehennemidir.

240
asi: Uygun, elveriĢli… Çok isyan eden, çok isyancı… âsi: Ġsyan eden. Emirlere itâat etmeyen… Günah
iĢleyen… MeĢru idâreyi tanımayıp baĢkaldıran… Doktor, cerrah, tabib… Kederli, hüzünlü… âsî: Hurma salkımı….
isyan: Ġtaatsizlik. Emre karĢı gelmek. Ayaklanmak…
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7. Kat Cehennem:
Yedinci kat Cehennem‟e Hâviye de denir. Burası, mülhitlerin,
zındıkların, yalancıların ve münâfıkların cehennemidir.
Bu Cehennem tabakalarının tümü, 7000 tabakadan fazladır241.
Cennet‟in Tabakaları
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri (RA)‟ne göre, “Cennet‟in 8
tabakası” vardır.
Âyet ve hadislerden öğrendiğimize göre, Cennet‟in sekiz tabakası
Ģunlardır:
1. Firdevs Adlı Cennet Tabakası
„Firdevs‟ kelimesi, sözlükte; her çeĢit bitkiyi içeren ve üzüm
asmalarının bulunduğu, bahçe anlamında olan, bir kelimedir.
Kütüb-i Sitte‟de bildirildiğine göre, Firdevs adlı cennet tabakası,
hepsinden üstün olduğu için, Allah‟tan (CC), öncelikle ve özellikle,
Firdevs‟in istenmesi tavsiye edilmiĢtir. Cennet‟in dört nehri buradan çıkar.
Bunun üstünde ArĢ vardır.
Firdevs Cennetleri:
a) Îman edip sâlih amel iĢleyenlerin, içlerinde, köĢk ve konaklarıyla
birlikte, ebedî kalacakları…
b) HuĢû içinde namaz kılanların, boĢ Ģeylerden yüzçevirenlerin,
zekâtlarını verenlerin, iffetlerini koruyanların, emânetlere riâyet edenlerin,
sözlerini yerine getirenlerin, içlerinde temelli kalacakları ve vâris olacakları,
c) Ġçlerinde ebedî kalınacak
mülklerdir.
2. Adn Cennet Tabakası

Cehennemin 7 katı isimleri ve kimlerin gideceği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/islam-akaidi-ve-fikih-116/imanin-sartlari-122/ahiret-gunune-iman133/49283-cehennemin-7-kati-isimleri-ve.html, En Son EriĢim Târihi: 18.10.2016.
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„Adn‟ kelimesi sözlükte; ikâmet ve ebedî yer anlamında olan, bir
kelimedir.
“(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağıĢlar ve sizi
altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoĢ yerlere koyar.
ĠĢte büyük kurtuluĢ budur, Saf Sûresi, âyet 12”
“Allah mü‟min erkeklere ve mü‟min kadınlara, altlarından ırmaklar
akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır. Hem de Adn
cennetlerinde hoĢ meskenler vaad etmiĢtir. Allah‟ın rızâsı ise hepsinden
büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur, Tevbe Sûre-si, âyet 72”
Hz. Peygamber‟e bu âyetin mânası sorulduğunda Ģöyle demiĢtir:
“Onlar inciden yapılmıĢ köĢklerdir. Her bir köĢkte kırmızı yakuttan
yapılmıĢ yetmiĢ yurt vardır. Her yurdun içinde yeĢil zümrütten yapılmıĢ
yetmiĢ ev vardır. Her bir evde bir taht vardır. Her bir tahtın üzerinde çeĢitli
renkli yetmiĢ yatak vardır. Her yatağın üzerinde elâ gözlü hûrilerden bir
zevce vardır. Her evde yetmiĢ sofra vardır. Her sofranın üzerinde yetmiĢ çeĢit
yemek vardır. Her evde yetmiĢ câriye vardır. Mü‟min bir kimseye her sabah
öyle bir kuvvet verilir ki bütün bunlarla görüĢebilir242.”
“O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar.
Orada Allah‟tan korkanlara diledikleri nîmetler vardır. ĠĢte Allah, takvâ
sâhiplerini böyle mükâfatlandırır, Nahl Sûresi, âyet 31”
Adn Cennetleri, mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar için
hazırlanmıĢtır. Bu Cennet mekânları:
a) Ġçlerinden ebedî olarak ırmaklar akan, içlerinde muhteĢem köĢkler
bulunan, Allah‟ın (CC) rızâsının her an berâber bulunduğu,
b) Rablerinin rızâsını dileyerek sabredenlerin, namaz kılanların, zekât
ve sadaka verenlerin, iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranların,
babalarıyla, eĢleriyle ve çocuklarıyla birlikte girecekleri, meleklerin her
kapıdan girerek selâm verecekleri,
c) Diledikleri her Ģeyin içinde hazır olduğu,
242
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d) Ġçindekilerin altın bilezikler takınacakları, ince ve kalın ipekten
yeĢil elbiseler giyerek, tahtlar üzerinde oturacakları,
e) Yanlarında gözlerini eĢlerine dikmiĢ yaĢıt güzellerin bulunduğu,
f) Sonsuza kadar varolan,
mekânlardır…
3. Naîm Adlı Cennet Tabakası
„Naîm‟ kelimesi sözlükte; rahat, refah ve huzûra kavuĢmuĢ olarak,
nîmet ve bolluk içinde yaĢamak demektr.
“Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller iĢleyenler ise, îmân etmeleri
sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm cennetlerinde
(mükâfâtlandıracağı doğru bir yol üzere) hidâyete erdirir, Yunus Sûresi,
âyet 9”
“Ve beni Naîm Cennet‟inin vârislerinden kıl! ġuarâ Sûresi, âyet 85”
Naîm Cenneti:
a) Kendilerine sayısız rızk ve meyvelerin ikrâm edileceği, baĢ ağrısı
vermeyen, sarhoĢ etmeyen, içenlere zevk veren, bembeyaz bir kaynaktan
doldurulmuĢ kadehlerin sunulacağı, yanlarında iri gözlü, bakıĢlarını yalnızca
eĢlerine çevirmiĢ zevcelerinin bulunacağı,
b )Hayırda ve iyilikte önde olanların kalacağı,
c) Allah‟a en çok yakın olanların girecekleri ve süslenmiĢ tahtlara
karĢılıklı olarak yaslanacakları, ölümsüz gençlerin yanlarında baĢ ağrısı ve
baĢ dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuĢ kâseler,
ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler ve arzû duyacakları kuĢ etleriyle
dolaĢacakları, yanlarında inciler gibi, ceylan gözlülerin bulunduğu, boĢ ve
günaha götüren bir söz duymayacakları, sâdece selâma karĢılık “selâm” sözü
duyacakları, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmıĢ, muz ağaçları, uzamıĢ
gölgeler altında, çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmek bilmeyen
ve yasak da edilmeyen meyveler arasında, yüksek döĢekler üzerinde ebedî
ziyâfetlere konacakları,
c) Bâkî olan,
yerlerdir.
243

4. Me‟va Adlı Cennet Tabakası
„Me‟va‟ kelimesi sözlükte; yer, makam, yurt, mesken mânasındadır.
Ayrıca, Me‟va Cenneti‟nin, Ģehit ve mü‟minlerin barınağı olacağı da
söylenmiĢtir.
“Evet, îman edip de sâlih amelleri iĢleyen kimselerin, yaptıklarına
karĢılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me‟vâ (barınak) cennetleri vardır,
Secde Sûresi, âyet 19”
“Andolsun, onu bir kez daha görmüĢtü. Sidretü‟l-Müntehâ‟nın
yanında. Ki Cenne-tü‟l-Me‟vâ onun yanındadır, Necm Sûresi, âyet 13-15”
5. Huld Adlı Cennet Tabakası
„Huld‟ kelimesi sözlükte; sürekli olmak, sonsuz olmak, süreklilik,
ebedîlik, bâkîlik anlamındadır.
“De ki, Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sâhiplerine vaad olunan ebedîlik
cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir varıĢ yeridir,
Furkan Sûresi, âyet 15”
6. Dâr‟ul–Mukame Adlı Cennet Tabakası
„Dâr‟ul–Mukame‟ kelimesi sözlükte; asıl durulacak yer, ebedî
ikâmet edilecek yurt, güvenli makam mânasındadır.
“O (Rab) ki, lütfundan bizi (asıl) oturulacak yurda (Cennet‟e)
yerleĢtirdi. (Artık) orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir
usanç dokunur, Fâtır Sûresi, âyet 35”
7. Dâr‟us–Selâm Adlı Cennet Tabakası
„Dâr‟ul–Mukame‟ kelimesi sözlükte; emniyet ve selâmet yeri, esenlik
yurdu demektir.
“Ve Allah, (sizleri) selâmet yurduna (Cennet‟e) dâvet eder. Ve
dilediğini (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet
eder, Yunus Sûresi, âyet 25”
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“Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi
amellerden dolayı, Allah onların dostudur, En‟am Sûresi, âyet 127”
8. Ġlliyyûn Adlı Cennet Tabakası
„Ġlliyyûn‟ kelimesi sözlükte Cennet‟in en yüksek tabakası mânasında
olup burası, Âhiret‟te yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan, derece
mânasındadır. Âhiret‟e göç eden kâmil mü‟minlerin yeridir, burası…
Tirmizî hadislerine göre, “Cennet‟te yüz derece vardır. Her iki
derece arasında yüz yıl(lık yürüme mesâfesi) vardır.” Bu dereceler
konusunda, çok değiĢik yorumlar bulunmaktadır.
Cennet‟in 8 Kapısı
Bilindiği gibi, insanın, sorumlu olduğu, organlarının sayısı sekiz
adettir. Bunlar, kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organdan ibârettir.
Bunların yedisi açık, birisi gizlidir ki, o da kalptir.
Doğrudan doğruya Allah‟a (CC) bakan kalp kapısı açık olursa, bu
sekiz organın her biri, Allah‟ın (CC) emri üzere hareket ederek, Cennet‟e
birer giriĢkapısı gibi düĢünülebilir. Cennet‟e, sekiz kapıdan, bu Ģekilde girilir.
Fakat içte ruh körlenmiĢ, kalb kapısı kapanmıĢ bulunursa, dıĢtaki 7
organın her biri, Cehennem‟e açılmıĢ birer giriĢ kapısı olurlar.
ĠĢte, Cennet kapıları, kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organ
olmak üzere, sekiz olduğu hâlde, her birine ayrılmıĢ bir grup olmak üzere,
Cehennem kapılarının sayısının 7 olması, 7 adet olan, dil, kulak, göz, el,
ayak, ağız, cinsel organlarının toplam sayısının 7 olması nedeniyledir243.
ġerîate göre, ġerî hükümler, kalplerdeki düĢüncelerin okunmasının
mümkün olamaması nedeniyle, onların dıĢtan görünen 7 adet organlarına
bağlı olarak, iĢ ve davranıĢlarına göre verilir…

243
Âhiret, Cennet kaç kattır? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.sorusorcevapbul.com/sorucevap/ahiret/cennet-kac-kattir, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2016.

245

Bu nedenle okuyucu, bu açıklamaya bağlı olarak, Ehl-i Sünnet
Îtikâdı‟na göre, îtikâdı açıdan, îtikâdî münâfık olan bir kiĢi üzerinden, önemli
bir bilgiye kavuĢabilir:
Kalplerdeki düĢünceler, ancak ve ancak Allâhü Teâlâ tarafından
bilinir, bilirsiniz... ġunu da bilirsiniz:
DıĢtan görünen, 7 adet organa bağlı olarak, yalnızca, dıĢtakî görünüĢü
değerlendirebilen fakat kalp okumasını yapamayan, mü‟minler nazarında
mü‟min olduğu düĢünülen, bir îtikâdî münâfık, kalplerdeki düĢünceleri bilen,
Allah (CC) nazarında kâfirdir.
Bu nedenle, îtikâdî bir münâfığın, Allah (CC) nazarında kâfir olduğu
düĢünülerek, kalp ile organlara âit fonksiyonların da nazarı îtibara alınmasıyla,
görülecektir ki, aradaki bu iliĢki, önemli bir bilimsel ve mantıkî sonucu göz
önüne sermektedir.
Cennet‟in sekiz kapısı vardır. Ebû Hureyre (RA)‟ın rivâyet ettiğine
göre, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz buyurmulardır ki:
“Kim malından iki birimlik bir sadaka verirse, Cennet‟in bütün
kapılarından içeri girmeye çağrılır. Cennet‟in sekiz kapısı vardır. Namaz ehli
olanlar namaz kapısından içeri girmeye çağrılır. Oruç ehli olanlar oruç
kapısından içeri girmeye çağrılır. Sadaka ehli olanlar sadaka kapısından
içeri girmeye çağrılırlar. Cihat ehli olanlar cihad kapısından içeri girmeye
çağrılırlar244.”
Cennet‟in 8 kapısı aĢağıda görülmektedir:
Hadislerde geçen, “Cennetin sekiz kapısı” aĢağıdaki Ģekildedir:
1) Reyyan, Oruç Kapısı
2) Salâat, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı
3) Cihat, SavaĢanlar Kapısı
4) Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı
5) Hac, Umre Kapısı
6) Af, Affedilenler Kapısı
7) Eymen, Tevekkül ehli Kapısı
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8) Ġlim, Zikir Kapısı…
AĢağıda Cennet‟in 8 kapısı ile ilgili hadisler görülmektedir:
Ebû Hureyre (RA) anlatıyor: Hz. Peygamber (SAV), Ģöyle
buyurmuĢlardır:
“Kim Allah yolunda, malından iki Ģey harcarsa, Cennet‟in
kapılarından „Allah‟ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin.‟ diye çağrılır.”
“Namaz ehli olanlar / sürekli namazını kılanlar, Salat (namaz)
kapısından çağrılır.”
“Cihat ehli olanlar, Cihat kapısından çağrılır.”
“Oruç ehli olanlar / sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan (su içip
kanan) kapısından çağrılır.”
“Sadaka ehli olanlar /dâima sadaka verenler, Sadaka kapısından
çağrılır.”
“Bunun üzerine Ebû Bekir:”
“Ey Allah‟ın Resulü! Anam, babam sana fedâ olsun, bütün bu
kapılardan çağrılması için kiĢinin ne yapması gerekir? Bu kapıların
hepsinden çağrılacak kimse var mı?” diye sordu.”
“Hz. Peygamber (SAV):”
“Evet, öyle
buyurmuĢlardır245.”

ümit

ediyorum

ki,

sen

onlardan

olacaksın.”
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Görüldüğü gibi, bu hadiste, dört adet kapı zikredilmiĢtir. Bunlar
Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât) kapılarıdır.
Hac Kapısı, Affenler Kapısı, tevekkül ehlinin gireceği, „Eymen
Kapısı‟, Zikir Kapısı veyâ Ġlim Kapısı içinde hadisler zikredilmiĢtir:
Sonuç olarak, Cennet‟in 8 kapısının adları, sırasıyla, 1) Reyyan, Oruç
Kapısı, 2) Salâat, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı, 3) Cihat, SavaĢanlar Kapısı,
4) Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı, 5) Hac, Umre Kapısı, 6) Af, Affedilenler
Kapısı, 7) Eymen, Tevekkül ehli Kapısı, 8) Ġlim, Zikir Kapısı…
“Her amel sâhibi için ayrılan bir kapı vardır ki, onu iĢleyen kimse o
kapıdan çağrılır.” hadîsinde de görüldüğü gibi, her amel sâhibi için bir kapı
bulunmaktadır.
Firdevs-i Âlâ
Kur‟an‟da yaklaĢık 170 kez, tekil veyâ çoğul olarak, cennetten
bahsedildiği hâlde, Firdevs Cenneti‟nden iki defâ bahsedilmiĢtir.
Firdevs, sözlükte, her çeĢit bitkinin bulunduğu bahçe, bostan
anlamındadır, üzüm asmalarının bulunduğu bahçe demektir. Firdevs-i Âlâ,
Cennet‟in 6. katı‟nının adıdır.
Cennet‟in çeĢitli tabakaları (dereceleri) vardır. Firdevs-i Âlâ,
bunların en yüksek derecelisidir…
Ġnsanların dünyâda kazandıkları makamlarını dikkate alarak, Allah
(CC), Âhiret‟te farklı cennet tabakaları yaratmıĢtır. Bu tabakalarda da yine
birçok tabaka vardır. Nitekim bu, Allâh Teâlâ‟nın „Nâim Cennetleri‟ ya da
„Firdevs Cennetleri‟ Ģeklindeki çoğul ifadeli â-yetlerinden anlaĢılmaktadır…
Ubâde Ġbnu‟s-Samit (RA)‟ın anlattığına göre, “Resulullah (SAV)
buyurdular ki:
“Cennet‟te 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile
arası, semâ ile arz arası kadar geniĢtir. Firdevs bunların en yukarıda
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olanıdır. Cennet‟in dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde ArĢ vardır.
Allah‟tan cennet istediğiniz vakit Firdevs‟i isteyin!246“
“Cennet‟te 100 derece vardır ki; Allah Teâlâ, bunları Allah yolunda
cihat edenler için hazırlamıĢtır. Her iki derece arasında gökle Yer arası
kadar mesâfe vardır. Allah‟tan istediğiniz zaman Firdevs‟i isteyiniz.
Muhakkak ki o, Cennet‟in ortası ve en yüksek yeridir. Onun üstü Rahman‟ın
arĢıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar247.
“Îman edip makbul ve güzel iĢler yapanlara gelince, onlara da konak
olarak Firdevs cennetleri hazırlandı, Kehf Sûresi, âyet 107”
Adn Cenneti
Cennet‟in en güzel yerlerinden biri de „Adn Cenneti‟ olup bu, sözlükte
yerleĢmek, bir yerde iskânetmek anlamına gelmektedir.
Kur‟an‟da Adn Cenneti‟nden 11 kez bahsedilmiĢtir.
“Allah mü‟min erkeklere de, mü‟min kadınlara da, ebedî kalmak
üzere girecekleri, için‟den ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem Adn
cennetlerinde hoĢ hoĢ konaklar! Hepsinden âlâsı ise, Allah‟ın kendilerinden
râzı olmasıdır. ĠĢte en büyük mutluluk, en büyük baĢarı budur, Tevbe Sûresi,
âyet 72”
Adn Cenneti‟ne girenlerin vasıfları, Rad Sûresi‟nin 19-24. âyetlerinde
de yer almıĢtır. Âyet‟te akıllı kimselerin özelliklerine Ģöyle değinilmiĢtir:
“Allah‟a verdikleri sözü tutan, emirlerini yerine getiren, O‟ndan
korkan, kötü hesapla karĢılaĢmaktan endiĢe eden, Allah‟ın rızâsını esas alan,
namaz kılan, gizliden ve açıktan Allah yolunda harcayan, kötülüğü iyilikle
savmaya çalıĢan...”
Ebû Hüreyre (RA)‟tan rivâyet edilen bir hadîs-i Ģerife göre, Allah‟ın
Rasûlü Ģöyle buyurmuĢlardır:
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“Kim Allah‟a ve elçisine îmâneder, namazı kılar, zekâtı verir ve
ramazânı oruçlu geçirirse; ister Allah yolunda hicret etsin, isterse doğduğu
yerde otursun; Allah‟ın onu Cennet‟e koyması kendisi için bir haktır248.”
Adn Cennet‟indeki makamlara girenlerin her an, Cemâlullah‟ı
görebilecekleri, bizzat, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz tarafından
bildirilmektedir249.
Sonuç
MüĢrikler, ateistler, Kıyâmet ve Hesap gününe inanmazlar; sonunda
toprak olup yok olacaklarını sanıyorlar. Böyle biri ile karĢılaĢan, Hz. Ali ona
Ģöyle der:
“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta ben sana göre biraz
daha yüklüyüm. Çünkü mutluyum ama ben ibâdet ettiğim, Kıyâmet ve Hesap
gününe inandığım için, rahatım sana göre biraz daha az olabilir. Ama bu
sonlu Dünyâ‟da sen de yaĢıyorsun, ben de yaĢıyorum. Dünyâ‟nın
nîmetlerinden ikimiz de aĢağı yukarı aynı oranda faydalanıyoruz. Tabiî ki,
senin külfetin bana göre biraz daha az olabilir.”
“ġimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir göz atalım:”
“Sen, toprak olacağın için ne huzur ne de cezâ göreceğini
düĢünüyorsun. Ben ise, Cennet‟e gitmek ve Âhiret âleminde cezâ görmemek
için, Dünyâ‟da yaptığım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir hayâta sebep
olacağına inanıyorum.”
“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil, senin inancın
gerçekleĢmiĢ olsun.”
“O zaman ne olur?”
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“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda benim zararım
sana göre sâdece Ģu kısa süreli Dünyâ‟da yapmıĢ olduğum ibâdetler için
harcadığım emek ve zaman olur, o kadar...
“Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur gideriz.
Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve mutsuzlukla
karĢılaĢmayız.”
“Ama Ģimdi bunun tam tersini düĢünelim:”
“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım gerçekleĢirse, o
zaman neler olur, bir düĢününüz!”
“Olacak olan Ģu:”
“ġâyet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet‟te sonu olmayan
mutlu bir ebedî hayat yaĢayacağım; sen ise Cehennem‟de sonu olmayan
cezâyla karĢı karĢıya bulunacaksın.”
“ġimdi buna göre bir düĢün!”
“ġu kısa süreli Dünyâ‟da îtikâdı daha mantıklı, tutarlı ve gerçekçi
olan hangimiz oluyor?”
“Yâni:”
“Ben Müslüman‟ım, sen ateist..”
“O zaman senin inancın gerçekse, ben de senin gibi inanırsam,
sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir mutsuzluk görmeyiz.
Ama benim inancım gerçekse, sen de benim gibi inanırsan, ikimizde ebedî
olarak Cennet‟te oluruz.”
“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi inanmıyorsan, o
zaman ben Cennet‟te iken, sen sonsuz ve ebedî olarak Cehennem‟de ıstırap
içinde bulunursun!”
Ey okuyucu! ġimdi soruyorum?
Bir ateistin inancı mı daha akıllı ve mantıklı bir inanç, yoksa bir
Müslüman‟ınki mi? Bu iki inanç türünün hangisi daha normal, hangisi daha
aĢırı bir inanç oluyor ya da hangisi daha tutarlı ve faydalı?
ĠĢte gördünüz! ġimdi soruyorum size!
Ateistler, Müslümanlar gibi, her zaman huzurlu olabilirler mi?
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Kararı, benden ziyâde, doğal akıl ve mantık süzgecinden geçirerek siz
verirseniz, bunun daha sağlıklı bir karar olacağı açıktır. Çünkü bırakınız
diğer bütün hususları, sırf mantığınızı bile kullansanız, sonuç aynı kapıya
varıyor.
Kurulan her bilimsel ve mantıksal yorumun, reddedilemez birer
durum arz ettiğini, aklı baĢında olan her insanın, ebedî geleceği için, her
hâlükarda, kendi menfaati uğruna değerlendirebileceği, kaçınılamaz bir
husustur…
O zaman, kaçınılması mümkün olmayan, ölüm için, Hz. Ali‟nin
mantıksal açıklamaları, inançlı-inançsız herkes için geçerlidir. Akıllı olan
herkes, bu doğal mantıksal değerlendirmeleri, bu ve buna benzer yorumlarla,
doğrudan doğruya kolayca bizzat yapmak zorundadır! Veyâ kendileri
istemeseler bile, bu hayatta bunlara benzer mantıksal karĢılaĢtırmalar, zaman
zaman, birden akıllarına gelir / gelebilecektir. Ama hiçbir zaman, yukarıda
yapılmıĢ olan doğal akıllı ve mantıksal benzerî yorumların, sitres ve
huzursuzluğunu aslâ aĢamayacaklar, dolayısıyla, huzur bulamayacaklardır.
Dolayısıyla, ateist veyâ dünyâlaĢanlar, yâni Ġslâm‟ı ve sunduğu Ġlâhî
nîmetten / nîmetlerden-ölümle gerçekten toprak olsalar bile ki aslında bu
mümkün değildir-Müslümanlar gibi, her zaman Ģu hayatta ve sonra da
Âhiret‟te, mutlu ve huzurlu olamayacaklardır.
Ee! Ne mi demek istiyorum?
ĠĢte akıl var, mantık var… Bu hususa burada, birazcık değinmiĢ
bulunuyoruz, o kadar! Uzun lâfın kısası Ģu ki:
Ey, kardeĢlerim! Cehennem de Cennet de boĢuna yaratılmamıĢtır.
Geliniz, samîmiyetle ve istekle birer mü‟min olalım da, böylece, mü‟minlik
vasfımız dolayısıyla, Ģu anda hazır olan, Cehennem‟deki yerimizin otomatik
olarak boĢ kalmasıyla, doğrudan doğruya Cennet‟teki yerimize yerleĢmenin
verdiği huzûru, daha hayatta iken duymaya baĢlayalım, ne dersiniz?
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Göreceksiniz, samîmiyetle ve istekle kavuĢmuĢ olduğumuz îman
nûruyla, “Mü‟min, Allah‟ın nûru ile bakar” hadîsi gereğince, sağlıklı yorum
ve kararlar ondan sonra gelir250 / gelecektir!

Hocam Bunlar, Ya Hümanistseler!

Sevgili Hocam bunlar, ya hümanistseler nasıl olacak?
Ben ne kadar safmıĢım, Yâ Rab’bi?

Temiz, M. Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar? Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ateĠstler%20müslümanlar%20gĠbĠ%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20hu
zurlu%20olamazlar.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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Orta Öğretim‟de yıllarca ders çalıĢtırdığım bir kız vardı. Bu sıralarda bir
lionsun hanımı, aynı zamanda hayvan haklarıyla da uğraĢıyor...
Anne tarafından gelen mirasla oldukça da zengin… Onunla, 2010‟lu
yıllardan 2018 yılı ortalarına kadar, Face Book arkadaĢıydık... Face Book‟ta
ilk karĢılaĢtığımızda arkadaĢ olmayı da, o istemiĢti.
Annesini sanki ikinci bir annem gibi çok seviyor ve sayıyordum. Ama bu
sıralarda ne bileyim onun aĢırı bir Ġnönü Zihniyetli olduğunu… Bu
durumunu, Face Book arkadaĢlığının ilk zamanlarında, bilmiyordum.
Face Book arkadaĢlığımız, 2018 yılı ortalarına kadar sürdü. Bana ağabeyabi diye hitâbediyordu. Face Book arkadaĢlığı onun, benim yön değiĢtirip
mü‟min bir Müslüman olduğumu, kesin olarak öğrenene kadar devam etti.
Sonunda beni arkadaĢlıktan sildi.
Face Book arkadaĢlığımızın sürdüğü günlerden bir gün, Face Book‟ta takdim
ettiği torununu görünce, aramızdaki o eski samîmi yakın iliĢkiye dayanarak,
olacak bu ya, iĢte böyle iyi niyetli düĢüncelerle aĢağıdaki tavsiyeleri yapmıĢ
bulunmuĢ, bâzı yazılarımdan da bahsetmiĢtim. Ġyi niyetli tavsiyelerim aynen
Ģöyleydi:
“Geleceğin büyükleri olacak olan bu günkü çocukların gelecekteki en büyük
sıkıntıları ve tehlikeleri; günümüzdeki iĢâretlerine bakılırsa, aĢırı tek taraflı
yetiĢtirilmiĢ olmaları olacaktır” demiĢtim251.
Tavsiyelerimi de Ģöyle sürdürmüĢtüm:
“Fazla bilgi, fazla sosyal yelpâze, fazla kuvvet demektir...”
“ġimdiye kadar „hay-huy‟ derken, bizler dahî, kendimizi bile düĢünemedik...
Atalarımız, „zararın neresinden dönülürse kârdır‟ demiĢler... Hiç olmazsa o
pırlantaları düĢünmek zorundayız!”

251
“Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tevfik Fikret Ve Oğlu Haluk,”
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI‟NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRĠBÂTINDAN%20ÖRNEKL
ER.pdf
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“Kendimizi, aç-kapa anahtarı misâli, iki renkle sınırlandırdığımız gibi,
onları da aĢırı uçların birinde bırakırsak, yazık olmaz mı? Sonra „ne ekersek
onu biçmek‟ zorunda kalırız / kalıyoruz, iĢte...”
“Hâlâ tecrübe edemedik mi? Akıllarımız, her geçmiĢ hatâdan ders çıkarmak
için vardır... Onu, nefsimizin kinine, öfkesine âlet ederek aĢırı davranıĢlara
kayacak yerde, akl-ı selîm yolunda kullanmak zorundayız.”
“Peygamberimiz (SAV), 73 sınıf olan Müslümanlardan yalnızca (aĢırı
olmayan) Orta Ölçülü olanların kurtulacağını söylemiyor mu?”
“Hiç unutmamak gerekir ki, her hangi bir olay, bir fikir ya da bir Ģeye iliĢkin
yalnızca bir adet doğru (Hak-Gerçek), belki de sonsuza kadar uzanan birden
fazla (Bâtıl-gerçekdıĢılık) vardır.”
“Bugünkü neslin çok büyük bir kısmı bunlardan habersiz durumda…
Bilgisiz insan, çoğu kere bir olay, bir fikir ya da bir Ģeye iliĢkin yalnızca bir
adet doğruyu (Hakkı, Gerçeği) seçeceği yerde gidiyor, birden fazla (BâtılgerçekdıĢı) içinden kendi durumuna uygun gördüğü bir yanlıĢı seçiyor…”
“Bugün Türkiye‟deki curcunanın yüzde 95‟i bu temelsiz, yanlıĢ tercihlerden
ileri gelmektedir:”
“Bugün bu câhillik ortamında kendi ellerimizle âdetâ canavarlaĢmaya
namzet nesiller yetiĢtiriyoruz, maalesef252…”

Ġyi niyetli tavsiyelerim bu kadardı…
Bizim dinimiz Ġslâm‟da, „Ameller niyete göredir‟ büyük Hadîs-i ġerîfi‟ne
göre, iyi niyetli olmak esastır.

“Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası”
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%2
0BAġARDILAR.pdf
252
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Böyle iyi niyetli tavsiyelerin, „illâ bunu yapacaksınız‟ diye, bir tarafının
olduğunu düĢünmek de çok abestir.
Sonra, geçmiĢteki hukûkumuz dolayısıyla, bence, böyle bir durumu hiç
dikkate almadan, iyi (güzel) iki söz söylemeden o çocukları geçmek de, benim
için yakıĢık olmazdı, elbette…
Bendeniz böyle düĢünüyorum… Benim bildiğim, ister tut, ister tutma; bizim
anladığımız insanlık anlayıĢında, tavsiyeyi yapana ancak teĢekkür etmek
vardır.
Kusura bakmayınız, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ gereği olarak,
sırf bu göz nûru, mâsum pırlanta çocukların hatırları için lâfı uzatmıĢ
oldum…
Görüyorsunuz, yapmıĢ olduğum yorum; umûmî, samîmi genel bir yorumdur.
Kaldı ki, sırf direkt olarak kendisine hitâbederek, bir yorumu yapmam bile,
gemiĢteki hukûkumuza uygun da düĢmesine rağmen, böyle genel bir görüĢ
arzetmiĢtim…
Yorumun kendisi ile iliĢkisi, yalnızca, çocuğunun resminin vesile (sebep)
yapılmasından ibârettir, o kadar...
Bunları anlatıĢımın sebebi yalnızca sırf Ġnönü Zihniyeti‟nin, böylece dile
getirmiĢ olduğum, Kültürümüzle ters düĢen, özelliklerinin bir baĢka
kardeĢimizin gözünün açılmasına sebep olabileceğini düĢünerek, sırf
iyilikleri duyurma konusundaki sorumluluklarımızı yerine getirme
kaygısından olduğunu vurgulamak içindir. Yoksa baĢka ne maksadımız
olabilir ki…
Hâl böyleyken, bana ağabey diye hitâbeden, benim de kardeĢlerimden
biri olarak saydığım, bir hanım efendi bana nasıl cevap veriyordu.
Hele hele Ģu cevâba bakınız! Aynen veriyorum:
“Valla kusura bakma da tek taraflı yetiĢmiyorlar. Hümanist yetiĢiyorlar.
BaĢka çocukların tek tip yetiĢtiği doğru…”
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ĠĢte Ġslâm Ve Kültürümüz ortada!
ĠĢte hümanist kültürdekilerin Vatan Ve Milletimizi ortadan kaldırmak için,
“Küfür tek millettir” hadîsi gereğince yekvücut olup çevirdikleri yalanbazlı
algı metotlarıyla insanlık dıĢı entrikalar, politikalar, insanlık dıĢı davranıĢlar
hep ortada!
ĠĢte hümanist kültürde erimiĢ olan Ġnönü Zihniyeti ortada!
Halimiz böyleyken yukarıdaki resim yine gerçekleri tetikleyince, gördüğünüz
gibi, ister istemez bir kere, “Hocam bunlar, ya hümanistseler! O zaman ne
diyeceğiz?” diye mırıldanmak zorunda kalmıĢ bulundum.
Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu dönemde, en yakın arkadaĢa bile, hayırlı
bir tavsiye dahî yapamaz hâle gelmiĢ durumdayız:

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Hümanist YetiĢiyorlar, Ha!
Yine Gelmedi Değil, Sınavım BaĢıma…
Herkesin sınavı ayrı ayrı…
Ne zaman mümkün mertebe kendimden bahsetmemeye azimli
olsam , kadere bak ki, bir de bakıyorum, yine dalmıĢım benliğimin içine…
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Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETMEYE
%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETME
YE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu da bir benlik sınavı madem, o zaman kendi kendime diyorum ki,
„Mustafa, kendini iĢin içinden çekmediğin müddetçe, ben de baĢına gelen en
rezil durumlarını bile anlatmadan geçmeyeceğim…”
Bu öfkeden hareketle, geçmiĢ yazılarımda yeri geldiğinde, yediğim
dayaklara varana kadar, hepsini anlatmıĢ bulunuyorum ki hiç olmazsa
değerli okuyyucularımız, bu sâyede olsun, dayak yememeyi bari öğrenmiĢ
olurlar.
Burada da yine gelmedi değil, sınavım baĢıma:
Nihâyet uzun bir çileli hayattan sonra, Birinci Sınıf VatandaĢlık
Dönemi adını verdiğim (popüler) câhillik dönemini tâkip eden, Asr-ı Saadet
Dönemim‟de bir karar kılmıĢtım254. Bu arada, Asr-ı Saadet Dönemim‟de
bir mü‟min için, dinimiz Ġslâm‟ın her bir mü‟mine255 yüklemiĢ olduğu, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevinden256 kaçmanın mümkün
olmadığını da öğrenmiĢ bulunuyordum.
Bu nedenle yeri geldiğinde, Müslüman kardelerimizle elimden geldiği
kadarıyla, fikir alıĢveriĢi yaparak, bu görevimi yerine getirmekle meĢgul
bulunuyorum / bulunuyordum. Buna paralel olarak amaçlamıĢ olduğum diğer
bir husûsun da, toplumumuzun fertleri arasında bir asra yakın bir süredir
devam edegelen, kutuplaĢmaları, elimden geldiği kadar mümkün mertebe,
yumuĢatmaya çalıĢmak olduğunu belirtmekte de fayda vardır…
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Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
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Bu konuda olmak üzere geçenlerde, Orta Öğretimde iken bir
münâsebetle oluĢan hukûkumuz dolayısıyla, Facebook‟ta bir arkadaĢımızın,
baĢarılı olarak takdim edilen, torununun resmini görmüĢ bulundum… Her
Ģeyden önce insanlık îcâbı olarak, hem arkadaĢımızın torunu olması
nedeniyle bir yakınlık hissederek, hem de „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker‟ çerçevesinde de olmak üzere, altındaki yorum kısmına, iyi
niyetlerimden meydana gelen, fikirlerimi aĢağıdaki Ģekilde arz etmiĢtim:
Ġnsanlık Gereği Bir Tavsiye
Bizim dinimiz Ġslâm‟da, „Ameller niyete göredir‟ büyük Hadîs-i
ġerîfi‟ne göre, iyi niyetli olmak esastır.
Böyle iyi niyetli tavsiyerin, „illâ bunu yapacaksınız‟ diye, bir tarafının
olduğunu düĢünmek de çok abestir. Sonra geçmiĢteki hukûkumuz dolayısıyla,
bence, böyle bir durumu hiç dikkate almadan, iyi (güzel) iki söz söylemeden
geçmek de, benim için yakıĢık olmazdı… Bendeniz böyle düĢünüyorum…
Benim bildiğim, ister tut, ister tutma; bizim anladığımız insanlık anlayıĢında,
tavsiyeyi yapana ancak teĢekkür etmek vardır.
Facebook‟ta takdim edilen arkadaĢımızın torununu
aĢağıdaki yorumu bir kere yapmıĢ bulundum, olacak bu ya:

görünce,

“Geleceğin büyükleri olacak olan bu günkü çocukların gelecekteki en
büyük sıkıntıları ve tehlikeleri; günümüzdeki iĢâretlerine bakılırsa, aĢırı tek
taraflı yetiĢtirilmiĢ olmaları olacaktır 257“:
“Fazla bilgi, fazla sosyal yelpâze, fazla kuvvet demektir...
“ġimdiye kadar „hay-huy‟ derken, bizler dahî, kendimizi bile
düĢünemedik... Atalarımız, „zararın neresinden dönülürse kârdır‟ demiĢler...
Hiç olmazsa o pırlantaları düĢünmek zorundayız!”

257
“Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tevfik Fikret Ve Oğlu Haluk
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“Kendimizi, aç-kapa anahtarı misâli, iki renkle sınırlandırdığımız
gibi, onları da aĢırı uçların birinde bırakırsak, yazık olmaz mı? Sonra „ne
ekersek onu biçmek‟ zorunda kalırız / kalıyoruz iĢte...”
“Hâlâ tecrübe edemedik mi? Akıllarımız, her geçmiĢ hatâdan ders
çıkarmak için vardır... Onu, nefsimizin kinine, öfkesine âlet ederek aĢırı
davranıĢlara kayacak yerde, akl-ı selîm yolunda kullanmak zorundayız.”
“Peygamberimiz (SAV), 73 sınıf olan Müslümanlardan yalnızca (aĢırı
olmayan) Orta Ölçülü olanların kurtulacağını söylemiyor mu? Hiç
unutmamak gerekir ki, her hangi bir olay, bir fikir ya da bir Ģeye iliĢkin
yalnızca bir adet doğru (Hak-Gerçek), belki de sonsuza kadar uzanan birden
fazla (Bâtıl-gerçekdıĢı) vardır.”
“Bugünkü neslin çok büyük bir kısmı bunlardan habersiz durumda…
Bilgisiz insan, çoğu kere bir olay, bir fikir ya da bir Ģeye iliĢkin yalnızca bir
adet doğruyu (Hakkı, Gerçeği) seçeceği yerde gidiyor, birden fazla (BâtılgerçekdıĢı) içinden kendi durumuna uygun gördüğü bir yanlıĢı seçiyor…
Bugün Türkiye‟deki curcunanın yüzde 95‟i bu temelsiz, yanlıĢ tercihlerden
ileri gelmektedir:”
Bugün bu câhillik ortamında kendi ellerimizle âdetâ canavarlaĢmaya
namzet nesiller yetiĢtiriyoruz, maalesef…258”
Kusura bakmayınız, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ gereği
olarak, sırf bu göz nûru, mâsum pırlanta çocukların hatırları için lâfı uzatmıĢ
oldum…259”
Görüyorsunuz, yapmıĢ olduğum yorum; umûmî, samîmi genel bir
yorumdur. ArkadaĢımız ile iliĢkisi ise, yalnızca, torununun bu yorumun
yapılmasına bir vesile (sebep) yapılmasından ibârettir, o kadar…
Kaldı ki, sırf direkt olarak kendisine hitâbederek, bir yorumu
yapmam bile, gemiĢteki hukûkumuza uygun da düĢmesine rağmen, böyle
genel bir görüĢ arzetmiĢtim… Yorumun kendisi ile iliĢkisi, yalnızca,
çocuğunun resminin vesile (sebep) yapılmasından ibârettir.
258
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Cevâba Bak Sen!
ArkadaĢımızın Facebok‟ta yorumuma vermiĢ olduğu cevâba bakınız:
“Valla kusura bakma da tek taraflı yetiĢmiyorlar. Hümanist
yetiĢiyorlar. BAġKA ÇOCUKLARIN TEK TĠP YETĠġTĠĞĠ DOĞRU…”
Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, beĢeriyetçilik, insan
odaklılık, insan-merkezcillik demektir. Türkçe sözükte:
Hümanizm, humanisme, insancılık; hümanizm, humanisme, insancıl
anlamındadır.
Osmanlıca-Türkçe Sözlük‟te hümanizm:
a) Lâtin Edebiyatında: Ġslâmiyete mugâyir ve aykırı eski Yunan ve
Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi…
b) Flsefede: Ġnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine
tâbi olmayan, insana aĢırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz,
îmansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl bir nazariye.
Ne diyeceksiniz, arkadaĢımızın cevâbı da, hayâtı boyuncaki
yaĢamının bir yansıması gibi… Ben de daha çok Ģeyler, öğreniyorum /
öğreneceğim bu gidiĢle… Cevâbının da, bahsetmiĢ olduğu „Hümanistce‟ bir
cevap olmuĢ, diyeceğim artık, baĢka ne diyeyim?
Böyle tepkileri görünce, “baĢka kuĢlara benzemek için tüylerini
yolan” , bir grup kuĢlar aklıma geliyor, böyle durumlarda, her zaman…
Demek ki, arkadaĢımızın Facebook‟taki „Hümanist yetiĢiyorlar‟
sözüne göre, çocuğu Osmanlıca-Türkçe Sözlük‟te verilen anlam dikkate
alındığında, hayatta insan menfaatçılığını değer ölçüsü kabul eden ve dine
tâbi olmayanlar (Müslüman olmayanlar), maddeperest, dinsiz, îmansız bir bir
Ģekilde yetiĢiyor demektir, öyle ya…
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Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014
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Ġnsanlığımız
Ġnsanlığımızı ne hâle getirdiler, yetmedi, hâlâ, son gayretle devam
ediyorlar… Neye devam ediyorlar?
“BaĢkaları iĢitmesin, Millet düĢmanınızdır” diyen Ġnönü261 Ve
Hempaları‟nın gayretleriyle kaybolan, insanlığmızı bugün yeniden
canladırma gayretlerini sürdüren CumhurbaĢkanı ve Hükümetimizi tamâmen
devreden çıkarma faaliyetlerine, tabiatıyla… O Ġnönü ki, Allah (CC)
kelimesini bile yasaklatarak mânevi tahribatına baĢlamıĢtı262.

„Allah‟ kelimesini kullandı diye Ġnönü zulmüne uğrayan Osman Yüksel
Serdengeçti.

Temiz, M, Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf,
Temiz, M, Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf, 27.01.2016.
262
Temiz, M, Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf, En Son EriĢim
Târihi: 27.01.2016.
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Ben de güyâ, Türkiyemiz‟deki kutuplaĢtırmayı kaldırmak için gayret
sarfedeceğim, ha! Ey, saf Mustafa!

Ġnsana sormazlar mı, neyi yarattın, ne yaptın, ne korudun diye? Madem böyle
hünerlerin vardı da örneğin Azrâile karĢı kendini niye koruyamadın?

Sen nesin ki Mustafa; yıllar boyu yetiĢen hâinlerimiz, Milletimizi,
akıllarını kullanamaz bir robot hâline soktuktan sonra ya da ġekil 1‟deki
fıkrada görüldüğü gibi, akıllarını tam tersinden çalıĢır hâle dönüĢtürdükten
sonra mı, etkin olabileceksin!
Hümanizma Safsatası
Hümanizma Batılıların, „insancıllığının‟ adı ama Ġslâm‟daki insanlık
anlayıĢı yanında bir zulmün adıdır, o kadar…
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Ġnönü Zihniyeti‟nin binlerce barbarlıklarını görmek için, Osmanlıların
Yahûdileri Ispanya‟nın zulmünden kurtarması gibi, târihi olaylar için gerilere
gitmeye hiç gerek yok… Ġnönü Zihniyeti‟nin rol model olarak aldıkları
Batılıların yaptıklarını günümüzde, zâten, hem görüyor hem yaĢıyoruz, bütün
açıklık ve ibretlikleriye…

ġekil 1

Fakat bu mâneviyatsızların yanında Ģâhit olduğumuz en güzel Ģey ise,
CumhurbaĢkanımızın263 yürütmüĢ olduğu günümüzdeki insanlık siyâseti,
bizleri avundurmakla kalmıyor, gelecek için de ümit veriyor… Bunu da gören
gözler, duyan kulaklar ve hassas vicdanlar için, detaylı detaylı anlatmaya hiç
gerek yoktur, sanırım...
Batının Hümanizması ya da insancıllığından uzun uzun bahsetmeden,
hemen geçmiĢe iliĢkin olarak verilmiĢ birkaç resmi gördüğünüzde, vicdanlı
olanlar için, CumhurbaĢkanımız‟ın yürütmekte olduğu günümüzdeki insanlık
siyâsetiyle, aradaki fark zâten gün ıĢığı gibi ortaya çıkacaktır.
Temiz, M., Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları,Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAġKANIMIZ%20RECEP%20TAYYĠP%20ERDOĞAN,%20
RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.01.2016.
263

264

Batılıların insanlara ve insanlığa verdikleri değer hakkında, biraz
bilgilenmek istiyorsanız, iĢte buyurunuz! Hümanistliğin kazandırdığı
insanlık ya da insanlık anlayıĢı, iĢte BM Genel Sekreter Yardımcısı Anthony
Banbury‟nin aĢağıda anlattıkları ya da ġekil 2‟-deki resimlerde gördükleriniz
kadardır.

“BM Genel Sekreter Yardımcısı Anthony Banbury, barıĢ gücü askerlerinin Orta
Afrika Cumhûriyeti‟nde çocukları bir paket kurabiye ya da bir ĢiĢe su ile kandırıp
tecâvüz ettiğini anlatırken utanç içinde kaldı. Genel Sekreter Yardımcısı skandalı
anlatırken gözyaĢlarını tutamadı.”
http://www.yenisafak.com/dunya/asagilik-sucu-gozyaslariyla-anlatti2399438?utm_source=facebook-yenisafak&utm_medium=facebookyenisafak&utm_campaign=facebook-yenisafak

Onlardaki hümanistik, insanları rezil etmekten baĢka nedir,
söyleyiniz, bakalım? Bugün Avrupa‟da göçmenlerin bileklerine kırmızı
kordelâ takarak, onların toplum içinde her an belli olmaları, haftada bir
domuz eti yemeyi mecbur tutmaları değil mi, hümanistik!
Bizim Facebook arkadaĢımızın çocuğu hümanist olarak yetiĢiyormuĢ
ya, iĢte derecesi, hem de görsel bir Ģekilde, iĢte aĢağıda bu kadar, o kadar…
Bu mâsum çocuklara baĢka kimler acıyacak Ģimdi, anne ve babalarından
baĢka? Ki o anne babalar da, çoğu kere, böyle olursa!
ġimdi, çocuğunu hümanist olarak yetiĢtiren Facebok arkadaĢımızın
içinde bulunduğu Ġnönü Zihniyeti‟nin, Memleketimizde her gün Ģehit
verildiği Ģu sıralarda, kıllarını bile kıpırdatmazlarken, Fransa‟da yapılan
katliam için olgunlaĢmıĢ hümanist davranıĢlarını ġekil 3‟de
seyredebilirsiniz…

265

ġekil 2 “Müslüman Cezây r halkına bu kadar insanlık dıĢı kötülükleri yapan,
Emperyal Sömürücü Avrupa‟nın hümanist ya da insanlık anlayıĢı…

ġekil 3 ĠĢte batasıca Batılılar bunlar!
Bunlar acabâ Fransız halkından mı? Hayır, hayır… Ülkemizde doğup
büyüdüklerine göre bunların yüzde %95‟nin belki de hepsinin nüfus cüzdanlarında
Müslüman yazıyordur… Yâni, sizin anlayacapınız, bizim Ġnönü Zihniyeti içinde
bulunan vatandaĢlarımız olabilir ama Batı özlemi içinde olgunlaĢmıĢ
hümanistlerimiz, hepsi…

ĠĢte bu Ġnönü Zihniyeti öyle bir câhillik ve / veyâ hâinlik içinde
bocalıyor ki, uzun lâfın kısası, ġekil 4‟deki resim de size bu konuda bir fikir
verebilir.
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Ġnönü Zihniyeti‟nin ektikleriden günümüde oluĢan meyvelerinden...

ġekil 4 4 Câhillik içinde bocalayan Ġnönü Zihniyeti‟nden bir örnek...
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ġekil 4 Câhillik içinde bocalayan Ġnönü Zihniyeti‟nden bir örnek...
http://forum.milliyetciler.com/tarihte-ihanetler/din-dusmani-chp-ataturk-varkenpeygambere-ne-gerek-var-dedi-1403.html

ġekil 5‟deki inanç ile yetiĢmiĢ olan atalarımızın kanları pahâsına
kurtarılan, Memleketimiz‟in günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti, Müslümanlardan
daha çok sevdikleri, ġekil 6‟dekilerle olmaya can atmaktadırlar.
Dinimiz Ġslâm, o kadar büyük bir nîmettir ki, Allâhü Teâlâ ona
inanmayı ancak, akıllarını kullanıp gerçeği samîmi olarak, arayanlara nasip
etmektedir… Örneğin ġekil 7‟deki Bay, Kur‟ndaki hatâları bulmak için yola
çıkmıĢ ama sonunda gördüğü gerçekler, ona Müslüman olmaktan baĢka bir
kapı bırakmamıĢtır… Bayan ise, Müslüman olmaktan baĢka, görüyorsunuz,
ne hizmetler yapıyor!

ġekil 5
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ġekil 6 Ġnönü Zihniyeti‟nin Müslümanlardan daha çok değer verdikleri
Zihniyetlerden örnekler...
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ġekil 6
Ġnönü Zihniyeti‟nin Müslümanlardan daha çok değer verdikleri Zihniyetlerden
örnekler...

Sonuç
Türkiye gibi, Ġslâm nîmetinin en güzel bir atmosferi içinde
hümanistçe büyüyen, ġekil 8‟deki Ġnönü Zihniyetlilere ise, kala kala ıslıkla
10. yıl marĢını çalmak veyâ tencere-tabak çalacak düzeylerdeki
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(seviyelerdeki) bir yaĢam ya da tütsülü-büyülü askerlik (!) oyunları oynamak
kalmıĢ gibi görünüyor…

Kur‟anda hata ararken gerçekleri görünce Müslüman oldu.

ġekil 7 Aradığı cevapları Kur‟n‟da bulunca Müslüman oldu.
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ġekil 8
Islıkla 10. yıl marĢını çalmak veyâ Tencere-tabak çalacak düzeylerdeki
(seviyelerdeki) bir yaĢam ya da tütsülü-büyülü askerlik (!) oyunları…
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ġekil 8
Islıkla 10. yıl marĢını çalmak veyâ Tencere-tabak çalacak düzeylerdeki
(seviyelerdeki) bir yaĢam ya da tütsülü-büyülü askerlik (!) oyunları…

ġekil 8
Islıkla 10. yıl marĢını çalmak veyâ Tencere-tabak çalacak düzeylerdeki
(seviyelerdeki) bir yaĢam ya da tütsülü-büyülü askerlik (!) oyunları…
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Basîretleri kapalı durumdaki bu günümüz hümanist eğitimli Ġnönü
Zihniyeti‟nin kulakları, yalnızca ama yalnızca, ġekil 9‟daki gibi, Dünyâ
Kraliyetçileri‟nden ya da Bildenberg‟cilerden, masonluk gibi kökleri yurt
dıĢında bulunan uluslararası tarikat ve derneklere üye olanlar tarafından,
getirilen organizeli emir ve tâlimatlara açık ve hassastırlar, o kadar264…

ġekil 9 Tam bir Siyonist

264
Rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Dünyâ‟da Tek Siyonist devlet kurmak için uğraĢan, o Dünyâ
zenginlerine-ki ibunlar bütün Dünyâ zenginliğinin %99‟una sâhiptirler- Dünyâ Kraliyetçileri adını vermiĢti. Dünyâ
Krâliyetçileri‟ni, piyasa bulunan, „Apokalipsin Atlıları' adlı kitap iyi bir Ģekilde anlatmaktadır. Kitabın yazarı
Amerikalı William Cooper‟ın, kitabına, original bir isim olarak, „Gerçek-ler Öldürücüdür‟ adını vermesi, meğer o
kadar anlamlıymıĢ ki, Siyonist Yâhudiler, kitabın yayınlanmasından sonra onu öldürmüĢlerdir. Kitabın en önemli
orijinalliğinden birisi, Krâliyetçilerin plânlarını bulup Siyonist Protokolleri adı ile kitabın sonunda yayınlamıĢ
olmasıdır. Burada, örneğin, bir madde Ģöyledir:
Özet olarak „Biz bütün gizli iĢlerimizi goyimin (sığırların- Çünkü onlar kendi dıĢındakilere değersiz
anlamında sığır adını vermiĢler, kendilerine illimunaty-aydınlanmıĢ demiĢlerdir) masonları vâsıtasıyla yaparız.
Dünyâ Krallığımızı kurduğumuz zaman, artık onların görevleri bitmiĢ olacaktır. Fakat bunların varlıkları o zaman
bizim için en büyük tehlike olacaktır. Çünkü bütün sırlarımızı onlar biliyor olacaklardır. Bu nedenle ilk iĢimiz,
goyimin masonlarının kafalarını kesmektir‟ biçimindedir.
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ġekil 9 Tam bir Siyonist

Yoksa Türkiye; geçmiĢte ne yapmıĢ, Ģimdi ne yapıyor265; eskiye göre
kıyaslandığında, geriye mi gidiyor, ileriye mi gidiyor? Ya da Türkiye
hakkında, ġekil 10‟kilere benzer Ģeyler, söyleyenler, var mı yok mu gibi veyâ
265
Diler, E., Avrupa aĢkı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2016/01/21/avrupa-aski, En Son EriĢim Târihi: 01.02.2016.
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Türkiye Gemisi batar mı-batmaz mı cinsinden meraklar, onların nelerine
gerek!
Dünyâ Kraliyetçi‟lerinin emirleri karĢısında, onlara göre, bu
endiĢelerin ne önemi olabilir ki?

ġekil 10 Akıllarını çalıĢtıranlar az da olsa yine de var…
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ġekil 10 Akıllarını çalıĢtıranlar az da olsa yine de var…
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ġekil 11
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ġekil 11 Bizim eski yöneticilerimizin Dünyâ liderleri yanında hiçbir îtibarları
yoktu… Klinton baĢbaĢa sanki bahçıvanıyla konuĢuyormuĢ gibi…

ġekil 11

Yeter ki, ġekil 11‟deki resimlerde iĢâretini verdiği tarzda, Türkiye‟yi
eski haĢmetli ve îtibarlı günlerine taĢımak için, Ġslâm‟ı yeniden bilinçli olarak
279

yaĢama geçirecek, gerçek eğitimli (Ġslâmî eğitimli) bir neslin yetiĢmesine
iliĢkin çalıĢmaya baĢlamıĢ bir kadro içinde, birinci suçlu (!) saydıkları
CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın, ABD, Ġsrâil ve Ġngiltere öncülüğünde
Dünyâ derin devleti (Dünyâ Kraliyetçileri) tarafından alaĢağı edilerek,
Türkiye, yine son yüzyılın hümanist olarak yetiĢmiĢ yöneticilerimizden, ġekil
12‟de görülen, pısırık emir kullarına teslim edilsin de, gerisi vız gelir, öyle
mi?
Ġslâm‟daki Ġnsan Sevgisi
Bence her Ģeyden önce, Ġslâm‟ın266 insan sevgisini duyurmamız, yeni
nesillere yeniden öğretmemiz gerekiyor ki, bunun yanında hümanizm neymiĢ
bir görsünler!
Ġslâm Târihi‟‟nde bir savaĢ sona ermiĢ; ortalık Ģehitler, inleyen
yaralılarla dolu… Yaralılardan birisi „su, su…‟ diyor… Yaralılar arasında
dolaĢan bir Müslüman, hemen elindeki suyu götürüyor, tam içireceği sırada,
arkadan baĢka bir yaralı sesi daha,‟su, su!‟
Bu sesi duyan birinci yaralı, içmek üzere olduğu suyu içmiyor, suyu,
arkadan ,‟su, su!‟ diyerek, su isteyen, yaralı arkadaĢına götürmesini istiyor.
Sağlıklı Müslüman, hemen suyu arkadaki yaralıya ulaĢtırmak için
koĢuyor, tam yanına vardığında bakıyor ki ne görsün, su isteyen bu yaralı son
nefesini vermiĢ, Ģehit olmuĢ; o anda elindeki suyu tekrar ilk yaralıya içirmek
üzere hızla geri dönüyor; ilk yaralının yanına geldiğinde, ne yazık ki onun
da, ruhûnu teslim etmiĢ olduğunu görüyor…
Ne dramatik bir manzara! Müslümanlar bakımından ne müthiĢ bir
mü‟min kardeĢliği… Ġnsanlar için, ne müthiĢ insanlık örneği, değil mi!

266
Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014.
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ġekil 12 Bizim eski yöneticilerimizin Dünyâ liderleri yanında hiçbir îtibarları
yoktu…
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ġekil 12 Bizim eski yöneticilerimizin Dünyâ liderleri yanında hiçbir îtibarları
yoktu… Klinton baĢbaĢa saki bahçıvanıyla konuĢuyormuĢ gibi…

ġehitler suyu içememiĢler, su hasreti içinde gitmiĢler ama ortalıkta ne
müthiĢ bir insanlık ve ne müthiĢ bir kardeĢlik sevgisi kalmıĢ, görüyorsunuz!
ĠĢte Ġslâm‟da, insan sevgisi ya da kardeĢlik son nefes de bile, zerre
kadar fire vermiyor…
Ġnsan sevgisi cümlesinden olmak üzere, sözümüzü, peygamberlik
makamının hemen altındaki Sıddıklık Makamı‟na yükselmiĢ bulunan, Hz.
Ebû Bekir (RA) ile bitirelim:
Hz. Ebû Bekir (RA)‟ın, Allah‟a (CC) yalvarıĢları arasında, Ģu duâ da
varmıĢ:
“Yarab‟bi öldüğümde benim vücûdumu öyle büyük yap, öyle büyük
yap ki, Cehennemi boydan boya doldursun da, orada zulüm görmesi için, bir
baĢka günahkâr için hiçbir yer kalmasın!”
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Hıhh!
“Valla kusura bakma da tek taraflı yetiĢmiyorlar.” diyen bizim sapık
arkadaĢımızın, çocuğu için söylediği, “Hümanist yetiĢiyorlar.” sözünü bir
kere daha anımsayıveriniz de, bu münâsebetle:
Hümanizmin, „Ġnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve
dine tâbi olmayan, insana aĢırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest,
dinsiz, îmansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl bir nazariye.‟ tanımı içindeki
yorumunu, okuyucunun akıl ve vicdanlarındaki değerlendirmelere
bırakmanın, en iyisi olduğunu düĢünüyorum! Ne dersiniz?
Böyle bir durumda bile, „tek taraflı yetiĢmiyorlar…‟ sözü, bir
Denizli‟li deyimiyle hiç olmazsa, „cimicicik kadar‟ bir çeliĢkiden uzak
kalabiliyor mu?
Yânî daha açık olarak konuĢmak gerekirse, sizce de; „maddeperestlik,
dinsizlik, îmansızlık‟, tek taraflılığı ya da tek kutupluluğu göstermiyor mu?
Günümüzde, ortalıktaki Ģu ABD, Ġngiltere, Almanya, Fransa
Hollanda, Esed gibilerin zülümleri karĢısında, sığınmacıların uğradığı trajik
durumlara iliĢkin, Türkiye‟nin târihî insanlığı ile tüm dünyânın gösterdiği
tavır ve davranıĢların Ģöyle basit bir karĢılaĢtırması bile, hümanizmin ne
biçim-‟nemenem‟-bir Ģey olduğunu, zâten bütün teferruatıyla ortaya dökecek
niteliktedir.
Hâl böyleyken bile, baĢka ne diyeceksiniz ki?
“Allah (CC) akıllar versin, e mi!”

Şimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından Örnekler
Tevfik Fikret Ve Oğlu Haluk

Öz‟ler:
Önce Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
o zaman, “Mal ve evlâtlarınız, sizin için birer fitnedir.” hadîsinin
tahakûkundan kurtularak, hem kendimiz ve hem de çocuklarımız için, iki cihân
saadetini temelinden çözümlemiĢ olabiliriz.
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Özellikle Dünyâ‟ya insanlığı öğreten ve
insan tabiatına (fıtratına) en uygun olan Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ü çocuklarına öğretmeden, Tevfik Fikret gibi,
kökü materialist felsefeye dayanan bilgilerle hayâta hazırlamaya çalıĢmakla,
bir nevî kanlarına girerek onlara yazık eden, anne ve babaların kulaklarını çıtlatırım.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
Günümüzde Din karĢıtlığı yüzünden, Ġslâmî Ve Kültürel derinlik
kazandırılmayan, Müslümanlar, çıkan ve / veyâ çıkartılan her yenilikten
kolayca etkilenebiliyorlar.
GeçmiĢte de bu nedenle birçok Müslüman, Avrupa‟da baĢlayan
ruhsuz pozitivizmin ürünü olan, Aydınlanma Kurâmı‟nın kurbanı olmuĢlardı.
Bütün Dünyâ‟da olduğu gibi Türkiye‟de de, Müslüman olduklarını
söyleyenlerin çoğunun, özellikle de sol kesime iliĢkin kardeĢlerimiz baĢta
olmak üzere, 1950‟li-1960‟lı yıllardan beri, baĢka kültürlerin özentisi içinde
tahsil görmüĢlerle birlikte medya mensuplarının büyük bir kısmının, bu gibi
konularda, daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum.
Ġslâm Nîmeti‟nin Yüceliğini idrak edemeyen kafası karıĢık böyle
Müslümanların, karmaĢık düĢüncelerden kurtulup, çocuklarının da mânevî
geleceklerini sağlamlaĢtırmak için, A.O. Dönmez tarafından, yayımlanmıĢ
olup aĢağıya eklemiĢ olduğum, „Haluk‟un Son Vedâı‟ adlı yazıyı
okumalarını, ayrıca, üzerinde derinlemesine düĢünmelerini öneriyorum.
Aydınlanma Kurâmı
Lise 2. sınıftan 3. sınıfa geçtiğimiz 1966 yılı yazında, Ġstanbul
Erenköy Kız Lisesi‟nde, bursiyeri olduğum TÜBĠTAK‟ın düzenlediği bir
aylık Yaz Okulu‟na katılmıĢtım. Yaz Okulu‟na Türkiye‟nin tanınmıĢ bilim
adamları geliyor, seminerler veriyorlar, onlarla toplu olarak, gezilere
gidiyorduk.
Bir defâsında da kirâlanan bir feribotla Marmara Denizi‟ne
açılmıĢtık… Boğaz Ġçi Üniversitesi‟nden ve TÜBĠTAK Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. F. K. de bize eĢlik edenler arasındaydı. Tekâmül Nazariyesi de
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denilen, Aydınlanma Kurâmı‟nı bu gezi sırasında ilk defâ ondan
dinlemiĢtik…
Aydınlanma Kurâmı konusunda sohbet ederken F. K., “Bir gün
gelecek, insanın beyni öyle geliĢecek ki, sonunda insan tanrılaĢacak…”
demiĢti.
ġimdi anlıyorum ki, birçokları gibi Bilim Kurulu Üyesi F. K. de,
Batı‟daki teknik geliĢmelerden, haddinden fazla, etkilenmiĢti. Ġlk defâ
duyduğum böyle bir görüĢe, o zaman, pek de ihtimal vermediğimi
hatırlıyorum. Nitekim Ģimdiye kadarki geliĢmeler, benim haklı olduğumu
açıkça belli etmiĢtir.
Aydınlanma Kurâmı o zamanlar özellikle, tahsilli Kültür câhilleri
tarafından çok tutuluyordu. Tolstoy‟un deyimiyle, “Sanâtın anlamına ve
hayâtın tekâmülüne olan bu inanç bir dindi”.
Tolstoy, “Ben bu dinin papazlarından biriydim267.” diye de ekliyor.
Rus yazarı Tolstoy, aklı baĢına gelene kadar, Tekâmül Nazariyesi ya
da Aydınlanma Kurâmı‟nın etkisinde kalmıĢtı. Ona göre, Aydınlanma
Nazariyesi‟nde “Aklını kullanacaksın, bilim ve sanâtta ilerleyecek, sonunda
aydınlanacaksın (tekâmül edeceksin)…”
Aydınlanma Kuramı hakkında Tolstoy Ģöyle devam ediyor:
“Yazar yoldaĢlarımın hayat görüĢleri Ģu Ģekildeydi: Genel olarak
tekâmül devam etmektedir ve bu tekâmülde en büyük rol biz fikir üreten
insanlara düĢmektedir.”…
“Akla hemen Ģu soru gelebilir: Ben ne biliyorum ve ne öğretebilirim?
Bu kuramda (teoride) açıklandığına göre bunun bilinmesine gerek yoktu.
Sanâtçı kendisi farkında olmadan öğretir…”
Saçmalığa dikkat ediniz:
Hıh! “Sanâtçı, kendisi farkında olmadan öğretirmiĢ…”

267

Tolstoy, Îtiraflarım, Antik Dünyâ Kılasikleri, Sayfa 12, 2005, Ġstanbul.
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ġimdi bilinen bir teĢhis olarak söylüyorum ki, Dünyâ Kralığı kurmak
isteyen, Siyonistler iĢkembeden ne atmıĢlarsa, önce Batılılar, sonra da diğer
milletler, hop yakalayıp yurmuĢlar! Özet bu iĢte!
Bu tür saçmalıklara, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün biraz bile kokusunun
bulaĢmıĢ olduğu, Halkımız, “ĠĢkembeden atıyor” demiyor mu? Demek ki
Ġslâm Ve Kültürümüz, kendisiyle bir Ģekilde iliĢkisi olan, bir insanı böyle
saçmalıklardan da korumaktadır.
Tolstoy devam ediyor:
“Bir sanâtçı olarak yazıp çiziyor ve insanları eğitiyordum. Ama ne
öğrettiğimi ben de bilmiyordum ve bu iĢin karĢılığı belli bir ücret alıyor, nefis
yemekler yiyor, hârika bir yerde kalıyor, muhteĢem kadınlarla birlikte oluyor
ve mükemmel bir câmiânın içinde yer alıyordum. Ünlü biriydim, bu da
öğrettiklerimin doğru Ģeyler olduğunu gösteriyordu269.”
“Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük
parçacıklar, sonsuz bir karmaĢıklık içersinde biçim değiĢtirirler ve siz bu
dönüĢümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü‟nde niçin var olduğunuzu da
anlamıĢ olacaksınız.”
Görüyorsunuz saçmalıkları… Ama biliniz ki, gerçekler öyle değil: Her
bir insanın kendisi ile uhrevî hedefi arasında, “Düzlem geometride iki nokta
arasında en kısa yol, bir doğru parçasıdır.” misâline benzer olarak, yalnızca
bir doğru yol olmasına rağmen, sapık yolların sayısı iĢte böyle, sonsuz
denecek kadar çoktur.
Aydınlanma Kurâmı da iĢte, insanları yanılgıya düĢüren, böyle sapık
yollardan birisiydi.
Büyük Yanılgı
18. ve 19. yüzyıllarda Batıda baĢlayan Bilim ve teknolojik
geliĢmelerden, „dinlerin döneminin bittiği‟ düĢüncesinden sonra ortaya atılan
Aydınlanma Kurâmı‟nın etkisi altında kalanlardan biri de Tevfik Fikret idi.
268
Temiz, M., Kültürümüz‟ün Koruyuculuğu Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.doc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
269
Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 12, 2005, Ġstanbul.

286

AĢağıda „Haluk‟un Son Vedâı‟ adlı yazıda da görüleceği gibi, Tevfik
Fikret‟in yanılgısını, „onun dindar kiĢiliğinin değiĢmesinden‟ ve bu yeni
görüĢ doğrultusunda yetiĢtirmek istediği, mâneviyattan yoksun (mânevî
boĢlukta) kalmıĢ, oğlu Haluk‟un sonunda Din değiĢtirmesinden anlıyoruz:
Aydınlanma Kurâmı‟nın câzibesinde kalan Fikret‟e göre ülkeyi,
düĢtüğü karmaĢadan, ancak Bilim ve Fen kurtaracaktı. Ona göre Bilim çok
önemli bir ıĢıktı, cehâletin üzerine GüneĢ gibi doğacaktı.
Aslında hayâtının bir döneminde tevhitler yazan, Sabah Ezanı,
Ramazan ve benzerî Ģiirlerinde, Ġslâmî esaslara uygun Allah (CC) inancını
anlatan mısralarıyla dikkatleri çeken… Ve dahî Yâsin okuyup, namazlarını
kılan ama daha sonraları, “Târih-i Kadîm”, “Târih-i Kadîme Zeyl” ve benzer
Ģiirlerinden de anlaĢıldığı gibi, bütün ilâhî dinleri inkâr ederek, tek kurtuluĢ
kapısı olarak Bilim‟i gören Fikret‟in bu mânevî çöküĢünün nedeni, 19. asrın
müzmin tutkusu olan pozitivist felsefedir. Ġleriki yıllarda kendini 19. asrın
ruhsuz pozitivizmine kaptıran Fikret, dinin derin mânâsını anlayamamıĢ ve
Dini‟ni ihmal etmiĢtir‟.
Ġslâm‟a sırt çevirerek Bilim‟in bir tapınak gibi kutsallaĢtırılmasıyla
Aydınlanma Kuramı‟na olan inanıĢın neticesinde ortaya çıkan mânevî
tahribâtın olumsuz etkilerini, en iyi bir Ģekilde, Tevfik Fikret‟in oğlu
Haluk‟un, A.O. Dönmez tarafından yayımlanmıĢ, “Haluk‟un Son Vedâı”
baĢlıklı hayat hikâyesinde, daha somut olarak, görmek mümkündür.

“Haluk‟un Son Vedâı“
“Türk edebiyatının önemli Ģâirlerinden Tevfik Fikret‟in eserlerinde ve
fikirlerinde önemli bir yer tutmuĢ olan Haluk, babası tarafından
çocukluğundan îtibâren yeni aydın tipinin temsilcisi olacağı ümidiyle
yetiĢtirilir.”
“Târih boyunca varlığını devam ettirmek ve geleceğini garanti altına
almak „millet‟ olarak kalmanın vazgeçilmez Ģartı olduğundan, Milletimiz de
kendi tasavvuruna uygun, ideal ve özlemlerini gerçekleĢtirecek, kendini


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
. Sızıntı, Dönmez, A.O., Haluk'un Son Vedâı, Alındığı Ġnternet Elektronik
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/halukun-son-vedai.html, En Son EriĢim Târihi: 15.05.2014.
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Adresi,

aydınlık iklimlere taĢıyacak nesiller yetiĢtirmenin gayreti içinde olmuĢ;
bunun için dâima maddî ve mânevî imkânlarını seferber etmiĢtir.”
“Ġdeal nesillerin vasıflarının belirlenmesinde, insanımızın dünyâya
bakıĢ açısı en temel faktör olmuĢtur. Milletimiz‟in Ġslâmiyet‟le müĢerref
olmadan önceki dönemlerde benimsediği insan tipi, aksiyonu temsil eden
daha ziyâde dıĢa dönük “alp” kiĢiliğidir. Bunun karakteristik vasıflarını
Oğuz Kağan Destanı‟nda görmekteyiz. Oğuz Kağan‟ın lisanıyla; “Daha
deniz daha müren (ırmak) / Gün tuğ olsun gök kurıkanv (çadır)” diye
türküler söyleyen bu nesil, dünyâyı fethedilecek bir zemin, diğer insanları da
hâkimiyeti altına alacağı birer unsur olarak görür. Bu “Türk” mîzacına
Ġslâm rûhunun girmesiyle gerçek insanî ufku temsil eden yeni bir insan
modeli ortaya çıkar. “Veli” olarak târif edilen bu insanlar da “alp”ler gibi
at sürerler; fakat bu atın yönü, en büyük düĢman olarak gördükleri
nefislerine doğrudur. Bu modele en güzel örnek Yunus Emre‟dir. Bunun yanı
sıra, dıĢ özellikleri îtibâriyle “alp”e, iç dünyâlarındaki derinlik îtibâriyle
velîlere benzeyen “alperen”ler ortaya çıkar. Osmanlı‟yı, alperenlerin
meydana getirdiği bir Ģâheser olarak görmek hiç de yanlıĢ olmaz.
Osmanlı‟nın son dönemlerindeki kötü gidiĢat, yeni insan modellerinin
aranmasına sebep olur. Bu arayıĢlar, Osmanlı‟da „yeni aydın‟ tipinin ortaya
çıkmasına sebep olur. Bu tipin vasıfları Ģâirlerin ve mütefekkirlerin dünyâ
görüĢüne göre Ģekiller alır.”
“Yakın dönemimizde bâzı mütefekkir ve Ģâirler, içinde bulundukları
dönemin sıkıntılarını aĢacak “yeni aydın” tipinin ideal kahraman ve nesil
prototiplerini çizmiĢlerdir. M. Akif‟in Asım‟ı, Necip Fazıl‟ın Büyük Doğu
Gençliği ve Tevfik Fikret‟in Haluk‟u bu prototiplere birer misâldir. Türk
edebiyatının önemli Ģâirlerinden Tevfik Fikret‟in eserlerinde ve fikirlerinde
önemli bir yer tutmuĢ olan Haluk, babası tarafından çocukluğundan îtibâren
yeni aydın tipinin temsilcisi olacağı ümidiyle yetiĢtirilir.”
Haluk kimdir?
“Haluk; Tevfik Fikret‟in, Ģahsında yârının gençliğini sembolleĢtirdiği
oğludur. Fikret‟in, fikirlerini bir uygulama sâhası olarak gördüğü Haluk, 14
Haziran 1895 târihinde Ġstanbul‟da doğar. Fikret çok sevdiği oğlu için Ģiirler
yazar, kitaplarına onun adını koyar. Haluk; Fikret için ülkenin kalkınma
sembolü, “karanlıkları boğacak ıĢık, gökten dehâyı nârı çalacak olan
kahraman”dır.”
“Fikret, „Ferda‟ (yarın) olarak gördüğü Haluk‟u çok sevmektedir.
Ondan ayrı kalmak Fikret‟i üzmektedir. Nitekim 1898 yılında Haluk henüz üç
yaĢındayken, Fikret ilk defâ tutuklanır ve uzun uzadıya sorgulanır. Bu
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sorgulamalar esnâsında oğlunu çok özleyen Ģâir, “Halukçuğa” baĢlıklı Ģirini
yazar:”
“Ağlayan kim, ninen mi yavrucuğum,
Bizi pek çok seven mi yavrucuğum?
Sen Halûk‟um; o, nazlı mâĢukam,
O mu kıymetli, sen mi yavrucuğum?
Sizi bir an tahattur etmeyecek
Hangi mel‟un, o ben mi yavrucuğum.”
“Fikret, oğlunu geleceğe henüz çok küçük yaĢlarda hazırlamaya
baĢlamıĢtır. Ona daha küçük yaĢlarda „garipler ve yoksullar‟ için kendi
zevklerinden ferâgat etmenin telkinini yapar. “Haluk‟un Bayramı” baĢlıklı
Ģiirinde, güzel elbiseler giymiĢ oğluna, babasız çocukları hatırlatır ve
elbiselerini onlara vermesini ister. Bu Ģiirinde Fikret, Haluk‟a kendinin güzel
elbiseler giyerek sevinmesinin, yetimleri ve öksüzleri sevindirmediğine,
aksine onları üzüp, ağlattığına dikkatleri çekmiĢtir:”
“Baban diyor ki: Meserret çocukların, yalnız
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk dinle;
Fakat sevincinle
Neler düĢündürüyorsun, bilir misin? Babasız,
Ümitsiz, ne kadar yavrucakların Ģimdi
Siyah-ı mâteme benzer terâney-î idi!
Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetiĢir;
Çıkar, biraz da Ģu öksüz giyinsin, eğlensin;
Biraz güzellensin
ġu rûy-ı zerd-i sefâlet... Evet, meserrettir
Çocukların payı; lâkin sevincinle
Sevinmiyor Ģu yetim, ağlıyor... Halûk dinle!
“Fikret yine masal üslûbuyla yazdığı “Devenin BaĢı” isimli Ģiirinde;
“Haksızlık eden baĢları bir gün koparırlar!” diyerek oğluna bâzı mesajlar
vermeye devam etmektedir. Fikret “Haluk‟un Defteri” baĢlıklı Ģiirinde,
oğlunun bir cümlesine dikkatleri çeker: Haluk, defterine bir Türk bayrağı
çizmiĢ ve bayrağın altına; “Ölmek ve yaĢatmak seni!” yazmıĢtır. Fikret bunu
Ģiirinde Ģöyle anlatır:”
“Defter bile denmez, sekiz on parça kâğıttır;
Üstünde Halûk‟un mütereddid kalemiyle
Saf saf karalanmıĢ yazılar, Ģüpheli hatlar;
Bir yanda vatan bayrağı, altında Ģu cümle:
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“Ölmek ve yaĢatmak seni!”
Bu cümle Fikret‟i o kadar heyecanlandırır ki, cümlenin yazıldığı
kâğıtlar, Fikret için “bir yâr, bir yâr-i samîmî” olur. Fikret, Ģiirini bayrağa
yaptığı Ģu hitapla bitirir:
Ey Ģanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum
Bir mevkib-i zî-heybet-i hürriyet önünde
ÇekmiĢ görebilseydim... O, pür-hande ölürken
Etmezsem eğer Ģevkini takdîs ile secde,
Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum.”
“Fikret, 1909 Eylül‟ünde henüz on dört yaĢındayken Haluk‟u Elektrik
Mühendisliği öğrenimi için büyük ümitlerle Ġskoçya‟nın Glasgow Ģehrine
gönderdi. Aynı günlerde evlât sevgisiyle dolu olan Ģair, “Haluk‟un Vedaı”
isimli Ģiirini yazdı. Fikret bu Ģiirinde, oğlunun oradan Vatan ve Millet için
faydalı bir insan olarak döneceği inancını iĢliyor ve Haluk‟a Ģöyle nasihatte
bulunuyordu:”
“Ey Ģetâretli yolcu, sen yürü geç
Sen bu menhelde kalma; sıçra, atıl
Bir ziyâ kervanı bul ve katıl.
Dâima önde, dâima yukarı;
Gez, dolaĢ, kâinat-ı efkârı;
Pür - tehâlük hayât ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: San‟at, fen
Îtimat, itinâ, cesâret, ümîd;
Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd
Bize bol bol ziyâ kucakla getir
DüĢmek, etrâfı görmemektendir!
“Fikret, “Promete” baĢlıklı Ģiirinde Haluk‟tan isteklerini
tekrarlamaktadır. Promete, Haluk‟un Ģahsında bütün vatan gençlerine
seslenen bir Ģiirdir. Nasıl Yunan mitolojisinde Promete, GüneĢ‟ten ateĢi çalıp
insanlara sunan bir kahraman ise, Fikret de, oğlunun Ģahsında, bütün vatan
gençlerini Batı‟nın ilim ve tekniğini alarak milletlerini aydınlatmaya çalıĢan
birer kahraman olmaya dâvet etmektedir. Fikret bu Ģiirde oğluna “meçhul
elektrikçi” diyerek onu özel bir isim olarak değil, bütün gençliğin temsil-i
ruhiyesi olarak görür:”
“Ey MüĢtâk-ı feyz u nûr olan âti-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktar-ı fikretin
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Yüklen getir -ne varsa- biraz meskenet- fiken
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen…”
“Fikret, Haluk‟la ilgili Ģiirlerinde; „ıĢık, feyiz, nur, ziyâ‟ kelimelerini
özellikle kullanır ve devamlı karanlıkları yok edecek ıĢıktan bahseder. Yine
Haluk‟un Ģahsında gençlere seslendiği “Sabah Olursa” Ģiirinde, bu motif
daha net bir Ģekilde görülür:”
“Ufukların ebedî iĢtiyâkı var nûra
Tenevvür... Asrımızın iĢte rûh-ı âmâli;
Silin bulutları, silkin zılâl-ı ehvâli;
Ziyâ içinde koĢun bir halâs-ı meĢkûra…”
“Haluk‟un Vedaı” Ģiirindeki “Bize bol bol ziyâ kucakla getir!”
mısraından da anlaĢılacağı üzere o, ıĢık kelimesini “Bilim” mânâsında
kullanmaktadır. Ona göre Bilim, bütün dertlerin devâsıdır. Hattâ Bilim siyah
toprağı bile altın yapacaktır. “Haluk‟un Âmentüsü” adlı Ģiirinde bunu Ģöyle
dile getirir:
“Bir gün yapacak fen, Ģu siyah toprağı altın
Her Ģey olacak, kudret-i irfanla inandım.”
“Tanzimat‟la birlikte neredeyse bütün aydınlar Bilime ve tekniğe
büyük ehemmiyet vermiĢtir. “Bu Ģahsiyetler arasındaki fark, hepsinin
birleĢtikleri bu noktadan ziyâde, diğer sosyal ve beĢerî kıymetlere verdikleri
ehemmiyettedir. Âkif, din+ilim; Gökalp, millî kültür+ilim terkibine
inanmıĢlardır. Fikret ise, din ve millî kültürün yerine, bir hayli müphem olan
insaniyetçilik fikrini koymak istemiĢtir270.” Fikret‟e göre ülkeyi düĢtüğü
kaostan ancak fen kurtaracaktır, Bilim çok önemli bir ıĢıktır, cehâletin
üzerine GüneĢ gibi doğacaktır. Fikret, Âkif‟‟ten farklı olarak Bilimi
putlaĢtırmıĢtır. Bugün Bilim ve Teknoloji yüksek bir seviyede olmasına
rağmen geliĢmiĢ dünyâda huzur yoksa, bu, Fikret‟in tespitinin eksik
olduğunun bir göstergesidir. Aslında hayâtının bir döneminde tevhitler
yazan, Sabah Ezanı, Ramazan vb. Ģiirlerinde Ġslâmî esaslara uygun Allah
inancını anlatan mısralarıyla dikkatleri çeken, Yasin okuyup, namazlarını
kılan; ama daha sonraları “Târih-i Kadîm”, “Târih-i Kadîme Zeyl” vb.
Ģiirlerinden de anlaĢıldığı gibi, bütün ilâhî dinleri inkâr ederek tek kurtuluĢ
kapısı olarak Bilimi gören Fikret‟in hastalığı, 19. asrın müzmin hastalığı
olan pozitivist felsefedir. Ġleriki yıllarda “kendini on dokuzuncu asrın sığ
pozitivizmine kaptıran Fikret, dinin derin mânâsını anlayamamıĢtır271.”
270
271

Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın Ġçinden, Dergâh yay., s. 70-71, 19.
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Haluk ne olmuĢtur?
“Türk edebiyatında ve fikir târihimizde üzerinde sıkça durulan
Fikret‟in gözbebeği Haluk‟un akıbeti ne olmuĢtur. Fikret, çocukluğundan
beri Türk Milleti‟nin aydınlık geleceğinin temsilcisi olarak gördüğü Haluk
yüzünden en ağır tenkitleri almıĢtır. Çünkü Haluk, Robert Kolej‟den ayrılıp
Ġskoçya‟da Elektrik Mühendisliği tahsiline baĢladığında Hristiyan bir âilenin
yanına yerleĢtirilir. Haluk, tam hayâtına yön verilecek bir çağda olduğundan
ve millî ve manevî değerlerle yeterince donatılmadığından içindeki boĢluğu
burada doldurma arayıĢına girer. Bu yıllarda henüz 16 yaĢında olan Haluk,
bu âilenin telkinleriyle Hıristiyanları seçer. Bu hazin durum, Türkiye‟deki
âile efrâtlarını üzer, özellikle çocukluğunda Haluk‟u Cumâ namazlarına
götüren dedesinin sinir krizlerine tutulmasına sebep olur. Haluk 1913 yılında
izini kaybettirmek için, Amerika‟ya geçer, Michigan Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümüne yazılır ve burayı 1916‟da çok iyi bir dereceyle
bitirir.”
“Fikret‟in; “siyah toprağı altın yapacak fen”i ülkeye getirmesi için
küçük yaĢlarda Ġskoçya‟ya gönderdiği ve “Bize bol bol ziyâ kucakla getir!”
diye tavsiyelerde bulunduğu oğlu Haluk, 1913‟ten sonra bir daha yurda
dönmez. Burada hem dinini hem uyruğunu terk eder ve baĢka bir dünyânın
iklimine uzanır. Haluk‟un bu hareketi, Fikret‟in hayâtını bilenler için önemli
iki hâdiseyi hatırlatmaktadır: Fikret, “Haluk‟un Âmentüsü” baĢlıklı Ģiirinde;
“Toprak vatanım, nev-i beĢer milletim!” diyerek, beynelmilel bir anlayıĢ
ortaya koymaktadır. Yine Fikret, “Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej‟deki
görevlerinden dolayı bir dostunun: „Niçin millî kurumlarımızda değil de, bir
yabancı eğitim kurumunda çalıĢmayı tercih ediyorsunuz?‟ Ģeklindeki bir
serzeniĢine; „Benim irfânım artık tebdil-i tâbiiyet etmiĢtir.‟der272.” Ġrfânının
tabiiyet değiĢtirdiğini söyleyen Fikret‟e karĢılık oğlu, her Ģeyiyle tabiiyet
değiĢtirmiĢtir. Bu durum Müslüman âilelere çok önemli bir mesaj
vermektedir: Çocukların müspet ilimler kadar, hatta daha fazla mânevî
donanıma ihtiyacı vardır. Bu ihmal edildiğinde hedefin tam zıddı bir durum
her zaman ihtimaller dâhilindedir.”
“Haluk üniversiteyi bitirdikten sonra Amerikalı bir kadınla evlenir ve
bâzı üniversitelerde ihtisas yapar. Bu yıllarda boĢ zamanlarını “büyük
hayranlık duyduğu” Hristiyanlığı araĢtırmaya vakfeder. 1928‟de iĢ hayâtına
atılır ve büyük bir baĢarı göstererek mutfak malzemeleri üreten bir firmanın
bölge temsilciliğini alır; neticede büyük bir servet sâhibi olur. 1943‟te
verdiği bir kararla bir daha maddiyata dönmemek üzere kendini
Hristiyanlığa verir. Bu yıl içinde Presbyterian Kilisesi‟nin râhip
272
ġemsettin Kutlu, Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, Remzi Kitabevi Yay., 2. baskı,
s. 12, Ġst. 1981.
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yardımcılığına, 1956‟da da Orlando‟da râhiplik rütbesine yükselir. Bu sıfat,
o târihe kadar doğuĢtan Hristiyan olmayan sâdece beĢ kiĢiye verilmiĢtir.”
“Haluk, Amerikalı eĢinden doğan çocuklarına Türkçe‟yi
öğretmemiĢtir. Bu durum onun Türkçe ve Türkiye ile olan son bağlarını da
koparmıĢtır. Haluk nihâyet Haziran 1965‟te Orlando, Park Lake
Presbyterian Kilisesi rahibiyken ölür.”
“Kaynaklarda Haluk‟un iç dünyâsına dâir fazla bilgi yoktur. ġâir
Talat Halman, Haluk‟un hayâtında bilinmeyen noktaları açıklığa
kavuĢturmak için 1963 ve 64‟te Haluk‟tan bilgi almaya çalıĢır. Halman,
yazdığı bâzı mektuplara cevaplar alır ve bunları daha sonraları bir gazetede
yayımlar273.”
“Halman, mektuplarında Haluk‟tan „neden din ve uyruk
değiĢtirdiğini, ülkesine bir daha neden dönmediğini, babasıyla arasının açık
olup olmadığını‟ ve yukarıda bahsettiğimiz “Toprak vatanım, nev‟i beĢer
milletim!” mısrâını nasıl anladığını öğrenmek ister. Haluk, mektubunda
babasıyla ilgili Ģunları söyler: “Babam, bende edebiyat ve sanât istidadı
bulunmayıĢından dolayı derin bir hayal kırıklığına uğramıĢtı. Ünlü Ģiirlerini
yazdığında ben çocuk denecek yaĢtaydım. Îtiraf edeyim ki, o Ģiirleri
anlamıyordum.” Ve ardından babasının Ģiirleriyle ilgili acı bir gerçeği Ģöyle
dile getirir: “Babamın benim adıma yazdığı Ģiirlerin bir nüshası bile yok
elimde. Zâten Türkçe‟yi de büyük zorluk çekerek okur oldum274.” Ve Haluk,
imzâsını „H. Halouk Fikret‟ Ģeklinde atar.”
“Haluk‟un, Talat Halman‟ın mektuplarına 28 Ocak 1964‟te yazdığı
cevapta, babasıyla ilgili Ģunlar vardır: “Babamın sanat ve Ģiir istidadına
kıyasla ben fazla pratik bir insandım. Zannederim, kendi hayâtında gâyet
önemli olan Ģeylere ciddî ilgi göstermeye elveriĢli olmayıĢım, onu hayal
kırıklığına uğratmıĢtı275.” Evet, Fikret‟in tâ bebekliğinden beri büyük
ihtimamla büyüttüğü, Türk gençliğinin gelecekteki sembolü olarak gördüğü,
dönemin en iyi okullarında okuttuğu, ziyâ kucaklayıp getirmesi için
aydınlık(!) diyarlara gönderdiği Haluk‟un yapısı ve kiĢiliği, babası için
önemli olan konulara ciddî alâka göstermeye elveriĢli değildi. Ġskoçya‟ya
gönderirken oğluna; “Beklerim bir zafer esâsen ben, kılıcından ziyâde
kalbinden!” diyen Fikret, oğlundan zafer değil, büyük bir hezîmet görmüĢtü.”
“Haluk‟un aynı mektubunda baĢka bir bilgi daha yer almaktadır:
“1916 Haziran‟ında ABD‟de makine mühendisliğinden mezun oldum.
1920‟de Robert Kolej‟e makine mühendisi olarak girecektim. EĢimle
pasaportumuzu çıkartmıĢtık, birkaç hafta içinde vapurla yola çıkacaktık. Tam
o sırada yurda dönmenin uygun olmayacağı haberi geldi. Bu, dinî
273
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inancımdaki değiĢme yüzündendi. Dinî temayüllerimdeki değiĢmeyi babam
biliyordu. Bunu bir defâsında babamla konuĢtuk; ama kendisi bu bakımdan
açık fikirliydi. Kendi kararlarımı kendi baĢıma vermemi istedi. Annem hiç
memnun olmadı. Dedem ise (annemin babası), hayal kırıklığına uğradı.
Babam, Allah‟ın birliğine inananlardandı. Allah‟a Yaradan olarak inancı
vardı276.”
“Haluk yukarıda verdiği bilgiye göre 1916‟da okulunu bitirmiĢtir.
Birinci Dünyâ Harbi‟ne denk gelen bu târihlerde yurda gelerek,
çocukluğunda Türk bayrağının altına yazdığı “Ölmek ve yaĢatmak seni!”
mısraındaki hislerini gerçeğe dönüĢtürerek, vatan uğrunda bir mücâdeleye
giriĢebilirdi. Fakat Haluk, buna yanaĢmamıĢ, ülkesi “derinden gelen
zelzelelerle sarsılırken” ülkesinden oldukça uzaklarda yaĢamayı tercih
etmiĢtir.”
“Cemil Meriç: “Haluk, bir cins isimdir, târihten kaçanların ismi277.”
diyerek yabancılaĢmıĢ Türk aydınını Haluk‟un Ģahsında müĢahhaslaĢtırır.
Bizce Haluk‟un durumu, Tanzimat‟tan bu yana çocuklarına sağlam bir dinî
eğitim ve Ģuur verememiĢ anne-babaların durumunu çok güzel yansıtır.
Çocuklar ne kadar modern okullarda okutulsa, onlara ne kadar güzel
imkânlar sunulsa da, millî ve mânevî değerlerle donatılmadıkları takdirde,
hiçbir zaman istenen gâyeye ulaĢılamayacaktır. Evet Haluk, kaybolmuĢ veyâ
kaybedilmiĢ nesillerin ortak adıdır. Fikret, Haluk için yazdığı bir Ģiirinde
(Bir Tasvir Önünde) ona Ģöyle hitap ediyordu:”
“Ġnsanlığı ihyâ için îsâr edeceksin;
Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin!”
“Bu sözlerin doğruluğu Ģüphe götürmez; fakat Haluk doğru yolu
bulamadığı gibi, gittiği yolda da hep yalnız kalmıĢtır. Belki de Fikret, “Ġnan
Halûk, ezeli bir Ģifâdır aldanmak!” mısrâıyla, Haluk‟tan beklediklerinin bir
arzûdan öteye geçemeyeceğini seziyordu278.”
Sonuç
Önce Ġslam Ve Kültürümüz‟ün eĢsiz yüceliğini öğrenir ve
çocuklarımıza öğretirsek o zaman, “Mal ve evlâtlarınız, sizin için birer
fitnedir.” hadîsinin tahakûkundan kurtularak, hem kendimiz ve hem de
çocuklarımız için, iki cihân saadetini temelinden çözümlemiĢ olabiliriz.

276
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Adresi,

Özellikle Dünyâ‟ya insanlığı öğreten ve insan tabiatına (fıtratına) en
uygun olan Ġslam Ve Kültürümüz‟ü çocuklarına öğretmeden, Tevfik Fikret
gibi, kökü materialist felsefeye dayanan bilgilerle hayâta hazırlamaya
çalıĢmakla, bir nevî kanlarına girerek onlara yazık eden, anne ve babaların
kulaklarını çıtlatırım.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar
Batı Özleminin Perde Arkası
Öz‟ler:
TaĢlarının yerli yerine
yerleĢmemiĢ olduğu bir binâ nasıl ki
emniyet açısından huzursuz bir mesken ise,
maddî ve mânevî îtikat bütünlüğü sağlanamamıĢ bir vücut
da, sâhibine elbette güvenli bir hayat hissi veremez.
Ġnsanı yalnızca „akıllı hayvan”
olarak târif eden materyalist felsefenin baskın
olduğu düĢünce düzeyindeki beyinler, bu güvenin tadına aslâ
eremezler. O zaman insanlar, huzurludur demek, mümkün mü?
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Hikmetin baĢı Allah (CC) korkusudur.”
Kudsî Hadis
“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!279“
“Mü‟minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine
acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücûda benzerler.
Vücûdun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple
uykusuzluğa ve ateĢli hastalığa tutulurlar.”
Hadis, Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66.”
“Kim bir topluluğun sayısını artırırsa
onlardandır. Kim bir topluluğun fiilinden râzı olursa, fiilinde o topluluğa ortaktır.”
Hadis

279
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“Kim bir topluluğu severse, Allah o kimseyi o topluluktan kılar.”
Hadis
“Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir.”
Hadis
“Kim Ω bir mü‟mini, bir münâfığın280
eziyetinden korursa, Allâhü Teâlâ da onu,
Cehennem ateĢinden korur,”
Hadis
“Din kardeĢini savunan Müslümanı Allâhü Teâlâ, Cehennem ateĢinden korur.”
Hadis

GiriĢ
Gerek yurt içinde olsun, gerekse yurt dıĢında olsun, canavar ruhlu bir
insan neslini nihâyet baĢardılar…
11 Eylül 2001‟de ABD‟de yaĢanan terör olayından sonra Askerî güç
ile Ekonomik gücün her zaman yeterli olmadığının anlaĢılması üzerine
YumuĢak Güç adı verilen, yeni bir kavram üzerinde çalıĢılmaya baĢlanmıĢ,
önce “insanların hayallerinin ele geçirilmesine ve takdirlerinin kazaılmasına
ayrı bir güç türü” olarak bakılmıĢtır.
ABD‟nin 21. Yüzyıl‟da da Dünyâ hâkimiyetini sürdürebilmesi için ne
yapması gerektiğine yönelik söz konusu bu araĢtırmalar çerçevesinde,
“BaĢkalarını cezbetmek, onların kalplerini ve zihinlerini kazanmak”,
YumuĢak Güç olarak tanımlanmıĢtır.
YumuĢak Güç‟ün kaynakları ve Uygulamaları
YumuĢak Güç‟ün kaynakları ve uygulamaları çok mânidardır. Bu
ilginçliği, “YumuĢak Güç‟ün kaynakları ve uygulamaları nelerdir?”
sorusunun cevâbında bulabiliriz:
YumuĢak Güç‟ün kaynağı, hedef ülkenin kültürünün, siyâsî
değerlerinin ve dıĢ politikalarının câzibesinden oluĢmaktadır. Örneğin kendi
Ω

.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında

ulaĢılabilir.
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Kültürümüze hep „tu kaka‟ dendiğini, seçimle gelmiĢ kendi idârecilerimiz,
kendi değerlerimiz için, halka hep güvensizlik pompalandığını,
gençlerimizden baĢlayarak, insanlarımızın ateĢli bir Batı kültürü özlemi
içinde tutulmasını, tâ okul yıllarımdan beri hep gözlemlemekteydim.
Nitekim gençlik yıllarımda Avrupa‟daki, Rönesans‟la birlikte geliĢen
bilim ve fen sahâsındaki geliĢmelerle, dinin devrini doldurduğu, bilimin her
Ģeyin uhdesinden geleceği fikri, belli çevreler tarafından durmadan
iĢleniyordu.
Bu gözlemlerim, meğer ne kadar önemliymiĢ, Ģimdi anlıyorum…
ABD‟ye verilen bu maddî ve mânevî tâvizler için insanlarımızın281 buna
hazırlanmasına282 Ġnönü Dönemi‟nde baĢlanmıĢtır. Bu hayranlığın
kazanılmasıyla, asrımızda emperyalistler için, Ülkemize dönük olarak, maddî
ve mânevî açıdan Ģekillenen güç, iĢte bu YumuĢak Güçtir:
Öyle ki bu YumuĢak Güç, özel anlamda „Kültürümüz‟ün, genel
anlamda ise hedef ülkenin kültürünün unutturulup, hâkim ülkelerin
değerleriyle değiĢtirilmesinin ve Kültürel yönetimlerimizin ya da
yönetimlerin, hâkim ülkelerin de paylaĢtığı, değerlere ve çıkarlara hizmet
etmesinin sağlanması‟ olarak ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır.
Endüstri ve sanâyinin geliĢmesiyle birlikte, bütün dünyâda büyük
dinsizlik akımlarının, sapık teorilerin kurulup, yayılmasına sebep olmuĢsa da,
bu durum uzun sürmemiĢtir. Günümüzdeki sapık görüĢlerin çoğu bu
Aydınlanma Dönemi‟nin283 kalıntılarıdır284.
Anonim, Ġsmet Ġnönü, Din ve Masonluk; Zaman G., 19.03.1991.
Hikmet, T., Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler, 2. Baskı, Ġstanbul 1979, Cilt 2, Sayfa 693-694. /
Anonim, Ġsmet Ġnönü, Din ve Masonluk; Zaman G., 19.03.1991.
Meselâ, Hikmet Tanyu‟nun “Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler” adlı eserinin 2.cildinin 706.
sayfasında bildirildiğine göre, Atatürk tarafından kapatılan Mason localarının 1948 yılında tekrar serbest bırakıldığı
yazılıdır:
“Ġsmet Ġnönü CumhûrbaĢkanı olduğu zaman locaların tekrar kurulmasına ve teĢkilatlanmasına izin
verilmiĢ, hattâ eski malları tekrar iâde edilmiĢtir. Hâlbuki aynı iĢlem Türkocağın‟a hiç bir zaman yapılmamıĢtır.
Masonlar, 1948‟de TepebaĢı‟ndaki binâsında Türk Mason Derneği adıyla yeniden faaliyete baĢlamıĢtır282”.
Günümüzde vergiden de muaf tutulan Mason dernekleri, târihlerinin en izzetli günlerini sürdürmekte ve
Atatürkçülüğü (!) de kimseye bırakmamaktadırlar.

Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
03.01.2013.
("Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden 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.)
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Yâni uzun lâfın kısası, sizi anlayacağınız, YumuĢak Güç kavramında,
hedef ülkenin insanlarının, kendi kültür değerlerinin silinip, yerine Batı
kültür değelerinin ve çıkarlarının korunması ve idârî yapılarının da, ona göre
Ģekillenmesi doğrultusunda yetiĢtirilmesi esâsı vardır. Bu esaslar
çerçevesinde Ġnönü tarafından açılan câhilleĢtirme gayretleri sonucunda,
meselâ bir örneği aĢağıdaki resimde görülen Özgecan kadeĢimizi, göz
kırpmadan yakacak, canavar ruhlu nesillerin ortaya çıkması nihâyet
baĢarılmıĢ bulunuyor.
YumuĢak Güç‟e Yardımcı Faktörler
YumuĢak Güç‟e yardımcı faktörlerin içinde Kültürel (Dîni) cehâletin
sağlanması ve düĢünmekten alıkoyma, kafa yıkama yollarının geliĢtirilmesi
baĢta gelmektedir. Sonuçta, hedef düĢünemeden karar veren, otomatikleĢmiĢ,
bizim Ġnönü Zihiyetinde çok sık olarak gözlemlediğimiz gibi, sloganlaĢmıĢ bir
beyin potansiyelinin sağlanmasıdır285.
Eskiden olduğu gibi baĢka ülkelerin nîmetlerini kullanmak için, o
ülkeleri topyekün elde etmek üzere, top, tüfek ve silahlarla savaĢ yapılması,
asrımıza uygun düĢmediği için genel olarak terk edilmiĢtir. Bunun yerine o
memleketleri, psikolojik olarak, iĢgal etme ve zenginliklerini kullanma yolu
benimsenmiĢtir.
Bu nedenle bugün Dünyâ‟da geliĢmiĢ ileri ülkelerde, özellikle de
ABD‟de, bilhassâ geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülke insanlarının kafalarını
karıĢtırarak onları, düĢünmekten alıkoymak için, çok çalıĢmalar vardır. Bu
çalıĢmala bir yolu da, yine YumuĢak Güç kavramı çerçevesinde, maksatlı
kelime üretimidir:
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Özgecan‟ın yakılmıĢ cesedi286 bulundu!
Ey Masum KardeĢimiz Özgecan! Senin suçun yok! Seni Ģehit eden asıl canavarlar287,
lâik sistemin gölgesindeki bu kuduranlar değil, sana ilâveten, sağdan, soldan
binlerce karakterli gencimizin de yıllarca hebâ edilmesinin mâneviyatsız ortamını
hazırlayan, Ġnönü‟nün Dipçikli Zulmü‟nün288,289 ve bu üstün (asîl) neslimizin yıllar
boyu mâneviyatsız kalması için her dönemde o dipçikli zihniyetin bekçiliğiniµ yapan
günümüzdeki uzantılarıdır.

Üretilen ustalıklı kelimeler, örneğin hedef seçilen ülkemizde geliĢmesi
korkulan konulardaki düĢünme mekanizmalarını kısa devre etmek için,
insanlarımızın düĢünme yeteneklerini bu tuzak kelimeler üzerine kaydırarak,
korkulan kelime ve fikirler üzerinde oluĢabilecek yoğun düĢünme ve fikir
üretimini önlenmektedir. Bunlar kafa yıkamakla görevlendirilmiĢ, kaynağı ve
sermâyesi ABD‟de tarafından sağlanan, propagandist toplum mühendisleri
tarafından ustaca ve bilinçli olarak îcat edilmektedir. Örneğin geçmiĢte,
286
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benim gençliğim yıllarında, insanlarımızın Ġslâm Dini üzerinde
düĢünmelerini önlemek için, hemen baĢta peĢin olarak, Ġslâm Dini‟ne
gericilik ve Müslümanlara gerici damgasını basarlardı.
Böylece bir müddet bu Ģekilde zaman kazandılar. Daha sonra bu
tedbir pörsümeye baĢlayınca290, meselâ, sağcılık ve solculuk ortaya
atılmıĢtı291.
“Gel Keyfim, Gel”
GeçmiĢte Dünyâ‟nın belli merkezlerinde bilinçli olarak üzerinde
çalıĢılarak “fundamentalist, kökten dinci kelimeleri ya da “hurâfe, efsâne,
komplo teorisi” gibi kalıplaĢmıĢ tılsımlı kelimeler üretilmiĢ ve
Memleketimiz‟e sürekli patinaj yaptırılarak hayli altın zamanlarımız hebâ
ettirilmiĢtir. Bu metodun amacı Ģudur:
Üretilen bu tuzak kelimelerin, medyâ, iĢ dünyâsı, îtibarlı insanlar
tarafından, yayılım ateĢi gibi kullanılmaya baĢlanmasıyla vatandaĢ
tarafından, ortaya çıkan fikirler, istemedikleri geliĢmeler üzerinde, düĢünülüp
fayda ve zarar analizi yapılmasının önüne geçilir. Bunda iyi bir baĢarı
kazanmak için ikinci bir etken de, insanların büyük bir kesimini geçip
sıkıntısı içinde devamlı kıvrandırarak, düĢünmelerine vakit bırakmamaktır.
Bu iki husus, bir arada olduğu sürece beyin yıkayıcılar ya da düĢünmekten
alıkoyucular için artık, “Gel keyfim, gel” dönemi epeyce uza-yabilmektedir.
GeçmiĢte bu yollarla Türkiye‟miz, Batının bir taĢerou olarak, Ġnönü
Zihniyti tarafıdan çok zaman kaybına uğratılmıĢtır.
Propagandist Toplum Mühendisliği
Beyin (kafa) yıkamaya dayalı olarak insanları istenilen konulardan
uzak tutmaya ve istenilen doğrultulara yönlendirmeye iliĢkin bu kelime
Temiz, M., Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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üretme yöntemleri, YumuĢak Güç kavramı292 çerçevesinde, günümüzde, çeĢiti
ve Ģiddeti gittikçe artan, bir hızda kullanılmaktadır.
Bu sebepledir ki insaflı târihçilerin, dinî kaynakların en sağlam
deliller arasında olduğunu söylemelerine, insanların da Ģuur altlarında bunun
böyle olduğunu bilmelerine rağmen, her tarafın her türlü bilgi ile dolup
taĢtığı günümüzde bile insanlar, böyle “ustalıkla seçilmiĢ kelimeler” ile
propagandist
toplum
mühendisleri
tarafından
kolayca
yönlendirilebilmektedirler. Ve de insanlar konularına göre, araĢtırma
yapmaktan uzaklaĢtırılarak, özellikle maddî ve mânevî açıdan, insanlara en
çok yarar sağlayacak olan, değer yargıları, ilgili konulardan fersah fersah
uzak tutulabilmektedirler.
Ġslâmî Ve Kültürel Cehâlet
Çoğu kere bu tür beyin yıkamanın zeminini, gerçekliği nedeniyle,
özellikle daha çok Ġslâmî Ve Kültürel alanlarındaki câhilleĢtirme çalıĢmaları,
vâsıtasını ise kontrol altına alınmıĢ, iletiĢim vâsıtaları, yayınlar ve özellikle
basın, yâni medya oluĢturmaktadır.
Bir Mü‟min için uyanık olup, düĢünmekten alıkoyacak, böyle
kelimeleri ustaca keĢfetmek ve o kelimelerin söylendiği maksat üzerine
araĢtırmaya koyularak uygulanan metodu etkisiz kılmak gerekiyor.
Zamânında bendeniz, „fundamentalist‟ kelimesi üzerine bir araĢtırma
yapmıĢtım. O gün bu gün herkes bu kelimeden korkarken, iĢin iç yüzünü
bildiğimden dolayı, o kelimenin gerçekten kendimi tanımladığını biliyor,
duyduğumda en azından, kılım bile kıpırdamıyor.
Mutluluk Ġçin Bilim ve Sanât‟ın Yorumu
Bilim ve Sanât, doğru olarak ancak noksansız bir kültür zemininde
yorumlanabilir. O noksansız kültür, Ģüphesiz ki, bizim Kültürümüz‟dür.
Evren‟in düzenini anlayıp da O‟nun sâhibini tanımayı, bu Evren‟i ve
insanları, ne maksatla, yarattığını bilemeyenler, bilim, teknoloji ve sanâtın,
292
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yâni bilim, teknoloji ve sanâtı da kapsayan, daha genel ve kültürel olan,
Ġslâmî terimle söylemek gerekirse, hikmetin sırrına eremezler293, aksine
büyük cehâlet ve ıstırap içinde kıvranır dururlar.
Çünkü bir kudsî hadiste, “Hikmetin baĢı Allah (CC) korkusudur.”
buyurulmuĢtur. O zaman her Ģeyin baĢı294, Allah (CC) korkusu olmuyor mu?
Bir insan, Allah (CC) korkusu olmayınca, Evren‟in bütün bilimini
kavramıĢ dahî olsa, Allah‟ın (CC) murâdına uygun bir yaratılıĢ felsefesine
sâhip olmadığı müddetçe, ne kadar çok Ģey bilse bile, huzur ve mutluluğu
aslâ elde edemez. Bunu yanında, hiç sorumlululuk korkusu ya da duygusu
olmadığı için, herkesi de aldatmaktan hiç çekinmez! Ayrıca insanın fıtratı
yaratılıĢ hikmetine uygun olarak tasarlandığı için, ona âit maddî ve mânevî
îtikat bütünlüğü sağlanamamıĢ, „taĢlar yerli yerine yerleĢmemiĢtir.‟
TaĢlarının yerli yerine yerleĢmemiĢ olduğu bir binâ nasıl ki, maddî
açıdan, emniyet ve güven yönünden huzursuz bir mesken ise, maddî ve
mânevî îtikat bütünlüğü sağlanamamıĢ bir vücut da, sâhibine elbette güvenli
bir hayat hissi veremez.
Ġnsanı yalnızca „akıllı hayvan” olarak târif eden materyalist felsefenin
baskın olduğu düĢünce düzeyindeki beyinler, bu güvenin tadına, bu yüzden,
aslâ eremezler.
O zaman insanlar, huzurludur demek, mümkün mü?
Netice itibarıyla, YumuĢak Güç‟ün etkisinden ve tahrifatından
kurtulmak, bu gücün yöneticilerinin peyki olmaktan sıyrılmak için, devlet
yöneticilerimiz ve idârecilerimiz önceleri, belki „fincancı katırlarını‟
ürkütmemek adına, uyguladıkları, „kazan-kazan‟ gibi, taktiksel
yönetimleriyle, bastıkları yerleri sağlamlaĢtırmıĢlar; ardından artık
darbelerle, „alaĢağı edilme zayıflığını‟ atlatır atlatmaz, son yıllarda, CIA
destekli iç ve dıĢ iĢbirlikçilerinin birçok bölücü faaliyetlerinin hız
kazanmasına rağmen, ivmelerini gittikçe artırmalarıyla, çok Ģükür bugün
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı ve Teknoloji Hikmetin Neresinde? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
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özgür karalarlar alabiliyorlar; böylece Türkiye Gemisini, kendisine verilen,
insanlık ve medeniyet yarıĢı içindeki rotasına sokmuĢ bulunuyorlar. Hayırlı
olsun!
Emperyalistlerin, iç, dıĢ hâinlerin ve menfaat çevrelerinin, hele hele
Ġslâm KarĢıtları‟nın295, artık açıktan açığa arz-ı endam eden, büyük panik ve
ĢaĢkınlıkları, gülünç hâlleriyle, yalnızca ibretlik için görülmeye değer
nitelikte bulunuyorlar… Ama her Ģeyden önce insana, ibret alabilecek vicdan,
samîmiyet akıl ve kapasite gerek…
Sonuç
DıĢtan emperyalistlerin, içten hâinlerin gayretleriyle, YumuĢak
Güç‟ün hedefleri doğrultusundaki faaliyetler sonucunda varılan noktada,
bugün bütün dünyâda kutuplaĢmıĢ iki taraf görüyoruz. Yurdumuzun içinde
Batı özlemi içinde olan, belli bir kesimle birlikte, emperyalist ülkelerde belli
bir kesim bir tarafı, Ġslâm‟ı hayatlarında yaĢamaya çalıĢan Mü‟minlerden
oluĢan diğer bir kesim ikinci tarafı oluĢturuyor…
Bu sonuç, YumuĢak Güç uygulayıcılardan daha çok, Ġslâm Kültürünü
hayatlarından uzaklaĢtırılmasına seyirci kalan, Müslüman ülkeleri ve de bu
ülkelerdeki Mü‟minleri daha çok ilgilendiriyor…
Bu iki kesimdeki grupların birincilerinde nefret ve canavarlık hâkim
durumda, ikincilerde yâni Mü‟minlerde ise, Mâide Sûresi‟nin 32.
Âyeti‟ndeki, “Bir insan, bütün insanlar kadar değerlidir.” hükmünü koyan
ve bir sevgi dini olan, Ġslâm‟ı benimsemiĢ insanlık sevgisi296 hâkim
durumda…
Nefretle bakanlar, insanları öldürmekle rahatlık aramatmaktadırlar…
Mazlum durumda kalan ikinci kesimdeki Mü‟minler ise, Ģu anda yalnızca
iĢin ĢaĢkınlığı içinde, kendilerinin de insan olduklarının ispatı içindeler…
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Derken, vuku bulan binlerce örnekten, iĢte, görüyorsunuz, en son
ABD‟de aĢağıdaki resimde gördüğünüz, yetiĢkin, yüksek tahsilli üç Mü‟minin
katli olayı… Ölüm fermanlarının ana sebebi, bayanların baĢlarındaki,
baĢörtüsü denen, birkaç metrelik bez…
ĠĢte Türkiye‟deki çoğu kardeĢlerimizin, yana yakıla, özlem duyduğu
materyalist Batı felsefesinin gide gide vardığı en son insanlık seviyesi: Nefret
ve canavarlık…
Batı kaynaklı bu nefret ve canavarlık, Ġnönü Ġdeali‟nin297 de
gerçekleĢtiğinin bir ispatı mâhiyetinde…
Ne demiĢti Ġnönü?
“Her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun, Memleket dâhilinde dinî
neĢriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir
zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz€.” Ve de 1945 târihli
bir genelgede Ġslâm ve uygulamalarına karĢı olan tavırları için de:
“Gazetelerin son günlerdeki neĢriyatı (yayınları) arasında dinden
bahis bâzı yazı, mütaala, îma ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra
din mevzuu üzerinde gerek târihi, gerek temsilî veyâ gerek mütaala
kâbilinden olan her türlü makâle ve fıkra ve tefrikaların (dizi yazıların)
neĢrinden tevakkî edilmesi (kaçınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların on
gün zarfında nihâyetlendirilmesi¥...” demiĢti298.
Ġnönü‟nün bu giriĢimleri yalnızca mânevî çöküntümüzün sağlanması
için ilk adımlardı. Maddî çöküntümüze ve emperyalistlere teslîmiyetimize bir
iĢâret için de yalnızca aĢağıdaki:
„Truman Doktrini çerçevesinde Amerika BirleĢik Devletleri‟nden
aldığımız 69 milyon dolar askerî yardım ile elde edilen askerî techizâtın
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bakımı için ABD‟ye her yıl 400 milyon dolarlık bakım ve ithâlat parası
harcaması yapılması299…‟
örneğine değinmek sanırım yetiĢir.
Yıllarca sürdürülen bu atmosfer içinde, çoğu kardeĢlerimizin
dayatmalarla özlem duyulmasının sağlanmasıyla bu materyalist Batı
felsefesinin Türkiye‟mizde de vardığı en son insanlık seviyesi de, nihâyet
Din KarĢılığıµ, Nefret ve canavarlaĢma olmuĢtur.
Öyle bir nefret ki bunun izlerini, Türkiye‟nin yetiĢkin zengin
medyasının her tarafına hâkim durumdaki, her an özlemi için yandıkları Batı
Felsefesi ile aynı seviyede arz-ı endam eden bu Zihniyet‟in insanlık
anlayıĢından; bu anlayıĢlarını ise, aĢağıda görüldüğü gibi300, sâhip oldukları
gazetelerinde, bu insan ve insanlık cinâyetini, iki satırla olsun, telin
etmediklerinden çıkarabiliyor ve anlayabiliyoruz.

BaĢlarından kurĢunla canavarca öldürülen Mü‟min kardeĢlerimiz,

299
Bilinmeyenler, Bilinmeyen tarihimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.bilinmeyenler.org/bilinmeyen-tarihimiz.html, En Son EriĢim Târihi: 14.02.2015.
µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html YA DA
http://www.harpak.edu.tr/saren2/files/GSD/guv_str_sayi_11_haziran2010.pdf YA DA
http://www.ikrateam.de/tarih1.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
300
Türk medyası da '3 Charlie'yi oynadı Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://www.yenisafak.com.tr/dunya/turk-medyasi-da-3-charlieyi-oynadii-2079090 YA DA
http://image.yenisafak.com/resim/upload/2015/02/12/2dbeelcezire.jpg, En Son EriĢim Târihi: 30.01.2019.
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“Mü‟minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücûda benzerler. Vücûdun bir uzvu hasta olduğu
zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateĢli hastalığa
tutulurlar301.”
“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!302.”
Ġnsan, tam bu noktada bir gazetecilik edâsıyla, sormadan edemiyor:
Yukarıdaki resimde görülen üç din kardeĢinizin ya da kardeĢimizin
baĢlarından birer kurĢunla, canavarca katledilmelerinin, birinci sayfada
verilecek kadar, hiç mi haber değeri yoktu?
ĠĢte Ġnönü Zihniyeti, iĢte YumuĢak Güç, iĢte Batı Özlemi, iĢte Ġslâm
KardeĢliği, iĢte insanlık…
Ne dersiniz?
Ama iĢin bu en son noktasında Ģu sorunun aklıma gelmesinden
kurtulamıyorum:
Bunların hepsi bir tarafa, Ġslâm‟dan kendilerine yalnızca nüfus
cüzdanlarında yazılı olan, Müslümanlıkları kalmıĢ gibi görünenlerin:
“Mü‟minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücûda benzerler. Vücûdun bir uzvu hasta olduğu
zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateĢli hastalığa
tutulurlar303.”
“Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki sizler îman
etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiĢ
olmazsınız,304“

301
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Hadis, Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66
Hadis, Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk. Tirmizî, Et'ime 45, Kıyâmet 56; Ġbni Mâce, Mukaddime 9,

Edeb 11.
303
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Hadis, Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66.
Hadis, Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk. Tirmizî, Et'ime 45, Kıyâmet 56; Ġbni Mâce, Mukaddime 9,

Edeb 11
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“Kim bir topluluğun sayısını artırırsa onlardandır. Kim bir
topluluğun fiilinden râzı olursa, fiilinde o topluluğa ortaktır, Hadis”.
“Kim bir topluluğu severse, Allah o kimseyi o topluluktan kılar,
Hadis”.
“Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir, Hadis”.
“Kim bir mü‟mini, bir münâfığın305 eziyetinden korursa, Allâhü Teâlâ
da onu, Cehennem ateĢinden korur, Hadis.”
“Din kardeĢini savunan Müslümanı Allâhü Teâlâ, Cehennem
ateĢinden korur, Hadis.”
hadisleri karĢısında kendilerini nasıl avundurduklarını gerçekten merak
ediyorum. Ya, siz bu duruma ne diyorsunuz?
Yalnızca „Müslümanım‟ demek yetiyor mu?
Sonuç olarak denilebilir ki, gerek yurt içinde olsun ve gerekse yurt
dıĢında olsun, canavar ruhlu bir insan neslini nihâyet baĢardılar…

“Yoksulluğun Gözü Kör Olsun!”

305
Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
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Çocukluğumda Halkımız‟dan çok duymuĢumdur, “Yoksulluğun gözü kör olsun!”
diye…

Rus iĢgâli zamânında annemler, yabâni kızılcık meyvesinin çekirdeklerini
değirmende öğütüp ekmek yaparlarmıĢ, oda yiyen insanları kabız
yapıyormuĢ...
308

O sıradaki yoksulluk günlerinin birinde uzak köylerden birisi, hasta yatan bir
yaĢlıya resimdeki gibi, bir parça ekmek bulup getirdiğinde yaĢlı hasta,
ekmeği görünce, hüngür hüngür ağlamaya baĢlamıĢ ve:
“Ey Rab‟bim, bizim bir daha ekmeği göreceğimiz baĢka günlerimiz olacak
mı?” diye ağlamıĢmıĢ...
Ġstiklâl SavaĢı‟nda Türk Milleti‟ne yardım olsun diye, Pakistan tarafından
gönderilen tonlarca altını paylaĢarak, bugün sâhil yerlerimizde günlerini gün
edip, “bir eli yağda, bir eli balda yetiĢen”, Ġnönü Zihniyeti ve onların
hempaları bunları hikâye zannediyorlar!
Orası öyle de bunlar, bir de bu temiz Halkımızı her fırsatta aĢağılamazlar
mı? ĠĢin enteresan bir tarafı da burası!

Halkımız‟ın Ġnönü Zihniyeti tarafından aĢağılanmasının sebebi de, artık net
olarak bilinmiyor değil… O sebebi de söyleyeyim mi?
O sebep, Halkımız‟ın Ġslâm Ve Kültürümüze samîmiyetle sâhip çıkmasıdır.
Yoksulluğu ancak yaĢayanlar bilirler! Fransa kralına, “Halk ekmek
bulamıyor” dediklerinde, kral ne dese beğenirsiniz? Dediği aynen Ģu:
“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!”
Ġnönü Zihniyeti bu fakirlik konusunda kral kadar bilgisiz değiller ama
bunlarda da Halk ve Millet düĢmanlığı, daha doğrusu, Ġslâm Ve Kültür
düĢmanlığı var…
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Milletimiz‟in çektiği o eski yoksulluk bugün, meselâ Yemen gibi bir kısım
Müslüman ülkelerin insanlarına yaĢattırılmaktadır.
ĠĢin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Meselâ yukarıda Yemen gibi bir
kısım Müslüman ülkelerin insanlarının fakirliğinden bahsetmiĢtim ya! Bunda
etkin olanlar kimler biliyor musunuz? Bunların dıĢarıdan Müslüman
görünenler… AĢağıdaki görsele bak, hele!
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Fakirlik ve sefâlette duyarsız olanları mı merak ediyorsunuz? Günümüzdeki
duyarsızların baĢında, ne yazık ki, dıĢarıdan Müslüman gözüken ama hiç
Müslümanca davranmayanlar önde bulunuyor. Bunu özellikle aĢağıdaki
görselde açıkça görmek ve tetiklenen ilgili fikirlere sâhip olmak mümkündür.

ABD‟nin kuyruğuna yapıĢmıĢ, Suud ve Mısır gibi, adı Müslüman olan bâzı devletler
bugün, bizim Ġnönü Dönemi‟ndeki Tahribat Ve Tahrifat dönüĢümünü henüz yeni
yaĢamaktadırlar, Suudîlerin yukarıdaki görsellerde hayattan kâm alırlarken
görüldüğü gibi…
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Türkiye Cumhuriyeti‟nin CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Boraltan
Köprüsü konulu Sözündeki “Ġnönü“ Kelimesinin DüĢündürdükleri

Ġnönü Zihniyeti‟nin Eski Türkiye‟de Dinimiz Ġslâm‟a
Yaptıkları Saygısızlıklar
Öz‟ler:
Ya Ġslâm‟da erirsin,
Ya inkârda çürürsün!
Yol mezarda bitmiyor,
Girdiğinde görürsün!
Abdurrahim Karakoç
“Gazetelerinizin son
günlerdeki neĢriyatı arasında dinden
bahis bâzı yazı, mütalaa, îmâ ve temsillere rastlanmaktadır.
Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek târihî, gerek temsilî ve gerek mütalâa
kâbilinden olan
her türlü makâle ve fıkra ve
tefrikaların neĢrinden tevakkî edilmesi
(sakınılması) ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on
gün zarfında nihâyetlendirilmesi306…”
“Biz her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun,
Memleket dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dinî bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar
değiliz307.”
“Bizim savaĢımız Ġslâm‟la µ …”

GiriĢ
Türkiye Cumhûriyeti‟nin CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, verilen
dip notların-da da belirtildiği gibi konuĢmasında, Ġnönü Dönemi‟nde vukûbulan,
Koraltan Köprüsü olayına değinmektedir:



You Tube, Ġsmet Ġnönü‟nün 146 Türk‟e Ġhâneti, Recep Tayyip Erdoğan anlatıyor, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
https://www.youtube.com/watch?v=lTwoD_yKA8Q, En Son EriĢim Târihi: 05.09.2015.
306
T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945.”
307
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-ilahiyatfakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi: 01.03.2014.
µ
Haber10, CHP‟li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm‟la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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“1944 yılında Orta Asya, Sovyet Rusya‟sı tarafından iĢgal edilmiĢ ve
komünist sisteme karĢı koymak için atılan en ufak adımın bile önüne geçilmek
istenmiĢtir. Bu baskıdan kaçarak kendileri için “anayurt” olarak gördükleri
Türkiye‟ye sığınmak isteyen 146 tâne Azerbaycan Türkü soydaĢımız,
Iğdır‟daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerinde bulunan
Boraltan Köprüsü„nü geçmiĢ ve hürriyete kavuĢmanın sevinciyle Türk sınır
karakoluna sığınmıĢlardır.”

Unvanlarına dikkat ediniz! Bunlardan birisi Yaratan… Ama ölüme karĢı
koyamamıĢ ya da öldükten sonra kendisini tekrar yaratamamıĢ, ne yazık! Oldu mu
Ģimdi!

313

“Türk Târihi„nde Türk‟ün Türk‟e yaptığı büyük ihânetlerden biri,
Azerbaycanlı soydaĢlarımızın Boraltan Köprüsü„nü geçerek Türkiye‟ye sığınma
isteklerini, Türk Hükümeti‟nin geri çevirip Ruslar‟a teslim edilmesi olayıdır.”
“Bu olay, târihin ve Türklüğün bir yüz karası olarak hâtırâlarda kalmıĢtır.
Çanakkale‟de düĢman askerinin bile yarasını sarmayı Ģeref bilen, destanlar yazan,
çağ açıp çağ kapatan Türk Ulusu„nun vicdanı, Ģerefi ve soydaĢlık bağı, diplomasiye
ve bürokrasiye yenik düĢmüĢtür!308“

Bu yazıda Eski Türkiye‟de Dinimiz Ġslâm‟a yapılan saygısızlık ve
aĢağılamalar ve bunların günümüz insanlarına olan etkileri ele alınmıĢ
bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Eski Türkiye‟de, Ġnönü309 tarafından
kendi dönemlerinde Ġslâm Dini‟ne vurulan darbeler310 yanında311, ayrıca, dinî
açıdan en hafifi ile söylemek gerekire, sayısız hadsiz büyük saygısızlık,
aĢağılama ve nezâketsizlikler de yapılmıĢtır. Bunları gören ve okuyan, „Ben
de Müslümanım diyen‟ birisinin üzülmemesi hiç düĢünülemez.
Ġslâm‟a Saygısızlık Örnekleri
NeĢriyat Müdürlüğü‟nün 83-5878 sayılı ve 19.7.1941 târihli emriyle ilk
baskısı 12.6.1932 târih ve 11 sayılı kararı ile yapılmıĢ, bir ders kitabı kabul
edilmiĢtir. Kitap, üzerindeki nottan anlaĢıldığı üzere, üçüncü kez basılmıĢ ve lise
ikinci sınıflarda „Lise II, Târih‟ kitabı adıyla yıllar boyu okutulmuĢtur.
Daha anlaĢılır bir dil ile ifâde etmek gerekirse:

Kutlu, O., Boraltan Köprüsü (Târihte Bir Yüz Karası), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.bilgicik.com/yazi/boraltan-koprusu-tarihte-bir-yuz-karasi/ YA DA
http://www.turanizm.com/yildirim-elmas-ve-boraltan-koprusu-ihaneti-ismet-inonu.html YA DA
http://ercan-bas.blogcu.com/boraltan-koprusu-turk-un-turk-e-ihaneti/10971048, En Son EriĢim Târihi: 05.09.2015.
309
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
310
Temiz, M. Akıl Ve Gerçeklerden Kopunca…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….doc, En Son EriĢim Târihi,
01.05.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.
311
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“AĢağıda Türk Târihi Tetkik Cemiyeti (bugünkü Türk Târih Kurumu)
tarafından kaleme alınmıĢ ve Maarif Vekilliği Tâlim ve Terbiye Heyetince,
12.6.1932 târih ve 11 sayılı karan ile ders kitabı olarak kabul edilmiĢ, NeĢriyat
Müdürlüğü‟nün 83-5878 sayılı ve 19.7.1941 târihli emriyle üçüncü defâ olarak 3000
sayı basılmıĢ kitaptan alıntılar verilmektedir312.”
„Lise II, Târih‟ isimli ders kitabının „Ġslâm Târihi‟ Bölümü‟nde dinî açıdan
büyük say-gısızlık ve nezâketsizliklere yer verilmiĢtir. Ġslâmî değerlerimiz, bilinçli
olarak aĢağılayıcı sözlerle aĢağılanmıĢtır.
Kitapta Kâbe hakkında Ģöyle denmektedir:
“Filhakîka Kâbe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı da
bilinmiyor. Arap an‟anesi Kâbe‟nin inĢâsını Ġbrâhim Peygambere atfetmektedir.”
Kur‟an‟ın vermiĢ olduğu geçek bilgelere, dikkat ederseniz, hikâyemsi bir
hava verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Gerçekte ise bu bilgileri, Arap an‟anesi değil, doğrudan Kur‟ân-ı Kerîm ve /
veyâ hadisler vermektedir. BU BĠR!
Söz konusu kitapta Kâbe, „tavla zarı‟na benzetilmiĢ, „Hacer-ül Esved‟e
„KarataĢ efsânesi‟ denmiĢtir. „Tavla zarı, ha! Efsâne ha!‟ Öyle mi? BU ĠKĠ!
Kur‟an âyetleri, „Muhammed‟in fikirleri‟ olarak tanımlanmıĢtır.
„ÇüĢ!‟ demeye edebim hiç de müsaade etmiyor313. Ama... BU ĠKĠ!

Ġslâm Dini‟nin amacı, ahlâklı insan ve bu insanlardan oluĢan ahlâklı
toplumlar meydana getirmektir. Ġslâm‟ın bütün emirleri bu hedefe yöneliktir.
Hem ibâdetler hem de diğer davranıĢlar, bu hedefe hizmet ettiği oranda değer
kazanır. Aksi hâlde, ahlâk düĢüklüğü (ahlâksızlık) Allah (CC) katında hiçbir
değer taĢımadığı gibi, çok zararlıdır da... Bu nedenle üzülerek buraya
alıyorum; aĢağıdaki gibi argo sözleri ile tasvirlere konu olmaktan yazık ki
kaçınmak da mümkün olmuyor, tabiatıyla...
312
canmehmet.com, Dinsiz Cumhuriyet ağacında dindar vatandaĢ yetiĢir mi? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.canmehmet.com/dinsiz-cumhuriyette-yetisen-dindar-vatandas-gercegi.html, En Son
EriĢim Târihi: 03.09.2015.
313
Temiz, M., Kültürümüzde Ahlâk ve Fazîlet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZDE%20AHLÂK%20ve%20FAZÎLET.pdf, En Son EriĢim Târihi:
03.09.2015.

Bu argo sözü buraya yazmak istemedim. Ama bu isteğimi, bunun tam kötü bir ahlâkı tasvir etmesi
engelledi. Anonim, ÇüĢ denir..., Alındığı elektronik internet adresi, http://www.delikanforum.net/konu/17824-cusdenir.html, En son eriĢim târihi: 10.08.2011.
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Ġnsanlığı görmezlikten gelirsen,
Kafaya da kelleye de BAġ denir.
Biri leĢte öter, biri gülĢende,
Kargaya da bülbüle de KUġ denir.
Durduk yerde ortaya laf atarsan,
Adama da eĢeğe de ÇÜġ denir.
Her bir Ģeyin Dünyâ‟da da bir karĢılığı vardır, saçmalamalara karĢı
saçmalıklar gibi:
Kızgın süte üflenir,
Azgın ata (eĢeğe) çüĢ denir…
Yaran yoksa gocunma,
KarĢılığı elbet gelir314…
Hâlbuki Bir Müslüman, Kur‟an‟daki her bir âyetin Allah (CC) kelâmı
olduğunu, kabul etmediğinde ise, Ġslâmî inanıĢının tehlikeye gireceğini bilir.
Okunduğunda her bir harfi için ise, 50000 sevap verildiğini de; ve de hiç okuma
yazma bilmeyenlerin bile, Kur‟an sayfalarına bakarak sevap kazanılan tek Ġlâhî
Allah Kelâmı olan bir kitap olarak milyonlarca mûcizeler315 yumağı olduğunu da
bilir. BU DÖRT!
Ġslâm Dini konusunda büyük yanlıĢlıklar, hattâ hakârete kadar varan,
aĢağılamalar yapılmıĢtır. Örneğin Peygamber (SAV) Efendimiz, „Hicaz
Peygamberi‟ olarak tanıtılmıĢtır. ĠĢte size, câhilliklerden ve / veyâ bir zirve noktası
daha…
Durmadan tavla oynayanlar ve tavla zarından baĢka hiçbir Ģey bilmeyenler,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bütün insanlığa gelmiĢ en son rahmet peygaberi
olduğunu, tavla zarının yalnız köĢelerine sıkıĢıp kalmıĢ, akılcıkları ile bunları
nereden bilsinler?
Akılları taĢ düzeyinde kalmıĢ beyincikleriyle kazanılabilmiĢ, bu kadarcık
tavla taĢı bilgisiyle, rahmetin insanlığa ne anlama geldiğini hemen kavrayabilmek
mümkün mü? BU BEġ!
mimarcem, Saçma ġiirler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://forum.imperiaonline.org/tr/index.php?topic=14844.90;wap2, En Son EriĢim Târihi: 31.08.2015.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O‟na salât etsin.” demektir.
314

316

Adı geçen „Lise II, Târih‟ kitabında „Hicret‟ olayına (Mekke‟den) „kaçıĢ‟
adı verilmiĢtir…
Hiç utanmazlar da bunlar! Ne kaçıĢıymuĢ bu, be hey maymun akıllı?
Bu bir kaçıĢ değildir, değil!
Bu, Allah‟ın (CC) emir ve dilemesiyle yapılan, bir yer değiĢtirmedir, adına
da Ġslâm Târihi‟nde Hicret deniyor!
Ahlâk ve insanlık, câhillik nedeniyle „bilinmeyen yerlerde‟, susmak
gerektirir, en azından… Sizlerde bunlardan eser bile yokmuĢ, meğer!
Gelelim Ģimdi Ģu meseleye:
Bu küçümsemeler, hakâretler îmansızlıktan mı, yoksa câhillikten mi?
Bunları Allah‟a (CC) havâle edelim, en iyisi… Çünkü günümüzdeki bâzı
câhillerin yaptıkları gibi, kalp okuyuculuğu yapmıyoruz, yalnızca tespit yapıyoruz,
biz burada... BU ALTI!
Kitabın 93. sayfasında, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, mübârek
hanımlarından “Muhammed‟in karıları” diye söz edilmiĢtir.
Bu ne kabalık ve saygısızlık! Tam bir yobazlığa ne kadar çok uyuyor,
doğrusu… Ekteki yazıda asrımızın asıl yobazları bulabilirsiniz316. BU YEDĠ!
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in mûcizelerine, „sonradan uydurulmuĢ
hikâyeler‟ denmiĢtir. Hayâtı hakkındaki bilgiler, „aĢırı mübalâğa‟ sözü ile
değersizleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.
Biraz târih okusalar böyle olur mu, dersiniz! Ben biraz fayda eder diye
düĢünüyorum, bâzılarında… Ama zır câhil olup yalnızca tavla zarını tanıma
düzeyinde kalınca ne mümkün bu…
O dönemin bütün yetkili ve bakanları birbirlerine, örneğin, „Maarif Vekili
hazretleri‟ne gibi‟ bir nezâketle davranmalarına karĢı, meselâ, bu Lise kitabının
„Kur‟an ve Vahiy‟ baĢlıklı bölümünde, “Muhammed‟in koyduğu esasların toplu

Temiz, M., Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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olduğu kitaba Kur‟ân denir...317‟ cümlesinde olduğu gibi, meselâ hazret sözcüğü
Peygamber (SAV) Efendimiz‟e çok görülmüĢtür. Ġfâdede benzer saygısızlık Kur‟ân‟a
da yapılmıĢtır. Bu ne yobazlık, bu ne gericiliktir!

Dikkat ediniz! “Gericiliktir” sözünü, bilimsel bir sonuç olarak,
bilinçli söylüyorum!
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https://belgelerlegercektarih.files.wordpress.com/2013/02/kemal-atatc3bcrk-ortazamanlar-lise-tarih-kitabi-1931sayfa-90.jpg
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Bu tahribat ve tahrifatlar bilinçli olarak yapılmıĢtır.

Asrımızın Medeniyet Dini
Asrımızın Medeniyet Dini Ġslâm‟dır.
Çünkü 21. Yüzyıl‟da yaĢıyoruz. Yüzyılımızın Dünyâ çapındaki asıl
teveccüh kaynağı Ġslâm Dini olmuĢtur, olmaya da devam edecektir.
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ABD‟de yapılan bir araĢtırmada, Müslüman nüfusun diğer dinlere
göre daha hızlı artarak, 2050 yılında Hristiyan nüfusunun sayısına
yaklaĢacağı bildirilmiĢtir318.
Amerikan AraĢtırma Enstitüsü „Pew Research Center‟ın yayınladığı
bir rapora göre, 2070 yılında Dünyâ‟da Hristiyandan daha fazla Müslüman
olacaktır.
Focus dergisinde yayınlanan haberde Ġslâm Dini, Dünyâ halkı olarak
en hızlı büyüyen tek din olarak raporda yer almıĢtır. AraĢtırmacılar, 2050
yılında Dünyâ‟da yaĢayan Hristiyan ve Müslümanların sayısının yaklaĢık
olarak eĢitleneceğini bildirirken, 2070 yılında Ġslâm‟ın, Dünyâ‟nın en yaygın
dini hâline geleceğini vurgulamıĢlardır319.
AraĢtırmada ayrıca doğurganlık oranı Müslüman kadınlarda 3,1 iken,
Hristiyan kadınlarda bu oranın 2,7‟de kaldığı hesaplanmıĢtır. Ayrıca, 66
milyon Hristiyan‟ın din değiĢtirmesi veyâ ateist olması beklenmektedir320.
Bu sonuçlar ne demektir?
Bu sonuçlar, bir anlamda Hristiyan Dini yokluğa doğru, Ġslâm Dini
(Müslümanlık) çağdaĢlığa doğru koĢuyor demektir.
Ön görmezlikler ve basîret yokluğu, hiç bu kadar da olur mu,
dersiniz? BU SEKĠZ!
Bitirirken
Görüldüğü gibi yukarıda adı geçen Târih Kitabı‟nda vahiy de küçük
görülmüĢ, gerçeğiyle anlatılmamıĢ, bu ifâdelerle açıkça “vahiy” inkâr
edilmiĢtir. Yâni Târih Kitabı‟nda Ġslâm‟ın temeli tahrip edilmek istenmiĢtir.

Anadolu Ajansı, 2050‟de Müslümanlar Hristiyan nüfusuna yaklaĢacak, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.aa.com.tr/tr/haberler/487997--2050de-muslumanlar-hristiyan-nufusunu-yakalayacak, En Son EriĢim
Târihi: 21.04.2015.
319
mynet.haber, FLAġ ĠDDĠA: „2070 yılında Ġslâmiyet en yaygın din olacak‟, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.mynet.com/haber/dunya/flas-iddia-2070-yilinda-islamiyet-en-yaygin-din-olacak1779069-1, En Son EriĢim Târihi: 21.04.2015.
320
Milliyet.comi.tr., Ġnanılmaz iddia! 2070 yılında Ġslâmiyet…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/inanilmaz-iddia-2070-yilinda/dunya/detay/2038850/default.htm, En Son EriĢim Târihi:
03.09.2015.
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Bir anlamda bu, Allah‟ın (CC) da „inkâr‟ına doğru giden bir yol alıĢ değil
midir?

Resimde görüldüğü gibi zamânın BaĢbakanı ġükrü Saraçoğlu‟na Necip Fazıl
Kısakürek tarafından yapılan suçlama, acabâ sizce yerinde bir îkaz olmamıĢ mıdır?

AĢağıdaki cümleyi inceleyiniz!
“Ġslâm ananesinde bu âyetlerin Muhammed‟e Cebrâil adında bir
melek vâsıtasıyla Allah tarafından vahiy, yâni ilham edildiği kabul olunur.”
Cümlenin, „Vahiy gibi bir Ģey yok ama böyle kabul edilmiĢtir‟
havasında tertip edilmiĢ olduğu, cümle kuruluĢundan açıkça görülüyor. Bu
tür cümleler, bir inançsızlığın eseridir ve genç nesillere bu inançsızlıklar
yıllarca aĢılanmıĢtır321. Tohumları o zaman atılan bu Ġslâm KarĢıtlığı ve

“CHP'nin 15. Yıl için bastırdığı ġeref Kitabı'ndan:
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dinsizlik hareketleri, hepimiz dâhil, bugünkü neslimizin câhilliğinin biricik
sebebidir.
Kitabın en anlamsız, uygunsuz ve anlaĢılmaz tarafı-aslında
anlaĢılıyor da- Ģudur:
Gerçek Peygamber‟e veryansın eden Târih kitabı, 112. sayfasında
yalancı peygamber Müseylime‟den övgüyle söz etmektedir. ġöyle ki:
“Hakikatte Müseylime de, kıymetsiz sayılmayacak, ahlâkî ve dinî bir
mezhep ortaya koymuĢtur.”
Bak, yobazlığa, sen!
Kendi akılarınca bu yobazlar, öğrencilere, Ġslâm Dini‟nin de, yalancı
peygamberin getirmek istediği, bir uyduruk din düzeyinde olduğu izlenimini
vermek istemiĢlerdir.
Târih kitabının bu Ģekilde tercih edilmesi, aslâ Milletimiz‟in tercihi
olamaz. Bu, iktidardaki tek parti diktatoryasının tercihidir322. BU DOKUZ!
Netice îtibârıyla diyebiliriz ki:
Ġslâm Ve Kültürümüzü-en iyimser tâbir ile söylüyorum ama ilerisini
siz düĢünebilirsiz-yozlaĢtırmak için, geçmiĢ ile iliĢkimizi kesmek üzere, çoğu
arĢiv belgelerimizi hurda kâğıdı fiyatına satmak üzere, tren katarları ile
Bulgaristan‟a (yurtdıĢına) gönderen323, Ġnönü‟nün temsil ettiği zihniyetin
“Ulu Ģefimizin gösterdiği yoldan yürüyelim. Onun yolu bizi yalancı Âhiret cennetine değil, hayâta
kavuĢturacaktır.
321
Analiz merkezi, Atatürk‟e "Dindar" Demek Hakarettir! ĠĢte Kamâl Atatürk‟ün Din Hakkındaki
ġok Sözleri! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.analizmerkezi.com/ataturke-dindar-demekhakarettir-iste-kamal-ataturkun-din-hakkindaki-sok-sozleri-55754h.htm, En Son EriĢim Târihi: 30.11.2014.
322
Bahdıroğlu, Y., Atatürk‟ün din politikası, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/ataturkun-din-politikasi-8635.html, En Son EriĢim Târihi:
30.11.2014
323
Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsiviyayinlar/BULGAR%C4%B0STANDAK%C4%B0%20OSMANLI%20EVRAKI.pdf YA DA Târih Ve Medeniyet,
Bulgaristan‟a Satılan Osmanlı Evrakı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tarihvemedeniyet.org/2009/08/bulgaristana-satilan-osmanli-arsivi/ YA DA wow TURKEY, Bulgarların
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özlediği neslin, nasıl bir nesil olduğunu, bilimsel ve somut olarak hem
gördük ve hem de Ģimdi onları daha iyi tahmin edebiliyoruz, artık...
“Kimse iĢitmesin, Millet düĢmanınızdır324“ diyen Ġsmet Ġnönü
tarafından ekilen bu zehirli tohumlar nedeniyle günümüzde, Ġnönü
Zihniyet‟inin en olgun meyveleri toplanmaktadır. Öyle ki Ģu anda, „Kinimiz
Dinimzdir” diyecek kadar, Ġslâm Ve Kültürümüz‟le ters düĢüp, ezan sesinden
rahatsız olan ya da „dine sövmek suç olmasın „ diyecek ya da Ġslâm‟a
düĢmanlık yapacak kadar, Milletimiz ve Memleketimiz açısından,
kaybedilmiĢ, Ġslâm‟a325 inanmayan bir gençlik nesli ile içki, kumar düĢkünü
yetiĢkin bir nesil ortaya çıkmıĢ durumdadır. „Ġnadına mini etek‟ diyenleri de
unutmamalı, tabiatıyla326,327…

kurtardığı arĢiv ["Hurda Kâğıt" Niyetine Satılan Osmanlı ArĢivleri], Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=93625, En Son EriĢim Târihi: 03.09.2015.
324
Dünyâ Gerçekleri, Ġsmet Ġnönü: Kimse iĢitmesin, millet düĢmanınızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/09/ismet-inonu-kimse-isitmesin-millet.html, En Son EriĢim
Târihi: 03.09.2015.
325
Zaman, Zaman‟a konuĢan Pelin Batu: Namaz kılmam, oruç tutmam, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/zamana-konusan-pelin-batu-namaz-kilmam-oruc-tutmam-82005.html YA DA
http://www.yeniakit.com.tr/haber/zamana-konusan-pelin-batu-namaz-kilmam-oruc-tutmam-82005.html, En Son
EriĢim Târihi: 03.09.2015.
326
Akit, 'Ġnadına mini etek' diyen Uğur Dündar, Çiller'e çıplak fotoğrafları ile Ģantaj yapmıĢ! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.yeniakit.com.tr/haber/inadina-mini-etek-diyen-ugur-dundar-cillere-ciplakfotograflari-ile-santaj-yapmis-52048.html, En Son EriĢim Târihi: 05.09.2015.
“Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde kadınlara "Ġnadına daha çok açılın, inadına kızlı erkekli
oturun" diyen gazeteci Uğur Dündar'ın nasıl bir ruh hâlinde olduğu ortaya çıktı. Kadınlara "soyunun" diyen
Dündar'ın 28 ġubat sürecinde Tansu Çiller'e çıplak fotoğrafları üzerinden Ģantaj yaptığı ortaya çıktı…”
“Tansu Çiller'in baĢdanıĢmanı Kocabıyık, „Tansu Çiller‟in doktorundan onun çıplak fotoğraflarını
çalıyorlar. Ertuğrul Özkök, Uğur Dündar, Mesut Yılmaz, Emin ÇölaĢan birbirlerine gösteriyorlar, birbirlerine o
fotoğrafları ikram ediyorlar.‟ ifâdesini kullandı.”
“Dündar, Özkök ve ÇölaĢan'ın‟ın o dönem Aydın Doğan'ın sâhibi olduğu Hürriyet gazetesinde kalem
oynattığını hatırlatan Çiller'in danıĢmanı Kocabıyık, „Nerde oluyor bütün bunlar? 'Benim gazetelerim,
gazetecilerim Ģereflidir' diyen Aydın Doğan‟ın gazetesinde oluyor ve bu insanlar Çiller‟i tehdit ediyorlar bu
resimleri yayınlamak için, istifa et diye. Bu bir hükümet devirme, bir siyasi tasfiye değil midir?‟ diye konuĢtu.”
“Refah-Yol hükümetinden çekilmesi için Tansu Çiller'e yapılan baskılara da değinen Kocabıyık, „Emin
ÇölaĢan'ın Sakıncalı Gazeteci kitabının 107. sayfasındaki bilgiye göre: Uğur Dündar bir gün, Çiller'in
doktorundan çalınmıĢ yarı çıplak fotoğraflarını Emin ÇölaĢan'a gösteriyor. Bu ayıp daha sonra Ertuğrul
Özkök'le tekrarlanıyor. Ve hatta fotoğraflar Çiller'in siyasi rakibi Mesut Yılmaz'a da gösteriliyor. Ve hatta
fotoğraflar inceletiliyor gerçek mi diye.‟ ifadelerini kullandı.”
Yeni öğrendiğime göre bu vatandaĢ anadoğma ĢantajıymıĢ demek mümkün, o zaman…
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Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen
meyvelerinden,‟Kinimiz Dinimzdir” diyenler…

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
„Ġnadına mini etek‟ diyen bir vatandaĢ
327
Sabah, Soner Yalçın: Ġnadına Mini Etek Giyeceksiniz! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/soner-yalcin-inadina-mini-etek-giyeceksiniz, En Son EriĢim Târihi:
05.09.2015.
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Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
eadan rahatsız olanlara bir örnek…

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
Dine sövesi gelenlere bir örnek…
325

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
Namaz‟a dolayısıyla Ġslâm‟a inanmayan bir Ġnönü Zihniyetli bir örnek…

Bu Ġslâm DüĢmanlığı içinde tabiatıyla kısmen yalnızca âile terbiyesine
dayanan328, kısmen de benim gibi ya mayanın sağlamlığına veyâ baĢka sebeplere
bağlı, ama her hâlükârda Allah‟ın (CC) lütfuyla, kendilerini inanç tarafında bulan
çok eksikli bir nesil de elbette yerini almıĢtır.
Eksikli dedim:

328

326

Örneğin, bugün hem ateistim ve hem de Müslümanım diyen ya da ateist

olduğunu söylediği hâlde, cumâları kaçırmayan bir gencin, bu ve benzeri
davranıĢları ya da örtünen genç kızlarımızın moda tutkunlukları, çoğu kere
çorap giymeyi kaldırmaları gibi çeĢitli fıkıh bilgisi noksanlıkları, elbette,
Ġnönü Zihniyeti‟nin cehâlet ortamındaki kasvetler ve öngörülememiĢ
tedbirler, giderilememiĢ eksiklikler yüzünden, orta öğretim okullarında
yalnızca öğretim görmelerinden fakat buna karĢı, eğitim alamamalarından
kaynaklanmaktadır.
Ġnönü Ziniyetini, ahlâkî açıdan da, daha iyi anlatabilmek için,
gazetelere KadeĢ Rezâleti329 adı ile intikal eden olayı hatırlatmak,
zannediyorum, yetecektir.
329
Armağan, M., CHP Gençliğinin Çanakkale ġehitleri Rezâleti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zaman.com.tr/yazarlar/mustafa-armagan/chp-gencliginin-canakkale-sehitleri-rezaleti_798538.html,
En Son EriĢim Târihi: 05.09.2015.

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların hasat edilen meyvelerinden
„KadeĢ Rezâleti‟…
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Adnan Menderes‟in Ġslâmî yozlaĢmayı önleme kararı üzerine, onu 27
Mayıs 960 Ġhti-lâli‟nde330 darağacında asan, bu Zihniyetin darbecileriyle bu
zihniyetin gençlik örgütleri, 18 Mart‟ta bir Çanakkale gezisi
düzenlemiĢlerdir. Bunlar, Çanakkale‟ye, yâni bu ülkenin kurulu-Ģundaki en
önemli mekâna, Ģehitlerin mezarlarına gidiyorlar...
“KadeĢ” adlı vapura doldurulan kızlı-erkekli bin kadar genç, sözüm
ona çağdaĢ gençlik dernekleri tarafından özel olarak seçilmiĢtir. Sonra bir
330

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların hasat edilen meyvelerinden
Menderesi asma çabaları…
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gemi tutuluyor ve üniversitede okuyan kız ve erkekler gemiye bindiriliyor,
aynı zamanda kasa kasa içki de ihmal edilmiyor. Yolda içki, dans türlü
rezâletler o biçim…
Fakat olaydan birkaç gün sonra kızı felâkete uğrayan bir anne
emniyete Ģikâyette bulunuyor. Tabiatıyla emniyetteki muhabirler eliyle olay
basına yansıyor ve bu olay târihe KadeĢ Rezâleti olarak geçiyor.
Bu zihniyetin her tarafı böyle rezâlet iĢte… Hiç tutulacak tarafları
yok, ne yazık ki… Türk Milleti onlardan baĢka Ģeyler bekliyor, onlar baĢka
Ģeyleri özlüyor ve sahneye koymak istiyorlar…
Sonuç olarak bugün, Ġslâm akîdelerine samîmi olarak sarılan mü‟min
ve Müslüman yerine-artık oy hatırı için diyebileceğimiz- karmaĢık ruhlu bir
yetiĢkin, din istismarcısı332 bir yetiĢkin nesil ya da beni kiliseden kaldırın
diyen, yetiĢkin inançsız veyâ câhillerle333 de karĢı karĢıya bulunuyoruz.
331
Armağan, M., CHP gençliğinin Çanakkale ġehitleri Rezâleti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zaman.com.tr/mustafa-armagan/chp-gencliginin-canakkale-sehitleri-rezaleti_787177.html YA DA
KızltaĢ, E., KadeĢ Rezaleti‟ni hatırlamak!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.haber7.com/yazarlar/ekremkiziltas/1092885-kades-rezaletini-hatirlamak YA DA Yılmaz, A.,Çanakkale Zaferi‟nin Yıldönümünde "KadeĢ
Rezaleti"nden "Nevruz Rezaleti"ne, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://blog.milliyet.com.tr/canakkale-zaferi-nin-yildonumunde--kades-rezaleti-nden--nevruz-rezaletine/Blog/?BlogNo=354663, En Son EriĢim Târihi: 03.09.2015.
332

(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden:
Böyle bir din istismarcısı Ġnönü Zihniyeti doğdu
333

http://www.aksam.com.tr/guncel/cenazem-kiliseden-kaldirilsin/haber-406430 YA DA
http://www.sozcu.com.tr/2015/medya/ertugrul-ozkok-cenazemi-kiliseden-kaldirin-835416/ YA DA
YA DA http://www.ensonhaber.com/ertugrul-ozkok-cenazem-kiliseden-kaldirilsin-istiyorum-2015-05-18.html YA
DA
http://www.yeniakit.com.tr/haber/ozkok-cenazemi-kiliseden-kaldirin-68733.html YA DA
http://www.takvim.com.tr/guncel/2015/05/18/cenazem-kiliseden-kaldirilsin
“Aydın Doğan'ın prensi Ertuğrul Özkök verdiği bir röportajda câmideki cenâze merâsimini
beğenmediğini bu yüzden cenâzesinin kiliseden kaldırılmasını istedim.”
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Bu zihniyetin devleti idâre tarzı, âcizlik, dıĢ ülkelere yalvarma,
onların merhâmetlerine sığınma334, onlarla aynı kültürü paĢlaĢma ya da içiçe
yaĢama isteklerine dayanmaktadır335.

“20 yıl boyunca Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan ve Doğan Holding yönetim
kurulu üyesi olan Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir 'blogger'ın kendisiyle gerçekleĢtirdiği söyleĢide çarpıcı açıklamalar
yaptı.”
“Cenâzem Kiliseden Kaldirilsin”
"Hiç kendi cenâzenizi hayal ettiniz mi? Ġnsanlar nasıl giyinmiĢ meselâ? Hava nasıl bir hava?" sorusuna
ilginç bir cevap veren Özkök, Ģunları söyledi:”
"Ettim! Bir tek Ģey istiyorum, karıma da söyledim. Birincisi kilisede yapılmasını istiyorum. Câmideki
cenâze geleneğini beğen-miyorum. Hiç estetik gelmiyor bana. Allah'a inanıyorum. Müslümanım ama müslümanlığın
kendi içinde diğer dinleri de barındırdığını biliyorum. Müslümanlar gidip kilisede namaz da kılabiliyor neticede.
Dolayısıyla benim cenâzem de bir kiliseden kaldırılabilir diye düĢü-nüpyorum. Güzel bir kilisede ve oturma düzeni
içinde, arkadaĢlarımın da kravatlarını takarak, Ģık bir Ģekilde yer almalarını ve hakkımda güzel Ģeyler söylemelerini
umuyorum.”
Genel bilgi var, Ģuur ve îtikâdî bilgi yok…

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
Cenâzesinin kiliseden kalkmasını isteyen bir vatandaĢımız…
334
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(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumların hasat edilen meyvelerinden
Clinton‟un karĢısında (âdetâ) yalvaran baĢörtüsü düĢmanı pısırık yöneticilerden
Ecevit‟i görüyorsunuz.
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Eski Türkiye‟de Dinimiz Ġslâm‟a yapılan saygısızlık ve aĢağılamalar
sonucunda meydana gelen, günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti ile özetlenmek
istenen bir takım değerlendirmeler sonunda, bu Zihniyetin Millet ve
Memlekete karĢı tavırları, yetiĢtirmek istedikleri gençlik ve hepsinin Ġslâmî
Ve Kültürel, ahlâkî ve insânî görüĢleri, burada bir nebzecik anlaĢılmıĢ
olmalıdır.
335

“Sen bize lâzımsın, koçum benim(!)” der gibi…
(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumların hasat edilen meyvelerinden…
Emperyalistler karĢısında pısırık yöneticilerden Ecevit‟i görüyorsunuz. Ama kendi
halkından baĢötülülere Ģedit mi Ģedit!
332

ġu birkaç sayfalık yazıda, Eski Türkiye‟nin 1930‟lu yöneticileri için
ortaya çıkan, en iyimser görüĢle, birçok Dinî câhillik, yabana atılır cinsten
değildir. Belki de bunlar insanı Ġslâm Dini‟nden çıkarıcı özellikleri de
içermektedir. Ġdârecilerimizin bu tür idârî tercihleri sonucunda ise bugün,
dünyâlaĢmıĢ ama Kültür, Ģahsiyet ve benliklerini yitirmiĢ önemli sayıda bir
nesil doğmuĢtur.
Fakat burada asıl Ģunu vurgulamak gerekir ki, bugün Türkiyemiz‟de
Kürt DüĢmanlığı‟nın336, buna paralel olarak Kürtlerin Ġslâm‟dan soğutulması

336
Bugün, Said-i Kürdi Kürt mü? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.bugun.com.tr/said-ikurdi-kurt-mu-yazisi-134596 YA DA Haber10, ġeyh Said hareketi 90 yıl önce bugün baĢlamıĢtı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/588245/#.VN38IOmKDDc, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumlardan:
Kürt DüĢmanlığı
Said-i Nürdi Kürt mü?
Böyle soru olur mu?
Tabii ki Kürt. Baksanıza, yargılandığı tüm TC mahkemelerinde onun Kürtlüğünün altı özellikle çizilmiĢ.
Hatta bir tür aĢağılama notu olarak çizilmiĢ. Yani, klasik devlet çizgisi açısından bakıldığında onun Kürtlüğü
konusunda kuĢku yok.
Peki, mesela PKK için de Kürt mü o?
Siz herhangi bir PKK belgesinde, Bediüzzaman'a sahip çıkıldığını gördünüz mü?
Ahmedi Hani, Ġdris Bitlisi, hatta ġeyh Said "Kürt mü" diye de sorulabilir. Ahmet TaĢgetiren
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kapsamında,
PKK‟nın
kurulmasının337,
sağcı-solcu
ve
benzeri
338
kutuplaĢmaların, hele hele, Ġslâm‟ın yozlaĢtırılmasının , fikir ayrılıklarının

(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumlardan Kürt DüĢmanlığına örnekler…
337

(Ġsmet) Ġnönü tarafından ekilen tohumların hasat edilen meyvelerinden…
334

temellerinin atıldığı dönem de, 1930‟lu yıllardaki yöneticilerin yaĢadıkları
dönem olarak karĢımıza çıkmaktadır339.
Önemli Ġnönü Zihniyet‟li CumhurbaĢkanları Ve
CumhurbaĢkanımızTayyip Erdogan
1960 Ġhtilâli‟ni izleyen Kenan Evren gibi, Ġhtilâl‟in diktacı
cumhurbaĢkanlarından sonraki sivilleĢme dönemlerinde Ġnönü Zihniyeti‟ne
iliĢkin özellikle iki cumhurbaĢkanından bahsedebiliriz:

338
Turaç TOP- Cemal YILDIRIM- Necip UYANIK/KOÇARLI (Aydın), (DHA), Kadın milletvekili
cenaze namazı kıldı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.milliyet.com.tr/chp-li-kadin-vekil-en-onsafta/gundem/gundemdetay/24.09.2008/995353/default.html, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,

Ġsmet Ġnönü tarafından ekilen tohumların günümüzde hasat edilen meyvelerinden
cehâlet örnekleri…
CHP‟li Aydın Belediye BaĢkanı Özlem Ç.‟nin cenâze namazının en ön safında baĢı
açık hâldeki hâli...
Neresinden bakarsanız elinizde kalır… Bu manzara Ġslâm‟ın yozlaĢtırılmasının bir
örneği sayılmaz mı? Örneğin, sizler, Ġslâm usullerine göre kadının erkeklerle aynı
safta olmayacağını herhâlde bilirsiniz, değil mi?
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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TBMM tarafından seçilen Süleyman Demirel ve Necdet Sezer340…
340

Süleyman Demirel Ve Necdet Sezer dönemlerinde Ģehit edilen vatandaĢlarımızın
sayısı 5000 civârıda olduğu hâlde, kimsenin ne cumhurbaĢkanımız Süleyman
Demirel‟i ne de Necdet Sezer‟i hedef tahtasına oturttuğunu hatırlamıyoruz. Ozaman
böyle bir saldırı abesle itigal kabul ediliyordu ama Ģimdi öyle mi?
Bugün 7 düvel içten ve dıĢtan cumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟a ver
yansın ediyor. Bunun tek sebebi, Recep Tayyip Erdoğan‟nın, ötekiler gibi örneğin
baĢörtüsü düĢmanlığı yapmayıp ve de Batılıların emirlerine bağlı kalmayıp,
Türkiye‟yi kalkındırarak tam bağımsızlığa doğru attığı adımlar ve hepsinden
önemlisi Ġslâm‟ın Kültürel yaĢamın önünü açmasıdır.
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟dan önce Türkiye ne öldürülüyor, ne
diriltiliyor, ABD‟nin yarı sömürgesi olarak sünnî solumda tutuluyordu.
336

Günümüzdeki CumhurbaĢkanımız ise Tayyip Erdoğan‟dır341.
CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ın özelliği ise, Halk tarafından seçilmiĢ
olmasının yanı sıra, dünyâlaĢmayı hedef seçen Ġnönü Zihniyeti‟nin tam
aksine, Ġslâmî Ve Kültürel bir istikâmeti benimsemiĢ olmasıdır. Bu iki
zihniyetin cumhurbaĢkanları üzerinden dünyâya yansımalarını bir örnekle
açıklamak mümkündür.

341

CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan
337

Ġnönü Zihniyeti‟nin cumhurbaĢkanları Demirel ve Sezer‟in
dönemlerinde (1993-20-07), PKK terörüne yaklaĢık 5000 Ģehit verildiği
hâlde, ne içten ve ne de emperyalist Batılılardan bu cumhurbaĢkanları
aleyhine hiçbir çıt çıkmıyordu, çünkü bunlar emperyalistlerin âdetâ
içimizdeki birer uzantıları gibiydiler.
ġimdi bir de cumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ı düĢününüz…
CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ı, kendisini seçen halktan, baĢka
destekleyen var mı? Hayır!
Neden hayır?
Çünkü emperyalistlerin kuklası değil, Halkın hizmetçisi ve bir
özgürlük savaĢçısı da ondan…
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Halkımızın %52 oy desteğiyle karizmatik liderliğini ispatlamıĢ olan
CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan ile yeni bir dönem baĢlamıĢ bulunuyor.
Onun BaĢbakanlığı döneminde Yeni Türkiye‟ye dönüĢen Ülkemiz, her
alandaki geliĢimini Eski Türkiye‟ye göre yaklaĢık 3,5-4‟e katlamıĢtır.
AĢağıda verilen Eski ve Yeni Türkiye‟ye iliĢkin boğazların kirlilik dereceleri,
bu iddiayı, hizmet ölçeğinde de, baĢka bir ıspata gerek duymayacak Ģekilde,
yeteri kadar açıklamaktadır.
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Üstteki resim Eski Türkiye‟de, alttaki resim ise Yen Türkiye‟de Halka hizmetin
temizlik açısından derecesini gösteriyor…

340

Yeni Türkiye, 2015 yılından îtibâren CumhurbaĢkanımız Tayyip
Erdoğan‟la kardeĢ ve fikirdaĢ olan, yeni BaĢbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu ile ayni ülkü ve aynı istikâmette ilerlemesini sürdürmüĢtür.

CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan farz namazında…
Dünyâ döner / dönüyor… Bu da bir gerçektir…‟1930‟lu yıllar nireee…, 2015‟ler
2018‟ler, 2019‟lar nire?…‟
Hak (Gerçekler, doğrular) gelince, bâtıl (gerçekdıĢılıklar-yanlıĢlar) yok (zâil)
olur…
“(Ey Muhammed!) De ki:”
„Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya mahkûmdur, Ġsrâ Sûresi, âyet
81‟!


Dikkat! Âyetler Allah (CC) sözüdür. Ġnanmayan Ġslâm dıĢına çıkar. ”Ġslâm dıĢına çıkar” demek, tenik
ve bilimsel olarak söylemek gerekirse, kâfir olur demektir. Kâfir, Arapça‟da gerçeği örten demektir.
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Sonuç
Bugün Memleketimiz‟de, Ġslâmî, insanî, ahlâki, sosyal, kısacası
birçok, Ġdârî ve Kültürel problemlerimiz varsa, bunların kaynaklarının, gide
gide, Ġsmet Ġnönü‟nün 1930‟lu-1940‟lı yıllardaki uygulamalarına
dayandıklarını görüyoruz.
Hangi ırktan olursa olsun, insanlarımız, Ġnönü‟nün gerek
BaĢbakanlığı ve gerekse CumhurbaĢkanlığı dönemlerinde, maddî ve mânevî
olarak büyük tahribatlara uğramıĢtır. Bugünkü çekilen acılar da, bu
tahribatların acı meyvelerinin sonuçlarıdır.
Bu nedenle, Memleketimiz‟in en azından problemlerinin %85-95‟nin
tezden düzelmesi için, günümüzdeki sağ ve solda bulunan, Ġnönü
Zihniyeti‟nin fert ve temsilcilerinin en kısa sürede, geçmiĢle hesaplaĢmalarını
yapıp bunu Halkımıza açıklayarak, her türlü didiĢmeyi bırakıp, en azından,
topyekûn birlik ve berâberliğimizin sağlanmasını cânı gönülden arzû
ediyoruz…
TeĢhisi koyup tedâvi çârelerini bulacak güçte olmasına rağmen,
emperyalistlerin her vaat, entrika ve tavsiyelerinden ya da tasallutlarından
veyâ satın aldıkları hâinlerin çokluğundan dolayı, günümüz neslinin tedâvi
ve terakkîde baĢarılı olması gittikçe gecikmektedir. Ama bu asîl nesil, bir
gün bunu da baĢaracaktır. Çünkü ümit ve baĢarı ıĢıkları, ufukta bir kere
parlamaya baĢlamıĢ bulunuyor...

Şimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Halkımızın AĢağılanması
Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil
Öz‟ler:
Akıl saflıklarını kaybedenlerin
aĢağıda Halkımızı küçümseyici örneklerine bir bakınız:
“…hani iki kelime konuĢmaktan sıkıldığımız…”
Onlar „CV‟si olmayan iĢlerin insanları…” “Onlar Ġstanbul‟da
denizi yılda bir kez görenler...”

Aydoğan, M., Türkiye'de “Hain” Neden Çok, En Son EriĢim Târihi: 07.12.2013, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.milliiradebildirisi.org/index.php/template/menu-types/metin-aydogan/mib/turkiyede-hain-neden-cok-metin-aydogan.html, En Son EriĢim Târihi: 03.09.2015
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“… Onlar yanlarında bir adet gazete bile getirmeyenler...
Evet, hiçbirinin kolunun altında bir gazete Yok… Bir adet bile... Onlar telefona,
internete bakmayanlar…”
“Makarnaya, bulgura oyunu
satıyorlar!” diye kızdığımız, aĢağıladığımız insanlar...
Hayatları boyunca hep tâlimat alanlar onlar... Aç kalmamak için îtaat
edenler. Yine aynısı oluyor.”
“Çocuğumuzun bakıcısı Nermin abla,
sitemizin güvenlik görevlisi Kadir, tekstil atölyesinde
günde 12 saat sigortasız çalıĢan Hatice, ĠSKĠ‟den emekli Necati amca,
zabıta, itfâiyeci, otobüs Ģoförü, taĢeron inĢaat iĢçisi ...”
“Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur...”
Atasözü

Halkımızı AĢağılama Örnekleri
Halkın aĢağılanması, yakın târihte kendini bilmeyen bir mürtedin,
„Türklerin %60‟ı aptaldır Ω.‟ Ģeklindeki sözünün dillere pelesenk edilmesiyle
hızlanmıĢtır. Gözleri, kulakları ve kalpleri, A‟râf Sûresi‟nin 179. âyeti
gereğince, gerçek anlamda perdeli olduğu için, ateistliği bizzat kendisi
tarafından açıklanan bu (dinî açıdan) îmançsız kiĢinin bu dengesizlik ve
densizliği, bence sapıklık açısından normaldir.
Dolayısıyla bu ve buna benzeyen (dinî açıdan) îmansız kiĢiler,
yukarıda belirtilen âyetin ve „Mü‟minin ferâsetinden sakının! Çünkü o,
Allah‟ın nûru ile bakar.‟ hadîsi gereğince, verilen nîmetlerden perdeli
oldukları için, gerçekleri yanlıĢ yâni ĢaĢı görür ve algılarlar.


Güler, T., Özür dile Cüneyt Özdemir!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/486052/#.UzPLm1w5nmQ, En Son EriĢim Târihi: : 03.04.2014.
Ω
. Berberoğlu, E., Özkök, E., Hakan, A., ve Ergin. S., Aziz Nesin o sözü ne zaman ve nasıl söyledi?,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://haber.gazetevatan.com/aziz-nesin-o-sozu-ne-zaman-ve-nasil-soyledi/410566/1/gundem, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.

A‟râf Sûresi, âyet 179: “And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri
vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama iĢitmezler. ĠĢte bunlar hayvanlar gibi
hatta daha sapıktırlar. ĠĢte bunlar gafillerdir.”
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Asıl normal olmayanlar, hem Müslüman olduğunu söyleyen ve hem de
bu söze îtibar edip bunu dillendiren gâfillerin basîretlerinin tıkalı (kör)
olmasıdır.
Batı‟da Türk dendiğinde Batılı ve emperyalistlerin akıllarına hemen,
„Müslümanlar‟ gelmektedir. Türkler iĢte Ġslâm ve Müslümanları, Batılı
Haçlılara karĢı koruyan, böyle bir Millet‟tir. Bence iĢin gerçeği, îmansız
kiĢilerin Türkler‟in, bırakınız %60‟nı, îmanlı olanlarının tamânının sâf ve
temiz kalpli oluĢlarını, yanlıĢ olarak yorumlamalarıdır.
Gerçekten îmanlı Müslümanlar, îtikatlarının doğal yâni fıtrî
oluĢlarından dolayı, kötülük düĢünmezler. Müslümanların her biri
karĢısındakini de, kendisi gibi temiz kalpli ve samîmi olduğunu düĢünür, ama
ne yazık ki, her fırsatta îmansız ya da kurnaz kiĢiler tarafından, sıkça olarak,
hep aldatılır ve temiz niyetleri istismar edilir.
Sâf, temiz kalpli ve samîmi Mü‟min Müslümanların hakâretlere
mâruz kalmaları, böyle hep sürmüĢ, gitmiĢtir… Onların, sâf, temiz kalpli ve
samîmi olmaları, dinlerinin esaslarını öğrenmekten men edildikleri için,
bilgileri noksan olduğundan Ģimdiye kadar bilginin gücünden, ne yazık ki,
mahrum bırakılmıĢlardır. Dolayısıyla Ġslâm‟ın, “Mü‟min bir kere aldanır.”
gibi, temel koruyucu öğelerini bilemediklerinden, Ġslâm‟î savunma
tekniklerinden yoksun kalmıĢlar, sonuç olarak düĢmanın kötülüklerinden
kendilerini koruyamamıĢlardır.
Bu aptalık değildir, bu fıtrat temizliğinin hâinler tarafından istismar
edilmesini bir sonucudur, ama ĢaĢı olanlar bunları nasıl anlayabilirler!
Anlayamadıkları için de sorumsuzluk özellikleri nedeniyle, saçmalama
ükalâlıklarından kurtulamazlar / kurtulamıyorlar, iĢte görüyoruz…
Yakın geçmiĢte söylenen, „türklerin %60‟ı aptaldır” sözü ile baĢlayan
halkımızı aĢağılama âdeti, Eski Türkiye‟de, “Göbeğini kaĢıyan adam...”
hakâreti ile devam etmiĢtir342. Gün geçtikçe bu hakâretler artmıĢ, her yeri ve
zamanı geldiğinde, bu aĢağılamalar yine bâzı kalemler tarafından iĢlenip
durmuĢtur / durmaktadır.
Bu hakâretlerin gerekçesine, Milletin akıl temizliğinin haset edilmesi
ile çekilemez oluĢunu da, eklemek gerekiyor. Hasedin sebebi Halkımız‟ın her
342
CoĢkun, B., Göbeğini kaĢıyan adam...”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/6449176.asp?yazarid=2, En Son EriĢim Târihi: 10.03.2014.
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ferdinin, dünyâdaki insanlara nispetle, temiz ve sâf oluĢu ve “Mü‟min‟in
ferâsetinden, seziĢinden, yâni sezgisinden, sakının, çünkü o Allah‟ın nûruyla
bakar.” hadîsi nedeniyle, gerçekleri daha iyi görmesi; haset edenlerin ise
çoğunlukla, Kültür câhili olup özellikle de baĢka kültür özentisi içinde
oldukları için, her hâlukarda „çuvallamalarıdır‟.
Dinsizlik tahrip ve tahrîfâtına ek olarak Halkımızı aĢağılama hastalığı
da, 1930‟lu-1940‟lı yıllarda baĢlatılan, Ġslâm KarĢıtlığı343 ile paralellik
arzediyor. Kaybettikleri 1954 seçimini analiz eden, o zamanki CHP Meclis
Grubu BaĢkan vekili Server Somuncuoğlu‟nun aĢağıdaki sözlerine bakılırsa,
günümüzdeki yapıyı oluĢturmak üzere, o zihniyetin hiç değiĢmeden aynen
devam ettiğini görürsünüz / görüyoruz:
“OkumuĢ yazmıĢı çok olan memleketlerin rejimi diye adlandırılan
demokrasi, Türkiye‟de halk kütlesi içinde Ģimdilik selîm aklı, mesnet
[dayanak] olarak bulmuĢtur. Gelecek nesillerin çoğaltacağı aydın
seçmenlerin siyasî kaderi tâyin edeceği güne kadar, bundan baĢka
dayanılacak müsbet bir esas bulmaya da imkân yoktur.” Ģeklindeki sözlerine
bir bakınız. Halka hizmeti, halkın Kültürü ile bütünleĢmeyi hesâba
katmayarak, baĢarısızlığa düĢtüklerinde faturayı Halka çıkarma alıĢkanlığına
dikkat ediniz.
Demokrasiyi selîm akla, selîm aklı ise günümüzde „aydın‟ denilen,
Ġslâm Ve Kültürümüze düĢman kesilmiĢ Batı kültür ve yaĢamı için yanıp
tutuĢanların akıllarına bağladıkları bugün, apaçık ve bilimsel olarak
anlaĢılmıĢ bulunmuyor mu?
Bununla berâber, “Türkiye‟de fazîlete bağlı kalan, inancını ve
prensiplerini müdâfaa ederek, Ģahsî menfaatlerini fedâ edenler, daha çok
tahsil görmemiĢ vatandaĢlardır. Diplomalı aydınlardan ön plâna gelmek
Ģansını bulmuĢların çoğu, menfaatleri uğruna, fikir, kanaat ve taraf
değiĢtiriyorlar. Bu vaziyette kimin, kime ve nasıl rehberlik edeceği de bir
mesele olarak karĢımızda durmaktadır.” denmektedir.
Adı geçen zihniyetin bu biçimdeki sözlerinde, dürüst insanların
olumlu fonksiyonlarının dile getirilmesine ve aydınlara, eğitimsiz kitlenin
„rehberlik‟ görevinin verilmesine, buna rağmen diplomalı aydınların
görevlerini yerine getirememiĢ olmasından duyduğu hayal kırıklığınının
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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belirtilmiĢ olmasına rağmen, o gün bu gün, hâlâ, halkımızın çoğunluğu
aĢağılanmakta, bu olup bitenlerden bir ders çıkartmamakta ısrar edilmektedir.
Bunların, “Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur...” misâli,
bu kafa yapılarını değiĢtirme niyetleri yine de yok gibi görünüyor. /
görünmektedir
Bu zihniyetin aĢağıda halkı küçümseyici örneklerine bir bakınız:
“Hiç câhil birinin, ya da dağdaki çobanın oyuyla, bir profesörün oyu
eĢit olur mu? Profesörün oyu 2, hattâ 7 sayılmalıdır!©”
“…hani iki kelime konuĢmaktan sıkıldığımız…” Onlar „CV‟si
olmayan iĢlerin insanları... Onlar „uzaktan‟ gelenler... Onlar Ġstanbul‟da
denizi yılda bir kez görenler...
“... Onlar yanlarında bir adet gazete bile getirmeyenler... Evet,
hiçbirinin kolunun altında bir gazete yok... Bir adet bile... Onlar telefona,
internete bakmayanlar... Twitter vimitter filan bilmeyenler... „Selfie‟
çekmeyenler…
“Otobüs ile geliyorlar çünkü arabaları yok çoğunun... Olsa da
benzine paraları yok... Nerede ise tamamı geldikleri ilçe teĢkilatı tarafından
sağlanan anlık veyâ devamlı yardıma muhtaç. Bizim “Makarnaya, bulgura
oyunu satıyorlar!” diye kızdığımız, aĢağıladığımız insanlar...”
“Ama o „Makarna‟ o kadar değerli ki onlar için... Çocuğu o makarna
sâyesinde doyuyor. Bunu 1 liraya satılan simide, 50 kuruĢa satılan suya
yutkunarak bakan onlarcasını görünce anladım…”

©
Karakaya, H., Neredeen, nereye... Viskini aç, Samanyolu‟nun karĢısına geç!, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://akgorus.com/haber/hasan-karakaya-neredeen-nereye-viskini-ac-samanyolunun-karsisinagec/5475/, En Son EriĢim Târihi: 10.03.2014.
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“Tayyip helikopterle dolaĢırken bir heyecan oluyor, el sallamalar
filan. Tayyip kitle iletiĢimi konusunda önemli taktikler kullanıyor... Önce
yukarıdan bakıyor... Sonra helikopterden talimat yolluyor, arka kısma insan
alın, dıĢarıda kalanlar var, filan diye… Vay be! Adam oradan bile müdâhele
ediyor! Kürsüden iletiyorlar mesajı. Çok seviyor bu kitle bu aĢağılayan
davranıĢı! Neden biliyor musunuz? Çünkü yönlendirilmenin dıĢında
alternatifleri yok. Hayatları boyunca hep talimat alanlar onlar... Aç
kalmamak için îtaat edenler. Yine aynısı oluyor.”
“Çocuğumuzun bakıcısı Nermin abla, sitemizin güvenlik görevlisi
Kadir, tekstil atölyesinde günde 12 saat sigortasız çalıĢan Hatice, ĠSKĠ‟den
emekli Necati amca, zabıta, itfâiyeci, otobüs Ģoförü, taĢeron inĢaat iĢçisi ...”
Tortusuz Bal Olur mu?
Yukarıda gördünüz, Halkını böyle küçümseyen bir neslimiz de var
artık, bozuk bir zihniyetin gayretleri sâyesinde…
Halkımızı aĢağılayanlar ne diyorlar? Diyorlar ki:


Anonim, AK Parti Mitingine Giden Gezici'den AK Partililer'i AĢağılayan Ġğrenç Yazı!, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi: http://www.analizmerkezi.com/ak-parti-mitingine-giden-geziciden-ak-partilileriasagilayan-igrenc-yazi-40025h.htm, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.

Güler, T., Özür dile Cüneyt Özdemir!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/486052/#.UzPLm1w5nmQ, En Son EriĢim Târihi: : 03.04.2014.

T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17.Mayıs.l942, (KAYNAK. EĢref EDĠPKARA KĠTAP.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyatfakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi: 04.04.2014.

"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-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
01.03.2014.
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“Hayatları boyunca hep talimat alanlar onlar...” ve “Aç kalmamak
için îtaat edenler. Yine aynısı oluyor.”
30 Mart 2014 Mahallî Seçimleri‟nden de hâlâ bir ders
çıkaramayacaklarının iĢâretlerini, seçimlerdeki elektrik kesilmesi nedeniyle,
Enerji Bakanı‟nın, trafoya giren, bir kedinin bile elektrik kesilmesine neden
olabileceği örneğini haddinden fazla büyüterek, verdikleri gülünç abartmalar
ve düzmeceler gösteriyor.
Temiz Halkımız, Türkiye‟yi 15 yılda üçe-üç buçuğa katlayarak, Eski
Türkiye‟yi Yeni Türkiye‟ye dönüĢtüren, bir hükümeti takdirle anıyor ve
1930‟lu-1940‟lı yılların hasreti içindeyanıp tutuĢan gericilerin oynadıkları
tiyatroyu ve tiyatrocuları gülerek seyrediyor.
Eski BaĢbakan ve günümüz CumhurbaĢkanı Erdoğan, BaĢbakanlığı
sırasında, “Her seçim sonrasında olduğu gibi tüm boyutlarıyla sonuçları
analiz edeceğiz. Neden 46-47-48 oldu da biz bunu neden 55-60 yapamadık.
ġimdi oturup bunu konuĢacağız” derken, bu zihniyetin temsilcileri ise,
“Oyumuz gittikçe artıyır. YavaĢ yavaĢ yükseliyoruz…” diyerek boĢuna
avunma içine girmiĢlerdi. Esas olan Ģu ki, iktidarla bu zihniyetin arasındaki
fark bu cümlelerde gizlidir. VatandaĢın biri bu görüĢü, „Kemal Kılıçdaroğlu
iyimserliği‟ adı altında kendi üslûna taĢımıĢ, diyor ki:
“YavaĢ yavaĢ yükseliyoruz. Yükseliyoruz anasını satayım, dahası
yaĢıyoruz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Daha çok çalıĢacağız belki
tekrar yenileceğiz ama daha güzel yenileceğiz. Eninde sonunda iyiler
kazanacak… Bu daha baĢlangıç…”
Evet! Ben de Ģahsen vatandaĢın, “Eninde sonunda iyiler
kazanacak…” görüĢüne katılıyorum. Çünkü Allah‟ın (CC) Enbiyâ Sûresi,
âyet 105‟te verdiği, “And olsun ki, Tevrat‟tan sonra Zebûr‟da da Yeryüzü‟ne
ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıĢtık” Ģeklindeki vaadine
inanıyorum…
Gerçekçilik
Ne zamana kadar, bu döngü sürecek? Elbeteki muhtemelen eski
tüfekler bitene kadar… Belki de, kim bilir, devam edecek… Zirâ bal gibi
348

temiz akla sâhip olan Milletimiz, az da olsa, tortusuz olmayacağına göre,
balın tortulu kısmı gibi, defolu ve ârızalı akıllılar da hiç eksik olmayacaktır.
Babamın petekleri vardı, ormana gider, „bal sağar‟, yâni peteklerden
bal alır, sonra onları evde kendi üsûlü ile süzer, tortusunu ayırırdı. Tortusu,
bal gibi kıymetli değildi ama yine onu mum yaparak, az da olsa, ondan
faydalanırdı. Geçenlerde bu zihniyetin temsilcilerinden birinin, 30 Mart yerel
seçim sonuçlarını değerlendirmesinde, ilk kez Kültürümüze uygun gelecek
değerlendirmelerde bulunması, dikkatimi çekmiĢtir.
Bu zat aĢağıda:
“Türkiye‟nin doğurganlık haritasını incelediğimiz zaman Türkiye‟de
nüfûsun Batı‟da özellikle Batı Marmara‟da Ege Bölgesi ve Akdeniz
Bölgesi‟nin belli bir kesiminde gerilediğini görüyoruz. Yâni bu bölgede
yaĢayan insanlar, çocuk sayısını minimize etmiĢ durumdalar. Nüfus, Doğu ve
Güneydoğu‟da, Batı‟ya oranla 4 kat artıyor. ġanlıurfa‟da bir kiĢinin kiĢi
baĢına düĢen çocuk sayısı 4 iken, Kırklareli‟nde 1,4 oluyor. Türkiye‟de
çağdaĢ değerleri, Atatürkçülüğü savunan CHP ve benzeri partilerin klâsik
seçmen kitlesinde bir durağanlık hattâ bir azalma meydana gelirken, AKP‟ye
ve BDP‟ye oy veren kesimlerde çok ciddî nüfus artıĢı olduğunun altını
çizelim. HerĢey buna bağlanamaz ancak bunu gözardı edemeyiz… Yâni bizim
klâsik seçmen tabanımız büyümezken, AKP ve BDP hızla büyüyor. Bunun
içinde BaĢbakan ısrarlı bir Ģekilde „3 çocuk‟ sloganını dile getiriyor.”
Ģeklindeki değerlendirmesinde, her ne kadar, BaĢbakan‟ın, Memleketimiz‟in
geleceğini düĢünerek, yaptığı nufüs artıĢı önerisi burada yalnızca, particilik
açısından yapılmıĢ da olsa, nüfusun Kültürel amaçlarımıza uygunluğu
açısından gerçekçi olan bir görüĢtür.
KonuĢmacının, Adâlet ve Kalkınma Partisi‟nin yerel yönetimlerde
baĢarılı olmasını, yapılan hizmetlere bağlaması da ikinci bir gerçek noktayı
keĢfetmiĢ olduklarını gösteriyor.
KonuĢma Ģöyle:
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“… AKP yerel yönetimlerde baĢarılıdır ve insanları kucaklayıcıdır.
Herhangibir AKP‟li belediyenin kapısını çalan herkes buyur ediliyor, çay
ikram ediliyor, sorunu not alınıyor. CHP‟li belediyeler de özellikle kendinden
olanlara karĢı tarafsız olayım kaygısıyla dıĢlayıcı ve onlara yabancılaĢan bir
politika izliyor. Bizim belediyeci arkadaĢlar sanki tarafsızlık bize aitmiĢ gibi
yabancıya hizmet ediyor, kendinden olanı dıĢlıyor. CHP‟de kendinden olanı
dıĢlayıp, kendinden olmayanı kucak açan bir gelenek geliĢmiĢ durumda.
Sürekli kendinden olanı, kıran, üzen, motivasyonunu yok eden bir gelenek,
tabanımızın, üyelerimizin örgütlerimizin önemli ölçüde Ģevkini kırıyorΩ.”
ĠĢte, bâzı abarılar gözardı edilirse, olaylara gerçekçi yaklaĢım budur.
Bütün insanlara objektif ve tarafsız ve ayrıca insanca, nezâketle yaklaĢmaktır.
ġimdiye kadar, bu zihniyetten böyle gerçekçi yaklaĢımlar hiç duyulmuĢ
muydu?
ġimdi bu gerçekçi ve doğal yaklaĢımlarla yukarıda gerçek dıĢılığa
zorlanan trafo-kedi abartısını bir karĢılaĢtırınız da hangisinin baĢarılı
sonuçlara kapı aralayacağını bir görünüz.
Bu zihniyetin bir otoritesi, elemanlarının bu açıklamalarından hiç
hoĢlanmadıklarını bildirmiĢtir. Bu da gösteriyor ki, bu zihniyetin
gerçekçiliğe yaklaĢması daha çok süreceğe benziyor.
Sonuç
Gerçekte, bağımsız ve özgür düĢünen, özgür yaĢayan Halkımızdır. Bu
aĢağılayıcılar, Halkımız‟ın yaĢayıĢları, inanıĢları, âdetleri, gelenek ve
görenekleri hakkında hiçbir Ģey öğrenmeden, duymadan, Halkımız hakkında
hep birileri tarafından ezberletilmiĢ olarak konuĢuyorlar. Kendilerini allâme
zannediyorlar ama câhillikleri, bilgisizlikleri dizboyu gidiyor… Halkımızı
aĢağılamak için yazmıĢ oldukları yukarıdaki birkaç satırı bile, sayısız imlâ
hatâlarını düzelterek aldım (bir kısmını da olduğu gibi bıraktım).
Kısacası bunlar, Halkımız hakkında hiç birĢey bilmiyorlar. Hâlbuki
Halkımız da onları tanıyanlar da, özlemi içinde olduklarından aldıkları

Ω
.Cumhûriyet, 'Cemaat bir deniz kabuklusudur', Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/60101/_Cemaat_bir_deniz_kabuklusudur_.html#, En Son EriĢim
Târihi: 15.04.2014.
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tâlimatlarla bu kadar duyarsız olduklarını, yukarıdaki sözlerle bizzat
kendilerini tasvir ettiklerini, gâyet güzel görüyor.
Yukarıdaki söz ve hakâretleriyle onlar, aslında bizzat kendilerinin,
Batı‟nın sosyal ve gayriâhlâki özlemi içinde büyüyerek Halkımız‟dan kopuk,
ayrıca, Milletimizin kaybedilmiĢ, isyankâr ve bedbaht bir nesli olduklarını
imâ ediyorlar.

Hiç Hayvanlara Hakâret Yapılır mı?

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

Hayvanların böyle bir bekçilikleri de yok, üstelik!

“Peygamberi Sevdim, O‟nun Adını Duyunca Ağladım.”
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Resimde görülen Lauren Booth diyor ki, “Erdoğan, Müslümanlar arasındaki
en cesur lider”
Eski Ġngiltere BaĢbakanı Tony Blair‟in baldızı gazeteci-yazar Lauren Booth,
CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟dan övgülerle bahsederek, „Erdoğan,
Müslümanlar arasındaki en cesur lider.‟ ifâdelerini kullanmıĢtır.
Demek ki akıldan akıla da çok farklar var! Bizdeki bâzı akıllı geçinenler,
gerçekleri gördükçe sapıtırlarken, bâzı Batılılar da gerçekleri gördükçe,
sapıklıktan hidâyete dönüyorlar! Bu durum bana çok enteresan geliyor,
doğrusu…
Bu farklılığın gerçek yönünü bilimsel açıdan çözmeye çalıĢıyorum. ġu an
îtibârıyla karĢıma, konu ile ilgili olarak, R-Kompleks ve Amigdala
hastalıkları çıkmıĢ bulunuyor…
Bu bilimsel gerçeklerden hareket ederek Batılılar, önce kitle veyâ
grupların kafalarındaki düĢünce yapılarını istedikleri yönde değiĢtirip, ondan
sonra da bu kitle veyâ grupların beyinlerindeki, “içgüdüleri uyararak
mantıklı düĢünmeyi baskılamaktadırlar. Bu tür yönetme metoduna bilimsel
olarak, „R-Kompleks ile yönetmek‟ adı verilmiĢtir.
GeçmiĢte adını daha sık duymuĢ olduğumuz, Yeni Dünyâ Düzeni‟nin
temel felsefesinde de bu yönetim tarzı yatmaktaydı344…
“2006 yılında bir Ġngiliz televizyon kanalında gazeteci olarak çalıĢıyordum.
Filistin‟e birkaç kez gittim. Ġlk olarak gittiğimde bölge hakkında bir Ģey
bilmiyordum. Batı ġeria‟ya gittiğimde kuralları bilmiyordum.
Genellikle gazeteciler, Batı ġeria‟ya gider ve bir Filistinli yapılacak
görüĢmeleri ayarlar ve gazeteciler görüĢmeleri tamamlayıp, oradan ayrılır.
Ben bunu bilmiyordum, sokaklarda dolaĢtım. Cenin‟de, Nablus‟ta, tüm Batı
ġeria‟da dolaĢtım.

344

Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks
YA
DA
https://www.facebook.com/notes/tuncayerciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yanadam-ve-da/10156796098050201/ YA DA
http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--r-kompleksi/Blog/?BlogNo=533053
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Amigdala Hastalı‟ğına gelince, onu da yukarıdaki görselde Dr. Bora Küçükyazıcı
orada anlatıyor:

Bizdeki sapıtanların sapıtma nedenlerini böylece bilimsel olarak açıkladıktan
sonra Ģimdi yine asıl konumuza dönebiliriz.
Booth, Müslümanlığı kabul etmesine iliĢkin olarak, Ģu değerlendirmelerde
bulunmuĢtur:

Batı ġeria‟da ve Gazze‟de dolaĢırken, insanlar, ihtiyaçları olduğu hâlde,
benimle yiyeceklerini paylaĢmak istiyor, beni evlerine dâvet ediyordu.
“Neden ihtiyacınız olduğu hâlde, bana ikram ediyorsunuz” dedim.
“Dinimiz, kitabımız Kur‟an bize böyle diyor” dediklerinde ĢaĢırdım! Bu
kitap çok güzel bir kitap olmalı, dedim.”
Müslümanları tanıdıkça ve Ġslâm‟ı öğrendikçe Müslüman olmaya karar
verdiğini belirten Booth:
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“2010 yılında Müslüman oldum. 5 yıllık bir geçiĢ sürem oldu. Londra‟da bir
Somalili Müslüman taksi Ģoförü bana ilk olarak, Ġslâm‟ı anlattı. Peygamberi
sevdim, O‟nun adını duyunca ağladım.” dedi…
Ġslâm‟ı ve Müslümanları sevdiğini vurgulayan Booth, “Bir Allah olduğunu
biliyordum ve Hazreti Muhammed‟in peygamber olduğuna inanıyordum.”
“Son Peygamber olduğuna da inanıyordum ama alkolü ve sigarayı
bırakamıyordum.”
“Karakter olarak zayıftım ama Ģehâdet (kelime-i Ģehâdet) edince,
Elhamdülillah, her Ģey değiĢti.” diye konuĢtu…
Ardından namaza baĢladığını anlatan Booth, Ģunları söyledi:

Tek sağlık reçetesi oruç ve namaz
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“Namazda okunan âyetleri öğrenmem hiç zor olmadı. Mûcize ne
biliyor musunuz? „Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun kulu ve
resulüdür‟ dedikten sonra, her Ģey kolaylaĢıyor. Allah‟ın yardımı ertesinde
geliyor. Her Ģey seni sarıyor. 6 ay içinde her Ģeyi öğrendim. Tabî, bunlar
temel olanlar ama hayat boyu öğrenme devam ediyor.”
“EĢim, çocuklar için çalıĢma yapan bir kuruluĢta görev yapıyor. Bu
arada 13 yaĢındaki kızım da 3 hafta önce Allah‟a hamdolsun Müslüman
oldu.”
“Müslüman olması için onu hiç zorlamadım. „Annen Müslüman oldu
diye, Müslüman olmak zorunda değilsin‟ dedim ama çok duâ ettim olması
için... Elhamdülillah oldu.”
Türkiye‟nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıklarından övgüyle söz
eden Booth, “Adana‟da Suriyeli mültecilerle görüĢtüm. Bu ne kadar büyük
bir dinamizm…
Türkiye Ģu anda Dünyâ Lideri…”
“Burada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hükümetiniz ve
Türkler için duâ ediyorum.”
“Bu, merhâmettir, bu gerçek kardeĢliktir. Allah korusun, bu hepimizin
baĢına gelebilirdi. Eğer Türkiye baĢarısız olsaydı, neler olurdu.” ifâdesini
kullandı…”
Booth, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara‟da tanıĢma
fırsatı bulduğunu belirterek, Ģunları anlattı:
“Erdoğan‟la tanıĢmaktan çok memnunum. Türkler için çok büyük bir
lider olduğunu düĢünüyorum. Erdoğan, Müslümanlar arasındaki en cesur
lider.”
Son 10 yılda 32 ülke gezdim. Türkiye beni en çok etkileyen ülke oldu.
Okullarınız ücretsiz, sağlık sisteminiz ücretsiz, üniversiteleriniz ücretsiz…
Herkes kaçarken siz Suriyeli mültecilere sâhip çıktınız! Ġslâm dünyâsı Ģu
anda sizi izliyor. Sizle ve baĢarınızla gururlanıyoruz. Bundan geri dönmeyin.
DıĢ güçlerin sizi yolunuzdan, adâletten ve liderlikten çevirmesine aslâ izin
vermeyin!345”
345

http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindaki-en-cesur-lider-156872.html
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derûnunda)
Yeni Türkiye‟ye Doğru
Öz‟ler:
21013 yılında
emekli olduktan sonra,
Tayyip ERDOĞAN‟ı anlamak
için, onu inceleyip, “Türkiye Cumhùriyeti
BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve
Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin Günümüzdeki
Açınımları” baĢlığıyla, onun hakkında yayımladığım ilk yazım budur.
Ufak defek düzeltme ve güncellemelerin dıĢında, yazının orijinalliği bozulmamıĢtır.
Prof.Dr. Mustafa TEMĠZ

“Adımız miskindir¥ bizim,
DüĢmanımız kindir bizim”
Yunus Emre
Karanlık aydınlıktan,
Yalan doğrudan kaçar…
GüneĢ yalnız da olsa,
Etrâfına ıĢık saçar…
Üzülme!
Doğruların kaderidir yalnızlık.
Kargalar sürü ile
Kartallar yalnız uçar…
Ömer Hayyam
Ya Ġslâmda erirsin,
Ya inkârda çürürsün,
Yol mezarda bitmiyor,
Girdiğinde görürsün!
Abdurrahman Karakoç

GiriĢ

¥

miskin: mal ve mülkü hiç olmayan kimse.

357

Türkiyemiz, bütün dünyânın göz diktiği devletlerden biridir.
„Türk‟ün dostu yoktur.‟ sözü, Memleketimiz‟in eĢsiz ve Milletimiz‟in tek
oluĢu nedeniyledir.
“Milletimiz, düĢmanlarımızın güç ve destekleri ile beslenen kin ve
kibir dolu hâinlere ek olarak yine kin ve kibir ile tetiklenen gaflet içindeki
Müslümanların sunî olarak oluĢturduğu tehlike içinde, Yeni Türkiye‟ye
doğru hızla yol alıyor346.”
Ne yalan söyleyeyim, akademik yoğunluğum nedeniyle, emekli
olmadan önce, Yeni Türkiye‟nin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ı, ilgi
alanımın dıĢında olduğu, özellikle de, vaktimin yetmezliği sebebiyle, daha
önceleri tanıma fırsatım olmamıĢtı.
Emekliliğim sıralarında, Türkiyemiz‟de meydana gelen, çılgınca
olaylarla ilgili olarak, o zaman BaĢbakan olan, Recep Tayyip Erdoğan‟ın
sergilediği niyet, tutum ve davranıĢlarına paralel olan, “Halka hizmet,
Hak‟ka hizmettir.” hadîsini uygulamaya çalıĢtığını, bu uğurdaki,
samîmiyetini görerek, onu, Ģimdi gerçek yönüyle, tanımaktan büyük bir haz
ve huzur duymuĢ bulunuyorum.
Kin Nedir?
Bilimsel olarak söylemek gerekirse, Altın Ġslâm Ve Kültürümüz‟den
nasibi olmayanlarda göze çarpan, bilimsel açıdan en tehlikeli negatif
dalgaların baĢında, kin, kibir ve haset gelmektedir. Kinin Türk Dil Kurumu
Sözlüğü‟ndeki anlamı, „birine karĢı duyulan öç alma isteği, garaz…‟ olarak;
Osmanlıca Lügat‟te ise, „gizli düĢmanlık, garaz, buğz, adâvet...‟ olarak
geçiyor. Adâvet de, „düĢmanlık‟ anlamına geliyor. Kibir gelince o da,
“kendini beğenme, büyüklenme, benlik, gurur” demektir.
Sonuç olarak, kindar bir insan, düĢman olan, düĢmanlık besleyen;
kibirli bir insan ise, kendini olduğundan çok üstün gören, bir insan demek
oluyor…

346
Temiz, M., Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Tolumu Yeterli mi? Ġnsan Ve Sevgi Faktörü, Yeni Türkiye,
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, En Son EriĢim
Târihi, 21.04.2014.
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Adâvet ya da düĢmanlığın zıddı, sevgidir. Sevginin zıddınından da,
adâvet ya da düĢmanlığın, ne derece aĢırı, kötü bir hâl, olduğunu daha kolay
anlayabiliyoruz.
Nefretin anlamı, „tiksinmek, ürküp kaçmak‟; öfkenin anlamı ise,
„saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hıĢım, hiddet, gazap‟; hasete gelince o da,
„kıskançlık, çekememezlik‟ demektir.
ġimdi hele bir bakınız! Bu açıklamalara göre, kin nefreti; nefret
öfkeyi; öfke çılgınlığı; kibir, sınırı (haddi) olmayan üstünlüğü; kamçılamıyor
mu?
Sonunda kiĢide haset adlı ruhsal hastalık, böylece bâki kalmaktadır.
Bilimsel olarak deneylenmiĢtir ki, kin, kibir, nefret, öfke ve hasetin her biri,
aĢırı olumsuz (negatif) dalgalardandır.
AĢırı olumsuz dalgaları oluĢturan, kin, kibir ve nefret gibi, kötü
huyların ürettiği dalgaların her biri, negatif dalgaların en tahrîbedici
olanlarından birini meydana getiriyor / getirmektedir.
Kibirle Ġzzetin Farkı
Farklı anlayıĢlara sâhip olan ya da Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün câhili
bulunan, insanların ya da münâfıkların kibri izzet zannetmeleri gibi
bilgisizler de, izzeti aslında, kötü görülen, inatlık ve câhiliyet taassubu
zannetmektedirler.
Hâlbuki izzet, insanın kendi hakîkatini tanıması, onu aceleyle, nefsî
arzû, taassup ve menfaatler için, hakârete hedef etmeyip, kıymetini
muhafaza ederek, üstün tutmasıdır. Ġzzetin zıddı zillettir. Zillet, her türlü
hakârete boyun eğip râzı olmak demektir.
Ġzettin baĢka tanımları da yapılabilir. Meselâ izzetten, mağlûbiyete
mânî olan hâl ve durum mânâsı da kast edilebilir. Kur‟an‟da izzetli olarak
övülen, mü‟minler konusunda, daha çok bu mâna hâkimdir.
Hâlis mü‟minlerde, fânî olan Ģeylere karĢı, bir zâfiyet yoktur. Bir
mü‟min, Allah‟tan (CC) baĢkasına boyun eğmez, eğerse zilleti kabul etmiĢ
olur. Bu sebeple, izzete sâhip olanlarda, aslâ zillet görülmez. Onların alınları
ak, bu anlamda baĢları diktir.
ġimdi, zilletin bu anlamlarından hareket ederek, izettin ne demek
olduğu ve kibirden farklı olduğu, daha açık olarak, görülebiliyor, değil mi?
Hz. Ali‟nin oğlu Hz. Hasan‟a bir adamın, “Ġnsanlar sende biraz kibir
olduğunu zannediyorlar.” demesi üzerine, Hz. Hasan Ģu cevâbı vermiĢtir:
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“O kibir değil, izzettir.”
Görülüyor ki kibir ile izzet, çok farklı olmasına rağmen, ilmi ve /
veyâ bilgisi olmayanlar bunları, karıĢtırabiliyorlar. KarıĢtırıldığı için de,
samîmi insanlar tarafından bile, çok yanlıĢlıklar yapılmakta /
yapılabilmekte, yanlıĢ kararlar bile alınabilmektedir.
Zilleti daha çok tam anlamıyla, bağımsızlıklarını kabeden, ülkelerdeki
insanlar çekerler. Hâkim devletin boyunduruğı altındaki bu insanlar, her türlü
hakârete boyun eğip râzı olmak zorunda kalırlar. Bu nedenle Allâhü Teâlâ,
mü‟minleri, yaratılmıĢların en Ģereflisi olarak, gördüğü için, Müslüman
devletlerin bağımsızlıklarına büyük önem arzetmiĢ olduğundan dolayı Vatan
uğruna ölenlere, peygamberlik makâmından hemen sonra gelen, Ģehitlik
ünvanın vermiĢ, „onlara ölü demeyiniz‟ diyerek de uyarıda bulunmuĢtur. Bu
da bağımsızlığın önemine, ayrı, bir vurgu yapmaktadır. ġimdi bu durumda
siz, Ģuan îtibârıyla, CumhurbaĢkanımız‟ın göstermekte olduğu bağımsızlık
çabaları sırasında, ona karĢı, emperyalistlerin safında yer alanların
durumlarını, anti parantez olarak, hele bir düĢününüz!
Bu ve buna benzer sapıklıklardan kurtulmak için önce, Ġslâmî Ve
Kültürel açıdan, Türkçe‟nin derin kavramlarının, çok iyi bilinmesi
gerekiyor347. Örneğin Türkiye‟nin BaĢbakanı olduğu 2000‟li yıllarda
Erdoğan‟ın, birer izzet olarak tezâhüreden, davranıĢlarını, kibir olarak
yorumlayan, bâzı câhillerin dedikoduları, aslında, Memleketimiz‟in
düĢmanlarını sevindirmekteydi348.
Kin ve Diğer Negatif Dalgaların Târihî Tezâhürleri
Kin ve kibir konusuna, Prof. Dr. Cevat AkĢit Hoca Efendi‟den
dinlediğim, târihi bir olayla girmek istiyorum. AkĢit Hoca Efendi TV‟de
Ģöyle anlatmıĢtır:

Temiz, M., Doğruluktan Ayrılmamanın, ġeytanın Ġnsana SataĢmasının Bilimsel Temsili Ve Mânevî
Mertebeler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemizcom/bilim/DO%C4%9ERULUKTAN%20AYRILMAMANIN,%20%C5%9EEYTANIN%20SATA%C
5%9EMASININ%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DO%C4%9ERULUKTAN%20AYRILMAMANIN,%20%C5%9EEYTANIN%20SATA%
C5%9EMASININ%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.doc, En Son EriĢim Târihi, 08.04.2014.
348
Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak Görmek Ġsteyenler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.
doc, En Son EriĢim Târihi, 15.04.2014.
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Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Rab‟binin tefekkürü içinde,
Kâbe‟ye doğru, dalgın dalgın giderken, Ebû Cehil, hemen mahalle
çocuklarını kıĢkırtmak ister. Çocuklara:
“ġu giden var ya, anayı, oğlundan ayırmıĢ; köleyi efendisine karĢı
getirmiĢ, kardeĢleri birbirine düĢürmüĢ, insanlar arasına ayrılıklar
sokmuĢtur…”
“Haydi, bakalım! ġu taĢları kaparak kafasına hızlıca indirin!”
deyince çocuklar, „Madem öyle, bu söylediklerini sen neden yapmıyorsun?‟
derler.
Çocukların bu sözleri üzerine, uzun boyu ve koca vücûdu ile
hırçınlaĢan Ebû Cehil, çocuklardan gelen, beklenmedik bu zılgıt üzerine,
biraz da içine girdiği kararsızlıkla, yerden aldığı büyük bir taĢı, bütün
hıncıyla, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e doğru fırlatır.

Facebook‟tan alınmıĢ bir resimdeki her bir negatif dalgaya dikkat ediniz! Hiç
birisinin geçeklikle zere kadar bir iliĢkisini bulamazsınız.

Ama ne olur, bilir misiniz?


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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TaĢ geri döner, kendi baĢına hızla öyle bir çarpar ki, onun o koca
vücûdunu yere serer. Olan olaydan, ĢaĢkına dönen, Ebû Cehil, bu olaydan
ders çıkararacak yerde, acı içinde kalkar, Peygamber (SAV) Efendimiz‟e
doğru dönerek, haykırır:
“Biliyorum, Sen Peygambersin ama sana aslâ inanmayacağım.”
Günümüzde Türkiyemiz sathında meydana gelen, birçok, bireysel,
sosyal ve politik, olay, iĢte tıpkı, bu sözde anatıldığı gibi, kin, kibir, haset,
inatçılık ve inançsızlıklardan beslenmektedir / besleniyor. Ve de bunlar,
Vatan Ve Milletimiz‟in aleyhine, hâinler tarafından, böyle tetiklenip devam
ettiriliyor.
ĠĢte, Ebû Cehîl patentli, kin ve kibir denen Ģeyin somut tezâhürleri,
her devirde böyledir. Bunlar, aynı patent altında, öyle negatif dalgasal bir
perde oluĢturmaktadırlar ki, Ebû Cehîl‟in kahramanlığını yaptığı, yukarıda
anlatılan târihi olayda olduğu gibi, gerçeklerin önünü perdeleyerek, akılları
iĢlemez duruma sokup, gözleri kör ederek, insanları teslim alabiliyor.
BaĢta Türk Milleti olmak üzere, Türkiyemiz‟deki bütün
Müslümanların, en zayıf, akıllısının kafa veyâ kapasitesinin bile, ne demek
olduğunu bile bilip düĢünemeden, yukarıda bulunan ve Facebook‟tan alınmıĢ
resimdeki, ithal edilmiĢ, sözleri sıralayan, zavallının kafa kapasitesinden ve
bu düzeydekilerden, kat kat üstün olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Bu
zavallıları ciddîye alarak gündeme getiriĢimizin sebebi, „Sinek bile mîde
bulandırır.‟ sözünün hakkını vermek için olup, böylelerine karĢı uyanık
olunması, „Kimsenin mîdesinin bulanmaması‟ içindir. Be hey, zır câhil ve de
zavallı! Sen ki i i im, (CumhurbaĢkanı) ERDOĞAN kim?
(CumhurbaĢkanı) ERDOĞAN‟nın ölçülerini, hamdolsun ki, artık
biliyoruz349. Yine Elhamdülillah ki Ģimdi, bâtıl gürûhu olan siz zavallıların
tâkip ettiğiniz yolu da, bilimsel olarak da, öğrenmiĢ bulunuyoruz350
349
Temiz, M., “Kin, Kibir Ve Haset Zemîninde (Derùnunda) Yeni Türkiye‟ye Doğru: Türkiye
Cumhùriyeti BaĢbakanı‟nın Aleyhinde Yürütülerek Vatan Ve Milletimiz Aleyhine DönüĢen Kin Ve Kibrin
Günümüzdeki Açınımları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
Temiz, M., “Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir!” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Daha önce yukarıda demiĢtim ya, „Negatif dalgalar tahrip
edicidirler‟ diye… Türk Milleti‟nin Kültür özelliklerinden tamâmen
sıyrılmıĢ, R-Kompleks özürlü351 birisi tarafından hazırlanmıĢ olduğu
anlaĢılan, yukarıdaki resimde bulunan, zırvaları, gördünüz iĢte... Ele avuca
sığmayan hayâlî dedikoduları, ciddîye alarak, içlerinde su gibi kaynattıkları,
kin ve kibir sîneleri tarafından, yukarıda anlatıldığı tarzda, kurulup
tuzaklanmıĢ olan, bu zavallı ve benzerleri, baĢta, Ģeytanın kendilerine
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx,
Temiz, M., “CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey Kin, Nefret Saçıp
Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?”
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠN%20VE%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%
20GELĠYORpdf
Temiz, M., Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ‟NIN%20NÎMETLERĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%
20HASLETLERĠ.pdf
Temiz, M., “Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBAKAN.pdf
Temiz, M., “Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları”, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Temiz, M., “Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, Yoksa
SavaĢ mı Olacak?” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.pdf
Temiz, M., “Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf
Temiz, M., “Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Temiz, M., Attila Ġlhan da mı Yalan SöylemiĢ? Hani, Nerde Kaldı Bizim Önceki Türk Ve
Türkçecilerimiz? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATTĠLA%20ĠLHAN%20DA%20MI%20YALAN%20SÖYLEMĠġ.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 07.04.2018.
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Temiz, M., Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx, En Son EriĢim Târihi:
07.04.2018.
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Temiz, M., Bilimsel R-Kompleks Hastalığı Ve Akıllarını Ġhâleye Verenler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20RKOMPLEKS%20HASTALIĞI%20VE%20AKILLARINI%20ĠHÂLEYE%20VERENLER.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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verdiği zararları kat kat aĢan zararlardan baĢka, Vatan ve Milletimizi ve
Vatan sathındaki her Ģeyi tahrip ederek, düĢmalara açık hedef hâline
getirmektedirler.
Her ne kadar, Milletimiz‟in iyilerinin yanında bunların pek de,
„kıymeti harbiyesi‟ olmasa bile, bu zavallıları ciddîye alıĢmızın sebebi,
tekrar söylemek gerekirse, “Sinek bile mîde bulandırır.” sözünün hakkını
vermek içindir.
Az da olsa, Vatan ve Milletimiz‟in zararına olan her Ģey, Üstün
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de hâinlik cinsinden olduğu için, Milletimizin
vicdânında da, büyük tahripkârlık sayılmaktadır.
Maddî açıdan bakacak olsak bu nankörleri352, „gölge etme baĢka
ihsan istemem‟ dercesine353, hesaptan, iliĢkiden bir anda silebilirdik…
Ama öyle değil…
Asr Sûresi‟nin, “Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak,
îman edenler, sâlih amel iĢleyenler ve birbirlerine Hak‟kı ve sabrı tavsiye
edenler müstesnâ!” âyeti gereğince, Hak‟kı (ya da hakkı) tebliğ görev nîmeti
için, Mevlânâ‟nın deyimiyle onların, bizim samîmiyetimize ihtiyaçları
vardır.
Câhillerin Pîri
Ebû Cehîl‟in asıl adı, Amr bin HiĢam‟dır. Ebû Cehîl takma adı,
„câhilliğin babası‟ demektir. Bu îtibarlı Ebû Cehîl, kin, kibir, haset, nefret,
öfke ve hasetin, her devir ve dönemdeki, ilk tohumluk örneği sayılmaktadır.
Demek oluyor ki, bir insan ne kadar câhilleĢirse, gittikçe Ebû
Cehîl‟in kinci karakterine yaklaĢır / yaklaĢıyor... Bu karakterin adı, kin, kibir,
haset gibi, negatif dalgaların türevleridir. Kin, kibir ve hasetin sâhibindeki
somut tezâhürü, örnekte görüldüğü gibi, gerçekler ortada olduğu hâlde, bu
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son EriĢim Târihi: 02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Allah‟ın Dostları-Mü‟min Olmanın Huzûru, Gerisini Nankörler DüĢünsünler! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20DOSTLARI-MÜ‟MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20DOSTLARI-MÜ‟MĠN%20OLMANIN%20HUZURU.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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gerçeklere rağmen, onun kabul edilmemesi Ģeklinde tecellî etmesidir.
Ġsterseniz, Ebû Cehîl‟den, bir kin ve kibir örneği daha verelim:
Ebû Cehîl Peygamberimiz (SAV) Efendimizi kast ederek, “Ay‟ı
ortadan ikiye bölsün de O‟na inanalım” diye haber salar… Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz bu teklife:
“Peki!” der… “Eğer Ay ikiye bölünüp eski hâline gelirse, Allah‟a
(CC) ve benim Peygamber olduğuma inanacak mısınız? diye sorunca:
Ebû Cehîl ve takımı:
“Tamam fakat hemen bu gece olursa…”, karĢılığını verirler.
Nihâyet hava karardıktan sonra, gözler gökyüzüne çevrilir. Gerçekten
gökyüzünde Ay ikiye ayrılır, tekrar eski durumuna gelir. Bu mûcize herkesi
ĢaĢkına çevirir. Yalnız bir kiĢi hâriç… O da Ebû Cehîl‟dir. O der ki:
“Bakınız! Gördünüz mü? O hepimizi yine hem sihirledi, hem de
büyüledi”.
Ve de ilâve eder:
“Lat ve Uzza adına yemin ederim ki, dıĢarıdan gelecek yolculardan
bu olayı sorup soruĢturup aslını ortaya çıkaralım.”
Nihâyet gelen yolcu kabîlelerine konuyu sorduklarında, yolcular:
“Evet! Söz konusu edilen gece Ay‟ın ikiye ayrıldığına ve sonra da
eski hâline geldiğine Ģâhit olduk.” derler.
Ama Ebû Cehîl baĢta olmak üzere, müĢrikler, yine de,
Peygamberimiz (SAV)‟e îman etmezler. Bu inadın temelindeki en önemli
etken, iĢte kin, kibir, haset ve onun negatif dalgasal türevleri vardır.
Kin, kibir ve hasetlerine mahkûm olanları, en güzel Ģekilde, ancak
Allâhü Teâlâ tanıtabilir:
“Dediler ki: „Yerden bize bir pınar fıĢkırtmadıkça yâhut senin
hurmalardan, üzümlerden oluĢan bir bahçen olup, aralarından Ģarıl Ģarıl
ırmaklar akıtmadıkça yâhut iddiâ ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça
365

parça düĢürmedikçe yâhut Allah‟ı ve melekleri karĢımıza getirmedikçe yâhut
altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana aslâ
inanmayacağız.”
“Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da
inanacak değiliz.‟ De ki: „Rab‟bimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak
gönderilen bir beĢerim.‟ Ġnsanlara hidâyet (Kur‟an) geldikten sonra onların
îman etmelerine ancak, „Allah, bir beĢeri mi peygamber olarak gönderdi?‟
demeleri engel olmuĢtur.”
“De ki: „Eğer Yeryüzü‟nde, (insanlar yerine) yerleĢip dolaĢan
melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.‟ De
ki: „Sizinle benim aramda Ģâhit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından
hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.‟ Allah, kimi doğru yola
iletirse iĢte o, doğru yolu bulmuĢtur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için O‟nun
dıĢında dostlar bulamazsın.”
“Onları Kıyâmet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü
haĢredeceğiz. Varacakları yer Cehennem‟dir. Cehennem‟in ateĢi dindikçe,
onlara çılgın ateĢi artırırız. Bu, onların cezâsıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi
inkâr ettiler ve „Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı
yeniden bir yaratılıĢla diriltilecekmiĢiz, biz mi?354„ dediler.”
Negatif Dalgaların Açınımları
Facebook‟tan alınmıĢ, CumhurbaĢkanı ile ilgili yukarıdaki
deddikodulu resim, emperyalistler hesâbına, Ġngilizlerin, „parçala parçala
yut‟ prensibine uygun Ģekilde, kendilerini güdümlü kılmıĢların, bu kin, kibir,
öfke, haset, nefret ve düĢmanlık atıĢları, yalnızca Türkiye Cumhûriyeti‟ni
zayıf dürĢürelerinin ibretli bir örneği sayılabilir.
Önce Ģu husûsu belirtmek gerekir ki, her Ģeyden önce, resimdeki
ithamların hiç birsinin gerçeklerle, aslâ, alâkası yoktur. Her bir ithamın birer
iftirâ olduğunu, önce belirtmekte fayda vardır.
Yapılan bu iftirâ yaygarasındaki amaç, Türkiyemiz‟de fitne355 ve
fesat çıkarmak ve halkın sevdiği, BaĢbakan‟ı ve / veyâ bugün îtibârıyla
Ġsrâ Sûresi, âyet 92-98.
Haber10, Türkiye‟ye ihânet operasyonu!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/461262/#.UsFF9Fw5nmQ, En Son EriĢim Târihi:
13.04.2014.
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Temiz, M., Fitne, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/FĠTNE.pdf
YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/FĠTNE.doc, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2014.
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CumhurbaĢkanı‟nı, uzaklaĢtırarak, Türkiye‟yi tekrar, Eski Türkiye‟de
olduğu gibi, baĢta ABD olmak üzere, emperyalistlerin kuklası durumuna
getirmektir. Ama önce Ömer Hayyam‟ın, meydana gelecek olan, sonucu,
gerçeğe nasıl bağladığına bir bakalım:
Karanlık aydınlıktan,
Yalan doğrudan kaçar…
GüneĢ yalnız da olsa,
Etrâfına ıĢık saçar…
xxx
Üzülme!
Doğruların kaderidir yalnızlık.
Kargalar sürü ile
Kartallar yalnız uçar…
Ömer Hayyam‟ın, bu kadar isâbetli sözünden sonra ben daha ne
yazayım?
Bir Ģeyler daha yazmıĢ olsam, Abdurrahman Karakoç‟un diliyle, en
son ancak Ģunu diyebilirim:
Ya Ġslâm‟da erirsin,
Ya inkârda çürürsün,
Yol mezarda bitmiyor,
Girdiğinde görürsün!
Kim Bu BaĢbakan ve / veyâ CumhurbaĢkanı?
“Kim bu BaĢbakan ve / veyâ bugün îtibârıyla CumhurbaĢkanı”
diyerek Ģimdi, onun kiĢiliğine doğrudan giriyorum:


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:
10.04.2014..

367

“Bizim „Ubûdiyetimiz‟ (Not: Kulluk) Kur‟an‟a dayanır. Biz Allah‟a
ve Resûl‟üne îtaatten baĢkasını bilmeyiz. Bir kula kulluk etmeye kalkıĢmak,
bize ters gelir.”
Bu sözlerin neresini beğenmediniz, soruyorum sizlere, ey
satılmıĢlar?
Bu sözleri söyleyen, BaĢbakan‟ın ve / veyâ CumhurbaĢkanı‟nın, bu
sözleriyle, yaptıklarının uyum içinde olduğunu görüp de hâlâ, „kaĢının
üstünde gözün var.‟ diyenlere sesleniyorum.
“Sizler baĢka ne bekliyorsunuz?”
Bu sorumu, Ģöyle sorduğumu da, düĢünebilirsiniz:
“Yâ, AllahaĢkına, önce, sizler kimlersiniz?”
Böyle bir durum karĢısında:
Ġnsanın, “Sizler, hangi belânızı bekliyorsunuz?” diyeceği de geliyor.
Îtirazlara hiç girmeye gerek yok…
Çünkü kitaplar dolusu îtiraz ve neden belitilmiĢ bile olsa bunların,
Türkiye
Cumhûriyeti‟nin
BaĢbakan‟ına
ve
/
veyâ
sevilen
CumhurbaĢkanı‟na dil uzatma yüzsüzlüğünü gösterenlere, yeni bir haklılık
payı sağlayacağını hiç düĢünmüyorum; bu haksızca ve yüzsüzce dil uzatan
kincilerin, dıĢ güçlere güdümlülüklerinden ve paralelliklerinden
kaynaklarnan, kinlerini, kibirlerini, hasetlerini, yaptıklarını, tutumlarını,
davranıĢ ve sözlerini görüp bildikten sonra…



. Haber10, Erdoğan: Yerle yeksan olacaklar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/488729/#.U0OPelxrOas, YA DA Haber10, Erdoğan: Anayasa
Mahkemesi‟nde de paralel yapı mı var?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.arcaajans.com/haber/siyaset/erdogan-anayasa-mahkemesi-nde-de-paralel-yapi-mi-var/157869/, En Son
EriĢim Târihi: 13.04.2014.

Edmond, S., Cia Erdoğan‟ı Neden Hedef Aldı?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.turkishnews.com/content/2014/03/09/cia-erdogani-neden-hedef-aldi/, En Son EriĢim Târihi: 10.04.2014.
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Hele hele BaĢbakan‟ın ve / veyâ CumhurbaĢkanı‟nın, 15 yılı aĢkın
süre içinde, Ġslâm‟a ve Kültürümüz‟e ve açınımlarına bağlılıklarını ve
çalıĢmalarını gördükten sonra:
„Ben Müslümanım, hâin değilim‟ diyenlere sormazlar mı Ģimdi, “Siz
baĢka ne istiyorsunuz?” diye…
Söyleyiniz, yan tesiri olmayan, hiçbir ilâç ya da bitki var mıdır? Ya
da yüzde yüz (%100) faydalı bir gıda gösterebilir misiniz?
Ġslâm Ve Kültürümüz, ölçüyü ilk baĢtan koymuĢtur, “Bir Ģeyin zararı
az ise faydalı, zararı fazla zararlıdır”, diye… Bu ölçüler, insanlar için de
geçerli değil mi?
Elbette geçerli… “Hatâsız insan olmaz.” sözü, en çok
bildiklerimizden değil mi, bu yüzden?
Sen onu bırak! Peygamber (SAV) Efendimiz‟i bile sevmeyenler vardı…
Sen bunlardan gâfil misin?
O hâlde BaĢbakan‟ı sevmeyenler de elbette olacaktır.
Ama BaĢbakan‟ı ve / veyâ CumhurbaĢkanı‟nı sevmeyenlerin oluĢu
kimseye, ona saygısızlık yapma, aleyhine ilerigeri konuĢma yetkisini vermez,
veremez! Bu saygısızlık doğrudan Türk Milletine yapılmıĢ olur, çünkü...
Örneğin, sesinin sertliğini, hiç gülmediğini ve benzer herzeleri
geveleyip geveleyip ortaya dökmek, en azından ayıp değil mi?
Onun sesi sert ise, senin de konuĢmaların çirkin, örneğin? Yâni her
insanın bir noksan tarafı vardır. Onun için, Bizim Kültürümüz‟de, bir
insanın noksan taraflarına, hatâlarına değil; fayda ve yaralı taraflarına
bakılır.
Neden, 20 yıla yakın bir süre içinde, Memleket‟e hizmetini;
Türkiye‟ye faydasının dokunup dokunmadığını; halkının refah seviyesini
yükseltip yükseltmediğini; Memleket‟in en ücrâ köĢelerine kadar, her türlü
hizmeti götürüp götürmediğini; Türkiye‟nin dünyâ ölçeğindeki îtibârını
geliĢtirip geliĢtirmediğini ve benzerlerini tartıĢ mıyorsun?
Ve yine sonuç olarak, Memleketimiz için, faydasının mı, yoksa
zararının mı daha fazla olduğunu gündeme getirmiyorsun da, Millet‟in en
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büyük ve saygın Meclisi‟nde, durmadan, mahalle aralarındaki seviyesiz
konuĢmaları aĢamayan, dedikodularla uğraĢıyorsun?
Çünkü BaĢbakan ve / veyâ CumhurbaĢkanı, bu alanlarda baĢarılı,
Millet ve Memleketimiz‟e faydalı da ondan, değil mi?
Zâten seni, onun bu baĢarılarından dolayı, aldatıp kıĢkırtmıyorlar mı?
Hadi hâinleri, Memleket düĢmanlarını, baĢkalarının bile bile maĢaları
olmuĢları, bir tarafa bırakalım… Ya senin gibi Müslümanım deyip de
akıllarını kullanmayanlara, ne demek gerekiyor?
Ġnsan olan, akıllarını baĢlarına almadan hep böyle, baĢkalarının
ağızlarına mı bakar? Demezler mi insana, önce kendine bir bak diye?
Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım:
“Herkes, meyveli ağacı taĢlar…” Bundan da mı haberin yok? Sen,
eğer iyi bir insan olduğun kanaatinde isen, bu söz ne demek, bilmiyor
musun?
ġimdi yine hâinleri, Memleket düĢmanlarını, bile bile baĢkalarının
maĢaları olmuĢları bir tarafa bırak… Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu
BaĢbakan ve / veyâ CumhurbaĢkanı kimmiĢ, bir kez daha bakalım?
- 2000‟li yıllarda yokedilmek istenen, ve Kemal DerviĢ (Bey) adında
bir yediemine teslim edilen Türkiye‟yi, BaĢbakan olarak, 15 seneyi aĢkın
süre içinde, yaklaĢık her alanda, 3‟e-3,5‟ğa katlayan ve halkının çoğunluğu
tarafından sevilen, bir BaĢbakan ve o üst düzey yönetici, bugün de olmuĢ
CumhurbaĢkanı…
- Gerek Ġslâmî açıdan, gerekse örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki
gibi, Kültürel açıdan, halkıyla bütünleĢmiĢ olan, bir BaĢbakan… Ve o üst
düzey yönetici, bugün de olmuĢ CumhurbaĢkanı…
- BaĢbakan iken, istese, hiç engeli olmadan, elde edebileceği en
yüksek dünyevî bir makam olan, CumhurbaĢkanlığı Adaylığı konusunda bile:
“CumhurbaĢkanı adayı olsam da, BaĢbakan olarak kalsam da bir
dönem ara versem de hizmete her yerde devam edeceğiz. CumhurbaĢkanlığı
adaylığı konusunda henüz kararımı vermedim.”
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“Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben Ģuna inanırım:
Bâki eserler fâniler üstünde olamaz. Bu meseleyi de değerlendireceğiz,
istiĢâre edeceğiz.”
“Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her karârımızda olduğu gibi
önce halk, sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o…”
diyebilen ve Memleketinin menfaatlerini, Ģahsî çıkarlarından, parti
memfaatlerinden üstün tutan, bir BaĢbakan… Ve o üst düzey yönetici, bugün
de olmuĢ CumhurbaĢkanı…
- Reisicumhurluk Makamı için, nefislerini okĢayan, niyet, söz ve
temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da görev ve ciddiyetlerinde, hemen
birer baĢkalaĢım hissedilen, „ne oldum delisi‟ misâli, özellikle bâzı yüksek
düzeyli yargı mensuplarının, birden bire, gerekirse, „kırk takla atacakları‟
intibâını vermelerine karĢı, o BaĢbakan o sırada, elini uzatsa, Reisicumhurluk
Makâmı‟nı elde edebileceğini bildiği hâlde:
“Nefsim doğrultusunda karar vermem! … Bâki eserler fâniler üstünde
olamaz. … ĠstiĢâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. …Halk ne derse, siz
ne derseniz o…” sözleri ile hizmeti birinci plânda tutarak, makam ve
ihtiĢamı, ikinci plâna aldığının iĢâretlerini veren, bir BaĢbakan ve / veyâ
CumhurbaĢkanı…
- BaĢbakan iken, gerek partisinde sâhip olduğu, bâzı
milletvekillerinin ve gerekse bâzı bakanlarının ikiyüzlü ya da dalgalı
tavırlarına, Vatan ve Milletimiz‟in selâmeti için, sabreden bir BaĢbakan ve /
veyâ CumhurbaĢkanı… Daha da sıralanabilir…
Türkiye, 15 seneyi aĢkın süre içinde, yaklaĢık her alanda, 3‟e-3,5‟ğa
katlandığına göre, bu katlanma çevrecilikte ne kadardır?
AĢağıdaki resme bir bakınız! Resmin alt ve üst görünümlerini
inceleyiniz! Iki görünümü karĢılaĢtırarak hesaplayabilirsiniz bunu, belki
meraklıysanız… Bu iki gerçeği gördükten sonra, kin, kibir ve hasetçilerde,
belki bir utanma duygusu uyanır, herhâlde, değil mi?
Elbette ki, vicdan denen, birazcık bir kırıntıları varsa…
ġimdi, birçok kötü sıfatların yakıĢtırıldığı, özellikle de fotojenik
olmayan yüz hatlarının kibirliliğe yorumlanmak istendiği, böyle bir

Haber10, Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer‟den çok çektim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/490924/#.U07z4lxrPmQ, En Son EriĢim Târihi: 17.04.2014.
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BaĢbakan‟a ve / veyâ CumhurbaĢkanı‟na, bu çirkinlikleri yakıĢtıranların, asıl
bilgisizlikleri ve Türkçe kavram ve terimlerin câhillikleri içinde kıvranmaları
nedeniyle, „elifi mertek sanan câhillik ve cibilliyetleri içinde, örneğin izzet
denen, o üstün hasleti, kibir zannetmelerinden dolayı, o eski BaĢbakan‟ın ve /
veyâ Ģimdiki CumhurbaĢkanımız‟ın Ģahsı ve Milletimiz‟in geleceği adına,
büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatini taĢıyorum. Yanılıyorsam, siz de bir
Ģeyler, söyleyerek, beni uyarınız! Ama bir Ģey söyleyemezsiniz!
Çünkü görevim gereği olarak gerçekleri dile getiriyorum da, ondan…
Çünkü gerçekler öldürücüdür. Bu netliklere alçaklar, nankörler, hâinler
dayanamaz da ondan… Söylediğim bu gerçekler, en az, Ġstanbul‟un çevre
konusuna iliĢkin, yukarıda görülen, resmin alt ve üst kısmındaki fark kadar
nettir de, ondan…

Üste Yeni Türkiye‟deki, altta ise Eski Türkiye‟deki Ġstanbul Boğazı‟nın temizliği
Çevrecilik‟te bir hizmet kıstası olarak görülüyor…
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Bu hizmet farkı ne zamâna kadar sürer?
Bu hizmet farkının, Altın Ġslâmî Ve Kültürel çizgiden sapana kadar
süreceğine inanıyorum… Allah (CC) bozmasın, saptırmasın!
O eski BaĢban‟a ve /veyâ Ģimdiki CumhurbaĢkanımız‟a iliĢkin olarak,
yukarıda bahsedildiği gibi, sayılıp dökülen kötü sıfatlar, son birkaç yıl içinde,
Yurdumuz‟da meydana gelen, çılgınca denecek kadar, „Hükümeti Devirme
Entrikaları‟ veyâ Zeytin Dalı operasyonları, onu tâkip eden aylardaki Ġsrail ve
ABD‟nin îtibarsızlaĢtırılmalarına iliĢkin entrikaları, içteki hâinlerin ve dıĢtaki
emperyalistlerin tutumları karĢısında, karınca karârınca, tarafımdan görülen,
ibretlik olaylardan bâzılarıdır.
Ha! Bu anlatılanlardan anlaĢılmasın ki, o eski BaĢbakan ve /veyâ
Ģimdiki CumhurbaĢkanı, hepten kusursuz, günahsız, hatâlar üstü… Elbette
öyle değil... Ġnsan olduğu için, her beĢer gibi, o da pîr-i pâk olmayabilir…
Bir insanın faydalarına bakılır… Faydaları, zararlarından fazla ise, o
insan desteklenir; az ise, hatâlarından kurtulması için, ilk önce duâ edilir,
meĢrû çâreler aranır; ama „yere batırılamaz‟…
Nitekim Taksim Gezi Parkı Olayları sırasında yazmıĢ olduğum bir
yazıda da, BaĢbakan‟ı bu kadar tanımamıĢ olmama rağmen, Memleket ve
Milletimiz‟in geleceği açısından, onun yıpratılmasının daha zararlı olduğunu
gördüğüm için o zaman da, yine gezicilerin yanlıĢ yaptıklarını dile getirmiĢ
bulunuyordum356.
Ġnsanları tanımak, zor iĢlerdendir.
Ġnsanların asıl niyet ve amaçlarını daha net olarak, onların bizzat
söylem, hâl, tutum ve davranıĢlarından çıkarmak daha isâbetli olmaktadır.
Yurdumuz‟da sayılarının bir milyonu aĢtığı söylenen, hâinlerin, iç ve dıĢ
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı
Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2014.
356
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düĢmanlarla birlikte, sergiledikleri hâinliklerin ve düĢmanlıkların artıĢı
oranında, daha da görünür hâle gelen, o eski BaĢbakan‟ın ve /veyâ Ģimdiki
CumhurbaĢkanı‟nın söylem, hâl, tutum ve davranıĢları, kendisini, görüldüğü
gibi, bu süre içinde, Milletimize daha da iyi tantmıĢ bulunmaktadır.
Asîl Milletimize kendini tanıtan, elbette ki yalnızca, o eski BaĢbakan
ve /veyâ Ģimdiki CumhurbaĢkanı değil… O eski BaĢbakan ve /veyâ Ģimdiki
CumhurbaĢkanı‟nın, icrâ ettiği, sanki bir kimyâsal katalizör görevi sâyesinde
içteki hâinler, Batılı ve Emeni sevicileri, Batılılar için yanıp tutuĢan onların
içimizdeki taĢeronları da, Asîl Milletimize hâlâ, çok güzel bir Ģekilde,
kendilerini tanıtmaya devam ediyorlar… Öyle ki, eski tâbirdeki HAK-Bâtıl
mücâdelesinde, Hak‟kın ve / veyâ hakkın temsilciliğini, görünürde sanki,
CumhurbaĢkanı; bâtılın temsilciliğini ise, meselâ Memleketimizde „çarkçı‟
tâbir edilen, bir zat ile onun iĢbirliğinde bulunduğu, PKK ve Ermeni sevici
ikiyüzlü olanlar oluĢturuyor / oluĢturmaktadır.
Daha fazla söze gerek yok…
Bu gerçek durumlar karĢısında, Türkiye Cumhûriyeti‟nin o eski
BaĢbakan‟ına ve / veyâ Ģimdiki CumhurbaĢkanı‟na dil uzatıp, yaptıkları ağza
alınmayacak hakâretler, aslında onun nezdinde, Türk Milleti‟ne yöneltmiĢ
bulunmaktadırlar. Müslüman bir Türk‟ün bu ahlâkî düzeye alçalamayacağı,
târihen sâbit olduğu için, gerçekten hiç tereddüt etmeden, “Sâhi, siz kimsiniz?
diye sormak gerekiyor.
Verecekleri tatmin edici bir cevaplarının hiç olmadığı, zâten, bu yalpa
ve densizliklerinden bilindiği için, artık son olarak, onlara bir iĢ düĢüyor. O
da Ģudur:
BaĢlarını ellerinin arasına aldıktan sonra, derin bir düĢünceye dalıp,
(eğer varsa) vicdanlarıyla hesaplaĢarak:
„Ben gerçekten bu Millet‟e ve Türkiye Cumhûriyeti‟ne âit miyim,
yoksa değil miyim?‟ sorusunu cevaplandırmaya çalıĢarak âidiyetlerini
güzelce tespir edip bu Millete açıklamak…357“
„Ben müslümanım‟ dedikleri hâlde yalpalayarak yanlıĢ bir yol tutmuĢ
olanları, henüz bilmem ama Ġnönü Zihniyeti‟nin bugünkü temsilcilerinde,
sorgulamayı yapacak akıl ve vicdanın, ne yazık ki, zerre kadar da olsa bile,

357
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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bir izinin kalmadığını, Ģu üç beĢ sene içindeki inceleme ve müĢâhadelerime
dayanarak söyleyebilirim.
Altın Ġslâm Ve Kültütümüzde esas olan, îtikat, ölçü, kural ve
istikâmettir… Dolayısıyla, kiĢileri yüceltmek, kiĢilere bel bağlamak
mü‟minlere uygun düĢmez. Ancak Millet ve Memlekete hizmet edenleri ve
onların kiĢiliklerindeki üstün vasıfları dile getirip yapacakları hizmetleri,
Millet ve Memleketimiz‟in selâmeti için, gelecek nesillere örnek göstermeyi;
uyarmak, dikkatli davranmaya yöneltmek için de, kötülüğe önderlik edenleri
de ayrıca, birer ibretlik olarak, insanlarımıza ve gençlerimize anlatmanın
vazgeçilemez bir görev olduğunu da eklemek gerekiyor…
Bir takım devletlerin insanlarının bâzılarından duyduğum, “Bizim de
Erdoğan gibi bir BaĢbakan‟ımız olsa…” dedikleri böyle bir BaĢbakan ve
veyâ CumhurbaĢkanı, Türk Milleti için bir nîmet, düĢman ve hâinler için
ise, bedbahtlık, periĢanlık, hayal kırıklığı ve ümitsizlik demektir.
Nankörlerin sonu hiç iç açıcı değil, bilesiniz!
Kaptan kim biliyor musunuz? Kaptan, akıllı davranarak, gemisini
kurtarandır… Ġçinde bulunduğumuz bu demler, bu fırsatlar bize, bir kere
daha verilmeyecektir / verilmeyebilir.
Gençliğimde Erbakan‟ın peĢinden gitmiĢtim. ġimdi ise bendeniz bir
partici değilim358. Siyâsî tavrımın ölçü ve referansları ise, mânevi
büyüğümüz, Kürt asıllı, Mevlânâ Halid-i Bağdadı Hazretleri‟nin
vasiyetleridir359. Buraya kadar, iyi söz ve davranıĢları, kötü söz ve
davranıĢları, bildiğim kadarıyla, açıklamaya çalıĢtım. BaĢta mü‟minleri ve
özellikle de, Allâhü Teâlâ‟nın seçerek göndermiĢ olduğu asîl Türk Milletini
seven, bir baĢka sâmîmi birine, bir kere daha, belki, rastlayamayacak
olabilirsiniz…
Gâfil olmayınız! E mi?

358
Temiz, M., ġükürler Olsun ki Bir Partici OlmamıĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġÜKÜRLER%20OLSUN%20KĠ%20BĠR%20PARTĠCĠ%20OLMAMIġIM.docx, Son
EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
359
Temiz, M., Mevlânâ Hâlid Hazretleri‟nin Vasiyetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEVLÂNÂ%20HÂLĠD%20HAZRETLERĠ‟NĠN%20VASĠYETLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MEVLÂNÂ%20HÂLĠD%20HAZRETLERĠ‟NĠN%20VASĠYETLERĠ.docx,En Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen
Cihat Rûhu Ve Zevki
Öz‟ler:
Reisicumhur
ve benzerlerinin
samîmi ve derinden olan
gayretlerini, objektif olarak, bir kere
daha gözlemlediğinizde, gerçek cihat rûhu ve zevkini,
bizzat daha yakından siz de duyacaksınız ya da göreceksiniz.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Îman edenler (yurtlarını, mallarını bırakıp)
hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, Allah‟ın rahmetini
umarlar-Bakara Sûresi, âyet 218”
“Ey îman edenler!
Din düĢmanlarının eziyetlerine sabredin!
Onlarla olan cihatta üstün gelmek için, sabır yarıĢı yapın!
Sınır boylarında kâfirlere karĢı cihat için nöbet bekleyin ve Allah‟tan
korkun ki, kurtuluĢa eresiniz- Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 200”
“Hakîki mü‟minler,
Allah yolunda cihat eder, kötülenip
kınanmaktan korkmaz-Mâide Sûresi, âyet 54”
“Mal ve canlarını fedâ ederek din
düĢmanlarıyla, Allah rızâsı için cihat eden
Müslümanlar, oturup, ibâdet edenlerden üstündür.
Hepsine de, Cenneti söz veriyorum-Nisâ Sûresi, âyet 95.”
“Mekke‟nin fethinden
önce malını veren ve cihat edene,
fetihten sonra malını dağıtan ve cihat edenden
daha büyük derece vardır. Allah, hepsine Cenneti vaat
etti-Hadid Sûresi, âyet 10
“Ey mü‟minler, Allah‟tan korkun!
O‟na, O‟nun rızâsına kavuĢmak için vesîle
arayın ve Allah yolunda cihat edin ki, kurtuluĢa eresiniz.”
Mâide Sûresi, âyet 35
“Îman edip de Allah yolunda hicret
ve cihat edenler ve bunları barındırıp yardım
edenler, iĢte gerçek mü‟min bunlardır0 Enfal Sûresi, âyet 74”
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“Hakîki mü‟minler Ģunlardır ki,
Allah ve Resulüne îman ettikten sonra,
îmanlarında Ģüpheye düĢmeyip Allah yolunda
malları ve canları ile cihat edenlerdir.”
Hucûrat Sûresi, âyet 15

“Allah‟a ve Resulüne îman eder, malınızla,
canınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz
ki bu sizin için çok hayırlıdır.”
Saf Sûresi, âyet 11
“Eğer babalarınız, oğullarınız,
kardeĢleriniz, hanımlarınız, aĢîretiniz
(hısım, akraba ve yakınlarınız) kazandığınız
mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticâret
ve meskenler, size Allah‟tan, Resûlünden ve Allah yolunda
cihat etmekten daha sevgili ise, Allah‟ın emri gelinceye kadar
bekleyin! Allah fâsıklar gürûhunu hidâyete erdirmez.”
Tevbe Sûresi, âyet 24
“Hafif ve ağırlıklı olarak
(Kuvvetli- zayıf, genç-yaĢlı, Zengin-fakir,
yaya-atlı, silâhlı-silâhsız hepiniz) savaĢa çıkın,
malınızla, canınızla Allah yolunda cihat edin! Ġyi bilin ki
bu sizin için daha hayırlıdır-Tevbe Sûresi, âyet 41”
“Allah yolunda hakkıyla cihat edin!”
Hac Sûresi, âyet 78

“Herkes, kendisi için cihat eder, faydası kendinedir.”
Ankebut Sûresi, âyet 6

GiriĢ
Cihat (Arapça‟da cihad yazılır) kelimesi, ceht (Arapça‟da cehd)
kelimesinden gelmektedir, çok anlamlıdır. Müslümanların câhilleĢtirildiği,

Cihad elimesi, „cehd‟ kelimesinden geliyor. DüĢman ile muharebe… Ġlim ve îmanla, sözle, fiile, mal ve
canla bütün kuvvetini sarf etmek… Allah (CC) yolunda muharebe… Din için çalıĢmak... Erkân-ı îmâniye ve esasât-ı
diniyeyi muhafaza ve îmanı takviye için cehd ve gayret etmek... ġerîat-ı Garrâ‟nın ah-kâmını muhafaza,
Kelimetullah‟ı i‟lâ, küfr-ü mutlakın ve küffarın (süfyan ve deccalın) fitnelerini def ile hâkimiyet-i Hak‟kı te‟min
eylemek… (Bu mücâhede, zamanımızda kılıçla değildir. Kılıçla olan cihad, din hükümlerinin câri olduğu dar-ı
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Ġslâm‟ın hâricinde yapılabilir. Bununla berâber bu mezkûr (adı geçen) maddî ve mânevî cihad, değiĢen Ģartlara
bağlıdır.)
Kur‟an‟ı Kerîm‟de 9. Sûre‟nin 24. âyetinin çok kısa bir meâli Ģöyledir:
“De ki, „Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeĢleriniz, zevceleriniz, akraba ve kabileniz, elinize
geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve hoĢunuza giden meskenleriniz, evleriniz size
Allah ve Resulü‟nden ve Allah yolunda cihaddan daha sevgili ise, artık Allahın emri (lâyık olduğunuz cezâsı ve
felâketi) gelinceye kadar bekleyin! Allah öyle fâsıklar gürûhunu hidâyete erdirmez.”
Cihada dâir pekçok âyet-i kerime ve hadis-i Ģerifler vardır. (Cihâd-ı diniye farzdır; bu zamanda muzaaf farz-ı
ayndır.) (Cihad, mertebe-i Ģehâdetin merdivenidir. Lemeât.)
Bütün ümmet için ve bilhassâ, Ġslâm ve Kur‟an hizmetinde fedakâr ve sebatkâr çalıĢan mücâhidler için dâima
tâzeliğini koruyan Tebük Seferi‟ndeki bir hâdiseyi ve bâzı kısımlarını aĢağıya aynen alıyoruz. Bu hâdisede, çok
çeĢitli ders ve ibretler vardır:
Konunun önemine dâir: Maddî ve mânevî cihadda, bir tekâsül ve ihmâlin bilhassa kendi Ģahsî hayâtına
temâyül gösterip özürsüz olarak cihaddan geri kalmakla, mücâhid cemaatin cihad ruhûna ve fedakârâne sebâtına
fütur getirmek ve kuvve-i mâneviyeyi kırmağa sebep olmak gibi büyük mes‟uliyetler bulunduğundan, cihad ruhûna
zararlı düĢen bu gibi fiil ve hareketler, cemaatça ve bilhassa ileri gelen kimseler tarafından takbih edilerek, bu tarz
hissiyatların inkiĢafına meydan vermemek… Hem ihlâs ile ve sâdece Allah rızâsı için çalıĢmanın Ģiddetli
imtihanlarından geçmekle azamî sadâkat dersini vermek gibi ehemmiyetli çok hikmetleri ihtivâ eder.
“...Resûlullah ile Müslümanlar, gazâ hazırlığıyla meĢgûl oldular. Ben de onlarla berâber yola hazırlanmak
için sabahleyin evden çıkıp dolaĢırdım. Hiçbir iĢ görmeden akĢamüzeri döner gelirdim. Ve kendi kendime,
“Hazırlanmağa kudretim, vaktim müsâittir.” derdim. Bu ihmâlcilik bende durmayıp devam etmiĢti.”
“Resûlullah gazâya gittikten sonra çarĢıya, pazara çıktığım ve halk arasında dolaĢtığım sıra beni en fazla
mahzun ve mükedder eden bir Ģey vardı. O da halk arasında (îmanı yerinde, vücûdu zinde kimse) görmemekliğim;
ancak ya nâsiyesine nifak damgası vurulmuĢ kimselerden bir kiĢi yâhut da mâlül olup da Allah Teâlâ‟nın mâzur
gördüğü bir mü‟min görürdüm.”
Sonra Resûlullah bir sabah Medine‟ye teĢrif buyurdu. Resûlullah bir seferden geldiğinde ilk iĢ olarak mescide
girmek ve orada iki rekât namaz kılmak, sonra halkın, „HoĢ geldiniz‟ temennîlerini kabul etmek için oturmak
îtiyâdında idi.”
“Bu defâ da bu âdetini yerine getirip mescidde oturunca Tebük Seferi‟ne gitmeyip arda kalanlar,
Resûlüllah‟a gelerek özür dilemeye ve yemin ile özürlerini te‟yid etmeğe baĢladılar. Bunlar seksen kadar er
kiĢiydiler. Resûlullah bunların hâllerine göre özürlerini ve biatlerini kabul ve onlar için istiğfar buyurdu. Ve bunların
iç yüzünü ve hakîkatını Allah Teâlâ‟ya havâle eyledi.”
“Bu arada ben de huzûra geldim. Ve Resûlüllah‟a selâm verince gazablı bir tebessümle gülümsedi. Sonra
bana, „gel‟ dedi. Ben de yürüyüp vardım, tâ önünde oturdum. Bana, „Seni nasıl bir mâni geri bıraktı? Sen Akabe‟de
arkana biat almıĢ değil mi idin?‟ buyurdu. Ben de Ģöyle cevap verdim: „Evet, vallâhi, Yâ Resûlüllah! Size nusret
etmeğe söz verdim. Vallâhi benim seferden tahallüfüm hakkında arzedecek hiç özrüm yoktur. Vallâhi, ben sizden
geri kaldığım zamanki kadar hiçbir vakit daha kuvvetli ve daha suhûletli değildim.‟”
“Bu mâruzâtım üzerine Resulüllah (SAV) „Hakîkaten bu, doğru söyledi. Ey Ka‟b! Haydi kalk; Allah hakkında
hükmedinceye kadar bekle!‟ buyurdu.”
“Resûlüllah, kendisinden seferde geri kalanlardan bizim iĢte Ģu üçümüzle konuĢmaktan Müslümanları
nehyetti. Halk da bizden çekindiler ve bize yüzlerini ekĢittiler. Hatâ bana Yeryüzü yabancılaĢtı, bu hakîdan benim
bildiğim toprak değildi. Bu hâl üzere elli gün kaldık.”
“Ġki arkadaĢım halktan çekildiler ve evlerinde oturup ağlamakla vakit geçirdiler. Fakat, ben onların daha
genci ve daha salâbetlisi idim. Bu cihetle ben evimden çıkardım. Ve mescide gidip Müslümanlarla berâber namazda
hazır bulunurdum. Ve sokaklarda, çarĢıda dolaĢırdım. Hâlbuki hiçbir kimse bana söz söylemezdi. Namazdan sonra
Resûlüllah‟ın meclisine varır ve kendine selâm verirdim. Ve içimden, „Acabâ Resûlüllah selamıma mukâbele ederek
dudaklarını oynattı mı, yoksa oynatmadı mı?‟ derdim. Sonra namazı Resûlüllah‟ın yakınında kılardım da gizlice
onu gözetlerdim. Namazıma yöneldiğim sıra o bana doğru dönerdi. Fakat ben onun tarafına bakınca da yüzünü
çevirirdi.”
“Nihâyet halkın cefâsından ıztırap çektiğim bu hâl uzayınca bir gün gittim. Tâ Ebû Katâde‟nin bahçe
duvarından aĢtım. Ebû Katâde, amcam oğlu ve halk arasında beni en çok seven bir zat idi. Vardım, ona selâm
verdim. Vallâhi selâmımı almadı. Ben, „Ey Ebû Katâde! Allah adına and vererek sana sorarım. Benim Allah‟ı ve
Resûlüllah‟ı sevdiğimi bilir misin?‟ dedim. Sustu, cevap vermedi. Tekrar and verdim. Allah aĢkına sordum. Yine
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bütün bilgilerin Batıdan devĢirildiği, Ģu son asırlarda „cihatı‟ bize, bizi Ġslâm
Ve Kültürümüz‟den soğutup, „cihatı‟ da yozlaĢtırma amacını da güderek,
yalnızca toprak kazanmak maksadıyla, düĢmanla savaĢ yapıp kan akıtmak
olarak, lanse edip öğretmiĢlerdir.

sükût etti. Üçüncü bir daha Allah adına and verdim. Bu defâ: “Allah ve Resulü daha iyi bilir!” dedi. Bunun üzerine
gözlerimden yaĢ boĢandı. Artık döndüm, duvardan aĢtım.”
“Kâ‟b bin Mâlik rivâyetine devam ederek der ki: Birgün Medîne çarĢısında gidiyordum. Medine‟ye zâhire
satmağa gelen ġam ahâlisinden nebeti bir fellâh, bir ekinci, „Ka‟b bin Malik‟i bulmağa bana kim delâlet eder?‟ diye
soruyordu. Bunun üzerine halk ona beni göstermeğe baĢladılar. Nihâyet nebeti kiĢi bana geldi. Ve Gassan
Melîki‟nden bir mektup verdi. Bakınca, (Emma ba‟dü)‟den sonra bu mektupta Ģöyle yazıldığını gördüm:”
“Haber aldığıma göre sâhibin (Peygamber), sana cefâ ve ezâ ediyormuĢ… Allah seni hakâret görecek ve
hakkın zâyi olacak bir mevkide tahkir ve tezlil için yaratmamıĢtır. Orada durma, bize gel! Sana Ģânına lâyık bir
sûrette hürmet ve ihsanda bulunuruz.‟
“Bu mektubu okuyunca, bu da öbürüsü gibi bir belâdır, dedim. Hemen bu sayfayı ocağa attım, ocakta yaktım.
Nihâyet bu elemli elli günden kırk günü geçtiğinde bir gün baktım ki, Resûlüllah‟ın gönderdiği bir zat, (Huzeyme
bin Sâbit) bana geliyor. Huzeyme gelip, bana, „Resûlüllah sana kadınından ayrılmanı emrediyor!‟ dedi. Ben de,
„Kadınımı boĢayacak mıyım, yoksa ne yapacağım?‟ dedim. O da, „Hayır, boĢama, yalnız ondan ayrı bulun, kadınına
yaklaĢma.‟ dedi.
“Resûlüllah, Huzeyme ile iki arkadaĢım Murar ile Hilâl‟e de bunun gibi emir göndermiĢti. Bu emir üzerine
kadınıma, „haydi ehline (baban âilesi yanına) git, Allah bu iĢ hakkında hükmedinceye kadar, onların yanında
bulun!‟ dedim.”
“Bundan sonra on gün daha durdum. Tâ ki Resûlüllah‟ın bizimle halkı görüĢmekten menettiği târihten
îtibâren elli günümüz dolmuĢtu. Vakta ki ellinci günün sabahında sabah namazını kıldım. Ve evlerimizden birinin
damı üzerinde bulunuyordum. Öyle bir hâlde bulunuyordum ki, Allah Telâla‟nın, Tevbe Sûresi‟nde zikrettiği
veçhile, hayâtım bana güçleĢmiĢti. Ve Yeryüzü bütün geniĢliği ile baĢıma dar gelmiĢti. ĠĢte bu sırada Sili Dağı
üzerinde en yüksek sesiyle, „Ey Ka‟b bin Mâlik, müjde!‟ diye olanca kuvvetiyle bağıran birisinin sesini iĢittim.”
“Hemen secdeye kapandım. Ve anladım ki darlık gitmiĢ, geniĢlik gelmiĢtir. Ve Resûlüllah sabah namazını
kıldığı zaman Allah‟ın bizim üzerimize tevbesini (nedâmetlerimizin kabulünü) ilân etmiĢtir de, halk bize
müjdelemeğe koĢmuĢtur.”
“ArkadaĢlarım tarafına da bir takım müjdeciler gitmiĢlerdi. Bana da bir kiĢi (Zübeyr bin Avvam) müjdelemek
üzere atını sürmüĢtü. Ve Eslem kabîlesinden bir müjdeci (Hamza bin Amr) da koĢup Sili Dağı‟nın üstüne çıkmıĢtı.
Bunun sesi attan sür‟atli idi. Sevimli sesini iĢittiğim bu müjdeci bana gelince üzerimdeki iki kat elbisemi hemen
çıkarıp müjdelik olarak ona giydirdim.”
“Vallâhi, o gün bundan baĢka elbisem yoktu. Ebû Katade‟den iğreti iki kat elbise alıp giydim. Hemen
Resûlüllah (SAV)‟e koĢtum. Ashab, beni takım takım karĢıladılar. Tevbemin kabulünü (günahtan beraatimi) tebrik
ediyorlar, „Allahın, tevbeni kabul buyurması sana kutlu olsun!‟ diyorlardı.”
“Nihâyet mescide girdim. Resûlüllah oturmuĢtu. Etrâfında ashab çevrelenmiĢti. Hemen Talha bin Ubeydullah
kalktı, koĢarak geldi, musafaha etti, elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallâhi muhacirlerden Talhadan baĢka kimse bana
ayağa kalkmadı. Talha‟nın bu lütfunu unutmam.”
Ka‟b der ki, Vaktaki Resûlüllah (SAV)‟e selâm verdim. Mübârek yüzü meserretten ĢimĢek çakar gibi Ģakır
bir hâlde bana: „Bir günün hayır ve saâdeti ile müjde sana Ey Ka‟b ki, annen doğurduğu günden beri yaĢadığın
günlerin en hayırlısı!‟ buyurdu. Ben, „Yâ Resûlullah! Bu tebĢir, tarafınızdan mı, yoksa Allah tarafından mı?‟ dedim.
Resûlullah, „Hayır, benim tarafımdan değil, doğrudan Allah tarafından!‟ buyurdu. Esâsen Resûl-ü Ekrem, tarafı
Ġlâhî‟den tesrir (sevindirme) buyurulduğu zaman mübârek yüzü parlardı, hattâ o, bir Ay parçasına benzerdi. Biz de
meserretli bir vahiy geldiğini onun bu sevimli simâsından anlardık.”
“Vaktaki Resûlüllah‟ın huzûrunda oturdum.”
“„Yâ Resûlüllah, Allah ve Resûlüllah‟ın rızâsı için hâlis sadaka olmak üzere malımdan sıyrılıp çıkmak ve
malımın hepsini fukaraya dağıtmak istiyorum. Bu istek, tevbemin kabûlü icâbındandır‟, dedim. Resûlullah (SAV),
“Hayır, malının bir kısmını kendine alıkoy. Bu senin için daha hayırlıdır!” buyurdu. Ben de “ġu Hayber‟deki
hissemi alıkorum” dedim.

379

Ama inceledikçe, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün cihat etmekten kastinin,
toprak kazanmak için, kesinlikle kan akıtmak olmadığını anladım.
Cihatın lügat anlamında da, doğrudan doğruya, kan akıtmak kavramı
yotur, „düĢman ile muharebe‟ anlamı vardır. Bu da, hayatta kalmak için,
mücâdele etmek anlamını taĢır / taĢımaktadır. Ġslâm Ve Kültürümüz
açısından önemli olan ise, her kelimede olduğu gibi, cihat kelimesinde de,
lügat anlamı değil, eskilerin, „istilâhta mânası‟ dedikleri, modern anlayıĢta
ise, bilimsel çalıĢmalarda da olduğu gibi, kelimenin kullanıldığı, alana iliĢkin
olan anlamıdır.
Nitekim bu bakımdan, Osmanlıca Lügat‟ta, cihatın lügat anlamları
olarak verilen, “Ġlim ve îmanla, sözle, fiille, mal ve canla bütün kuvvetini sarf
etmek. Allah (CC) yolunda muharebe... Din için çalıĢmak... Erkân-ı îmâniye
ve esasât-ı diniyeyi muhafaza ve îmanı takviye için ceht ve gayret etmek…
ġerîat-ı Garrâ‟nın ahkâmını muhafaza, Kelimetullah‟ı i‟lâ, küfr-ü mutlakın
ve küffârın (süfyan ve deccalın) fitnelerini def ile hâkimiyet-i Hakkı te‟min
eylemek...” mânaları dahî, kelimenin kullanıldığı alana iliĢkin anlamlarıdır.
Dikkat edilirse bu lügat anlamlarında bile, kan akıtıp toprak kazanmak
maksadıyla düĢmanla çarpıĢmak anlamı ile uyuĢan bir mânaya
rastlamıyoruz. Demek oluyor ki, Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, cihatın asıl maksat
ve esas amacının, yukarıdaki lügat anlamlarından da esinlendiği gibi,
Ġslâm‟ın ve Ġslâm esaslarının, Müslümanların îmanlarının kuvvetlendirilip
korunması ve mutlaka hayatta kalma mücâdelesi olduğu görülüyor.
Kısacası cihat, ġerîat-ı Garrâ„nın hak olan ahkâmının muhafazasını
sağlamak, günümüdeki lisanla ifâde edilirse, kâfirlerin, Müslümanlara ve
ülkelerine düĢmanca davranan, bütün emperyalist güçlerin, ortaya
çıkardıkları ya da çıkarmak istedikleri, bütün fitnelerini def etmektir.
Açıkça görüldüğü gibi cihat, Allah‟ın (CC) Dini‟nin hâkimiyetini,
tam anlamıyla, sağlamak için Müslümanların, gerektiğinde Allah (CC)
yolunda mal ve canla, bütün kuvvetlerini sarf ederek, muharebe ve mücâdele
etmesidir.




Parlak, beyaz, güzel, Ģa‟Ģaalı.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Ayrıca lügat anlamları arasında târif edilen, „Ġlim ve îmanla, sözle,
fiille, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek‟ ibâresinin Ġslâm Ve
Kültürümüz‟de, özel ve önemli bir yerinin olduğuna dikkat edilmelidir ki,
bugün biz Müslümanlar, bunun açınım ve uygulamasına, „emr-i bi‟lma‟ruf ve
nehy-i ani‟lmünker360„ diyoruz.
Asıl Cihat
Yukarıda, geniĢ olarak, târif edilen cihatın tanımının özü ve hayâttaki
gâyesi, örneğin Furkan Sûresi‟nin 25. âyetine dayandırılabilir. Bu âyetin:
“(Mademki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve
bununla (Kur‟ân ile) onlara karĢı olanca gücünle büyük bir savaĢ ver!”
anlamı için, Ömer Nasuhi Bilmen, kendi Kur‟an Meali‟nde:
“Artık sen, kâfirlere îtaat etme ve onlara karĢı bununla büyük bir
cihat ile mücâhedede (cihatta) bulun.”, demektedir.
Aynı âyet için, bir baĢka Kur‟an Meali‟nde ise:
“Öyleyse kâfirlere îtaat etme ve onlara karĢı Kur‟an‟la büyük bir
cihat ver.” denmektedir.
Kur‟an‟la cihat etmek, elbette ki, Kur‟an‟ın, bir silâh olarak,
kullanılması demek değildir. Bu tâbirden maksat, kâfirlerle mücâdelenin ya
da mücâhedede (cihatta) bulunmanın, Kur‟an hükümlerine uygun bir Ģekilde,
yapılması gerektiğidir. BaĢka bir ifâdeyle cihat, bir Müslümanın dinini
yaĢamak için, her zaman ve her yerde, kulluğunun gerektirdiği Ģeyleri
yapmasının adıdır. DüĢmanla yapılacak olan savaĢ, her zaman
karĢılaĢılabilecek bir olay değildir. Yapıldığında da bu savaĢın amacı, kan
döküp insan öldürmek değil, en azından Memleket‟in ve Millet‟in müdâfaası,
toprakların düĢmanlara karĢı korunması, hayatta kalma çabasıdır.
Peygamber (SAV), insan öldürmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiği
360
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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için, hiçbir savaĢta, ilk saldıyı kendisi yapmamıĢtır. Bütün savaĢlardaki ilk
teĢebbüsü, can kaybı olmaması yönündeki gayretleridir.
Peygamberimiz (SAV)‟in Katıldığı SavaĢlarda Ölenlerin Sayısı
On senelik Medine döneminde, yirmiden fazla savaĢa katılan,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, yaklaĢık olarak senede iki kez savaĢa
çıkmıĢtır. Vefâtı sırasında Arap yarımadası, tamâmen Ġslâm Devleti‟nin
hâkimiyeti altına alınmıĢtır. Bu savaĢlarda, düĢman tarafında, ölen ve telef
olan insanların sayısı, yaklaĢık olarak 250; Müslümanlardan Ģehit olanların
sayısı da yaklaĢık 150 civârındadır. Daha açıkçası, Peygamberimiz (S AV)
Efendimiz‟in katıldığı bütün savaĢlarda, iki taraftan ölenlerin toplam sayısı,
500‟ü bulmamaktadır.
Demek oluyor ki, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, hiçbir yerde ve
hiçbir zaman, kan dökmek ve insanları imhâ etmek için savaĢmamıĢtır.
O‟nun savaĢlarında sivil halkın canına ve malına hiç dokunulmamıĢtır.
Peygamberimiz (SAV) savaĢlarda, sivil insanlara, kadın, çocuk ve yaĢlılara,
din adamlarına, hayvanlara kölelere, iĢçilere, yeĢilliklere, hayvanlara ve
silâhsız insanlara dokunulmasını hep yasaklamıĢtır361.
Günümüzde Yapılan Cihat Türleri
Cihatın en genel târifi, Müslümanların hayatta kalma mücâdele ve
mücâhedesini (cihatını), Kur‟an hükümlerine göre sürdürmektir.
Günümüzde bir Müslüman açısından cihat, bireysel (özel) cihat ve
genel cihat olmak üzere, ikiye ayrılabilir. Özel cihat, kiĢinin Ġslâm‟ı yaĢaması
için, sürdürdüğü mücâdelenin adıdır. Bu da, kendine has ibâdetleri, âilesine
karĢı, çevresine karĢı ve milletine karĢı görevleri sırasında yaptığı, gayret ve
faaliyetlerden ibârettir.
Bir kiĢinin Ġslâm‟ı yaĢaması için yaptığı cihat, aslında, Ġslâm‟ı
yaĢaması için, yaptığı özel kulluk görevleridir. Benzer Ģekilde, âilesi için
yaptığı cihat, âilesini geçindirmek için, her türlü görevlerini yerine
Armağan, M., Efendimiz‟in (S.A.S.) Katıldığı SavaĢlarda Sivillerin Korunması,Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/efendimiz-in-s-a-s--katildigi-savaslarda-sivillerin-korunmasi, En Son
EriĢim Târihi: 19.05.2015.
361
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getirmesidir. Kezâ çevresine ve milletine karĢı görevleri sırasında yaptığı
cihat da, yine o kiĢinin, çevresine ve milletine karĢı, gerekli görevlerini yerine
getirmesidir.
Bunların dıĢında, her Müslümanın, ayrıca, kendi çapında yapmak
zorunda olduğu, bir cihat faaliyeti daha vardır ki, bunun özel adı, “emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” olarak geçer / geçmektedir. Bunun
anlaĢılabilir bir açıklaması, iyiliği tavsiye, kötülükten sakındırma Ģeklinde
olabilir.
Bu cihat Ģekli, herkes tarafından, karınca kararınca, yapılması
gereken görevler arasında bulunmaktadır. Detayı sayfa sonundaki ilgili
yazıda açıklanmıĢtır. Bu görevi ihmal eden toplumlar, her an genel
felâketlere mâruz kalabilirler362. Önemi, bu özelliğinden kaynaklanmaktadır.
“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle
önlemeye çalıĢınız! Ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” meĢhur
Tirmizî hadisini363 bilmeyen yoktur. Bu hadisin uygulama konusundaki ilmî
yorumu Ģudur:
El ile düzeltmek görevi, vazîfeli insanların, yâni devletin ve
emniyetin görevi; dil ile düzeltmek görevi, âlim, bilim ve yetkili yazarların
görevidir. Kalben buğz etmek ise diğer halkımızın görevidir. Buradaki buğz
etmenin anlamı Ģudur:
Bir insan hayatı boyunca, müdâhale edemeyeceği, kötülüklerle karĢı
karĢıya gelebilir. Dolayısıyla onun, karĢılaĢtığı bir kötülüğü düzeltmeye
imkânı olmayabilir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında, o insanın kötülüğe
karĢı, kalben rahatsızlık duyması onu, o kötülüğü önlememe mes‟ûliyetinden
kurtarmıĢ olur.
GeçmiĢte Halkımıza Yansıtılan Bozuk Cihat AnlayıĢı
Halkımızı, yanlıĢ, gerçekdıĢı ve tahrif edilmiĢ bilgilerle yönlendirerek,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü yozlaĢtırmak ve insanlarımızı Gerçek Ġslâm Ve Öz
362
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com
363
Tirmizî, Fiten, 11; Ġbnu Mace, Fiten, 20.
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Kültürümüz‟den soğutmakµ için, cihat kavramı da, özellikle dıĢta Batılı
müsteĢrikler ve içte ise Ġnönü Zihniyeti tarafından, bilinçli olarak kasten ve
maksatlı bir Ģekilde, lügat anlamlarında bile olmayan, „kan akıtıp topak
kazanmak maksadıyla düĢmanla çarpıĢmak‟ diye, lanse edilmiĢtir.
Hâlbuki Ģu incelemeden de anlaĢıldığı gibi, cihatın asıl maksat ve esas
amacı, lügat anlamlarından da esinlendiği üzere, Müslümanların îmanlarının,
Ġslâm esasları doğrultusunda, kuvvetlendirilip korunması ve hayatta kalma
mücâdelesidir. SavaĢ, Ġstiklâl SavaĢı‟nda olduğu gibi, ancak Vatan ve
Milletin savunulması söz konusu olduğunda, cihat kavramı içine girmektedir.
Günümüzde daha çok, psikolojik algı operasyonları, âdetâ bir savaĢ
hâlini almıĢ bulunuyor. Bu nedenle bu konularda, kalemle mücâdele ve
mücâhede (cihat) ön saflara geçmiĢtir. Bu satırların yazarı olarak Orta
Öğretim ve Üniversitedeki, bilimsel çalıĢmalarıma yâni tahsilime fazladan ek
olarak, 1970‟li yıllardan beri, Ġslâmî Ve Kültürel konulardaki
incelemelerimden meydana gelen birikimimi, emekli olduktan sonra,
yukarıdaki hadîsin ıĢığı altında değerlendirmeyi, zorunlu bir görev olarak
düĢünmüĢ bulunmaktayım.
Dolayısıyla değerlendirmelerimi WEB sayfamda, en azından
özellikle, geçmiĢte yaĢamıĢ olduğum, bilgisiz ve câhilik dönemlerime benzer
durumlar içindeki, tahsilli kültür câhili kardeĢlerimizle paylaĢma huzûruna
kavuĢmuĢ bulunuyorum.
Ġnsanların, daha da özel olarak, Müslümanların huzur ve saadeti için,
sarfedilen her bir ceht ve gayret, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün her bir insana,
daha da özel olarak, her bir Müslümana verdiği değerden
kaynaklanmaktadır. Ġnsanlık ve / veyâ Ġslâm ve Müslümanlık adına, her bir
Müslüman mü‟minin hayâtındaki bütün güzel iĢleri baĢarması için gösterilen,
bu ceht ve gayretlerin ürünleri olan, güzel iĢlerin verdiği sevinç, çoĢku ve
zevkler, temelde ve özde Ģüphesiz, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel
kavramlarından olan, cihat ruhûnun sevinç ve zevkleridir.
Benim gibilerin kalemle yâni fikirle yapmaya çalıĢtığı, böyle bireysel
cihatlar yanında, günümüzde idârecilerimiz tarafından yapılan, en büyük
cihatları ise, yukarıdaki, meĢhur Tirmizî hadisinin “…Bir kötülük
µ
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gördüğünüz zaman elinizle…” kısmına iliĢkin olarak baĢta Reisicumhurumuz
Tayyip Erdoğan ve BaĢbakanımız, ardından da, ilgili devlet kuruluĢlarındaki
inançlı yöneticiler, her yeri geldiğinde, yapmaktadırlar.
CumhurbaĢkanımız‟ın Cihat Rûhu Ve Zevki
Her ne kadar, cihatın ve Müslümanlığın ne olduğunu bilmeyenler ya
da bildikleri hâlde, Ġslâm KarĢıtlığı yapanµ Ġnönü364 Zihniyeti‟ndeki
kimseler365 ve benzerleri366, Reisicumhurumuz ve BaĢbakan gibi, Ġslâm‟a
samîmi olarak inanmıĢ idârecilerimizin bu davranıĢlarını, din istismarı gibi,
göstermeye çalıĢsalar bile367, aslında onlar bu hâlleriyle, boĢuna kürek
çekiyorar.
Ġslâmî Ve Kültürel açıdan, samîmi olarak Ġslâm‟a inanmayı ve de
inanmamayı temel olarak aldığımızda, târihsel, bilimsel olarak da, her
zaman, her yerde görülür ki, Reisicumhurumuz‟un ve benzerlerinin bu
gayretleri, gerçek cihat gayretlerinden baĢka bir Ģey değildir. Çünkü davranıĢ
ve gayretleri, istismarcılık ve ikiyüzlülükten ayıran, en önemli faktörler,
ruhlarda mevcut olan, îman ve gayrelerdeki samîmiyettir.
ĠnanmıĢ insanların hertürlü yaptıkları çalıĢmalarında gözlemlenen, tâ
varlıklarının derinliklerinden gelen, yorgunluklarını sıfıra indirgeyen, bu
çalıĢma ve gayret, istek ve azimlerinin, Ġslâmî îmandan beslenen, birer cihat
heyecan ve zevkinden baĢka bir Ģey olmadığı, dıĢarıdan gözlenen her
hâllerinden hemen sezilmektedir.
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Tıpkı bunun gibi, Ġslâm‟la, îmanla, millî âidiyetle hiç ilgileri
olmayanların sergeledikleri, istismarcı ve ikiyüzlü davranıĢları da, yine
dıĢarıdan gözlenen, her türlü hâllerinden hemen anlaĢılabilmektedir.
Sonuç olarak, bu bilgilerden sonra, Reisicumhur ve benzerlerinin,
samîmi ve derinden olan, gayretlerini, objektif olarak, bir kere daha
gözlemlediğinizde, gerçek cihat rûhu ve zevkini, bizzat daha yakından siz de
duyacaksınız ya da göreceksiniz.
Sonuç368
Cihat, var gücüyle çalıĢmak, çabalamak demektir. Bu, geniĢ bir
kavramdır; içinde silahlı mücâdeleyi, savaĢı da içerir ama yalnızca savaĢ
anlamına gelmez, elbette... Nitekim Kur‟an‟da, savaĢ anlamına gelen, kelime
„kıtâl / mukâtele‟dir. Dolayısıyla, cihat‟ın sâdece savaĢ anlamına
gelmediğinin en büyük delîli olarak, “Öyleyse kâfirlere îtaat etme ve onlara
karĢı Kur‟an‟la büyük bir cihat ver” mealindeki Furkan Sûresi‟nin 52. âyeti
alınabilir.
Hâl böyle olunca, Kur‟an ile cihat etmek, Kur‟an‟ı silah olarak
kullanmak değildir, tabiatıyla... Buradan anlaĢılan husus, kâfirlerle
mücâdelenin, Kur‟an‟la ve Kur‟an‟a uygun bir Ģekilde, yapılması
gerektiğidir, elbette! Bu mücâdele metodunun içinde, Abdurrahman bin Ka‟b
bin Malik tarafından nakledilen:
“Mü‟min kılıcı ve diliyle cihat eder! Nefsim elinde olan Allah‟a yemin
ederim ki, Ģâirler savaĢı metheden, mücâhidleri savaĢa teĢvik eden, onları
cesâretlendiren, coĢturan ve Ģiirleriyle sanki düĢmanları ok yağmuruna tutan
kiĢilerdir!” hadis de dikkate alındığında, günümüzde söz ve yazı ile yapılan
mücâdelenin her bir türü de cihat sayılır. Hattâ cihat eden mü‟min ve
askerleri coĢturmak için, Ģiir gibi her türlü unsurlar da bunun içindedir.
Meselâ bizim millî marĢımız olan Ġstiklâl MarĢı ve Mehter MarĢımız bunun
en güzel örneklerinden biridir.
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Sanatçılar, Afrin sın ırında ki bir tepeden “Sanatçı ve Mehmetçik el ele” diy e bağırdı

Sanâtçılar, Afrin sınırındaki bir tepeden „Sanâtçı ve Mehmetçik el ele‟ diye
bağırmıĢlardır…369
Sanatçılar, Afrin sın ırında ki bir tepeden “Sanatçı ve Mehmetçik el ele” diy e bağırdı

370

Sanâtçıların, Zeytindalı Operasyonu‟na katılan askerlerimizi-Mehmetçiği
kutlarlarken…
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CumhurbaĢkanı, Genelkurmay BaĢkanı, bâzı bakanlar ve Sanâtçıların, Zeytindalı
Operasyonu‟na katılan askerlerimizi-Mehmetçiği cephede
kutlarlarken…

Sonuç olarak gerçekten cihat emek, bir Müslümanın dini adına, her
zaman ve her yerde, gereken Ģeyleri yapmasının adıdır. DüĢmanla yapılacak
olan savaĢ, her zaman karĢılaĢılabilecek bir olay değildir. Fakat Müslüman,
sürekli olarak, mücâdele hâlindedir.
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Nitekim CumhurbaĢkanımız, Zeytin Dalı Harekâtı‟na destek için,
Hatay‟a gelen sanâtçı ve sporculardan oluĢan heyetle birlikte, Reyhanlı
ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu‟na da bir ziyâret gerçekleĢtirmiĢti.

CumhurbaĢkanı, Genelkurmay BaĢkanı, bâzı bakanlar ve Sanâtçıların, Zeytindalı
Operasyonu‟na katılan askerlerimizi-Mehmetçiği cephede
kutlarlarken…

CumhurbaĢkanı, Genelkurmay BaĢkanı, bâzı bakanlar ve Sanâtçıların, Zeytindalı
Operasyonu‟na katılan askerlerimizi-Mehmetçiği cephede
kutlarlarken…
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CumhurbaĢkanı, Genelkurmay BaĢkanı, bâzı bakanlar ve Sanâtçıların, Zeytindalı
Operasyonu‟na katılan askerlerimizi-Mehmetçiği cephede
kutlarlarken…
Her bir resim taĢan cihat rûhundan bir kesiti gösteriyor…

Yâni CumhurbaĢkanımız, Zeytin Dalı Operasyonu münâsebetiyle,
sanâtçıları toplayarak, askerlerimizin morallerini tâzeleyip yüksek tutmak
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için, 2018 yılının Nisan baĢlarında, Türk askerlerini sınırda ziyâret etmiĢ,
onlara moral gücü aĢılamıĢtı. Bu da onun hakkı temsil görevlerindendi,
elbette ki! Hakkın temsil edilmesinin karĢısında, bâtılı temsil eden, zat ve
zatlar da elbette boĢ durmayacaklardı… Durmadılar da zâten! ġimdi Bâtıl
cephesi, „ne yaptı?‟ diyeceksiniz, öyle mi!
Onlar da hemen bâtıl olan görevlerini ânında yapmıĢlardı371. Yapılan
Zeytin Dalı Operasyonu münâsebetiyle, büyük baĢarı kazanan, Türk
Ordusu‟nun sınır boyundaki er ve askerlerine, hak cephesinin savunucuları
olarak, moral ziyâreti yapan, inançlı ve vatansever sanâtçıların her biriyle
birlikte, târihte ilk kez, Mü‟min olan, Müslüman bir CumhurbaĢkanına da,
bâtılın yurdumuzdaki baĢ temsilcisi olarak, „rezil‟ deme cüretini gösterecek
birisinin, daha hemen o zaman kendini, Halkımız nazârında derhal tescil
etmesi gerekiyordu372, tabiatıyla…
Hak-bâtıl mücâdelesinin bilimsel olarak tezâhür etmesi ve herkes
tarafından somut olarak algılanması için, ilmin maddî cephesi olan, bilimin
kolayca algılanabilmesi de, bu durum da gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır,
biliyorsunuz.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız‟ın
Hasletleri
Öz‟ler:
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık,
biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme
ile imtihan edeceğiz.Müjdele o sabredenleri!”
Bakara Sûresi, âyet 155
“Onlar, ona mihraplar, timsaller
(heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit
kazanlardan her ne isterse yaparlardı. ÇalıĢın ey Davud
hânedânı, Ģükür için çalıĢın! Ama kullarım içinde Ģükreden azdır.”
Sebe Sûresi, âyet 13
371
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“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz, elbette size
nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azâbım çok Ģiddetlidir- Ġbrâhim Sûresi, âyet 7”
„De ki, “Eğer Allah‟ı seviyorsanız
bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.
Çünkü Allah çok bağıĢlayandır, çok merhâmet edendir.”„
Âli Ġmran Sûresi, âyet 31
“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiĢizdir.
Elbette Allah, doğruları
ortaya çıkaracak, yalancıları da
mutlaka ortaya koyacaktır.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3
“Andolsun ki, „Allah,
kesinlikle Meryem oğlu Mesîh‟tir‟
diyenler, kâfir olmuĢlardır. Hâlbuki Mesîh,
„Ey Ġsrâiloğulları! Rab‟bim ve Rab‟biniz olan Allah‟a
kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah‟a ortak koĢarsa Muhakkak
Allah ona Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateĢtir ve zâlimler
için yardımcılar yoktur‟ demiĢti.”
Mâide Sûresi, âyet 72

GiriĢ
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri sayılıp dökülemeyecek kadar çoktur.
Bununla birlikte Allâhü Teâlâ‟nın büyük lütuf ve nîmetlerini kabaca 4 ana
konuda özetlemek mümkündür:
Allâhü Teâlâ, trilyonlarca nesil arasından, bizi tercih ederek
Dünyâ‟ya getirmiĢtir. DüĢününüz bir kere! Her birimizin ana rahmine intikâli
sırasında, bizim döllenme hücre ve yumurtalarımızdan baĢka, o anda sırada
bekleyen, milyonlarcasının fırsat beklediklerini bir düĢününüz! ĠĢte o anda
Allâhü Teâlâ‟nın, o milyonlarcasının arasından, bizi tercih ediĢini siz, bir
tesâdüfe mi bağlıyorsunuz?
Eğer öyleyse yanılıyorsunuz! Çünkü Allah‟ın (CC) tesâdüfe bağlı
hiçbir iĢi yoktur. O‟nun her bir iĢinin ve yaratmasının bir hikmeti vardır.
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Allâhü Teâlâ‟nın Nîmetleri
Evet, Allâhü Teâlâ‟nın yaratmasında, tesâdüf diye, bir Ģey, aslâ
olamaz! Çünkü insan gibi Ģerefli bir varlığı tesadüflere bağlamak da, ayrıca
baĢka bir aptallık olur… Bu bir…
Allâhü Teâlâ‟nın, trilyonlarca nesil arasından, bizi tercih etmesi, bize
verdiği üstün bir değerdir ve bu bir Ģükür (teĢekkür) gerektirir. Bu iki…
Allâhü Teâlâ, bizleri Müslüman birer anne ve babadan halk ederek,
her birimizi îmanlı olarak yaratmıĢtır. Bu lütuf, bir Ģükür (teĢekkür) istemez
mi? Müslüman olmayan anne ve babadan olan Müslümanlara, baĢka bir
lütufla, îman nasip etmesi de, yine ayrıca Ģükür (teĢekkürü) gerektirmektedir.
Bu üç…
Görüyorsunuz, Ģu anda bu Cennet Vatan‟da, CennetteymiĢ gibi,
çeĢitli ihsanlara gark olmuĢ durumdayız… Eğer bunu idrak edemiyorsanız,
geçmiĢte yoksulluk, sefâlet ve sıkıntı içinde büyüyenlerin hayatlarını
okuyarak, bugünkü rahatlık ve bolluk içindeki durumunuzu tespit edebilir,
günümüzdeki ihsanları görebilirsiniz373.
ġahsen bendeniz, Ģimdiki nîmet ve lütufları, geçmiĢteki durumlarımı
düĢünerek, Ģu anda karĢılaĢmıĢ olduğum lutufları ancak idrak edebiliyorum.
Bu dört…
Allâhü Teâlâ her birimizi, peygamberlerin büyüklerinden olan, Hz.
Muhammed Mustafa (SAV)‟in bir ümmeti yapmıĢtır. Hz. Îsâ (AS)‟ın bile
Peygamberimizin ümmeti olmak istemiĢtir. Böyle Ģerefli bir Peygamber‟in
ümmeti olmak, bir Ģükrü ya da teĢekkürü hak etmiyor mu? Bu beĢ…
ġimdiye kadar bunları kaç kiĢimiz düĢünüverdi?
Vicdanlardaki Kaynamalar Ve „Dumura‟ Uğrayan Akıllar
En güzeli, Reisicumhurumuz Tayip Erdoğan gibi, Evren
Okyanusu‟nda yüzerek yoluna devam eden, YeniTürkiye Gemisi‟nin su
almamasını ve batmamasını isteyip, bu uğurda, gayret sarf etmektir!
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ġimdi güncel birkaç örnek verelim:
Her ne nîmete ya da sıkıntıya uğruyorsak bunu, Ģu partiden, bu
partiden ya da Ģu Ģahıstan, bu Ģahıstan bilmek câhilliktir. Allâhü Teâlâ
dilemeden olmayacağına göre, her Ģeyi Allah‟tan (CC) bilmek Ġslâm‟ın
esâsıdır. ġu parti-bu parti ya da Ģu Ģahıs-bu Ģahıs, ancak birer sebep veyâ
vâsıta olabilir, o kadar... ġahıslar ancak, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmetteki ölçüleri kullanmakla yâni hak sayfasından ayrılmamakla
yükümlüdürler.
ġu parti-bu parti ya da Ģu Ģahıs-bu Ģahıs, birer sebep veyâ vâsıtadır.
Ama bir Müslüman, Allah‟a (CC) karĢı Ģükrünü ya da kulluğunu, bunların
çalıĢmalarından ortaya çıkan, nîmetlere bakarak, yapar. Bu Ģükür ve
teĢekkürler de, hak ölçülere dâhildirler. ġimdi Ģu soru sorulabilir:
GeçmiĢ hükümetler de, Adâlet Ve Kalkınma Partisi hükümetleri gibi,
çalıyorlar mıydı?
ġimdilik, ideolojik saplantınızı, yâni hastalığınızı, kininizi, öfkenizi,
hasedinizi,
particiliğinizi,
menfaat
duygularınızı,
taraflılığınızı,
kutuplaĢtırıcılığınızı bir tarafa bırakınız, lütfen… Bir an tarafsız olun da,
Ģöyle insafınızla, bir düĢününüz! Ancak o zaman doğruyu görebilirsiniz!
Biliyoruz, ideolojik saplantıları olmayanların içindekilerden yine de
öyleleri çıkacaktır ki, bunlar, bilgisizlik, özenti, Kültürsüzlük ve câhillikleri
nedeniyle, çeĢitli akımların etkisinde kalarak, vicdanlarını rahatlatmak için,
çeĢitli alternatifleri, birer neden kabul edip, kullanabileceklerdir. Ama
onların, bu toparlanma nedenleriyle, vicdanlarını dengeleme çabaları, insan
tabiatına uymadığı için, bir müddet sonra, el açar durumdaki Eski Türkiye‟yi
hatırladıklarında, yine de vicdanlarında kıpırdayan, huzursuzluklar, onların
peĢlerini yine bırakmayacaktır. Bu söylediklerim tamâmen, ideoloji
kurbanları dıĢında kalan ve kararsız olan, vatandaĢlarımız içindir.
AĢırı ideoloji kurbanları ise kendilerini, her hâlükarda, haklı görme
iptilâsı içinde oldukları için bunlar, bu söylediklerimin dıĢındadırlar. Kin ve
nefretlerinin kontrolünde oldukları için, akıl ve vicdanları devre dıĢı
olduğundan dolayı onlar, iç dünyâlarında, yalnızca iki On-Off kutuplu
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açkapa anahtarının (Ģalterinin) uçları arasında, giderler ve gelirler374. Onların
anlayıĢlarında sâdece kin, nefret ve düĢmanlık hisleri vardır. Bu nedenle,
onların değerlendirme ve akıl yürütme melekeleri, çoktan „dumura‟ uğramıĢ
durumdadır375.
Ġslâm KarĢıtlığı da Ġlâve Belâ…
Bu aĢırı ideolojik kurbanların içinde, çoğu kere gözlendiği üzere,
ayrıca bir de, Ġslâm karĢıtlığı da varsaµ, duydukları her bir Ġslâmî geliĢme,
bunların ruhlarında bir felç etkisi yaptığından, bugün yine, geçmiĢte
beğenmeyerek linç edip devre dıĢı bıraktıkları, mü‟minler tarafından
yönetiliyor olmalarının verdiği kin, nefret ve haset nedenleriyle, belki de
çoğu kere, sık sık inme ve kalp krizlerine mâruz bile kalabilmektedirler.
Bunların çoğunun sarhoĢ sarhoĢ dolaĢmaları, sırf bu krizlerinden biraz uzak
kalarak rahatlık duymaları yüzündendir.
Ġslâm KarĢıtlığının, kinin ve hasetin etkisiyle, insan yerine
koymadıkları, mü‟minler tarafından yönetiliyor olmaktan kurtulmak için,
gerektiğinde dıĢ güçlerle müĢterek olarak çalıĢmaktan ferahlık duydukları o
oyalayıcı pozisyonlarında, çok büyük bir ihtimalle, bunlar, kalp krizlerini bir
parça erteleyebiliyorlardır. Onların hayattaki bu kin, nefret, haset ve
huzursuzlukları da, ayrıca Âhiret‟teki ayrı olmak üzere, yaĢam sınavındaki
yanlıĢ istikâmetleri nedeniyle, muhtemelen, Dünyâ‟daki cezâları olmaktadır /
olabilir.
Bu ruh hastalarına yukarıda bahsedilen, ilâhî Ģükür yâni Allah‟a (CC)
eĢekkür gibi telkinlerin ve /veyâ en azından insanî melekelerin, fayda
vereceğini hiç tahmin edeniniz var mı?
374
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
375
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
µ
Haber10, CHP‟li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm‟la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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CumhurbaĢkanımız‟ın Hasletleri
ġimdi, 2015 Milletvekili seçiminde, bütün dünyâ emperyalistleri ile
içimizdeki iĢbirlikçilerinin tek hedef olarak seçmeleri nedeniyle, sözleri
anlamlandırıp değerlendirebilenler için, değerli CumhurbaĢkanımız‟ı, bu gün
îtibâriyle ise, Devlet BaĢkanımızı Recep Tayyip ERDOĞAN‟ı ele alalım:

Halkımızın her bir ferdiyle bütünleĢmiĢ olan CumhurbaĢkanımız

Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım: “Herkes,
meyveli ağacı taĢlar…”
Bu sözden de mi haberimiz yok? Eğer CumhurbaĢkanımız konusunda
Ģüphe içinde isen, bu söz, ne demektir, bir düĢün!
ġimdi yine hâinleri, Memleket düĢmanlarını, bile bile baĢkalarının
maĢaları olmuĢları bir tarafa bırakınız! Bö sözlerim, bilinçli olarak
sapıtmıĢların dıĢında kalanlar içindir:
Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu Reisicumhur kimmiĢ, bir kez daha
bakalım?
- 2000‟li yıllarda yok edilmek istenen ve Kemal DerviĢ adında bir
yediemine teslim edilen Türkiye‟yi, BaĢbakanlığı zamânında, 15 seneyi aĢkın
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bir süre içinde, yaklaĢık her alanda, 3‟e ya da 3,5‟ğa katlayan, halkının
çoğunluğu tarafından sevilen, bir CumhurbaĢkanı...
- Gerek Kültürel, gerek Ġslâmî açıdan ve gerekse örf, âdet, gelenek,
görenek ve ahlâki açıdan, Halkıyla bütünleĢmiĢ olan bir CumhurbaĢkanı…
Öyle ki, Eski Türkiye‟de CumhurbaĢkanı‟nın vatandaĢlarla böyle
sarmaĢdolaĢ olması, hayal bile edilemeyecek cinstendi. Bırakınız, böyle
sarmaĢdolaĢ olacak kadar, Halka değer vermeyi, Ġnönü‟nün yakın
hempalarına sarf ettiği, „Kimse duymasın! Millet DüĢmanınızdır376„ sözünün
açınımı gereğince, bir zamanlar, köylü vatandaĢlar ve Halkımız, görüntüyü
bozuyor diye, Kızılay‟a bile sokulmayacak kadar da, aĢağılanıyordu.
Bugün Hükümeti ve Devletimizi en fazla meĢgul edenler, Ġnönü
Zihniyeti‟nin377 uzantıları olarak, o zulüm günlerinin özlemi içinde
bulunanlar teĢkil etmiyor mu? Her Ģey değiĢti, geliĢti. Ama bu Zihniyet‟in
beyin ve zihinlerinin, ne yazık ki, zerresinin bile değiĢmediğini, hâlâ esefle,
gözlemliyoruz.
- Ġstese, hiçbir engeli olmadan, elde edebileceği en yüksek dünyevî bir
makam olan, CumhurbaĢkanlığı adaylığı konusunda bile ne demiĢti,
hatırlayınız:
““CumhurbaĢkanı adayı olsam da, BaĢbakan olarak kalsam da bir
dönem ara versem de, hizmete her yerde devam edeceğiz. CumhurbaĢkanlığı
adaylığı konusunda henüz kararımı vermedim.”
“Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben, Ģuna inanırım:
Bâki eserler, fâniler üstünde olamaz. Bu meseleyi de değerlendireceğiz,
istiĢâre edeceğiz.”

376
hhportal.com, Ġnönü: Millet düĢmanımızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.hhportal.com/serbest-kursu/511645-inonu-millet-dusmanimizdir.html YA DA uludağ sözlük, Ġsmet
Ġnönü‟nün Millet DüĢmanımızdır Demesi,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.uludagsozluk.com/k/ismet-in%C3%B6n%C3%BC-n%C3%BCn-milletd%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1m%C4%B1zd%C4%B1r-demesi/ YA DA Risale Forum, ĠĢte „Millet
DüĢmanınızdır‟ın Asıl Belgesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.risaleforum.com/gundem/20315iste-millet-dusmanimizdirin-asil-belgesi.html YA DA Kormaz, T., Küfürbazlıkta Târih Yazdı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/tamerkorkmaz/kufurbazlikta-tarih-yazdi-2010045, En Son
EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx,En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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Örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki açıdan halkıyla bütünleĢmiĢ olan bir
CumhurbaĢkanı… Bu Allah‟ın (CC) Türk Milleti‟ne bir lûtfu değil de nedir?

“Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her kararımızda olduğu gibi
önce Halk, sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o…”
diyebilen ve Memleketin‟in menfaatlerini, Ģahsî çıkarlarından, parti
memfaatlerinden üstün tutan bir CumhurbaĢkanı378…
- Reisicumhurluk Makamı için, o sıralarda, nefislerini okĢayan niyet,
söz ve temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da görev ve ciddiyetlerinde,
hemen birer baĢkalaĢım hissedilen, „ne oldum delisi‟ bâzı yüksek düzeyli
yargı mensuplarının, birden bire, gerekirse, „kırk takla atacakları‟ intibâını
vererek, evlek gibi ortaya çımalarına karĢı, elini uzatsa, o Reisicumhurluk
Makâmı‟nı elde edebileceğini bildiği hâlde:
“Nefsim doğrultusunda karar vermem! Bâki eserler fâniler üstünde
olamaz. …istiĢâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. …Halk ne derse, siz ne
derseniz o…” Ģeklindeki sözleriyle hizmeti birinci plânda tutarak makam ve

378
Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer‟den çok çektim, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.haber10.com/haber/490924/#.U07z4lxrPmQ, En Son EriĢim Târihi:
11.01.2015.
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ihtiĢamı, ikinci plâna aldığının iĢâretlerini vermiĢ ve bu söyledikleri
doğrultusunda olduğunu da, yaptıklarıyla, gösteren bir CumhurbaĢkanı…
- Gerek partisinde sâhip olduğu bâzı milletvekillerinin ve gerekse bâzı
bakanlarının ikiyüzlü ya da dalgalı tavırlarına karĢı, Sırf Vatan ve
Milletimiz‟in selâmeti için, sabretmiĢ olan bir ReisicumhurbaĢkanı… Daha
neler de, neler…
Görsellerden Yansıyan Gerçekler379

Resimler, gerçeklerin somutlaĢmıĢ ipuçlarıdır. Ben sussam bile, ne
mümkün o resimleri susturmak!
ĠĢte görüyorsunuz, aĢağıdaki görseller, neler söylüyorlar, neler… Bir
konu da da değil, üstelik! Her konuda, bülbül gibi dile gelmiĢler; sanki her
biri, benin yukarıda, Ģimdiye kadar, bahsettiklerimin, canlı ve somut birer
Ģâhidi olmuĢlar…
Ne yazık ki bunları duymak için de, yine hâin olmamak ve ardından
da, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel ölçülere bağlı olarak, Vatan Ve Milletimizi çok
sevmek gerek ve yeter Ģartı var!
379
Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, Yoksa SavaĢ
mı Olacak? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.docx, En Son EriĢim Târihi:
27.09.2014.

399

400

Üstteki resimde Eski Türkiye‟deki (ERDOĞAN‟dan önceki) Ġstanbul‟un temizliği,
alttaki resimde ise, Yeni Türkiye‟deki Ġstanbul‟un temizliği görülüyor…
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Ġnönü‟nün kendi ağzından Redd-i Mîras açıklaması…
404

Türkiye‟de Türk-Kürt DüĢmanlığı‟nın tohumunu da Ġnönü ekmiĢtir380,381

Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
381
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Yukarıdaki resimlerden hâlâ hiç bir mesaj alamayanınız var mı yoksa
yine de?

Şimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Beyinleri Dumura UğramıĢ Bir Zihniyet…
“Ġnsanlar,
imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle
bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun
ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiĢizdir.
“Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka
ortaya koyacaktır-Ankebut Sûresi, âyet 2-3”
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Bugün Yeni Türkiye‟de bile, bizim beyinleri sulanarak dumura
uğramıĢ, Ġnönü Zihniyeti‟ndeki kardeĢlerimiz, hâlâ, her Ģeyi, Ġnönü‟nün
ġeflik Dönemi‟ndeki gibi, zannediyorlar, …
Dünyâ dönüyor iĢte, her Ģey durmadan değiĢiyor, değiĢiyor…
DeğiĢmeyen bir Ģey görüyorum ki o da, ne yazık ki, bu Zihniyet‟in düĢünce
kalıpları… Bu yüzden olanlar, Türkiyemiz‟e oluyor, elbette… Bunu dahî
akledemiyorlar!
Dünyâ ve hayat durmadan değiĢiyor. Öyle ki Dünyâmız ve Evren‟deki
her Ģey uzay boĢluğunda, bir geçtiği yerden, bir daha geçmiyor, biliyorsunuz
değil mi? Ġnsanlar da değiĢiyor… Türkiye de değiĢiyor; Eski Türkiye de,
hiçbir zaman geri gelmemek üzere, 1940‟lı-1930‟lu zihniyet de, târihe
gömülecek Ģekilde…
Hak-Bâtıl Mücâdelesi
Yine ana vadiye gelelim. Hak gerçek, bâtıl gerçekdıĢı demektir.
Her görüĢten insan, kahvesini yudumlarken, fikrî ve vicdanî nasibini
yukarıdaki görsellerden almıĢtır, herhâlde, değil mi?
Ġnönü Zihniyeti‟ni de hesâba katarak söylemek gerekirse,
Türkiyemiz‟de resme bakan bir kimsede, ilk olarak, ya sevinç, sevme,
sevinme, sevmeme ya da kin, nefret, nankörlük duyguları uyanır /
uyanabilir... Sevinç, sevme, sevinme duygusu, resimlerde gözlenen, Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmetteki algılardan ya da sevmeme duygusu ise, dinî
istikâmete ters düĢen algılardan ileri geliyorsa, seyredenin Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmette olduğu söylenebilir.
Bunun tersi de mümkündür: Kin, nefret, nankörlük duyguları, Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmetteki algılardan ileri geliyorsa, bundan bu seyreden
kiĢinin, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete uymayan, bir kiĢi olduğu anlaĢılabilir.
Böylece bu algıların her biri, kiĢinin bizzat kendisini test etmesine
yarayabilir: Sonuçta kiĢi, kendisinin hak cenahtan mı, yoksa bâtıl cenahtan
mı, baĢka bir ifâdeyle, hak ya da gerçek sayfasında mı, yoksa bâtıl ya da
gerçekdıĢı sayfasında mı olduğunu, bilimsel bir Ģekilde öğrenebilir… Bütün
bu duygular, böylece, hayâtın sınav sonucu belgeleri demektir… Bunlar,
belge mâhiyetinde kaydedilerek, saklanırlar… Kıyâmet günündeki hesap
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ânında, hayâtın her ânına iliĢkin belgeler, eksiksiz getirilerek, son durum
belirlenecektir.
Sonuç olarak Allah (CC), herkesin Rab‟bı olduğu için, O Er-Rahman
isminin tecellîsi olarak, hayâtta, ayırım yapmadan, herkese istediğini, dilediği
kadarı ile verir. Sonra, onun Ġslâmî doğrultuda gidip gitmediğini (iĢ yapıp
yapmadığını), kontrol eder. Ġslâmî doğrultuda iĢ görenleri ödüllendirir,
iĢlerini bereketlendirir, onlardan râzı olur; Ġslâmî istikâmete uymayanları
cezâlandırır ve iĢlerinin bereketini kaldırır, onları, kendi aleyhlerine,
nankörlük382 delîlleri kılar.
Aynı usûlü, örneğin bugünkü insanlara, meselâ iktidar ve
muhalefettekilere ya da halkın her birine, bizlere, uyguladığı gibi, gelmiĢ
geçmiĢ ya da gelecek olan bütün baĢka kullarına da uygular /
uygulayacaktır… O, Dünyâ‟da özgür irâdesi ile baĢbaĢa bıraktığı herkesi
sonuçta, yaptıkları ile imtihan edecektir. Bu imtihandaki methiyeler Ģikâyet
ve ithamlar ya da gereğinin görüĢülmesinde, mahkemenin sonucu belirleyen
kararları, asıl hesap günü için saklanmıĢ olan, bu deliller esas alınarak
yapılır…
Delillerin toplanmasına iliĢkin çabaların tümüne birden hayâtta, eski
dilde, hak (gerçeklere uyma)-bâtıl (gerçeklere uymama) mücâdelesi denir /
deniyor… Bu delîl oluĢumu, böyle Kıyâmet‟e kadar devam eder. Kıyâmet
günü bunların, iĢte yukarıda değinildiği gibi, dökümü yapılır, hesapları
görülür. Hesap sonunda her bir insan, özgür irâdesi ile kazandıklarına
böylece kavuĢmuĢ olur…
Bu Dünyâ‟nın özeti budur, iĢte... Bu faaliyetlerde en değerli olan
husus, Ġslâm‟a inanmak (uymak), Yalan‟dan kaçınarak îmanı korumaktır.
Böyle insanlara Müslüman mü‟min denir383. Mü‟min olan bir Müslüman, her
hususta, doğruluktan ayrılmamaya gayret eder ki, doğrultuğun son mertebesi
Sıddıklık makâmıdır. O da Hz. Ebû Bekir (RA)‟a nasip olmuĢtur.
Gözlemlerime göre CumhurbaĢkanı, Hak-Bâtıl Mücâdelesi‟ni,
çoklarından, çok iyi biliyor…
382
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
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Sonuç
“EĢek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…”
Reisicumhur Tayyip Erdoğan

Son 10-15 yılda Türkiyemiz‟deki bütün olumlu geliĢmeleri, ilk baĢta,
Allâhü Teâlâ‟nın Milletimize olan bereket nîmetleri olarak görmeli,
yapılanları Ģahıslara bağlamamalıdır! Ama Ģahısları, Allâhü Teâlâ‟nın
ĢeçmiĢ olduğu, birer vâsıta ve / veyâ sebep olarak düĢünmelidir! Bununla
berâber, Allâhü Teâlâ‟ya bağlı ve saygılı olan idârecilerin de, her mü‟minin
bakıĢ açısı olarak, O‟nun huzurûndaki yüksek değerlerini inkâr
etmemelidir384.
Bundan dolayı bendeniz, aslında Ģahısları methedip onlara doğrudan
güvenip bel bağlamayı uygun bulmuyorum da… Ancak Ģu anda yaptığım
Ģey, Ģimdiye kadar, görülmemiĢ biçimde, ihmal edilmiĢ ya da kasten
katledilmiĢ olan Kültürümüz‟e, kastedilmiĢ olan Dinimiz Ġslâm‟a iliĢkin,
istikâmet ölçülerinin, uzun yılların hayli ihmâlinden sonra, ilk kez
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan vâsıtasıyla yansıtıldığına olan,
inancımın bir ifâdesidir. Ve de bu tespit aynı zamanda, bir methetmeden
ziyâde, umum âleme, nankörlüğü385 ayaklar altına alıcı, bir mücdedir;
kadirĢinaslığı bilenler için, tabiatıyla…
Ya Belediye BaĢkanlığı döneminde ya da Adâlet Ve Kalkınma
Partisi‟nin ilk kurulduğu386 yıllarda CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, Denizli‟ye gelmiĢti.
Genel olarak benim, 35-40 seneden beri, hiçbir siyâsî kiĢiyle ya da
partiyle, doğrudan doğruya, hiçbir iliĢkim olmamıĢtır. Ama ilgi dozu
bakımından her birine, ayrı bir yaklaĢımım, tabiatıyla, farklı farklı olmuĢtur.

384
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Recep Tayyip Erdoğan‟ın Denizli‟ye geldiği, o sıralardaki bu
ilgisizliğim, çok genç olması nedeniyle, özet olarak, „çocuklarla vakit
kaybedemeyiz…‟ cinsinden bir ilgisizlikti; onu o zaman hiç merak bile
etmemiĢtim387… Çünkü o ana kadar her gelen, çoğu kere hep, öncekilere
benziyordu ya da benzetiliyordu…
Ben her zaman Türkiye‟yi, Türkiye Gemisi‟ni gözlüyorum.
VatandaĢın geçmiĢteki refah durumuyla, içinde bulunduğumuz, o günkü
durumuna bakıyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. ġu satırların yazarı
olarak Recep Tayyip Erdoğan, ilk dikkatimi ne zaman çekmıĢti? Ġsterseniz
nlatayım:
Sağlık Ocakları kurulmadan önce, Bölüm BaĢkanı bir öğretim üyesi
olarak, örneğin bir ilâç yazdırmak için, yaklaĢık bir güne yakın zamânım,
heder olup gidiyordu, diğer sıkıntıları bir tarafa koysan bile… Koyamıyorsun
da, hani…
Önce sevk çıkartıyorsun, bunun imzâları, sevk edilmeleri, sıralar,
kuyruklar, itilip kakılmalar ve benzerleri vs… Üstelik bizler için bütün
bunların üniversitede olması da Ģarttı… Çünkü dıĢarı sevk ettirme hakkın da
yoktu, o sıralarda...
Herkes gibi benim de bu konuda çektiğim sıkıntılar, yazıĢmalara bile
konu olmuĢtur. Bu nedenle bu sıkıntılara ne katlanabiliyor, ne de vakit
ayırabiliyordum. Bu yüzden, ilâç ihtiyâcımı hep, cebimden ödeyerek
karĢılıyordum.
Sağlık ocaklarının kurulduğundan, muhtemelen, bir kaç yıl sonraki
yıllar... Bir gün sabah hazırlandım, iĢe gitmek üzere, tam evden çıkacağım
sırada eĢim, „Benim ilâçlarım bitti‟ demiĢti…
O zaman, hazırlan, dedim, üstünü giydi… Çıktık… Bindik arabaya…
Ġlk kez ilâç derdine düĢecek kadar bir vaktim olmuĢtu, o gün... Üniversiteye
gidecekken, ilk defâ döndüm Sağlık Ocağı‟na doğru… O sıralarda Sağlık
Ocağı hakkında, bâzı methiyeler de duymuĢtum, çünkü…
Sağlık Ocağına varmıĢ, ilâçlarımızı yazdırmıĢ, çıkmıĢtık… Sağlık
Ocağı‟dan çıktıktan sonra, Ģöyle bir saate bakıĢtım. O ana kadar iĢin bu
kadar hızlı olabileceğini hiç düĢünmemiĢtim. A! Ne göreyim?
387
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Evden çıkıĢımızla, ilâçlarımızı yazdırıp çıkıĢımız arasında, 15–17
dakikalık bir zaman geçmiĢti… O zaman uyanmıĢtım. Hanıma dönmüĢ, gayrı
ihtiyârî olarak, ağzımdan, “Bu bir devrim! Bu bir devrim!” sözleri
çıkmıĢtı388.

Şimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Seni Ayağımın Altına Alsam Ġnan Ki, Az Gelir!
Öz‟ler:
“Eğer Allah‟ın sana lütuf ve merhâmeti
olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalıĢırdı.
Hâlbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir
zaraveremezler.”
“Allah, sana Kitabı (Kur‟an‟ı)
ve hikmeti indirmiĢ ve sana bilmediğin Ģeyleri
ÖğretmiĢtir. Allah‟ın sana olan lütfu büyüktürΩ.”
Nisâ Sûresi, âyet 113
“Bununla birlikte nefsimi aklamak,
onu mâsum göstermek istemiyorum. Çünkü Rab‟bimin
rahmeti ile korudukları dıĢındaki tüm nefisler, insanı ısrarla kötülüğe
kıĢkırtırlar. Hiç Ģüphesiz Rab‟bim affedicidir, rhâmetlidir.”
Yusuf Sûresi, âyet 53
“Mü‟mine zarar veren veyâ hîle yapan
mel‟ûndur (lânetlenmiĢ, kovulmuĢtur).”
Tirmizi, Birr 27, (1942)
Ebû Sırma (RAΩ) anlatıyor:
“Resûlüllah aleyhissalâtu vesselâm
buyurdular ki, „Kim mü‟mine zarar verirse,
Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü‟mine meĢakkat
verirse, Allah da ona meĢakkat verir389- Tirmizî, Birr 27, (1941)”
388
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GiriĢ
Bana göre yaĢının pek de küçüklüğü nedeniyle, Belediye BaĢkanlığı
döneminde390 CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bana bir hayranlık
vermemiĢti. Aslında üniversite yıllarımda Erbakan‟ın ardından
koĢturmalarımı bir tarafa koyarsam, o günlerden beri genel olarak, hiçbir
siyâsî kiĢiyle ya da partiyle, doğrudan doğruya hiçbir iliĢkim olmamıĢtır.
Ama zaman geçtikçe, basından ve TV‟den olan, yansımalara göre
Erdoğan‟ın kararlı tavrı, dikkatimi çekmiyor da değildi… Nitekim söz
konusu olduğu zamanlarda, çoğu kere, üretmiĢ olduğum, „Onun laz inadına
güveniyorum‟ tespitimi sık sık dile getirmeye baĢlamıĢtım…
Sonuç olarak, o ilk zamanlarda, onu tamâmen tanımadan önce, onun
hakkında fikrî kararlarımızı verirken, daha çok benliğimizin ve nefsimizin
baskın olduğu fikirler ağır basıyordu. Nefsimiz ona değer vermeye hiç fırsat
tanımıyordu...
Ama Bu Gün…
Eskiye göre bugün, çok daha farklı fikir çeĢitliliği ve birikimimden
dolayı, bu gün CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında, hemen
düĢünmeye baĢladığımda, ilk anda, Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmeti
doğrultusunda, hakkı olan, her türlü faydalı fikir ve kompozisyonlar,
hâfızamdan kendiliğinden, çok daha kolay ve bol bol fıĢkırıyor.
Reisicumhur iken, bâzen, her hangi bir resmini gördüğüm ilk
anlardaki yarı gafletli hâllerimde, bana göre herhangi bir genç insan olma
durumu dolayısıyla, gaflet içindeyken, beynimde vicdanî ve insanî
değerlendirmeler faslı henüz baĢlamadığı ve de fikir çeĢitliliğim ve
birikimimin devreye girmediği, ilk birkaç milisâniyelik anlarımda, psikolojik
açıdan, çoğunlukla nefsî yaklaĢımım ağırlıklı olmaktadır.
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Nefsimin değerlendirmelerinin hâkim olmasıyla, böyle genç insanlar
için, ilk birkaç milisâniyelik gafletli anlarımda kendiliğinden uyanan, daha
yakıĢıklı, fotojenik ve yumuĢak bakıĢlı olanlarla kıyaslama durumu, daha
baskın çıkmaktadır.
O ilk birkaç milisâniyelik durum içinde, böyle gençlerin ortalıkta çok
ama pek çok olduğu görüĢü beni sararken, bâzen gaflet nedeniyle farkında
olmaksızın, geçmiĢteki câhilliğimin nüksetmekte olduğunun, Batı özentisi ve
Batı kültürü içinde sıkıĢıp kalanlar düzeyine düĢtüğümün farkında bile
olamıyorum. Öyle ki, yalnızca bu ilk birkaç milisâniyelik gafletli anlarımda,
Reisicumhurumuzu sevmeyenlerle birlikte, aynı, kin, kibir ve hasetlik
seviyesi olan, Nefis yâni Nefs-i Emmâre Düzeyi‟nde bulunuyorum391.
Gafletin kötü tarafı, iĢte bu ya!
Bu sırada Batının hayat felsefesine ek olarak, karĢımda Erdoğan‟a
âit, resmin, örneğin yalnızca fotojenik ve güleç bir görünümünün, yakıĢıklı
olmasını isterken; varsa, sert, ilkeli ve kararlı tavırlarından yüz çeviriyorum.
Diğer resimlerdeki gibi, tâviz verenleri, ölçüsüz, ilkesiz, mâcerâperest ve
çılgın olanları, tam tercih hânelerime kaydedeceğim392 sırada, aklım ve
vicdânım, birden uyanmaktadır. Çok geçmeden, Erdoğan üzerinden dünyâya
yayılmıĢ olan, geçmiĢteki tüm Ġslâmî Ve Kültürel Ölçüler‟e dayalı olan iĢ ve
icraatlar tarafından kuĢatıldığımı; aynı anda, nefsimin değerlendirmelerinin,
gittikçe, eriyip kaybolduğunu bizzat hissetmeye baĢlamaktayım. Resimdeki
kiĢiliğin farklılığının, böylece, ağır basmasıyla, nefsimin elinden kurtularak,
rûhumun kontrolüne geçmiĢ olan, vicdânımın hemen iĢe (duruma) el
koyduğunu hissediyorum.
Reisicumhurumuza iliĢkin olarak, kiĢiliğimin Ġslâmî Ve Kültürel
ölçülerimin emrine giriĢinin, benliğim tarafından, hissedilmesiyle birlikte,
391
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vicdanımın derhâl fikirsel hâkimiyetimi nefsin elinden aldığını, gaflet
uykusundan uyanmakta olduğumu, hayretle hissediyorum. Rûhumun emrine
giren öz kiĢiliğimin derhâl yeni bir değerlendirmeye giriĢtiğini, bu sırada,
târihsel, Ġslâmî Ve Kültürel değerlendirme ve birikimlerimin kaynaklarından
fıĢkırarak, kafamda rûhumun kontrolündeki, fikir ortamını doldurduğunu, bu
bilgi ve fikirlerin ıĢığı altında, daha neler ve nelerin benliğimi sardığını
hissediyorum.
Tam da bu sırada, Ġlmî Birikim‟lerimle, Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmetteki birkimlerimin uyumunu görmenin verdiği, bir zevk ve huzûrun,
bütün benliğimi sarmasıyla, rûhumu taçlandırdığını hissediyorum ki bu, olsa
olsa, ruh ve vicdan mertebesinde ortaya çıkan, bir cihat rûhu ve zevki
olabilir393.
Benliğimde ruh, nefis ve / veyâ vicdânımın, bu kısa süre içinde,
birbirlerine karĢı, âdetâ kendi öz rollerini oynadıkları bu dönüm noktasını,
bir kere daha, hele bir, düĢününüz!
Asıl Püf Noktası, iĢte burasıdır. Burası, nefis seviyesinden ruh ve
/veyâ vicdan seviyesine olan, bir geçiĢ noktasıdır.
Püf Noktası‟ndan Öncesi…
Meğer sâhte Atatürkçülerden gördüğüm zulüm394 üzerine, 1970‟li
yıllardan beri incelemekte olduğum, Ġslâmî Ve Kültürel bulguların rûhumda
uyandırdığı, coĢku ve duygularla, aynı doğrultuda hâlâ sürdürmekte
olduğum, araĢtırma ve gayretlerim olmasaymıĢ, bunun sonunda, kazandığım
birikimlerimin, bilimsel disiplinimle, yeni bir biçime dönüĢerek, karınca
kararınca, ilmin hakîkatinî bir parça sezmemiĢ olsaymıĢım varya, kendi
hesâbıma kesinlikle, vay hâlime demem gerekiyomuĢ!
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Böyle bir durumda inanınız, örneklerinde görüldüğü gibi, Püf
Noktası‟nın öncesi sayılan, nefsânî ve câhiliye tarafında, hayâtımın sonuna
kadar sıkıĢıp kalacakmıĢım da, böylece kendi kendime yazık edecekmiĢim!.
O zaman, beni, bu Düyâ‟ya kâm395 almak için geldiklerini iddia edenlerden
ayırmak, ne mümkünmüĢ, bir bilseniz?
Püf Noktası‟nın öncesine düĢen böyle bir durum, görüyorsunuz,
vicdansız ve nefsî bir hayâtı gösteriyor.
ġimdi soruyorum:
ġimdi bir düĢünsenize! AĢırı solun ve aĢırı sağın bu vicdansızlık
vâdisinde, hapsolup kalanlardan mı, Reisicumhurumuzu396 ya da aynı Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmeti paylaĢanları anlayıp takdir edebilenler çıkacak /
çıkabilecek?
Bunlar meğer, boĢ umutlar, boĢ!
Böyle bir Ģey mümkün değildir! Zâten hergün görülüp duruyor, değil
mi, böyle bir durumun, tabiatıyla, mümkün olmadığı / olmayacağı? Çünkü bu
bâtıl cephesinin mensuplarında, nefsin değerlendirmesinden baĢka, hiçbir
değerlendirme seviyesi bulamazsınız! Görüyorsunuz iĢte, bu sonucu gıdım
gıdım yaĢayarak, bilimsel olarak, görmüĢ bulunuyorum. Nefis düzeyinde397
bulunanlar, her zaman o dar ve gaddar sınırlar içinde, hayatlarının sonuna
kadar sıkıĢıp kalmıĢ bedbaht insanlardan baĢkası değildirler.
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Püf Noktası‟ndan Sonrası…
Bereket versin ki, Allah‟a (CC) sayısız hamdü senâlar olsun ki,
bendeniz, Püf Noktası‟nın sonrasındaki, rûhî ve vicdânî bölgede karar kılmıĢ
bulunuyorum. Bu bölge, insânî, vicdânî ve Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet
bölgesidir. Ayrıca Allâhü Teâlâ, gerçeklerin kaynağının keĢfini ve gerçekleri
araĢtırma zevkini ya da bir nevî cihat rûhunu398, lütfedip beni, ödüllendirmiĢ
de bulunuyor. Hamdolsun O Yüce Allahımız‟a!
Aklî, mantıkî ve bilimsel olarak da bilinmektedir ki, böyle bir
zenginlik içindeki bir insan, hayâtındaki en büyük zevkini, gerçekleri özgürce
söylemek ve ifâde etmek curetinden almaktadır. Dünyâ‟ya gelen bir insan
için, bu tür vicdanlı bir hayâtın her ânı, Allah‟ın (CC), bizler için, sevdiği bir
murâdı olarak, bir cihat zevki içinde geçer / geçmektedir399.
Böyle Ġslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim içindeki bir kimse,
örneğin, yukarıdaki ve / veyâ aĢağıdaki gibi resimlere Ģuurlu bir Ģekilde
baktığında, doğrudan doğruya, Püf Noktası‟nın önündeki nefis bölgesini
ânında aĢarak, kavuĢtuğu, insânî, vicdânî Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet
bölgesinde, dünyevî zevk ve heyecanların ötesinde, yalnızca, görüp
hissettiklerinden neĢvünemâ bulan (yayılan), duygu ve düĢünceleriyle, en
yüce değerdeki cihat ruh ve zevkine ulaĢabilir / ulaĢır.
Böyle Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet gerçeği ortadayken, Püf
Noktası‟nın rûhî ve vicdânî tarafına geçememiĢ, yalnızca, vicdansızlık ve /
veyâ câhillik bölgesinde kalmıĢ, aĢırı sağ ya da aĢırı soldaki ideoloji kurbanı
olmuĢ, bir takım bedbaht insanların, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti
benimsemiĢ bir yöneticiyi ya da insanı veyâ yönetici ve insanları beğenip
desteklemeleri, ne kadar doğal olabilir ki?
Bu Zihniyet‟in, ana siyâset olarak, bütün Yeryüzü mazlumlarını
birinci plâna almıĢ, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti doğrultusunda
Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN‟DA%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙ
HU%20VE%20ZEVKĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı Ġnternet
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çalıĢan, böyle bir kadroya, Ģu anda veryansın ettikleri ve yayılım ateĢine
tuttukları biliniyorken, bunlara nasıl güven duyulabilir ki! Bu Ģartlar altında,
tüm mazlumların, belki güvencesi olabilirler / olurlar diye, siz bu bedbaht
insanlara bir güven duyabilir misiniz?
Bu kadro son yıllarda, özgürlükçü geliĢim sürecinde, Yeni
Türkiye‟nin, en önemli kavram (mihenk taĢ) olarak, insan haklarını, birinci
sıraya almıĢ ulunuyor, biliyorsunuz…

Böyle resimlere Ģuurlu olarak bakan bir kimsenin cihat ruh ve zevkini
tadabilmesi, ancak Ġslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim sâhibi olmasıyla doğrudan
doğruya, nefsini aĢarak (kısa devre ederek) kavuĢtuğu insanî ve vicdânî bir
ortamda, görüp hissettiklerinden yayılan duygu ve düĢünceler sâyesinde
mümkündür.
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Bu kadronun sarıldığı, bu özgürlükçü ve insanî kavram, uzun vâdede,
bütün dünyâ mazlumlarının umûdu olacaktır. Bu yönetim modeli,
Târihimizle ve Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerimizle de uyumludur. Zamanla
dalga dalga yayılacak olan, bu insanî modelimizin günümüzde yeniden
baĢlatılmasılya, Türkiye‟nin bu özgürlükçü dönüĢümü, aynı zamanda, târihin
ve özellikle de târihimizin zorunlu kıldığı, insanlığın esâsını teĢkil eden, bir
insanlık gereğidir. Arasıra kesintiye uğrasa bile, bu özgürlükçü insânî ve
vicdânî dalga, gün geçtikçe kuvvetlenip yayılmasını hızla sürdürecektir. Bu
kesintiler, bir ihtimaldir ki, sapıtmıĢların seçmiĢ oldukları, istidrac
tercihlerindeki derinleĢmelerini; mü‟minlerin ise, yeni yeni hamlelere
hazırlanmak üzere, birikmiĢ günahlarının affedilmelerini sağlamak içindir400.
ġimdi bir düĢününüz!
Ġlmî ve bilimsel olarak da bilinmektedir ki, hiçbir mazlumun âhının
karĢılıksız kalması mümkün değildir. Bunun zamanı elbette birgün gelecektir.
Geçen kısımlarda görüldüğü / gördüğünüz gibi resimlerde,
vicdanlarımızı sızlata sızlata, seyrettiğimiz / serettiğiniz, her bir zulüm
örneğiyle, Yeryüzü‟nün her köĢesinde iĢlenen insan katliamlarına, yâni
insanlık dıĢı katliamlara, son verme umudu, yukarıda „püf noktası‟
vâsıtasıyla, tanımlanan vicdansızlık bölgesinin egoist bireyleri ile mi, yoksa
insan sevgisiyle yanıp tutuĢan, Yeni Türkiye‟deki, insânî, vicdânî, Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmetteki ölçülerimizle donanmıĢ ve ölçülerin uygulanıĢlarının
verdiği, insanlık heyecânı ile yanıp tutuĢan, bölgesinin ak ve nur yüzlü
kadrolarıyla mı sağlanabilir?
Hele, insafla bir düĢünüz, bakalım!

Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ‟nın Ġncelikleri, Duâ Ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır Ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fmtemiz.com%2Fbilim%2FRahat%2520Hayat%2520i%25C3%25A7in%2520Du%25C3%25A2%25E2%2580
%2598n%25C4%25B1n%2520%25C4%25B0ncelikleri.doc&ei=ZGFKVNOiOYzpaPnfgvgC&usg=AFQjCNG3aQ4
FALvO9ktau-Xr86Quw4SwmA&bvm=bv.77880786,d.bGQ, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Böyle resimlere Ģuurlu olarak bakan bir kimsenin cihat ruh ve zevkini tadabilmesi,
ancak Ġslâmî Ve Kültürel eğitim ve birikim sâhibi olmasıyla doğrudan doğruya,
nefsini aĢarak (kısa devre ederek) kavuĢtuğu insanî ve vicdânî bir ortamda, görüp
hissettiklerinden yayılan duygu ve düĢünceler sâyesinde mümkündür.

Suriye

Myanmar
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Suriye kampında bir çocuk
(Binbir periĢanlık içindeki, „Bu çocuğun annesi nerelerde acâba‟ diye insan
düĢünmeden edemiyor. Hele bir de empati yapsanız, dayanabilir misiniz,
bilemiyorum?)

Peygamberimiz (SAV), “Küfür tek BĠR millettir” demiĢ… Bu Millet bugün
karĢımızda bâtılı, bütün kurumlarıyla, son derece tefferruatlı olarak, iĢtahla
uygulamaya koyulmuĢ bulunuyor… KarĢısında ise, Hak‟kın yâni Tevhid Yolu‟nunun
temsilcisi ve / veyâ hakkın yâni gerçekleri rehber edinen Ġslam Milleti vardır.
Küfre mensup olan, özellikle, Batılı milletler, Ģimdiye kadar, milyonlarca insan ve
mazlumları inim inim inletmiĢlerdir. Günümüzdeki, milyonlarca çâresiz insan ve
mazlumlar da, aynı âkıbete uğramamak için, Yeni Türkiye‟nin güçlenmesini

dört gözle bekliyor / beklemektedir.
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Sonuç
Herhangi bir durum karĢısında, yarı gaflet anlarımdan faydalanarak,
psikolojik bir yanıltmayla ya da türlü oyun, hîle ve oyalamalarla, aĢırı sağ ya
da aĢırı soldaki, bir ideoloji kurbanı ya da duygusuz bir câhil kimse gibi,
beni, yukarıda sözü edilen, Püf Noktası‟nın hep önündeki, Vicdansız
Bölge‟de tutmaya çalıĢan, Sen Ey Nefsim ya da vicdansız bölgenin egoist
ruhlu bekçileri! Cehennem ateĢinden hâlâ korkmayacak mısın / korkmuyor
musun?
Her an ve her yerde, Püf Noktası‟nın arkasındaki, vicdansız ve
câhiliye bölgesine can atan, Sen Ey Nefsim!
Seni, kendi hesâbıma, duyduğum Yeni Türkiye Heyecânı içinde,
ayağımın altına alsam, inan ki, az gelir!

Şimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
Rahmet Ve Âfet Bulutları
Öz‟ler:
Geçen her bir yılda negatif dalgalarda
(Âfet Bulutları‟nda) hep artma, pozitif dalgalarda (Rahmet
Bulutları‟nda) hep azalma gözleniyor… Negatif dalgalardaki bu artmanın nereye
kadar gideceğini bir düĢününüz.
Ġnancım odur ki, Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Hani, Rab‟biniz Ģöyle
duyurmuĢtu: “Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi
artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
mealindeki 7. âyeti gereğince, Allâhü Teâlân‟ın bir gazâbı olarak tecellî eden bu negatif
dalga artıĢı, Yeryüzü‟nde Mü‟minlerin yoğunluğunun
artıĢa geçmesine kadar artacaktır.
Ω
Çünkü en güzel Ģükrü , Evren‟in401 ve
Yeryüzü‟ndeki canlıların velinîmeti (sigortası)
durumunda olan Mü‟minlerin402 yerine getirdiği açıktır.

Ω

.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında

ulaĢılabilir.
401
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
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Bendeniz,
Yeyüzü‟ndeki gidiĢi
böyle gözlemliyorum. Ya, siz?
Sâhi!
Siz bu fenâ gidiĢe,
hiç kafa yormuyor musunuz?
Eğer öyleyse,
âniden bir âfet gelecek olsa,
bu konuda rahat olanlar, bunu daha fazla
yoğunlukta hissedecekler demektir.
Yalnızca bilelim de…
Benden Söylemesi403…
O zaman,
gerisi bizi pek ilgilendirmez!
Öyle değil mi?
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Biz bir Peygamber
göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 15
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:”
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım. Eğer
nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.‟
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

Recep Tayyip Erdoğan Zuhûrâtı (Nîmeti)
Emekli olmadan önce idârî, çeĢitli eğitim-öğretim faaliyetleri ve
bilimsel meĢgûliyetlerim nedeniyle404, Türkiyemiz‟in siyâsî idârî iĢleri ile

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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Temiz, M., Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi
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meĢgul olacak vaktim pek yoktu. Bu nedenle o sıralarda BaĢbakan olan
Ģimdiki CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın da, her ne kadar
dindar bir yönü olsa bile, Ġsmet Ġnönü tarafından405 ABD‟nin yarı sömürge
durumuna sokulmuĢ406, Türkiyemiz‟in idâresi konusunda aynı çizgiyi
izleyerek ABD‟nin peĢine takılmıĢ olan, geçmiĢ idârecilerimizden pek farklı
olmadığı kanaati bende hâkim durumdaydı.
BoĢ durmak ya da tembellik kaabiliyetim pek fazla olmadığı için,
emekli olur olmaz, ilk fırsatta, dindar olmasından da haz duyduğum Recep
Tayyip Erdoğan‟ı tam olarak anlamak ihtiyâcını hissettim ve inceden inceye
araĢtırdım, çok ibretli ve hikmetli durumlarla karĢılaĢtım:

CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Genç nesiller, belki, bilmezler veyâ hatırlayamazlar ama medya bal
gibi biliyor, hatırlıyor:

http://gayalo.net/dosyalar/ETMEYĠN,YÂ%20,%20BENĠ%20DURMADAN%20KENDĠMDEN%20BAHSETME
YE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
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Akyol, A., ABD‟nin Türk Millî Eğitimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Örnek, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.ahmetakyol.net/abdnin-turk-milli-egitimi-uzerindeki-etkisi-ve-bir-ornek/, En Son EriĢim Târihi:
05.09.2015.
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1960‟lı yıllardan beri Türkiyemiz‟de imamhatipli ve baĢörtülülere
karĢı otoriteler tarafından uygulanan çok Ģiddetli ve acımasız bir tavır vardı.
BaĢörtülüler, okullara sokulmuyorlardı. Bâzen üniversite kapılarında acıklı
durumlar da meydan gelmiyor değildi. Erkekler bir yana, „Ben de okumak
istiyorum‟ çığlıklarıyla, kapıdan içeri dalan nâçiz kız çocuklarını, kollarından
yakalayıp, kapıdıĢarı iten ya da sürükleyerek okul dıĢına bırakan polisleri
hâlâ görür gibi oluyorum.
Bu kızlardan biri de, geçmiĢte BaĢbakanlık ve CumhurbaĢkanlığı
yapmıĢ olan, Abdullah Gül Bey‟in eĢi, Hayrunisâ Hanım idi. O da okumak
isteyen fakat baĢörtüsü nedeniyle okula sokulmayanlardandı. Bir defâsında
da, Milletvekili olan beyi Abdullah Gül Beyle de okul kapısına kadar gelmiĢ
olmasına rağmen, okuldan içeri yine de girememiĢti. Böylece okuyamayan
mağdur ve mazlumlar arasında Hayrunisâ Hanım Efendi de bulunuyordu.
Diğer taraftan, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan da,
kendisindeki kaabiliyeti de sezdiklerinden dolayı olacak ki, gerçekten mü‟min
ve Müslüman olan bir imamhatiplinin yüksek makamlarda görülmesine
tahammül edemeyenler tarafından, okuduğu bir Ģiirin büyütülüp ejderha gibi
gösterilmesiyle, „muhtar bile olamaz‟ damgası altında hapsedilmiĢti.

Kültürel (Ġslâmî)µ istikâmet sâhibi olan CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan namaz
kılıyor…
µ
Kültürün Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler olarak bir
milleti meydana geti-ren değerler yığını olduğunu biliyoruz. Kültürümüz‟de baskın olan Din ve Dil‟dir. Foullie
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Sonuç olarak o Eski Türkiye yıllarında, yüzbinlerce mağdurun
arasında, Hayrunisâ Hanım ile Recep Tayyip Erdoğan Bey‟inde
bulunduklarını hatırlatmak isterim. Yüzbinlerce genç gibi bunlar da,
gerçekten mağdur ve mazlum durumdaydılar.
Mazlumluk Ve mâğdurluk
“Mazlumluk, öyle bir mâğdurluk olmalı ki, Ġslâm‟da kötü sözün
söylenmesi yasak olmasına rağmen, bu husus mazluma yasaklanmamıĢtırβ.
Allah (CC), zâlime bu dünyâda belli bir süre tanıdığı hâlde, kâfir ya da ateist
dahî olsa, mazlumu himâyesinde bulundurur, onun duâsını kabul eder, bu
Dünyâ‟da olmasa bile, Kıyâmet Günü hakkını zâlimden alır.”
“Mazlumun duâsı ile Allah (CC) arasında perde kalkar. Kim bilir,
kim ya da kimler, o sıralarda nasıl duâ ettiler ki, bir düĢününüz! O
vicdansızlara bir ibret olsun diye, Allah (CC) bir imam olan hatipliyi- Recep
Tayyip Erdoğan Bey‟i-Türkiye Cumhûriyeti‟nin BaĢbakanı; derken ardından,
öğrenciyken tam anlamıyla baĢörtüsü mâğduru olmuĢ, bir hanımıHayrunnisa Gülü de- yine Türkiye Cumhûriyeti‟nin “first lady‟si” yapmasın
mı?”
ĠĢte Allah (CC) öyle bir Rab‟bimizdir ki, gâfiller ve îmansızlar,
Allah‟ın (CC) murâdından habersiz oldukları için, her Ģeyi kendi
nefislerinden bilip, bunları anlayabilecek kadar düĢünemezler!
Bütün bu olaylarda, kalpleri, gözleri ve kulakları olduğu hâlde olup
bitenlerden ibret almayan, gâfillerς için “hava-cıva”; ders alarak düĢünenler
için ise, büyük ibretler vardır. Olaylara “hava-cıva” yorumu ile katılan gafil
ve îmansızların baĢları üzerinde yük olan gözlerinden baĢka, kulaklarının ve
kalplerinin de kendilerine düĢmanlık etmeyeceklerini kim söyleyebilir?
Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında
Ol düĢmanıdır sâhibinin baĢ üzerinde…

Ģöyle diyor: “Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini teĢkil eden de budur. Bu dehâ
çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir.”
(BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul). Yazılarımda, „Kül-türümüz‟ dendiğinde,
özellikle baĢta baskınlığı nedeniyle, daha çok Din, Dil ve Târihî Değerlerimiz kastedilmektedir.
β
Nisâ Sûresi, âyet 148: “Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez ancak söyleyen haksızlığa uğramıĢsa
baĢka... Allah, her Ģeyi iĢiten, hakkıyla bilendir.”
ς
Âraf Sûresi, âyet 179: “Andolsun ki, cin ve insanlardan birçoğunu Cehennem için yarattık. Onların
kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla
iĢitmezler. ĠĢte bunlar hayvan gibidirler, hattâ daha ĢaĢkındırlar. ĠĢte o gâfiller ancak bunlardır.”

425

ĠĢte kalpler duygusuz, kulaklar sağır ve gözler kör olursa, madalyonun
arka yüzü için, “hava-cıva” diyenlere baĢka ne demeli?
Bunlardan sonra kim bilir gözlerin görmediği frenleri patlamıĢ yoldan
çıkan tırların, kulakların iĢitmediği, sesleri gibi, ne ilâhî fermanlar Küt!
Küüüt! A... Aa... Noluyor? Ey Vah(!) terâneleri içinde, bir de bakıyorsunuz
ki, bir imam hatipli ve bir baĢörtülü mazlum, Türkiye Cumhûriyeti‟nin,
sırasıyla, BaĢbakan‟ı ve First Lady‟si omlasın mı?407“
Evet, böyle olmuĢtu, „o karıĢık ve muammalı geçmiĢte!‟
CumhurbaĢkanı olan Abdullag Gül‟ün eĢi, baĢörtüsü mağduru ve
mazlumu, Hayrunisa Hanımefendi, Türkiye‟nin First Lady‟si; „muhtar bile
olamaz‟ diyerek aĢağılanan, Ģu sıradaki CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan da, iĢte o zaman BaĢbakan olmuĢtu.
Allâhü Teâlâ her iĢini böyle hikmetli yapar. Ama münâfıklar, gâfiller,
fâsıklar, ateistler, inançsızlar, kâfirler bunu anlayamazlar. Her Ģeyde
meydana gelen hikmeti ancak mü‟minler görür ve gözetirler…
Bu olay da Allâhü Teâlâ‟nın, tanrılık taslayan firavunlardan birisini,
en güçsüz bir sinekle dize getirmesine benziyor.
ĠnanmıĢ insanlara karĢı güç gösterisinde bulunan böyle bir zâlim
Nemrut‟a Allâhü Teâlâ, bir topal sineği göndermiĢ408… Sinek, bir yolunu
bulup, bu zâlim Nemrut‟un, burnundan girip, beynine yerleĢmiĢ… Sinek
orada arasıra kıpırdanıyor ve beynini kemiriyormuĢ…
Sinek kıpırdandıkça ya da beyin dokusunu kemirdikçe, tanrılık
taslayan Nemrut‟un beyni allak bullak oluyormuĢ… Ne zaman, dıĢarıdan
kafasına vurulursa, sinek biraz sakinleĢtiği için, Nemrut da biraz rahatlığa
kavuĢuyormuĢ…
407
Temiz, M., Ey Vah!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
408
Bir topal sineğe yenilen Nemrud, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Menkibeler/Meshurlarin-Son-Sozleri/Detay/Bir-topal-sinege-yenilenNemrud/953, En Son EriĢim Târihi: 11.09.2015.
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Bu nedenle Nemrut, kafasına vurmak için birini görevlendirmiĢ…
O kiĢi, her beyninin karıĢmasında Nemrut‟un kafasına usülüne uygun
bir Ģiddetle tokmak darbeleri indiriyormuĢ… Öyle ki, darbeler Ģiddetlendikçe
Nemrut biraz daha fazla rahatlıyormuĢ ama sonunda bu iĢ, beynin tokmak
darbeleriyle parça parça olmasına, Nemrut‟un canının çıkmasına kadar
sürmüĢ…
Bu gerçek olayın anlatmak istediği nedir?
Bu olaydan çıkarılabilecek en önemli husûs, her olay, önerme ve
fikirde, Allah‟ın (CC) bir murâdının olduğunun vurgulanmasıdır. Asıl önemli
olan, buradan çıkarılan bu derstir. Allâhü Teâlâ hakkı, yâni gerçeği, doğruyu,
doğru yolu tanımıyanlara, uyanmaları ve akılları ile düĢünmeleri için, hep
böyle, ibretli yollar ve hikmetli iĢlerle cevap verir.
ġimdi asıl konuya gelirsek, burada da Allâhü Teâlâ, baĢörtü ve
imanhatip düĢmanlarına, onların hiç tahmmül ve tahayyül edemedikleri bir
yol ile karĢılık vermiĢtir ama münâfık, gâfil, fâsık, ateist, inançsız ve
kâfirlerin buradan da, yine, ibretlik bir ders çıkarmalarının imkânı yoktur. Bu
inceliklerden yine mü‟minler ders çıkarırlar.
Nitekim
yukarıda
anlatılanlar
nedeniyle
görülür
ki,
CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın, iĢte ve dıĢta gösterilen ve
dayatılan bütün olumsuzluklara rağmen, tırmana tırmana Milletimize hizmet
edici bir pozisyona gelmesi, Allâhü Teâlâ‟nın yardım ve müsaadesiyle olan
bir durumdur. Bu nedenle kimse bu merhâleleri, bizzat Tayyip Bey‟in
Ģahsında kerâmetleĢtirerek Kültürel (Ġslâmî) ölçüleri aĢıp, geçmiĢte Mustafa
Kemal‟e yapılan yanlıĢlar gibi, onu da putlaĢtırmasınlar409, her Ģeyi Allâhü
Teâlâ‟dan bilsinler!


. NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mavi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünya düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç dolu, gerildikçe gerilir. /
Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten
baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için / Devrimi çiğneyecek
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Daha açıkçası, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yahûdi
Duvarı‟nda bir gedik açılması410 ve Ümmeti Muhammedin dirilip
toparlanması için, Allâhü Teâlâ‟nin bir yardım ve rahmetinin bir tecellîsidir.

ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir Atatürk dirilir. /
Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA
DA CANKAYA: “Bir ebedi güneĢle / Burada doğdu Gazi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı mazi. / Burada erdi
Musa; /Buradan uçtu Ġsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mucize, ne
füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e Tanrının
bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu millet
öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba
ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı
yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezeli,
feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün,
bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler /
Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab‟ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu
https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
409

“CHP‟nin 15. Yıl için bastırdığı Ġstanbul Cumhuriyet Matbaası‟nda bastırılan ġeref Kitabından bir Ģiir
daha:
“Selanik‟ten yükseldi ilahların bir eĢi
DoğuĢu ile kararttı sanki gökte GüneĢi
Bütün Millet bir olup sarılmalı silaha
Kurtulmak, kurtarmakta hâcet yoktu Allah‟a…
Ey gökteki melekler, siz de göklerden inin
Yılda bir borcumuzdur Cumhûriyete tapmak …
Refik Ahmet Sevengil: “Allah‟ı da, Sultan‟la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz
fabrikalardır.” [CHP Tokat milletvekili-UyanıĢ Dergisi, 15 Ağustos 1929]3- Osman Nuri Çerman: "Sen takıl peĢine
de baldırı çıplak Arabın / Korkma gir kanına hik-metin aĢkın Ģarabın…
http://www.hurhaber.com/chp-nin-din-le-imtihani-yazi-5972.html
“CHP‟nin 15. Yıl için bastırdığı ġeref Kitabı‟ndan:
“Ulu Ģefimizin gösterdiği yoldan yürüyelim. Onun yolu bizi yalancı Âhiret cennetine değil, hayâta
kavuĢturacaktır.
410
Mumsema, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Davos‟taki „One Minute‟ ÇıkıĢı Dünyâda Bir Çok
Ülkenin Filistin‟i Tanımasına Yol Açtı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mumsema.org/sure-veayetler/238303-ayetel-kursi-ile-ilgili-hadisler.html, En Son EriĢim Târihi: 11.09.2015.
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Her bir rahmet ya da zulmet tecellîsi, günümüz bilimsel sonucuna
göre ise, sırasıyla, ya pozitif veyâ negatif dalgalara indirgenmektedir.
Rahmet Nedir411?
Bugün bilimin bir sonucu olarak her bir maddeye, yoğunlaĢmıĢ bir
dalga olarak bakılabilmektedir. Yâni her Ģey, temelde dalgasal olarak
açıklanabilir.
ġimdi bu noktada dalgaların, bilimsel olarak ya pozitif veyâ negatif
özellikte olduğunu412; pozitif dalgaların rahmetin; negatif dalgaların ise,
zulmetin nedeni olduğunu biliyoruz413. AĢağıda bu konunun açınımı
arzedilecektir.
Osmanlıca-Türkçe Sözlük‟te rahmet, “merhâmet, acımak, Ģefkat
etmek, ihsan etmek, esirgemek” anlamlarına geldiği yazılıdır414.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bildirdiğine göre, Allâhü Teâlâ en büyük
rahmeti yaratıkları için göstermektedir415. O öyle bir Yaratıcı‟dır ki rahmet
sözü ile ifâde edilen, “merhâmet, acımak, Ģefkat etmek, ihsan etmek,
esirgemek” gibi, her bir kavramın gereğini, yerine ve duruma göre, her
birinin faydasına olacak Ģekilde, yaratıklarının her biri için, karĢılıksız
göstermektedir.
411
Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed
Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf
412
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.06.2013.
413
Temiz, M., Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SON
UÇLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SON
UÇLARI.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SO
NUÇLARI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SO
NUÇLARI.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
414
Temiz, M., Rahmetin Kaynağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMETĠN%20KAYNAĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMETĠN%20KAYNAĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
415
Temiz, M., Allah‟ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
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Allâhü Teâlâ‟nın “merhâmet, acımak, Ģefkat etmek, ihsan etmek,
esirgemek” sıfatlarının her biri, yaratıklarında da tecelli eder ki, bunun en
bâriz ve güzelini, annelerin çocuklarına ve hayvanların da yavrularına karĢı
gösterdikleri Ģefkat ve merhâmette gözlemekteyiz. Ancak Peygamberimiz
(SAV), Allâhü Teâlâ‟nın bir kulu için göstermiĢ olduğu Ģefkatin, bir annenin
çocuğu için gösterdiği Ģefkatten daha büyük olduğunu bildirmiĢtir416.
Allâhü Teâlâ‟nın insanoğlu için en büyük rahmeti, gönderdiği
peygamberler, onlarla gönderdiği kitaplar ve biz Müslümanlar için ise,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ve Kur‟an‟dır417.
Niyetin Önemi
Allâhü Teâlâ rahmetini, kulun durumuna, niyetine ve kulluğuna
bağlamıĢtır. O kulunun nasıl olmasını istediğini, adâletsizlik olmasın diye,
bütün kullarına peygamberleri ile önceden bildirmiĢtir. Bu konuda Allâhü
Teâlâ‟nın, Ġsrâ Sûresi‟nin 15. âyetindeki, “Biz bir Peygamber
göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz.” vâdi de, yine O‟nun
adâleti gereğidir.
Allâhü Teâlâ‟nın rahmeti, sâbit olmayıp, insanların ürettikleri sevap
(pozitif dalgalar) ya da günahlara (negatif dalgalara) göre azalır veyâ çoğalır.
Örneğin ibâdetin devamlı olanı kazançlıdır. Bu, ibâdet sâhibinin lehine
Allah‟ın (CC) bir rahmetidir418. Bu rahmetine karĢı O, kuldan bir karĢılık
beklemez ama ancak TeĢekkür (Ģükür) bekler419.


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Allah‟ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
417
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2014.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
418
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2014.
419
Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
416
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Ġnsanın yaptığı iyilikler, Allâhü Teâlâ‟nın Ģan ve mertebesine zerre
kadar bir katkı yapmadığı gibi, yaptığı kötülük ve günahlar da O‟nun
yüceliğinden, Ģan ve Ģöhretinden zerre kadar bir eksiltme meydana getirmez.
Öz irâdesiyle kul istediği için, hayır ve / veyâ Ģerri yaratıcı sıfatıyla
Allah (CC) bizzat yarattığı hâlde, O‟nun asıl murâdı kulunun kötülüğü talep
etmemesi, kötülükten kaçıp dâimâ iyilik yapmasıdır. Çünkü “Rahmetim
gazâbımı geçti.” kutsî hadisine göre O, kulunu çok sevmekte, kuluna,
gazâbından daha fazla, rahmet nazârıyla bakmaktadır. Nitekim kötülüklerde
bire karĢı bir birim günah; iyiliklerde ise bire karĢı en az on birim sevap
vermesi de yine rahmetinin bir sonucudur.
Ancak burada çok ince bir nokta vardır. Allah‟ın (CC) kuluna rahmet
nazârıyla bakmasının gerek Ģartı, yalnızca, gerek Allâhü Teâlâ‟ya karĢı;
gerekse talepte bulunduğu ya da sakındığı konularda kulun, irâdesini her an
iyi niyet ve samîmiyet tarafında tutmasıdır.
BaĢka bir ifâdeyle, kul ne isterse Allah (CC) o istenileni
yaratmaktadır. Örneğin kul kötülüğü talep ederse Allah (CC), onu da yaratır
/ yaratmaktadır ama O‟nun murâdı kötülük olmadığı için, bunun karĢılığı
olarak kuluna ancak „bir misli‟ bir günah yazar420. Kul iyiliği talep eder ve
sonra onu yapmaz ise, iyi niyetinden dolayı Allâhü Teâlâ bir birim sevap; o
iyi niyeti yapıp gerçekleĢtirirse, en az on birim sevap yazar. Bütün bunlar,
Allah‟ın (CC) kuluna karĢı rahmetinin birer sonucu olmuyor mu?
Pozitif Ve Negatif Dalgaların Üretimi
Pozitif ve negatif dalgaların en önemli kaynakları insanlardır. Bizim
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün yapısı sırasıyla, fayda ve zarar açısından, elden
geldiğince, insanlara yalnızca pozitif dalgaların maksimum derecede, negatif
dalgaların minimum derecede etkili olması esâsına dayanır.
Meselâ pozitif dalgaların (düĢüncenin), gerektiğinde hep olumlu
cümle kurmanın, faydalarını 14 asırdan beri Müslümanlar biliyor ve
Temiz, M., Allah‟ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
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uyguluyorlardı. Yakın zamâna kadar, pozitif dalga kavramı yok iken,
Müslümanlar olumlu cümle kurmaya gayret ederler, olumlu düĢünmeye
iyiniyet derlerdi, iyi niyeti çok önemserlerdi. YaĢanmıĢ çok güzel bir
örneğine, tâ talebelik yıllarında, Mehmed Efendi (RhA€)‟de rastlamıĢtım.
Ama bunun önemini yıllarca sonra pozitif dalga kavramı ortaya çıktığı zaman
keĢfedebildim421.
Batılılar, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in “Lâilâheillâllah-Allah‟tan
baĢka tapacak yoktur.)” Ģeklindeki, tevhit (Arapçası tevhid) kelimesinde
geçen, yalnızca bir adet olumsuz cümlesi olduğundan bahsederler. Bu
nedenle, bütün Ġslâm Büyükleri, Peygamberimiz (SAV)‟in bu sünneti gereği
olarak, hiç olumsuz cümle kurmadıkları için, bugünkü bilim verilerine göre,
dâimâ pozitif hükümlerden ayrılmazlar ama olumsuz anlamlardaki asıl
maksatlarını bile, tekrar baĢka bir olumlu cümle kurarak ifâde ederler422.
Örneğin, “o okul iyi değildir, çocuğu oraya gönderme!” olumsuz cümlesi
yerine iĢi hâlledecek “Falanca okul daha güzeldir” gibi, kurdukları diğer bir
olumlu cümleyi tercih ederlerdi.
Pozitif Ve Negatif DüĢünce
Bütün insanların beyin yapıları, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesiyle, genel
anlamda O‟nun Er-Rahmân ism-i Ģerîfinin tecellîsi gereği ve doğru kabul
ettiği hüküm ve gerçeklere uygun olarak, hemen herkes için belli bir düzen
ve donanımda yaratılmıĢtır423.

€

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Temiz, M., Ġslâm Ve Pozitif Dalga (DüĢünce), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).docxf
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).docx, En Son EriĢim Târihi:
07.01.2015, .http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Ġslâm Ve Pozitif Dalga (DüĢünce), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).docxf
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).docx, En Son EriĢim Târihi:
07.01.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
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Allâhü Teâlâ tarafından ġer‟î olarak (Ġslâm‟la) bildirilen bu doğru
hüküm ve gerçeklere uygun Ģekilde insan beyninde uyandırılan dalgaların
(idraklerin) sebep olduğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda bütün
vücûdu etkisi altına alan dalgalara (düĢünceye), bugünkü bilimin verilerine
göre “Pozitif DüĢünce” diyebiliriz.
Mubahlar ve Ģer‟i hükümler dıĢında kalan hüküm ve davranıĢ ve
olayların sebep ol-duğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda bütün
vücûdu etkisi altına alan dalgalara (düĢünceye) ise, “Negatif DüĢünce” adı
verilebilir.
Elmalılı Hamdi Yazır, Ģer‟i hükümlerin iyilikler sınıfından, Ģer‟i
hükümlerden olmayanların ya da derecesine göre tasvip görmeyen,
hükümlerin Ģer ve belâlar sınıfından olduğunu söylemektedir. Günümüz
terimleriyle iyilikler aslında “Pozitif DüĢünce”; Ģer ve belâlar, “Negatif
DüĢünce” demektir.
Günümüzde bilimsel olarak da bilinmektedir ki:
Îmanî ve îtikâdî davranıĢlarla iyilikler ve iyi niyetli davranıĢ ve
kararlar, pozitif düĢüncelerin kaynaklarını meydana getirirler.
Benzer Ģekilde:
Ġnkâr, küfür, büyü, ümitsizlik, tezat, Ģüphe, kuruntu, sapıklık, câhillik,
eksik bilgi, fâsıklık, nankörlük, heveslere uyma, terbiyesizlik, nankörlük,
ahlâksızlık, müstehcenlik, haddini bilmezlik ve tereddüde dayalı nankörümsü,
gerçek dıĢı ve yalancı davranıĢlarla Ģer, belâ ve kötü niyetler, kin, garaz,
nazar ve haset ise, negatif dalgaların (düĢüncelerin) kaynaklarını
oluĢtururlar.
Bu negatif dalga kaynalarından en etkinlerinden dördü büyü, nazar,
kin ve hasettir. Ġslâm‟da, Ġlâhi ve eksiksiz ve kusursuz bir nizam (sistem)
olarak gönderildiği için, bütün bu negatif dalgaları herbirini nötürleĢtirecek
pozitif dalgaların kaynakları mevcuttur.
Bir insanın beyni, îmanî ve îtikâdî davranıĢlarla iyilik ya da
kötülüklerin ve iyi niyetli ya da kötü niyetli davranıĢların etkileyiĢ oranına
bağlı olarak, her an pozitif ya da negatif dalgalar yayımını sürdürür. Bu
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dalgalar, beyinden baĢlayarak, bütün vücûdun en ince noktalarına ve uzaya
kadar yayılırlar; özellikle, vücûdun en ince zerresinden en büyük organına
varıncaya kadar her Ģeye etki ederler.
Bu dalgalar, „nazar olayı‟nda424 olduğu gibi, genel anlamda
baĢkalarına da etki ederler. Etkinin derecesi, düĢünceleri tetikleyen söz, fikir
ve ifâdelerin ġer‟î ve ġer‟î olmayıĢına ve hedefteki kimsenin „tedbirli olup
olmamasına‟ bağlı olarak, az veyâ çok olur.
Helâl sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif düĢünceler veyâ bunlara
iliĢkin pozitif beyin dalgaları, sünnet sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif
düĢüncelere veyâ bunlara iliĢkin pozitif beyin dalgalarına göre, daha Ģiddetli
olacak demektir. Benzer Ģekilde, haram sayılan kötülüklerin sebep olduğu
negatif düĢünceler veyâ bunlara iliĢkin negatif beyin dalgaları, mekruh
sayılan kötülüklerin sebep olduğu negatif düĢüncelere veyâ bunlara iliĢkin
negatif beyin dalgalarına göre, daha Ģiddetli olacaktır. Hele hele,
hasetçilerin, sihirbazların ve nazarcıların saldıkları negatif dalgaların
hasarları da çok Ģiddetli olur.
Bu kısmın özet sözünü Ģöyle söyleyebiliriz:
Dalgalar, kendi cinsinden dalgaları tetiklemektedirler. Daha doğrusu
pozitif dalgaların, yâni Pozitif düĢüncelerin kaynağı, yapılan sevaplardır.
Benzer Ģekilde negatif dalgaların, yâni negatif düĢüncenin kaynağı ise,
yapılan günahlardır. BaĢka bir ifâdeyle bilimsel açıdan, sevaplar pozitif
dalgaların; günahlar ise negatif dalgaların uyarıcılarıdırlar.
Yeryüzü‟nün belli bölgelerinde de, yerine göre, ya pozitif dalgalar ya
da negatif dalgalar yayılarak uzaya dağılırlar. Halk dilinde pozitif dalgaların
yayıldığı yerler, uğurlu yerler; negatif dalgaların yayıldığı yerler Ģerli veyâ
uğursuz yerler diye adlandırılır.
Sonuç olarak insanlardan meydana gelen ve / veyâ getirilen, pozitif
dalgalar ya da sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da günahlarla,
Yeryüzü‟nün muhtelif bölgelerinde meydana gelen pozitif ya da negatif dalga
yığınları da, uzayda Ģurada-burada birikirler...
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Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 23.05.2014..
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Rahmet ve Zulümat Bulutları
Yeryüzü‟nün her tarafına dağılmıĢ bulunan insan kaynaklı pozitif
dalgalar ya da sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da günahlar, sırasıyla tıpkı
uzaydaki yağmur bulutları gibi, mânevî Rahmet ve Âfet bulutlarını
oluĢtururlar. Bu Rahmet ve Âfet bulutları, bulundukları bölgelerdeki canlı
cansız her Ģeye, sırasıyla, olumlu ve olumsuz olarak devamlı etki ederler.
Rahmet bulutlarının az olduğu yerlerde tabiat âfetlerini, her an
bekleyebilirsiniz!
Bu etki, her bir bölgede bulunan canlılardan, özellikle de çoğu kere
insanlardan yayılan pozitif (sevap) ya da negatif (günah) dalgalarla oluĢan,
bir giriĢim Ģeklinde meydana gelir425,426. Bilimsel olan bu açıklama Ġslâmî
kaynaklara da uygundur. Ama bu ve benzerî dinî konuların bilimsel olarak
incelenmesi, muhtemelen bundan sonra hızlanacaktır. Günümüzde daha çok
dikkati, âfet bulutları çekmektedir.
Örneğin ABD‟de duâ konusunda duâ yapanlarla yapmayan
hastaların427 iyileĢmeleri üzerinde yapılmıĢ olan analizler gibi, Mü‟minlerin
ve Ġslâm ile alâkaları olmayan insanların bulundukları bölgelerde meydana
gelen ya da Mü‟minlerin yoğun bulundukları bölgelerde meydana gelen
âfetlerin, bilimsel olarak incelenip analizlerin yapılmasıyla, incelemeye
bilimsel olarak hız verilebilir. ġahsen bendenizin, dünyâlaĢmanın yoğun
olduğu bölgelerde ya da memleketlerde meydana gelen, âfetlerin daha
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Temiz, M., Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi, Pozitif Ve Negatif
DüĢüncelerin (Dalgaların) GiriĢimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Ģiddetli olduğu Ģeklindeki gözlemlerim belki bu yolla, daha da netlik
kazanacaktır.
Âfet Bulutları
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor… O zaman örneğin yanardağlar püskürmeye baĢlıyor... Mevcut
negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha
da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmet‟e
dönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, denizler kabarıyor, tusinamiler baĢlıyor... Mevcut negatif dalgalara
ek olarak yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç
kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, salgın hastalıklar baĢlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak yeni
negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a
(CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha
da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor… Karı ve koca tartıĢmaya baĢlıyor, Ģiddet terörü artıyor ve
öldürme olayları hız kazanıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak yeni
negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a
(CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha
da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor… Ġnsanların kötü hastalıklara tutulmaları çoğalıyor… Mevcut negatif
dalgalara ek olarak yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç
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kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor… Trafik kazaları sel yangın ve toplu ölümler gittikçe artıyor…
Mevcut negatif dalgalara ek olarak yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet
Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor… Ġnsanlar birbirine canavarca saldırıyorlar, yakıp yıkıyorlar…
Mevcut negatif dalgalara ek olarak yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet
Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmet‟edönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Âfet Bulutları Ve Ġnsanlar
Yukarıda söz konusu edilen bölgelerdeki âfet bulutları, o bölgelerde
bulunan insanlara da etki etmektedirler. Örneğin bir âileyi ya da o bölgedeki
bir akraba topluluğunu ele alınız.
Eğer o bölgede Allah‟a (CC) gerçek anlamda kulluk yapan
mü‟min(ler) yoksa o âfet bulutlarının, âileleri etkisi altına alan, negatif
dalgalarını, giriĢimle nötürleĢtirecek pozitif dalgalar yok ya da az demektir.
Bu nedenle söz konusu edilen âile ya da akraba topluluğu ortamı, Ģeytanların
cirit attığı bir ortama dönüĢmüĢ demektir. Âilede ufak bir tartıĢma ya da
akrabalar arasındaki ufak bir uyuĢmazlık, bir âlev gibi patlayarak, hiç
beklenmedik cinâyetleri berâberinde getirmektedir.
Nitekim cinâyetlerle biten bu gibi fâciaları son yıllarda daha sık
görüyor oluĢumuz, hep bu bilimsel açıklamalardaki nedenlerin cereyan
tarzına göre, pozitif dalgaların azlığı ya da yokluğu dolayısıyladır.
Böyle ortamlar için pozitif dalgaların ehemmiyetini, Ģimdi aĢağıda
vereceğim, yalnızca tek bir Ayet-el Kûrsi örneğinden kesirebileceksiniz:
Efendimiz (SAV) buyurmuĢlardır ki:
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“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi‟yi okursa,
Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman
okursa, Allâhü Teâlâ ona kendi evi, komĢusunun evi ve etrâftaki evler
hakkında güvence verir, (Beyhâki)…”
ĠĢte görüyorsunuz Allâhü Teâlâ‟nın, yalnızca bir mü‟minin okudu sırf
Ayet-el Kûrsi ile meydana gelen, pozitif dalgaları vesîle kılarak, negatif
dalgaların Ģerrini azaltıp bulunduğu yerdeki komĢularına dahî sağladığı
faydayı… Bu da mü‟minlerin, bütün insanların velînimeti olduklarının küçük
bir örneğidir428.
Bitirken
Son yıllarda bu Zulmet bulutlarına iliĢkin örnekler haddinden fazla
çoğalmıĢtır. Zirâ insanlar dünyâlaĢtıkça429 câhilleĢtiler; câhilleĢtikçe, hatâları
ve günahları, yâni negatif dalgalar ya da âfet bulutları arttı, ortalıkta
rahmetten, yâni pozitif dalgalardan, iyiliklerden eser kalmadı…
Burada daha ziyâde, pozitif ve negatif dalgalara iliĢkin, yalnızca
sırasıyla kiĢilere iliĢkin Ģahsî sevap ve günah olgusu ele alınmıĢtır.
ĠĢ, bu kadarla bitmiyor, tabiatıyla… Meselâ örneğin mazlumlara ve
hayvanlara yapılan, iĢkenceler gibi öyle olaylar da var ki, Ġlâhî Öfkeyi
anında artıran, yâni Gayretullaha dokunan olaylara iliĢkin ek olarak gelen,
negatif dalga yoğunluklarını da bir düĢününüz! Daha böyle binlerce
eklenenler var…
Geçen her bir yılda negatif dalgalarda, yâni Âfet Bulutları‟nda, hep
artma, pozitif dalgalarda yâni Rahmet Bulutları‟nda hep azalma
gözleniyor… Örneğin buzulların erimesiyle ön görülen, felâket ve âfetler de
bu cümledendirler… Toplumdaki değiĢimde dünyâlaĢma arttıkça, negatif
dalgalardaki bu artmanın nereye kadar varacağını bir düĢününüz!
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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Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm.
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Ġnancım odur ki Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Hani, Rab‟biniz Ģöyle
duyurmuĢtu: “Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım.
Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.” mealindeki
7. âyeti gereğince, Allâhü Teâlân‟ın bir gazâbı olarak, tecellî eden bu negatif
dalga artıĢı, Yeryüzü‟nde mü‟minlerin yoğunluğunun artıĢa geçmesine kadar,
artacaktır.
Çünkü en güzel Ģükrü430, Evren‟in431 ve Yeryüzü‟ndeki canlıların bir
çeĢit velinîmeti yâni sigortası durumunda olan, Müslüman Mü‟minlerin432
yerine getirdiği açıktır. Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda yıllarca öğretim üyeliği yapmıĢ, emekli bir bilim insanı
olarak bendeniz Yeryüzü‟ndeki gidiĢi, bilimsel delilleriyle, böyle
gözlemliyorum.

430
Temiz M, Nîmet - ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
431
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
432
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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Halkı ile içiçe olan CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Kültürel
(Ġslâmî) istikâmet sâhibidir de…
(Kültür, bir Milleti meydana getiren unsurların toplamıdır. Bu unsurların baĢında
din, dil ve târih Ģuuru (birliği) gelir. BaĢka kültürleri, üstün görmenin, Millet‟in geleceği
açısından, ne derece bir felâket getireceğini görememenin en iyimser bir görüĢle ne kadar
büyük bir gaflet olduğunu, aslında Milletini esas alan her akıl sâhibi görebilir.
Göremeyenler varsa, onların bir Ģekilde noksanlı oldukları açıktır.)

ġu an îtibârıyla üst yöneticilerimiz arasında BaĢbakanımız da olsa
bile, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete uyma konusunda, CumhurbaĢkanımız
Recep Tayyip Erdoğan‟ın bir sürükleyici alternatifi henüz yoktur. Bu tespit
tabiatıyla ileride de olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle böyle bir
cumhurbaĢkanının varlığı Memleketimiz için olduğu gibi, Dünyâ‟daki bütün
Müslümanlar için de bir nîmettir.
Ayrıca CumhurbaĢkanımız‟ın Halkımızın bizzat içinden çıkması
onun, bütün örf, âdet ve an‟anelerinin hadîsi Ģerif ve âyetlere göre
ĢekillenmiĢ olduğunun, kuvvetli ve güvenilir bir delîli sayılmaz mı?
Sâhi! Siz de bunun farkında mısınız? Ya da siz de bu fenâ gidiĢe, hiç
kafa yormuyor musunuz?
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Eğer öyleyse, âniden bir âfet gelecek olsa, bu konuda rahat olanlar da,
bâzen bunu daha fazla yoğunlukta hissedeceklerin dıĢında kalabiliyorlar mı?
Bunları yalnızca bilelim de… Bizden söylemesi433… O zaman
üzüntüsü hâriç, gerisi bizi pek ilgilendirmez / ilgilendirmiyor! Öyle değil mi?

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim!
Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum
Yoksa SavaĢ mı Olacak?
Öz‟ler:
Eğer, bu isyanlar, bu dedikodular, bu iftirâlar,
bu ölçüsüzlükler, bu Ģükürsüzlükler, bu azgınlıklar, bu nankörlükler,
Rab‟bimizin gazâbını bir celbederse, neler olmaz neler…
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Emekli olunca birkaç aydan beri Türkiye‟mizde olup bitenlerle biraz
daha fazla ilgilenmeye baĢladım. Hele hele, Ģu Taksim Gezi Parkı
Eylemleri434 dikkatimi çok fazla çekmiĢti:
Yabancı ajanlar içteki bir takım gâfillerimizi, meğer ne kadar
kolaylıkla, yönlendirecek duruma gelmiĢler…
Baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde demokrasi ve insan
haklarından tâviz verir gibi görünmeyen, sol kesim gelecek olan, o sıradaki,
seçimi bekleme zahmetine bile katlanmadan, dıĢ ajanların€ oyunlarına âlet
olarak, Hükümeti devirmeye kalkmasınlar mı? Seçimlerde demokrasi ve
insan hakları borazanlığı yaparak, Halktan oy istemeye çıkanlara bak sen,
hele!
433
Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 17.11.2013.
434
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz!.. Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son EriĢim Târihi: 18.09.2013.
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“Vay canına!”, diyesi geliyor insanın… Meğer insan kendi
Kültürünün câhili olursa, neler oluyormuĢ neler!
Hele hele, solcu ve sosyal demokratlarımızı ne mümkün memnun
etmek!
Sıraladıkları sebeplere bakıyorumda bunlar, sırf BaĢbakan‟ı hedef
alan, kiĢiselleĢtirilmiĢ Ģahsî kin ve nefretin tepkileri-aksülamelleri, o kadar…
Bu kin ve nefret nereden geliyor?
Ġncelerseniz aslında onlar da, normal insanlar için, eften püften
Ģeyler:
Meselâ BaĢbakan‟ın, Halkın içinden çıkmıĢ, bir köylü ve halk çocuğu
oluĢu… Halk ile özdeĢleĢmiĢ bir hayat tarzının bulunuĢu… Fakr-ü zarûret
içinde yetiĢmiĢ olması… Kültürüne bir parça uyum sağlamaya çalıĢması,
meselâ, namaz kılması, oruç tutması… Hakla kurduğu iliĢkilerin içten ve
samîmi olması ve benzerleri...
Kin ve nefretin kaynaklarına bak sen, hele!
Bakıyorum, nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek
bezleri yok… O zaman akla Halk Formülümüz geliyor: “Ġnsan bilmediğinin
düĢmanıdır.” Bilinmeyen ne? Ġslâm Ve Kültürümüz… O Ġslâm Ve
Kültürümüz ki, bilinmemesi için, Batılılar tarafından taĢeron olarak
yetiĢtirilmiĢ, Ġnönü Ve Hempaları tarafından, bilinçli olarak, Eski Türkiye‟de
zalimce uygulanmıĢ, yasaklamalar ve politikalarla yok edilmiĢtir.
Bunu biraz daha açabiliriz, değil mi, bilimsel açıdan:
Atatürk Dönemi‟ni izleyen Millî ġeflik Dönemi‟nde, eğitimdeki, idârî
konumlardaki insanların ve o dönemin zenginlerinin rahatlık ve üstünlük
avantajlarıyla kazanılmıĢ ve Ġnönü yakınlığı ile oluĢmuĢ, „ideolojik seçkin bir
sınıf435„ vardı. Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumundaki günümüz solcu ve
sosyal demokratlarımız, yâni nefretçi ve tenkitçi arkadaĢ ya da
435
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.doc, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
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kardeĢlerimizin her biri de, kendilerini hâlâ 1930‟lu-1940‟lı yılların seçkin
despotik, zorba, „dediğim-dedik‟ sınıfının birer elemanı gibi, görüyor
olmaları…
Bu kesim, bugün CmhurbaĢkanı olan o zamanın BaĢbakanı‟nı,
muhtemelen bu nedenlerden dolayı, kendilerinden sayamıyorlar…
Kendilerini Türkiye‟nin yegâne sâhipleri olarak gören bu kesimden
geri kalanların hakları, onlara göre, sanki zamanla eriyerek yok olmuĢ…
Hâlbuki dıĢladıkları bu insanların ataları, dedeleri de, her zaman,
Yurdumuz‟un savunulmasında bulunmuĢlar, Ġstiklal SavaĢı‟na katılmıĢlar,
Ġstiklal SavaĢı‟nı kazanmıĢlardır. Kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde, kiminin
dedesi Çanakkale‟de, kiminin dedesi Suriye Cephesi‟nde, kiminin dedesi
Büyük Taaruz‟da Ģehit olmuĢtur€. ġehit olmayanların önemli bir kısmı da,
Ġnönü Zulmü nedeniye, çeĢitli sebeplerle darağaçlarında asılımĢlardır. Ama
bu Zihniyete göre geçmiĢte olan Ģeyler, Ģimdi mühim değil…
Millî ġef döneminde, “Biz dindar nesil istemiyoruz436.” dendikten
sonra, gerisi mühim değil, öyle mi?
Ġnönü Zihniyeti ġeflik Dönemi‟nde her Ģeyin, her imtiyâzın
sâhibiydiler, her Ģey kendilerinden soruluyordu. Bu uğurda asanlar da
onlardı, kesenler de onlardı… Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil,
€
Örneğin benim dedem Balkan Harbi‟nde kalmıĢ, geri dönmemiĢtir. Babam ise Atatürk zamanında
Doğu‟da bir savaĢa katılmıĢ, babam Atatürk‟ü bir teftiĢ sırasında orda görmüĢtür.
436
Belgelerle Gerçek Târih, Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıĢtır, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/tag/inonu-dini-kitap/, En Son EriĢim Târihi:
21.09.2013.
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üç kiĢi rejim kurbanı olmuĢtu… Günümüzdekilere de hep böyle öğretilmiĢ…
ġimdi de aynı devran dönsün istiyorlar, öyle mi?
Köylü vatandaĢın, fakirin, düĢkünün, onlara göre dinci olanların, „biz
de varız‟ deyip, Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilir? Hele hele,
geçmiĢ hükümetlere göre bu beğenmedikleri insanlar, bir de fark atarlarsa…
Bunlar, onlar için olur Ģey değil…
„Hayır, olamaz böyle Ģey…‟
„Bunlara dayanılamaz, biz bizzat kendimizin demokratlarıydık, Ģimdi
de öyle olmalı…‟
deyip ver yansın atıĢlarına baĢlamalarının ana nedenleridir, bunlar…
Sen güyâ demokrattın, insan haklarına saygılıydın, sık sık Atatürk‟ün
“Bu Milletin efendisi köylüdür.” sözünü tekrar ederdin. GeçmiĢte bu halkın
oylarını alıyordun. O zaman Halkçı görünüyordun… Öyle mi?
GeçmiĢe dönük hayaller ağır basınca ve de üst üst gelince, demokrasi
ve insan hakları kavramları ikinci ve üçüncü sıralara itilebiliyormuĢ demek
ki… Öyle mi?
Hal böyle iken, halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin kaybolması
neticesi, böyle aldatmacalı yan yollardan medet ummak… Öyle mi?
Bugün, bu davranıĢların aslı, Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik gibi
kavramları istismar ederek bölücülük yapmaktan baĢka çâre mi kaldı? Üstelik
hiçbir însâni yanı ve dayanağı olmamasına rağmen…
Kültürünü unutmayan Halkımız, bu zümrenin yanlıĢ davranıĢlarını
Ģöyle okuyor:
“Efendim, köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz zannediyorduk… Biz
hep üstün, seçkin sınıf kalacaktık… Seçimlerde onların arkalarını
sıvazlayarak oylarını Ģimdilerde de bizim almamız gerekiyordu…”
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“Ama durum gittikçe o kadar değiĢti ki, bu gidiĢle sittin sene bir daha
idâreci olamayacağız gibi bir durum var ortalıkta… Ayrıca, bu Halkla bizim
aramızda hiçbir fark kalmamaya da baĢladı… Hani, biz üstün, seçkin
sınıftık… Buna dayanılmaz! „Hayır, sayım - suyum yok‟… Biz demokrasi ve
insan haklarından vaz geçiyoruz…”
Yazık! Yazık! Hayret ediyorum, doğrusu...
Bunlardan dolayı BaĢbakanı „haklayacağız‟ diyerek, hiç insan,
düĢmanlarla iĢ birliği yapacak kadar, alçalabilir mi? Hâinlik437
diyemiyorum, dilim varmıyor çünkü… En azından ahlâkımın ve dilimin
bozulmasından korkuyorum…
Burada bizim amacımız, hedefler göstermeden, gerçek fikirleri
açarak, topyekûn Müslümanlar olarak, hep birlikte doğruya kanalize olmak,
böylece birlik ve berâberliğimizi kuvvetlendirmektir. YanlıĢlık yapan
kesimleri elden geldiğince uyararak, Halkımız‟ın istekleri paraleline
zorlamak ve dolayısıyla Memleketimiz‟in kalkınmasını, bu kesimlerdeki
kardeĢlerimizin de potansiyelleriyle, Târih‟te olduğu gibibu gün de, daha da
hızlandırma durumuna, tekrar getirmekten ibârettir. Ne demiĢ atalarımız,
“Dost acı söyler…” dememiĢler mi?
Ah! ... Kaç kere yazdım: “Hatâlarımı bana da yazın da, benim de
belki hatâlarım zamanla azalır, daha fazla faydalı olabilirim diye…”
Ama ne tuhaf ki, Ģimdiye kadar, hatâlarımı usulüne uygun olarak
bildiren samîmi bir kardeĢim çıkmıĢ değil…
Bütün bu olumsuzluklarımızın kaynağı, ne yazı ki, Kültür
câhilliğimiz‟dir. Peygamberimiz (SAV), anlam olarak meâlen demiĢler ki:
Kur‟an‟la amel etmeyeni Allah (CC) sapıtır.

Temiz, M., Hâin Ve Hâinlik, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂĠN%20VE%20HÂĠNLĠK.pdf, En Son EriĢim Târihi: 12.09.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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Hükümetin Ġcraatı
Bu kardeĢlerimizin veryansın atıĢları üzerine, Hükümetin icraatını
geçmiĢle karĢılaĢtırmak aklıma geldi. Baktım kafamda detay kalmamıĢ…
Ġnsan kindar olmazsa ya da meslekî açıdan konusunun dıĢındaysa, böylelerini
çok tez unutuyor… Aklıma ancak yalnızca geçmiĢ hükümetlerin iyi
çalıĢmadıkları geldi, o kadar… O sıralarda yazmıĢ olduğum birkaç yazıdan,
belki mukayese edecek kadar, bir Ģeyler bulurum fikri, ağır basmıĢtı…
Ama iĢin içine dalınca Memleketimiz‟in, 10 küsur yıl içindeki
geliĢmelerde, ne kadar merhâleleri kat etmiĢ olduğunu gördüm ve:
„Însaf! Însaf! ... diye mırıldanmaktan kendimi alamadım…
Meğer geçmiĢ hükümetlerin yalnızca konuĢmaktan baĢka bir iĢ
yapmadığı, Memleketimizin beĢ sente muhtaç olduğu, Ģehirlerarası, tek Ģeritli
keçi yollarını andıran, otobüs yolları, bir bir gözlerimin önünden geçmeye
baĢladı. Sonra, THY uçaklarının seferlerini birkaç kiĢiyle yaptıkları o günle
vs…
Hele hele, o sıralarda yazmıĢ olduğum, “KonuĢa KonuĢa Elde Var
Sıfır, DüĢünme Zamanı, Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir Değerlendirme438“
baĢlıklı yazım çok dikkatimi çekti, onu satır satır tekrar okudum.
Bu yazıyı da o sıralarda kurulan, Adâlet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) nedeniyle yazmıĢım…
ĠĢte bizim seçkin sınıfımızın beğenmedikleri, sözü edilen, hükümet,
seçimle gelmiĢ bu Adâlet ve Kalkınma Partisi‟nin bir hükümetiydi… O
yazıda birkaç paragrafta Ģöyle demiĢim:
“Görüldüğü gibi ampulün verimi ilk baĢlangıçtan beri durmadan
artarak büyümüĢ ve büyümektedir. Cumhûriyet devrinde memleketimizi idâre
etmek için baĢımıza geçenlerin, çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢmak ve onu
geçmek için çalıĢmaları gerekiyordu.”

Temiz, M., “KonuĢa KonuĢa Elde Var Sıfır, DüĢünme Zamanı, Cumhûriyetimizin 78. Yılında Bir
Değerlendirme, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KonuĢa%20KonuĢa%20Elde%20Var%20Sıfır.htm YA DA, En Son EriĢim Târihi:
16.09.2013.
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“ÇağdaĢ medeniyet seviyesini geçmeyi bir yana bırakalım,
Atatürk‟ten sonra, Ģimdiye kadar gelen bütün yöneticilerin çabalarının
sonucunda Milletimiz, âdetâ bir Dünyâ dilencisi hâline getirilmeye çalıĢılmıĢ
bulunmaktadır. Ahlâkî seviyemiz (düzeyimiz) yaralanmıĢ, böylece dünyâ
göstergesinde yolsuzluk ve hortumculukta 4. sıraya yükselmis duruma
düĢürülmüĢ bulunmaktayız.”
“Ey vah Memleketimize! Yazık oldu Milletimiz‟e! Bu Millet buna mı
lâyıktı?”
“Ey ampulü partilerine sembol yapan yeni parti kurucuları! Ampulün
seyrindeki geliĢmeyi, Memleketimiz‟in geliĢmesine teĢmil ediniz! Bizler,
ampul sembolünden gelen bu çağrıĢımların gerçekleĢmesini bekliyoruz. Bunu
yapabilirseniz, Ģimdiden „Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!‟ diye
peĢinen haykırıyorum.”
Bendeniz, o zaman “Ne mutlu size! Ne mutlu Türk Ulusu‟na!” diye,
peĢin olarak haykırıĢımın, Ģimdi pek de, boĢuna gitmemiĢ olduğunu
gördüğüm için, 1950‟den bu yana gelen bütün hükümetlere ve darbelere
Ģâhit olmuĢ bir kiĢi olarak, beğenmediğim çok yönlerinin olmasına rağmen,
Ģu anda bu Hükümet‟ten Millet ve Memleketimin kalkınması adına eskisi
kadar rahatsızlık duymadığımı hissedebiliyorum. GeçmiĢi düĢünerek,
Ģimdilik, buna da Ģükretmek gerekmiyor mu?
Partici değilim. Ama Vatanımı seviyorum. Vatanın menfaatlerini çoğu
aĢırı particiler gibi, parti menfaatinden sonraya, ikinci sıraya koyanlardan
değilim. Bu nedenle, hangi partiden olursa olsun, Vatan ve Milletin
menfaatlerini birinci sıraya koyan, dürüst, insaflı ve vicdanlı olanların
tarafındayım.
Ve de dolayısıyla insaf ve vicdânım, her zaman rehberim olmuĢtur.
Çünkü insaf ve vicdandan yoksun olanların ne kadar çok nankör olduklarını
da görmüyor değilim.
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz,
elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azâbım çok Ģiddetlidir“ âyetinden haberdar olan bir kiĢi olarak nasıl
nankörlük yapabilirim ki?



Ġbrahim Sûresi, âyet 7.
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Çünkü bütün baĢarılar Allah‟tan gelen nîmetlerdir. Allah (CC)
dilemeyince, kimse bir baĢarı kazanamaz439. Müslümanım diyen, eğer mü‟min
ise, böyle düĢünmek zorundadır.
Ey nankörlük yapan Müslüman kardeĢlerim! Bu gerçekler karĢısında
sen nasıl nankörlük yapabiliyorsun?
Mânevi Açıdan Tam Korkulacak Durum
Epey zamandan beri toplumumuzun içine düĢtüğü Ģükürsüzlük
durumlarının oldukça arttığı dikkatimi çekiyordu. ġu Taksim Gezi Parkı
olayları patlak verdiği zaman, bu Ģükürsüzlüklere ek olarak, hâinlik örnekleri
de ortaya çıkınca, aklı baĢında olan insanların benim gibi, ister istemez, ciddî
ciddî düĢündüklerini zannediyorum. ġahsen ben, târihteki örneklerini de
bildiğimden, bu nankörlüklerimiz nedeniyle, toplu bir felâkete mâruz kalma
endiĢesiyle, gerçekten huzursuzluğum artmaya baĢlamıĢtır.
AĢağıdaki âyetleri üst üste koyarak bir de siz okuyup değerlendirme
yaparsanız, iyi olur.
“Her kim iyi bir iĢ yaparsa, kendi lehine yapmıĢ olur. Kim de bir
kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmıĢ olur. Rab‟bin kullara zulmedecek
değildirΩ”.
“Gerçekten, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevinir
ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isâbet ederse, o
zaman görürsün ki, insan çok nankördür440.”
Ya da:

Temiz, M., Zerrelerden Galaksilere, Nefislerden Ruhlara Kadar Her ġeyde Allah‟ın (CC) Dilemesi,
Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) Ve Ümit, Kültürümüzde Ġnsanların Ġsteklerinin GerçekleĢmesinde Özgür Ġrâde‟nin
Derecesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
Ω
Fussilet Sûresi, âyet 46.
440
ġurâ Sûresi, âyet 48.
439
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“Ġnsana bir sıkıntı dokundurulunca bize yalvarır, sonra kendisine
tarafımızdan bir nîmet bahĢettiğimiz zaman da „O bana bir bilgi üzerine
verildi‟ der. Belki bu bir imtihandır fakat pek çokları bilmez441.”
“BaĢınıza gelen herhangi bir musîbet kendi ellerinizle kazandıklarınız
yüzündendir€.
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz,
elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azâbım çok Ģiddetlidir“.
Ne düĢünüyorsunuz?
Bu noktada ben çok Ģey düĢünüyorum:
Eğer, bu isyanlar, bu dedikodular, bu iftirâlar, bu ölçüsüzlükler, bu
Ģükürsüzlükler, bu azgınlıklar, bu nankörlükler, Rab‟bimizin gazâbını bir
celbederse, neler olmaz neler… Çünkü görüyoruz günümüzde, Japonya‟da
olan tsunami gibi, nerede ne felâket oluyorsa bunların her biri, Rab‟bimizin
bir gazâbı neticesidir.
Böyle bir anda, günümüzdekiler de dâhil, Târih‟teki savaĢların,
depremlerin, yanardağ püskürmelerinin, sellerin, yangınların, tsunamilerin,
daha nicelerinin her birini, …, ister istemez insanın aklından geçen bir
baĢkasını sizler, bir tesâdüf mü sanıyorsunuz?
Anladınız herhâlde…
Türkiye, Suriye ile gittikçe ipleri gerdi, geriyor… Bu bir tesâdüf
değildir. O sıralarda Türkiye, Suriye‟nin bir helikopterini düĢürmüĢtü. Bu da
bir tesâdüf değildir. Sen ya da sizler, nefis alıĢkanlığı olarak, bu iĢlere yine
bir kabahatli bulabilirsiniz.
Ama “Yapana değil, yaptırana bak!” diyorlar ya… Allah‟ın (CC) da
bir hesâbının olduğunu unutma!

Zumer Sûresi, âyet 49.
ġurâ Sûresi, âyet 30.

Ġbrahim Sûresi, âyet 7.

Bakara Sûresi, âyet 202: “ĠĢte bu iki kısım insanlar yok mu, bunlar için kazandıkları Ģeyden bir nasip
vardır. Ve Allah Teâlâ hesâbı pek süratle görücüdür.”
441
€
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Yukarıdaki âyetler gereğince, Müslümanların tutum ve davranıĢlarına
göre, rahmet ya da zulmet dileyen, Ulu Allah‟ın (CC) dilemesine¥ bakarsan,
bence daha iyi olur.
Aslında, sence de öyle…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Allah‟a (Cc) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük
Öz‟ler:
Bir insan, bir iyiliğe karĢı
teĢekkür etmez mi ya da edileceğini bilemez mi?
Aklı varsa bilir,
bildiği hâlde teĢekkür etmez ise, “Onda
insanlık var mıdır?” diye akla bir tereddüt gelir. Tereddütler, ilmî ya da
bilimsel olarak olumsuz kabul edilirler.
Ġnsanlık yoksaΩ, o nankördür442. Nankörler ise, Allah‟ın (CC)
azâbını hak etmiĢlerdir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten baĢka,
lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O, çok bağıĢlayıcı ve Ģükrün
karĢılığını vericidir.”
Fatır Sûresi, âyet 30
“(Ġbrâhim aleyhisselâm) Allah‟ın nîmetlerine
Ģükredendi. Allah onu seçmiĢ ve doğru yola iletmiĢti.”
Nahl Sûresi, âyet 121
„Ġnsanlardan öyleleri de vardır ki,
inanmadıkları hâlde, “Allah‟a ve Âhiret gününe inandık.” derler.‟
Bakara Sûresi, âyet 8

¥
Tekvir Sûresi, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”, Ġnsan Sûresi,
âyet:30: “Allah‟ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sâhibidir.”
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
442
Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2014.
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“Hani bir vakitler Ġsrailoğulları‟ndan
Ģöylece mîsak (kesin bir söz) almıĢtık: Allah‟tan
baĢkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı
olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara
güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız
müstesnâ olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”
Bakara Sûresi, âyet 83
“Kendilerine güven veyâ korku husûsunda
bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Hâlbuki
onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan
sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah‟ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti
olmasaydı, pek azınız hâriç, Ģeytana uyardınız.”
Nisâ Sûresi, âyet 83
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti:
Yüceliğim hakkı için Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer
Nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 14:

GiriĢ
Emalılı Hamdi Yazır, „Kul olmanın baĢı zikir, sonu ise Ģükürdür‟
demektedir. Zikir aynı zamamda Kur‟an‟ın diğer bir ismidir. Dolayısıyla
kulluktaki zikrin açınımı, Kur‟an ilmini öğrenip onunla amel etmek
anlamında alınabilir.
Bâzılarının Ġslâm‟ı, „fikir, zikir ve Ģükür‟ üçlüsü ile târif etmelerine
(özetlemelerine) bakılırsa, burada fikir ilme iĢâret etmekte; zikir ise, ilmi
uygulayıp, amel etmeyi temsil etmektedir.
Her Ģeyde olduğu gibi ilim ve amel de, ancak Allah‟ın (CC) lütuf,
yardım ve dilemesiyle mümkün olmaktadır. O zaman bir insanlık gereği
olarak, bu lütuf ve yardımından dolayı, en azından, Allah‟a (CC) bir teĢekkür
etmek gerekmez mi?
Gerçekten, Allah‟a (CC) teĢekkür etmek yâni Allah‟a Ģükretmek, en
sonunda kulluğu tamamlamaktadır.
Mantığa da uymuyor mu, bu?
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BaĢkasından yardım gören bir insanın, yardımsever insana
teĢekkürünü bildirmesi gerçekten çok güzel bir insanî davranıĢ Ģeklidir!
Böyle bir yardım karĢısında hiç teĢekkür etmeyen bir insan düĢünülebilir mi?
Bu kıyaslama da gösteriyor ki, Ġslâm‟da Allah‟a (CC) teĢekkür etmek
etmek yâni Allah‟a Ģükretmek, ihmal edilmesi kesin olarak tasavvur
edilemeyecek bir meseledir. Ġhmâlinin düĢünülmesi bile, insanlığa
yakıĢtırılamayacak kadar çirkin olan bu husûsun önemini, Ġbrâhim Sûresi‟nin
7. âyetinden siz de kestirebilirsiniz:
“Ve düĢünün ki, Rab‟bınız Ģöyle i‟lân buyurdu: Celâlim hakkı için
Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz,
haberiniz olsun ki, azâbım çok Ģiddetlidir.”
ġükretmek
ġükretmek, çok çeĢitli Ģekillerde ele alınmıĢtır:
Bir tanuma göre Ģükür, nîmeti vereni bilip gereğince amel etmektir.
Amel, kalp, dil ve diğer organlarla (azâlarla) yapılır.
Kalbin Ģükrü, iyiliğe niyet etmek, dilin Ģükrü hamt etmek Ģükrünü
ifâde etmektir. Ayrıca dilin Ģükrü bir de güzel konuĢmaktır. Uzuvlarla ilgili
Ģükür ise, Allah‟ın (CC) verdiği uzuv nîmetlerini yerli yerinde kullanmaktır.
Kalbin Ģükrü olarak iyiliğe niyet etmenin açınımında, Allah‟ın (CC)
bütün maddî ve mânevî varlıkları ve bunların yaratılıĢ sırları araĢtırılır,
seyredilir ve düĢünülür. Öyle ki bu âlem, en küçük zerreden, en büyük
kozmosa kadar uzanır. Bunların, kutsal bir âleme birer ayna oldukları
görülür. Bu tür tefekkür de kalbin Ģükrü konusunda önemli bir yer tutar /
tutmaktadır.
Meselâ insanların kusurlarını görmemek gözün Ģükrünü, kötü
sözlerden kulakları saklamak, güzel Ģeyleri dinlemek kulağın Ģükrünü
meydana getirir.
Bâzıları Ģükrü kısaca Ģöyle tanımlamaktadırlar:
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“ġükür, günahlardan kaçmak, Allah‟ın (CC) emirlerini yerine
getirmektir.”
Daha kısa olarak Ģükür, Ġslâm‟a uymak demektir.
Ġmâm-ı Gazâli‟nin bildirdiğine göre, Allah (CC), Ģükrü Mûsâ (AS)‟a
Ģöyle târif etmiĢtir:
“Bir kimse, kendine verdiğim nîmeti benden bilip kendinden bilmezse,
nîmetlerin Ģükrünü edâ etmiĢ olur.”
ġükrün karĢıtı nankörlüktür. Nankör diye, Allah‟ın (CC) verdiği
nîmete Ģükretmeyen kimseye denir.
ġükrün baĢka türlü târifleri de vardır:
ġükür, kendini kazanılan nîmete lâyık görmemektir.
ġükür, Allah‟ın (CC) verdiği nîmetleri O‟nun sevdiği yerlerde
kullanmaktır.
Ġnsanın, Ģükür yapmadaki ihmalkârlığını düĢünüp, bunun için
Allah‟tan (CC) özür dilemesi de Ģükürdür.
Hattâ Ģükür vazîfesini yerine getirmenin Allah‟ın (CC) bir lûtfu
olduğunu düĢünmek de Ģükürdür.
Nîmete karĢı Ģükür, hem eldeki nîmeti yok olmaktan korur, hem de
yeni nîmetlerin ele geçmesine sebep olur. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,
„Az veyâ çok bir nîmete kavuĢan, “Elhamdülillah!” derse, Allah (CC) o
kimseye bu nîmetten daha iyisini verir.‟ buyurmuĢlardır. Allah (CC)
Ģükredenden hoĢnut olur.
Nîmetin Allah‟tan (CC) geldiğini bilerek Ģükretmek, gelene râzı olmak
ve isyan etmemek Ģükrü tamamlar.
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Din iĢlerinde ve ilimde kendinden üstün olanı görüp ona uymak,
dünyâ iĢlerinde ise kendinden aĢağısına bakıp Allah‟a (CC) hamt etmek de
Ģükürdür.
ġükreden karĢılığını Allah‟tan (CC) bekler443.. Böylelerinin
emeklerini Allah (CC) zâyi etmez444.
Yukarıda “ġükür, günahlardan kaçmak, Allah‟ın (CC) emirlerini
yerine getirmektir.” olarak da tanımlanmıĢtı.
Günahlardan kaçmak, Allah‟ın (CC) emirlerini yerine getirmek için
insanoğlu, bir takım sıkıntılarla karĢılaĢmakta ve Allah (CC) tarafından
denenmeye tâbi tutulmaktadır. Ġnsan bu imtihan sonunda ya kazanmakta ya
da kaybetmektedir445,446. Onun için dünyâda Müslüman‟a pek rahatlık yoktur.
Ġnsanın Ġmtihanı Ve Denenmesi
Ġmtihan ve deneme vâsıtalarını Ģöylece özetlemek mümkündür:
Ġnsanoğlu, birinci plânda nefsiyle, ikinci plânda Ģeytanın bin bir
hîlesiyle, üçüncü olarak dünyânın câzibesi karĢısında kendisini kurtaramadığı
dünyâ sevgisiyle, dördüncüsü olarak da, insanlar ve diğer yaratıklar
karĢısında takındığı davranıĢlarla karĢı karĢıya bulunmaktadır. Aslında
bunların her biri, ayrı birer kitap konusudur.
Bakara Sûresi, âyet 155:
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o
sabredenleri!”

Fatır Sûresi, âyet 30. “Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten baĢka, lütfundan
onlara fazlasını da vere-cektir. Çünkü O, çok bağıĢlayıcı ve Ģükrün karĢılığını vericidir.”
444
Nahl Sûresi, âyet 121: ”(Ġbrâhim aleyhisselâm) Allah‟ın nîmetlerine Ģükredendi. Allah onu seçmiĢ ve
doğru yola iletmiĢti.”
445
Bakara Sûresi, âyet 8: „Ġnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları hâlde, "Allah‟a ve Âhiret
gününe inandık." derler.‟
446
Bakara Sûresi, âyet 83: “Hani bir vakitler Ġsrailoğulları‟ndan Ģöylece mîsak (kesin bir söz) almıĢtık:
Allah‟tan baĢkasına tap-mayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik
yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesnâ
olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”
443
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Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 186:
“Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız husûsunda imtihan
olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah‟a ortak
koĢanlardan size eziyet verici birçok söz iĢiteceksiniz. Eğer sabreder ve
Allah‟dan gereği gibi korkarsanız, Ģüphesiz iĢte bu azmi gerektiren
iĢlerdendir.”
Â‟raf Sûresi, âyet 168:
“Ve onları Yeryüzü‟nde birçok ümmetlere ayırdık. Ġçlerinde iyi
olanları da vardı, olmayanları da… Onları biz, bâzan nîmetlerle, bâzan da
musîbetlerle imtihana çektik. Sonunda belki hakka (gerçeğe) dönerler diye...”
Enbiyâ Sûresi, âyet 35:
“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle
deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3:
“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sâdece “Ġman ettik” demeleriyle
bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de
imtihandan geçirmiĢizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak,
yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
Ġnsanoğlu bütün bu sınavlarda olumlu sonuçlar alsa bile, bunları aslâ
kendisinin (nefisinin) baĢarısı sanmamalı, Allah‟ın (CC) bir lûtfu olarak
bilmelidir447. Bu da Ģükrün esaslarındandır.
Nankörlükle Ġlgili Âyetler
Bakara Sûresi, âyet 152:

447
Nisâ Sûresi, âyet 83: “Kendilerine güven veyâ korku husûsunda bir haber geldiğinde onu hemen
yayıverirler. Hâlbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü
yetenler, onu anlarlardı. Allah‟ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hâriç, Ģeytana uyardınız.”
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“O hâlde beni anın, ben de sizi anayım. Bana Ģükredin de nankörlük
etmeyin.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7:
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için
Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz
hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 34:
“O, Kendisinden isteyebileceğiniz her Ģeyi size verdi. Allah‟ın
nîmetini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zâlim, çok
nankördür.”
Nahl Sûresi, âyet 55:
“Bunu kendilerine verdiğimiz nîmete nankörlük etmek için yaparlar.
ġimdi eğlenin bakalım! Fakat yakında bileceksiniz.”
Nahl Sûresi, âyet 112:
“Allah bir Ģehri misal olarak verdi: Bu Ģehir güvenli, huzurlu idi.
Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah‟ın
nîmetlerine karĢı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları iĢler yüzünden
açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 67:
“Denizde baĢınıza bir felâket geldiği zaman, Allah‟tan baĢka
yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya
çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zâten insan çok nankördür.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 69:
“Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar
göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi
456

boğmayacağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karĢı, bizim
aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız.”
Âbid‟in Nankörlüğü
Hadîs-i Ģerifte buyrulduğuna göre:
Benî Ġsrâil‟de bir âbid beĢ yüz yıl ibâdet etmiĢti. Allah (CC), Kıyâmet
günü, “Bu âbidi benim ihsanımla Cennet‟e götürün!” emrini verir.
Âbid:
“Ben ihsan ile değil, yaptığım beĢ yüz yıllık ibâdetle Cennet‟e girmek
istiyorum.” der.
Allah (CC) emreder, ibâdetinin hesâbı yapılır. Öyle bir sonuç elde
edilir ki, bırakınız bütün uzuvlarına iliĢkin nîmetleri, yalnız Allah‟ın (CC)
verdiği göz nîmetinin karĢılığı beĢ yüz yıllık ibâdetten fazla gelir.
Melekler Âbid‟i hemen Cehennem‟e götürürler. Abid, “Yâ Rab‟bi!
Ben hatâ ettim, beni rahmetinle, ihsânınla Cennet‟ine koy!” diye duâ eder.
Ondan sonra Allah (CC) ile âbid arasında Ģöyle bir karĢılıklı sorucevap oluĢur:
-”Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?”
-”Sen yarattın.”
-”Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsânımla,
benim rahmetimle mi oldu?”
-”Senin rahmetinle oldu.”
Allah (CC), verdiği daha bâzı nîmetlerini de sayar. Âbid de bunların
hepsine, “Senin rahmetinle, ihsânınla…” cevâbını verir.
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Bâzı Kadınların Nankörlükleri448
Ġslâm‟da koca hakkının önemi çok büyüktür. ġâyet insanın insana
secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini
emrederdim.” hadis bilinmektedir.
Buna göre, kadının kocanın hakkını inkâr etmesi, Allah‟ın emrini
hafife aldığını gösterir.
Sağ kesimdeki kadınlar da dâhil, günümüzde kocanın yaptığı
iyiliklere karĢı nankörlük eden kadınlara oldukça fazla rastlanılmaktadır. Bu
durum, bir hadis üzerinden kolayca açıklanabilir.
Ebû Saîd el-Hudrî‟nin Hz. Peygamber‟den rivâyet ettiği meĢhur bir
hadis vardır. Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur:
“Bana Cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çoğunluğu‟nun
kadınlar olduğunu gördüm. Çünkü onlar inkâr edenlerdir”.
“Hz. Peygamber‟e soruldu:
„Allah‟ı mı inkâr ederler?‟ “Hz. Peygamber (SAV) Ģöyle buyurdular:
“Kocalarının hakkını inkâr ederler, iyiliği inkâr ederler. Onlardan
birine uzun zaman iyilikte bulunsan, sonra senden (sevmediği) bir Ģey görse
hemen „zâten senden hiçbir iyilik görmedim‟ der.”
Sonuç
Bir insan, bir iyiliğe karĢı teĢekkür etmez mi ya da teĢekkür
edileceğini bilemez mi?
Aklı varsa bilir, bildiği hâlde teĢekkür etmez ise, “Onda insanlık var
mıdır?” diye akla bir tereddüt gelir. Tereddütler, ilmî ya da bilimsel olarak
olumsuz kabul edilirler.
Ġnsanlık yoksa o nankördür449. Nankörler ise, Allah‟ın (CC) azâbını
hak etmiĢlerdir, o kadar…
448
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Câhil Kimdir?

Buradaki câhil kelimesinden çoğu kimseler, bilgisiz ve tahsilsiz
olanları anlıyorlar, tabiatıyla çok yanılıyorlar…
Hâlbuki Burada Mevlânâ Hz.‟nin câhilden kast ettikleri; Allah‟ı (CC),
Allah yolunu tanımayanlar, bugünkü anlamda, insanlık dıĢı davranıĢları
benimseyenler, merhâmetsiz, Ģefkatsiz olanlar, sizin anlayacağınız,
dünyâlaĢmıĢ olanlar veyâ defolu, haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli tür
içkilerle akıl sağlıkları bozuk olanlar ya da büyüklerini saymayıp ve
küçüklerini sevmeyenlerle geçmiĢlerini reddetmiĢ olanlardır.
Tahsilsiz de olsa, ârif olan, Anadolu‟nun çoğu insanı ve mü‟minler,
genel olarak her hâlükarda, bu câhil kelimesi içinde değildirler… Onlar ârif
sınıfındandırlar…
Bu açıklamayı yapmamın sebebi, defolu, haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli
tür içkilerle akıl sağlıklarını bozmuĢ olan R-Kompkeles ve Amigdala
hastalıklarının kurbanı olanların veyâ Allah‟ı (CC), Allah yolunu tanımayan
sapıkların da, bu sözden nemalanarak ders almalarını istememden ibârettir.
ĠĢte asıl câhiller; tahsilli bile olsalar, Allah‟ı (CC), Allah yolunu
tanımayanlar, bugünkü anlamda, dünyâlaĢmıĢ veyâ Ġslâmî açıdan defolu,
haram ve hormonlu gıda ve çeĢitli tür içkilerle akıl sağlıkları bozuk
olanlardır.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Câhillik Hastalığı
Öz‟ler:
Müslüman olduğu hâlde,
Mü‟min450 olamayanların kulakları çınlasın!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
„Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu?
Zumer Sûresi, âyet 9
„Câhilin yanında âlimler bile câhilleĢir.‟
Goethe

Ġslâm Ve Kültürümüz, bir hayat nizâmıdır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü biliyor muyuz?
Bu soru için genel olarak, Müslümanların durumuna bakarak, “Hayır!
Bilmiyoruz!” diyebiliriz.
Çünkü her birimiz, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün birer câhili
durumundayız. O zaman hayâtın esas ölçülerini bilmeyenin, hayâta iliĢkin,
bir iĢi yapmasından ne kadar hayır gelir?
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün inceliklerini bilmeyen bir kiĢi, böyle bir
durumda, „kaĢ yapayım derken, muhtemeldir ki, göz çıkaracaktır.‟
Bu nedenledir ki Allah (CC) meselâ bir âyette, “Zannın çoğundan
sakının!” diyor. Bu ilâhî emir bizi, delillere dayalı olarak, konuĢmaya
yönlendirmiyor mu?
Elbette evet! Peki, suçu sâbit olmadan, zanlının linç edilmesi,
nerede görülmüĢ / nereden geliyor?
Elbette, halkımızın yıllarca
bırakılmasından… Öyle değil mi?

dinî

konularda bilgisiz

(câhil)
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Allâhü Teâlâ, bilenle bilmeyen arasındaki farkı bakınız ne veciz bir
Ģekilde bildiriyor!
„Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu?
Goethe, „Câhilin yanında âlimler bile câhilleĢir.‟ diyor.
Sonuç olarak, Ġslâm Ve Kültürümüz, en kötü hastalığın câhillik
olduğuna iĢâret etmiĢ bulunmaktadır451.
“Ne yazık ki günümüzde, Ġslâmî bilgi ve değer yargıları ve inanıĢları
mükemmel olan, çok az Müslüman bulunuyor. Bunda 21. Yüzyıl insanının
çoğunluğunun DünyâlaĢma gayretinin etkisi çok fazladır452.” Daha doğrusu
Müslümanlar arasında dünyâlaĢanların çoğalmasının ana sebebi, Ġslâmî
câhilliktir.
“Bu nedenle bugün Müslümanım diyenlerin çoğunun bilgi birikimleri,
değer yargıları ve inanıĢları, cehâlet (dinî bilgisizlik) nedeniyle, o kadar
karıĢık bir hâl almıĢtır ki, çoğu Müslümanın mevcut bilgi birikimi çok
kalitesiz duruma düĢmüĢtür. OluĢan mantık kuralları da yalnızca elde
bulunan, bu malzemelere göre, ortaya çıkan mantık kurallarıdır. Bu tür
Müslümaların akıl ve mantıkları tarafından iĢlenmesi gereken, fikir, Ģey ya
da olaylara iliĢkin bilgilerin, böyle bozuk birikimli, akıl ve mantıklar
tarafından iĢlendiğini bir düĢünüz! Öyle ki sonuç olarak karĢılaĢılan, fikir, Ģey
ya da olaylara iliĢkin, o kadar çok kalitesiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır ki!
Dolayısıyla, günümüz Müslümanlarının kalitesiz bilgi birikimine sâhip olan
kafalarından, gerçeklere ne kadar uygun sonuçlar çıkabiliyor?”
Bozuk ve yetersiz bilgi birikimine sâhip olan çoğu Müslümanın bu
bilgi birikimi nedeniyle yetersiz kalan akıl ve mantıklarına ek olarak, Ģimdi
bir de ortam ve çevredeki bozuk olan, fikir, Ģey ya da olaylara iliĢkin
bilgilerin yalanbazlı olduğunu da bir düĢünürseniz, o zaman ne denir?
“Ayıklayınız, pirincin taĢını” demiyorlaer mı?


Zumer Sûresi, âyet 9.
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Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
452
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.docx, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
451

461

“Zâten gerçeklere uygun sonuçların çıkmadığı,
Müslümanların acınacak durumlarından görülmüyor mu?”

bugünkü

“ġimdi anlatılan sebepler yüzünden, Müslümanların yetersiz akıl ve
mantıkları tarafından iĢlenmesiyle, kalitesiz sonuçlara varılmasının
sorumluluğunu, bizzat Ġslâm‟a, onun değer yargıları ve inanıĢlarına
bağlayanlara ne demeli?”
“Bir öğretmenöğrencilere, Matematik dersini iyi bir Ģekilde öğretecek
kâbiliyette değilse, Matematiği öğrencilere sevdirememiĢ, bundan öğrencileri
soğutmuĢ ise, Ģimdi buradaki olumsuzluğun faturasının Matematik bilimine
yüklenmesinin akıl ile açıklanacak bir tarafı var mıdır?”
“Benzer
Ģekilde,
Müslümanların
acınacak
durumlarının
sorumluluğunu Ġslâm‟a bağlayanların samîmiyetlerinden ya da zekâlarından
Ģüphe etmek gerekmiyor mu?453 Milletimize yıllar boyu Ġslâmî bilgilerin
öğretilmemesi için, ne hâinliklerin yapıldığı konusu, nedense hiç gündeme
getirilmiyor.”
Müslüman olduğu hâlde, Mü‟min454 olamayanların kulakları çınlasın!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Câhillik, Yalan Ve Yalancılık
Özl‟er:
Dikkat ediniz ya da tekrar inceleyiniz,
bütün kötülüklerin baĢının câhillik olduğunu göreceksinzdir.
Örneğin mühendislik kariyeri olan bir iĢ adamı, rüĢvet alıp vermede hiç
mahzur gömediği gibi, câhil olan kariyer sâhibi bir doktor da organ kaçakçılığı
yapmakta bir mahzur görmez / görmüyor...
Bu nedenle câhilliğin giderilmesi, ahlâkî seviyeyi
yükseltir. Buradaki geniĢ açıklamalar, aslında Prof. Dr. Oktay
Sinanoğlu‟nun, „aklın gönül tarafından kontrol edilmesi gerektiği‟
tezinin bir yorumunu oluĢturuyor…
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Ġki cihan saâdetini isteyen herkesin,
ne yapıp yapıp, önce câhilliğini giderecek yollar
araması gerekiyor.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“GelmiĢ ve gelecek bütün
Müslümanların îmanları toplansa,
yine Hz. Ebû Bekir‟in îmanı ağır gelir.”
Hadis
“Eğer dilemiĢ olsaydık, herkese hidâyetini verirdik
fakat tarafımdan Ģu söz verildi: „Elbette ve elbette Cehennem‟i
bütün cin ve insanlardan dolduracağım!‟”
Secde Sûresi, âyet 13

Hak Ve Bâtıl MücâdelesiΩ
Târih boyunca meydana gelen bütün olayların temelinde, doğru yolda
olanlarla yanlıĢ yolda olanların yürüttükleri, hak-bâtıl yâni doğru-yanlıĢ
mücâdelesi vardır455. Bu mücâdele, konum, zaman ve mekâna göre, çeĢitli
Ģekillere girebilir. Ama esâsı değiĢmemektedir.
Bu mücâdele Ġslâm edebiyatında „Hak-Bâtıl‟ mücâadelesi ifâdesi ya
da kavramıyla bilinmektedir. Ġslâmî Edebiyat Edebiyat alanında „hak‟
kelimesi, Hak Ģeklinde büyük harfle baĢlatılırsa, bunun yüce Allah‟ı (CC)
gösterdiği bilinir ama hak olarak yazıldığında bundan, ele alınan konudaki
gerçek kastedilir. Gerçek bilindiği gibi, bilim alanındaki doğruĢları ifade
eden bir kelimedir.
Adlandırma ne olursa olsun, hayatta insanlar kavram olarak, hak-bâtıl
mücâdelesi konusundaki ana esasta, gerçek ile yanlıĢın yâni baĢka bir
ifâdeyle doğru-dürüst olmayla doğru-dürüst olmamanın öne çıkarılması
anlamında iki gruba ayrılırlar.
Birinci grup insanlar doruyu göstermek çabası içinde; ikinci grup
insanlar ise, bâzılarının çıkıp da örneğin Ģu savcımızı öldürenlere456, „ben
terörist diyemem457„ demeleri gibi, yanlıĢı doğru göstermek çabası
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
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içindedirler. Bu iki uç gruba mensup olan insanların dıĢında, ayrıca
insanlarımızın bir kısmı da birinci ya da ikinci ana gruba, derece derece
yakın ya da uzak olan insanlardır. Netice olarak insanlar, birinci ya da ikinci
ana grup etrâfında kümelenmiĢler demektir.
Ġslâm‟da, „Hak‟kın gizlenmesi ya da kabul edilmemesi, Allah‟ın (CC)
inkâr edilmesi anlamındadır. Ele alınan, tartıĢılan ya da konuĢulan konudaki
doğrunun, yâni „hakkın‟ gizlenmesi ya da kabul edilmemesi ise, o konudaki
doğrunun veyâ gerçeğin kabul edilmemesi veyâ gerçeğin örtülmesi
anlamındadır.
Doğrunun veyâ gerçeğin ya da hakkın kabul edilmemesi, kelime ya da
kavram açısından, “küfür yâni gerçeğin örtülmesi”, demektir. Küfür ile
uğraĢana, yâni gerçeğin örtülmesi çabasını sürdürene ise bilimsel açıdan,
doğruyu, hakkı ya da gerçeği örten anlamında kâfir adı veriliyor.
Ġslâmî konulardaki gerçeklerin gizlenmesi için gösterilen çabaların
derece ve çeĢitlerine göre, „küfrün-gerçeği örtmenin, kabul etmemenin‟ de
derece ve kademeleri vardır. Burada iĢin temel açıklamaları yapıldığı için, bu
Ġslâmî konuların detayları hakkında derinleĢmek isteyenler tafsilât bilgilerine,
meselâ Ömer Nasuhi Bilmen Hoca gibi, mütehaasısların kaleminden çıkmıĢ
hâl ilmine iliĢkin ilmühâl kitaplarında bulabilirler.
Gerçek, GerçekdıĢılık Ve Ġlmin Gerekliliği
ġurası muhakkaktır ki her doğruya karĢı, doğrunun karĢısında
olanların birleĢmeleri, her zaman kolay olmuĢtur / olmaktadır. Bu sebeple
hadiste, “Küfür tek millettir458.” denmiĢtir. Küfredenler, yâni gerçeği,
doğruyu kabul etmeyip örten ya da örtmeye çalıĢan insanlar, böyle tek bir
grupta toplanırlarsa, bunların karĢısında olanlar da, ikinci bir grup meydana
getirmiĢler demektir. Yâni Müslümanlar da tek bir Ümmeti meydana
getirirler459. Bu demektir ki dünyâda her zaman bir bâtıl cephe birliği, bir de
bunun karĢısında, Hak ve /veyâ hak cephe vardır.
Münâfık ve fâsıkların da içinde bulunduğu Müslümanlarınµ içinden
süzülerek ayrılmıĢ olan mü‟minler ise, gerçekleri, doğruları kabul edip
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onları örtmeyenler, aynen kabul eden insanlardır460. Dolayısıyla mü‟minler,
îmanlarını koruyan Müslümanlardır. Gerçekleri aynen kabul edenlerin,
“Mü‟minler kardeĢtirler.” hadis meali gereğince bir topluluk meydana
getirirler ki bunlar, „Hak‟kı kabul ederler, yâni Allah‟ı (CC) ve O‟nun
gönderdiklerini inkâr etmeyen kimselerdir461.
ġimdi „olay‟ tanımı için örnekler vermek gerekirse, verebiliriz:
Kapıcı bir hırsızın, bahçedeki mâvi renkli ve iki tekerlekli, bisikleti
saat tam 12,05‟te alıp kaçtığını görse Ģimdi burada, “Bisiklet 12,05‟te
çalındı” cümlesi bir olay tanımıdır. “Kapıcı hırsızı gördü” ya da “Çalınan
bisikletin rengi mâvi idi” veyâ “Çalınan bisiklet, iki tekerlekli olandı” gibi
çeĢitli durumlar da tanımlanabilir.
ġimdi, “Bisiklet 12,05‟te çalındı” cümlesini ele aldığımızda bisikletin
çalındığı zaman için yalnızca bir doğru zaman vardır, o da 12.05‟tir. Bunun
dıĢındaki bütün zamanlar yanlıĢtır. Yâni, meselâ “Bisiklet 10,05‟te çalındı”,
“Bisiklet 02,05‟te çalındı” “Bisiklet 12‟de çalındı” gibi olay tanımlarının
hepsi yanlıĢtır.
Benzer Ģekilde “Kapıcı hırsızı gördü”, “Vâli hırsızı gördü”, “Öğrenci
hırsızı gördü”, “Kapıcı hırsıza dayak attı” ya da “Kapıcı hırsızı görmedi” gibi
olay tanımlarından yalnızca doğru olanı “Kapıcı hırsızı gördü” cümlesidir.
“Çalınan bisikletin rengi mâvi idi” “Çalınan bisikletin rengi kırmızı
idi” ,”Çalınan bisikletin tekerleği patlaktı” “Çalınan bisikletin farları
kırıktı”, “Çalınan bisikletin boyası yoktu”, veyâ “Çalınan bisiklet demire
bağlıydı” gibi bütün olay tanımlarından yalnızca biri doğrudur, o da
“Çalınan bisikletin rengi mâvi idi” cümlesidir.
Demek ki tanımlanmıĢ bir cümleye ya da olaya iliĢkin, yalnızca bir
adet doğru, bir ile sonsuz arasında, çok sayıda yanlıĢ vardır.
ĠĢte görüldüğü gibi, Evren‟de her sâniye milyonlarca cümle ile
tanımlanabilen milyonlarca olay meydana gelmektedir. Her bir olaya âit
Temiz, M., Maddî ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkxrnO5KHgAhVopIs
KHRQBBo8QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fmtemiz.com%2Fbilim%2FI%25C5%259EIK%2520VE%252
0HAZRET%25C4%25B0%2520MUHAMMED%2520(SAV).doc&usg=AOvVaw0ZfPpARDw8gMUktitl-Ib-, En Son
EriĢim Târihi: 27.09.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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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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yalnızca bir doğru (gerçek) ama milyonlarca yanlıĢ (bâtıl-gerçekdıĢılık)
vardır.
Bilim Adamı, Ġlim Adamı Ve Hakîm462
Meselâ elektrik ya da hastalık konuları gibi, maddî olaylara, iliĢkin
doğruları (gerçekleri) öğrenmeye tahsil ya da kariyer denir. Elektrik
konusunda tahsil yapan, bir Elektrik Mühendisi; hastalık konusunda tahsil
yapan, bir doktor olabilir. Bu tür tahsil yapmıĢ olanlar, iĢi ilerletirlerse,
sağlanan ihtisaslaĢma sonunda, o konudaki bir bilim adamı olurlar. ġimdi bu
örnekteki bilim adamları, tahsil edilen elektrik ve / veyâ hastalık konusundaki
doğruları bildikleri için, meslek hayatlarında karĢılaĢtıkları her türlü
yanlıĢları kendiliklerinden anlayabilir, ortaya çıkarabilirler463.
Benzer Ģekilde mânevî olaylara örnek verelim:
Örneğin hadis ilmi, Kur‟an ilmi gibi, konulara iliĢkin, doğruları
(gerçekleri) öğrenmeye mânevî bilimlerin tahsili denebilir. Bu tür tahsil
yapanlar, iĢi ileletirlerse din adamı, ihtisaslaĢma sonunda ilim adamı olurlar.
ġimdi bu örnekteki ilim adamları, tahsil edilen hadis ilmi ve / veyâ Kur‟an
ilmi konusundaki doğruları bildikleri için, meslek hayatlarında karĢılaĢtıkları
her türlü yanlıĢları, kendiliklerinden anlayabilirler, ortaya çıkarabilirler.
BaĢka alanlar da vardır: Târih, ahlâk, din, dil ya da örneğin sanât ve
benzeri kültürel konulara iliĢkin doğruların öğrenilmesi de vardır. Bu
konuların hepsi birden kültür olarak biliniyor. Bir insanın kendi kültürüne âit,
doğruları öğrenmesi, milletin devamı için, en önemli olanıdır. Çünkü bunlar,
milleti meydana getiren öğelerdir.
Burada Halk için esas olan Ģudur:
Bir insan, en azından, yaĢama iliĢkin temel konularla kendi mesleğine
iliĢkin, Ġslâmî Ve Kültürel doğruları öğrenmek zorundadır. Hayat ve yaĢama
iliĢkin, temel konularla meslekî kounların sistemli bir Ģekilde, Orta Öğretim
sıralarında öğretilmesi en isâbetli olanıdır.
Temiz, M., Bilimin Ġslâm‟daki Yeri „Sünnetullah‟, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMĠN%20ĠSLÂM‟DAKĠ%20YERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMĠN%20ĠSLÂM‟DAKĠ%20YERĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2013.
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Temiz, M., Maddî ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkxrnO5KHgAhVopIs
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EriĢim Târihi: 27.09.2013.
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ġimdi Ģu söze ağırlık vermek gerekiyor:
Çocuklarınıza Ġslâm Ve Kültürünüzün temel doğrularını öğretirseniz,
ileride, hayatta onlar, bu doğrularla karĢılaĢtırarak, yanlıĢları kendileri
doğrudan doğruya ayıklayabilirler. Bu tarz bilgilendirmeye Ġslâm Ve
Kültürümüz‟de, eğitim (terbiye) denir. Eğitimin içinde mânevî ve ahlâkî
esaslar, olmazsa olmazlardandır. Mânevî ve ahlâkî eğitimin noksan olduğu
bir bilgilenme, eğitim olmaz, tahsilden öteye geçemez.
Bu baĢlığı Ģu tanımla bitirelim:
Öyle bir kimse düĢünüz ki, bu kimse aynı zamanda hem bilim adamı
ve hem de ilim adamı ise, bu kimseye kategorik olarak Kültürümüz‟de hakîm
denmektedir.
Câhil ve Cehâlet
Her bir olaya iliĢkin doğrunun (gerçeğin) bilinmesi, bilim ve / veyâ
ilim gerektirir. Bu ne demektir?
Bu ifâde tersinden düĢünülürse, „KarĢılaĢılan olayların her birinin
gerçeğini yakalayamayan bilgisizler, her bir olayın sonsuz sayıdaki
yanlıĢlarına kapaklanırlar‟ demektir. Cehâlet dendiğinde bu kelime,
Kültürümüz‟de ve yaĢamda, Ġslâmî Ve Kültürel bilgisizliği ifâde etmektedir.
Bu nedenle yazılarımda da cehâlet kelimesi, Ġslâmî Ve Kültürel bilgisizlik
anlamında kullanılmaktadır. Maddî ve mesleki bilgisizliğe, bilgisiz ya da
tahsilsiz veyâ kariyersiz dendiğini Ģimdi biliyoruz. Buna karĢı bir kimseye
câhil demek, o kiĢinin genel olarak, Ġslâmî Ve Kültürel bilgiden yoksun
olduğunu ifâde etmek demektir.
“Bilgi Kuvvettir”
Ġslâmî Ve Kültürel bilgisizler Milletimiz nazarında, Ġslâmî
Kültürel alandaki câhiller tolpluluğudur. Câhillerin doğruyu bulma gibi
dertleri olmadığı için, yanlıĢ ve / veyâ yanlıĢlık endiĢeleri de olmaz.
yüzden atalarımız, “Câhil cesur olur” demiĢlerdir. Buradan çok önemli
sonuç daha çıkmaktadır:

Ve
bir
Bu
bir

Hak (gerçek) karĢısında küfredenlerin birleĢmeleri de daha kolay olur
/ olmaktadır. Aslında bu durum aynı zamanda, baĢka bir açıdan, tek olan
gerçeğin (hakkın) gücünü gösteren bir kıstastır da...
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Bütün dünyânın, dinler arasında yalnızca Ġslâm‟a düĢman olmalarının
temelindeki gerçek de budur. Tek gerçek din Ġslâm olduğu için, kimse
örneğin Hindistan‟da ineğin tanrı kabul edildiği gerçekdıĢılığıyla hiç
uğraĢmıyor, görüyorsunuz… Bu ne demek?
Ġnekten tanrı olmayacapını hemen herkes kestirebilir / kestirebiliyor.
Ayrıca, “Tek gerçek din olan Ġslâm karĢısında, yanlıĢlara kapaklanmıĢ
olanlar, bâtılda (gerçekdıĢılıklarda) bir araya gelmiĢ, „Küfür tek millettir‟
demektir.”
Her devirde gerçekleri, doğruları yaĢatmak / yaĢamak zor olmuĢtur.
Bu zorluk cehâletin çokluğu ile doğru orantıldır. Bu nedenle bu gün Ġslâm‟ı
yaĢamak, daha da zordur. Peygamber (SAV) Efendimiz‟in “Bir gün gelecek
ki, Ġslâm‟ı yaĢamak, elde kor ateĢi tutmak gibi olacaktır” hadisi asrımızda
tahakkuk etmiĢtir. Çünkü câhillik hat safhaya geldiği için insanların
çoğunluğu (nun nefisleri), hep yanlıĢlarla haĢir-neĢir olduğu gibi, Milletin
temsilcilerinin çoğunluğu da politikayla, yâni yalan ve yalanbazlı algılarla
uğraĢmaktadırlar.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, “Siyâset, içine yalan karıĢtırılmadan
yapılan idâreciliktir.” diye târif edildiği hâlde burada politika‟nın, „Bir
hedefe varmak için karĢısındakilerin duygularını okĢama, zayıf noktalarından
veyâ aralarındaki uyuĢmazlıklardan yararlanma ve benzerî yollarla iĢini
yürütmek” Ģeklindeki idârî tarza politika denir.” Ģeklinde târif edildiğine ve
bu tanımın, Batılıların idârî tarzı, olduğuna dikkat edilmelidir464.
Bu durum, Allah‟ın (CC), “Cehennem‟i cin ve insanlarla
dolduracağım465.” hükmünün gerçekleĢeceğini de gösteren açık bir iĢârettir.
Gerçeğin gizlenmesi konusunda bir tânesi daha vardır ki, küçük ve
önemsiz gibi görünmesine rağmen, zararı ve tahrîbâtı çok daha büyüktür. Bu,
yalan ve yalancılıktır.
Yalan Ve Yalancılık
Yalan, küfür kadar olmasa bile, içinde gerçeğe aykırılık olduğu için,
bir nevi gerçeğin gizlenmesi veyâ yanlıĢ olarak tanıtılmasıdır.
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Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit SavaĢı , Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Secde Sûresi, âyet 13: “Eğer dilemiĢ olsaydık, herkese hidâyetini verirdik fakat tarafımdan Ģu söz
verildi: „Elbette ve elbette Cehennem‟i bütün cin ve insanlardan dolduracağım!‟”
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Bu yönüyle küfre yakınlığı daha fazla olduğundan dolayı466,
yalancılığın tehlikesi daha çok büyüktür. Peygamberimiz (SAV) bunun
önemini, Ģu sözleri ile belirtmektedir:
“Îman ve yalan, aynı anda bir arada olamaz.” Ya da “Bir Mü‟min,
hiçbir zaman hâinlik yapmaz ve yalan söylemez467,468.”
Bu ifâde, tersinden seslendirilirse, hâinlik yapanın ya da yalan
söyleyenin Mü‟min Müslüman olamayacağı gibi bir tehdidi taĢımaktadır. Bu
yüzden dinî kitaplarda, meselâ dil âfetleri gibi konulardaki sıralamalarda,
yalan ve yalancılık bahsi, küfür kelimesinden hemen sonra gelmektedir.
GeçmiĢ bir târihte Fazîlet Partisi‟nin II. Olağan Kongresi oluyordu.
TV‟de kanalların birinde bu konuda bir açık oturum yapılıyordu. Biraz
dinledim. O sırada:
Sol görüĢlü bir gazeteci, “Parti baĢkanına 60 dakika, rakip adaya ise
15 dakika vermiĢler. Demokrâsi bu ise...”
gibi istihzâlı bir üslupla Kongre‟de, süre adâletsizliği yapıldığını ileri
sürmüĢtü.
Bunu duyunca, hakîkaten ben de o anda, Fazîlet Partisi yöneticilerine
kızmaya baĢlamıĢtım:
“Çünkü”, diyordum kendi kendime, “hem sen adâletten, eĢitlikten,
demokrasiden bahsedeceksin ve bu kavramları Ģiddetle savunacaksın, hem de
bu kurallara daha Ģimdiden açıktan açığa uymamaya baĢlayacaksın!”
Temiz, M., Yalanın Bilimsel ve Mantıksal Formülü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 03.11.2013.
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http://www.ehlibeyt-nuru.com/forum/viewtopic.php?p=1906&sid=d88ac2938afc19716d334f598a89b843
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Kızmakta haklıydım, çünkü gazeteci TV‟deki o beyânı ile beni, aslı
yanlıĢ olan, bir duruma açıkçası inandırmıĢtı.
O öfke içinde döndüm, TV‟de Fazîlet Partisi‟nin kongresindeki
konuĢmaları dinlemeye baĢladım. Tam o sırada da, Parti baĢkanının 60
dakika civârında süren konuĢmasından sonra, sıra rakip baĢkan adayına
gelmiĢti.
Divan baĢkanı kürsüyü ona bırakırken, “Rahat rahat konuĢabilirsin,
bir süre kısıtlaması yok, zamanı istediğin kadar kullan!” demesin mi?
Bunları duyduğum anda öfkemden kan beynime fırlamıĢtı!
Fakat bu öfke, bu sefer tam tersine, beni yanıltan o gazeteciye idi.
Onun ufak gibi görünen bir yalan beyânı, beni öfkelendirmeye yetmiĢti.
O gazetecinin birkaç sâniye içinde birkaç kelime ile mırıldandığı
yalanının bende etkisi çok büyük olmuĢ ve maddî ve mânevî bünyemde
tahribat yapmıĢ ve hiddetlenmeme sebep olmuĢtu.
Dikkatinizi, ufak gibi görünen, bir yanıltmanın bile meydana getirdiği
etkilerin büyüklüğünü idrak etmeye yoğunlaĢmanıza çekmek istiyorum.
Gerçek olan Ģudur ki, insanın maddî ve mânevî bünyesi, hep
doğrularla geliĢmek, yanlıĢlarla tahrîbâta ve strese düĢmek ve yıpranmak
eğilimi taĢımaktadır.
Dolayısıyla, Kültürümüz‟de yalanın yasaklanmasının nedeni, gerçeği
gölgelemesi ve tahrip edici özelliği dolayısıyladır, îman târifiyle uyuĢmaması
sebebiyledir469.
Doğrular, yaratılıĢa uygun, güzel ve sağlıklı birer referans sayıldığı ve
olumlu sonuçlar doğurduğu hâlde, yalan ve yalancılık, doğruluktan olan,

Temiz, M., Îman Testi, Allah‟a (CC) YaklaĢtıran Ya Da Allah‟tan (CC) UzaklaĢtıran En Kıymetli
Amel (ĠĢ-Ġbâdet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ,%20ALLAH'A%20YAKLAġTIRAN-UZAKLAġTIRAN%20AMEL.pdf
YA DA
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sapmalarla ilgili olarak, o nispette çirkin olmakta, zararlı etkisini insanın
maddî ve mânevî bünyesinde hemen göstermektedir.
Bir toplumda yalancılığın artması, doğruların, yanlıĢlar arasında
kaybolmasına sebep olur. Öyle ki yeni yetiĢen genç dimağlar, yalan ve
yanlıĢları doğru olarak algılamaya, sonunda doğruları yanlıĢ görmeye
baĢlar, maddî ve mânevî düzen bozulur. Sonuçta kiĢiler arasında baĢ gösteren
güven bunalımı, o toplumu temelinden sarsacak bir duruma gelir. Yalan ve
yalancılığın tahrip edici bu özelliğinden dolayı, bu tür davranıĢların dinî
müeyyideleri çok ağırdır.
Buna karĢılık yalancılığın tam tersi olan doğruluk, dürüstlük gibi
meziyetlerin üstünlüklerine de diyecek yoktur.
Bu ahlâki meziyetlerin en üstününe Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟den sonra, Sıddîk unvânıyla, Hz. Ebû Bekir (RAΩ) sâhip olmuĢtur.
Bu sebepledir ki, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimiz:
“GelmiĢ ve gelecek bütün Müslümanların îmanları toplansa, yine Hz.
Ebû Bekir‟in îmanı ağır gelir470,471.” demiĢtir.
Sonuç
Dikkat ediniz ya da tekrar inceleyiniz! Bütün kötülüklerin baĢının
câhillik olduğunu göreceksinzdir. Örneğin mühendislik kariyeri olan bir iĢ
adamı, rüĢvet verip almada hiç mahzur gömediği gibi, câhil olan kariyer
sâhibi bir doktor da, organ kaçakçılığı yapmakta bir mahzur görmez.
Buradan hareketle diyebiliriz ki câhilliğin giderilmesi, ahlâkî seviyeyi
yükseltir. Buradaki geniĢ açıklamalar, aslında Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun,
„aklın gönül tarafından kontrol edilmesi gerektiği‟ tezinin bir yorumunu
oluĢturuyor…


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O‟na salât etsin.” demektir.
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Anonim, Hz. Ebû Bekir'in Îmanı, Allah Resûlü (SAV) ġöyle Buyurdu: “‟Rüyâmda hesap günü Hz.
Ebû Bekir‟in îmanıyla diğer bütün ümmetlerimin îmanı tartılıyodu. Hz. Ebû Bekir „in îmanı bütün ümmetimin
imanından ağır geldi.‟ buyurmuĢtur.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.islamiyet.gen.tr/hadis-iserif/38189-hz-ebu-bekir39in-imani.html, En Son EriĢim Târihi: 3.05.2011.
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“Eğer, Ebû Bekr‟in îmanı, bütün halkın/insanların îmanı ile muvazene edilse/karĢılaĢtırılsa, Ebû
Bekr‟in îmanı daha ağır gelecektir”(Tuhfetu‟l-Ahvezî, 7/298-ġamile). Kenzu‟l-Ummal‟da ( h. No: 35614)‟de ise,
“bütün halkın” yerine, “bütün yeryüzü sakinleri” tâbiri kullanılmıĢtır. Sahâvî, bu hadisin sâhih olduğuna iĢâret
etmiĢtir (bk. el-Mekasıdu‟l-hasane, 1/555). Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
ttp://www.sorularlaislamiyet.com/article/10915/ebu-bekir-in-imani-bir-kefeye-ummetimin-imani-bir-kefeyebirakilirsa-ebu-bekir-inki-agir-basar-diye-bir-hadis-var-mi-varsa-kaynagi-nedir.html, En Son EriĢim Târihi:
3.05.2011.
Ω
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Ġki cihan saadetini isteyen herkesin, ne yapıp yapıp, önce câhilliğini
giderecek yolları araması gerekiyor. Çünkü iĢin ucu îmana dayanıyor…
Yoksa aldanırız!

“Küfür Tek Millettir”

Evet,
“Küfür tek millettir-Hadis”
Ġkiyüzlülük, Mü‟min Müslüman olmayanların anayasalarından sonra
kalplerine de kazınmıĢtır…
Görseldeki bilgiyi algılayınca, bunu bilen atalarımız, özür dilerim ama
konunun iyice anlaĢılması, birilerinin faydalanması için, aklıma gelen
atasözünü kırpıp değiĢikliğe uğratmadan, aynen söylemek zorundayım.
Bununla berâber bu sefer de „itlere‟ hakâret olmasından dolayı yine
üzüntüden kurtulamayacağımı anlamıĢ durumdayım.
Ne demiĢ atalarımız ata formüllerinde? DemiĢler ki:
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“Ġt itin kuyruğunu ısırmaz!”
Bu sıralarda Eski Türkiye‟deki bağımlılıklardan kurtularak, Yeni
Türkiye‟yle, bağımsız karar alma aĢamasına gelmiĢ olan yöneticilerimiz,
Halkımız‟la birlikte, dost ve düĢmanlarını eskiye göre çok daha net
görebiliyorlar, Elhamdülillah!
Yalan-dolan, politika ya da yalanbazlı algı uyarma gayretleri gibi,
gerçek dıĢı kararlar, çeĢitli entrikalar, defolu, haram ve hormonlu gıda ve
çeĢitli tür içkilerle akıl sağlıkları bozuk olanların, artık akıl erdiremeyecek
duruma gelerek, içteki hâinlerimizle birlikte, her türlü düĢmanlıklarını böyle
açıktan açığa sergilemeleri, vicdanlı ve samîmi insanlarımızın, içimizdeki
sapıkları, daha kolay, teĢhis etmelerine yaraması bakımından, çok önemlidir.
Meselâ geçmiĢ târihlerde görüldüğü gibi, konsolos ve büyükelçilerin, açıktan
açığa yerli bir ajanın duruĢmasına katılmaları ve bunların önlerini
göremeyecek ve görevlerinin Ģuurunda olamayacak kadar sarhoĢ olmaları,
bu sıralarda „istenmeyen adam‟ îlan edilecek derecede yanlıĢ iĢ yapmaları,
baĢka nasıl açıklanacaktır?
Diğer taraftan, bütün dünyânın gözü önünde, yerli ajan(la)ın çalıĢma
arkadaĢlarının kimler olduğunun ortaya çıkması; onların yine defolu, haram
ve hormonlu gıda ve çeĢitli tür içkilerle akıl sağlıklarının bozulmasının bir
sonucudur.
Ve de bu tiplerin kendi kalelerine gol attıklarını bile göremeyecek âcizlikler
sergilemeleri, baĢka neye bağlanabilir?
Yoldan çıkan sapıkları, “Allah‟ın Siyâseti” iĢte böyle mat eder472.
Demek istediğim Ģudur ki:
“Küfür tek Millettir” kompozisyonu ya da çuvalı içinde bir araya gelenlerin
maddî, mânevî, aklî ve zihnî melekeleri de gün geçtikçe daha defolu
olduğundan, dünyâdaki çoğu insanın toptan kalitesi sıfıra doğru
yaklaĢmaktadır.
Bunların özellikle de içimizdeki gâfillerin, Bakara Sûresi‟nin:
“Allah yolunda harcayın! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!
Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.”
472
http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarin-durusmasina-katilan-konsolos-vebuyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-edilecek-h121308.haber
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mealindeki 95. âyeti gereğince, kendi elleri ile kendilerini sıfırladıklarından
haberleri bile yoktur.
Dolayısıyla, canavarlaĢmıĢları insan zanneden, adı Müslüman
kategorisinden, bâzı hâinlarle hep berâber, tüm bu sapıklar, tek bir küfür
milleti olarak yokluğa doğru koĢtuklarının bile farkında değillerdir.
Diğer taraftan bunlara göre maddî, mânevî, aklî ve zihnî melekeleri
daha da düzelmeye doğru meyletmiĢ bulunan Müslümanlar için, geleceğin
daha iyi olacağı sinyallerini, her düĢünmesini ve değerlendirme yapmasını
bilen görebiliyor...
Nitekim Eski Yunanistan Ekonomi ve Finans Bakanı Papantoniou‟un,
bu sıralarda, Türkiye‟nin günümüzün Süper gücü olduğunu söylemesi, bunun
bir delîlidir de473...

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
“Yatsı YaklaĢıyor, Mum Sönmek Üzere…”
Haydi, Hep Berâber Amik Ovası Ya Da Armegeddon
SavaĢı‟nın Hazırlıklarına…
Öz‟ler:
Montesquieu‟nun, “Bir ülkede yalakalığın
getirisi, dürüstlüğün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.”
Ģeklindeki sözünün gerçekliği, bütün milletleri sınırları içinde katmaya baĢlamıĢ
bulunuyor… Bunun getirisinin, “Yatsı YaklaĢıyor, Mum Sönmek Üzere…” atasözü
çağrıĢımındaki mumu göstermediğini kim iddia edebilir?
Öyleyse, haydi hep berâber buyurunuz, ilk plânda;
Kıyâmet‟in ilk büyük belirtilerinden, Amik Ovası SavaĢı‟nın hazırlıklarına…
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar”
Atasözü
“Hak Ģerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler.
Ârif anı seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…”
Ġbrahim Hakkı Hazretleri
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http://www.haber10.com/dunya/eski_yunan_bakan_papantoniu_turkiye_tam_anlamiyla_super_guc-623456
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Bir insan, hiçbir durumda
yalan söylemek özgürlüğüne sâhip değildir.
Thomas Carlyle

Hak ve Bâtıl
Küçüklüğümden beri, bu iki hak ve bâtıl kelimelerini çok
duymuĢumdur. Ġlk öğrencilik yıllarımda çıkan bir gazetenin baĢında bu iki
kelimeden müteĢekkil, “Hak geldi, bâtıl zâil oldu” Ģeklinde bir âyet mealinin
olduğunu iyi hatırlıyorum.
Adem (AS)‟dan bu yana hayat hep, bu iki kelime ya da kavram
çerçevesinde sürüp gitmektedir. Kur‟an‟da Ġsrâ Sûresi‟nin 81. âyetinde Ģöyle
deniyor:
“(Ey Muhammed!) De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. ġüphesiz bâtıl,
yok olmaya mahkûmdur.‟
„Hak‟ Ve Bâtıl Kelimeleri
Okumaktan mâna,
KiĢi Hak‟kı bilmektir,
Çün okudun bilmezsin,
Ha bir kuru emektir.
Mutlak olarak değiĢmeyen Ģey ya da olaya hak ya da gerçek denir.
Yâni gerçek, “bir fikir Ģey ya da olayın bizzat kendisidir” ya da Allah‟ın
(CC) Ģâhitliğinde olan kesin bilgidir veyâhut da hakkın, yâni olayın
doğruluğunun, kendine olan Ģâhitliğidir.
Gerçek hiç değiĢmez. Teorik olarak söylemek gerekirse, gerçek ya da
hak, Evren‟in ilk yaratılıĢında ne ise, Ģimdi de odur474.
Ġslâm, gerçeklere dayanır. Bu akımdan Kur‟an, bir gerçekler yumağı
ve her bir kelimesi ise, dipsiz anlamlar kuyusu gibidir. Bu nedenle Ġslâm Ve
ve Kültürümüz, din ve kültürler arasında, insan fıtratına en uygun olanıdır.


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.doc YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.doc, En Son EriĢim Târihi: 6.01.2013.
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Ġslâm‟da Allah‟ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de Hak‟tır. „Hak‟
kelimesinin karĢıtı ya da zıddı ise bâtıl kelimesidir. Hak kelimesi, “varlığı
hiç değiĢmeden duran...” anlamındadır ki, biz bunu Türkçe‟de “gerçek” diye
tanımlıyoruz. Bu nedenle gerçeklerin en yücesi, yâni En Yüce Gerçek, Allâhü
Teâlâ ya da Hak Teâlâ‟dır.
Bilimsel Gerçekler Ya da Sünnetullah
En Yüce Gerçek olan, Hak Teâlâ‟nın ya da Allâhü Teâlâ‟nın Gayb
Âlemi‟nde yarattığı değiĢmeyen mânevî kânunlara da, bilimsel açıdan,
YaratılmıĢ Ġkinci Mertebe‟den Gerçekler denebilir475. Bir de Gayb
Âlemi‟ndeki bu mânevî kânunlara göre, Evren‟de Meydana gelen yercekimi
gibi kânunlar da vardır ki, Ġslâm Kaynakları bu kânunlara Sünnetullah,
günümüz bilim adamları ise, Bilimsel Gerçekler ya da Bilimsel Gerçek
Kânunlar diyorlar. Bilimsel Gerçekler‟le uğraĢan bir insana ise, Türkçe‟de
Bilim Adamı denir / deniyor476... Yaratılmasından sonra varlıkların
aralarındaki gerçek iliĢkiler, günümüzde Allâhü Teâlâ tarafından yaratılan,
Nedensellik Kânunu çerçevesinde incelenmektedir.
Ġnsanlık açısından, „mümkün olan‟ gerçekler üstünde varlığı
kaçınılamaz, yâni mecbûrî-zarûrî, olan „Allah‟, Hak‟kın özel ismidir.
Evren(ler)de meydana gelen büyük-küçük, maddî-mânevî, her olayda
Allâhü Teâlâ‟nın dilemesi477 vardır. Özellikle insânî boyutta da, insan
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Temiz, M., Kelebek Etkisi ve Mânevî ĠletiĢim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Kelebek%20Etkisi%20Ve%20Mânevî%20ĠletiĢim.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.doc YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KELEBEK%20ETKĠSĠ%20VE%20MÂNEVÎ%20ĠLETĠġĠM.pdf, En Son EriĢim
Târihi: 6.01.2013.
476
Temiz, M., Facebook Notlarından: Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.pdf YA
DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.doc,
En Son EriĢim Târihi, 19.03.2014.
477
Temiz, M., Zerrelerden Galaksilere, Nefislerden Ruhlara Kadar Her ġeyde Allah‟ın (CC) Dilemesi,
Ġyi Niyet (Pozitif DüĢünce) ve Ümit, Kültürümüzde Ġnsanların Ġsteklerinin GerçekleĢmesinde Özgür Ġrâde‟nin
Derecesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%2
0DÜġÜNCE)%20VE%20ÜMĠT.doc, En Son EriĢim Târihi: 01.04.2013.
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üzerinde etkili olan, insanı kendine çeken, hiçbir Ģey yoktur ki, onun perde
arkasında Allah (CC) bulunmasın…
Bâtıl‟ın Osmalıca Lügat‟teki anlamı Ģu Ģekildedir:
“Hakîkatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan… ġartlarını
yapmamakla kabul olmayan ibâdet ve muâmele… Meselâ, Bir özür
bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi…”
Bâtıl‟ın karĢıtı ya da zıddı olan gerçek kelimesi; gerçeğin karĢıtı ya
da zıddı bâtıl kelimesidir. Gerçek olmayan her bir Ģey yalan demektir.
Bilimsel Açıdan Küfür Kelimesi
“Küfür tek millettir.” sözünü (hadîsini) duymayan yok gibidir. Küfür
kelimesinin lügatteki anlamları Ģunlardır:
Küfür, “örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr
edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene „kâfir‟ denilir. Küfür kâfirliğin sıfatıdır.
Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. Îmansızlık. Allaha (CC) yakıĢmayan
sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan Ģeylere inanmak. Nankörlük,
dinsizlik, günah, kaba ve ayıp söz.”
Çift Yaratılma Kânunu
Yâsin Sûresi‟nin 36. Âyetinde, “Yerin bitirdiği Ģeylerden, insanların
kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) Ģeylerden, bütün çiftleri
yaratanın Ģânı yücedir.” ve Zâriyet Sûresi‟nin 49. Âyetinde, “DüĢünüp ibret
alırsınız diye her Ģeyden çiftler yarattık.” dendiği gibi, Allâhü Teâlâ her Ģeyi
çift çift olarak yaratmıĢtır. Yaratılanlar temelde, „olumlu‟ ya da „olumsuz‟
özelliklidirler.
Bu tasnife göre, küfür milletinin karĢısındaki hak millet kimdir?
Bugün o millet Ġslâm Ümmeti‟dir.
Ġslâm Ümeti‟nin değer yargıları da yine, „çift yaratılma‟ âyetlerine
göre, olumlu (pozitif) değer yargıları, olumsuz (negatif) değer yargıları
olmak üzere, iki tiptir.

477

Değer yargılarının olumlu olan tarafına Gerçek ya da Hak Değer
Yargıları, olumsuz olan tarafına Bâtıl ya da Yalan veyâhut YanlıĢ Değer
Yargıları denir.
Ünlü Bilim adamı Farabî‟nin bir sözü var. O:
“Gerçek, BĠR âdettir; gerçek dıĢı, sonsuz derecede çoktur. BĠR olan
gerçek öğrenilirse, gerçek olmayanlar bir bir ortaya çıkar.” diyor478.‟
Bu prensip ihmal edilir, gerçek değerler unutulursa, bir fikir, Ģey ya
da olay hakkında en azından, insan sayısınca yalan ortaya çıkacağı için,
toplum çeĢitli karmaĢalarla yüz yüze gelir.
Doğru-Doğruluk
Yalan‟ın zıddı „doğru‟, yalancılığın zıddı ise doğruluktur. Yalan
söyleyene Yalancı, yalan söylemeyene Doğru denir. Ġslâm‟da yalancılık ya
da yalanla meĢgul olmak ne kadar kötü ise, doğruluk da o kadar üstün bir
meziyettir. Yalancı ne kadar güven duyulmayan bir kimse ise, Doğru da o
kadar güven duyulan bir kimsedir.
Gerçekte, her bir fikir, söz, Ģey ya da olaya iliĢkin olarak yalnızca bir
doğru ve çok sayıda yalan vardır.
Ġslâm Ümeti Ve Küfür Milleti
Ġslâm Ümeti, gerçekliğin, doğruluğun üzerine kuruludur, tektir.
Diğer milletlerde îtikâdî ilâhî gerçeklik olmadığı için, tıpkı doğrunun
karĢısındaki sonsuz yalan kavramında olduğu gibi, ilâhî açıdan gerçekliğe
dayanmayan sonsuz yalana karĢı, bugün ilâhî gerçeklerii maskeleyen çok
çeĢitli milletler vardır. Bu nedenle Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Ġslâm
Ümeti‟nin karĢısındaki milletleri, “Küfür tek millettir.” Ģeklinde tasvir
etmiĢtir.

Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
01.12.2013.
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Sonuç olarak gerçeklere dayanmayan yalancının yalanı çok geçmeden
ortaya çıkar. Çıkıyor da, zâten…
Yalan ve yalancılığın yakın geçmiĢteki en tâze örneklerini ve bunların
en kısa sürede deĢifre oluĢlarını merak edenler, meselâ 27 Mayıs-18 Haziran
2013 târihleri arasında baĢgösteren, Taksim Gezi Parkı Olayları‟nı
inceleyerek görebilirler. Örneğin, Gezi Parkı katılımcıları tarafından ileri
sürülen, 17 Twitter mesajının, provakatörler tarafından iddia edilen, 17
Twitter yalanı olduğu, kısa sürede anlaĢılmıĢtı.
Ayrıca, bir milletvekilinin, „FaĢist Diktatörün polisinin plâstik
mermileri göstericiyi bu hâle getirdi„ cümlesiyle, Twitter‟da paylaĢtığı
fotoğrafın, 25 Mayıs‟ta Suriye askerlerince vurulmuĢ bir çocuğa âit olduğu
belirlenmiĢti. Kezâ, olaylar esnâsında yaralıları tedâvi ettikleri ileri sürülen,
beyaz önlüklü üç doktor kiĢinin, aslında doktor olmayıp çeĢitli suçlardan
cezâ almıĢ, herhangi kiĢiler oldukları da kısa sürede ortaya çıkmıĢtı.
Îmanın Gücü Ve Doğruluk, Dürüstlük
Görüldüğü gibi Ġslâm‟da îmanın esâsı, kalpte ve vicdanda oluĢan ve
dil ile ifâde edilen inancın, olaylarin gerçeklikleriye örtüĢmesine
dayanmaktadır. Böyle bir îmanın insana verdiği gücü her insan anlayamaz.
Nitekim Elmalılı Hamdi Yazır‟ın bildirdiğine göre, Ġtalyan târihçi Kaytano
bakınız ne demiĢ:
“Muhammed hiçbir zorluk karĢısında yılmamıĢ, hiç ümitsizliğe
düĢmemiĢ, kanaati aslâ sarsılmamıĢtır. Onda kendine öyle bir güvenme
vardır ki, bunun sırrı anlaĢılamamıĢ ve kendisiyle berâber gömülüp
gitmiĢtir479.”
Batılılarda Ġslâm‟daki gibi bir îman târifi olmadığı için, onlar her
durumda her Ģeyin maddî bir açıklamasını yapmaya çalıĢırlar. Maddî açıdan
açıklanamayan bir olaya elbette sır demekten baĢka bir yolları yoktur. Pirî
Reis‟in çizmiĢ olduğu o meĢhur Haritaya da akıl erdiremedikleri için,



AkĢam, Gezi Parkı olayları ile ilgili ortaya atılan 17 Twitter yalanı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-olaylari-ile-ilgili-ortaya-atilan-17-twitter-yalani/haber-211987, En Son
EriĢim Târihi: 5.06.2013.

Takvim, Aygün'ün fotoğrafı da yalan çıktı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.takvim.com.tr/Guncel/2013/06/17/aygunun-fotografi-da-yalan-cikti, En Son EriĢim Târihi: 11.06.2013.
479
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Kuran'i Kerim Tefsîri, (Enam Sûresi):
http://www.enfal.de/telmalili/enam.htm
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Tanrının Arabaları adlı kitabın yazarı Erich Von Daniken, bu bilinmezliği
uzaylıların yardımına bağlamak zorunda kalmıĢtır.
Kaytano‟nun sır olarak kabul ettiği bu güçlü îmanı Elmalılı Hamdi
Yazır bakınız nasıl açıklıyor:
“Bu sır, onun kendine güveninin sırrı değil, Hak‟ka, Allah‟a
güveninin sırrıdır ki, o da nebîlik ve Resullüğü ve Allah‟ın emir ve Ģâhitliği
ile peygamberliğine olan kesin bilgisi ve dâvasındaki doğruluk ve
sadâkatinin delîlidir. Resûllullah, hiçbir zaman nefsine güvenmemiĢ, dâima
ve dâima Allah‟a ve Allah‟ın tebliğlerine dayanmıĢ ve güvenmiĢtir480.”
Çünkü o her zaman Allah‟a (CC) ve O‟nun Ģâhitliğine inanmıĢtır. Bu
nedenle, doğru olduğu söylenen bir kimsenin doğruluğundan emin olabilmek
için onun nefsine değil, hakka (gerçeğe) bağlanmıĢ olmasına ve gerçeği
temsil etmiĢ bulunmasına bakılır. Allah‟a (CC) bağlanan böyle bir kimsenin
doğruluğu; nefsine, ilâhî inancına bağlılığı, Allah‟a (CC) bağlılığının
arkasından kendiliğinden gelir.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Mirâc‟tan getirdikleri hakkında, Hz.
Ebû Bekir (RAΩ) Efendimiz‟in, “O ne söylüyorsa, doğrudur, ben hepsine
Ģeksiz, Ģüphesiz inanıyorum.” biçimindeki, Ģüphe götürmeyen, îmanından
dolayı Allah (CC) ona, “doğruluk, gerçeklik, sıdk” kelimesi ile ilgili olarak
“Sıddîk” unvânını vermiĢtir.
“Sıddîk”, doğruluğun en yüksek mertebesi olduğu gibi, bu sıfattaki
bir insanın îmanı da en üstün mertebededir. Nitekim Hz. Ebû Bekir (RA)
Efendimiz‟in îmanının, gelmiĢ geçmiĢ insanların îmanlarının toplamından
daha büyük olduğunun söylenmesi, „sıdk‟ ile „îman‟ arasındaki iliĢkiye en
güzel bir örnek teĢkil etmektedir.
Sonuç olarak yalan, gerçek dıĢılığın ifâdesidir. Yalan söylemek
demek, „konuĢulan konunun temelinde gerçeklik yok‟ demektir.


Vikipedi, Pîrî Reis, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AEr%C3%AE_Reis_Haritas%C4%B1, En Son EriĢim Târihi: 15.11.2013.
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Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Kuran'i Kerim Tefsîri, (Enam Sûresi),
http://www.enfal.de/telmalili/enam.htm

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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“Yatsı YaklaĢıyor481, Mum Sönmek Üzere…”
ġu anda Müslüman olmayan bütün milletlere baktığımızda, bilimsel
konular hâriç, hemen hepsi, temelleri yalana dayanan algı, entrika ve
düzenler peĢinde olduklarını görüyoruz… Müslüman ülkelerden de doğruya
en yakın hareket edenin ise Türkiye olduğunu görüyoruz. Zâten Türk
Milleti‟nin bin yıldan beri varlığını korumasının esası da Ġslâm ahlâkını482 ön
plânda tutması değil midir?
Diğer Müslüman ülkelerin durumları da, göz önünde bulunmuyor,
değil… Hele Ģu Ashâb-ı Kirâm efendilerimize karĢı saygısızlıkları ile ün
yapmıĢ olan, Ġranlıların durumu ise, içler acısı… Tabiatıyla Ġslâm ölçülerini
bırakarak, Batılıların birer kuklaları durumundaki Ġslâm ülkelerinin duruları
da ayrıca içler acısı…
Gerçeklere en yakın olana göre sıralandıklarında, bu günlere,
makro ölçekte, her bir milletin, kendi nasibine düĢecekleri alacağı, günün
çok yaklaĢmıĢ olduğu, „Yatsı zamanlarını‟ idrak eder gibiyiz, âdetâ…
Yalanlara, algılara, entrikalara ve düzenlere dayananların „mumlarının‟
sönecekleri anlar, artık an meselesi gibi değil mi, sizce de?
Yurdumuz içinde de her an hak-bâtıl, yâni gerçek-gerçekdıĢılık
mücâdelesi sürüp gidiyor.
Bugün, Evren‟de her bir olayın bir gerçek yüzünün ve de çok sayıda,
gerçek olmayan yüzünün değerlendirmesinin, ilmî ve bilimsel araĢtırmalar
sâyesinde, artık çok zor olmadığı açıktır.
Eskiden dıĢarıya, hayat ortamına, dökülen bilgilerin doğru haber
(bilgi) mi ya da yalan haber (bilgi) mi olduğunu anlamak için, günlerce,
aylarca ve belki de senelerce beklemek gerekiyorken, bu gün ortama yayılan
bilginin rengi, günler, saatler, hattâ bâzen dakikalar içinde biliĢim teknolojisi
sâyesinde hemen anlaĢılabilmektedir.

ġeyh Muheysini: Suriye‟de Hz. Muhammed‟in haber verdiği Melhame SavaĢı baĢlıyor,Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.yeniakit.com.tr/haber/seyh-muheysini-suriyede-hz-muhammedin-haberverdigi-melhame-savasi-basliyor-127310.html, En Son EriĢim Târihi: 02.02.2016.
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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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Meselâ Türkiye Cumhuriyeti‟nin 17 Aralık 2014 târihli en büyük
yolsuzluk ve rüĢvet soruĢturmasının operasyona dönüĢtüğü günlerden sonra,
Türkiye sathındaki geliĢmeler, bu sâyede saklanmıĢ olduğu sinelerden,
dıĢarıya doğru öyle bir fırlamıĢtır ki, bugün her olayın sırrı açık olarak bir
bir görülmeye baĢlamıĢ bulunuyor. Gerek küçük ve gerekse büyük çaptaki
bütün olayların her birine iliĢkin gerçeklik ile gerçek dıĢılık arasındaki
uçurumu, bugün artık hiç güçlük çekmeden görebiliyoruz.
Nitekim Ģu sıralarda, günlük yaĢamımızda görülen, çeĢitli iç ve dıĢ
mücâdelelerdeki gerçekler, dıĢarıya doğru taĢan doğruluk ve yalancılık ya da
doğru haber (bilgi) veyâ yalan haber (bilgi) Ģeklindeki, iki değerlendirme
arasında ıĢık gibi parlayarak, herkes tarafından kolayca görülmeye
baĢlamıĢtır.
Bilgi akıĢındaki bu geliĢmeler, gizlenmiĢ bilgilerin kısa sürede açığa
çıktığının, baĢka bir ifâdeyle yaĢamın, eskiye nazaran daha da hızlandığının;
bu hızlanmanın ise, insanların uzun süre güdülemeceğinin açık bir
manzarasıdır.
Bu geliĢmeler, Ģunu gösteriyor:
Yeryüzünde daha çok, ABD gibi „TavĢana kaç, tazıya tut!‟
metotlarıyla, anarĢi çıkaran terörist devletlerde gözlemlediğimiz gibi, her
tarafı teknolojik silâhlarla tarayanların, politik entrikalarla insanların
haklarını yok sayıp dimağları iğfal edenlerin, umûmun efkârını, çeĢitli beyin
yıkama usulleriyle, kendi istikâmetlerine meylettirmek için, durmadan Ģeytanî
sloganlar üretenlerin, maskeleri artık düĢmüĢ bulunuyor. Montajlama,
dublaĢlama teknikleri ile binlerce insanı Ģantajlarla susturmaların ya da
zoraki yönlendirmelerin, bu günlerden sonra, artık uzun süre kendilerini
gizleyemeyecekleri günler, geldi de geçiyor bile…
Değerlerimizin Korunması
Her Ģeyden önce özellikle Türkiyemiz‟in gerçeklerden ayrılmaması,
en büyük dileğimizdir…
Bu geliĢmelerin doğruluk ve gerçeklik kanalına aktarılmasının ilk
Ģartı namuslu ve dürüst olanların, en az namussuz ve vicdansızca çalıĢanlar
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kadar, gayret göstermeleri gerektiğidirµ. Bu nedenle, Dünyâ‟nın her tarafında
emperyalist fikirlere karĢı Müslümanların silkinerek kendilerine gelmeleri
lâzımdır. „Sâlih amel (iĢ) iĢleyen iyi insanlar‟ olabilmek için, Allah‟ın (CC)
buyruklarına sımsıkı sarılarak dürüstçe çalıĢmak gerekmektedir.
Ġkinci olarak, ortaya çıkan, gerçek (hak, doğru) bilgilerin hayat
ortamına kısa süre içinde aktarılarak insanların beyinlerinin, en kısa süre
içinde, yanlıĢ (bâtıl) bilgilerle perdelenmelerinden ve gölgelemelerinden
kurtarılması zorunluluğu da vardır.
ġer faaliyetler, tek olan doğrunun yanında, sonsuz sayıdaki yalanyanlıĢ bilgelerle büyüyen birer olumsuz, yaralayıcı fitne yumağı olarak, birer
bumerang gibi, gerisin geriye, kendini ateĢleyenlere dönebilir ki, çoğu kere
de öyle olmaktadır, artık483...
Îmânî zâfiyet, nefsin hâkimiyetine, iyi niyet ve hayrın azalmasına,
gönlün kirlenmesine yol açar. Bu da benliği kamçılar, gittikçe artırır. Benlik
ise kendini beğenmeyi hedeflemiĢtir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Bir
insanın kendini beğenmesi (ucub hastalığı), kötülük olarak o kiĢiye yeter.”
buyurmuyorlar mı?
Kendini beğenen, bedduâ etmekten hiç kaçınabilir mi? Aslâ,
kaçınamaz!
Demek oluyor ki bedduâ etmek, temelde nefsin azgınlığının bir
sonucudur. Azgınlık ise, hatâlarda bile bile ısrar sonunda, nefsin hâkimiyeti
altına girmek ve doğruluktan kopmakla baĢlar.
Böyle hatâlara düĢenleri belâlarla temizlemek, kullarını çok seven,
Hak Teâlâ‟nın âdetleri arasındadır484
µ

Necm Sûresi, âyet 39: ”Doğrusu insana çalıĢmasından baĢka bir Ģey yoktur.”
Temiz, M., Tüfekler Geri Tepmeye BaĢladı Bile… Âyetlerle Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti Ve de
Reisicumhurumuz Erdoğan , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TÜFEKLER%20GERĠ%20TEPMEYE%20BAġLADI%20BĠLE….pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÜFEKLER%20GERĠ%20TEPMEYE%20BAġLADI%20BĠLE….docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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Ġnternet Elektronik Adresi,
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Kula belâ gelmez Hak yazmayınca,
Hak belâ yazmaz kul azmayınca.
Hak kuldan intikamı kul ile alır.
Dinî irfan bilmeyen bunu, kul etti sanır.
Allâhü Teâlâ, Nisâ Sûresi‟nin 135. âyetinde, „Ey îman edenler!
Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için
Ģâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.‟ buyuruyor.
Allah (CC), gerçek (hak) sözlü insanlara her zaman yardım eder,
onların iĢlerini toplu kılar, hattâ günahlarını bile bağıĢlar485. Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz, “Tehlikeli de olsa doğruluğa sarılınız. Muhakkak ki
kurtuluĢ doğruluktadır486“ buyurmuĢlardır. Hz. Ali (RA)Ω da, “Her zaman
doğru konuĢun; çünkü o kurtarıcıdır.” demiyor mu?
Güzel sözlerle insanları Hak‟ka ve doğruya yönelten ve kötülüklerden
alıkoymaya gayret edeni öven Yüce Allah (CC), “Ġçinizden hayra çağıran,
iyiliği buyurup, kötülükten men eden bir topluluk olsun; iĢte onlar kurtuluĢa
erenlerdir487.” buyuruyor.
Bu yüzdendir ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün hayâtı
boyunca fıtratı îcâbı Allah‟ın (CC) emri gereğince, müminlere karĢı Ģefkat ve
merhâmetle muamele etmiĢ488; huysuzluk, katı yüreklilik ve kaba
konuĢmaktan sakınmıĢ, insanların en hayırlısı olarak yaratılan489 ümmetine
de, ya hayır söylemesini, ya da susmasını tembih etmiĢtir490.
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Ahzâb Sûresi, âyet 71: “Ey îman edenler! Allah'a karĢı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki
Allah sizin iĢlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük
bir baĢarıya ulaĢmıĢtır.”
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Ġbn-i Ebi Dünyâ.
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RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
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Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104.
488
Hıcr Sûresi, âyet 88: “Sakın, o kâfirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz Ģeylere göz atma, onlara
karĢı üzülme ve müminlere kanadını indir.”
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yaratıldınız.”
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Riyâzü's-Sâlihîn.
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Amik Ovası SavaĢı‟na491 hazırlık mı?
Öyle bir sonuca doğru hızla ilerleyiĢimizin görünen en enemli belirtisi
odur ki, maddî ve mânevî ölçü kavramları ortadan kalkmıĢ görülüyor…
Montesquieu‟nun, „Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün
getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.‟ Ģeklindeki sözünün gerçekliği,
bütün milletleri sınırları içinde katmaya baĢlamıĢ bulunuyor… Bunun
getirisinin, „Yatsı YaklaĢıyor, Mum Sönmek Üzere…‟ atasözü çağrıĢımındaki
mumu göstermediğini kim iddia edebilir?
Öyleyse, haydi hep berâber buyurunuz, ilk plânda; Kıyâmet‟in ilk
büyük belirtilerinden, Amik Ovası ya da Armegeddon SavaĢı‟nın
hazırlıklarına…

Yukarıdaki resim Ġslâm düĢmanlarının gerçek yüzlerini göstermiyor mu?
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Amik Ovası Ve Armegeddon SavaĢı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://hadislerde-mehdi.blogspot.com.tr/2014/08/melhame-i-kubra-ve-amik-ovas-gercegi.html, En Son EriĢim
Târihi: 02.02.2016.
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Alenî Hâinlikler Ve Akl-ı Selîm

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Türkiye Cumhuriyeti‟nin CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Sözündeki
“Ġhânet” Kelimesinin DüĢündürdükleri I:

„Süper Süper‟ Ya Da „Ultra‟ Ġhânet
Öz‟ler:
Çoğu Ġslâmî Ve Kültürel
Ġstikâmeti olmayanların hâin
ve hâinlikleri, her ne kadar, isâbetli bir
Ģekilde tanınabiliyorsa da, bunlarla birlikte,
günümüzde Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti benimsemeyen
sağ ve sol kesimdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin oldukça kabarık bir kısmı,
hâinlik tanımının içinde olup olmadıklarının bile farkında değiller Ω.
Bu gâfiller
grubundan baĢka Batı
özentisi içinde yanıp tutaĢarak
baltanın sapı492 olanlar da, hâinliğin ne
olduğunu önemsemedikleri ya da câhillikleri
nedeniyle, kendilerini hâin kabul etmeseler bile, bunların
büyük bir kısmı da, hâin olup olmadıklarının farkında olmayan,
gâfiller grubunu oluĢturuyorlar …
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
„Mü‟minde493 her huy, her
tabîat bulunabilir. Yalnız hâinlik ve yalancılık bulunmaz.‟
Hadis

Ω

.Sayfa sonlarındaki pdf ve html uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf, html uzantılı ilgili
yazılara internette ânında ulaĢılabilir.
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Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit SavaĢı , Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.

. Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmet doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti
benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgi-lenmek isteyenler, tâkip eden internet adresini
tıklayabilirler: http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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GiriĢ
Ġhânet kelimesi, Kültürümüz (Ġslâm) açısından da çok önemli
çağrıĢımlar yapan bir kelimedir. Önemli anlamlar yüklüdür. Özellikle devlet
yöneticilerinin sık sık dile getirmek istedikleri kavramlardan birini içerir.
„Ġhânet‟ kelimesi, Eski CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün de katıldığı
bir prgramda, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın, “Ġhânet edenler,
hırsına yenik düĢenler, korkanlar, egolarının kurbanı olanlar çıktı. Onları
oldukları yerde bırakıp yolumuza devam ettik” Ģeklindeki ifâdelerinde de
önemli bir poziyonda geçmektedir494.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz çeĢitli hadîs-i Ģerîflerinde,
„Mü‟min, insanların emîn olduğu kimsedir‟ ya da „Ümmetim belki her günâhı
iĢleyebilir ama yalan söyleyemez, hâinlik yapamaz‟ veyâ „Mü‟minde her huy,
her tabîat bulunabilir. Yalnız hâinlik ve yalancılık bulunmaz‟
buyurmaktadırlar.
Yalan veyâ yalancılığı tanımayan ya da bilmeyen yoktur. Onun için
onu Ģimdilik bir kenara bırakıp hâinliği ele alalım:
Osmanlıca-Türkçe sözlükte hâin kelimesi, „emânete hıyânet eden,
iyiliğe karĢı kötülük eden‟; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük‟te ise,
„hıyânet eden (kimse), zarar vermekten, üzmekten veyâ kötülük yapmaktan
hoĢlanan (kimse), kötü niyeti olan‟ anlamındadır.
Bir hâinin kendi cibilliyeti doğrultusundaki faaliyetlerine ihânet
denir. Ġhânet kelimesi, Osmanlıca-Türkçe sözlükte zarar vermekten,
üzmekten veyâ kötülük yapmaktan hoĢlanan, kötü niyeti olan‟ demektir.
Bugün toplumumuzda, birbilerini üzmekten veyâ birbilerine kötülük
yapmaktan ya da daha da önemlisi olarak, Vatan ve Milletimize zarar
vermekten, hoĢlanan kötü niyetli insanların olup olmadığını, hele bir siz
düĢününüz!

Temiz, M., Erdoğan, Gül'ün katıldığı iftarda konuĢtu: Ġhanet edenleri bırakıp, yolumuza devam
ettik, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://t24.com.tr/haber/erdogan-gulun-katildigi-iftarda-konustu-ihanet-edenleri-birakip-yolumuza-devamettik,302619, En Son EriĢim Târihi: 31.08.2015.
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Hattâ Vatan ve Milletimiz‟in aleyhinde, Vatan ve Milletimiz‟e göz
dikmiĢ düĢmanlarımızla iĢbirliği içinde olan, onlardan emir bekleyen, her
faaliyeti için ecnebilerden aylık alan495, yüzce binlerce insanın olduğu artık
bilinmeyen bir Ģey değildir. Kamuran Ġnan‟ın “Ne yazık ki benim Vatanım
hâin yetiĢtiriyor496“ sözü çok anlamlıdır. Ülkemizdeki hâin sayısının 205 000
kadar olduğu söylenmektedir497.
Acınacak nokta Ģurasıdır:
DünyâlaĢmıĢ lâiklerimizin hâin ve hâinlik tanımları ile Mü‟minlerin,
Ġslâmî Ve Kültürel, hâin ve hâinlik tanımları çok çok farklıdır. ġimdi hangisi
gerçek hâin ve hâinlik tanımlarını vermektedir? ĠĢte bu konuda asıl nokta,
gerçek hâinliği bilmektir.
ġu satırların yazarına göre hâin ve hâinlik tanımları, Ġslâmî Ve
Kültürel bakıĢ açısından esas alınmalıdır ki, uhrevî dünyâdaki ölçü ve
muamelelere de uymuĢ olsun. Yoksa Ġslâm‟a inanmayan ya da Ġslâmî Ve
Kültürel bakıĢ açısından, hâin ve hâinlik tanımlarını esas almayanlar, daha
iĢin baĢında, gerçeklerden uzaklaĢmıĢlar demektir.
Hemen burada Hasen Basrî Hazretleri‟nin ihânet için verdiği bir
örneği zikredelim. Hasen Basrî Hazretleri:
“Siz emniyet içinde meclislerde oturursunuz. Ġhâneti yalnız altın ve
gümüĢte aramayın. En büyük ihânet, kendisine güvenilerek yanında
konuĢulan sözleri ilgili kimselere götürmektir.” buyurmuĢtur.
Dikkat ediniz!
495
Temiz, M., Kahvenizi Yudumlarken: Görsellerin Dillerinden Serin, Soğuk Ya Da HoĢ Esintiler
VIII,
http://mtemiz.com/bilim/KAHVENĠZĠ%20YUDUMLARKEN%20GÖRSELLERĠN%20DĠLLERĠNDEN%20SER
ĠN,%20SOĞUK%20YA%20DA%20HOġ%20ESĠNTĠLER%20VIII.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KAHVENĠZĠ%20YUDUMLARKEN%20GÖRSELLERĠN%20DĠLLERĠNDEN%20SER
ĠN,%20SOĞUK%20YA%20DA%20HOġ%20ESĠNTĠLER%20VIII.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
496
Ġnan K., Bu Ülkede Bu Kadar Hâin Nasıl YetiĢti? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/bu-ulkede-bu-kadar-hain-nasil-yetisti-278030/ YA DA
http://hasulkuhaber.com/haberdetay/KAMURAN-INAN-BU-KADAR-HAIN-NASIL-YETISTI-DIYOR../3544, En Son
EriĢim Târihi: 11.08.2015.
497
Ġnan K., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.youtube.com/watch?v=zYPsV-9-lV0 YA DA
https://vatanhainleri.wordpress.com/2007/05/07/turkiyede-kac-hain-var/, En Son EriĢim Târihi: 11.08.2015.
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Hasan Basrî Hazretleri‟nin kiĢiler arasındaki lâf taĢımayı, „en büyük
ihânet‟ olarak vasıflandırılmasına bakılırsa, günümüzdeki ihânetlerin ne
derece daha dehĢetli bir felâket hâline dönüĢmüĢ olduğu, gözler önüne
serilmiĢ bulunmuyor mu? Öyle ki, lâf taĢımanın yanında, günümüzdeki
ihânetler arasında Vatan ve Milletimiz aleyhindeki ihânetleri, günümüzdeki
geleneksel deyimlerle anlatacak kelime bulmakta zorluk çekiyoruz… Modern
deyimleri de katacak olursak bu ihânetlere, „Süper süper‟ ya da „ultra‟ ihânet
mi desek, ne desek?
Vatan Hâinliği498
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de meĢrû devlet düzenine karĢı gelen, yol kesen,
terör estiren, emniyeti ihlâl eden, kamu düzenini bozan, fitne-fesat çıkarmak
için silâhlı örgüt kuran ve silâhlı eylem yapanların bu durumlarına, Vatan
Hâinliği denmektedir. Vatan Hâinliği âyetlerde açıkça belirtilmiĢtir.”
Mâide Sûresi‟nin 33. âyetinde, “Allah ve Resûlüne karĢı savaĢan ve
Yeryüzü‟nde bozgunculuk yapmaya çalıĢanların cezâsı, ancak öldürülmeleri
ya asılmaları yâhut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yâhut da
bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların Dünyâ‟da çekecekleri
rezilliktir, Âhiret‟te ise onlara büyük bir azap vardır.” denmektedir.
Hucurât Sûresi‟nin 9. âyetinde ise, “Eğer mü‟minlerden iki topluluk
birbirleriyle vuruĢursa, onların aralarını bulunuz! Buna rağmen biri öbürüne
saldırırsa, bu saldıran tarafla, Allah‟ın emrine dönünceye kadar siz de
vuruĢunuz! Döndüğü takdirde aralarını hakkâniyetle düzeltiniz ve hep âdil
olunuz, çünkü Allah âdil davrananları sever.” deniyor.
ġûrâ Sûresi‟nin 40-42. âyetlerinde cezâların miktarları belirtilmiĢtir:
“Bir kötülüğün karĢılığı, misli bir kötülüktür. Kim affeder ve ıslah
ederse sevâbı Allah‟a âittir. O, zâlimleri sevmez. Kim de zulme uğradıktan
sonra yardımlaĢırsa, onların üzerine yol yoktur. (Kendilerine bir Ģey
498
Sorularla Ġslâmiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14045/vatana-ihanetle-ilgili-ayet-var-mi-varsa-hangisidir.html, En Son
EriĢim Târihi: 11.08.2015.
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yapılmaz, cezâ verilmez). Yol ancak insanlara zulmedenler ve Yeryüzü‟nde
haksız yerde bağy edenler üzerinedir. Onlardır acıklı bir azâbın kendileri
için olduğu kiĢiler.”
Hâinler nasıl tanınır?
Günümüzde Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti bilen ve o yolda
ilerleyenlerle halkımızın büyük bir kısmı bereket versin ki, artık iletiĢim
vâsıtlarının geliĢmesiyle, hâinlikleri ve hâinleri çok iyi bir Ģekilde
tanıyabilmektedirler.
Çoğu Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti olmayanların hâin ve hâinlikleri,
her ne kadar, isâbetli bir Ģekilde tanınabiliyorsa da, bunlarla birlikte,
Günümüzde Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti benimsemeyen sağ ve sol
kesimdeki Ġnönü Zihniyeti‟nin oldukça kabarık bir kısmı, hâinlik tanımının
içinde olup olmadıklarının bile farkında değiller…
Bu gâfiller grubundan baĢka Batı Özentisi içinde yanıp tutaĢarak
baltanın sapı499 olanlar da, hâinliğin ne olduğunu önemsemedikleri ya da
câhillikleri nedeniyle, kendilerini hâin kabul etmeseler bile, bunların büyük
bir kısmı da, hâin olup olmadıklarının farkında olmayan, gâfiller grubunu
oluĢturuyorlar…



Bağy ne demektir?
Sözlükte "haktan ayrılmak, zulmetmek, haddi aĢmak" anlamına gelen bâğy kelimesi, Kur'ân-ı Kerîm'de,
sözlük anlamının dıĢında Allâh'a karĢı gelme ve dinin çizdiği sınırları aĢma mânasında ahlâkî bir terim olarak
kullanılmıĢtır (bakınız: En'âm, 6/164; Nahl, 16/90; Ka-sâs, 28/76; ġûra, 42/27; Hucurât, 49/9). Fıkıh ıstılâhında
bâğy, devlet baĢkanına silahla karĢı koymak, isyân etmek, bu kökten ismi fâil olan bâğî kelimesi de isyan eden,
isyankâr anlamına gelmektedir. Kur'ân'da bâğîlerle Allâh'ın buyruğuna dönünceye kadar savaĢılması
emredilmektedir (Hucurât, 49/9). Ġslâm bilginleri, bağy suçu sâbit olan isyâncılarla savaĢmak gerektiğini, isyân
bastırıldıktan sonra, isyân sırasında iĢlenen suçtan da ayrıca cezâlandırılacağını ifâde ederler.
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mumsema.org/islami-kavramlar/111897-bagy-nedemektir.html, En Son EriĢim Târihi: 11.08.2015.
499
Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit SavaĢı , Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BALTANIN%20SAPI.doc, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Asıl O Zaman…

http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/12/04/daesten-turkiyeye-tehdit-istanbulufethedip-seriatla-yonetecegiz

Önce ġerîat‟i bir öğrenin gerisi sonra...
Ey teröristler!
Batılı destekçileriniz, Müslümanları birbirlerine kırdırmak için, Ġslâm‟ı
yozlaĢtırıp ġerîat‟i, özellikle de ġerîat‟teki cihat kavramını, önce
çocukluğumuzda bizlere, Ģimdi de sizlere, „adam öldürmek‟ diye öğrettiler…
Ama tüfek geri teptiği için, onlar da emellerine eremediler. Ġnsanlığı tam
anlamıyla bilip kavrayamadığınız için de, Ģimdi sizi istedikleri gibi
kullanıyorlar…
Ben inanıyorum ki, sizlerin bu câhilliğinizin tek faydası olacak… O da:
Bütün dünyâ milletleri ve insanları, bu hengâmede Peygamberimiz (SAV)‟in
23 senede yaptığı savaĢlarda, iki taraftan ölenlerin sayısının 500‟ü
bulmadığını öğrenince, sizlerin câhilliklerinizi asıl o zaman anlayacaklar,
ardından da Ġslâm‟a koĢacaklardır.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kısaca ġerîat-Ġslâm Açıklaması
Öz‟ler:
“(Resûlüm!)
Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.”
Âraf Sûresi, âyet 199

GiriĢ
Tahsil ile eğitim baĢka Ģeylerdir.
Her tahsilli kiĢi eğitilmiĢ sayılmaz… Tahsilli kiĢi, belli bir meslek
grubunda, bilgili olan insan demektir. Eğitimli insan demek ise, Ġslâmî
Ġstikâmet Doğrultusu‟ndaki bilgileri öğrenmiĢ olan ve bu bilgilerden
sapmayan kiĢidir.
Ġslâmî Ġstikâmet Doğrultusu‟ndaki bilgileri bilmeyen kiĢiye câhil kiĢi
denir, her ne kadar tahsilli olsa bile… Örneğin bir doktor, organ kaçakçılığı
yapıyorsa, bu doktor tahsilli ama aynı zamanda câhil bir doktordur…
GeçmiĢte, Milletimiz eğitilmediği, câhil bırakıldığı için, birçok
Müsüman, ġerîat sözünden de öcü gibi korkutulmuĢtur. 1967 yılında, Samsun
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Ondokuzmayıs Lisesi‟nden Lise Birincisi olarak mezun olduğum zaman500
ben de, ġerîat‟ten korkutulanlar arasında kalmıĢ, câhil bir kiĢiydim.
Ama bugün Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda yıllarca öğretim üyeliği yapmıĢ, emekli bir bilim insanı ve
üyesi olarak, 1970‟li yıllardan beri çektiğim sıkıntıların, mâruz bırakıldığım
çeĢitli zulüm ve bunalımların beni yönlendirdiği, çeĢitli ilmî ve bilimsel
incelemelerimin varıp dayanmıĢ olduğu, kesin sonuca göre, bugünkü mânevî
îtikâdî durumumu kesin olarak:
“Yolumuz (Ġstikâmetimiz), Kur‟an ve Ġslâm Yolu‟dur. Ne mutlu „Ben
Müslümanım!‟ diyene...” özeti ile verebilirim. Netîce olarak bilimin
sonuçlarının ve insan tabiatının, yüzde yüz, uyum gösterdiği, Ġslâm, 21.
Yüzyıl‟ın tek Gerçek Dini‟dir.
Bu nedenle bugün bana, gerçeklerin tüm enerjini veren Ġslâm‟a, bütün
kalbim ve samîmiyetimle tereddütsüz inanıyorum... O hâlde, bugün ve
gelecekte de güçlüyümdür; Kıyâmet‟e kadar da huzurlu olacağım gibi,
Cennet‟te ilelebet mutlu olacağıma da kesin olarak inanmaktaym... Bugün en
büyük korkum, hatâya düĢerek sapıtmak korkudur. Allah (CC) sapıtmaktan
hepimizi korusun!
Ġslâm ġerîat‟ının Örneklerle Açıklanması
Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına ġerîat denir. ġerîat Ģartlar anlamındadır.
Bu bakımdan ġerîat, Ġslâm‟ın bizzat kendisi yerine geçer. Daha açıkçası bu
Ģartlar, Ġslâm‟ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için ġerîat demek, Ġslâm
Hukûku‟nda Ġslâm Dini demektir.
AĢağıdaki tabloyu dikkatle inceleyelim:
Türkiye Devleti
Türkiye Devleti‟nin Hayâtî ġartları=Türkiye
Devleti‟nin Hayâtî ġerîatı= Anayasa=Türkiye Devleti
Mûsevî Dini Mûsevî Dini‟nin Hayâtî ġartları= Mûsevî Dini‟nin
Hayâtî ġerîatı = Mûsevî ġerîatı=Mûsevîlik
500
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti (BHBG), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/, En Son EriĢim Târihi: 23.03.2015.
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Hristiyanlık Hristiyanlık Dini‟nin Hayâti ġartları=Hristiyanlık
Dini‟nin Hayâtî ġerîatı= Hristiyanlık ġerîatı=Hristiyanlık
Ġslâmiyet
Ġslâm Dini‟nin Hayâtî ġartları=Ġslâm Dini‟nin Hayâtî
ġerîatı =Ġslâm ġerîatı=Ġslâm
Özet olarak:
Mûsevî Dini

Hristiyanlık Dini

Ġslâm Dini

Ġslâm Dini‟nin ġerîatı 

Mûsevî ġerîatı
Hristiyanlık ġerîatı
Ġslâm ġerîatı=ġerîat
Ġslâm Dini

elde edilir. Burada ġerîat ile din iliĢkisi çeĢitli örneklerle açıklanmıĢ
bulunmaktadır.
Bunları inceleyenler, ġerîat‟e düĢman olmanın, Ġslâm Dini‟ne
düĢmanlıkla, eĢdeğer bir sonuç verdiğini hemen göreceklerdir. Ve de
„Müslümanım ama ġerîat‟e karĢıyım501„ sözünün ne kadar anlamsız
olduğunun da farkına varacaklardır. Netîce îtibârıyla:
Türkiye gibi Müslüman ülkelerde ġerîat dendiğinde, bundan, bilenler
için Ġslâm Dini anlaĢılmaktadır.
BaĢa belâ olan felâketlerin baĢında, inanınız, câhillik gelmektedir.
Nitekim cehâletin kötülüğünü, baĢta Allâhü Teâlâ‟nın, Peygamberimiz
(SAV)‟e “Câhillerden yüz çevir502” âyetiyle bildirmesinden, akılları
olanların anlamaları gerekli olan, çok Ģeyler vardır…

Temiz, M., Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriat'a KarĢıyım, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc, Son EriĢim
Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
502
Âraf Sûresi, âyet 199:” (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir.”
501
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Sonuç
Ġslâm‟da her hayırlı ve faydalı iĢ, genel anlamda, bir sadaka503
demektir ki504, bendeniz de, “Canım kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim
ki, sizler îman etmedikçe Cennet‟e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
îman etmiĢ olmazsınız”; “Sizin en hayırlınız, baĢkalarına daha fazla faydalı
olanınızdır.”; “Sizden biriniz kendi nefsi için sevdiğini, kardeĢleri için de
sevmedikçe kâmil bir îman sâhibi olamaz.” ve “Ameller, niyete bağlıdır”
Hadîs-i ġerifleri çerçevesinde, Allâhü Teâlâ‟dan bir sadaka sevâbı
beklemekteyim…
Ha! Ne dersiniz?
Bir misli ile sonsuz misli arasında verecek, en cömert olan, Allah‟tır
da, ondan!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?


11.11.2011 târihine kadar böyle bir yazı yazacağım aklımın kenârından bile geçmemiĢti. Günümüzde
rahatlık, zenginlik ve her türlü olanaklar olduğu hâlde, son derece bilgisiz insanları gördükçe üzülüyordum. En
sonunda böyle yazılar yazmak aklıma geldi. Bu ne-denle düĢündüklerimi geleceğe ve Müslümanların dikkatlerine
aktarmakla rahatlamıĢ bulunuyorum: Elhamdülillah! ġu anda içimde „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
sorumluluğundan kurtulmanın sevinci var. “Sizden biriniz kendi nefsi için sevdiğini kardeĢleri için de sevmedikçe
kâmil bir îman sâhibi olamaz.” kadîm düsturu (hadisi) gereğince, bunu baĢkalarına duyurmakla asıl ümit ettiğim
noktayı da her hâlde belirtmiĢ oluyorum.
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com
503
Temiz, M., Sadaka‟nın Güç Ve Kuvveti, Sanki Bir Mûcize!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SADAKA‟NIN%20GÜÇ%20VE%20KUVVETĠ,%20SANKĠ%20BĠR%20MÛCĠZE!.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SADAKA‟NIN%20GÜÇ%20VE%20KUVVETĠ,%20SANKĠ%20BĠR%20MÛCĠZE!.docx
, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
504
Temiz, M., Bir Sadaka-Bir Olay, “Ah, ġu Câhillik Olmasa!” BaĢka Desem ki…, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BĠR%20SADAKA%20BĠR%20OLAY.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠR%20SADAKA%20BĠR%20OLAY.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Tüfekler Geri Tepmeye BaĢladı Bile…
Âyetlerle Allâhü Teâlâ‟nın Adâleti Ve de Reisicumhurumuz Erdoğan

Öz‟ler:
DüĢününüz Ģu Batılılar,
Müslümanları kolayca sömürmek gâyesiyle,
Ġslâm‟ı yozlaĢtırıp onları câhil bırakmak için, PKK,
El Kâide, Boko Haram ve IġĠD gibi örgütleri kurup, „tavĢana
kaç tazıya tut‟ ikiyüzlülüğü ile bu günlere kadar geliĢimizi bir düĢününüz!
Bu gün artık tüfekler tek taraftan patlamıyor…
Arasıra da geri tepmeye baĢladı,
tabiatıyla bu Ģimdilik bir baĢlangıç… Biraz
daha açarsak:
Batılılar, ulaĢım ve iletiĢimin
geliĢtiği bugünkü 21. Yüzyıl‟da beĢinci kol faaliyetleri
ile ahlâklarını bozarak, IġĠD; Boko Haram gibi, birer câhil
anarĢistler gürûhu olarak yetiĢtirdikleri sözde
Ġslâm‟cı canavarları,
artık mahv-ı periĢan ettikleri, Ġslâm
ülkelerinin sınırları içinde tutamaz oldular /
olacaklar ve Allâhü Teâlâ‟nın gerçek adâleti gereği
olarak, kendi ocaklarında buluverdiler / buluverecekler...
Bu gidiĢ devam edecektir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz, elbette size nîmetimi artırırım.
Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 13
„De ki, “Eğer Allah‟ı seviyorsanız
bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.
Çünkü Allah çok bağıĢlayandır, çok merhâmet edendir.”„
Âli Ġmran Sûresi, âyet 31
“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiĢizdir. Elbette Allah, doğruları
ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3
“Andolsun ki, „Allah, kesinlikle Meryem
oğlu Mesîh‟tir‟ diyenler, kâfir olmuĢlardır. Hâlbuki
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Mesîh, „Ey Ġsrâiloğulları! Rab‟bim ve Rab‟biniz olan Allah‟a
kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah‟a ortak koĢarsa muhakkak Allah ona
Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateĢtir ve zâlimler için yardımcılar yoktur‟
demiĢti.”
Mâide Sûresi, âyet 72

Allah‟ın (CC) Er-Rahman Ve Er-Rahîm Ġsm-i ġerîfleri
Allah (CC), herkesin Rab‟bıdır. Kullarına, her Ģeyden önce, ErRahman ve Er-Rahîm isimlerinin tecellîleri ile muamele eder /
etmmektedir. Er-Rahman isminin tecellîsi olarak herkese istediği nîmetlerini
verir. Kulları arasında ayırım gözetmez.
O Allah (CC) ki Dünyâ hayâtını bir sınav vâsıtası tâyin etmiĢ, bunun
için sınav kuralları koymuĢtur; kullarının bu sınavda baĢarılı olmalarını,
Cennet‟i kazanmalarını arzû etmektedir. Bu kurallarda baĢarıya ulaĢtıran
yola Ġslâmî istikâmet, baĢarıya ulaĢanlara da mü‟min diyoruz505,
biliyorsunuz…
Sınav kurallarına göre Ġslâmî istikâmet doğrultusunda gidenler,
sınavda baĢarılı olduklarından Allah (CC), Er-Rahîm isminin tecellisî olarak,
ayrıca fazladan baĢka nîmetler tahsis ederek onlara Cennet‟i vadetmiĢtir.
Ġslâmî istikâmete uymayanlara da Cehennem‟i seçmiĢtir.
Sınav (Deneme) Alanları
Ġmtihan ve deneme vâsıtalarını Ģöylece özetlemek mümkündür:
Ġnsanoğlu, birinci plânda nefsiyle, ikinci plânda Ģeytanın bin bir
hîlesiyle, üçüncü olarak dünyânın câzibesi karĢısında, kendisini
kurtaramadığı dünyâ sevgisiyle, dördüncüsü olarak da, insanlar ve diğer
yaratıklar karĢısında takındığı davranıĢlarla karĢı karĢıya bulunmaktadır.
Ġslâm Dini‟ni, îtikat, ibâdat (ibâdetler) ve muâmelât olarak
özetlemiĢtir. Îtikat ve ibâdat (ibâdetler), Müslümanın kendi nefsi ile ilgili
Temiz, M., Fâsık Müslümanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.docx,
En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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olduğu için, kendisi ile Allâhü Teâlâ arasındadır. Bu demektir ki, Yüce Allah
(CC), eğer dilerse, kulunun ibâdetler ile ilgili noksanlarını affeder /
affedebilir.
Üçüncü kısım olan, Muâmelât ise, Müslümanın diğer insanlar ve
Evren‟deki yaratıklar karĢısında takındığı tutum, fikir ve davranıĢlarla ilgili
bulunmaktadır. Allâhü Teâlâ kendi dıĢındaki yaratıklarla ilgili bu iliĢkilerdeki
hatâları, doğrudan doğruya affetmemekte, meselâ insanlarla olan iliĢkilerde,
önce karĢılıklı olarak, hakların helâl edilmesini Ģart koĢmaktadır.
Ayrıca meselâ, Allah (CC) düĢmanlarını ve Mü‟minleri sevme ya da
sevmeme gibi konularda, çok ağır müeyyidelere ciddî olarak uyulması
istenmektedir.
ġükür Ve Nankörlük
Bakara Sûresi, âyet 155:
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan,
canlardan ve ürünler-den eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o
sabredenleri!”
Demek oluyor ki hayâtı hep sınavla geçiriyoruz. Ġslâmî istikâmet
doğrultusunda kazanılan her nîmet ve her iyilik için Allah‟a (CC) Ģükretmek
yâni teĢekkür etmek esastır506. Bunu yapmamak nankörlük demektir ki, bunun
da cezâ gibi karĢılıkları vardır.
Kalbin Ģükrü, iyiliğe niyet etmek; dilin Ģükrü hamt etmek, Ģükrünü
ifâde etmektir. Uzuvlarla ilgili Ģükürler ise, Allah‟ın (CC) verdiği nîmetleri
yerli yerinde kullanmaktır507.

506
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
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Bir iyiliğe teĢekkür etmek insanlık gereği olduğu gibi, Allâhü
Teâlâ‟ya Ģükür de kulluk gereğidir. Yapılan Ģükür, Allâhü Teâlâ‟yı
Ģükredenden hoĢnut eder. Allâhü Teâlâ, Ģükürsüz nankörlerden hoĢlanmaz /
hoĢlanmıyor... Ġbrâhim Sûresi‟nin 7. âyetinde:
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz
elbette size nîme-timi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azâbım çok Ģiddetlidir.” demiĢti ya…
Allah‟tan (CC) Hayırlısını Ġstemek
Eğer siz îman eder ve Ģükrederseniz, Allâhü Teâlâ size neden azap
etsin?
ġunu çok iyi bilmelidir ki, her kim kendini dıĢı süslü, içi kof olan ya
da öldürücü zehirlerle dolu olan iĢlere kaptırırsa, bilmelidir ki, tam olarak
Ģükür yapılamadığı için, belâ ve sıkıntıların gelmesi yaklaĢmıĢtır. Bu
söylenenler, genel olarak, îmanlı ama nîmet-Ģükür dengesini508 eksiksiz
biçimde kuramayan Müslümanlar içindir. Yoksa kâfirler, ateistler,
münâfıklar ve zâlimler için değildir. Allâhü Teâlâ‟nın onlara karĢı
muamelesi daha baĢkadır.
Allâhü Teâlâ en büyük adâlet sâhibidir, aslâ adâletsizlik yapmaz. Bir
günahtan dolayı gelen her belâ ya da sıkıntı, bu günahın / suçun cezâsıdır.
Nisâ Sûresi, âyet 147‟de “Eğer siz îman eder ve Ģükrederseniz, Allâhü Teâlâ
size neden azap etsin?” demektedir.
Demek ki suç ya da günahlara karĢı gelen her belâ veyâ sıkıntının,
aslında Allâhü Teâlâ‟nın merhâmeti gereği tecellî eden, îmanlı kullarını birer
uyarma vâsıtası olduğunu da unutmamak gerekiyor! Asıl Ģükür günahlardan
kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın tâat ve ibâdetlerine yapıĢmakla olmaktadır.
Sıhhat, âfiyet, zenginlik, asâlet, güzellik gibi, nîmetlere sâhip olmak
ve bunları yaratılıĢ gâyesine uygun kullanmak çok iyidir. Ancak bunlar,
maksatları dıĢında kullanılırsa çok kötü olur / olmaktadır.
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Temiz M, Nîmet-ġükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da
Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
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Ayrıca bu nîmetler, gereğince Ģükür ister. Bâzen nîmetler azgınlığa da
sebep olabilir. Bu durum, Allâhü Teâlâ‟nın bildirdiği ölçülere göre belli
olabilir. Nîmetler çoğalınca Ģükrü de o oranda zorlaĢır, insan Ģükürsüz
duruma düĢebilir. Çünkü Allâhü Teâlâ, “Kullarım içinde hakkıyla Ģükreden
azdır509.” buyuruyor.
Onun için “Allâhü Teâlâ en güzelini takdir etmiĢtir.” deyip hakkına
râzı olmak en iyisidir. Bilgisizlik yüzünden bâzı insanlar yanlıĢ hedefler ve
niyetler içine de girebilmektedirler. Bir kiĢi vatan savunmasında meselâ
Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı için değil de, târihe geçeyim diye çarpıĢıyorsa, bu
onun için hayırlı bir durum olmaz. Belki târihe geçebilir, târih sayfalarında
büyük bir kahraman olarak anılabilir ama onun Âhiret‟te nasibi olmayabilir.
En güzeli, Allah‟tan (CC) hayırlısını istemektir.
Tüfekler Geri Tepmeye BaĢladı Bile
Bir uyarı daha yapayım:
Fâtiha Sûresi‟nin hamt ile baĢlaması, insanların namazlarda Allâhü
Teâlâ ile iletiĢime bu Ģekilde bir teĢekkürle baĢlamasının da büyük bir anlamı
vardır, görüyorsunuz. Aslında besmelede de gizli bir teĢekkür ifâdesi
bulunur.
Ve de:
Elmalılı Hamdi Yazır, Allâhü Teâlâ‟nın nîmetlerinin sayılıp
dökülmesinin de bir Ģükür olduğunu söylemektedir.
Sonuç olarak, Ġbrâhim Sûresi, âyet 7‟de görüldüğü gibi, her Ģey
açık… KavuĢtukları nîmet ve lütuflara karĢı gereği gibi Ģükredenlere
(teĢekkür edenlere) bir kınama ya da bir cezâ olmadığı gibi, bu nîmet ve
lütufların artırılması da söz konusudur. Âyetteki tehditler, nîmeti verene
Ģükür (teĢekkür) etmeyenlere karĢıdır.
Bütün Batılılar, Türkiyemiz‟de de olduğu gibi, her geçen gün,
Müslümanlara zulmederek zenginliklerini sömürdükleri, Müslüman ülkelerde
509
Sebe Sûresi, âyet 13: “Onlar, ona mihraplar, timsaller (heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit
kazanlardan her ne isterse yaparlardı. ÇalıĢın ey Davud hânedânı, Ģükür için çalıĢın. Ama kullarım içinde Ģükreden
azdır.”
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lâikliğin yanlıĢ uygulanmasını teĢvik edip onları gerçek Ġslâm‟dan
uzaklaĢtırarak her zaman iç anarĢilerle uğraĢtırıp, “bir damla petrol, bir
damla kan adlı Churchill” prensibini510, Ģimdiye kadar olduğu gibi, içinde
bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da da sürdüreceklerini sanmaktadırlar.
Onlara, Allâhü Teâlâ‟nın gerçek adâlet sâhibi olduğunu, tahrif olmuĢ
Hristiyanlığın öğretmesi diye bir Ģeyin beklenmesi mümkün müdür? Onlar
tahrif olmuĢ Ġncil ile elbette Allâhü Teâlâ‟nın gerçek adâlet sâhibi olduğunu
bilemezler / bilemiyorlar da… Nitekim canavarca davranıĢları, bozuk
insanlık davranıĢları ve istikâmetleri bunu, açıkça göstermiyor da değil…
ĠĢte gelecekte, o adâletin tecellîlerini ibretle seyredeceğiz, bekleyiniz!

Bütün Batılılar, Müslümanlara zulmederek zenginliklerini sömürmüĢler,
“bir damla petrol, bir damla kan adlı Churchill” prensibini kendilerine rehber
edinmiĢlerdir.

510
Tanır, M. N., Petrol Ve Ġnsan, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://insanvehayat.com/her-hadiseyi-sadece-enerjiye-baglayamayiz/, En Son EriĢim Târihi: 29.06.2015.
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Besle Kargayı Oysun Gözünü
Bu sözün de milliyeti yoktur, geneldir. Örnek mi istiyorsunuz? Çok
kolay artık, neler bilmiyoruz ki!
DüĢününüz Ģu Batılılar, Müslümanları kolayca sömürmek gâyesiyle,
Ġslâm‟ı yozlaĢtırıp onları câhil bırakmak içinΩ, PKK, El Kâide, Boko Haram
ve IġĠD gibi, örgütleri kurup, „tavĢana kaç tazıya tut‟ ikiyüzlülüğü ile bu
günlere kadar geliĢimizi bir düĢününüz!
Bu gün artık tüfekler tek taraftan patlamıyor… Arasıra da geri
tepmeye baĢladı / baĢlıyor. Tabiatıyla bu Ģimdilik bir baĢlangıç…
Muhammed Sûresi‟nin 31. Âyeti:
“Andolsun, içinizden, cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve
durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.”

Ω
. “Bakkal Amca Bir Din Ver” Ģiiri: “Bakkal amca, bir din ver, bana Ģöyle yüz gram; / Ġçinde hem
komedi, hem de birazcık dram… / Öyle bir din olsun ki; bizi fazla sıkmasın, / Her yerde 'ahlâk' diye, karĢımıza
çıkmasın… “Ramazan'da otuz gün, vücût girsin bakıma, / Ama bayram gelince, karıĢmasın rakıma (!) / Bırakalım
insanlar, her tür haltı yesinler, / ''Ne yâni... Biz Müslüman değil miyiz?'' desinler…”
Bir din ver ki; içinde,
birazcık kahve falı, / Ve üstünde bir kaĢık, sosyetik mevlit balı, / Arasında bir dilim, KaĢar YaĢar olmalı, / Böylece
kalplerimiz, hidâyetle (!) dolmalı... “Bir de Ģu kurbanlıklar, sorun çıkardı biraz, / Neden dersen bütçemiz, bu sene
hepten ayaz. / Eğer fetvâ verirse, Ģu senin 'Süper Beyaz', / Belki biz de keseriz, ya bir tavuk, ya bir kaz...” “Bakkal
amca bir din ver; zorda 'Allah' diyelim, / Açılınca kapılar, 'Haydi Yallah' diyelim. / Âlimler ehli cümbüĢ, fetvâlarda
varyasyon, / Biraz Budist felsefe, biraz reenkarnasyon...” “Bir din ki; insanları, hayallere daldırsın, / Tüm cinsel
yasakları, yürürlükten kaldırsın. / Eroslar, Afroditler, sokaklarda çıldırsın, / Ve bu çılgın tanrılar, Ģeytanları
yıldırsın...” “Ne kadar yardımsever, olduğumuz görülsün, / Ellerimiz dansöze, merhâmetle sürülsün. / Cinsiyetler
arası, ortak pazar kurulsun, / Böylece irticâya, büyük darbe vurulsun...”
“Bakkal amca, bir din ver; açık olsun
tâvize, / Rahatlatsın bizleri, tatlı baksın fâize. / Madem ki fâiz dedik, hazır girdik damardan, / Bir din ver ki; bizleri,
men etmesin kumardan...” “Piyangolar, totolar, birer hayır kurumu, / Bâzı yobaz kafalar, görsünler bu durumu, /
Gece gündüz borsada, hayal kursun alıklar, / Yesinler küçükleri, bâzı büyük balıklar...”
“Bir din ver ki; bıraksın, Ģu rüĢvetin peĢini, / Âmir, memur, sekreter, herkes bilsin iĢini. / Bu bilimsel metotla,
çözersek biz bu iĢi, / Korkarım kalmayacak, zekât verecek kiĢi...” “Lügatlerden silinsin, artık Ģeref, Ģahsiyet, /
Dalgalı kura geçsin, edep, hayâ, haysiyet. / Körler ile sağırlar, koltukları kapsınlar, / Ellerinde yağdanlık, birbirine
tapsınlar...” “Bakkal amca, bir din ver; kaĢlarını çatmasın, / Kubbesi, minâresi, aman derim batmasın, /
Temizlensin câmiler, tabut, mâbut kalmasın, / Bundan sonra Azrâil, kapımızı çalmasın (!)...” “Dostlarım!
Sanmayın ki; taĢ devrinden gelirim, / Bakkaldan din istenmez, bunu ben de bilirim. / Ġstedim ki; bu Ģaka, sizi biraz
güldürsün, / Güldürürken, biraz da, gerçeği düĢündürsün...”
(Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKLER%20MĠ%20%20GELĠYOR.docx
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf YA
DA http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf
YA DA , En Son EriĢim Târihi: 19.11.2013.
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Reisicumhurumuz Erdoğan‟da gözlemlenen
zevkini tekrarlamaya gerek yok zannediyorum.

cihat

rûhunu

ve
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Ankebut Sûresi‟nin 2-3. âyetleri:
“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle
bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de
imtihandan geçirmiĢizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak,
yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
ġimdiye kadar, zannediyorum tembelliklerinin cezâsını tamamlamıĢ
olan Müslümanlar, Allâhü Teâlâ‟nın gerçek adâleti gereğince, bundan
sonra, sıranın artık kendilerine zulmeden Batılılara geldiğini biliyor. Ve de
zulmedenlerin ne Ģekilde cezâlandırılacaklarını artık Müslümanların
seyretmeleri zamanı da baĢlamıĢ bulunuyor.
Enam Sûresi‟nin 129. Âyeti:
ĠĢte böylece biz, iĢledikleri kötülüklerden ötürü kimi zâlimleri
diğerlerinin peĢine takarız”
Bundan sonra vay o Batılıların ve de, onları Mü‟min ve
Müslümanlardan daha çok sevip onlara sempati duyan, o Batı özlemcilerinin
hâllerine:
“KiĢi sevdiğiyle haĢrolur…” Kimi câhiller, bu hadise îtibar
etmiyorlar ama hadislerin Kur‟an‟ın, Peygamberimiz (SAV)‟in dilinden,
açıklayıcı yorumları olduğunu bilmiyorlar. Ve yine Ģunu da bilmiyorlar o
câhil Batı özlemcileri:
Ali Ġmran Sûresi‟nin 31. Âyeti‟nde Allâhü Teâlâ Peygamberimiz
(SAV)‟e Ģöyle hitap ediyor:
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„De ki, “Eğer Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağıĢlasın. Çünkü Allah çok bağıĢlayandır, çok merhâmet
edendir.”„
Evet, Dünyâ dönüyor512, her defâsında baĢka yeni sabahlar baĢlıyor.
Ne kadar direndiler ama Eski Türkiye‟yi geri getiremiyorlar, görüyorsunuz.
Tıpkı bunun gibi… Bu hareketlerin üst aklı Yahûdiler ama „kedi her
defâsında süt içmeyecek artık, içemeyecek‟… Enam Sûresi‟nin 129. Âyeti
gereğince bundan sonra Dünyâ, Yahûdilerin köĢeye sıkıĢacağı, günlerin
sancılarını çekmeye hazırlanıyor.
Mâide Sûresi, Âyet 72:
“Andolsun ki, „Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh‟tir‟ diyenler kâfir
olmuĢlardır. Hâlbuki Mesîh, „Ey Ġsrâiloğulları! Rab‟bim ve Rab‟biniz olan
Allah‟a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah‟a ortak koĢarsa muhakkak Allah
ona Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateĢtir ve zâlimler için yardımcılar
yoktur‟ demiĢti.”
Son Söz
Batılılar, ulaĢım ve iletiĢimin geliĢtiği, bugünkü 21. Yüzyıl‟da beĢinci
kol faaliyetleri ile ahlâklarını bozarak, IġĠD; Boko Haram gibi, birer terörist
anarĢistler olarak yetiĢtirdikleri sözde islâmcıları (canavarları), artık mahv-ı
periĢan ettikleri, Ġslâm ülkelerinin sınırları içinde tutamaz oldular / olacaklar
ve Allâhü Teâlâ‟nın gerçek adâleti gereği olarak, kendi ocaklarında
buluverdiler / buluverecekler… Bu gidiĢ kuvvetlenerek devam edecektir.
Bundan sonra dahasını da bekleyiniz! Artık bundan sonra tüfekler
çoğu kere hep geri tepecektir… ġu kesin sözlerim, Allâhü Teâlâ‟nın sırf
gerçek adâletine olan inancıma dayanmaktadır, baĢka bir bilgiçliğim var
sanmayınız!
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ġimdi silâhlar sık sık geri tepmeye baĢladı bile… Meselâ devĢirdikleri
IġĠD‟den ne kadar korkuyorlar, değil mi? Ne demiĢler, „Etme komĢuna gelir
baĢına!‟ Bu gidiĢ kuvvetlenerek devam edecektir.
Onların, Memleketimizin aleyhine olacak her türlü, “tavĢana kaç,
tazıya tut” metotlarını, Memleketimiz‟deki ihtilâlleri nasıl desteklediklerini,
hepsini artık Milletimiz bir bir biliyor... O yüzden Milletimiz, örneğin artık
onlara danıĢmadan, özgürce karar alma aĢamasına getiren, idârecilerine,
meselâ kellesi koltuğunda hizmet veren, Reisicumhurumuz Tayyip Erdoğan‟a
%52 oy desteğiyle sâhip çıkabiliyor, artık...
Her Ģeyden önce Allah‟ın (CC) Siyâseti513 iĢliyor… Ġstersen de
inanma! Çünkü gerçek ve gerçeğin tabiatı514 böyle!

Meğer BaĢörtüsü NeymiĢ, Bee!

Kolay değil tabiatıyla, iĢin içinde bir tarafta Allah (CC) Korkusu, karĢı
tarafta da Allah DüĢmanlığı var!
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Bilimsel açıdan yukarıdaki bu görselin mâhiyeti; sağ ve soldaki Ġnönü
Zihniyeti ile masonların, lionsların ve canavarlaĢmıĢ Batılıların utanç
sayfalarından biri, kolay değil!
Zulüm denen Ģeyin baĢka bir tanımı daha var mı, acabâ?
ĠĢte görüyorsunuz, bu resimde pankart taĢıdığı için vurulan kelepçeden
baĢka, bir aĢağılama da var!
Onu Ģu sorumdan, hemen siz de çıkarabilirsiniz? Devletimiz‟in hiç mi kadın
polisi yoktu, meselâ?
Bu sorunun gerekliliği bile, zulmün tanımsız ve ölçüsüz olduğunu, hiçbir
ölçüye vurulamayacağını îmâ etmiyor mu?
Bendeniz, o dönemleri çok iyi biliyorum. O zamanlarda derlerdi ki:
“Ġnönü zihniyeti ve masonlar, sağ ve sol olarak iki gruba ayırdıkları gençliği,
birbiriyle çarpıĢtırırken, böylece huzursuz edilmiĢ toplumu meĢgul
ederlerken:
masonlardan, sağ ve soldaki çıkarcılardan da, cepleri doldurmak için, „Atı
alan, Üsküdarı aĢıyordu‟.”

Meğer örtünmek neymiĢ, bee!

Konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
507

Geleceğimize ĠliĢkin En Etkili Tedbir
Ne Olmalıdır?
GiriĢ
DüĢmanlarımızın Ġslâm ve Kültürümüz‟eµ olan bakıĢlarını, düĢüncelerini, doğrudan doğruya, onların değerlendirilmelerinden öğrenirseniz,
Ġslâm‟ın ne yüce bir din ve Kültürümüz‟ün ne yüce bir kültür olduğunu, iĢte
ancak o zaman, en sağlıklı bir Ģekilde anlayabilirsiniz.
Bu nedenle Ģimdi, Ġslâm Ve Türk düĢmanı olan, en azılı, iki Batılının,
Ġslâm ve Kültürümüz‟e olan bakıĢlarını, aĢağıda, bizzat kendi ağızlarından
vermek istiyorum:
Batılıların Ġslâm DüĢmanlığı
Burada Batılıların Türk DüĢmanlığı‟na örnek olmak üzere, Patrik
Grigoryas‟ın, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı, mektuptan geçmiĢ
bölümlerde bahsetmiĢtim515, hatırlarsınız…
ġimdi burada, Emekli Albay Rabi BaĢtürk tarafından yazılan ve 2005
yılında Kum Saati yayınlarından piyasaya sürülen, Sessiz SavaĢ adlı
kitabının 173. sayfasından alınan bir tespiti ise, Batılıların Ġslâm
DüĢmanlığı‟na bir örnek olarak sunuyorum. Bu örnekte Batılıların Ġslâm
DüĢmanlığını ve insanlık dıĢı tahrifat fikirlerini, Geo G. Haris, bakınız nasıl
dile getirmektedir.
„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta
Ģöyle demektedir:

µ

Kültürün, Din, Dil, Târih baĢta olmak üzere, Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler olarak,
bir milleti meydana getiren, değerler yığını olduğunu biliyoruz. Bilimsel olarak her kültürde, aynı zamanda bizim
Kültürümüz‟de de, baskın olan Din ve Dil‟dir. Foullie Ģöyle diyor: “Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun
birliğini ve kuvvetini teĢkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur canlanırsa,
millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir.” (BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005,
Ġstanbul).
515
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“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler
sokun! Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve
reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını
kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde
olanları el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa,
bizim iĢimiz o kadar kolay olur.”
Ġçimizdeki Hâinler Ve DüĢmanlıkları
GeçmiĢte içimizden çıkan hâinler, gerek Haris‟in ve gerekse Gragorya‟sın, yukarıda özetlenmiĢ olan, fikirlerini gerçekleĢtirmek için, zamanı
geldiğinde, canla-baĢla çalıĢmıĢlar, her türlü tahribat ve tahrifatın
baĢarılmasında önemli roller oynamıĢlardır.
Bin yıldan beri, Ġslâmî eğitimle yaĢamıĢ ve dünyâ görüĢünü ve
Kültürünü geliĢtirmiĢ olan Milletimiz, bu tahribat ve tahrifatları, eğitim
eksikliğini ihmal etmesi mümkün değildi. Ġnönü Dönemi‟ndeki Ġslâmî
yasaklara ve kovuĢturmalara rağmen, iyi-kötü her fırsattan faydalanma
yolunu seçmek zorunda bırakılmıĢtır. Örneğin, her fırsatta ve mümkün
gördüğü, mağara ve ormanlık alanlar gibi, her yerde, yetkili yetkisiz, bulduğu
her kiĢiye, çoluk çocuğuna, gizli gizli Kur‟an öğrettirme yoluna gitmiĢtir.
Elbetteki kurt, bulutlu havayı sever… Önceleri, Kur‟an eğitimi, yetkili,
yetkisiz kiĢiler tarafından, böylece merdiven altlarında, mağara ya da
ormanlar gibi, ortamlar baĢta olmak üzere, Ģurada burada gizli gizli
öğretilmeye baĢlanmıĢtır.
Böyle bir durumda, kontrolden uzak olduğu için, bunun yalnızca
gerçek bir Ġslâmî eğitim olduğunu hiç düĢünebiliyor musunuz? Asîl
Milletimiz, âdetâ yağmurdan kaçarken, doluya tutulmuĢtur. Yânî sizin
anlayacağınız, „doluya‟ tutturulmuĢtur. Bunun ilk aĢaması da, emperyalist
güçlerin plânlamalarıyla, ilkin bizzat Ġnönü Ve Hempalarının taĢeronluğunda
gerçekleĢtirilmiĢ oluyordu.
AraĢtırmalarımdan elde ettiğim bilgilere göre bizler iĢte, Eski
Türkiye‟de 1930‟lu-1940‟lı yıllarda, temelleri atılan516, müthiĢ bir Ġslâm Ve
516
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Kültür DüĢmanlığı‟nın, ne yazık ki, birer kurbanı durumundaymıĢız da,
bunun, en azından Ģahsım olarak ben, yıllarca sonra tam anlamıyla, bugün
farkına varmıĢ bulunuyorum!
Bu ne müthiĢ bir düĢmanlıkmıĢ ki, kendi Din ve Kültürümüz bize
öğretilmemiĢ! Orta Öğretim‟de bizlere, demek ki, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
yerine, hatırlıyorum, hep Yunan ve Roma târihi ve kültürleri öğretilmiĢti…
Öyleki geçmiĢte, belli bir süre bizler de dâhil olmak üzere,
Milletimiz‟in önenli bir kısmı, Batı taĢeronluğuna dayalı olarak,
yönetcilerimiz tarafından yıllarca sürdürülen, gayrımillî çabalarla, bu öz
değerlerimiz, önemsiz, değersiz, hattâ çağdığı ve çok tehlikeli bile
gösterilerek517, Ġslâm ve Kültürümüz‟den hem soğutulmuĢ ve hem de,
farkında olmadan, duyarsızlaĢtırılmıĢız518.
Bu Ģekilde yıllarca uygulanan, Ġslâm karĢılığı519 nedeniyle, din
kavramlarının yasaklanması, bu kutsal ihtiyâcın, yetersiz ve câhil kiĢilerin
ellerine geçmesine sebep olmuĢtur. Devletin kontrolü dıĢında ve yeraltında
örgütlenen, bu yetersiz ve câhil insanlar, rejime dinsiz rejim ve îdârecilerine
kâfir damgasını vurup, bu nedenlerle devlete karĢı, yeraltı metotlarıyla içten
içe kirli bir din savaĢı yürütmüĢlerdir. 2014-2015 yıllarında su yüzüne çıkan
ve Paralel Yapı adı verilen örğüt bunlar arasındadır.
Bu örgüt ilk zamanlarda, Ġnönü Zihniyeti‟nin Ġslâmî ve Kültürel
tahribat ve tahrifatı karĢısında, yâni bu olumsuzlıkları uygulayan, devletin
karĢısında görünerek, baĢka bir ifâdeyle, Ġslâm yanlısı görünerek, devlete
karĢı olumsuzlaĢtırılan Halkımız‟ın, kendileri tarafına, âdetâ savrulmasına
sebep olmuĢtur. Bu bahâneyle, din kavramları, Halkın desteğini alan bu örgüt
tarafından yozlaĢtırılıp CIA gibi, uluslararası ajanların kontrollerine teslim
edilmiĢtir. Gerek îtikâdî ve gerekse ahlâkî açıdan, gerçek Ġslâm‟la, uzaktan
yakından, hiç ilgisi olmayan akımlar, örgüt tarafından, bilinçli olarak
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çoğaltılmıĢtır. 1960‟lı yıllardan beri sürdürülen, bu faaliyetler sonunda
yetiĢtirilen, bu bozuk zihniyet mensupları, Devlet‟in her yerine sızmıĢtır520.
ĠĢte bu yüzden, yıllarca sürdürülen mâneviyat karĢıtlığı521, Ġslâm ve
Kürt DüĢmanlığı522 gibi politikalar523, en zehirli ve acı meyvelerini, açıktan
açığa, gözle görülür derecede, 21. Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde, vermeye
baĢlamıĢ bulunuyordu524.
Ġnönü‟nün sayfa sonu ekindeki hâtıralarına da bakılırsa, bizzat
kurmuĢ olduğu hükümetlerin baĢ pozisyonundaki en yetkili kiĢi olarak,
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Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
23.04.2014.
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bilinçli bir Ģekilde organize ettiği, bu Ġslâm Ve Kültür DüĢmanlığı
sonucunda525, böylece ne yazık ki bizler de, Ġslâm Ve Kültürümüz açısından,
n yazık ki bir haylı câhil bırakılmıĢız.
Kültürümüz Ve Bizler
Gençliğimizde, üzücüdür ki, Ġslâmî ve Kültürel câhilliğimizin
farkında değilmiĢiz. Öyle ki, zamanla yaptığım incelemelerim sırasında,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmetimiz‟in inceliklerini öğrenme fırsatını
yakalayabildiğim anlarda, heyecan ve huzûrumun, eskisine oranla, daha da,
artmakta olduğunu bizzat hissetmiĢimdir.
Ġncelemelerim sırasında, halkımız arasında eskiden beri bilinen ve en
güzel bir yaĢam tarzı olarak saydığım, “Ya olduğun gibi görün ya da

Ġsmet Ġnönü
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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göründüğün gibi ol…” sözünün, Mevlânâ‟nın bir eğitim düstürü olduğunu
da, görmüĢ ve öğrenmiĢ bulunuyorum.
Bana burada huzur veren, asıl nokta, modern dünyânın henüz yeni
yeni tartıĢtığı ve günümüzde „Ģeffaflık‟ adı verilen bir tarzın, Milletimiz
tarafından yüzyıllardan beri, bir hayat tarzı olarak, yaĢanıyor olmasıydı.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Amerika‟da Gazâli‟nin, Kimyâyı Saadet adlı
eserinin tam orijinalini incelediği zaman, „Gördüm ki‟ diyor ve Ģöyle devam
ediyor, „bu eserini yazdığı zaman Gazâli, Batı‟dan 600 sene öndeymiĢΩ…‟
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun, yalnızca, Amerika‟da öğrenebildiği
bu bilgileri bizlere burada, kendi yurdumuzda, neden öğretmediler, neden
öğrenemedik veyâhut da neden öğrenemiyoruz?
Vatan Ve Milletini seven her Mü‟min Türk‟ün526 bu soruları sorması,
sorgulaması gerekiyor! Mü‟min olmayanların bu tür sorulara ve cevaplarına
ihtiyaç duymayacaklarını, bilimsel açıdan, araĢtırıp bularak bildiğim için,
yine bilimsel açıdan, öz ve gerçek olması nedeniyle soruyu da, bu öz noktaya,
dikkate değer, bir vurgu olsun diye, Mü‟min527 kelimesi ile sormuĢ
bulunuyorum.

Ω

Kimyâ-ı Saâdet:
“Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Amerika‟da Gazâli‟nin, Kimyâ-yı Saâdet adlı eserinin tam orijinalini
incelediği zaman, düĢüncelerini Ģöyle dile getiriyor:
“Batasıca Batı. GüneĢ bile, Batı‟da batar, Doğu‟dan doğar. Gene bir gün GüneĢ doğacak… Hiç merak
etmeyin. Batı‟da 1600, 1700‟e kadar tıp mı vardı? Vebâ salgını olduğu zaman Londra‟da Osmanlı‟dan (son
zamanlarda çamur atılan) hekimler çağrılıyordu ki, vebâ salgınını durdursunlar diye… 1000 sene önce Bağdat,
Selçuklular devrinde bilim merkezi idi, herkes bilim öğrenmeye oraya gidiyordu. BaĢ müderris Nizâmülmülk‟ün
kurduğu dünyâca ünlü Nizâmiye Medreseleri (Tarzanca dershânesi değil)… Gazâli, 20 cilt Kimyâ-ı Saâdet isimli
kitabını, burda yazıyor… Mutluluğun Kimyâsı... YurtdıĢında bu kitabı herkes biliyor. Birçok dile çevrilmiĢ…
Türkiye‟de okutmazlar... Gazâli, herkes 20 cildini birden okuyamaz diye, l cilt (olarak bütün 20 cildin) özetini
yazmıĢ... Çocuklara da bâzı anafıkirleri vermek için, çocukların anlayacağı biçimde, el kitabı Ģeklinde, yazmıĢ…
Kimyâ-ı Saâdet, o gün bilinen, kimyânın elementlerinden baĢlıyor. Kimyâ lâfı bile, „ehemi‟ bizden gitti Batıya...
Bilimde, ilk bakıĢta, en az 400 terim, Batıya bizden gitmiĢtir. Gazâli hayâtın kimyâsını anlatıyor. Kan dolaĢımı, bir
takım salgıların kana karıĢıp, insanın ruh hâlini etkilediğinden bahsediyor. Bunları okurken, birden aklıma geldi ki,
Gazâli, kan dolaĢımı vs. 1000 yıl önce bulup yazmıĢ… “Batıda kan dolaĢımı ne zaman keĢfedildi?” 1670‟de
Harby, kurbağada kan dolaĢımını keĢfetmiĢ… 1000 sene evvel Gazâli, bunların daha ayrıntılısını anlatıyor Kimyâı Saâdet‟te… Gazâli Selçuk Türkü‟dür Arap değil…”-Prof. Dr. Oktay Sina-noğlu, Büyük UyanıĢ, Ekim 2002,
Otopsi Yayınevi.
526
Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
527
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
YA DA http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bilimsel incelemelerimin sonucunda bugün, âcizâne olarak, Ģu
sonuca varmıĢ bulunuyorum ki Kültürümüz, insan tabiatına (fıtratına) en
uygun olarak gönderilen, Ġslâm‟ın 1000 yıldan beri yaĢanmasıyla, ortaya
çıkmıĢ bulunuyor.
Yeni Türkiye DönüĢümü
Ne yazık ki, günümüz insanları arasında Ģu anda bile, bunların kalıcı
etkileri nedeniyle, gerçek Dinimiz ve güzel Kültürümüz‟e, henüz güven
duyamayacak kadar, ürkek davrananlara dahî rastlanabilmektedir. Bâzıları
ise çocukları için, Ġslâm ve Kültürümüz‟ü sakıncalı, baĢka kültürleri ise, daha
güvenli görme eğilimi içinde bulunuyorlar528. Memleketimiz‟de yıllarca
sürdürülen Ġmam Hatip ve baĢörtü karĢıtlıkları529, bugün bu olumsuzluklara,
en belirgin birer örnek olarak, verilebilir530.
Eski Türkiye‟nin temellerinin zayıflığı nedeniyle, devamlı güç
kaybediĢi, yıpratıcı, zayıflatıcı toplumsal olayların önlenmesini
zorlaĢtırmaktaydı. Örneğin 2014 târihi îtibârıyla son 7 yılda, kadın
cinâyetleri sayısı % 1400 artmıĢtı. Gerçi bu gün de böyle ya! O günlerde köy
mecralarını basarak, çoluk-çocuk demeden, PKK tarafından yapılan
katliamlar, ayrı birer belâ gibidi.
O sıralarda bunlara ek olarak, insanlarımız arasında, yukarıda
bahsedildiği gibi, mâneviyat boĢluğundan, duyarsızlığından doğan, türlü
düĢmanlıklar vardı. Bu yüzden, geçmiĢe göre daha fazla bir oranda, her
düzeyde yaĢanılan, çeĢitli Ģiddet olayları, kadınlarımızın çektiği, çeĢitli Ģiddet
ve ıstıraplar, çeĢitli öldürme olayları, kânunsuzlukların ve polisiye
Temiz, M., Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
529
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%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
530
Temiz, M., Ġlim, Ġnsan, Ġmam Hatipli Kafası, Kültür Fukâralığı ve Ümit, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%
20Ve%20Ümit.doc YA DA, En Son EriĢim Târihi: 2.01.2013.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Cinayetleri Sayısı Son 7 Yılda %1400 ArtmıĢtır, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.tukd.org.tr/basinhaber07.asp, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014..
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olaylarının, gittikçe, artma eğilimi göstermesi, toplumun huzûrunu oldukça
bozmaktaydı.
Bunlar bugün de devam ediyor… Ama o günlere göre, günümüzde,
saflar daha da netleĢmiĢ bulunuyor... Ġyi-kötü her Ģey, gözle görülür
derecede, artık açıktan açığa yapılmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar ve
düĢmanlıklar, asîl Milletimiz‟in gözünü açmıĢtır. Bu gün bunların her biri,
Yeni Türkiye DönüĢümü‟nü, oldukça hızlandırmıĢ bulunuyor…
Öyle ki Yeni Türkiye‟nin temellerinin, somut olarak, atılıĢının
tescillenmiĢ olduğu ve Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Dönemi‟ne girmiĢ
bulunduğu, 16 Nisan 2017‟den sonra, artık akla-kara her Ģey, açıktan açığa
konuĢulur bir duruma girmiĢ bulunuyor. Akla-karanın, eski deyimle söylemek
gerekirse, Hak‟la bâtılın, böyle açıktan açığa, konuĢulmasının en önemli
sebebi olarak, Yeni Türkiye‟nin temellerinin geri dönülemeyecek derecede
atılmasıyla, bâtılın, bütün ümidini, târihî yöntemleri olarak gördükleri,
antidemokratik usullere tam anlamıyla bağlamasından kaynaklanmaktadır.
Paralelyapı gibi bütün bu olumsuz geliĢmelerin asıl nedeni,
Memleketimiz‟de yıllarca sürdürülmüĢ olan, Ġslâm KarĢıtlığı‟dır531.
En Etkili Tedbir
1950‟den önceki hükümetlerin bizzat Ġslâm KarĢıtı olmaları sebebiyle,
Ġnsanlarımız, ancak Devletimiz‟in kontrolü altında mümkün olabilecek olan,
gerçek Ġslâm‟ın öğretilmesinden ve eğitiminden mahrum bırakılmıĢtır.
Artık o gün-bugün bu iĢ, gizli-açık, yetkili-yetkisiz kiĢilerin ellerinde
kalmıĢ bulunmakta, açıkçası, hâlâ da bugün bu konu, iyi ve gerçek standart
bir sonuca bağlanmıĢ değildir…
Milletimizi kökten saptırmak isteyen, hâin, emperyalist ellere böyle bir
fırsat düĢünce, bunlar hiç boĢ mu dururlar?
ĠĢte Ģimdi anlaĢılmıĢ bulunuyor ki, 1950‟li ve 1960‟lı yıllardan
sonraki sürümlerden (versiyonlardan) olmak üzere, CIA bu maksat için,
bugün baĢımıza bir belâ hâline gelmiĢ bulunan ve Paralel Yapı adıyla

Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
531

515

tanımakta olduğumuz, âdetâ yeni bir dini532 devreye sokmuĢtur533. Bu da bu
sıralarda, yaklaĢık bir asır içindeki geniĢ kapsamlı, Milletimizi gerçek
Ġslâm‟dan uzaklaĢtırma plân ve projelerinin ikinci aĢaması gibi görülüyor.
Sonuç olarak bugün, Milletimiz‟in asîl insanları, son yüzyılın en
tehlikeli mânevî ve belâsı diyebileceğimiz, Ġslâmî câhillikle karĢı karĢıya
bırakılmıĢ bulunmaktadır534.
Bu mâneviyat eksikliği, kolay kolay giderilmiĢ değildir. 2010‟lu
yıllarda bile öğrenciler, okullarımızdan Ġslâmî ve Kültürel eğitimden yoksun
olarak mezun oluyorlardı. Çünkü TBMM‟de eğitimsizliğin devâmını
sağlamayı hedef kabul etmiĢ olan, Ġnönü Zihniyetli bekçiler vardı. Bu
bekçileri aĢacak güçlü bir hükümetler, henüz o sıralarda, tam anlamıyla
gelmiĢ değillerdi.
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve Madalyonun Ġki Yüzü, Îman Farkı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20ĠHTĠLÂL%20KALKIġMASI%20VE%20MADALYONU
N%20ĠKĠ%20YÜZÜ,%20ÎMAN%20FARKI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
533
Temiz, M., 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını
Bozmaya ÇalıĢanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/15%20TEMMUZ%202016%20MÜNASEBETĠYLE%20ĠSLÂM‟IN%20DEĞERLERĠNĠ
%20ĠSTĠSMAR%20EDERKEN%20ÎTĠKÂDINI%20BOZMAYA%20ÇALIġANLAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.

2015 yıllarıydı. Bir yazı okumuĢtum. Orada kadına Ģiddet oranı Ġstanbul‟da baĢı çekiyordu. Hâlbuki
tahsil oranı nispeten yüksek olduğuna göre, Ġstanbul‟da kadına Ģiddet oranının çok düĢük olması gerekiyordu...
Memleketimizde yaklaĢık 100 yıldır, insanlarımıza iyi kötü tahsil veriliyor ama ne yazı ki, Ġslâmî Eğitim
verilemiyordu... Bu ihtiyaç, yeraltı gizli örgütlerle kotrolsüz ve gerektiğinde de, yanlıĢ olarak, veriliyordu (paralel
yapı denilen örgüt bu Ģekilde ortaya çıkmıĢtır). Bu sıralardaki Ģiddet ve öldürme olaylarının, bu eğitimsizliğin birer
olgunlaĢmıĢ meyveleri olduğuna inanıyorum... YanılmıĢ olmak isterim ama bu Ģiddet ve öldürmeler, yeni
sürümleri ile birlikte gittikçe artacaktır. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ne zamana kadar artacak? ġimdi
eğitim tedbirleri alınmaya ve okullarda öğretilmeye baĢlansa bile, bunun meyveleri en az 30-40 yıl sonra alınacak
demektir... Ama TBMM‟de eğitimsizliğin devâmını sağlamayı hedef kabul etmiĢ bekçiler var... Bu iĢ kolay olmasa
gerek... O zaman göz göre göre, baĢımıza gelecekleri beklemek zorundayız... Bu gibi eksikliklerden doğan yanlıĢ
iĢler, polisiye tedbirlerle, bir noktaya kadar önlenebilir... YanılmıĢ olmayı çok isterdim ama bu iĢler böyle... Polisi
vicdana yerleĢtirecek ve vicdanı kuvvetlendirecek en önemli sır, Ġslâmî ve Kültürel îtikat ve ölçülerdir... Bizim
eksiğimiz aslında budur... Bunu ancak bilimsel olarak devlet okullara yerleĢtirirse, bir zaman sonra, yeraltındaki
yanlıĢ eğitimlerin de önü alınmıĢ olacak, o zaman toplumdaki fikir ayrılıkları da ortadan büyük ölçüde kalkmıĢ
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Bu mâneviyat boĢluğu, bir kısım insanlarımızı da, gittikçe yabancı
ajanlarla iĢ birliğine uzanacak kadar, değiĢtirmiĢ bulunmaktadır535. Hayret
edilecek nokta, bir kısım uyanık Müslümanlar hâriç, kimsenin bu eksikliği
dile getirememesidir. Bu husus, yıllarca süren çabalarla, insanlarımızın
Ġslâm ve Kültürümüz‟den soğutulması ve sindirilmesi gayretlerinin, çok
Ģiddetli bir Ģekilde uygulanmıĢ olduğunun, bir ölçüsü olsa gerektir.
Bu Millet, ne kadar yıl Kültürümüz‟den ve mânevî eğitimden
alıkonulmuĢsa, Ģu anda hemen tedbirler alınmaya baĢlansa bile,
Memleketimiz‟de Ġslâm ve Kültürümüze bağlı yeni nesillerin çoğunluğa
geçebilmesi için, en az o kadar süren bir zamânın geçmesi gerektiği de,
bilimsel bir gerçek olarak ortadadır.
Onun için Ģimdi bu yaĢlarda çocukluğumu, sâf çocukluk günlerimi,
sınıf ve okul arkadaĢlarımı, günümüzdekilere göre, nispeten daha karakterli
olan, çocukluk yıllarımdaki insanları, Ģiddetle ve özlemle, o kadar hasretle
arıyorum ki…
Sonuç olarak Milletimiz‟in, gelecekte tekrar câhil bırakılarak, ordan
oraya savrulmalardan korunması için, en etkili bir tedbir olarak, yeni
yetiĢecek nesillerimize, Ġslâm ve Kültürümüz‟ün, bozulmamıĢ durumuyla,
behemahal öğretilmesinden baĢka bir yol olduğunu söyleyemiyorum… Bu
nedenle bugünden tezi yok! Bütün eğitim-öğretim sistemlerimizin tüm
programları, yeniden gözden geçirilmeli, yeni nesillere, gerçek Ġslâmî Îtikat
Ve Kültürel Esaslar, Devletimiz‟in bizzat kontrolü altında öğretilmeye
baĢlanmalıdır!

olacaktır. Tekrar etmek gerekirse bugün, okullarımızda tek taraflı olarak yalnızca tahsil yapılmakta, Ġslâmî Ve
Kültürel Eğitim verilmemetedir. Ġslâmî Ve Kültürel Eğitim anne ve babada yalnızca ne kadar varsa, bir dereceye
kadar çocuğa o eğitim geçebilimektedir... YaklaĢık 100 yıldır anne ve babalarda eğitimin olmadığını biliyoruz. Ee?
Okullardan mezun olanlar, kabaca târif edilirse az farklarla, tek kanatlı uçak örneği gibidirler. Akıl, beyin geliĢmiĢ,
gönül sükût etmiĢ... Örneğin bu kiĢi bir doktorsa, parası da çoksa organ naklinden vaz geçer mi, hiç? Bunu aptallık
sayar, bir yolunu bulmaya çalıĢır.
Bu konu, çok uzun ancak belki baĢlıklarını dile getirmiĢ bulunuyorum. Amaç ne olmalı: Hem mükemmel
bir tahsil (Çağa iliĢkin bilimsel ve teknolojik bilgi) ve hem de (Ģimdiye kadar gerçekleĢtirilememiĢ devletin
kontrolünde) iyi bir Ġslâmî ve Kültürel eğitim... Bu Ģarttır... Türkiye‟nin muasır medeniyet seviyesini geçmesini o
zaman seyret, sen!
535
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 17.10.2013.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Allah DüĢmanları
Öz‟ler:
Bu kadar kadîm bilgi ve delil
varken, açıkçası, akıl ve mantık sâhibi olanlara,
bir de ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları dost edinenler de kâfir olurlar
demeye, hiç gerek görmüyorum.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Muhakkak ki,
„Allah, ancak Meryem
Oğlu Ġsâ Mesih‟tir” diyenler kâfir
olmuĢlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem
Oğlu Ġsâ Mesih‟i, anasını ve bütün Yeryüzündekileri helâk
etmek istese O‟na kim engel olabilir?‟ Göklerin, Yer‟in ve ikisi
arasındakilerin mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O, dilediğini yaratır.
Allah, her Ģeye kâdirdir-Mâide Sûresi, âyet 17.”
“Andolsun,
„Allah, Meryem‟in Oğlu
Mesih‟tir‟ diyenler elbette kâfir
olmuĢlardır. Oysa Mesih onlara, „Ey Ġsrâiloğulları,
hem benim, hem de sizin Rab‟biniz olan Allah‟a ibâdet edin.
Kim Allah‟a ortak koĢarsa, Ģüphesiz Allah ona Cenneti haram kılmıĢtır
ve onun varacağı yer Cehennem‟dir. Zâlimlerin yardımcıları da yoktur‟ demiĢti”…
Mâide Sûresi, âyet 72.
“Allah,
üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette
kâfir olmuĢlardır. Oysa tek ilâhtan baĢka ilâh yoktur.
Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere
acı bir azap dokunacaktır-Mâide Sûresi, âyet 73.”
“Yahûdiler,
„Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler,
Hıristiyanlar da „Mesih Allah‟ın oğlu‟, dediler.
Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha
önce inkâra sapmıĢ olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin,
nasıl da saptırıyorlar!-Tevbe Sûresi, âyet 30.”
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Yahûdi ve
Hristiyanları dost edinmeyin!
Onlar birbirinin dostudurlar. Ġçinizden kim
onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zâlim topluluğa
hidâyet etmez-Mâide Sûresi, âyet 51.”
“Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz!”
Hadîsi ġerîf

GiriĢ
Ġslâmî Îtikat ve Kültürel Ġstikâmet‟e göre, „Allah‟ın DüĢmanları‟nı ve
onların hayat ve yaĢam tarzlarını sevmenin sonuçları, îmânî tehlihe ve
rizklerle dopdoludur. Bu nedenle bir Müslümanın, „Allah‟ın DüĢmanları‟nı
ya da kısaca, „Allah DüĢmanları‟nı çok iyi tanıması gerekiyor.
Allah DüĢmanları
Ġnançsızlara Allah DüĢmanları; inançsızlığın hak cephesinden
görünüĢüne, Allah DüĢmanlığı denir.
Ġslâmî Îtikat ve Kültürel Ġstikâmet‟e göre, „Allah‟ın DüĢmanları‟nı ve
onların hayat ve yaĢam tarzlarını sevmenin sonuçları, îmânî tehlihe ve kiĢilik
dönüĢümü rizkleriyle dopdoludur. Îmânî tehlihe, sonsuzluk âleminde kendi
mefaatleriyle, kiĢilik dönüĢümü ise, Evren Okyanusunda Kıyâmet‟e kadar
yüzmesini arzû ettiğimiz, Türkiyemiz‟in su alma rizkini artırmasıyla ilgilidir.
Kim (ler) Allah DüĢmanıdır?
Ġslâm‟da âyetlere göre kimler, “Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın
DüĢmanları‟dırlar? Bir Müslümanın önce bunları bilmesi gerekmiyor mu,
sizce de?
Ġslâm‟da kimlerin Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın DüĢmanları‟
olduklarını anlayabilmek için, önce ilgili Kur‟an âyetlerinin verilip görülmesi
gerekmektedir.
„Hak‟ kelimesi Türkçe‟de „doğru‟, „Türkçe bilim alanı‟nda „gerçek‟
demek olduğuna göre Allâh‟a, Allâhü Teâlâ‟ ya da Hak Teâlâ denmiyor mu?
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Daha ilk baĢta söylemek gerekirse, bütün kâfirlerin Allah‟ın (CC)
düĢmanı oldukları bir Müslüman tarafından peĢin olarak bilinmelidir.
Bakara Sûresi, Âyet 98:
- “Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil
ile Mîkâil‟e düĢman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düĢmanıdır.”
Meleklere, peygamberlere, Cebrâile ve Mîkâil‟e düĢman olmak ne
demek?
Bu düĢmanlıktan ilk anlaĢılan Ģeyin en tutarlısı, sizce de, örneğin
ateistlik gibi, bir inançsızlık değil midir?
Demek ki, Bakara Sûresi‟nin, 98. âyetine göre, bütün inançsızların
her biri, Allah DüĢmanı‟dır.
ĠnanıĢları meĢrû bir inanıĢ olmadığı için, Yahûdi Ve Hristiyanlar da
bu inançsızlık tanımı içine girebilmektedirler. Bununla berâber, bunlar,
aĢağıda görüldüğü gibi, âyetlerde, ayrıca tekrar, zikredilmektedirler.
Mâide Sûresi, Âyet 17:
- “Muhakkak ki, „Allah, ancak Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟tir” diyenler
kâfir olmuĢlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟i, anasını
ve bütün Yeryüzündekileri helâk etmek istese O‟na kim engel olabilir?‟
Göklerin, Yer‟in ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O,
dilediğini yaratır. Allah, her Ģeye kâdirdir.”
Mâide Sûresi, Âyet 72:
- “Andolsun, „Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir‟ diyenler elbette kâfir
olmuĢlardır. Oysa Mesih onlara, „Ey Ġsrâiloğulları, hem benim, hem de sizin
Rab‟biniz olan Allah‟a ibâdet edin. Kim Allah‟a ortak koĢarsa, Ģüphesiz
Allah ona Cenneti haram kılmıĢtır ve onun varacağı yer Cehennem‟dir.
Zâlimlerin yardımcıları da yoktur‟ demiĢti.”
Mâide Sûresi, Âyet 73:

520

- “Allah, üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette kâfir olmuĢlardır. Oysa
tek ilâhtan baĢka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette
onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.”
Tevbe Sûresi, Âyet 30:
- “Yahûdiler, „Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler, Hıristiyanlar da „Mesih
Allah‟ın oğlu‟, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir.
Daha önce inkâra sapmıĢ olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları
kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!”
Buraya kadar „Allah DüĢmanı‟ ya da „Allah DüĢmanları‟ kim(ler)miĢ,
onları öğrendik… ġimdi devam edelim:
Mâide Sûresi, Âyet 51:
- “Yahûdi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin
dostudurlar. Ġçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zâlim
topluluğa hidâyet etmez.”
Netîce îtibârıyla, inkârcılardan baĢka, ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları
dost edinenler de, Allah DüĢmanları‟nın içindedirler, onların sıfatları ile
sıfatlanmaktadırlar.
Bizim, onlar gibi olmak için, onların hayat tarzları, örf ve âdetleri ile
bütünleĢmek üzere, ölüp ölüp dirilen çok sayıda, „gaflet ve dalâlet‟ içindeki
insanlarımız, ne yazık ki, Ġnönü‟nün Ġslâm DüĢmanlığı ve uygulamaları
sonunda çok çok artmıĢ bulunuyor536… Bu gerçekler karĢısında, onların bu
durumlarını, yukarıda da gördüğünüz gibi, iĢin Ģakasının olmadığı bizzat görüldüğüne göre, onlar adına o kadar üzülüyorum537 ki! Hattâ bunlardan bir
536
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.
537
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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tânesi bugün, Atatürkçülüğünü bile unutup, Hans‟a dönüĢüp, Almanların bir
numaralısı olmadı mı?
Allah DüĢmanlarına
KarĢı Mü‟minlerin DavranıĢ Tarzları
Ġslâm‟ın ve müntesiplerinin en yüksek Ģerefleri nedeniyle, bu inançsız
ve gâfil olan Batılı sevicilere karĢı, mü‟minlerin tavırları da, elbette izzzetli ve
onurlu olmak üzere, çok farklı olmak zorundadır.
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor
ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir
değiĢim ve geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi
amaçlayan, Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden
saymayan, put gibi değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü
tutan, Ġnönü Zihniyetlilerin, devamlı 1930‟lu-1940‟lı yılları sayıklamaları
gibi, gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
Bu nedenle, yukarıda da bahsedildiği gibi, mâlum olduğu üzere,
bendeniz de, gerçekleri araĢtırırken, karĢılaĢtığım yeni yeni gerçekleri
benimseyerek, durmadan geliĢtirme yolunu tercih ediĢimden dolayı, gerçek
yolda oluĢumun devamlı huzûru içinde bulunarak, her Müslüman Türk
kardeĢimizin de, bu aynı huzûru duyması arzûsu içinde çırpınıp
durmaktayım.
Bu çırpınıĢlar içinde bocalarken, Ģimdi de, “Herkese anlayacağı
dilden konuĢunuz!” Hadîsi ġerîfi‟nin de izzetli sırrından faydalanmak
gerektiği kanaati, bende, Ģu an îtibârıyla, daha baskın çıkmaya baĢlamıĢ
bulunuyor.
Bu hadisten anlaĢılan Ģudur:
Hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı, olgun bir
mütevazılık içinde, çok nâzik ve kibar bir dil kullanmanın gerekliliğine vurgu
yapmaktadır.
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Ġkinci olarak da, Hadis, bugünlerde Hollandalılarda gördüğümüz
gibi, dünyâlaĢarak yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ olan538, tüm
inançsız Allah DüĢmanları‟na ve de onlara gönül verip, onları dost
edinenlere karĢı, hak ettikleri durumlarda-elbette ki durup dururken değil
tabiatıyla–gerekli ve yeterli olan, kibirli ve aĢağılayıcı bir dil ile ağızlarının
payını vermeyi iĢâret etmektedir. Bir mü‟minin, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ
inançsız kimselere karĢı, çok yüksek bir Ģerefe sâhip olarak, izzetli bir insan
olduğu, hâl, tavır ve davranıĢlarından, anlaĢılmalıdır.
Allah DüĢmanları‟na KarĢı Duyulan Sevgi Ha!539
Yakın zamana kadar Türkiyemiz‟de, Batılılar ve onların hayat
tarzları için, yanıp tutaĢan çok sayıda kardeĢlerimizin olduğunun da farkında
bulunmuyor değilim. Ve de dolayısıyla, hem de ayrıca bu imajı, bir yanılgı540
eseri de olsa, kafalarımızdan silmek isteyen bu kardeĢlerimizin de,
kendilerine yazık ettikleri inancımı da üzülerek belirtmek istiyorum541, ayrıca
burada:
Bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana ister
istemez, onların âidiyet ve kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü,
kendilerini, yalnızca, Batılı canavarların birer taĢeronu durumuna getirdiği
fikrini hatırlatıyor. Bu tespit, her Ģeyden önce, bu kardeĢlerimizin
kendilerine, düĢüncesizce, ne kadar yazık ettiklerinin de ayrıca bir
göstergesidir…

Temiz, M., Yine “Takke DüĢtü Kel Göründü” Ama Bu Seferki BambaĢka! Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AMA%20BU%20SEFERKĠ%
20BAMBAġKA!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YĠNE“TAKKE%20DÜġTÜ%20KEL%20GÖRÜNDÜ”%20AMA%20BU%20SEFERKĠ%
20BAMBAġKA!.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
539
Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014.
540
Temiz, M., Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
541
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Bu Bir ġuursuzluk542 Değil de, Nedir?
Bendeniz, bu Batı ve Batılı hayat tarzı seviciliğine ancak çılgınlık
diyebiliyorum… Dinî kaynakların ise, bu durumu hiç de „es‟ geçmemiĢ
olduğunu; bu duruma bilimsel olarak azgınlık adını verdiğini de, belirtmeden
geçemeyeceğim!
Ah! Kimlere özendiğimizi bir bilsek!
ArkadaĢlarımız buna ne derse desinler! 2017 yılının Nisan‟ının
16‟sında, „Allah DüĢmanları‟nın maskeleri ve / veyâ takkeleri, tutum ve
davranıĢlarıyla, bir kere daha düĢmüĢtür ki, bu düĢmeyle „târihsel kelleri‟,
canavarlıkları, insanlık dıĢı davranıĢları, artık, bütün çıplaklığıyla, görünmüĢ
bulunmaktadır…
Bu çıplaklıklardan ve teĢhirlerden sonra, sıra, örneğin
Hallandalılar543 tarafından yapılan, Srebrenitsa Katliamı544 gibi, kimin bir
Ġnsanlık Zulmü varsa, onların Geri Ödeme‟sine gelecektir. Çünkü kadîm
verilere ve belgelere ve de inancıma göre, yapılan zulümlerin, Geri Ödeme
Dönemi, ufaktan da olsa, baĢlamıĢ bulunuyor… Unutmayınız ama bunları! Ve
de göreceksiniz! Mü‟minlerin inançları odur ki, bir gün gelecek, „En büyük
adâlet sâhibi” olan, Allah‟ın (CC) „El-Adl‟ Ġsm-i ġerîfi tecellî edecektir. „EsSabur-Çok Sabırlı‟ olan, Allah‟ın (CC) zâlimlere tanımıĢ olduğu süre dolmak
üzeredir de bunları, o yüzden gündeme getiriyorum...
Hepten inançsız, ateist ve kâfir bile olsan, akıl var, mantık var…
Mantık yürüyüĢü545 var… Bir kere düĢünsene! Yapılan zulümler, yapanların
yanlarına hiç, kâr olarak, kalır mı?
542
Temiz, M., Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
543
Hollanda'nın Srebrenitsa'da yaĢananlarda rolü neydi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39266588, En Son EriĢim Târihi: 11.07.2017,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Ġnsanlık Târihinin En Karanlık Sayfalarından Biri: 15 Madde ile Srebrenitsa Katliamı, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi
https://onedio.com/haber/insanlik-tarihinin-en-karanlik-sayfalarindan-biri-15-madde-ile-srebrenitsa-katliami541741, En Son EriĢim Târihi: 11.07.2017, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
545
Temiz, M., Ġnanmayanlara Mantık YürüyüĢü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.doc YA DA
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Yerlere ve çöplüklere kadar düĢen ikiyüzlülük maskelerini ve / veyâ
„kel‟lerini, yâni insanlık dıĢı tutum ve davanıĢlarını, örten takkeleri
göremeyen ya da göremeyecekler varsa, bilimsel olarak da bilinmektedir ki,
bunlar, ancak âidiyet546 ve benliklerini yitirmiĢ olan. Batı ve / veyâ Batılı
sevici bedbahtlardan baĢkaları olamaz!
„John‟lar, „Hans‟lar KarĢısında Sen Nasıl Olmalısın?
Ġslâm‟ın ve müntesiplerinin en yüksek Ģerefleri nedeniyle, bu inançsız
ve gâfil olan Batılı sevicilere karĢı mü‟minlerin tavırları da, elbette izzzetli ve
onurlu olmak üzere, çok farklı olmak zorundadır.
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor
ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir
değiĢim ve geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi
amaçlayan, Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden
saymayan, put gibi değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü
tutan, Ġnönü Zihniyetlilerin, devamlı 1930‟lu-1940‟lı yılları sayıklamaları
gibi, gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
Bir mü‟minin, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ inançsız kimselere karĢı,
çok yüksek bir Ģerefe sâhip olarak, izzetli bir insan olduğu, hâl, tavır ve davranıĢlarından, anlaĢılmalıdır.
Ey Ġki Yüzlü Batılılar!
Evet! Ġkiyüzlülüğünüzü Ģimdiye kadar maharetle örten, maskeleriniz,
Hollanda Meydanı‟nda, yüzlerinden öyle bir düĢüp parçalandı ki...

http://gayalo.net/dosyalar/ĠNANMAYANLARA%20MANTIK%20YÜRÜYÜġÜ.pdf , En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
546
Temiz, M., „En Son Versiyon‟-Âidiyet, Heybe Modeli, Nerede GörülmüĢ Bu Açıkgözlük! Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIKGÖZLÜK!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIKGÖZLÜK!.docx, En Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ġimdi hem size ve hem de bizim Batı sevicilerimize seslenerek
diyorum ki:
Ne diyorsunuz bu durumlara? Ne diyorsunuz, Ģu „Ġnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi‟ne, meselâ?”
Demek ki bunlar, birer tuzaktan ibâretmiĢ, öyle değil mi?
Demek ki bunlar, özellikle de Müslümanları sömürmek için, birer
kılıfmıĢ!
Ama ilelebet tuuturamadınız, değil mi?
Allah‟ın (CC) da bir adâleti vardı, Ģüphesiz! Ama size göre yoktu!
O, „Es-Sabur‟ ismiyle, en sabırlı olandı ve de olandır…
„Kullarının düĢünüp akılları baĢlarına gelsin‟ diye vermiĢ olduğu bir
mühlet için sabrediyordu, elbette O…
O kadar ki, bugünlerde, bu mühletin dolduğuna Ģâhit oluyoruz gibi
geliyor bana… ġimdi, sizler ne dersiniz buna?
Öyle ki:
Ġkiyüzlü maskelerinizin altında, „insan hakları ve demokratik haklara‟
iliĢkin olan, can damarlarınız, konsolosluğumuza 30 metre kala mesâfedeki
meydanda, öyle bir yırtılıp patlayıp deĢildi ki, etrâfa saçılan pislikleriniz,
bütün dünyâyı baĢtanbaĢa kokutmaya yetti de arttı bile! Hâlâ da bu kokuyu
artırma gayreti içinde, büyük bir gayret sarfetmekten geri kalmıyorsunuz!
Buna rağmen, „Ama öyle demeyiniz, bir kerecik bir hatâ oldu, iĢte (!)‟
diyerek, hiç de özür dilemek de aklınıza gelmiyor! Öyle ki, bu târihsel koku
ve pisliklerinizi hâlâ da savunmaya, nasırlaĢmıĢ özelliğinden dolayı,
ikiyüzlülüğünüzü ustalıkla kullanarak, yine de sürdürmeye cüretli
görünüyorsunuz! Bu ne yüzsüzlük, ayrıca!
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ĠĢin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Çoğu dünyâlaĢmıĢların,
yalanbazlı algı çabaları da iĢe yaramayınca, baĢka türlü avunma yollarına
sapmalarıdır.
Kendi Kendilerini Aldatmak ĠĢte Budur!
DünyâlaĢmıĢların inançsızlıkları nedeniyle, olup bitenler üzerinde
Allah‟ın (CC) hiçbir etkisine inanmayanlar, kendi yalanbazlı algı çabalarıyla
da bir Ģey tutturamadıklarında, baĢka bir ifâdeyle, hiç beklemedikleri bir
olayla karĢılaĢtıklarında, kendi akıllarınca onu îzah edip kendilerini bir
Ģekilde avutma yoluna sapmaktadırlar. Buna en tâze ve güzel bir örnek, 15
Temmuz 2017‟de yapılan kalkıĢmada öldürmek için, bütün dünyânın isteyip
plânlamalarına rağmen, CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın kılına bile bir
zarar gelmemesidir. Ki bu hususta bütün inanmayanlar, hâlâ ĢaĢkınlık içinde
bulunmaktadırlar…
Bu ĢaĢkınların bir kısmı, pek açıklığa kavuĢmamıĢ olan bu hususta,
gerçekten kendi kendilerini rahatlatabilmek, bir kısmı da, aynı zamanda
inançlılara hiçbir prim tanımamak için, kendi çabalarıyla, buna gerçekten bir
dünyevî ya da lâik bir îzah tarzı getirmek gayreti içinde hâlâ çaba
sarfetmektedirler.
Onların bu açıklama ve îzah tarzlarını sizler de duymuĢsunuzdur.
Bunların bir kısmı, 15 Temmuz‟da CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın kılına
bile bir zarar gelmemesi husûsunu Naylon Teorisi, bir kısmı Tiyatro Teorisi
veyâ bir kısmı da Kontrollü Darbe Teorisi ile açıklığa kavuĢturmaya
çalıĢmaktadırlar547.
Bana göre onların bu gayretleri, câhilliklerin de ötesinde, kendilerini
aldatmaktan ve hattâ birer zırvadan ileri değildir. Bu nedenle biz mü‟minler,
onlardan çok daha mantıklı ve tutarlıyızdır!
Öyle ki bunlar, „Tiyatro‟ adıyla, daha da Ģiddetli koku yayan, yalanbazlı algı markalarını üreterek, Türkiye Cumhûriyeti‟nin gelmiĢ geçmiĢ
Temiz, M., Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠV-HĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf YA DA
hhttp://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠ-KONTROLLÜ%20DARBE.docx, En Son
EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
547
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cumhurbaĢkanlarından en Ġslâmî Îman Ve Ġstikâmetlisi‟nin üzerine, uyduruk
dahi olsa, bir iftirâ atarak onu susturmaya çalıĢıyorlar! Bu da ayrıca,
çâresizliklerinin verdiği, daha Ģiddetli kokuĢmuĢluklarının, bilimsel bir
deneylenmesinin ya da somutlaĢtırılmasının reddedilemez târihsel bir
göstergesidir.
Böyle gerçek Kültürel Âidiyetimiz‟e iliĢkin olarak, göstermiĢ
olduğum, bu tepkinin nedenlerini de arzedeyim:
Gerçeklerin ortaya çıkması açısından, bu gayretlerimin, Atatürk‟ün
de deyimiyle, „gaflet ve dalâlet‟ uykusunda bulunan, taĢeron ruhlu duruma
düĢmüĢ kardeĢlerimiz için, daha faydalı olabileceğine inanıyorum:
Mâlum ya, bendeniz, bir bilim adamı olarak emekli olduktan sonra,
öğretim üyelerinin, daha çok, hep gerçeklerle haĢır-neĢir olmalarının vermiĢ
olduğu sağlam temeller dolayısıyla, gerçekleri araĢtırırken karĢılaĢtığım yeni
yeni gerçekler karĢısında, tabiatıyla, tercihimi, ebette ki, hep böyle gerçekler
tarafında tutmak zorundayım! Bu da normal bir Ģey değil mi, sizce de?
Ġnsanlar Ne kadar Duyarlar?
Kısaca söylemek gerekirse, insanoğlu, yalnızca, „anladığı kadarını
duyar‟
O zaman, herkese anladığı dilden konuĢmak, genel ve kadîm bir
metottur da!
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor
ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir
değiĢim ve geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi
amaçlayan Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden
saymayan, put gibi değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları el üstü
tutan, Ġnönü Zihniyetlilerin, devamlı 1930‟lu-1940‟lı yılları sayıklamaları
gibi, gericilik-lerden hiç hoĢlanmazlar…
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Ġnancımıza göre, mü‟min olan, bir Müslüman, Evren‟in hem en Ģerefli
insanı, hem de bu Ģereften dolayı, bir sigortası ve velînîmetidir. Öyle ki bir
mü‟min Ģerefini korumasın da bilir!
GeçmiĢte bir Hristiyan din adamı, Ġslâm‟ın Ģerefini bilen, Müslüman
bir din adamını makâmında ziyâret etmek ister… Ziyâret sırasında, Hristiyan
din adamının makam kapısından makam odasına girdiği anda, Müslüman din
adamının makâmında onun karĢısında ayağa kalkması, Ġslâm‟ın Ģerefine
yakıĢmayacağı bilindiği için, Ģöyle bir kabul programı düzenlenir:
Ziyâretçi Hristiyan din adamının makam odasına alındığı sırada,
Müslüman din adamı, makâmında değil de, baĢka bir odada bulunur.
Hristiyan din adamı, görevliler tarafından karĢılanarak, makam odasına
oturtulduktan sonra, Müslüman din Âlimi, bulunduğu baĢka odadan çıkar,
kendi makam odasına girdiğinde, orada oturmakta olan, Hristiyan din adamı,
kapıdan giren Müslüman Âlimi, ayağa kalkarak karĢılar… Bu sûretle kendi
nezdinde Ġslâm‟ın Ģerefi de, böylece zedelenmemiĢ olur.
Müslümanlığın Ģerefi, iĢte böyle hep bir numara olduğu için, aslında
bu Ģeref konusu, Ġslâm‟da çok önemlidir. Hattâ dünyâ çapında tanınmıĢ, bir
Müslüman din âlimi‟nden bizzat Ģu sözü de dinlemiĢimdir. O âlim demiĢti ki:
“Bir Mü‟min, bir münâfığa saygı gösterip de ona, “efendim” ile
hitâbetse, o mü‟minin îmânı tehlikeye girer!”.
Onun için, bu Evren‟de mü‟min, mü‟minin îmânı ve onun dini Ġslâm,
çok Ģereflidir. Bu Ģerefi zedelemenin karĢılığı da, çok ağır olup, çok da
tehlikeler barındırmaktadır, görüyorsunuz...
Ġslâm‟a iliĢkin bu temel bilgiler, Ġnönü‟nün Ġslâm ve Kur‟an „eğitim
ve öğretimini‟, Ģiddetli bir Ģekilde yasaklamasıyla, yaĢanan mânevî tahribat
ve tahrifattan dolayı, bugün bilinmiyor diye, elbette ki, bu mânevî geçerlilik
hükümlerinin de ortadan kalktığı anlamına gelemez!
Kıymetli okuyucu kardeĢlerimiz, zaman zaman üslûbumdaki
değiĢmeleri anlamakta zorluk çekmemeleri açısından, arz etmiĢ olduğum bu
açıklamaları, zannediyorum fazla görmemiĢlerdir…
Netîce îtibârıyla, Ġslâm‟da „Allah DüĢmanlarının‟, gerektiğinde en
Ģiddetli bir Ģekilde, hicvedilmeleri, büyük sevaplar arasında yer almaktadır.
Bu konu, “Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek” bilimsel adıyla
anılan, kaynaklarda kolayca bulunabilir.
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Sonuç:
Biz Mü‟minler, dinler arasında, geliĢe geliĢe en son versiyon sayılan,
en gerçek din olarak, Ġslâm gibi eĢsiz bir dine; bin yıldır bu istikâmette
geliĢmiĢ olan, mükemmel bir Kültüre sâhibiz. “Herkes meyveli ağacı taĢlar”
sosyal formülümüze göre, gerçeklerin düĢmanları da, aynı oranda, büyük ve /
veyâ çok ve ciddî olur.
Bu nedenledir ki, ancak mânevî açıdan kör, bilgisiz ve sağır
olanlarımız, sırf görsel maddî ve fiziksel geliĢmelere takılarak, bir aĢağılık
duygusuna kapılıp, köhne ve sahte bir kütürün insanlarına özenti duyabilirler.
Bunun, gerek ilmî ve gerekse bilimsel olarak, akıl ve mantık açısından, baĢka
türlü bir îzâhı mümkün değildir, olamaz!
Bu kadar kadîm bilgi ve delil varken, açıkçası, akıl ve mantık sâhibi
olanlara, bir de ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları dost edinenler de kâfir
olurlar demeye, hiç gerek görmüyorum.

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Bilimsel ve Dinî Açıdan

Zaman Ve Tayyimekân
GiriĢ®
Zaman mekânla baĢlamıĢtır. Bir zamanlar, evren dâhil, hiç bir Ģey
yoktu. Evren ve mekân, yokluktan varlığa geçiĢte, Big Bang (Büyük
Patlama)548 ile meydana gelmiĢtir. ĠĢte o an zaman sıfırdan baĢlayarak,
akmaya baĢlamıĢ, böylece Big Bang (Büyük Patlama), fizikî Evren‟in ve
zamânın baĢlangıcı olmuĢtur. BaĢka bir ifâdeyle, Evren ve zaman, „Ol!
Patlaması‟, “OL! Mukaddes Emri549“ ile bir Aknokta‟dan550 doğmuĢ, Evren
ve zaman, bu Aknokta Ġnfilâk‟ı ile oluĢmuĢtur. Türk bilim adamı Prof. Dr.
Behram KurĢunoğlu‟nun Orbitron Teorisi de, yine Büyük Patlama ile
ilgilidir.


Tayyimekan‟ın yeni adı Astral Seyâhat‟tır.
Temiz, M., Zamânın YaratılıĢı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Zam%C3%A2n%C4%B1n%20Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F%C4%B
1.htm, En Son EriĢim Târihi: 5.02.2019.
548
Büyük Patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaĢık 13,7 milyar yıl önce aĢırı yoğun ve sıcak bir
noktadan meydana geldiğini savunan, evrenin evrimi kuramı olan kozmolojik bir modeldir. Ġlk defâ 1920‟li yıllarda
Rus kozmolog ve Matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître tarafından ortaya
atılan, evrenin bir baĢlangıcı olduğunu varsayan bu teori, bugün ispat edilmiĢ bulunmaktadır. Teori‟nin temel
fikirlerinden biri, onun hâlâ geniĢlemesini sürdürdüğüdür.
549
Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir Ģeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece "OL" dememizdir. O da
hemen oluverir.”
550
BirleĢik Alan Kuramı (Teorisi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://insanveevren.wordpress.com/2011/05/31/birlesik-alan-kurami-teorisi/#more-2503, En Son EriĢim Târihi:
5.01.2012

Kâinatın yaratılıĢı ile ilgili „GenelleĢtirilmiĢ Ġzâfiyet Teorisi‟ adını verdiği çalıĢmasında ünlü Türk bilim
adamı Prof. Dr. Behram KurĢunoğlu, Büyük Patlama konusundaki değiĢik görüĢünü Ģöyle açıklamıĢtır: "En büyük
®
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Artık Evren geniĢliyor551, zaman sürüyor. Aknokta Ġnfilâk‟ı ile sıfır
anında baĢlayan, Evren bugün, her hâlde ihtiyarlamıĢ olmalı... Çünkü
ölçümler yaklaĢık 14 milyar yılı gösteriyor.
Bu süre zarfında neler oldu, neler?
Bunları bilirsek geleceği daha iyi tahmin edebiliriz, değil mi?
Bekliyoruz! 14 milyar yılın üzerine devam eden, gelecekteki zaman,
insanoğluna daha neler gösterecek bakalım?
Sanma ki felek, devri ile Ģâm u seher eyler,
Her vâkıânın âkibetinden haber eyler.
Nef‟i diyor ki:
güç sâhibi olan Allah, yaratmak ve yönetmek için evreni meydana getirdi. Evrende temel ve manyetik yükler
bulunmaktadır. Orbitron Teorisi adını da taĢıyan bu teori, evrendeki kuramsal çalıĢmalarımı içine almaktadır.
Kâinatın meydana geliĢini izah eden „Büyük Patlama‟ (Big Bang) isimli popüler teori yerine, ilmî temel ve
deneylerle ortaya çıkardığım teorim, her Ģeyin baĢı olan bu konuyu ilmen îzah etmektedir. Evrenin yaratılmasında
ilk 2–3 sâniye içinde, evrenin büyük kısmını teĢkil eden 1080 parçacık meydana geldi. Zamânın baĢlangıcından önce
evreni kaplayan zaman öncesi güçlerin alanı vardı. Milyarlarca sene sonra bu alan çok yüksek yer çekimi sebebiyle
çöktü ve bir atomdan trilyonlarca kere küçük „mikroblackholes‟ denilen „siyah mikro delikler‟ ortaya çıktı. Bu
deliklerin yarısı maddeden, yarısı ise değiĢik yapılı karĢı maddeden meydana geliyordu. Bu deliklerden zaman
öncesinde baĢlayan büyük bir yangın evrene dağıldı. Madde ile karĢı maddenin çarpıĢması her Ģeyi imhâ eden
patlamalara sebep oldu. Madde ile karĢı madde birbirinden parçalanma neticesinde ayrılınca yeni parçacıklar,
zamanla yıldızlar, gezegenler, karĢı gezegenler ve insanlar, çok muhtemelen de karĢı insanlar yaratıldı." Prof. Dr.
KurĢunoğlu kara mikro delikleri de Ģöyle açıklamıĢtır: „Aklın alamayacağı kadar büyük yerçekiminde meydana
gelen mikro siyah delikler hemen hemen „0‟ boyuta yakın ve protonun 1 milyon trilyon misli ağırlıkta yeni
parçacıklar… Bu ağırlık ise, 1'in 10 milyonda biri ağırlıkta… Yâni tespiti mümkün olamayacak ölçüde az
ağırlıkta…‟: ToηyMoηtaηa, Behram KurĢunoğlu.

Prof. Dr. Behram KurĢunoğlu ve Einstein (4 saat süren görüĢmeleri esnâsında KurĢunoğlu 31 ve Einstein 74
yaĢındaydı).
551

Zâriyat Sûresi, âyet 47: “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç Ģüphesiz onu geniĢleten biziz.”
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“Dünyâ‟nın dönmesiyle (sâdece) akĢam ve sabahın meydana
geldiğini sanma! (Dünyâ‟nın bu dönüĢü) Evren‟de meydana gelen her olayın
sonunun da haberini getiriyor.”
Bilimde önemli bir parametre olan zaman aslında, insana sıkıcı ve
anlaĢılmaz gelir, daimâ… Zamânın hattâ bilim konularının sıkıcılığı sâdece
Memleketimiz‟de değil, bütün dünyâda var; tabiî ki oranları biraz farklı
olarak... Konunun uzmanları, bunun sebebini geniĢ halk kitlelerinin ilmî
konularda yeterli seviyede aydınlatılamamalarına bağlamaktadırlar. Hakları
da yok değil…
Futbol kültürüne sâhip olan geniĢ halk kitlelerinin futbola karĢı
gösterdikleri ilgi ve alâkayı bir örnek olarak alırsak, halkın bilim
konularındaki aydınlatılmasının sonuçlarının nerelere kadar uzanacağı da
tasarlanabilir. Bilenlere çok görev düĢüyor Ģüphesiz bu yüzden; yayıncılara
da düĢmüyor değil, tabitıyla…
Bilim yazarlarından Ben Patrusky:
“Bir kiĢinin yanımda kalmasını istiyorsam, derhal konuyu değiĢtirip
spordan, tiyatrodan ya da politikadan bahsetmeye baĢlıyorum. Ama
karĢımdakinin gitmesini istediğim zaman, bilimden söz etmeye devâm
ediyorum” diyor552.
Bilim konularını halka sevdirmek için bilim adamları ve yayıncıların
kulakları çınlasın, e mi?
Zaman ve Felsefe
ġimdi, sözü daha fazla uzatmadan, herkesin hattâ en küçük canlıların
dahî akıĢı içinde bulunduğu „zaman‟a gelelim. Herkesin ilgi duyabileceği,
onsuz edemeyeceği, her canlı hayâtının içinde aktığı, bir kavram zaman...
Sâdece insana, canlıya değil, her Ģeye, her noktaya, zerrelerden kürelere,
bütün Evren‟e sızmıĢ olan bir değer, bu zaman...

552
, Temiz M, Zaman, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Zaman.htm, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012.
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Bu konu aynı zamanda filozofik bir konudur da553... ġâirlerin ilham
kaynağı, âĢıkların çile merhâlesi, mazlumların gözyaĢı, ninelerin masal
terennümü, bebelerin ninnileri, uykuları zaman...
Evet, sayın okuyucular!
Ġngiliz profesörlerinden G.J. Whitrow “Zaman nedir?” adlı eserinde
Ģu olayı zikreder:
Rus ozanlarından Samuel Marshak, 1974 yılından önce Londra‟ya ilk
geldiği zaman, yeteri kadar Ġngilizce bilmiyordu. Yolda giderken birisine
rastlayıp, saat kaç demek için, “What time is it?” diyecek yerde; “Zaman
nedir” anlamına gelen “What is time?” diye sorunca, anlamın büsbütün
değiĢmesi üzerine, karĢısındaki ĢaĢırır:
“Ama bu felsefî bir sorudur, bana neden soruyorsunuz? cevâbını
verir.
Whitrow aslında, olayların oluĢ sıralarını gösteren zamana iliĢkin, bu
olayla aynı zamanda zamânın çok yönlü esrarengiz ve önemli bir kavram
olduğunu vurgulamak istemiĢtir. Âyetlerde de zaman üzerine yemin edilmesi
onun, öneminden dolayı olsa gerektir.
Doğumlarından ölümlerine kadar bütün canlı organizmaların
yaĢantısı, süreksizliğin ve sonsuzluğun bir resmi ve iĢâreti oluyor zaman, iĢte
böyle... Evren‟in canlı ve cansız her zerresi onunla iç içe… Bütün târih
boyunca, hem bilimin hem de felsefenin en önemli konularından bir tânesini
meydana getiriyor zaman, böylece… Asrımızda dördüncü bir boyut olarak
bilimin baĢköĢesine de oturuyor o, bütün esrârı ile…

553
Anonim, Zaman ve Felsefe, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.msxlabs.org/forum/felsefe/14565-zaman-ve-felsefe.html, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012

En son din olan Ġslâm dininin kutsal kitabında önemini belirtmek için kutsal ya da önemli kavramlar
yeminle kuvvetlendirilir. Kuran‟da üzerine yemin edilen kavramlardan biri de asır ve zaman‟dır. Örneğin, böyle
âyetler çoğunlukla “Asra yemin olsun ki…“ ya da “Zamâna yemin olsun ki…“ diye baĢlamaktadır.
“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller iĢleyenler,
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır-Asr Sûresi, âyet 1-3”
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Newton Mekaniği‟nde sâbit kabul edilen zamânın aslında, Görelilik
Kuramı‟na (Ġzâfiyet Teorisi‟ne) göre, değiĢken olduğunu bugün, Modern
Fizik‟te herkes okumaktadırα.
Öznel Zaman-Ġçimizdeki Zaman
Zaman, yalnız bizim dıĢımızda oluĢan, bir Ģey değildir. O aynı
zamanda duygularımızla irtibatlıdır ve bizim ayrılmaz bir değerimiz sayılır.
Canlılık, doğum, ölüm, sağlık ve hastalık gibi, hayâtın bütün evreleri, onun
içinde baĢlar, onun içinde son bulur.
Belirli aralıklarla çalıĢan her Ģey zamânı ölçebilir. Dolayısıyla, insan
vücûdundaki fizyolojik olaylar da birer saat sayılabilirler. Bilgisayarlardaki
mikroiĢlemcilerin içinde, komut iĢlemlerini sıraya sokan saate benzer bir
Ģekilde, bünyemizdeki fizyolojik olayların içinde cereyan ettiği öyle bir
biyolojik eleman vardır ki buna, iç yâni derûnî ya da biyolojik saat diyoruz.
Bulunduğumuz mekân ve dıĢımızda geliĢen fiziksel olaylar, bu iç
saatlerimize oldukça fazla etki ederler554. TelâĢ hâli, vücûdumuzun ritmik
fonksiyonlarından bir kısmını hızlandırır. Kalp hızının artıĢı, sık nefes
alıĢımız bunların bir sonucudur. Bâzı hormon salgılarının ve kan basıncının
stres ile artması da böyledir. Bu sebepten, iç saatlerin hızlanıp zamânın geçip
gitmesi karĢısında duyulan heyecanlar, kendi içimizdeki biyolojik saatlerin,
dıĢımızdaki nesnel saate göre, hızlanmasına sebep olmaktadırlar.
Verilen zaman sâbit olduğu hâlde, öğrencilerin girmiĢ olduğu çoğu
sınavlarda, özellikle, sorular zor ise, sınav süresinin bir anda bitiĢi, bunun
güzel bir örneğini verir. Örnekteki zor sorular karĢısında her bir öğrencideki
heyecan, kendi iç saatinin hızlanmasına sebep olur ki bu olay, her bir öğrenci
tarafından baĢkalarının verdiği sabit sınav süresinin bir anda bitiĢi Ģeklinde
algılanır.

α
Newton'a göre zaman ve uzay, mutlak olarak vardır. Zaman ve uzay birbirlerinden ve hattâ maddeden
bağımsızdırlar. Uzay, zaman ve madde birbirleri ile iliĢkisiz olarak mekanik bir birlikteliktedirler. Einstein'a göre
ise, zaman ve uzay arasında diyalektik bir iliĢki vardır, uzay-zaman kavramı adı altında zaman ve uzay birbirlerine
bağlıdırlar.
554
Anonim, Jet-lag olayı nedir ?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.draligus.com/5602-jetlag-olayi-nedir.html, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012
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Sabırsızlık gösterdiğimiz olaylarda ise stres, zamânın akıĢı husûsunda
bunun tersi algı oluĢturuyor. Örnek vermek gerekirse, kanama geçiren, bir
hasta için doktorun beklendiği bir anda, çok küçük bir zaman aralığının bile,
bu stresli hâlimizde bize oldukça uzun bir zamanmıĢ gibi gelmesi de,
içimizdeki zamânın diğer bir cephesini sergiler. BaĢka bir ifâdeyle söylemek
gerekirse, stres altındayken, kısa bir sürenin uzun bir süre gibi algılanması,
yine iç saatlerimizin hızlı bir Ģekilde çalıĢması (hızlanması) neticesinde
oluĢmaktadır.
Görülüyor ki, korku ve heyecan gibi, organları baskı altına alan
gerilimler altında iç biyolojik saatlerimiz hızlı olarak çalıĢmaya baĢlar ama
kiĢi bunun sonucunu, belli bir zaman aralığını artmıĢ olarak ya da bâzı
hâllerde ise azalmıĢ gibi algılar. Ġç biyolojik saatte zaman aralığının artmıĢ
gibi algılanması iç biyolojik saatin dıĢtaki bir saate göre ileri gitmesi; zaman
aralığının azalması ise iç biyolojik saatin geri kalması demektir. KiĢilerin
sağlık ve duygusal yapılarının faklılığı nedeniyle, iç saatlerimizin555 böyle
değiĢken olması, Ģahıstan Ģahısa göre de değiĢir.
KiĢiden kiĢiye göre değiĢen bu özellik, “Öznel-subjektif” kelimesi ile
ifâde edilmekte, bu değiĢkenlik bilimde iç saatlere güveni azaltmaktadır.
Öznel (enfüsî), kiĢilik demektir. Benliğin (enenin) diğer bir ifâdesidir bu...
Dünyâdaki insan sayısı kadar kiĢilik vardır. Öznel değerlendirmeler de o
kadar farklı olacağı için, iç saatlerimizin bilim açısından bir önemi yoktur.
Öznellik nefis ile yakından iliĢkili olduğu için, Kültürümüz‟de
nefsâniyete dayanan davranıĢlardan bir hayır gelmeyeceğini de yeri
gelmiĢken
hatırlamalıdır!
Nefsî
davranıĢların
hayırlı
sonuçlar
oluĢturmayacağının bilimsel bir açıklaması da, buraya kadarki îzahatla,
dolayısıyla böylece, gösterilmiĢ oluyor.
BaĢka bir açıdan bakıldığında:
Ġç saatlerimizin kiĢiden kiĢiye bu kadar farklılık göstermesi, acabâ,
insan için hepten mi faydasız?
Hayır! Bu, bir eksiklik değil, insanoğlu için tam tersine güzel bir
üstünlüktür.
555
Anonim, Gece kuĢu musunuz?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.gazogen.com/beta3/blog/8717-Gece_kusu_musunuz.html, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012
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Ġç zamânımız kiĢiden kiĢiye değiĢmemiĢ olsaydı, bütün insanlar
âdetâ birer robot olurdu. Böyle olunca da herkes, aynı bir olaya karĢı tek tip
bir tepki gösterir, Ģiir, edebiyat ve san‟at gibi, duygusal konulardaki
davranıĢlar aynılıktan ileri geçemez, Ģâheser san‟at eserleri meydana
gelemezdi. Ġnsanın dünyâya geliĢ sebebi ortadan kalkar, dolayısıyla erdem ve
üstünlük derecelerini elde etme fırsatı kalmazdı.
Görüyorsunuz, sırf bu zaman kavramında bile, insana ne derece bir
önem, değer ve yücelik verildiğini görmemek mümkün değildir.
Nesnel Zaman
Nesnel değerlendirme ve nesnel ölçümler, Ģahıstan Ģahısa göre
değiĢmez. Bu yüzden, bilim nesnel ölçüm ve değerlendirmelere dayanarak
geliĢir. Fizik bilimine dördüncü bir boyut olarak giren zaman, nesnel
dediğimiz zamandır. Dünyâ‟nın GüneĢ etrâfındaki dönüĢüne dayanan bu
zaman, insanların iç zamanlarından bağımsız olup, Yeryüzü‟nün her
tarafında aynı anlamdadır. Bu gün zaman dendiğinde, daha çok, bu nesnel
zaman akla geliyor / gelmektedir.
Görülüyor ki, kiĢiliğimize yâni benliğimize âit zamânın akıĢını ölçen,
biyolojik iç saatlerimiz, dıĢ etkiler karĢısında, nesnel saate göre daha hızlı
çalıĢmakta yâni ileri gitmekte veyâ daha yavaĢ olarak çalıĢmaktadır, yâni geri
kalmaktadır. BaĢka bir ifâdeyle nesnel ve öznel saatin gösterdiği zaman farkı,
biyolojik ve ruhsal varlığımızın, heyecan, sabırsızlık, stres, hastalık ve
mutluluk gibi etkilere mâruz kalmasının ortalama bir ölçüsü sayılabilir.
Zamânın GeniĢlemesi
Evlilik merâsimleri, içtimaî, samimî dostlukların yaĢandığı mutluluk
anlarında, zamânın çok çabuk geçtiğini görürsünüz. Ġç zamanlarımızın
geniĢlemesi, iç saatlerimizin objektif dıĢ saatlerden geri kalmasına sebep
olur. Ġnsanın mutlu ve huzurlu olduğu böyle zamanlarda iç saatlerimizin geri
kalması, bir nevî „zaman geniĢlemesi‟ anlamına gelir. Böyle durumlarda
insan vücûdu, gerekli olan enerjisini, daha çok, zaman enerjisinden
sağlamakta ve kendi maddî enerjisinden sarf etmemektedir. Zaman enerjisi
ile daha çok ilgilenen Kosirev canlıların, sola kırılan ıĢığa göre düzenlenen,
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DNA zincir geometrisinin zaman enerjisini, en az bir biçimde, emilecek
yapıda düzenlendiğini göstermiĢtir556.
TelaĢ, heyecan, korku, stres gibi dıĢ etkiler, vücûdumuzun fizyolojik
yapısına tesir ederek, hayâtî fonksiyonların çalıĢmasını baskı altında
tutmaktadır. Baskı ve tazyik altında kalan organlarımız, maddî enerjimizi
daha çok kullanır. Böyle durumlarda daha çok harcanan maddî enerjimiz,
sanki iç saatlerimizin hızla ilerlemesini teĢvik etmekte, onun objektif dıĢ
saatlere göre ileri gitmesine sebep olmaktadır. Sıkıntı, belâ ve stres altında
geçen, bir sürenin insana yıllarca uzun gelmesi, saçlarının ağarması, insanın
ihtiyarlaması, bu iç saatlerin hızlı olarak çalıĢmasının bir sonucudur.
Tam ıĢık hızında seyâhat eden bir uzay gemisinde zaman akıĢı, teorik
olarak söylemek gerekirse, durur ve saatler dâima sıfırı gösterir. Bunun bir
sonucu olarak böyle bir hız esnâsında alınan tek bir nefesle insan, yıllarca
yaĢayabilir.
Bu nedenle sonuç olarak, hareket ve hız, büyüklükleri oranında, iç
zamanlarımızın geniĢlemesine sebep olurlar. Bu yüzden hareketli ve sportif
insanlar, nispeten daha dinç kalırlar. Bunu sezen atalarımız, “Harekette
bereket vardır dememiĢler mi?”
Görülüyor ki iç saatlerimiz mâneviyatlarımız; dıĢ saatler ise bilim ve
dünyâmız için akmaktadır.
Mutluluklarla dolu sosyal ve stressiz bir dünyâda hareketli bir
yaĢama ne dersiniz!
Bilimsel Hız-Zaman ĠliĢkisi
AĢağıda ġekil 1‟de görüldüğü gibi, düĢük hızlarda zamânın
geniĢlemesi, hıza bağlı olarak çok az değiĢmektedir. Fakat yüksek hızlarda
hıza bağlı olarak zamânın geniĢlemesi artmaktadır. ġekilde görüldüğü gibi,
ıĢık hızının %75‟nden sonra zamânın geniĢlemesinde, dramatik olarak, bir
artıĢ gözlenmektedir. Tam ıĢık hızında zamânın geniĢlemesi, yâni artıĢı
%100‟dür. Bunun anlamı, zamânın sonsuz olması, iĢâreti ise, saat ibresinin
(baĢka bir ifâdeyle zaman akıĢının) durması demektir. Normal hızlanmadan
baĢka, kütle çekim kuvveti de zaman akıĢını aynı biçimde etkiler.
556

ZĠG ZAG, Zaman Gezmenleri, Âlem Tic. ve Yayıncılık San. Ltd. ġti., Çatal ÇeĢme Sok. No: 27/6,

Ġstanbul.
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Hesaplara göre %99 ıĢık hızında (%99c‟de), zamânın akıĢı 7 kat,
%99.9c‟de 10 kat azalır. Yâni hareketsiz duran, örneğin dünyâdaki saate
göre, birinci hızda ((%99c‟de) hareket eden cisim, örneğin bir uzay gemisi,
üzerindeki saat 7 kat; ikinci hızda (%99.9c‟de) hareket eden cisimdeki,
meselâ bir uzay gemisi, üzerindeki saat 10 kat yavaĢlar.
1
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Ortaya çıkan bâzı teorik kavramlara göre, (takyonik)© bir parçacık
söz konusu olduğunda, bu parçacığın ıĢık hızından fazla olan hızlarında,
zaman akıĢı tersine dönmektedir. BaĢka bir ifâdeyle ıĢık hızından küçük
parçacıkların zamânı, saat ibreleri yönünde akarken, tam ıĢık hızında zaman
akıĢı durmakta, ıĢık hızından büyük parçacıklara âit zaman akıĢı, tersine
dönmekte, hızın büyüklüğüne bağlı olarak, zaman akıĢı, saat ibrelerinin ters
yönde hareket etmektedir. Bu durum ıĢık hızını aĢan durumlarda, geçmiĢe
yapılacak bir yolculuğu gündeme getirir / getirmektedir.
Zamânın DeğiĢkenliğinin ġaĢırtıcı Sonuçları
Yukarıda söylendiği gibi, uzayda yüksek bir hızla kozmik bir
yolculuğa çıkılsa, zaman akıĢı yavaĢlar. Bu yolculuğun çok enteresan
sonuçları ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, 22 yaĢında olan bir astronot,
©

Antizaman evrenindeki bir parçacığa takyonik parçacık denir.
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ıĢığın %98‟ne eriĢen bir hızla 25 ıĢık yılı uzakta bulunan, bir yıldıza gidip
gelse, Dünyâ‟ya döndüğünde 31.9432 yaĢında olacak ama Dünyâ‟da kalan
ikiz kardeĢinin 72 yaĢını doldurup, 73‟ünde olan bir pir-î fâni olduğunu
görecektir.
Bilindiği gibi ıĢığın hızı sâniyede üç yüz bin kilometredir (300 000
km/s). Bunun yüzde doksan sekizi, iki yüz doksan dört bin kilometre (294
000 km/s) eder. Astronot bu hızla 25 ıĢık yılı uzakta olan bir yıldıza varıp,
aynı hızla tekrar Dünyâ‟ya dönüyor; Dünyâ‟ya geldiği zaman, Dünyâ‟da
bekleyen ikiz kardeĢine göre, tam 50 yıl geçiyor. Astronot Dünyâ‟dan
ayrılırken, ikiz kardeĢi de 22 yaĢında olduğuna göre, Ģimdi ikiz kardeĢin
yaĢının 72 olacağı açıktır. Astronot hızlı bir Ģekilde seyâhat ettiği için,
Dünyâ‟da geçen 50 yıla karĢı seyâhatte 9,9 yıl geçmiĢ olacağı için, onun
Dünyâ‟ya döndüğündeki yaĢı 31.9 yıl oluyor.
AĢağıdaki tabloda 22 yaĢında muhtelif hızlar için seyâhate çıkan bir
astronotun, Dünyâ saatine göre 50 yıl sonra, Dünyâ‟ya döndüğü andaki
yaĢları görülmektedir. Hızın insan yaĢı üzerine dikkate değer etkisini, bu
tablodan da görmek mümkündür.
Tablo: Astronotun Hız ve YaĢ ĠliĢkisi (c=IĢık hızı)
22 YaĢındaki
Astronotun Hızı
0.98c
0.985c
0.99c
0.995c
0.999c
0.99999c

(Dünyâ saatine göre 50 yıl sonra)
Dünyâ‟ya Döndüğünde
Astronotun YaĢı
31.9475744
30.6277169
29.053368
26.993746
24.2355088
22.236077

Uzay gemisinin hızı yeteri kadar artırılırsa gemideki bir insan,
Dünyâ‟ya döndüğünde torunlarının torunlarını ya da Dünyâ‟daki bir insan
uzaydan gelenler arasında dedelerinin dedelerini de görebilir? Nasıl mı?
Bakınız:
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Geminin hızı v=0.99c, sizin anlayacağınız, ıĢık hızına yakın olsun.
Çocuğunuz doğduğu gün bu gemiye biniyor, 30 yaĢında uzaya açılıyorsunuz.
Bu hızla bir seyâhat sonunda bir yıldıza varıp aynı hızla tekrar Dünyâ‟ya
döndüğünüzde, yaĢınız 50 olsun. Buna göre seyâhatte 20 yılınız geçmiĢ…
Dünyâ‟ya ayak bastığınızda sizi, elinde çiçeklerle, kim karĢılayacak biliyor
musunuz? Dünyâ‟da ortalama ömür 80 yıl alınırsa, sizi dördüncü kuĢaktan
olan torununuzun 34.4406  34 yaĢındaki çocuğu karĢılayacaktır. Uzay
geminiz alana ineceği sırada, alanda sizi bekleyen bu gence arkadaĢı,
heyecanlı heyecanlı bir vaziyette kimi beklediğini sorduğunda gencin,
„Dedemin dedesini bekliyorum!‟ demesi, sizce yerinde bir cevap olmaz mı?
Dede ve toruna âit bu her iki durum aslında, bir tip zaman yolculuğundan
baĢkası değildir. Torun zamanda geçmiĢe, dede geleceğe gidiyor sanki…
Dünyâ‟dakiler yaĢlanırken, gemidekilerin genç kalmalarının sırrı, hız
artıĢında yatmaktadır. Hızın değiĢtiği bir sistemde insan vücûdunda meydana
gelen bütün fizyolojik olayların hızı azalır557. Bunun gibi, eğer bir insan hızı
değiĢen sallantılı bir koltuk ya da trende ise, vücûdundaki bütün fizyolojik
iĢlemler, hız oranında yavaĢlar. Atalarımız boĢuna, “Harekette bereket
vardır” dememiĢler!
Demek oluyor ki bu gerçeği atalarımız, daha o zamanlar sezmiĢlerdir.
Peygamberimiz (SAV), “Yakınları ziyâret etmek ömrü uzatır.” hadisini
söylemiĢ… Bu ziyâretlerde hareket baĢta geldiğine göre, ziyâretlerin bilim ile
iliĢkisi de dikkatleri üzerinde toplamıyor mu? Hareketli bir hayatta, meselâ
spor, yüzme, at yarıĢları ve benzeri gibi, çeĢitli yarıĢmalarda da bir hız
değiĢimi olduğuna göre böylece, bu tür canlı bir yaĢamın sağlığa neden daha
yararlı olduğunun gerçek sırrı ortaya çıkmaktadır, her hâlukârda…
Nedensellik ve DıĢı Evrenler (Âlemler)
Daha enteresan olaylar ıĢık hızını aĢınca, yâni nedensellik (KozaliteCausality)µ ortadan kalkınca oluĢur. Zaman ve zamanla ilgili bu enteresan
olaylar çoğu kere, bilim-kurgu romanları için, ilham kaynağı olmuĢtur,
yazarlar için… Câmille Flammarion‟un bilim-kurgu romanında, Lümen
Temiz, M., Uzay-Zaman‟da Ġnvaryant Büyüklüklerin Ġncelenmesi, D.E.Ü. Fen ve Mühendislik
Bilimleri Projesi, Proje No: 0902-86-02-07.
µ
Nedensellik, iki olaydan ikincisinin ortaya çıkması için, ilkin birinci olayın gerçekleĢmesi gereğidir.
„Mikrodünyâ‟da birçok olay geri dönebilen (tersinir-reversible) cinstendir. Yâni, mikrodünyâlarda birinci olayın
gerçekleĢmesi için önce ikincisinin ortaya çıkması gerekebilir. Böyle bir durumda bile, hiç bir doğâ yasası
çiğnenmiĢ sayılmaz.‟
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adındaki maceraperest bir yaratık, Vaterlo SavaĢı‟nın sonunda 400 000
km/s‟lik bir hızla savaĢ alanından uzaya doğru uçmaya baĢlar. Yolda
giderken savaĢ alanından 300 000 km/s hızla uzaya doğru yansıyan ıĢınlara
rastlayarak bütün savaĢı, sonundan baĢına doğru tersine olarak seyreder.
Çünkü Lümen, tıpkı bir film Ģeridinin tersinden seyredilmesine benzer
olarak, savaĢ alanından ayrılan en son ıĢınları en evvel, en evvelki ıĢınları en
sonunda görmektedir. Buna göre ilk savaĢ olurken, ileriye doğru saldıran
askerler, Lümen‟in seyretmesine göre, geriye doğru çekilmeye; geri
çekilenler ise, saldırır duruma geçmeye hazırlanmaktadırlar. Benzer Ģekilde
atılan mermiler, yerden kalkıp top namlularının ağızlarına girmektedir.
Burada dikkat edilirse, Lümen ıĢık hızından daha büyük bir hıza
sâhiptir. Bu da asıl zaman yolculuğunu doğurur558. Bu mümkün müdür diye
düĢünebilirsiniz. Kuran‟da, insan öldüğünde, rûhun Dünyâ‟nın çevresini
sâniyede 6.622560000000000x1014 kere dolaĢabilecek kadar bir hıza
ulaĢabileceğine iĢâret vardır559. Bu hız, ıĢık hızının 1.095x109 katıdır. IĢık
hızını aĢan hızlarda, Einstein‟in Özel Görelilik Kuramı‟na560 göre, maddenin
imajiner (hayal) olduğu biliniyor. ĠĢte bu takyonik bir antizaman evrenidir.
Zaman ve BakıĢ Açısı
Zaman bakıĢ açısına göre de değiĢir. Bir yıldızın yaĢı insana göre, çok
uzun sayılabilir. Buna karĢılık, GüneĢ‟in Samanyolu Galaksisi‟nin
merkezinin etrâfında bir turu tamamlamasına iliĢkin, kozmik sene bir ölçü
olarak alınırsa, bizim zamânımızla 10 milyar sene yaĢayacağı hesaplanan,
GüneĢ‟in ömrü, o zaman 40 seneye düĢüverir.
Küçük zaman birimlerinde de durum bundan farksızdır. Bize çok kısa
gibi gelen, sâniyenin yüz binde biri kadar bir zaman parçası içinde atomik
seviyede, sayısız olaylar olup bitmektedir. Bir insanın ıĢınlanarak foton
parçalarına dönüĢtüğü ve ıĢık hızı ile hareket ettiği farz edilirse, o „fotonik
insan‟ için, yüz binde bir sâniyelik bir zaman ölçüsü, 3 milyon seneye

Gamov, G., Bilim ve Teknik, Sayı 191, Sayfa 43.
Mearic Sûresi, âyet 4:“Melekler ve Ruh miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.” Bu, bir
insan öldüğünde, rûhu sâniyede 3.285x1017 km‟lik bir hız kazanıyor anlamına gelmiyor mu?
560
Anonim, Özel Görelilik Kuramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel_g%C3%B6relilik_kuram%C4%B1, En Son EriĢim Târihi: 27.02.2012
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karĢılık olur. Bu kısa zaman süresinde bir amonyak molekülündeki hidrojen
atomları ortadaki azot atomunun yanından yüz bin defâ gelip geçerler561.
Görülüyor ki hâdiseler hep birer gerçeğe dayanmakta, fakat gerçeğin
„tezâhürleri‟ bakıĢ açısına göre değiĢmektedir. Bu değiĢikliklerin meydana
geliĢ sebebi, insanoğlunun imkân ve kaabiliyetlerinin sınırlı oluĢunun bir
neticesidir. Bu yüzden zamânın uzunluğu ve kısalığı gibi, izâfî
değerlendirmeler hep, insandan insana göre değiĢir. Ġnsan kendini ne kadar
iyi bilir ve tanırsa, îzâfîlikten aynı oranda uzaklaĢarak, olayların gerçeğine o
kadar daha derinden vâkıf olabilir562.
Haa! Bu arada Ģunu da hatırlatalım: Her bakımdan zengin olan
Kültürümüz‟ün bir aynası olan Anadolu kadınının çocuklarını uyuturken
söyledikleri, “Ben annemin beĢiğini tıngır mıngır sallar iken, uyusun da
büyüsün nînni!, niiiinni!” demesini siz bir tesadüfe mi bağlıyorsunuz?
Belki de hayır! Bu Milletimiz‟in, bilimden ve bilim adamlarından
evvel bile, zamanda yolculuğu hayal gücü ile sezip yaĢadığını göstermiyor
mu? Kıymetli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kültür
DNA‟larından563 bahsetmesine bakılırsa, belki de bu târihte 16 devlet
kurmuĢ Milletimiz‟in, o dönemlerdeki medeniyetlerinin, bu günkü torunlarına
embriyolojik bir yansımasıdır!. Ne dersiniz?
Zaman ve Madde
Evren‟deki bütün hareketli maddeleri hız açısından 3 kısımda
incelemek mümkündür: Bunların birinci grubuna Tardyon denir.
Tardyonların kütleleri sıfırdan farklı ve hızları ıĢık hızından düĢüktür. Bu
açıdan insan da bir tardyon sayılır. Tardyonların ıĢık hızı veyâ ondan daha
büyük bir hızda hareket etmeleri mümkün değildir564.

ġimĢek, Ü., Big Bang, Sayfa 95.
ġimĢek, Ü., Big Bang, Sayfa 95.
563
Anonim, Oktay Sinanoglu Kimdir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.bilim.org/forum/viewtopic.php?t=1229, En Son EriĢim Târihi: 27.02.2012.

Bâzı târihçiler, Milletimizin kurduğu devletleri 20‟ye kadar çıkarıyor.
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Temiz, M., Zaman ve Madde, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Zaman%20ve%20Madde.htm, En Son EriĢim Târihi: 27.02.2012
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Ġkinci grup parçacıklar, ıĢık hızı ile hareket eden, Lükson
Parçacıkları‟dır. Sükûnetteki kütleleri, yâni öz kütleleri, sıfır olan foton gibi
parçacıklar bu gruptandır. Bunların ıĢık hızından baĢka bir hızda bulunmaları
imkânsızdır.
Üçüncü grup parçacıklara Takyon denir565. Takyonlar hayal
(imajiner) kütlelidirler. Bilaniuks‟un 1962‟deki araĢtırmaları göstermiĢtir ki,
hayal kütleli cisimlerde hız ve kütle arasında, bir çeĢit pozitif geri besleme
iliĢkisi vardır. Bunun bir sonucu olarak takyonlar, itilince yavaĢlar, direnç
gösteren bir ortamda ise hızlanırlar. Normal kütlelerin aksine, hayal kütleli
takyon cisimler hızlandıkça kütleleri azalır.
Sonuç îtibâriyle, hayal kütleli cisimlerdeki geri besleme iliĢkisi,
hızlandıkça hızı artıracak Ģekilde geliĢmektedir. Bu iliĢki ıĢık hızının
aĢılmasından sonra, ortaya çıkmaktadır. Takyon parçacıkları ıĢık hızından
daha büyük herhangi bir hızla hareket edebilmekte fakat ıĢık hızına kadar
yavaĢlatılamamaktadırlar566.
Takyon durumundaki bir kimse, yukarıda adı geçen, Lümen‟in
durumunda olur. Yâni o kimseye göre zaman, tersine döner, “negatif
zaman=-zaman” oluĢur. Ġçinde bulunduğumuz +zamanda tanımlanmıĢ
geçerli olan Nedensellik (Kozalite-Causality) prensibi yıkılır, geçersiz olur.
Bu durumda sonuç, bir bakıma, sebebin önüne geçer. Bu demektir ki, bir
cinâyet olayında kurĢun, adamın göğsünden çıkıp namluya giriyor demektir.
Bu yorum ve gözlem, esasta zamânın geriye doğru akması demektir. “Zaman” dememiz de buradan geliyor… BaĢka bir ifâdeyle, A‟dan B‟ye
doğru gitmekte olan bir takyon, önce B‟de, sonra A‟da olur. Bu tuhaf değil
mi? Termodinamiğin ikinci prensibine meydan okumuyor mu bu? Bunun
anlamı geçmiĢe seyâhat etmek demektir. Demek oluyor ki, “Ben annemin
beĢiğini tıngır mıngır sallar iken...” demekle, geçmiĢe seyâhatin bir
tatbikatını ifâde etmiĢ oluyoruz. Bizim masallarımızın da ne kadar kapsamlı
ve bilimsel olduğu, boĢ terâneler olmadığı, sâhi buradan da ortaya çıkmıyor
mu?
Negatif zamana antizaman demek de mümkündür. Zaman dünyâsında
ölüm, doğumun bir sonucu olmasına rağmen, antizaman âleminde doğum
ölümün bir neticesi olur. Sizin anlayacağınız antizaman âleminde, bütün
canlılar ölerek doğarlar. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bu Dünyâ‟nın bir rüyâ
565

Keskin, K., Tepkinin Etkisi, http://www.sufizmveinsan.com/fizik/tepkinin.html
Moroz, O, Bilim ve Teknik, Sayı 122, Sayfa 32.

Ġslâm inanıĢına göre “Ġnsanlar rüyâdadır, ölünce uyanırlar.”
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âlemi olduğu, öldükten sonra gerçek uyanıĢın baĢlayacağı inancı vardır. Bu
sonucun bir yorumu olarak ölen bir insan acabâ, imajiner kütleli bir takyona
mı dönüĢüyor? Bunu kesin olarak bilemiyoruz ama Ģu bir gerçektir ki bütün
insanlar, ölümle gerçek bir hayâta doğmaktadırlarµ. Buradan Ģu sonucu da
çıkarabiliriz:
Pozitif bilim de, görüyorsunuz, en sonunda ölümle, gerçek bir
doğumun elde edileceği sonucuna varmıĢ olmaktadır. Bu noktada, teorik
takyonik görüĢe îtiraz edebileceklere Ģunu hatırlatmak lâzım:
Ana tabiat kânunlarına ters düĢmeyen ve bilim açısından mevcut
olabilecekleri anlaĢılan her Ģeyin hakîkaten var olması da bir yasa gereğidir.
Çünkü çoğu bilim adamları insanın aklının düĢünebileceği her Ģeyin var
olabileceğini bildiriyorlar, kuantum teorisinin bir sonucu olarak,”Evren‟de
olmayan bir Ģey insanın aklına gelmez.” diyorlar.
Antizaman âleminde bulunan bir takyon, ıĢık hızından çok daha fazla
hareket ettiğinden dolayı, bir yerde mevcut olduğu düĢünüldüğü anda, o
noktadan çok daha baĢka yerdedir. Buna, “Takyon aynı anda her yerdedir”
demek daha uygundur.
Zamânımızda, mevcut teknolojik ve metodik çalıĢmalarla, bir
takyonun tespit edilmesi ve gösterilmesi mümkün değildir. Ama bir sınıftaki
bir tâneciği diğer sınıftaki bir tâneciğe dönüĢtürmek mümkündür. Nitekim
her ikisi de birer tardyon olan elektron ile pozitron, uygun Ģartlar altında
birleĢtirilirse, bir lükson olan gama ıĢını meydana gelmektedir. Bunun gibi,
tardyonların takyonlara dönüĢmesinin de mümkün olduğu teorik olarak
öngörülmekte ve sezilmektedir.
Bütün bu bilgilerin bize anlatmak istediği gerçek Ģudur: Bilimsel
olayların her biri ile berâber aynı uzay ve mekânda bulunduğumuz hâlde,
hissedemediğimiz, ölçemediğimiz ve kavrayamadığımız bir takım olayların
içinde cereyan ettiği, yaĢadığımız âlemle simetrik bir antizaman âlemi ile iç
içe bulunmaktayız.
µ
Her bir kimsenin düĢüncesinin en azından akıl ve mantığın içinde kalacağı açıktır ya da Ģimdiye kadar,
deli olanlar hâriç, genel olarak akıl ve mantık dıĢı düĢünenlere rastlanmamıĢtır. Hiç inanmasak bile insanın mantığı,
bâzı gerçekler karĢısında öldükten sonraki bir hayâtın varlığına inanmadan rahat edemiyor: Neden? Çünkü
Amerika‟da mamut ağaçlarının 2500 sene ve bâzı kaplumbağaların insandan daha fazla yaĢadığı biliniyor. Eğer
öldükten sonra bir hayât yoksa, hayâtın bin bir zorluklarına göğüs gererek kendini yetiĢtirip tahsilini tamamlayan ya
da mesleğini elde eden bir gencin hayâta atılacağı sırada, örnek olarak, bir trafik kazasında ölmesi ya da en üstün
varlık olduğunu söylediğimiz insan için ortalama ömrün, örneğin 70 yıl, olması mantıklı mıdır? Ya da eĢkıyâ ruhlu
insanlar tarafından bin bir çeĢit haksızlığa uğrayan mazlum insanların hakları boĢuna mı gidecektir? Bütün
bunlardan ve benzerlerinden hareketle en son adâletin gerçekleĢeceği bir günün olmasını insanın mantığı zorunlu
görmüyor mu?
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Bütün hayâtımız boyunca hep haĢır-neĢir olduğumuz fiziksel maddî
âlemimize simetrik olan bu antizaman âleminde zaman kavramı sanki
erimekte, bir takyon için, uzaklık-yakınlık kavramı ortadan kalkmaktadır.
Yoksa tasavvufta tayyimekân denen Ģey bu âlem olmasın?
Tayyimekân-Astral Seyâhat
Bu gün Tasavvuf‟ta antizaman Evreni‟nin bir Tayyimekân Evreni
olduğu konusunda oldukça çok yazılara rastlamak mümkün567…
XVI. yüzyılda en büyük coğrafya bilgini kabul edilen Pirî Reis‟in,
kendi eliyle, ceylan derisine çizdiği „Amerika Haritası‟ ve diğer haritaları,
günümüz bilim adamları arasında, hayret ve tartıĢmalara neden olmuĢtur.
1528 târihli ikinci haritasında Pirî Reis, Amerika ve Atlas Okyanusu‟nun
Avrupa ve Afrika kıyılarını, adalarını, ülkelerini, Amerika ve Afrika‟da insan
girmemiĢ çok yere, Türkçe isimler vererek göstermiĢtir. Bilim adamları, bu
kadar mükemmel haritaların ancak uçak ve diğer teknolojilerle
çizilebileceğini, o dönemin teknik cihaz ve bilgileriyle çizilemeyeceğini
söyleyerek bunları, bir insanın çizemeyeceği kanaatine varmıĢlardır. Eric
Von Doniken ise „Tanrıların Arabaları‟ adlı eserinde gerekli bilgilerin Pirî
Reis‟e, uzaydan gelen yaratıklar tarafından aktarıldığı iddiâsında bulunarak,
kendi aklınca bu sır dolu olayı açıklamıĢtır. Bakınız bu haritalar hakkında
Erich von Daeniken‟ın söylediklerine:
“Haritanın çizildiği çağlarda veyâ dönemlerde, uzay gemileri veyâ
uydular olmadığından, haritaların metotlarla ve nasıl bu kadar doğru olarak
çizilebildiğini açıklayamamaktayız. DüĢünce boyutlarımızı aĢtığı ve mantık
kurallarına uymadığı için belki de bir cevap veremeyeceğiz. Veyâ bütün
cesâretimizi toplayarak haritaların bir uzay gemisinden çekilen fotoğrafların
aracılığı ile çizildiğini ileri süreceğiz.”
“... Bu haritalar XVI. yüzyılın ilk yarısından önce çizildiğine göre,
günümüzde bile bu kadar doğru çizimin, ancak uydular aracılığıyla
yapılabilmesi, bizi böyle bir mes‟eleye cevap verememe gibi bir durumla
karĢı karĢıya bırakmaktadır. Çünkü bu haritaları bu kadar doğru bir Ģekilde
çizebilmenin mümkün olabilmesi için, ya Pirî Reis‟in veyâ yardımcılarının
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Anonim, Tayyi Mekan Nedir ?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.netpano.com/haber/624/Tayyi/Mekan/Nedir/, En Son EriĢim Târihi: 6.03.2012
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uçabilmeleri ve fotoğraf çekebilme imkân ve kâbiliyetlerinin olabilmesi
gerekmektedir568“.
Yeni roket ve uydulardan çekilen fotoğraflardan anlaĢıldığına göre,
Grönland bir ada değil, üç adadan meydana gelmektedir. Pirî Reis de
haritasında Grönland‟ı üç ada olarak göstermiĢtir.
Daeniken‟i bu ĢaĢkınlığından dolayı hoĢ görmek gerekir. Zirâ her Ģeye
maddî açıdan bakan kiĢi ve toplumlar, Pirî Reis‟i anlayamayacak ve onun
haritası gibi olayları elbette açıklayamayacaklardır. Çünkü onların bakıĢ
açıları tek yönlüdür ve sınırlıdır. BaĢka bir ifâdeyle, maddî açıdan
bakıldığında her Ģeyi açıklamak mümkün değildir.
Bu sırrın açıklanması, zâten Batılıların becerebileceği bir iĢ de
değildir. Çünkü onlar bu gün de insanlığın mânevî donanımlarından
yoksundurlar. Biliyorsunuz ki, onların kültürlerinde bu olayı gerçekçi bir
açıklama zenginliği de yoktur… Ayrıca, onların Tayyimekân kavramı
hakkında bizim Kültürümüzdeki gibi geniĢ bilgileri de bulunmuyor... Hâlbuki
Pirî Reis‟e gelince bâzı kaynaklar onun bu haritaları, Tayyimekân kavramını
kullanarak ya da yaĢayarak çizdiğinden bahsetmektedirler569. Tasavvuftaki
tayyimekân kavramına göre bir insan her an her yerde bulunabiliyor.
Gerçekten, kısa bir inceleme yapıldığında görülecektir ki, Tasavvuf‟ta
Tayyimekân kavramından büyük ölçüde faydalanıldığını görürüz. Örnek
vermek gerekirse, iĢte meĢhur „Somuncu Baba‟… Somuncu Baba‟nın
Tasavvuf Edebiyatı‟nda bir münâsebetle aynı anda 4 mekânda bulunduğu
yazılıdır570.
Biraz da Fikir Jimnastiği (Garip DüĢünceler)
Tayyimekân ya da „astral seyâhat‟ mekân değiĢtirmek demektir.
GeliĢtirilen bir teknikle, diyelim ki, tardyonların takyonlara dönüĢtürülmesi
de mümkün olsun. Bunun en düĢük mertebesi, bu gün teknik olarak
Döğen, ġ., Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, Sayfa, 271.
Anonim, Piri Reis, lındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkucudunya.com/index.php?page=haber-detay&kod=5494, En Son EriĢim Târihi: 6.03.2012
570
Kösmene, S., “Osmanlı PadiĢâhı Yıldırım Beyazıt, yaptırdığı Ulu Câmi‟nin açılıĢ hutbesini Emir
Sultan‟dan ricâ edince, Emir Sultan‟ın “Burada bir kutup var. O varken açılıĢ hutbesi ona yakıĢır” diyerek varlığını
deĢifre ettiği „Somuncu Baba‟ ortaya çıkıyor, Ulu Câmi‟nin açılıĢ hutbesini okuyor ve Fâtiha Sûresi‟nin yedi ayrı
tefsirini yapıyor. O ana kadar sâdece “Mü‟minler! Somunlar!” diyerek halka ekmek satan Somuncu Baba‟nın yeni
yüzünü gören halk coĢuyor. Kapı çıkıĢında sıraya girerek elini öpüyorlar. Ne var ki, o gün Ulu Cami‟nin dört
kapısının her birinden çıkan ve elini öpen insanlar „Somuncu Baba bizim kapıdaydı‟ demezler mi? Kaynaklar,
Somuncu Baba‟nın tayyimekan sâyesinde aynı anda 4 kapının her birinde bulunduğundan bahsederler”,
http://www.yeniasya.com.tr/2007/02/07/yazarlar/skosmene.htm
568
569
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bildiğimiz, ıĢınlama denilen olaydır. Bu dönüĢtürme yapıldığı takdirde, az bir
gayretle antizaman âlemine geçebilen bir insanın hayâtı, enteresan olaylarla
karĢı karĢıya kalır. Antizaman âleminde insan önce zengin olur, sonra
çalıĢmaya baĢlar. Bir talebe notlarını aldıktan sonra okula yazılarak tahsil
yapar. EĢini dostunu görmek isteyenler, ziyâretlerini tamamladıktan sonra
ziyâret yolculuğuna çıkarlar. Canının çektiği bir Ģeyi yemek isteyen bir
kimse, istediğini yedikten sonra onu temin etmeye baĢlar. Çiftçiler ürünlerini
topladıktan sonra, tarlalarını ekmeye baĢlarlar. Ne kadar garip ve zarif bir
âlem, değil mi? Her Ģey tersinden gidiyor, bu içinde bulunduğumuz maddî ve
fiziksel âleme göre, tabiatıyla…
Gariplikler, olayların Ģimdiye kadar alıĢtıklarımıza uymamasından,
sâdece sebebin sonuçtan önce olduğunun kabûl edilmesinden ve böyle
düĢünmeye alıĢık olmamamızdan ileri gelmektedir.
Anti zaman âleminde zengin olanın bu zenginliği elde etmek için,
artık çalıĢıp çalıĢmaması kendi elinde ve öz irâdesindedir. Benzer Ģekilde
notuna kavuĢan öğrencinin de çalıĢıp çalıĢmaması yine, kendi elinde ve öz
irâdesinde olur. Benzer düĢünce, canının çektiğini yiyen bir kimse için de
yürütülebilir. Yâni bu kimse canının çektiğini yedikten sonra, bu yediklerini
elde etmek için, sebeplerle uğraĢmasına ne gerek var?
Bu örneklerden anlaĢılıyor ki, antizaman âleminde istenen ve arzû
edilen iĢler, sebeplere bağlı olmadan, elde edilebilmektedir. Sonuç olarak
anti zaman âleminde istenilene kavuĢtuktan sonra sebepleri meydana
getirmek anlamsız bir durum olmuyor mu? Demek ki antizaman âlemi bir
sebepsizlik âlemidir.
Zaman âleminde sınava hazırlanan bir öğrencinin sınava gitmemesi
nasıl mümkünse, antizaman âleminde de bu seçeneğin makûl bir davranıĢ
olacağı açıktır. Bir insan isteklerine kavuĢtuktan sonra bu sebepleri
hazırlamaktan çoğu kere vazgeçer, bunları gerekli görmez. O hâlde,
antizaman âleminde bir iĢi sâdece arzû etmek ve istemek yetmektedir. Sebebe
gerek kalmamaktadır. Canı uçmak isteyen bir kimse, istediği kadar istediği
yerlerde uçtuktan sonra, uçak yapmaya gerek duyar mı? Sâdece, arzû etmek
ve istemek! O kadar!
Cenneti de böyle târif etmiyorlar mı? Bunlara bâzen, rüyâlarımızda
rastlamıyor da, değiliz.
Gerçekten, gördüğümüz bâzı rüyâlar antizaman âleminden farksız
oluyor. Ne dersiniz? Yoksa vücûdumuzun maddesi yatakta iken, onun bir
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tardyon kopyası uyurken, mânası ıĢık (lükson) duvarını aĢarak takyonik
âleme geçmesin?
Eğer böyle oluyorsa, akla baĢka sorular da geliyor: Rüyâda iken
bâzen ölmüĢ yakınlarımızı sevdiklerimizi görüyor, onlarla birlikte
bulunuyor, konuĢuyor, sohbet ediyoruz. Acabâ, ölümle insanoğlunun rûhu
antizaman âlemine mi göç etmektedir? Ruh denilen cevher, ıĢık hızından
daha hızlı seyreden, baĢka bir ifâdeyle sonsuz hıza sâhip olan ve bundan
dolayı referans sistemimize göre, her an her yerde bulunabilen, çok seyyal
özel bir takyon mudur? Ya da rüyâlarımız, antizaman Evren‟ine açılan, birer
pencere midir? Bunlar Ģimdilik sorularla gündeme gelen gerçeklerin birer
yansımasıdır. Bu soruların gerçek cevaplarını bakalım gelecekte, bilim
verebilecek midir?
Sonuç
Burada hemen Ģunu belirtmek lâzımdır ki, zaman ve maddenin
birbirinden ayrılmasına imkân yoktur. Bu sebepten, konumuz zaman
olmasına rağmen, onun özelliklerini madde ve parçacıklarla açıklamak
zorunda kalıyoruz.
Maddesiz zamandan bahsedilemez. Zaman Big Bang olayında
maddenin yaratılması ile baĢlamıĢtır ve bu ikisi et ve kemik gibi iç içedir.
Maddemiz olmasa, rûhumuz da bu dünyâda bir sâniye bile duramaz.
Günlük konuĢma ve yaĢantılarımızda da zamâna su ve ekmek kadar,
hattâ teneffüs ettiğimiz hava gibi, muhtâcız. Hele geçmiĢ, Ģimdi, gelecek, an
ve lâhza gibi zaman anlamı taĢıyan kelimeler de hesâba katılırsa, hayat,
duygu ve fikirlerimizin zaman ile nasıl yoğrulduğu daha iyi anlaĢılır.
Bu gün büyük bir geliĢme gösteren parçacık fiziği, zaman bazında
birçok gizli sırların açıklanmasına öncülük ederek, tabiat ve yaratılıĢ
gerçeklerine biraz daha yaklaĢma imkânı sağlamaktadır. Öyle görülüyor ki
parçacıklar birçok metotlarda, birer vâsıta olarak vazîfe görmektedir. Gene
yeri gelmiĢken, 1968 yılında aldığı, „Tübitak Bilim Ödülü‟ için, 1969 yılında
yapılan ve CumhurbaĢkanımız Cevdet Sunay‟ın da bulunduğu,
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TÜBĠTAK‟taki ödül töreninde, Tasavvufa da çok tutkun olan571, ünlü Fizikçi
Feza Gürsey‟in572dilinden dökülen573,
“Muhyiddînem derviĢem,
Hak yoluna girmiĢem,
On sekiz bin âlemi
Bir zerrede görmiĢem”
dörtlüğünü anmadan geçemeyeceğim.
Bu dörtlükten, zamânın Tasavvuf‟la Parçacık Fiziği‟nin bir zerrede
nasıl kesiĢtiğini, gösterdiğini ve gelecekte de, belki, bütün yolların Tek Bir
Gerçek üzerinde nasıl birleĢtiklerinin ilk müjdesini bize tattırdığını
görüyoruz574.
Feza Gürsey‟in, “Buna göre tanıdığımız maddenin atom çekirdekleri
arasında doğrudan doğruya gözleyemediğimiz fakat Matematik yoluyla kesin
olarak tanımlayabildiğimiz gizli bir âlem yatıyor, tıpkı mutasavvıfların Gayb
Âlemi gibi… Onun da ardında varlığı çevreleyen deniz gibi vakum uzayıp
gidiyor.”Ģeklindeki sözleri, belki, bu gerçeğin önemli bir örneği oluyor575.

En Güzel Sanât

571
Anonim, Sürekli hareket döngüsünde Mevlâna ve Fizik, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ilimalemi.com/tasavvuf/13683-surekli-hareket-dongusunde-mevlana-ve-fizik.html, En Son EriĢim
Târihi: 5.01.2012.
572
Anonim, Feza Gürsey ( 1921 - 1992), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=4587, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012
573
Gündüzalp, S., Allah'ım Sana'dır Dualarım, Zafer Yayınları, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.zaferdergisi.com/makale-2092-allah-im-sana-dir-dualarim.html, En Son EriĢim Târihi:
5.01.2012.
574
Bilim ve Teknik, Sayı 14, Sayfa 20.
575
Anonim, Feza Gürsey, KUBBEDEN CÜPPEYE veya AġK YOLUYLA FĠZĠK, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.onlinefizik.com/content/view/439/142/langtr/, En Son EriĢim Târihi: 5.01.2012.
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Öncelikle bu hanımefendi dinlesin, ya da okusun istiyorum!
Ey zavallı Bayan!
Beğenmediğin o Kur‟an, en güzel sanâtı öğretiyor...
Ama geçmiĢte benim gibi, câhil bırakılmıĢ olduğu için, bilmiyorsun! Ben size
Ģimdi ne diyeyim!
Sayın okuyucum! Bu hanımefendi, sanâtçı geçiniyor ama konu ile ilgili bir
soru soracağım, inanınız, onu da bilemeyecek?
Bakınız Ģimdi! Soru Ģu:
“En güzel sanât nedir?” Bilemedi, gördünüz mü?
Bilemediği zâten sorusundan da belli ya…
Bu sorunun cevâbını gerçek sanâtçılar biliyor ama bu tipler ya da câhiller
bilemezler…
El-cevap:
En güzel sanât, maddî olarak hikmet, yâni teknoloji ve teknolojik faaliyetler;
mânevî olarak da ahlâk‟tır.
Bu câhil kafa, bu cevaptan da yine bir Ģey anlamadı, gördünüz mü?
Çünkü „hikmet nedir?‟ sorusu karĢısında da öyle bocalayacak ki!
Siz belki iyi niyetinizden dolayı düĢünemediniz ama ben onun sorusundan,
çapından, durumundan bilemeyeceğini adım gibi biliyorum… Çünkü nerede
görülmüĢtür ki bir câhil „hikmetin ne‟ olduğunu bilebilsin!
Bir câhil için, hikmet ile bilim arasındaki iliĢkiyi anlamak, “sanât diye
olmadık iĢler kıvırmaya” benzemez de ondan!
ĠĢin gerçeğini söylemek gerekirse sâhi bunlar, teknolojiyi de bilemezler /
bilmiyorlar aslında ama yalnızca sırf Batılı hempalarının sözlerinde geçtiği,
onlardan iĢittikleri için, yalnızca Halkımızı aldatmada iĢe yarıyor diye,
teknolojinin de, bilimin de, her yeri geldiğinde, sözünü tekrarlayarak
bilmiĢlik ikiyüzlülüğünde bulunurlar / bulunuyorlar, o kadar…
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Bu zihniyeti tanımayanlar da, bu ikiyüzlülük nedeniyle, bunları bir Ģey
zannederek, onlara değer vermeye baĢlarlar…
Bilmeyene öğretmek görevimiz! Onun için söyleyelim yine de:
Hikmet, Evren‟in her köĢesinde gördüğümüz sanâttır. Yine pek
anlayamadığınızı hissederek:
Daha da açınımlı olarak söylemek gerekirse, Hikmet, Ġnönü Zihniyeti‟nin
hep ve çok zikrettiği fakat hiç anlamadığı, Ģu bilim, sanât ve teknoloji var ya,
iĢte bütün bunları da kapsayan bir Kültürel kavramımızdır..

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ku‟ân
„Allah‟ Kelimesini Teleffuz Ettiği için Mahkemeye Verilen Osman Yüksel
Serdengeçti‟nin Enteresan Savunması
GiriĢ
Boğaziçi Üniversitesi‟nde doktora yapan bir Türk öğrencisini
Hıristiyan yapmak için fırsat kollayan ve kendisini sık sık rahatsız eden bir
Hıristiyan misyonerine, adı geçen o Türk öğrenci, en sonunda:
“Ben dinimden memnunum! Neden Hıristiyan olayım? Hıristiyanlığın
ne özelliği var ki? Meselâ Ġncil‟de Big Bang var mı?” diyerek çıkıĢır.
Ġncilin bilimle hiç iliĢkisi olmadığını bilenler bilir? Nerde kaldı Big
Bang‟le iliĢkisi?
Misyoner, Ġncilin sâdece bir takım âyin ve merâsimlerden meydana
geldiğini, bilimle hiç iliĢkisinin olmadığını bildiği için öğrencinin, “Ġncil‟de
Big Bang var mı?” sorusuna “Hayır yok!” diye cevap verir.
O zaman öğrenci, “Ben dinimden memnunum! Meselâ, benim dinimin
kitabı olan Kur‟an‟da Big Bang dahî var.” derµ.

Adı geçen öğrenci bu gün PAÜ-Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği‟nde prof.
öğretim üyesidir.
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Gerçekte din ile bilim arasındaki iliĢki, aslında Ġslâm Kültürü‟nde
perçinlenmiĢtir. Bunun içindir ki günümüzdeki „bilim ve teknolojinin‟ gerçek
karĢılığı, Kur‟an‟daki „hikmet kavramı‟dan çıkarılabilir.
“Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi nefislerinde delillerimizi
göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak olduğu açıkça belli olsun.”576 âyeti, Asr-ı
Saâdet‟ten günümüze kadar geçen süre içinde insanın ruh ve sağlık bilgileri
ve de bilim ve teknoloji alanlarına âit geliĢmeler için, 14 asırlık bir zamânın
geçmesi gerektiğini îmâ etmektedir.
ĠĢte bugün bilimin geliĢmesine iliĢkin bir Ģekilde ortaya çıkan
sonuçlara paralel olarak Kur‟an gerçekliğini de gittikçe daha yakından
izliyoruz.
Çoğu kimseler bundan, Kur‟an‟daki sırların zamanla anlaĢılacağı
Ģeklinde bir manâ çıkarmakta, bu yüzden zaman zaman bilimin çeĢitli
alanlarında bulunan sonuçların Kur‟an‟la ters düĢmemesinden esinlenerek, bu
geliĢmelere “Kur‟an Mûcizesi” adını vermekte ve diğer bâzıları da aynı
gerçeği, “Dünyâ yaĢlandıkça Kur‟an gençleĢmektedir.” sözü ile dile
getirmektedirler.
Hukuk ve siyâsete âit esas ve kânunları öğrenmek isteyen bir insan,
nasıl sırf anayasa kitabının okunulmasıyla yetinilemeyeceğinin fakat okunan
ve öğrenilen bütün kânunların anayasa kitapçığı içindeki esaslara ters
düĢmeyeceğinin bilinmesi gibi, Kur‟an‟ın yukarıdaki âyetlerinden de, hiçbir
zaman, “Kimyâ, Fizik, Matematik, Astronomi, Biyoloji ya da Sosyoloji gibi
herhangi bir bilimi öğrenmek için sırf Kur‟an çalıĢılmalı, ona sarılmalı…”
biçminde bir anlamın aslâ çıkarılmayacağı fakat bütün bu bilimlerin
Kur‟an‟daki esaslarla ters düĢmeyeceği anlaĢılmalıdır.
Atatürk, “… 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.”
demekle aslında Kur‟an‟ın, anayasa örneğinde olduğu gibi, çağlara hitâbeden
ilâhi bir kitap olduğunu söylemiĢtir.
Kur‟an ve Bilim
Konuya Ġlhan Esen‟in dizeleriyle girelim:
µ
Bu Türk öğrencisi, Kur‟an‟dan habersiz olsaydı, bu cevâbı verebilecek miydi? Elbette hayır!.. O zaman
ya aĢağılık duygusu içinde teklifi kabul edecek ya da ya da gerçeklerden habersiz, baĢı eğik bir Ģekilde, sessiz
kalacaktı. „Haluk‟un papaz oluĢu böyle olmamıĢ mıdır? O, kendi Kültürü konusundaki bilgisizliğin kurbanıdır.
576
Fussilet Sûresi, âyet 53.
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Ömrümüzün her anında,
Nice sırlı hâl gizlidir.
Libâsın süslü yeninde,
Kırık, sağlam, kol gizlidir.
Gören göz kalınca nâçar,
Gönül perdeleri geçer,
Gübrelikte çiçek açar,
O çiçekte bal gizlidir.
Can cânandan, ayrı kalsa,
Araya engeller dolsa,
Gözden ırak bile olsa,
Kalpten kalbe yol gizlidir.
Adımlar dağları aĢar,
Karınca dünyâyı deĢer,
Rahmet damla damla düĢer,
Damlalarda sel gizlidir.
Umman çırpınır sînede,
Madde kaybolur manâda,
Toprağa düĢen tânede,
Ağaç gizli, dal gizlidir.
Çabuk karar verip seçme,
DüĢünmeden kesip biçme,
Dikenleri görüp kaçma,
Arasında gül gizlidir.
Bir güzel söz, derde ilâç,
Ġnsan birbirine muhtaç,
Lokmamızda kimbilir kaç,
Öpülesi el gizlidir.
Ġyi, kötü elimizde,
Acı, tatlı dilimizde,
Cehennem‟e yolumuzda,
Hakkı geçen kul gizlidir.
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Gerçekten, Kur‟an‟daki bütün âyetleri ve bugünkü bilim alanındaki
bütün geliĢmeleri bir arada düĢündüğümüzde, bu gerçeği görmemek mümkün
değildir.
Bilimin baĢ döndürücü hızıyla sürdüğü, eskiden asırlara yayılan,
buluĢların günümüzde kısa süreler içinde eskidiği, her gün hayâtı daha da
kolaylaĢtıran yeniliklerin ortaya çıktığı, bir düğmeye basmakla dünyâdaki
bütün bilgileri önünüzdeki ekrana getiren bir teknolojiye sâhip olduğumuz Ģu
asrımızda her gün, yeni yeni yaratılıĢ hârikaları ile karĢı karĢıya
bulunmaktayız.
Nasıl Kur‟an her cihetten sonsuz bir manâ ve hikmet evreni gibi
düĢünülüyor, hangi manânın ardına düĢtüğünüzde, çeĢitli deryâlara açılan
manâ nehirleriyle karĢılaĢıyor, asırlar geçtikçe, ulaĢılan bâzı sonuçların
gerçeklikleri bilimdeki geliĢmelerle ortaya çıkıyorsa da buna rağmen, “eĢrefi mahlûkat olarak”, yâni yaratılmıĢların en Ģereflisi olarak yaratılan
insanoğlu, hâlâ baĢka bir muammâ olarak karĢımızda bulunuyor.
Bir kere, en basitinden herkesin bildiği bir santimetre karelik parmak
uçlarındaki deseni bir dü-Ģününüz! Bu desenin bugün dünyâdaki 6-7 milyar
insanda farklı olması, hiç birinin bir diğerine benzememesi ne demektir? Her
Ģeyden önce bir insan olarak bu mûcizenin sırrının, “Evet bizim, onun parmak
uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.” âyeti içinde olduğunu
bilmelisiniz577!
Mısır Kralı Firavun‟un üç bin yıllık cesedinin çürümeden /
çürütülmeden kalması da, Kur‟an mûcizelerinden bir örnektir578
Evet!
DüĢünenler için bu çok büyük bir Ģey, büyük bir muammâ, büyük bir
mûcize demektir.
Diğer bir örnek olarak, gözle görülmeyen, ancak mikrometre ve
nanometre seviyelerindeki boyutlarının âletlerle ölçülebildiği insanın DNA
zincirindeki bilgileri on-on beĢ bin sayfalık ansiklopedilerin dâhî almadığı
bilinmekte, onun vücûdundaki küçücük organizmalar arasındaki haberleĢme
Kıyâme Sûresi, âyet 4: “Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.”
Temiz, M., Âyetlerin ve Ġslâm Verilerinin Gerçekliği , ÇürümemiĢ Üç Bin Yıllık Ceset, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERĠN%20VE%20ĠSLÂM%20VERĠLERĠNĠN%20GERÇEKLĠĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERĠN%20VE%20ĠSLÂM%20VERĠLERĠNĠN%20GERÇEKLĠĞĠ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 5.05.2013.
577
578
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seyrinde olduğu gibi, çeĢitli fonksiyonlarının mükemmelliği ve üstünlüğü
akıllara durgunluk vermektedir.

DNA‟ın sırrı

Ġnsan ruh yapısı ise, ayrı bir muammâ deryâsıdır.
Asırlar geçtikçe bilimin bunlara açıklama getirebileceği süreç,
Kur‟an‟daki derin manâlar düĢünüldüğünde, kıyâmete kadar devam
edecektir. BaĢka bir ifâdeyle söylemek gerekirse, “Biz onlara hem ufuklarda
ve hem de onların kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur‟an‟ın
hak olduğu açıkça belli olsun.”579 âyeti, Kur‟andaki manâlara paralel
olarak, madde ve manâ alanındaki geliĢmelerin hayâtımıza sunduğu
teknolojik imkânlar ve insanın keĢfindeki geliĢme ve ilerlemeler, hikmet
sürecinin ister istemez Kıyâmete kadar devam edeceğinin ve onun Allah
Kelâmı (Allah Sözü) olduğunun delillerini veriyor. Nanoteknoloji de bu süreç
içinde küçücük bir geliĢmeyi meydana getirmektedir. Küçük olsa bile bu, Ģu
579

Fussilet Sûresi, âyet 53.
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anda sonuçları açısından, Memleketimiz‟in kalkınması için çok hayâtîdir.
Fırsatlarda tembellik etmemelidir! Tembelliğin Allâhü Teâlâ‟nın en
sevmedikleri arasında olduğunu bilelim.
Kur‟an ve Yurdumuz‟daki Kur‟an Eğitimi
Kültürümüz‟ün ana kaynağı Kur‟an olmasına rağmenYurdumuz‟da
insanlarımız, Kur‟an Eğitimi‟nden yıllarca uzak tutuluĢtur.
Memleketimizde öyle zamanlar olmuĢtur ki, din, Kur‟an veyâ
Peygamber‟den bahsedenler sürek avına mâruz bırakılmıĢlar580, binlerce
insan hapishânelere tıkılmıĢ veyâ görülmedik zulümlere uğramıĢlardır. Öyle
ki, bu zulüm nedeniyle, Halıkımızdan darağaçlarında asılanların sayısının,
Ġstiklâl SavaĢı‟nda Ģehit olanların saysından bile, fazla olduğunu söyleyenler
bile vardır!
Görüyorsunuz ya, mâneviyatsız bir nesil yetiĢtirme uğruna™, her
tarafta, bir korku ve terör estirilmiĢtir. Gerçekten bunda, ne yazık ki, biraz da
muvaffak olmuĢlardır. Bugün en azından akıl ve mantığı sollayan, zorlama
fikirleri, normal imiĢ gibi gören, Kültürsüz acâyip bir nesil ortaya çıkmıĢ
bulunuyor... Öyle ki bunlar günümüzün aydını olarak Taksim Meydanı ile
Kâbe‟yi karĢılaĢtırma hatâsına bile düĢebiliyorlar… Bu kadar sığ düĢünenleri
geleceğimiz açısından endiĢeyle karĢılıyorum. Bu tür fikirlere bendeniz
„sorumsuzluk yumurtlaması…‟ diyorum. Bu nedenle bu gibilerin Ģimdilik,
sorumsuz olduklarını, „Bekâra kadın boĢamak kolay gelir.‟ atasözünü
düĢünerek, ileride sorumluluk yüklendiklerinde, belki daha tutarlı olurlar

Temiz, M., Müminleri Ümitsizlikten Koruyan Ġlâhî Söz (Anahtar), BESMELE,
„Bismillâhirrahmânirrahîm‟, Îman ve Güven Duygusunun Rûhu,„Tanrı‟ mı „Allah‟ mı? diyeceğiz?, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Müminleri%20Ümitsizlikten%20Koruyan%20Ġlâhî%20Söz%20(Anahtar)%
20BESMELE%20„Bismillâhirrahmânirrahîm‟%20Îman%20ve%20Güven%20Duygusunun%20Rûhu,%20„Tanr
ı‟%20mı%20„Allah‟%20mı%20Diyeceğiz.htm , En Son EriĢim Târihi: 6.01.2013.
™
SERDAROĞLU, H, Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresihttp://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
18.04.2012.
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyâtı arasında dinden bahis bâzı yazı, mütalâa, imâ ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek târihî, gerek temsilî ve gerek mütalaa kâbilinden olan
her türlü makâle ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevekki edilmesi ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün
zarfinda nihâyetlendirilmesi...” (T. C. BaĢvekâlet, Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dâiresi, 1945).
“Biz her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dinî bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz.” (T. C. Dâhiliye
Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü, sayı 658 ve 17 Mayıs 1942).
580
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ümidiyle kendimi, iyi niyete odaklayıp, gelecek endiĢesinden kurtarmaya
çalıĢıyorum.
Osman Yüksel Serdengeçti‟nin Enteresan Savunması
Daha sonraları, özellikle 1950‟lerden sonra, bu zulüm terörü biraz
gevĢemiĢ olmasına rağmen, tesiri uzun zaman devam etmiĢtir. Ġnsanlar, Allah
(CC)  demekten, Ahmet, Mehmet, Muhammet gibi din kaynaklı isimlerini
söylemekten çekinir hâle gelmiĢlerdir.
Din düĢmanlığı yapanlara göre ise, Allah (CC) kelimesini telaffuz
etmek suç sayılmıĢtır. Mecbur kalındığı zaman Allah (CC) yerine “tanrı”
gibi kelimeler kullanılır olmuĢtur.
Sâdece dinî kelimeler değil, Türk ve milliyetçiliğe âit kelimeler de
yasaklanmıĢtır. Milliyetçilik ve mukaddesatçılığı ile tanınmıĢ Osman Yüksel
Serdengeçti‟yi Ģimdi iyi tanıyorsunuz. Bu zatın, o zamanlar, “Allah dedi”
diye lâiklik kavramının hıĢmına uğramıĢ olduğunu, daha önce okumuĢ
bulunuyorsunuz.
Bizler az düĢünen çok konuĢan bir toplum olduk... Onun için
vurgulamak istiyorum: Bugün Memleketimiz‟de demokrasi ve düĢünce
özgürlüğünün olmadığını iddia edenler, yazıyı okuyup da hemen geçmesinler!
DüĢünerek Ģöyle bir değerlendirme yapsınlar! Umarım, insanlığı incinecektir.
Kur‟an Hidâyeti
Kur‟an‟ın bu hidâyeti belli bir zümre için ayrılmıĢ değildir. Kur‟an,
bütün insanlığa hidâyet için inmiĢtir. Fakat bu hidâyetten faydalanmanın ilk
Ģartı Allah‟tan (CC) gereği gibi korkmayı seçmek, Yâni O‟ndan, yolunu
ĢaĢırmaktan ve kötülüklerden, korunmayı istemektir. Bundan dolayı her
Ģeyden önce, korunmaya istekli olunmalıdır ki, kurtuluĢa götüren bir takvâ
elde edilmiĢ olsun. Bu yüzden, “istemek” insanın irâdesine bırakıldığı için,
bu istek, Allah (CC) himâyesinin bir nevî ön Ģartı sayılmaktadır.


CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Bu münâsebetle, çocukluğum yıllarında dinî toplantılar yapanların ve takke ve tespih ya da eifbâ gibi,
dini hatırlatan eĢyalarla 141. maddeden yakalanları savunmak için mahkememe mahkememe dolaĢan Rahmetli
Avukat Bekir Berk‟i hatırlıyor ona rahmet diliyorum!..
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Âyet
Âyet, Allah‟ın (CC) zâtına, sıfatlarına, hüküm ve irâdelerine iliĢkin
olan niĢan ve alâmetlere denir. „Âyet‟ kelimesinin anlamı, “açık alâmet”
demektir. Alâmet ise iz, iĢâret ve belgedir. Bu îtibarla âyet, kesin delil olup,
karĢısında ciddî bir Ģekilde söz söyleme ihtimâli olmayan apaçık mûcize
anlamındadır.
“Alâmet kavramı, kendiliğinden görünen, belli olan anlamını
içermektedir. Açık alâmet ise kendiliğinden görünenin, belli olanın daha açık
anlamlandırılmasına, tanımlanmasına yardım etmektedir581.”
Meselâ duman bir alâmet ise ateĢ, onun bir yangın olduğunu daha
açıkça ortaya koyar, dolayısıyla ateĢ bir açık alâmet sayılabilir.
Kur‟an‟ı Kerim‟deki sûreleri meydana getiren cümle veyâ
cümleciklere de, genel olarak, âyet deniyor. Bu âyetleri, Kelâmî Âyetler ve
Kevnî Âyetler Ģeklinde, ikiye ayıranlar da vardır. Bâzıları da âyetleri, meselâ
“fıkhî âyetler”, “itikâdî âyetler”, “âhlakî âyetler”, “kevnî âyetler”, “kıssa
âyetleri” olarak sınıflamıĢlardır.
Allah‟ın (CC) âyetlerini ve onlardan da Allah‟ın (CC) zat ve
sıfatlarını akılla anlamak, ondan sonra, kânun, emir ve hükümlerine tam
anlamıyla uymaya mârifet deniyor ki, böylece râdiye ve mardiye
makamlarını geçerek bakâbillâha ulaĢılır.
Mâna Ve Hikmet Evreni
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz “Bana söz sâdeleĢtirildi ve
kısaltıldı da kısaltıldı.” diyor.

Elmuh, Âyet Kavrami Hakkında, Alındığı Elektronik Posta Adresi,
http://63.231.71.139/forum_posts.asp?TID=4585&PN=1, En Son UlaĢım Târihi: 12.05.2011.

Nefsin 7 mertebesi ve 19 âfeti vardır. : 1) Nefsi emmâre, 2) Nefsi levvâme, 3) Nefsi mülhime, 4) Nefsi
mutmaine, 5) Nefsi râdiye, 6) Nefsi mardiye, 7) Nefsi tezkiye (kâmile). Nefis bu dünyâda yaĢarken hedefi 7.
kademeye ulaĢmak olmalıdır. Bu nefis mertebeleri geçildikten sonra Bakâbillah söz konusudur. Nefsin âfetleri:
1) Cehâlet, 2) Cimrilik, 3) Dedikodu-gıybet, 4) Fitne-fesat, 5) Gurur-kibir, 6) Haset ve DüĢmanlık, 7)
Hırs-Ģehvet, 8) Ġsyan, 9)Ġptilâ, 10) Kin ve nefret, 11) Küfür, 12) Mürâilik, 13) Nankörlük, 14) Öfke-gayz, 15)
Sabırsızlık, 16) Vefâsızlık, 17) Yalan, 18) Zulüm, 19) Zan.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
581
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Kur‟an‟ın eĢsizliği konusu ile ilgili olarak Ģu hâdiseden bahsetmekte
de fayda vardır:
“Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap, kendilerine
yetmedi mi?582“ âyetinin tefsiri bahsinde Elmalılı Hamdi Yazır Ģunları
anlatmaktadır583:
“Peygamberimiz devrinde, Müslümanlar‟dan bâzıları, Yahûdiler‟den
iĢittikleri bâzı Ģeyleri yazmıĢ oldukları bir kürek ile gelmiĢlerdi. Resûlullah
(SAV):
„Bir kavmin kendi peygamberinin getirdiğini bırakıp da baĢkasının
baĢkalarına getirdiğine rağbet etmeleri düĢüncesizlik ve sapıklıklarına
yeterlidir.‟ buyurdular.”
“Bunun üzerine „Kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiĢ mi‟ âyeti
indirildi. …”
Hz. Hafsa da, (RAh) bir kürek üzerinde Yusuf kıssasından bir yazı
getirmiĢ, Hz. Peygamber‟e okumuĢtu. Peygamberimiz‟in mübârek yüzü
renkten renge girerek buyurdu ki:
„Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin olsun ki, ben aranızda iken,
size Yusuf gelse de beni bırakıp ona uyacak olsanız, sapmıĢ olursunuz!”
“Ben sizin peygamberden payınıza düĢenim, siz de benim
ümmetlerden payımsınız.‟
“Hz. Ömer bin Hattab (RA) bir gün bir adama uğramıĢtı; adam bir
kitap okuyordu, bir saat dinledi, hoĢuna gitti. O adama: „Bana bu kitabı
yazıver‟ dedi. O da peki deyip bir deri aldı onu hazırlayıp içine dıĢına
yazıverdi.”
“Sonra Ömer onu alıp Hz. Peygamber‟e getirdi, okumaya baĢladı.
Resul-i Ekrem (SAV)‟in mübârek yüzünde bir renk peydâ olmaya baĢladı.”
“Derhal Ensar‟dan bir zat o kitaba vurdu da „Anan kaybetsin seni ey
Hattâboğlu! Bu gün sen bu kitabı okuyalıberi Resûllulah‟ın yüzüne bakmıyor
musun?‟ dedi.”
“O zaman Peygamber (SAV) buyurdu ki:
„Ben hem ilk ve hem son peygamber olarak gönderildim ve bana hem
Allah kelâmının tamâmı ve sonuncusu verildi ve bana söz sâdeleĢtirildi ve
kısaltıldı da kısaltıldı…”
Ankebut Sûresi, âyet 51.
H. Y. M. Elmalılı, Hak Dini Kur‟an Dili, (Zaman) Cilt 6, Sayfa 227.

RAh kısaltması, “Radiyallâhü Anha - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
582
583
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“Sakının! Sizi müteavikler helâke sürüklemesinler!”
AĢağıda ve daha sonra verilecek olan Allah‟ın (CC) âyetleri, yukarıda
anlatılan gerçeklik Ģuûru ile okunmalıdır.
Dikkat ediniz!
“Allah kelâmının tamâmı ve sonuncusu verildi ve bana söz
sâdeleĢtirildi ve kısaltıldı da kısaltıldı.” sözleri düĢünülür, dikkatle üzerinde
durulursa görülür ki, âyetlerin mânaları âdetâ bir dipsiz kuyu gibi mâna
derinlikleri ile doludur.
Meselâ yukarıdaki Firavun hâdisesini açıklayan âyetler, fizikî olarak,
birkaç satır, yâni çok kısa olmakla berâber, çok geniĢ olayların anlamlarına
sâhiptirler.
Nitekim Hz. Ali (RA), Fâtiha Sûresi‟nin tefsiri için 40 deve yükü
kitap yazabileceğini söylemiĢtir. Onun için, aĢağıda ve daha sonra verilecek
olan Allah‟ın (CC) âyetleri Ģuurlu ve uyanıklıkla okunmalıdır!
Bu âyetler, senin beyin ve vücut hücrelerinin her birinde derin izler
bırakan, elektrik akımına, onunla ilgili, pozitif dalgalara dönüĢmektedirler.
Dolayısıyla, her bir sesin sende, o an için, fark edemeyeceğin, derin etkilere
sebep olmasından / olacağından ötürü, “nûrun âlâ nûr”, yâni nûr üstüne nûr
doğuracağından Ģüphe edilmemelidir!
Peygamberimiz (SAV), Efendimiz, “Allah kelâmının tamâmı ve
sonuncusu verildi ve bana söz sâdeleĢtirildi ve kısaltıldı da kısaltıldı…” sözü,
Kur‟an‟ın ilâhî bir feyiz ve kat kat nûr birikimi olduğu hakkında bir ilhâmı da
vermektedir.
Batılı bir bilim adamı ne güzel söylemiĢ:
“Bilim adamının asıl vâzifesi, Allah‟ın (CC) sanâtını keĢfedip O‟na
hayranlık duymaktır” diye…


Müteavvik: Geciken, eğlenen, oyalanan. Müteavvikler, seviyesiz her iĢe dalanlar veyâ hayrette kalmıĢ,
ĢaĢırmıĢlar demektir.
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Ġnsanın eğitimindeki çarpıklıklar yüzünden her asırda, günümüzde de
bâzen, öncelikler değiĢmektedir. Bu yüzden insanoğlunun, bütün evrenle
uğraĢtığı ve çevresini en ince bir Ģekilde etüt edip incelediği maddeye hâkim
olduğu hâlde, kendisi hakkında bir Ģey bilememesi sebebiyle, “Ġnsan
düĢünen hayvandır” hükmünden ileriye geçememesi ya da kendisini bir
bilgisayar makinesi seviyesine indirmesi sonucuyla karĢı karĢıya kalıyoruz.
Bu yüzden, kendi benliğimizde yoğunlaĢarak kararlı bir yapı
kazanacak yerde, kendi dıĢımıza doğru dağıldığımız için, hiç bir zaman,
mutluluğu yakalayamıyoruz.
Yolunu ĢaĢıranın hedefini bulması mümkün olur mu?
Maddî bakımdan bile insanın her organı, üstün bir bilim ve san‟at
hârikasıdır. Sırf beyin yapı ve kapasitesi, evrenlerin çok üstündedir.
Bunun böyle olduğunu biliyoruz ama bu üstünlüğün kıymetini ve
haddimizi idrak edebiliyor muyuz?
Beyin kâbiliyetlerimizi körleĢtiren en büyük hastalık ve illetin yağcılık
ve taklitçilik olduğunun, acabâ, farkında mıyız?
Rahmetli Ayhan Songar‟ın bir eserinde, Ruslar‟ın Ģöyle bir
araĢtırmasından bahsedilmektedir:
“Ġnsan beynindeki hücreler, yaĢlandıkça yavaĢ yavaĢ azalmakta,
düĢünce kapasitesi ve zekâ da törpülenmektedir. 80 yaĢına gelen insanın
zekâsı, 12 yaĢındaki bir çocuğun zekâ seviyesine düĢmektedir.”
“Ancak bu beyin hücreleri, aralarında bir takım bağlantılar
yapmaktadırlar. Bir hücre en az on, en fazla binlerce hücreyle iliĢki
kurabilmektedir. Bu, insan beyninin düĢünme gibi aktif faâliyetlerine
bağlıdır.”
“Dolayısıyla bu bağlantılar, insana tercih ve düĢünce çeĢitliliği
sağlamaktadır.”
“Ruslar‟ın araĢtırmasına göre, eğer insan, zihnini sürekli olarak yeni
durumlarla karĢılaĢtırıp çalıĢtırmazsa, zamanla kullanılmayan yollar dumura
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uğramakta ve böylece beyinde organik bir tahrîbât ortaya çıkmakta, düĢünce
kâbiliyeti azalmakta ve insan bunamaktadır.”
Zihnin sürekli olarak yeni durumlarla karĢılaĢıp nöron hücrelerinin
yeni bağlantılar kurmasının kısa târifinin düĢünme fonksiyonunun
geliĢtirilmesi olduğu unutulmamalıdır!
Ruslar‟ın bu deneyi, hiç bir zihnî enerji harcamadan yapılan
taklitçiliğin, ne derece öldürücü bir zehir olduğunu, bütün çıplaklığı ile
ortaya seriyor.
Beyindeki sinir hücrelerini (nöronları) aktif tutan ve bunamaktan
koruyan en etkin yollardan bir tânesinin, “düĢünmeye ilâveten”, Kur‟an‟ı sık
sık okumak olduğu, bilhassâ hıfzını koruyan ve manâsına vâkıf olan, Kur‟an
hâfızlarında bunamaya rastlanmadığı, çeĢitli deneyim ve müĢâhedelerden
bilinmektedir.
Bâzı eserlerde Kur‟an‟ı Kerim‟de bulunan bilim dalı sayısının 77200
civârında olduğundan bahsedildiği hatırlanırsa584, kendisini zikretmesi için,
yarattığı insan denen makinenin tasarımını yapan Allah‟ın (CC), Kur‟an‟ı
okumakla gerçekleĢtirilen, bu zikrinin en iyi bir Ģekilde yapılabilmesi için bu
beyin tasarımını, zikrin noksansız olarak icrâ edilmesine imkân sağlayan, bir
donanım olacak Ģekilde ortaya koyacağı gerçeği, Ģüphesiz, mantığın da
reddedemeyeceği bir durumdur.
Nitekim bilim adamları Kur‟an‟ın, okuyana hatırlatıcı bir ahenk ve
san‟atla dizilerek yapılandırılmıĢ, eĢine rastlanmayan bir eser olduğunu
söylemektedirler.
Bütün düĢünürlerin, Kur‟an gibi, baĢka hiç bir eserin noksansız bir
Ģekilde ezberlenip tekrar edilmesinin mümkün olamayacağı husûsunda
birleĢmeleri Kur‟an‟ın, okuyana okudukça hatırlatıcı, özelliğini
somutlaĢtırmaktadır.
Son araĢtırmalar yaĢlılıkta dahî, meselâ çoğu yaĢlılar tarafından her
gün bulmaca çözmeye çalıĢılması ya da daha faydalı zihnî iĢlerle uğraĢılması
gibi, zihnî faâliyet ve düĢünme fonksiyonlarının sürdürülmesi ve yeni
durumlarla karĢılaĢılması hâllerinde, kiĢinin beynindeki nöron hücreleri
arasında Sinaps denilen, yeni bağlantıların kurulduğunu göstermektedir585.

584
585

Aiberg, H.V., Arzdan ArĢa Sonsuzluk Kulesi, Kitsan, Ġstanbul.
Temiz, M., Bilgisayarlar ve Ġnsan, Bilim ve Teknik, Cilt 20, Sayı 239, Sayfa 22, 23, 1987.
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Bu bilimsel gerçekler, „beĢikten mezara kadar ilim tahsili ile
uğraĢmayı‟ tavsiye eden Ulu Peygamber (SAV)‟in amcası oğlu Hz. Ali‟nin,
“Ġlim maldan üstündür, çünkü malı sen koruduğun hâlde, ilim seni korur.”
sözünün 14 Yüzyıl sonra ortaya çıkan bir yorumunu meydana getirmektedir.
Nitekim Üsâme (RA), her gün bir tânesi okunmak üzere, Kur‟an‟dan
yedi günlük bir evrat hazırlamıĢ ve bunu Peygamberimiz‟in târifine göre
okumaya devam etmiĢ ve sonunda da hapisten kurtulmuĢtur.
Mehmet Zâhid Koktu (RhA) Hazretleri‟nin her sabah okunan evrâdı,
Üsâme (RA)‟ın, evrâdı esas alınarak hazırlanmıĢ olan bir evrattır. Bu evratta
Cumâ günü Kur‟an‟daki bütün hamt âyetleri, Cumârtesi günü bütün istiğfar
âyetleri, Pazar günü bütün tesbih âyetleri, Pazartesi günü bütün tevekkül
âyetleri, Salı günü bütün selâmet âyetleri, ÇarĢamba günü bütün tehlil
âyetleri, PerĢembe günü bütün duâ âyetleri bulunmaktadır.
Bu evrâdı tâkip eden her bir kiĢi her hafta Allah‟a (CC), Kur‟an‟daki
bütün bu hamd, istiğfar, tesbih, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ âyetleri ile
yalvarmakta ve kendisinin esas yaratılıĢ hikmetini yerine getirmeye
çalıĢmaktadırlar.
Duâ Allah‟la ĠletiĢimdir
DüĢününüz! Uluslararası iletiĢimde nasıl belirlenmiĢ bir lisan söz
konusu ise, bu Allah (CC) ile iletiĢimde de böyledir. Nasıl ki ulus ve devletler
arasında geliĢigüzel bir lisanın hiçbir kıymeti yoksa, aynen onun gibi,
geliĢigüzel bir lisanla yapılan, duâlar da genellikle etkisiz olur. Nitekim
Mehmet Zâhid Kotku (RAh), söz konusu evratta, “Senin kendi uydurduğun
duâ duâ değildir.” diyerek bununla, Allah (CC) ve Peygamberi tarafından
öğretilen, duâların önemini vurgulamıĢ olmaktadır.
Bütün bunlardan baĢka, hadislerle Peygamberimiz tarafından târif
edilen, önemli duâlar da bu evrat içinde yer almaktadır.
“Bununla berâber, Doğu da Allah‟ın Batı da! Nerede yönelseniz,
orada Allah‟a durulacak yön vardır! ġüphe yok ki Allah‟ın rahmeti geniĢtir
ve O, her Ģeyi bilendir586.”
“ġüphesiz ki, Biz seni hak (olan Kur‟an) ile rahmetimizin müjdecisi ve
azâbımızın habercisi gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu da
değilsin587.”
586
587

Bakara Sûresi, âyet 115.
Bakara Sûresi, âyet 119.
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Çünkü Allah (CC) Kur‟an‟da, “(Ya Muhammed!) Biz Seni, Âlemler‟e
ancak rahmet olarak gönderdik588.” buyurmuyor mu?
Ve yine Allah‟ın (CC):
“ġüphesiz Allah ve melekleri Peygamber‟e salât ederler. Ey îman
edenler! Siz de O‟na tam bir teslimiyetle salât ve selâm edin!589“ Ģeklindeki
hitâbıyla Peygamber (SAV) Efendimiz‟e salâvat getirilmesini istemesi, bizim
büyük nîmetlere kavuĢacağımızın kesin bir yolunu göstermesi demektir.
Burada Allah‟ın salâtı Nebi‟sini rahmetine mazhar etmesi, onun
Ģanını yüceltmesi; meleklerin salâtı Hz. Peygamber‟in Ģânını yüceltmesi;
mü‟minlerin salâtı ise onun için duâ etmeleri anlamındadır.
“Siz de O‟na tam bir teslimiyetle” salât ve selâm edin! Allah‟ın (CC)
bu emrine dikkat edelim, e mi?

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kültürel Câhilliğimizin Tatsız Meyveleri
Nereden Nereye Geldik
Çok yakın geçmiĢte Milletimiz‟in aydınları saydığımız sırasıyla
günümüzdeki Atatürkçü‟leri, rütbeli askerlerimizi, öğretmenlerimizi,
öğrencilerimizi, hattâ ayrıca, dindar ve Gayrimüslim bütün vatandaĢlarımızı
ayrı ayrı düĢünelim. Bütün bu kesimlerin her biri, çocukluk dönemlerimize
göre, kıyaslandığında büyük bir gurur duyacakken, ne yazık ki, insan bunların
her birinde daha fazla yozlaĢma, disiplinsizlik, ölçüsüzlük, ciddiyetsizlik,
çekiĢmeli politik ya da Ģiddete dayalı ruh yapısını gördükçe kahroluyordu.
Ġnsan ne zaman bunları düĢünmeye kalksa, iĢin içinden çıkamıyor, Târih‟teki
asîl atalarımızın torunları olan bizlere bunlar yakıĢıyor mu diye…

588
589

Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
Ahzab Sûresi âyet 56.
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Eskiden neydik, yakın geçmiĢe kadar, ne hâle dönüĢtükΩ…
Ġnsanın gücü, imkânı olsa, yetmiĢ milyonda bir kiĢi olarak önce eski
günlerimizdeki o Atatürkçü‟lerimizi, rütbeli askerlerimizi, öğretmenlerimizi,
öğrencilerimizi ve topyekûn insanlarımızı üstün meziyetleri ile birlikte ortaya
döker, sonra da, yaĢadığımız o günler için, “GeçmiĢinize bakın da, (o zaman
dili varır mı, varmaz mı bilmiyorum ama belki de), Ģimdi utanın!” diyeceği
geliyordu. Neden?
Çünkü o günlerdeki Atatürkçü‟lerimizin, rütbeli askerlerimizin,
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve topyekûn insanlarımızın, kısacası, her
bir kesimin büyük çoğunluğunun ana meĢgûliyetlerinin, taĢıdıkları ya da
anıldıkları iĢ ve isimlerle hiç uyuĢmadığını ama kendi görevlerinin dıĢındaki
bütün iĢlerle ve yan yollarla uğraĢmayı, sanki birinci görevleriymiĢ gibi,
„durumlardan vazîfe‟ çıkardıklarını ve bunu en basit bir deyimle mârifet
saydıklarını görüyordunuz.
Bence bütün bu sapmaların temelinde, kendi esas Kültürümüz‟ün
câhili oluĢumuzun gerçekliği yatıyor. Ama Allah‟tan (CC) ümit kesilmez!
Bu nedenle, herkesin karınca karârınca bir Ģeyler yapması gene
Kültürümüz‟ün bir emri gereğidir.
Çocukluğumuzdaki o eski Atatürkçü‟lerimizi, askerlerimizi,
öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, kısacası, çocukluğumuzdaki her bir
kesimi, elimizden geldiğince, günümüze aktararak, târihe bir kayıt düĢmeyi
ne dersiniz?

Ω
MeĢhur Arap Ġlim Adamı Ġbni Haldun diyor ki: “Ben bütün Milletleri inceledim. Bunların en üstünü
Türk‟lerdir. Bunu böyle bil ha!” Gazali ise “Bir iĢ yaptıracağın zaman bu iĢi Türk‟lere ver. Çünkü onlar hile
yapmazlar.” Nerde e e n nereye!..

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

Allah (CC), Peygamber (Sallalâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz‟e ne diyor? Diyor ki: “Sen doğru yola
getiremezsin!.. Sen sâdece bildir (tebliğ et) ama doğru yola getirici olan sâdece benim.” Bu kadîm kurala göre boĢ
durmayıp hayırlı olduğuna inandıklarımızı kardeĢlerimize anlatmakla görevliyiz. Bu görev terk edilemez. Çünkü
sonucu ağır olmaktadır: Topyekün felâketlerin en önemli nedenlerinden biri bu tür görevlerin çoğunluk tarafından
ihmal edilmesidir. O zaman kurunun yanında yaĢ da yanmaktadır. Bu husus Dinimiz‟in temel esaslarından olup
adına “Emr-i Bil Ma‟ruf Nehy-i Anil Münker-Ġyiliği emretmek, kötülükten kaçındırmak” deniyor. Lut Kavmi‟nin
yerin dibine batırılmasının esas sebebi bu kuralın Müslümanlar tarafında ihmal edilmesiydi. Bu yüzden felâket
toptan gelmiĢ, kötülükler karĢısında “Ġyiliği emredip kötülükten sakındırmadıkları”, yâni “Bana dokunmayan yılan
bin yaĢasın” dedikleri için o gece teheccüt namazı kılan 80 000 Müslüman da, suçlularla birlikte yerin dibine
batırılmıĢtır.
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Kültürümüz
Çocukluğumda câhil olanlardan biri de bendim ama demek ki o
zaman biraz olsun insafımız varmıĢ… O zamanlar Toplumumuz nispeten,
daha seviyeliydi. ġimdi, kendi hesâbıma diyorum ki, Ģu anda geriye dönüp
baktığımda, EĢsiz ve Yüce Kültürümüz‟ü öğrendikçe, gerek davranıĢ ve
gerekse iç huzûru bakımından, gittikçe normalleĢtiğimi gördüm / görüyorum.
Demek ki Kültürümüz bizim enerji, Maddî ve Mânevî Ölçü
Kaynağımız‟dır. Bu nedenle, Kültürümüz‟ü bilmeyen ve ona yabancı olan, bir
kiĢinin, aĢırılık ve benlik hatâsına düĢmesi ihtimâli çok büyük oluyor. Zâten
bu dengesizlik, anormallik ve dengesizlerin binlercesini, artık her gün
görüyor ve biliyoruz.
Çünkü mutluluk yollarını baĢka kültürler mensuplarına, daha çok
„kendi menfaatlerini‟; bizim Kültürümüz ise „baĢkalarının menfaatlerini‟
düĢünerek bulmayı gösterir / gösteriyor… BaĢka kültürlerin özünde, „benlik‟
kavramı varken, bizim Kültürümüz‟ün özünde, „biz‟ kavramı bulunuyor.
BaĢka bir ifâdeyle, baĢka kültürlerin esâsında „ego-benlik‟, bizim
Kültürümüz‟ün esâsında „biz‟ kavramı vardır.
On beĢ-yirmi yıl önce bir gazete Almanya‟da Müslüman olan bir
gençten bahsediyordu. Gencin Müslüman olunca duygularını Ģöyle ifâde
etmiĢ olduğunu okumuĢtum:
“Müslüman olmadan önce sâdece kendimden sorumlu olduğumu,
Ģimdi ise bütün isanlardan sorumlu olduğumu düĢünüyorum.”
Gerçekten, Kültürümüz‟ü inceledikçe zamanla, insanlara ve
yaratılmıĢlara karĢı, Ģartsız katıksız ve karĢılıksız olarak, daha çok sevgi
duymaya, Yunus‟un dediği, “Yaratılanı hoĢ gör Yaratan‟dan ötürü”
felsefesine daha çok yaklaĢmaya baĢladığımı hissettim / hissediyorum.
„Sünnet‟in Anlamı
Ġnsanın küçüklüğünde duydukları hiç unutulmuyor. Bunlardan biri de
küçük iken çok sık duymuĢ olduğum, “Ehli Sünnet‟tenim” sözü idi. Dinî bir
eğitimim olmadığı için bunun ne anlama geldiğini, Ġslâm Ve Kültürümüzü

Ama ne yazık ki, insanlarımızın bir kısmı, Kültürümüz‟den haberleri olmadığı ya da eskiden ekilen
tohumlar nedeniyle soğutulduğu için, gün geçtikçe baĢka kültürleri yaĢama gayretine girmekte, bencillikleri giderek
artmakta, ayrıĢmaya, yalnızlaĢmaya doğru yol almaktadır.
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incelemekte olduğum, son yıllara kadar bilmiyordum. 1990‟lı yıllarda sınıfta
bir öğrencimin bir münâsebetle, “Sünnet” kelimesinin, “Orta Yol” anlamına
geldiğini söylediğinde, önce ĢaĢırmıĢ, sonra da, son derece sevinmiĢtim.
ġaĢırmıĢtım!
Çünkü o ana kadar aĢırılıkların olumsuzlıkları konusunda, yıllarca
yazı yazdığım ve fikirler ürettiğim hâlde, Kültürümüz‟ün kırıntılarından
saydığım, bu sözün bu kadar temel, zengin bir kavramı ifâde ediyor olması,
bu gerçeği öğrenmek için, yarım saatlik bir araĢtırma ve öğrenme çabası
göstermemiĢtim.
Öyle ki yaĢayıĢımda, her türlü iĢ ve davranıĢlarımda aĢırılıktan
kaçmak, orta bir yolu ve ölçüyü izlemek âdetâ benim karakterimdi. Daha
doğrusu, Kültürümüz‟ü bütün yönleriyle öğrendikçe farkında olmadan, bu
ölçüler benim karakterimi oluĢturmuĢtu. Bu yönümle Ģimdi daha mutluyum,
daha sevinçliyim.
Böyle bir birikim içinde iken anlamını hiç de merak etmediğim, “Ehli
Sünnet‟tenim” sözcüğünün o an, ne önemli ve ne de büyük bir prensibi
içerdiğini görmekle, Kültürümüz‟ün önemsiz gibi görülebilen her mütevazı
söz ve kavramının bile büyük zenginlikleri içinde barındırdığını daha
derinden hayretle anladım. Aslında bu örnek, Kültürümüz‟ün ne derece
mükemmel ve kusursuz tabiatının eĢsiz olduğunun bir delîliydi.
ĠĢte, bu basit gibi görünen sözcüğün son derece içerikli ve hârikulâde
anlamlı oluĢunu, Ģimdiye kadar öğrenmeyiĢime ĢaĢırmıĢ, bir taraftan da
gizliden gizliye de üzülmüĢtüm…
Diğer bir taraftan da sevinmiĢtim!
Çünkü bu küçük, basit fakat o kadar önemli olan anlamıyla,
Kültürümüz‟ün karĢısında câhilliğim biraz daha azalmıĢ, biraz daha
aydınlanmıĢ bulunuyordum.
Bugünkü 21. Yüzyıl anlayıĢına göre değiĢmeyene gerici diyorlar590.
Bu nedenle, Türkiyemiz‟de insandaki değiĢimi kimse kolayca

Kültürünü bilmeyen bir Müslüman‟ın aĢırılığa kaçması çok kolaydır. [Bu karara ancak yaĢadığım
tecrübelerimle ulaĢmıĢ bulunuyorum. „Bir Müslüman‟ dememin sebebi Ģudur: Diğer milletlerin kültürleri insan
fıtratına uymamaktadır. Ġnsanın yaratılıĢına (fıtratına) en uygun kültür sâdece bizim Kültürümüzdür].
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hazmedemiyor591. Günümüzde en gerçek ölçülere uygun değiĢimler de,
Müslümanların mü‟minler sınıfında gözlenmektedir592.
Bunu kendimden biliyorum:
Hiçbir kesime ve hiçbir hizip ya da politik gruba dâhil olmadığım
hâlde, her yerde, her hususta ve herkese karĢı mâkul ve iyi niyetli olduğum
hâlde, kimseye yaranamadım da ondan!¥ Sâdece aklıselîmim sâyesinde
izlediğim ölçülü davranıĢlarım (orta yol) beni yönlendiriyor da ondan!
Bu ölçülü davranıĢlarımın farkına varan bir öğretim üyesi arkadaĢ,
yakın bir geçmiĢte bu özelliğimden dolayı bana, “Sen hiç kimseye kendini
kullandırmamıĢsın!” demiĢti de “yaranamadım” sözünün üzerimdeki
olumsuz psikolojik baskısı bu nedenle biraz hafiflemiĢti:
„Demek ki‟ dedim o zaman kendi kendime, “Mustafa,
„kullandırmamıĢsın‟ kelimesinden anlaĢıldığına göre, sen Ģu ana kadar hep
özgür kalmıĢsın! Yolun Doğru Yol‟dur. Bu Yol‟dan ayrılma!”
Bu yüzdendir ki, ben aslında beni kendilerinden saymayanların
hepsindendim / hepsindenim. Ama bu çılgınlıklar dünyâsında akıldıĢı olaylar
o kadar çoğaldı ki, „ölçü‟lü davranıĢın bilim ve teknolojik araĢtırmalar
dıĢında kullanılması, çoktan unutuldu.
Artık ölçülü davranıĢların yerleri, uzun süreden beri, nefis, hırs,
ihtiras, Ģiddet ve zevk, …, ile yer değiĢtirmiĢ durumda bulunuyor. Bütün bu

590
Temiz, M., Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE'NĠN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZLARI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
591
Temiz, M., Kerîman Hâlis Olayı Ve Modern Gerici Ve Yobazların Rezillikleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KERÎMAN%20HÂLĠS%20OLAYI%20VE%20MDERN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZ
LARIN%20REZĠLLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KERÎMAN%20HÂLĠS%20OLAYI%20VE%20MDERN%20GERĠCĠ%20VE%20YOBAZ
LARIN%20REZĠLLĠKLERĠ.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
592
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.
¥
Bir gruba yaslanmıĢ olsaydım, benim için, o grubun baĢ tacı olabilmek zor değildi.
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karakterlerin nemli toprağının kültürel cahilliğimiz olduğunu söylersem,
sakın ĢaĢırmayınız!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kur‟an Ve Sanât
“Rab‟bin,
sâdece kendisine kulluk
etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı
kesin bir Ģekilde emretti. Onlardan biri veyâ her ikisi senin
yanında yaĢlanırsa, kendilerine „öf!‟ bile deme; onları azarlama; ikisine
de güzel söz söyle!”
Ġsrâ Sûresi, Âyet 23

GiriĢ
Kur‟an‟ı her dinlediğimde, bir de, okuyucusunun kıraatı güzel olan,
birine rastladıysam, o kadar mutlu oluyorum ki, sanki o anda derhâl, bu
mutluluktan hüngür hüngür ağlayacak duruma geliyorum… Bu gün de aynısı
oldu. Ġkindi namazından sonra, imamın okuduğu aĢır, bana yine aynı
mutluluk baygınlığını yaĢattı.

Her sanâtçı yalnızca kendi çöplüğünü tanıyor…
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Face Book‟ta gezinirken, Türk Milleti‟ni Millet yapan unsurlardan
nasibi olmayan bir hanımefendinin, yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi,
“Kur‟an kursuna ne gerek var. Sanât mı öğretiyor, ne öğretiyor?” dediğini
görmüĢtüm… Bunu o sıralar bir köĢeye not etmiĢtim… Aynı zamanda Face
Book‟ta, bayanın bu sorusunun altına, bir de yorum yapmıĢ bulunuyordum, o
zaman...
Ama inanınız o sırada, Kur‟an‟daki sanât etkisi diyebileceğimiz bu
duygusal etkiyi, o zaman bu günkü kadar tatmıĢ olmadığım için, o andaki
yorumumda, sanâtın baĢka bir cephesine, ahlâka vurgu yapmıĢtım. Kur‟an‟daki sanât ile ilgili, o zamanki, yorumum Ģöyleydi:
“Öncelikle bu hanımefendi dinlesin! O Kur‟an, en güzel sanâtı
öğretiyor... Bu hanımefendi, sanâtçı geçiniyor ama Ģimdi bir soru soracağım,
inanınız, onu bilemeyecek? Bakınız Ģimdi! Soru Ģu: “En güzel sanât nedir?
Bilemedi, gördünüz mü?”
“Bilemediği, zâten sorusundan belliydi… Bu sorunun cevâbını gerçek
sanâtçılar biliyor ama bu tipler bilemezler… Cevap: „En güzel sanât,
ahlâk‟tır.”
Kur‟an‟daki BaĢka Sanâtlar
Ġmam efendinin okuduğu aĢrın beni böyle aĢırı derecede
duygulandırmasının hemen ardından, bayanın, Kur‟an‟ı sanât ile yan yana
getirerek, yapmıĢ olduğu, yukarıdaki kıyaslamasına iliĢkin, notu bulup tekrar
tekrar gözden geçirme ihtiyâcı duydum… Kendi kendime sormadan da
edemedim, doğrusu:
Kendi kendime dedim ki, “Bayanın demek istediği gibi, „eğer
Kur‟an‟ın bir sanât etkisi ve yönü yoksa, Ģimdi onun beni bu derece
duygulandıran tarafına ne diyeceğiz, o zaman?”
Çok enteresan olan da Ģu ki, bayanın Kur‟an hakkındaki görüĢlerine
karĢı ilk yorumum, Kur‟an‟daki en yüce ahlâk sanâtına iliĢkindi. Ama Ģimdi
ise Kur‟an‟daki bu ritim, daha Türkçe olarak söylemek gerekirse,
Kur‟an‟daki bu müzik sanâtı, beni, âdetâ, bayacak duruma getirmiĢti…
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Bu tecrübelerden sonra, Ģimdi, Ģu kanaate gelmiĢ bulunuyorum:
Kur‟an‟da benzer Ģekilde, kim bilir, daha ne sanâtlar vardır! Ama her
birimiz, Ġnönü Zihniyeti‟nin Tahribat Ve Tahrifat tırpanından geçmiĢ
olduğumuz için593, onları algılayacak insânî kaabiliyetlerimiz, ne yazık ki,
henüz tam anlamıyla açılıp da kıvâmına gelmiĢ bulunmuyor…
Âyetlerle KonuĢma Sanâtı Ve Mükâfâtı
Meselâ güzel söz söylemek, en güzel sanâtlardan biridir, değil mi?
Öyleyse bakınız, Kur‟an bu sanâtın ilkelerini nasıl veriyor?
KonuĢurken kullandığımız söz (dil), güzel ve kibarca (gerçek) olmalı
deriz. Bunlar güzel konuĢmanın ilkeleri değil mi? iĢte bakınız, bu konuda
Allâhü Teâlâ ne diyor. Bakara Sûresi‟nin 83. âyeti:
“Bir zamanlar biz Ġsrâiloğullarından Ģöyle söz almıĢtık: “Yalnızca
Allah‟a kulluk edin, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapın.
Ġnsanlarla güzel konuĢun! Namazı kılın, zekâtı verin!” Sonra pek az kısmınız
hâriç döndünüz, hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz.”
KonuĢurken sözümüz, doğru olmalı, değil mi? O hâlde Âli Ġmran
Sûresi‟nin 17. Âyeti‟nde Allâhü Teâlâ ne diyor, bakınız:
“O, sabredenleri, o doğruluktan ĢaĢmayanları, o elpençe divan
duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar edip
yalvaranları (görür).”
Sözlerimiz adâleti esas almalı! Verilen sözler hep tutulsun isteriz
Evet, o zaman, bakınız Enam Sûresi‟nin 152. Âyeti‟ne:
“Yetimin malına yaklaĢmayın; yalnız erginlik çağına eriĢinceye kadar
(malına) en güzel biçimde (yaklaĢabilir ve uygun Ģekilde harcayabilirsiniz).
Temiz, M., Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Ölçü ve tartıyı tam adâletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını
teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah‟a
verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düĢünesiniz diye Allah bunları size
emretmiĢtir.”
Hele hele anne ve babayla zarif, güzel ve tatlı olarak konuĢmak, güzel
sanâtın dıĢında hiç olamaz! Değil mi ya? ĠĢte bakınız. Ġsrâ Sûresi‟nin 23.
âyeti:
“Rab‟bin kesin olarak Ģunları emretti: Ancak kendisine ibâdet edin,
anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veyâ her ikisi senin yanında
yaĢlanırsa, sakın onlara „öf‟ bile deme ve onları azarlama. Ġkisine de tatlı ve
güzel söz söyle!”
Hak sâhiplerinden ümit ettiğin bir Ģeyi alamadan ayrılma durumunda
kalsan bile, onlara hiç değilse tatlı bir söz söyleyerek ayrılmalı… Kısacası
dürüst konuĢmalıdır!
O zaman Ġsrâ Sûresi‟nin 28. Âyeti‟ne bakınız ne diyor:
“Rab‟binden umduğun rahmeti elde etmek için, hak sâhiblerinden yüz
çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse tatlı bir söz söyle!”
KonuĢurken sözün en güzelini seçmeli, nâzik olmalı… Bunlar da
güzel sanâttır, elbette! O zaman Ġsrâ Sûresi‟nin 53. âyeti:
“Mü‟min kullarıma söyle de (kâfirlere) en güzel olan sözü
söylesinler. Çünkü Ģeytan aralarına fesat sokar. ġüphesiz Ģeytan, insan için
apaçık bir düĢmandır.”
Azgın kimselerle konuĢurken bile, onlara karĢı yumuĢak bir dil kullanmalı… Tâhâ Sûresi‟nin 41-44. âyetleri:
“Ben, seni kendime (peygamber) seçtim. Sen kardeĢinle birlikte
mûcizelerimle git. Ġkiniz de beni anmakta gevĢeklik etmeyin. Firavun‟a gidin,
çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona yumuĢak söz söyleyin; olur ki, öğüt
dinler yâhut korkar.”
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Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarına saygılı yaklaĢmalı, yalan sözden
sakınılmalı...” Bunun için iĢte, Hac Sûresi‟nin 30. âyeti:
“Emir budur! ... O hâlde, pislikten, putlardan kaçının; yalan sözden
sakının.”
Faydasız ve boĢ sözlerden kaçmalı, anlamlı konuĢmalı… Elbette ki
bunlar da güzel sanâta girer. ĠĢte Mü‟minun Sûresi‟nin 3. âyeti:
“Onlar ki, boĢ ve yararsız Ģeylerden yüz çevirirler.”
KonuĢurken Allah‟tan (CC) korkup yalandan kaçmalı, doğru söz
söylemeli… Ahzab Sûresi‟nin 70” âyeti ne bakınız:
“Ey îman edenler! Allah‟tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah
iĢlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağıĢlasın!”
Sözün doğrusunu ve düzgününü söylemek de güzel bir sanâttır.
Bunun için Nisâ Sûresi‟nin 9. âyeti:
“Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların
geleceğinden endiĢe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endiĢeyi
duysunlar, Allah‟tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.
Kur‟an‟daki Müzik Sanâtını KeĢfeden
Müzisyen Maurice BéjartΩ
1927 yılında Marsilya‟da doğan ve 250‟den fazla koreografiye imzâ
atan Maurice Béjart, bale dünyâsının en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece
ülkesi olan Fransa‟da değil, bütün Dünyâ baĢkentlerinde ayakta
alkıĢlananlardı. Maurice Béjart, bale sanâtında devrim yaptığına inanılan bir
sanâtçıydı. Fakat bu Ģöhretin zirvesindeyken, 1981 yılında Îslâm Dini‟ne
girdiğini açıklaması, bence, onun asıl devrimiydi. O bu kararıyla sevenlerini
öyle ĢaĢırtmıĢtı ki…
Ω

Vikipedi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maurice_B%C3%A9jart, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.

Mert, G., Allah‟ın Varlığını Akıl Yoluyla Anlamak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mersinhaberci.com/EditorNews.asp?ID=2340, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
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Karârından caydırmak için Maurice, basının soru yağmuruna
tutulmuĢtuµ. Neler sormadılar, neler söylemediler ki… Meselâ Ģimdiki
Müslümanlar güçsüzlermiĢ, geri kalmıĢlarmıĢ vs… Ama Maurice o onlar
gibi, basitçe ve anlık düĢünmüyordu, düĢünmemiĢti. Gerçeği594 görünce
hemen kararını vermiĢti. Gerçek karĢısında tek baĢına kalsa da, karârından
vazgeçmeyecekti. Yöneltilen bütün sorulara, bu ruhla cevap vermiĢti, o
zaman... Ve de asıl vahĢetin ve geriliğin bugün, Batı‟da olduğunu
açıklamaktan da çekinmemiĢti.

Maurice Béjart
Çünkü o, kendi sanâtının inceliklerini Kur‟an‟ın mûsikîsinde yâni
ritminde ve ahenginde görmüĢtü595 ve bu yüzden de Kur‟an‟a gönülden
inanmıĢtı. Kur‟an‟ın emsalsizliğini, dolayısıyla da, Allah‟ın (CC) Kelâmı
(Kitabı) olduğunu hemen tasdik etmiĢti¥.
µ
Milli Gazete, Ġhtidanın böylesi..., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milligazete.com.tr/haber/Ihtidanin_boylesi/263232, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
594
Temiz, M., Gerçekler m i Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20Ġnananların%20Kaçınılamaz%20Korkula
rı.pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2013.
595
Temiz, M., Bizim Kültürümüz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Bizim%20Kültürümüz.pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
¥
Yalsızuçanlar, S., Toplum Ġçin Sanât, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.islamustundur.com/islamvesanat.html, En Son EriĢim Târihi: 23.02.2013.
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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 mûsîkisini yâni ritmini ve ahengini, ondaki
sanâtı, Ģüphesiz Maurice Béjart da, derinden duymuĢ ve görmüĢtü ki, bu
yüzden kararını inançla dile getirmiĢti / getiriyordu.
Kur‟an596 öyle bir ilâhi kelâmdır ki, onda meselâ müzisyen olan
müziğin, Matematikçi olan Matematiğin, edebiyatçı olan edebiyatın
inceliklerini, görür ve hisseder… Kısacası o Kitap, her okuyana kendinden
ve kendi bilim ve sanâtından değiĢmeyen sırlar fısıldar.
“TeĢekkür Ederim, Îmânımı Tâzeledim”
“Ġslâm Dünyâ ve Âhiret
mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

Profesör M. Hamidullah anlatıyor:
„Ġstanbul‟da iken bir Avrupalı müzik profesörü geldi. “Kur‟an‟ı tetkik
ediyorum.” dedi. “Onu inceledikçe hayrete düĢüyorum. Kuran Ģiir olmadığı
hâlde, ondan bir harf kaldırsan derhal kendine has mûsîkinin aksadığı
görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir
ahenk bulunamaz597.” demiĢtir.
Hamidullah‟ın anlattığına göre, misâfir profesör, konuĢmasını Ģöyle
sürdürüyor:
“Nihâyet Kur‟an‟daki mûsikînin, Kur‟an‟ın bir mûcizesi olduğuna
iĢâret ettiği için Müslüman olmuĢtum. Hâlbuki “Âmene‟r-Resûlü‟de, bir
kelimede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimede dahî bu ahengin
bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmânım sarsıldı.”

596
Kaçırılan Kitap… Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://dini-bilgiler.ezan.gen.tr/soru-vecevaplar/kacirilan-kitap-barnaba-incili-ve-tasidigi-sir-nedir, En Son EriĢim Târihi: 24.02.2013.
597
Anonim, Ġman Nur.com, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.imannur.com/index.php?c=1&ss=22, En Son EriĢim Târihi: 24.02.2013.
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Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah‟a bu konudaki derdini
anlatmak için gelmiĢtir. Misâfirinin sıkıntısını anlayan Profesör M.
Hamidullah:
„“Oku, bakalım nasıl bozuluyor?” dedim.‟
“Okudu…” diyor, Hamidullah... “Okudu ama „Lâtûahiznâ‟ diye
okuyor. „Vav‟ı‟ med harfi gibi alıp „Ta‟yı „tû‟ diye uzatıyordu.”
“Ona dedim ki:
“Sen yanlıĢ okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için
konmuĢtur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma! Ta‟yı
uzatmadan oku: „Lâ tüahiznâ...”
“O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,‟ dedi ve gitti.‟
“Geçenlerde bana bir mektup yazmıĢ:
“TeĢekkür ederim, îmânımı tâzeledim‟ diyor.”
Hamidullah‟ın bahsettiği misâfir, Prof. Maurice Béjart‟tan baĢkası
değildi.
Müzisyen Maurice Béjart da iĢte Kur‟an‟da kendi sanâtını görüp
Müslüman olanlardan bir baĢkasıydı,
Maurice Béjart, 22.11.2007 târihinde 81 yaĢında iken vefât etmiĢtir598.

Maurice Béjart

598
Anonim, Bale Sanatı Bir Duayenini Kaybetti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberler.com/bale-sanati-bir-duayenini-kaybetti-2-haberi/, En Son EriĢim Târihi: 25.02.2013.
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Sonuç
1980‟li-1990‟lı yıllarda Kur‟an‟daki Matematiğe hayran kalıp da
Müslüman olanları biliyordum599…
O Kur‟an ki, görüyorsunuz, yalnızca sanât değil, „yaĢ ve kuru‟ ne
ararsanız, onda bulunmaktadır. En‟an Süresi‟nin 59. Âyeti‟nde öyle
demiyor mu?
ĠĢte, “Gaybın anahtarları O‟nun katındadır, onları O‟ndan baĢkası
bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düĢmez ki, onu O
bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tâne, ne de kuru ve yaĢ hiçbir Ģey
yoktur ki, o herĢeyi açıklayan Kitap‟ta bulunmasın.”
2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosu‟nda milletvekili olan
van Klaveren, Ġslâm karĢıtı kitap yazarken, Kur‟an‟da gördüğü gerçekler
karĢısında görüĢ değiĢtirip 2018 yılında 39 yaĢında Müslüman olmuĢtur.
Hidâyete eriĢen Klaveren, bu kez Ġslâm karĢıtlarının fikirlerini çürütmek bir
kitap yazmıĢ bulunuyor600…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kur‟an Ve Ġki Evren
Öz‟ler:
Nanoteknoloji de
Küçük Evren‟deki süreç içinde, küçücük
bir geliĢmeyi meydana getiren, bir örnektir. Bugün
bilimsel açıdan bir devrim gibi görülen bu teknoloji, Kur‟an ufkunda
yalnızca küçücük bir geliĢmenin bir örneğini iĢâret ediyorsa, her birimiz birer Büyük
Evren olarak, „EĢref-i Mahlûkat olan bizler, Ku‟an‟ın Kıyâmet‟e kadarki güncelliğine, biraz
daha Ģuurlu olarak girebiliriz601.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

599

http://www.kuranca.com/
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.yeniakit.com.tr/haber/hollandali-siyasetci-islamkarsiti-kitap-yazarken-musluman-oldu-ardindan-islam-karsitlarina-karsi-kitap-cikardi-602803.html, En Son
EriĢim Târihi: 9.02.2019.
601
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
Sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara
ânında ulaĢılabilir.
600
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“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur‟an,
bir ahlâk kitabıdır. Lisan mütehassısları için Kur‟an,
bir söz hazînesidir. ġâirler için Kur‟an, bir âhenk kaynağıdır. Bundan
baĢka bu kitap, kânun ve hukuk adına bir bilgi kaynağıdır.”
Doktor Maurice Béjart
Can cânandan, ayrı kalsa,
Araya engeller dolsa,
Gözden ırak bile olsa,
Kalpten kalbe yol gizlidir.
“Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi
nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Ku‟an‟ın hak (gerçek)
olduğu açıkça belli olsun.‟
Fussilet Sûresi, âyet 53
Adımlar dağları aĢar,
Karınca dünyâyı deĢer,
Rahmet damla damla düĢer,
Damlalarda sel gizlidir.
“Kur‟an, Allâhü Teâlâ‟yı ifâde eden
âyetlerin âhengindeki yüceliktir. Kur‟ân-ı Kerîm, beĢerî zaaflardan herhangi
birisini Allâhü Teâlâ‟ya isnat etmekten çok uzaktır.”
“Kur‟an, baĢından sonuna kadar,
basit sözlerden, ahlâksız yâhut terbiyesiz fikirlerden,
cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen uzaktadır.”
“Hâlbuki bütün bu eksiklikler,
Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı
Mukaddes‟te çokça bulunmaktadır¥.”
“Mister John Davenport
Umman çırpınır sînede,
Madde kaybolur manâda,
Toprağa düĢen tânede,
Ağaç gizli, dal gizlidir.
Ġlhan Esen



Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
¥
Anonim, Ecnebi Feylesofların Kur‟an‟ı Tasdiklerine Dair ġehadetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/751394-ecnebilerin-kuran-i-kerim-hakkindasoyledikleri.html, En Son EriĢim Târihi: 16.06.2013.
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GiriĢ
Bilim adamları önceleri, insana Küçük Evren ve de kâinata Büyük
Evren demekteydiler. Ama bilim ilerledikçe, insanın Büyük Evren olabileceği
bugün ağırlık kazanmıĢ bulunuyor…
Sizin anlayacağınız, bugün Büyük Evren dendiğinde, insanın kendisi
anlaĢılmaktadır. Kur‟an‟da Fussilet Sûresi‟nin 53. âyeti bu iki evrene iĢâret
iĢâret etmektedir.
Doktor Maurice Béjart Ve Mister John Davenport‟un
Kur‟an Hakkındaki GörüĢleri602
Müzik Bilimini Kur‟an‟da görmesi üzerine, üzerindeki yoğun
baskılara rağmen, Müslümanlığı seçen Doktor Maurice Béjart603 diyor ki604:
“Bizans Hıristiyanlarını, içine düĢtükleri bâtıl îtikatlar çıkmazından
ancak Arabistan‟ın Hîra Dağı‟nda yükselen ses kurtarabilmiĢtir. Ġlâhî
kelimeyi en yüce dereceye yükselten ses, bu ses idi.”
“Fakat Rumlar, bu sesi dinleyememiĢlerdi. Bu ses, insanlara en temiz
ve en doğru dini öğretiyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey
Hesin gibi üstün bir kimse, Ģu sözleri oldukça haklı olarak söylemiĢtir:”

Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
603
Temiz, M., Bâzı MeĢhur Batılıların Kur‟ân-I Kerîm‟e ĠliĢkin Sözler , Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÂZI%20MEġHUR%20BATILILARIN%20KUR‟ÂNI%20KERÎM‟E%20ĠLĠġKĠN%20SÖZLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÂZI%20MEġHUR%20BATILILARIN%20KUR‟ÂNI%20KERÎM‟E%20ĠLĠġKĠN%20SÖZLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
604
Bâzılarımız, “Kur‟ân‟ı da Batılılardan mı öğreneceğiz?” diyebilirler. Öyle bir zorunluluk yok ama bu
faydasız da değildir. Kur‟ân‟ın, kıymetini bildiğimiz oranda üzerimize gelen rahmet artar. Günümüzde Batı Özentisi
içindeki bâzı kardeĢlerimizin özellikle gençlerimizin de Kur‟ân‟ın kıymetinden haberdar olmaları güzel olur.
Kur‟ân‟ı, bâzı inançsız, muarız ya da Batılıların dilinden de ele alıĢımın sebebi, günümüzdeki bu kardeĢlerimiz‟in
özellikle gençlerimizin Batılı kimselerin sözlerine daha fazla kıymet vermeleri nedeniyledir. Onları da bu yoldan
aydınlatmakta ne zarar var?
602
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“Bu dinde mukaddes sular, uğurlu eĢyâ, put ve azizler yâhut sâlih
amellerden faydalı îmanı tanıyan akîdeler yâhut ölüm sarhoĢluğu
esnâsındaki piĢmanlığın bir fayda vereceğini ifâde eden sözler yâhut
baĢkaları tarafından yapılacak duâ ve niyazların günahkârları kurtaracağına
dâir ifâdeleri yoktur. Çünkü bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri alçaltmıĢtır.”
“Doktor Maurice, „Le Parler Française Roman‟ ünvanlı gazetede,
Kur‟an‟ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah‟ın tenkitlerine verdiği
cevapta diyor ki:”
“Kur‟an nedir?”
Kur‟an, her tenkidin üstünde doğru, düzgün ve üstün söz söyleme
mûcizesidir. Kur‟an‟ın, 350 milyon Müslüman‟ın göğsünü haklı bir gururla
kabartan meziyeti, onun, her mânâyı güzel ifâde etmesi îtibârıyla, inmiĢ
kitapların en mükemmeli ve ezelî olmasıdır.”
“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”
“Kur‟an, ezelî kudretin, lütfuyla insana bahĢettiği, inmiĢ semâvî
kitapların en güzelidir. Ġnsanlığın refâhı noktasından Kur‟an‟ın bildirdikleri,
Yunan felsefesinin ifâdelerinden çok yücedir. Kur‟ân, arz ve semânın
Yaratıcı‟sına hamt ve Ģükranla doludur. Kur‟an‟ın her kelimesi, her Ģeyi
yaratan ve her Ģeyi taĢıdığı kâbiliyete göre sevk ve hidâyet eden, Allâhü
Teâlâ‟nın azâmetinde gizlidir.”
“Edebiyatla alâkadar olanlar için Kur‟an, bir ahlâk kitabıdır. Lisan
mütehassısları için Kur‟an, bir söz hazînesidir. ġâirler için Kur‟an, bir âhenk
kaynağıdır. Bundan baĢka bu kitap, kânun ve hukuk adına bir bilgi
kaynağıdır.”
“Davud (AS)‟ın zamanından, Jan Talmus‟un devrine kadar
gönderilen kitapların hiçbiri, Kur‟ân-ı Kerîm‟in âyetleriyle baĢarılı bir
Ģekilde boy ölçüĢememiĢtir.”
“ġâyet Monsieur Renaud, Ġslâm âlemiyle iliĢki kurma fırsatını elde
edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur‟ân‟a karĢı en


Bu rakam sözün söylendiği devirdeki Müslümanları sayısıdır.
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yüksek derecede saygı gösterdiklerini ve onun emir ve yasaklarına özellikle
eĢsiz ve yüksek derecede uyduklarını ve bunun dıĢına çıkmamaya gayret
ettiklerini görürdü.”
“Yeni nesiller ve modern okul mezunlarının da, Kur‟an‟a ve
Müslümanlığa karĢı alaycı bir cümlenin söylenmesine tahammülleri yoktur.
Çünkü Kur‟an, iki sıfatla bu yetkiye sâhiptir.”
“Bunların birincisi, bugün ellerde dolaĢan Kur‟an‟ın, Hazret-i
Muhammed (SAV)‟e vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Hâlbuki Ġncil ile
Tevrat hakkında birçok Ģüpheler ileri sürülmektedir.”
“Ġkincisi, Müslümanlar, Kur‟an‟ı, Arapça‟nın en kuvvetli koruyucusu
ve dinî uygulamanın en temel kaynağı saymasıdır.
“Binaenaleyh, Monsieur Renaud, eserini tashih edecek olursa, bu
tercümesiyle, insanları aydınlatma husûsunda insanlığa büyük bir hizmette
bulunur ve bâtıl îtikatların hudutlarını târümar etmeye yardım etmiĢ olur.”
“Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur‟ân-ı
Kerîm” adlı eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟den bahsederken Ģu sözleri söylüyor:
“Kur‟an‟ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
önemlidir:”
“1. Kur‟an, Allâhü Teâlâ‟yı ifâde eden âyetlerin âhengindeki
yüceliktir. Kur‟ân-ı Kerîm, beĢerî zaaflardan herhangi birisini Allâhü
Teâlâ‟ya isnat etmekten çok uzaktır.”
“2. Kur‟an, baĢından sonuna kadar, basit sözlerden, ahlâksız yâhut
terbiyesiz fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen uzaktadır.”
“Hâlbuki bütün bu eksiklikler, Hıristiyanların ellerindeki muharref
Kitab-ı Mukaddes‟te çokça bulunmaktadır¥.”
¥
Anonim, Ecnebi Feylesofların Kur‟an‟ı Tasdiklerine Dair ġehadetleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/751394-ecnebilerin-kuran-i-kerim-hakkinda-soyledikleri.html,
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Akıl Yoksulluğu

Allah (CC) kimseyi bilgisiz etmesin! Öyle câhiller var ki:
Bunlar tahsilli olsa bile, dinî ve kültürel bilgisizlikleri ya da
aĢırılıkları nedeniyle, davranıĢ, düĢünce ve sözlerinin iyi ve çok yerinde
olduğunu zannediyorlar...
Ġnançsızlar ya da câhiller, meselâ cihadın da adam öldürmek olduğunu
söylüyorlar... Hayır, öyle değil!
Bu iĢler onların dediği gibi değildir! Onların bütün iĢleri görseldeki adamın
mantığından farksızdır, aslında…
DüĢünsenize, “Bir insanın öldürülmesi, bütün insanların öldürülmesi
gibidir” diyen Ġslâm‟ın Peygamberi hayâtında o kadar fazla sefere çıktığı
hâlde, hep anlaĢma yolunda gayret sarfetmiĢ, hiçbir zaman ilk saldıran
olmamıĢtır.
Peygamberliği süresi zarfında iki taraftan ölenlerin toplamı, dört yüz
civârındadır. SavaĢma kararı da ilâhî izinle olmuĢtur.
En Son EriĢim Târihi: 16.06.2013.
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O zaman cihat nedir? SavaĢmak anlamındaki cihat, memleketin müdaafa
edilmesinin adıdır.
Peygamberimiz(SAV)‟in târifine göre, Vatan Ve Milletin korunmasına iliĢkin
olan, böyle savaĢla korunmanın adı küçük cihattır.
Asıl büyük cihat, Ġslâm‟ın emir ve yasaklarına uyarak Ġslâm‟ı yaĢarken, kiĢi
tarafından yapılan nefisle mücâdelenin adıdır.

Akıl Ve Mantıkta da Ġkiyüzlülük Var mı?

Ġslâm
Dini, Ġncil‟in tahrif edilmesi üzerine, gönderilmiĢtir:
Hristiyanlıktaki tahrifatlardan birisi de, meselâ papazların tanrı sayısını 3‟e
çıkarmıĢ olmalarıdır…
Dev zekâlı Edison‟la, bir müddet yanında çalıĢan diğer dev zekâlı Tesla, fikir
ayrılığından birlikteliklerini kısa zamanda bitirmiĢler, ondan sonra
birbirlerinin en baĢ tenkitçileri olmuĢlardır. Bu zıtlaĢma, hayatları boyunca
birinin „beyaz‟ dediğine diğeri „kara‟ diyecek kadar ileri gitmiĢtir.
Böyle akıllı iki kiĢiyi bir arada tutmak mümkün olmazken, üç tâne tanrı hiç
fikir ayrılığına düĢmüyorlar mı?
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Gerçekte böyle üç tanrı olsa, Evren bir anda büyük bir savaĢ meydanına
dönmez mi? Ne dersiniz?
Hadi, onu bırak?
Tahrif olmuĢ Hristiyanlıkta papazlar, „Çocuklar günahkâr doğar‟ diyorlar…
Akıl ve mantık bunun neresinde?
Hadi, onu da bırak…
Ġslâm, “Temizlik îmanın yarısıdır” derken, Hristiyan papazları, „Yıkanmak
günahtır‟ diyorlar… Ġnönü Zihniyeti yukarıdaki görselde, Ġncil‟in ferahlık
verdiğinden bahsetmiĢ… Bu saçmalıklar, kimin canına ferahlık verecekmiĢ,
hadi söyle bakalım!
Papazların ellerinden gelse, insanları sömürmek için, akıl ve mantığa da
ikiyüzlülüğü bulaĢtırabilirlerdi ama zannediyorum ki, bunda muvaffak
olamamıĢlar…
GeçmiĢte bir kısım yöneticilerimiz Ġslâm‟ı yasaklayarak Hristiyanlığı öne
çıkarmaya çalıĢmıĢlar. Ama bugün bilimsel olarak incelediğimizde de,
Hristiyanlık inancında bir takım mantıksızlıkların olmasına karĢı, bütün
temel inanıĢların akıl ve mantığa yüz yüz uyduğunu gördüğümüz Ġslâm‟ın, 21.
Yüzyıl‟da insan tabiatına en uygun bir din olduğunu görüyoruz. ġimdi
Hristiyanlar ve bir takım sapıklarımız gibi, bu bilimsel gerçeği de
görmemzlikten mi geleceğiz, yâni?

ġimdi konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Öz Benlik Toplantısı
Öz‟ler:
Tasavvuf Eğitimi‟nin amacı,
mü‟minleri, olgunlaĢma sürecinde, ġerîat mertebesinden
kurtararak, Hakîkat mertebesine geçirmektir. Bu baĢarıldığı takdirde
Müslümanlar, Allah (CC)‟la, her an, iliĢkili olan, ruhlarının kontrolüne girerler ki,
bundan sonra böylece, iki cihân mutluluğuna, kolayca, kavuĢabilirler…
Öz Benlik Toplantısı‟nda Nefsin
istekleri doğrultusunda alınan kararlara ancak,
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olgun ya da fâsık bir kiĢ olsa bile, kuvvetli bir Ġslâmî îmâna sâhip
olan, Öz Benlik sâhibi kiĢiler engel olabilirler. Ġslâmî îmanın öyle bir gücü
vardır ki, bunun aktif olmasıyla, Allah‟ın (CC) yardımı da birleĢince, onun önünde
baĢka hiç bir güç, artık hiç, dayanamaz.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Hayır, doğrusu onların
iĢleyip kazandıkları (kötü) Ģeyler sebebiyle, kalplerinin
üzeri pas tutmuĢtur-Mutaffifîn Sûresi, âyet 4”
“Bir kimse, günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse,
o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah iĢlerse, o leke büyür ve kalbin
tamâmını kaplar, kalp, kapkara olur605.”
Tirmizî Hadîsi
Ġnsaf et, aĢk güzel bir iĢtir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi,
insan tabiatının kötü niyetli oluĢundandır. Sen, kendi Ģehvetine ve arzûlarına
aĢk adını takmıĢsın. Hâlbuki Ģehvetten kurtulup aĢka ulaĢabilmek için yol çok uzundur.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûm

GiriĢ
Ey kiĢi! Sık sık karĢılaĢtığın, her bir fikir, Ģey ya da olay karĢısında,
özbenliğinin baĢkanlığında, hiç eksik etmeksizin, sessiz-sedâsız, mutlaka,
yapmakta olduğun, Öz Benlik Toplantısı‟nın bilincine hiç varabildiğin anlar
oldu mu?
Oldu ya da olmadı, her neyse, biz anlatalım:
Kalbin kontrolünde olmayan, akılda hayır yoktur. ġeytan, büyük sözü
dinlememiĢ, nefsine, kibrine ve beniğine uymuĢtur.
ġeytan, bu baĢkaldırmasıyla, Allah‟ın (CC) değer verdiği ve kıymetli
kıldığı Âdem (AS)‟ı, küçük görmüĢ, âdetâ Allah‟a (CC), “Benim Âdem‟den
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
605
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.

Anonim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://demle.net/s/OSL1t/, En Son EriĢim Târihi:
01.02.2013

Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.ozludeyisler.com/oz-deyisler-sozlugu-y.html, En Son
EriĢim Târihi: 01.02.2013.
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kıymetli olduğum husûsunda Sen yanılıyorsun.” demek istemiĢ ama bu akıl
yürütmesinde, aslında kendi kötü huylarına yenik düĢmüĢtür. Allah‟ın (CC)
daha iyisini bileceğini ya düĢünememiĢtir ya da cibilliyeti îcâbı, nefsine zor
geldiği için, bunları düĢünmek istememiĢtir. Ya da kibrinden dolayı, Allah‟a
(CC) karĢı gelmenin faydasız olduğunun bilincine varamamıĢtır.
Mevlânâ (RhA©)‟in deyimiyle, insanda olan her özellik, Ģeytanda da
vardır, ancak aĢk hâriç… Basit ve alçak ruhlu çoğu insanlar, örneğin
hikmet606 kelimesinde olduğu gibi, aĢk gibi ilahî bir kavramı da, nefsin süflî
iĢleriyle karıĢtırıp, onun gerçek anlamını çarpıtıp yıpratmakta ve insanları
yanlıĢ yollara sürüklemektedirler. Sonuçta, öyle ya da böyle, aĢktan yoksun
olan Ģeytan, kendisinin, görünen mevcut seviyesinin üstünde olduğu
vurgusuyla, âdetâ Allah‟a (CC) kafa tutmuĢtur.
Bu sebepledir ki buradan, sırf akıl ve mantığa dayanarak, karar
vermenin, her zaman, isâbetli bir yol olmadığı sonucu çıkmaktadır. Hâlbuki
Ģeytanın, bu mantık yürütmesiyle, Allah‟ın (CC) mânevî Ģahsiyetini
düĢünerek, iĢin ucunun nereye varacağını, kibrini ayakları altına alıp,
düĢünmesi gerekiyordu. ġeytanın, kalbî ya da aĢkın merkezi olan, gönül
kontrolünden yoksun kalmıĢ bu kararı, Allah‟ı (CC) gücendirmiĢtir.
Onun için değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun birçok
yazılarında, “kalbin kontrolünde olmayan akıldan hayır gelmeyeceğine” dâir
önemli vurguları vardır. ġeytanın bu tür davranıĢı, nefsî bir davranıĢ
olmuĢtur. Yâni Ģeytan nefsinin esiri olmuĢtur.
Ġzzet Nedir?
Farklı telâkkîlere sâhip olan çoğu insanlar, izzeti farklı yorumlarlar /
yorumlamaktadırlar. Münâfıkların kibri izzet zannetmeleri gibi, bilgisizler de
izzeti, inatçılık gibi, aslında kötü görülen ve câhiliyet taassubundan sayılan,
gurur / kibir zannederler.

©

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji „Hikmet‟in Neresinde? ġimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresinde.doc, En Son
EriĢim Târihi: 18.03.2013.
606
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Asıl izzet, insanın kendi nefsinin hakîkatini tanıması ve onu, nefsî
menfaatler uğruna, hakârete mâruz bırakmayıp, mevcut kıymetini muhafaza
ederek, zedeletmemesidir.
Ġzzetin baĢka tanımları da yapılabilir. Meselâ izzetten, mağlûbiyete
mânî olan, hâl ve durum mânâsı da kast edilebilir. Kur‟an‟da izzetli olarak
övülen, mü‟minlerde, daha çok, bu mâna hâkimdir. Hâlis bir mü‟minde, fânî
Ģeylere karĢı, bir zâfiyet yoktur. Mü‟min Allah‟tan (CC) baĢkasına boyun
eğmez. Bu sebeple, bu izzete sâhip olanlarda, aslâ, zillet görülmez. Onların
alınları ak, baĢları diktir. Hz. Ali‟nin oğlu Hz. Hasan‟a, bir adamın, „Ġnsanlar
sende biraz kibir olduğunu zannediyorlar‟ demesi üzerine Hz. Hasan, Ģu
cevâbı vermiĢtir:
“O kibir değil, izzettir.”
Görülüyor ki, kibir ile izzet çok farklı olmasına rağmen, ilmi ve bilgisi
olmayanlar, bunları karıĢtırabiliyorlar. Bu karıĢtırmalardan kurtulmak için,
önce gerekli olan Ġslâmî ve Kültürel bir birikime sâhip olup bunların,
tanımları doğrultusunda, yaĢanması gerekiyor.
Ġslâm‟da Mânevî Dereceler-ġerîat Mertebesi (Derecesi)
Ġzzet güzel amellere,
kibir ise, Ģeytânî amellere kapı aralar.
Prof. Dr. Mustafa TEMIZ

Ġslâm‟ın yâni ġerîat‟ın emirlerini zorlanarak yapan, derece ya da
mertebe bakımından, ġerîat mertebesinde, yâni ġerîat düzeyindedir.
Bir kere izzet güzel amellere, kibir ise Ģeytânî amellere kapı aralar /
aralamaktadır.
Bir kimsenin davranıĢının izzet ya da gurur olup olmadığını
anlamanın en kolay yolu, o kiĢinin amellerine bakmaktır. Çünkü, iĢleri sâlih
ameller grubuna giren, bir insanın tavır ve hareketi, izzetinin bir
yansımasıdır. Bütün iĢleri Ģeytanın iĢleri olanların davranıĢlarında, izzetten
ziyâde, gurur hâkimdir. Yâni:
Ġyi amellerin insana kazandırdığı ağır baĢlılık ve güvene izzet;
Ģeytanın iĢlerini yapan kimsenin kazandığı benlik ve güvene, kibir diyebiliriz.
Demek oluyor ki iĢ dönüp dolaĢıp, iyi iĢ ve amellere dayanmaktadır.
Aslında hem davranıĢlar amelleri, hem de ameller davranıĢları
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etkilemektedirler. Bir insana düĢen, ilim öğrenerek irâde kuvvetini ve sabır
mekanizmasını kullanarak, kendini, iyi amellere zorlamaktır. Bunun da pek
kolay olmadığı açıktır. Ġnsanın hayâtındaki bu döneme, ġerîat dönemi denir.
Ġnsan bu dönemde, ġerîat mertebesindedir.
Allah‟ın (CC) emirleri, içinde bulunduğu, ġerîat döneminde, insanın
nefsine zor gelir. Bu yüzden insan bu dönemde, sırf aklının ve gönlünün
kılavuzluğunda, nefsinin isteklerine set çekerek, Allah‟ın (CC) emirlerini,
zorlanarak da olsa, yapmaya çalıĢır / çalıĢmalıdır!
Fakat çoğu insanda, aklın ve gönlün kılavuzluğu zayıf olduğu için,
nefis ağır basmakta ve Allah‟ın (CC) emirleri yerine getirilememektedir.
Tarikat Mertebesi (Derecesi)
Amellerini ihlâsla yapan bir Müslüman Tarikat Mertebesi‟ne ulaĢmıĢ
demektir.
BaĢlangıçta zor olan amel ve iĢler, zaman geçtikçe, artık zorlanma
olmadan, severek, isteyerek ve ihlâsla yapılmaya baĢlanır ki, ulaĢılan bu
döneme, Tarikat Dönemi, kazanılan dereceye Tarikat Mertebesi ya da Tarikat
Düzeyi; bu dönemde uygulanan eğitime ise Tasavvuf Eğitimi denir.
Daha doğrusu Tarikat, baĢlangıçta zor olan, amel ve iĢleri ihlâsla
yapmayı öğreten, bir terbiye usulü sunar. Bu usül sonunda, ibâdet bir meleke
hâline geldiği için, zorlanma ortadan kalkar. Bundan sonra vücuttaki gönül
üyelerinin saygınlıkları, daha doğrusu gönlün etkisi gittikçe artarken, Nefsin
üyeleri ya da nefsin etkisi, hep îtibar kaybederler.
Tarikat mertebesindeki bir kiĢinin Öz Benlik Makamı‟ndan, daha çok,
pozitif düĢünçe doğrultusunda kararlar çıkmaktadır.
Hakîkat Mertebesi (Derecesi)
Ġbâdetlerin daha çok zevk ve huzurla yapılmaya baĢlandığı mertebeye,
Hakîkat Mertebesi denir.
Biliyoruz ki, “Ġbâdet, Allah‟ın (CC) emrine uymak ve boyun
eğmektir.” Buna göre, Evren‟de canlı ve cansız ne varsa, Allah‟ın (CC)
emrine uyduğu için, ibâdet yapmaktadırlar. Bir meleke hâlinde, kolayca,
yapılabilen, ibâdetlerin zevk ve huzûru, bütün vücûdu sararak ihâta ederse,
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bu devreye de, Hakikat Devresi denmektedir. Bundan dolayı Ġslâm‟ı, ġerîat,
Tarikat ve Hakîkat olarak, târif edenlerin olduğunu da unutmamalıdır!
Hakîkat Mertebesi‟nde bulunan bir kimsenin nefsinin üyelerinin, yâni
nefsinin, hiçbir etkisi artık kalmamıĢtır. Gönül üyeleri, her tarafa hâkim olur /
olmuĢtur.
Bir insanda bir irâde gücü vardır. Ġnsanda organların icrâ
fonksiyonları, her zaman irâdenin emri altındadır. Bir kiĢideki irâde gücü
ise, kiĢiye hâkim olan ya nefsin ya da gönlün emri altına girer. Akıl da
böyledir. Yâni kiĢide gönlün hâkimiyeti varsa, akıl ve irâde de gönlün
emrindedir. Yok, eğer kiĢide nefsin hâkimiyeti varsa bu sefer, akıl ve irâde
nefsin hâkimiyetine geçmiĢ demektir.
Dolayısıyla akıl ve irâde, Hakikat Mertebesi‟nde, sanki hep gönlün
emri altındaymıĢ gibi çalıĢırlar.
Nefsin hâkim olduğu bir kiĢideki nefsin mertebesine, Nefsi Emmâre
denir607. Nefsi Emmâre dercesindeki bir insanın akıl ve irâdesi, nefsinin
Ģiddetine bağlı olan bir güçle, nefsin emrindedir.
Gönül Dünyâmız
Ġnsanda gönül Allah‟la (CC) iliĢki kurabilen tek merkezdir. Allah
(CC) ne diyor? Diyor ki, “Hiçbir Ģeye-yere sığmam yalnızca mü‟min
kulumun gönlüne sığarım” demiyor mu?
Mekânı kalbimizde olan ve ruhûmuzun tek iliĢkide bulunduğu,
gönlümüz, maddî varlığımızın dıĢında bulunan, inanmak, sevmek, îtikâdî ve
ahlâkî duygular gibi, ruhsal varlığımızın merkezidir. Îman, îmânsızlık,
nankörlük, münâfıklık, ahlâklılık, ahlâksızlık gibi, iyi ya da kötü olan, bu
gayrımaddî oluĢumlar, hep gayrımaddî dünyâmızda yuvalanmakta ve
paketlenmektedir.
Kalbin temizlenmesi için, maddî açıdan, oksijene ihtiyaç olduğu gibi,
gönlümüzün de mânevî temizliğe ihtiyâcı vardır. Ancak, materyalistler,
ateistler gibi, inançsızlar, yüreğin kan ile temizlenmesini yeterli bulmakta,
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mânevî değerlere hiç ihtiyaç duymamaktadırlar. Ama bu, gerçekte, doğru bir
değerlendirme değildir, eksiktir.
Çünkü gönül olumlu duygularla doldurulmadığı müddetçe, “Evren‟de
boĢ kalan yer doldurulur608.” kânunu gereğince, etkilenme ve / veyâ çevre
Ģartlarına göre, ya Ģahsî çıkar ve menfaat ya da ideoloji, olmadı, baĢka bir Ģey
veyâ bozuk düĢünce ve değerlerle dolmak zorundadır. Bu nedenle böyle bir
durumda, kötü fikir ve değerler lehine, gönlün dengesi bozulmakta, bu
dengesizlik, vücûdun maddî yapısına da zarar vermektedir609.
Mutaffifîn Sûresi‟nin 4. âyetinde, “Hayır, doğrusu onların iĢleyip
kazandıkları (kötü) Ģeyler sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuĢtur.”
deniyor.
“Ġmâm-ı Rabbânî, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yapmamak kalbin
bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. Îmanın
alâmeti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır610.” demektedir.
Bir hadîsi Ģerifte buyurulmutur ki, “Bir kimse, günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe
etmeyip tekrar günah iĢlerse, o leke büyür ve kalbin tamâmını kaplar, kalp,
kapkara olur611.”
Diğer bir hadîsi Ģerifte ise, “Günaha devam edenlerin zamanla kalbi
mühürlenir. O, artık sevap iĢleyemez olur612.” buyuruluyor.
Bir Tirmizî Hadîsi‟nde de, “Mü‟min, bir günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen terk edip tövbe
ve istiğfar ederse kalbi cilâlanır, eski parlaklığına kavuĢur. Böyle yapmaz da
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günah iĢlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve neticede
kalbini büsbütün kaplar.” deniyor.
Akıl ve Mantık
Mekânı beyinde olan akıl, Allah‟ın (CC) insanlar için, beyni
çalıĢtırarak, ruh ve kalbin cevheri içinde yarattığı, duyu organları ile bile
duyulamayan, Ģeyleri anlayabilme özelliğine sâhip olan, mânevî bir nûr ve
bir nîmettir.
Mantık, gerçeği (hakkı, hakîkati) ararken, vâsıta ile delil arasındaki
tutarlılığa âit zihnî iĢlemlere iliĢkin geçiĢlerdir. Mevcut ilmî birikimin
kalitesine bağlı olarak, bu geçiĢlerin hangilerinin doğru ve hangilerinin
yanlıĢ yola çıktığını görerek, analiz edip değerlendiren ve sonucu bir rapor
olarak sunan ya da sunacak olan, tek meleke, akıldır.
Mantığın (intikalin-geçiĢin) üç çeĢidinden, özellikle, bir tânesi, bütün
ilimlerin her birinin fiilî uygulamasının yapıldığı, bir karĢılaĢtırmadır. Bu
karĢılaĢtırma, tümden gelim olarak bilinen, çoğuldan tekile, bir cinsten bir
türe ya da bir türden bir ferde geçiĢ Ģeklindeki sürecin adıdır.
Diğer taraftan, duyu organlarıyla duyulan, bir eserden, onun
hissedilemeyen müessirine (sebebine ya da yapanına) geçiĢ, akıl ve mantık
sâyesinde, mümkün olabilmektedir.
Aklın gerçek sonuçlara varabilmesi, akıl sâhibinin mevcut ilmî birikim
çerçevsinde, beyninde canlanan, tasavvurları, düĢünceleri, arzûları seçip,
mantık kurallarına göre, eĢyâ ve hâdiseler arasındaki, müĢterek, noktaları
bulup, tespit ve tahlil etmesiyle olur / olmaktadır.
Bu bakımdan, görüyorsunuz, akıl, Allah‟ın (CC) yarattığı gerçekleri,
ilmî birikim potansiyeline bağlı olarak, mantık kurallarına göre (mantığın
aracılığyla), bulma vâsıtasıdır.
Fakat soruların doğru cevaplarının bulunması, öyle kolay olmadığı
için, hayatta hatâlardan pek kurtulamıyoruz.



. Tirmizî, Tefsîr, 83.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Akıl, Gönül, Nefis ve Ġrâde
Akıl, Öz Benlik bir bakıma aklın sâhibi olan, kiĢi tarafından
incelenmesi istenen, bir olayın iyi (hak) ve kötü (bâyıl) yönlerini, kiĢinin
sâhip olduğu, ilim ve bilim birkimi oranında, objektif olarak, analiz eder,
kiĢinin „öz benliğine‟ bir rapor olarak sunar. KiĢinin Öz Benliği, Karar
Kurulu‟nu toplar. Bu kurul, Gönül üyeleri ve Nefsin üyeleri‟nden oluĢur.
Kurulun baĢkanlığını, kiĢinin „Öz Benliği‟ yapar.
Kurulda akıl tarafından verilen rapor tartıĢılır. Gönül üyeleri genel
olarak, hem dünyâ ve hem de Âhiret menfaatlerini gözeterek, orta bir yol
izlenmesini isterler, akl-ı selîmi temsil ederler. Bu arada, „Öz Benliğin‟
sıhhatinin zarar görmemesini de isteyen, Gönül üyeleri, baĢka bir ifâdeyle,
bugünkü bilim diliyle, her zaman pozitif düĢünceyi savunurlar. Fakat nefsin
üyelerinde, meselâ sâhiplerinin sağlığı konusunda, gönül üyelerinde
görüldüğü gibi, böyle bir hassâsiyet yoktur. Örneğin bir kadeh rakı ya da
Ģarap fırsatı doğduğunda veyâhut da, diyelim ki domuz eti yenmesi söz konusu
olduğunda, nefsin ana amacı, hayattan azâmî ölçüde kâm almak olduğu için,
o anda bu da eğer sağlanıyorsa, o zaman, nefsin üyelerince, sağlık konusu hiç
hesâba bile katılmaz.
Net olarak söylemek gerekiyorsa, nefsin üyeleri, her zaman
dünyâlaĢmayı, gününü gün etmeyi, eğlenmeyi, zevkü sefâ yapmayı, hayattan
kâm almayı tercih ederler613. Daha açıkçası, bunların savunmaları, bilimsel
açıdan, daha çok, negatif düĢünce yönünde olur.
Tereddüt
Akıl tarafından sunulan rapor, Öz Benliğin baĢkanlığındaki kurulda,
enine boyuna tartıĢılır. Gönül ve efis üyelerinin, toplantılardaki her
tartıĢmada, kendi hesaplarında kullanmak istedikleri, geçmiĢte BeĢ Duyu
Organları‟ndan alınan, her türlü bilgi de Gönül ve Nefis dosyalarından
alınarak, masaya getirilip ortaya dökülür. Taraflar, bu bilgilerin, tarıĢılan
konuyla, ilgili kısımlarını da toplantıda, kendi tezleri doğrultusunda, elbette,
kullanırlar / kullanmaktadırlar. Tabiatıyla, toplantıda ayrıca taraflar, Öz
Benlik sâhibinin, o ana kadar, hayattan derlemiĢ olduğu, maddî ve mânevî ya
da ilmî ve bilimsel veyâhut da sosyal, târihî ve benzer konulardaki, eğitim ve
tahsil birikimlerinden de faydalanmaktadırlar. Kuruldaki fikir taraflarının
613
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ağırlıklarına bağlı olarak, tartıĢma, bâzen uzun, bâzen kısa sürer. Bâzen
kararın alınamadığı zamanlar da olur. Bu duruma Tereddüt denir /
denmektedir.
Tereddüt dıĢında kuruldan, çoğunlukla, ya pozif düĢünce
doğrultusunda olan ya da negatif düĢünce doğrultusunda olan, bir karar çıkar.
Yukarıda özetlendiği gibi, bu kararda, kiĢi tarafından geçmiĢte edinilmiĢ,
gönül ve / veyâ nefis dosyalarına konulmuĢ olan, bilgi, tecrübe ve / veyâ
çevre Ģartlarının da, etkileri, kaçınılmaz olarak, vardır.
Kararın Uygulanması
Kurulda, Pozitif (hak) ya da negatif (bâtıl) düĢünce doğtultusunda,
alınmıĢ olan son karar, Öz Benlik Makâmı‟na sunulur. Öz Benlik Makâmı bu
son karârı, uygulanmak üzere, Ġrâde Dâiresi‟ne havâle eder. Kararın bir
sûreti de Akıl BaĢkanlığı‟na gönderilir. Ġrâde Dâiresi, vücûdun organlarına
emir vererek, akıl ile iĢ birliği içinde, kararı uygular.
Sonuç
Masaya gelen, bu yeni konular, tabiatıyla, Öz Benlik sâhibinin,
yukarıda özetlenmiĢ bulunan, tüm eğitim ve tahsil birikim dosyalarıyla,
geçmiĢte BeĢ Duyu Organları tarafından, gönül veyâ nefse sunulmuĢ olan, her
türlü bilgi dosyalarının, geçmiĢte bu dosyalar hakkında, akıl baĢkanlığı‟nın
sunmuĢ olduğu, analiz raporlarının ıĢığı altında, görüĢülür. GörüĢülp
kararlaĢtırılamayan ve Tereddüt‟e kalan kararlar, Öz Benliği en çok rahatsız
eden durumlar arasındadır.
Öz Benlik BaĢkanlığı‟nda yapılan, Öz Benlik Toplantısı, asıl nefis
üyeleri ile gönül üyeleri‟nden oluĢur. Bu üyeler, akıl baĢkanlığı tarafından
sunulan raporları ya da Öz Benlik sâhibinin (kiĢinin) karĢılaĢmıĢ olduğu,
yeni fikir, Ģey ya da olayları görüĢür, karara bağlar.
Kuruldan çıkan her bir karar, Tereddüt dıĢında, bilimsel olarak, ya
Pozitif düĢünce doğrultusunda ya da negatif düĢünce doğrultusunda yâhut da
ya hak (gerçek) doğrultuda ya da bâtıl (gerçekdıĢı) doğrultuda; ġerîat
açısından ise, ya hak (doğru) doğrultuda ya da bâtıl (yanlıĢ) doğrultu olur.
Tahmin edileceği gibi, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ614 Batılılarda615 ya
da örneğin Ġslâm‟ı ve Kültürümüzü redd-i miras eden ve Batı hayâtı için,
614

Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,

595

yanıp tutuĢan, Ġnönü Zihniyeti‟ni616 tâkip eden, günümüzdeki her bir
dünyâlaĢmıĢ insanda, tabiatıyla, gönül ve ruh değerleriyle iliĢkileri tamâmen
kesik olduğu için, Öz Benliklerinin, yüzde yüz, nefislerinin kontrolüne geçmiĢ
olması dolayısıyla, ġerîat açısından, hak (doğru) doğrultuda hiç bir kararın
çıkmayacağı açıktır. Bu nedenle bu tür kiĢilerde, Gönül cephesi, tamâmen,
sükût etmiĢ olduğu için, kararlar, daha tartıĢmaya gerek kalmadan, nefislerin
istekleri doğrultusunda, hızla, alınır / alınmaktadır. Müslüman toplumlardaki
insanlarda ise, ġerîat döneminde, daha çok nefsin baskısıyla, Nefis
üyeleri‟nin borusu, daha çok, ötmektedir.
Benzer durum, nefsin sükût etmiĢ olduğu, mânevî yüksek derecelere
çıkmıĢ olan, Hakîkat dönemindeki mü‟minlerde de, tam tersi bir durum
vardır. Bunlarda kiĢinin Öz Benlikleri, hemem hemen yüzde yüze yakın
olarak, gönlün, dolayısıyla, rûhun kontrolüne geçmiĢ olduğu için, kiĢinin
nefsiyle iliĢkileri, tamâmen, kesik olduğundan dolayı, Öz Benlik
Toplantısı‟ndaki kararlar, tartıĢmalar uzamadan, kısa sürede gönlün istekleri
doğrultusunda, kolayca ve hızla alınabilmektedir.
Tasavvuf Eğitimi‟nin amacı mü‟minleri, olgunlaĢma sürecinde, ġerîat mertebesinden kurtararak, Hakîkat Mertebesi‟ne ve diğer mertebelere
geçirmektir. Bu baĢarıldığı takdirde Müslümanlar, Allah (CC)‟la her an
iliĢkili olan, ruhlarının kontrolüne girerler ki, bundan sonra böylece, iki cihân
mutluluğuna, kolayca, kavuĢmak mümkün olur.
Öz Benlik Toplantısı‟nda, nefsin istekleri doğrultusunda alınan, kararlara ancak, olur ya fâsık bir kiĢ olsa bile, kuvvetli bir Ġslâmî îmâna sâhip
olan, Öz Benlik sâhibi kiĢiler engel olabilirler. Ġslâmî îmanın öyle bir gücü
vardır ki, bunun aktif olmasıyla, Allah‟ın (CC) yardımıyla da birleĢince, onun
önünde baĢka hiç bir güç, artık hiç, dayanamaz.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ġslâm‟ı Yetersiz Görmek
Matematik Bilimini Yetersiz Görmek Gibidir
Öz‟ler:
Biz Müslümanlar
olarak inancımız odur ki, insanlığa
faydalı bilgi ürünleri çıkarabilmemiz için, akıllarımızın
kullanacağı bilgi malzemelesinin, Erken Rönesans Dönemi‟nde617 olduğu gibi,
Ġslâmî Bilgi, değer yargıları ve inanıĢları yanında, en az onlar kadar da, hattâ daha
fazla, maddî bilgiden (bilim ve teknolojiden) oluĢması gerekiyor.
Bu da gençlerimize
Tahsilleri boyunca, gerçek
bilgi ve değer yargılarının verilmesine
bağlıdır618,619,620,621.
Öyle ki, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmetimizi bozmadan, her türlü bilgiye sâhip olmak için,
“Ġlim Çin‟de de olsa gidip alınız!” hadîsini de uygulamaktan çekinmeye
hiç de gerek yoktur!
Sonuç olarak diyebiliriz ki Ġslâm‟ı yetersiz görmek,
en azından, Matematik bilimini yetersiz görmek gibidir.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
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Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%
20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%
20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 25.09.2013.
621
Temiz, M., Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.doc, En Son
EriĢim Târihi: 25.09.2013.
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Aklın ĠĢi
Ġnsana veyâ kiĢiye, ya nefis ya da ruh hâkimdir. Nefis ile ruh
cephesinde, insana hâkim olmak için, devamlı bir mücâdele vardır. KiĢinin
irâdesi, kiĢiye hâkim olan, nefis ya da rûhun elindedir. Ġnsanın aklı da, her
zaman irâdenin emrindedir.
Akıl, eldeki toptan bilgi birikimi ve tecrübesinin kalitesi ile orantılı
olarak, hayatta karĢılaĢılan, fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin olan, bilgi
malzemesini iĢler, yeni fikirler üretir. Sonunda elde edilen üretilmiĢ fikirlerin
kalitesi, kiĢinin bilgi birikiminden baĢka, iĢlediği malzemenin kalitesine de
bağlıdır. Bundan baĢka, akıl yine istenilen konularda, rapor hazırlayıp
bunu, Öz Benlik Toplantısı„na622 sunmakla da görevlidir.
Ġlmî Birikim
Aklın iĢleyeceği malzeme, kiĢinin bilgi ve tecrübe birikimi, değer
yargıları ve inanıĢlarıdır. Bunların hepsine birden, Ġlmî Birikim diyebiliriz623.
Ġlmî Birikimin Kalitesi
Ġlmî Birikimin kalitesi, gerek gerçek bilgi birikimi, gerekse gerçekdıĢı
bilgi birikimiyle veyâ kiĢiden kiĢiye göre değiĢen, gerçek ve gerçekdıĢı
bilginin, belli oranlardaki karıĢımıyla, ortaya çıkar.
Aklın kullanabileceği bilgi malzemesi dediğimiz Ġlmî Birikim içinde,
kiĢilerin inanç faktörleri de vardır.
Ω

. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
622
Temiz, M., Öz Benlik Toplantısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
623
Temiz, M., Gerçek Ve Ġlmî Birikim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20VE%20ĠLMÎ%20BĠRĠKĠM.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

598

KiĢilerin her birinin beyninde depolanmıĢ bu bilgi malzemelerinin, bu
malzeme doğrultusunda ortaya çıkan mevcut mantık kurallarının
kullanılarak, akıl tarafından iĢlenmesiyle, eldeki malzeme kalitesine uygun
olan bir kalitede üretilen, sonuçlar elde edilir.
Ġslâmî Mantık
Ġnancımıza göre en gerçek malzeme (en gerçek ilmî birikim), Ġslâmî
bilgi, değer yargıları ve inanıĢlarıdır624. Bu Ġslâmî bilgi, değer yargıları ve
inanıĢlarına bağlı olarak da, bir Ġslâmî Mantık oluĢur.
ĠĢlenmek üzere, bir Müslüman mü‟minin aklının önüne bir fikir, Ģey
ya da olaya iliĢkin olan, bir bilgi malzemesi sunulduğunda bu malzeme, akıl
sâhibinin Ġslâmî mantığına göre iĢlenerek, en gerçekçi ve kaliteli sonuçlar
ortaya çıkar / çıkmaktadır.
Günümüzdeki Müslümanların Kafa Yapıları Ve Bilgi Birikimleri
Günümüzde Ġslâmî bilgi ve değer yargıları ve inanıĢları mükemmel
olan, ne yazık ki çok az Müslüman bulunuyor. Üzülerek söylemek gerekirse,
çoğumuzun Ġlmî Birikimleri, defolu bulunuyor / bulunmaktadır.

624
En gerçek ilmî birikimin kaynağı Kur‟an‟dır. Dolayısıyla, en gerçek ilmî birikim, Ġslâmî bilgi, değer
yargıları ve inanıĢlarıdır. Berlin‟de Diyânet ĠĢleri Türk Ġslâm Birliği‟ne (DĠTĠB) bağlı Koca Sinan Câmii
kundaklandı. Kundaklanan câmide görenleri hayrete düĢüren bir olay yaĢandı:

Kundaklanan câmide görenleri hayrete düĢüren bir olay yaĢandı. Câmide bulunan bir Kuran-ı Kerîm, çıkan
yangında hiçbir zarar görmedi.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gorenler-sok-oldu-hersey-yandi-ama-434452.html
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Günümüzde çoğu Müslüman ülkeler, Türkiye‟nin 1930‟lu-1940‟lı
yıllardaki, Ġnönü‟nün ġeflik dönemini yaĢamaktadırlar. BaĢta ABD olmak
üzere, Batılıların emir ve tâlimatlarına sıkı sıkı bağlı olan, taĢereonlar
tarafından yönetilmekte, bu yüzden acınacak durumdadırlar. Dolayısıyla
bizim Eski Türkiyemiz‟de olduğu gibi, bu ülkelerin halkları câhil bırakılmıĢ
durumdadır. Böyle acınanacak bir durumdan Türkiye, daha henüz 10-15
yıldan beri, yeni kurtul bulunuyor625.
Bu yüzdendir ki, bugün Müslümanım diyenlerin çoğunun bilgi
birikimleri, değer yargıları ve inanıĢları, o kadar karıĢık bir hâl almıĢ
durumdadır ki, bu yüzden bunların akılları tarafından yaĢama iliĢkin, bir
fikir, Ģey ya da olayla ilgili bilgi malzemesinin iĢlenmesi sonunda, çok
kalitesiz sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır. Çünkü bu Müslümanların kafalarında
oluĢan, mantık kuralları da, yalnızca kafalarında bulunan, bu malzemelere
göre ortaya çıkan mantık kurallarıdır. Günümüzdeki çoğu Müslümanların
akılları, mevcut olan kalitesizleĢmiĢ, bu mantık kurallarına göre, ne yazık ki
böyle eksikli, çoğu kere gerçekdıĢı sonuçlara ulaĢılabilmektedir.

Böyle acınanacak bir durumdan, Türkiye henüz 10-15 yıldan beri, yeni kurtulmuĢ bulunuyor. Bu
durumu, Putin bile anlamıĢtır:
625

Putin
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Dolayısıyla, günümüz Müslümanlarının kalitesiz bilgi birikimine
sâhip olan kafalarında, ne kadar, gerçekere uygun sonuçlar çıkabiliyor, iĢte
her gün görüyoruz?
Zâten gerçeklere uygun sonuçların çıkmadığı, bugünkü Müslümanların acınacak durumlarından görülmüyor mu?
Yetersiz Matematik Hocaları
ġimdi, Müslümanların akıllarının kullandığı kalitesiz bilgi birikimleri
iĢlenen, yaĢama iliĢkin fikir, Ģey ya da olayların iĢlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan, kalitesiz sonuçlara varılmasının
sorumluluğunu, Ġslâmî gerçek bilgi, değer yargıları ve inanıĢlarına
bağlayanlara ne demeli?
Ne demek istiyorum?
Demek istediğim Ģudur?
Anlatıma bir örnekle açıklık kazandıralım:
Bir Matemtik Hocası, öğrencilerin karĢısında Matematiği anlatırken,
Matematiği iyi bilmediği için, hep yanlıĢ yanlıĢ anlatırken, çocukların
yanlıĢlıklara kurban gitmesinin kabahati, Matematik Bilimi‟nin bizzat
kendisine mi, yoksa Matemtik Bilimi‟ni zamânında iyi öğrenmeyen ve hoca
geçinen, kiĢiye mi kesilmelidir?
Aklı ve mantığı yerinde olan her insan, çocuklara yanlıĢ bilgi
verilmesinin birinci ve tek sorumlusu olarak, Matematik Bilimi‟ni zamânında
doğru-dürüst öğrenmemiĢ olan hocayı görecektir.
ġimdi, Ġnönü Zihniyetli olmayan, yâni sağlam akıl ve mantığa sâhip
olan bir kiĢi, Matematik Bilimi‟nin yerine Ġslâm‟ı, bilgisiz Matematik hocası
yerine de meselâ her bir yöneticiyi ya da Diyânet mensubu hocaları,
Halkımız‟ın yerine de öğrencileri koyarak, bu yorumu yeniden bir
düĢünsünler! O zaman kabahatin yâni eksikliğin, bir bakıma, Ġslâm‟da
olmadığını, Ġslâmı doğru-dürüst bilmeyenlerde olduğunu, bütün kötü
gidiĢlerin de, Ġslâm‟ı tam anlamıyla, bilmemekten ileri geldiğini açıkça
göreceklerdir.
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Eğer burada, iyi bir Matematik bilgisine sâhip olmayan, hoca, „bize
okulda böyle öğretildi‟ diye, kendini savunmaya kalkarsa, yine doğrudan
doğruya, hocayı mı suçlamak gerekiyor?
Bence burada, hocayı bilinçli olarak, eksik ve yanlıĢ yetiĢtiren
yöneticiler hesâba çekilmelidir! Bu yüzden, Memleketimiz‟nin, Eski
Türkiye‟deyken, geri kalmıĢlığının bütün sorumluluğunu, Ġslâm‟ı
yasaklayarak, Milletimizin bütün fertlerinin câhil kalmasının müsebbibi
olarak, Ġnönü Zihniyeti‟ne kesmemin sebebi iĢte yüzdendir.
Böyle bir câhillik, insanı bu gerçeklerin görülmesini de
engellemektedir. Her bir olumsuzlukla karĢılaĢan çoğu câhillerimiz,
karĢılaĢılan her bir baĢarısızlık karĢısında, Batılı Ġslâm düĢmanlarının ve de
onların taĢeronluklarını, bilinçli olarak üstlenmiĢ olan, Ġnönü
zihniyetlilerinin yönlendirmeleriyle de, tuzağa düĢerek, bütün yetersizliği,
sanki ĠslâmdaymıĢ gibi zannetmektedirler.
Bu haksızlığı yapanların ya samîmiyetlerinden ya da zekâlarından
Ģüphe etmek gerekmiyor mu, Ģimdi?
Maddî Bilim Alanı
Teknolojide ileri devletlerde, insanların ve araĢtırıcıların kafalarında,
daha çok, maddî bilgi birikimi ve buna iliĢkin mantık kuralları olduğu için,
onların akılları karĢılaĢtıkları maddî malzemeleri, kafalarındaki bu bilimsel
maddî bilgi birikimine göre oluĢan mantık kurallarına göre iĢleyerek sonuçta,
onlarda daha çok maddiyata ve bencilliğe iliĢkin bilgi ürünü elde
edilmektedir. Bu ürünler, onlar tarafından elde edilen, mânevî ürünlere göre,
elbette ki daha gerçekçidir.
Batılıların kafalarındaki eksikli malzemenin çoğu, gerçek dıĢıdır
Kafalarındaki en güvenilir bilgi bilimsel bilgilerdir. Kafalarındaki bilgi
malzemesi, mânevî bakımından, yok denecek kadar fakirdir. Ġçinde,
„Çocuklar günahkâr doğar.‟ gibi saçma bilgileri barındıran, böyle bir bilgi
malzemesine sâhip olan, aklın iĢlediği üründen hiç bir hayır gelir mi? EĢin
kıskanılmasını yok eden ve kısırlık meydana getiren domuz etinin
yenilmesinde mahzur görmeyen bir kültürden baĢka ne beklenir?
„EĢimi paylaĢmak istiyorum.‟ diye gazetelere ilâna çıkılmasına kadar
bozulan bir aklî bilgi malzemesine ve „Kızımla birlikte olmak, mantığa daha
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yakın, bunda ne var‟ diyecek kadar bozulmuĢ bir mantığa sâhip olan bir akıl,
hiç gerçek mânevî değerlere yaklaĢan aklî ürünler üretebilir mi?
Bütün bunlardan dolayı, Batılıların akılları, her ne kadar maddî bilgi
olan, bilim açısından biraz gerçekçi bilgi birikiminse sâhip olsa bile, bunun
mâneviyata hiç faydası yoktur. Ancak maddî bilgi, yâni bilim, onlar için,
daha çok kazanma ve kazandıça da dünyâlaĢma, dünyâlaĢtıkça da gittikçe
daha çok canavarlaĢma sağlamaktadır. Dolayısıyla onların bu bilimsel
birikimleri, insanları mutlu edebilecek, sonuçlar üretmekten yoksun
kalmaktadır. Bu yüzden Batı insanı, ahlâken çökmüĢ durumdadır, gerçek
huzurdan da yoksundurlar. Batılıları, çoğu kere dünyâlaĢmıĢ olarak, tasvir ve
târif ediĢim, iĢte bu sebeplerdendir.

Olgular-Gerçekler ĠliĢkisi

Bence bu oyları alan, onun Ġslâmî îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟e sadâkati
doğrultusunda çalıĢmasıydı… Bilirsiniz ya Ġslâm‟da, en kötü huy
tembelliktir!
Buradan çıkan ders nedir? Asıl onu bulmamız gerekiyor? Bir bilim adamı
olarak, benim görevim, bunun araĢtırılması ve duyurulmasıdır!
Dünyâ‟da iki değer ölçüsü vardır.
„En Yüce Gerçek‟ anlamındaki „Hak Teâlâ‟nın adından gelen „Hak‟
kavramını, Evreni ve âlemleri tasarlayıp dizayn eden Allah (CC), meĢrû ve
doğru ölçüler için seçmiĢtir.
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Tabiatıyla bu „Hak‟ kavramının, mantık açısından da anlaĢıldığı gibi, bir de
bilimsel olarak zıt kavramına ihtiyaç vardır. „Hak‟ kavramının zıddı olacak
olan kavram, Kültürümüz‟de bâtıl olarak ortaya çıkmıĢtır.
„Hak‟ kelimesinin anlamı, Halkımızın dilinde doğru demektir. Doğru
kelimesi, bilimsel alanda, daha çok gerçek olarak geçmektedir. Doğruluk,
doğru söylemek, dürüstlük, yalana sapmamak, ahlâklı olmak kavramları da,
hep bu Hak kavramı içindedir.
„Bâtıl‟ kelimesinin anlamı Halkımız‟ın dilinde yanlıĢ demektir. YanlıĢ
kelimesi, bilimsel alanda, daha çok gerçekdıĢı ya da geçersiz olarak
geçmektedir. Yalancılık, yalan söylemek, sahtekârlık, yalana dayalı algılarla
uğraĢmak, kısaca „ahlâksız olmak-ahlaksızlık‟ kavramları da hep bu bâtıl
kavramı içindedir.
Az çok akılları baĢlarında olanlar, sağlam davranıĢın doğru ve doğruluk
tarafında olduğunun bilincini taĢımaktadırlar. Bu doğruluk ya da hak
özelliği, “Her doğan çocuk Ġslâm tabiatı üzerine doğar” hadîsine uygun
olarak insanın yaratılıĢında hep vardır. Bu yüzdendir ki insan, bu gerçek
karakterli maya kalıntısından dolayı, gerçeğin doğruluk tarafında olduğunu
az çok hisseder.
Ama böyle olmasına rağmen, iĢin enteresan tarafı, menfaat ve ideoloji gibi
çeĢitli etkenlerin tesirinden dolayı, eğitilmemiĢ ve ahlâk noksanı olanların
hemen hemen çoğu, doğruluğu görmezlikten gelip, bâtıl kavramlardan olan
yalanbazlı algıları tercih etmekte, bunları doğru diye empoze etmeye
çalıĢmaktadırlar.
Ama doğruluk ya da hak özelliği, kiĢilerin yaratılıĢlarında bir parça baskın
olmasından dolayı, insanlar zamanla iĢin doğru tarafını gördüklerinde,
ahlâkî yapıları da sağlamsa, hemen doğruya daha kolay kanalize
olabilmektedirler…
Dolayısıyla zaman geçtikçe, Hak‟kın doğruluk özelliğinin yaygınlaĢması,
doğru tarafın gittikçe anlaĢılması nedeniyle, bâtılın yalancılık temelli
özelliğinin güç kaybetmesi, doğal olarak artma eğilimi taĢır. Atalarımız bu
durumu formülleĢtirerek, “GüneĢ balçıkla sıvanmaz” Ģeklinde sosyal bir
formül durumuna sokmuĢlardır.
Bu nedenledir ki, zamânın geçmesi, hak tarafının daha çok güç kazanması;
bâtıl tarafın daha çok güç kaybetmesi demektir.
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Doğal sonuç Ģudur ki, zaman geçtikçe gerçekler, hâkim duruma geçerler.
Bunu Allah (CC), “Hak gelince Bâtıl yok olur” âyetiyle zâten bir kânun
olarak bildirmiĢtir.
“(Ey Muhammed!) De ki: ‘Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya
mahkûmdur’-Ġsrâ Sûresi, Âyet 81”
Bence sen, sen ol da hak ya da doğruluktan ayrılma! Çünkü zamanla doğru
taraf güç kazanır / kazanmaktadır… Ġslâm‟da doğruluğun zirvesi,
peygamberlik makâmının hemen arkasından gelen Sıddıklık Makâmı‟dır. Bu
makam yalnızca Hz Ebu Bekir (RA)‟a nasip olmuĢtur.
Sonuç olarak, fikir, Ģey ya da olaylar yâni olguların her birinin kendi
gerçeklikleri ile uyuĢması, yâni üst üste çakıĢması gerekmektedir. Olgularla
onlara iliĢkin gerçeklerin üst üste çakıĢmaması, yalancılığın esâsını oluĢturur
/ oluĢturmaktadır.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ey Gâfil, Sen Kur‟an‟ı Ne Zannediyorsun!

Verilen bilgiye göre:
Almanya‟nın baĢkenti Berlin‟in Reinickendorf ilçesinde, yerel saatle 02.00
sıralarında Koca Sinan Câmii‟nde yangın çıktı. Câminin çay ocağı ve giriĢ
kısmında çıkan yangına itfâiye ekipleri müdâhale etti.
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.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gorenler-sok-oldu-hersey-yandi-ama-434452.html

Câmi yangın nedeniyle kullanılamaz hâle geldi. Câmide din görevlisi olarak
görev yapan Bayram Türk, çevredekilerin câmiye yanıcı madde atanları
tespit ettiğini, yüzü kapalı üç kiĢinin câmiye yanıcı madde atıp kaçtığını
söyledi.
Berlin polisi olayla ilgili soruĢturma baĢlattı. Çay ocağının giriĢ kapsındaki
camın kırık olmasından dolayı câmiye saldırı ihtimâli değerlendiriliyor…
ġok eden ayrıntı ise Ģuydu:
Kundaklanan câmide görenleri hayrete düĢüren bir olay yaĢandı. Câmide
bulunan bir Kur‟ân-ı Kerîm, çıkan yangında hiçbir zarar görmedi.
ââââââ
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gorenler-sok-oldu-hersey-yandi-ama434452.html

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ah! Kur‟an‟ın ne olduğunu bir bilseler!
Prof.Dr. Mustafa TEMĠZ
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Üç bin yıllık bir ceset düĢününüz. Fakat buna rağmen, vücûdu
bozulmamıĢ, etleri dökülmemiĢ, tüyleri kaybolmamıĢ…
Bu ceset Ģu anda, Ġngiltere‟de British Müzesi‟nde, teĢhir edilmekte,
gören gözleri dehĢete düĢüren, bir mûcizenin Ģâhidi olarak, gözlerimizin
önünde bulunmaktadır.
Öyle ki cesedin bütün organları tamdır. Hattâ baĢındaki sararmıĢ
saçları ile sakalları dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici
tarafı ise, mumyalanmamıĢ oluĢudur.
Bu ceset Mısır‟ın ünlü firavunlarından birisinin cesedidir. Filimlere
de konu olmuĢ, filimleri de çekilmiĢ olan Firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona
îman eden Benî Ġsrâil kabîlelerine çok eziyet etmeye baĢlamıĢtı.

Çürütülmeden günümüze ulaĢtırılan Firavun‟un üç bin yıllık cesedi.

Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır‟dan çıkıp
gitmelerine, Allah tarafından müsaade edilmiĢti.
Bunu duyan Firavun, çok kuvvetli bir ordu ile bunları tâkip etmeye
baĢlamıĢtı.
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Hz. Mûsâ (AS), Kızıl Deniz‟in kenârına kadar gelmiĢti. Önlerinde
düĢman gibi deniz, arkalarında deniz gibi düĢman vardı. ĠĢte bu dehĢetli
vaziyette iken Hz. Mûsâ (AS), Allah‟ın (CC) emriyle, asâsını denize vurmuĢ,
o anda bir mûcize olarak, deniz yarılmıĢ ve Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar,
deniz içinde açılan yoldan geçerek, selâmetle karĢı sâhile ulaĢmıĢlardı.
Firavun ve askerleri, Ġsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan
sularını dehĢetle görmüĢler fakat bir anlık tereddütten sonra, kin ve
düĢmanlıklarından dolayı onlar da, deniz içinde açılan, yola girerek tâkip
etmeye devam etmiĢlerdi.
Ancak Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar, karĢı sâhile geçtikten sonra,
denizin ayrılmıĢ olan suları, tekrar birleĢmeye baĢlamıĢ ve sonunda
Firavun‟la birlikte bütün ordusu sulara gömülerek yok olmuĢlardır.
Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mûcizenin
ispatı için baĢlı baĢına yeterli bir delildir. Çünkü ceset, Kızıl Deniz‟in
kenârında Cebelein mevkiinde, hâdisenin vukû bulduğu yerde bulunmuĢtur.
Onu kızgın kumların arasından çıkaran, Ġngiliz araĢtırma ekibi
tarafından açıklandığına göre, cesedin en az 3000 senelik olduğu, Hz. Mûsâ
(AS) devrinde yaĢadığı anlaĢılmıĢtır. Buraya kadar olan, hikâyeyi hemen
hemen herkes bilmektedir. Fakat dikkate Ģâyan olan nokta Ģudur:
Firavun‟un boğulacağı anda aklı baĢına gelip, Allah‟tan (CC) aman
dilemeye hazırlandığı, tam o sırada, Kur‟an‟da Yûnus Sûresi‟nin 90-92.
âyetlerinde Allah‟ın ona hitâben:
“ġimdi mi inandın! Daha önce baĢkaldırmıĢ ve bozgunculuk
etmiĢtin!” hitâbı Ģeklinde baĢlayan âyetini müteakip:
“Bugün senin boğulan cesedine kurtuluĢ vereceğim. Tâ ki, senden
sonra gelenlere ibret olasın! Ve Ģüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim
âyetlerimizden elbette gâfildirler.”
meâlindeki 92. âyetini ilk kez okuduğum zaman Ģahsen bendeniz, dehĢete
kapılır gibi olmuĢtum. Neden mi?
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Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düĢündüğünüzde aynı dehĢete,
muhakkak siz de kapılacaksınız!
“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara ibret olarak gösterilmesi için,
çürütülmeden 3000 yıl bekletilmesi, çok anlamlı ve ibretli değil midir?”
Âyette, “… Tâ ki, senden sonra gelenlere ibret olasın!” diyordu ya…
Bu durum, 3000 yıl sonra iĢte böylece, bizzat Ģahsıma, apaçık bir
Ģekilde, yâni bana ibret olmuĢtu! Burada özellikle beni etkileyen husus,
Allâhü Teâlân‟ın 3000 yıl önceki bu vaadinin (sözünün), ibret olarak, bana
gösterilmiĢ olmasıydı!
1144 yılında vefât eden din adamlarından ZemahĢerî, aynı âyete
bakınız ne kadar daha açık bir anlam vermektedir:
“… Seni deniz kenârında bir köĢeye atacağız… Cesedini tam,
noksansız ve bozulmamıĢ hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar
sonra geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız.”
ĠĢte bugün herkes bu cesedi Londra‟daki Müzede ibretle
seyretmektedir626.” Bu olay da, Kur‟an gerçekliklerinden bir örnektir. Burada
Ģu husûsun da hemen vurgulanmasında fayda vardır:
Dikkatlerden kaçmamıĢtır ki, yukarıda Firavun olayı ile ilgili
âyetlerde görüldüğü gibi, farklı kiĢiler, aynı bir âyete, bâzen daha dar, bâzen
de daha açık olarak, değiĢik tarzda, mâna ve yorumlar verebilmektedirler.
Fakat hiçbir zaman ana fikir değiĢmemektedir.
Anlamların daha dar ve bâzen de daha açık oluĢu, kiĢilerin ve ilim
adamlarının, Kur‟an‟ıninmesinden bu yana değiĢmeden duran, çok zengin,
Arapça sözlük ve dil bilimi (lexicography and linguistics) ve sözdizimi
(syntax) yapılarına, hâkimiyet, kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.
Bu demektir ki, gelecekte daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip
olacak olan ilim adamları, çağlarının bilimi geliĢtikçe, mânaca dipsiz bir
626

Temiz, M., Bilgi Toplumu, Sayfa 99-101, Sehâ NeĢriyat, 1991, Ġstanbul.
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kuyuya benzeyen, Kur‟an âyetlerinin daha nice mânalarla yüklü olduğunu
göreceklerdir.

“ĠĢkembeden” At-”Câhil Taraftan” Tut…

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Sâhi, Bunların Her Biri De Mi Atatürkçülük?
Öz‟ler:
Bay Albay, hattâ Atatürkçü geçinen
mâsum kiĢi ve arkadaĢlarım, gerçekdıĢı bu iĢkembevî yorumu,
Atatürkçülükle nasıl bağdaĢtırıyorlar, hâlâ orasını tam anlayamadım!
Bu kadar tahsilden sonra, bir de,
Müslüman ve Milliyetçi öğrencileri dıĢlayarak özellikle,
bölücükte ileri gitmiĢ, aĢırı öğrencilere burs vermekle daha çok sesini
duyurmuĢ olan, „Atatürkçü DüĢünce Derneği‟ne, bir ek bilgi için, kursa mı gitsem,
ne yapsam?
ĠĢin gerçeklik
Ģakası bir tarafa, bu yazıya
baĢlayalıdan beri, aklım durmadan, sessiz
ve derinden, „Bu da mı Atatürkçülük‟ diye, bir soru yağmuru
ile bana öyle bir saldırıyor ki, bundan gerçekten nasıl kurtulacağım, bilemiyorum?
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“ġüphesiz inkâr edip,
insanları Allah yolundan alıkoyanlar,
derin bir sapıklığa düĢmüĢlerdir.”
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Nîsâ Sûresi, âyet 167
“Allah‟ın âyetlerini yalanlayandan ve
(insanları) ondan alıkoyup çevirenden daha zâlim kimdir?
Âyetlerimizden alıkoyup çevirenlere, bu „engelleme ve çevirmelerinden‟ dolayı pek
çetin bir azapla karĢılık vereceğiz, En‟am Sûresi, âyet, 157”
“Onlar, Allah‟ın yolundan
men ederler ve onu eğriltmek isterler, Âhiret‟i
de inkâr ederlerdi, Âraf Sûresi, âyet 45”
“Onlar, o kimselerdir ki dünyâ hayâtını
Âhiret‟e tercih ederler, (insanları) Allah‟ın yolundan çevirirler
ve onun eğrilmesini isterler. ĠĢte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler.”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 3
“Ġnkâr eden ve (insanları)
Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri de
bozdukları için onlara azap üstüne azap artırdık.”
“Nahl Sûresi, âyet 88
“ġüphesiz ki, inkâr edip,
Allah yolundan saptıran, sonra da kâfir olarak
ölenlere gelince, Allah onları aslâ bağıĢlamayacaktır.”
Muhammed Sûresi, âyet 34
“De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. ġüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur”
Ġsrâ Sûresi, âyet 81”

GiriĢ
Face Book‟ta gezinirken, aĢağıda görüldüğü gibi, “Atatürk bugün
yaĢasaydı „bokunu‟ yerdim…” diyenden tutunuz da, „Bizim din kitabımız
Nutuk‟tur‟ diyen tuhaf mahlûklara varıncaya kadar, her tip insana çok sık
rastlamadım demek, mümkün değil…
“Ey, Samsun‟da karaya çıkan ilâh, merhaba…“ diyen, eski
kaĢarlılardan sonra, „bok‟ ile „kutsal kitap‟ yelpâzesi arsında sıkıĢıp kalan bir


. NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mavi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünya düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
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takım kimseler de, bu günlerde yeni türediler… Bunlar da, daha ileri,
çukursal derinliklere namzet olmak üzere, ne yazık ki…
Aslını sorarsanız, bilimsel açıdan birer aĢırılık olan, bunların hepsinin
yanlıĢ tutum ve davranıĢlarını bendeniz, geçmiĢte öğrencilerime Ģu
cümlelerle özetlemekteydim:
“Bunlar öyle bir zihniyet mensubudurlar ki Atatürk, Ģu anda canlanıp
gelse, eline aldığı sopayla bunları köĢe bucak kovalar… Bunlar da „sen bizim
kafamızdaki (Ģablon) Atatürk değilsin‟ deyip isyan ederler”…
Farabî‟nin dediği gibi, Evren‟de her bir fikir, söz, Ģey ya da olaya
iliĢkin, yalnız birer gerçek vardır da, aslında Ģimdi, onu vurgulamak
istiyorum… Eğer orta ölçülü627 ve akıllı bir kiĢiyseniz, Farabî‟nin bu
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir bü-yük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç dolu, gerildikçe gerilir. /
Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten
baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil i-çin / Devrimi
çiğneyecek ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir
Atatürk dirilir. / Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur… (Behçet Kemal
ÇAĞLAR)” YA DA CANKAYA: “Bir ebedi güneĢle / Burada doğdu Gazi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı
mazi. / Burada erdi Musa; /Buradan uçtu Ġsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, /
Ne mucize, ne füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ:
“Türk‟e Tanrının bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin
de /Sensiz bu millet öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsunda karaya çıkan ilâh,
merhaba / Merhaba ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey
Türklüğe alın yazısı yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar
/ Merhaba ey ezeli, feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı
/ Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden,
üflenen ruh, dediler / Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab'ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu
https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
627
Temiz, M., Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet), Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).docx YA DA
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fikrinden, siz de gerçeği hemen görebilirsiniz! Eğer aĢırı628 uçlardansanız, o
zaman, vay hayâtımızın hâline!
Ġnönü Zihniyeti Ve
Atatürkçülüğün Ġstismar Edilmesi
ĠĢte insanları câhil bırakır, ölçüsüzlüğe ve dengesizliğe mahkûm
ederseniz, olacak olanlar, böyle sonuçlar veriyor!
En sonunda, bakıyorsunuz, yüzlerce tip ve kaabiliyette veyâ
hârikülâdelikte (!) Atatürk çeĢitinin (!) ya da çeĢit çeĢit „islâmların‟ ortaya
çıkmıĢ olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki faraza, ilk kez bu tür Atatürk
çeĢitleriyle karĢılaĢan bir kimsenin kafası, pratik hayatta, ilk kez, bu
Atatürklerden (!) hangisiyle uyuĢabileceği sorusu karĢısında, ister istemez,
bocalamaya baĢlar, bâzı „islâmların‟ da CIA ajanı oluĢlarının karĢısındaki
bocalamalarda olduğu gibi… Zamanla, beyinlerde meydana gelen,
kararsızlıklarla boğuĢmaya baĢlamanın huzursuzlukları ise, insanların her
ânını böylece iĢgal eder, durur vesselam…

http://gayalo.net/dosyalar/
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20
ÖLÇÜ%20(SÜNNET).docx, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
628
Temiz, M., Sevme Ve Nefretin Ya Da Ġdeoloji Ve AĢırılığın Bilimsel Teorisi‟ne Örnekler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETĠN%20BĠLĠMSEL%20TEORĠSĠ‟NE%20ÖRNEKLER.doc
x, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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„Bok‟çu kızımız, iĢte bu…
https://www.google.com.tr/search?q=se%C3%A7il+b%C4%B1ld%C4%B1rc%C4%B1n,ya
%C5%9Fasayd%C4%B1+bokunu+yerdim,+resim&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2
ahUKEwjX5d7OmYfgAhUnh6YKHSFCDgQQ7Al6BAgAEA8&biw=1366&bih=650

Bir zamanlar, “Ġnsan Boku” Yeme Dönemini de mi
BaĢlatacaklar?629“ diye sormuĢtum ya!
ĠĢte Ģimdi „bok‟ düĢkünü olan bir de kızımız var… Ama kızımıza göre,
„bok‟ dediğin öyle lânetayn olmamalı, değil mi! Kızımız görüyorsunuz, her
hâlde „bok‟ meĢhur olmalı, meĢhur kokmalı (!)…‟ diye de, bir seçim yapmıĢ,
gâlibâ… Bu kızımız Ģimdilik bu iĢe, böyle bir sınırlama getirmiĢ…
Bu yolla meĢhur olan kızımız, basit bir sözle meĢhur olmak isteyenlere
de, “güzel mi desem, meĢhur mu desem, yoksa rezil mi desem”, nümûne bir
„bok‟çu örnek olmuĢ oluyor, iĢte böyece... Onlar böylece meĢhur olurlarken,
bize de bu tercihlerin fayda ve zararlarını duyurmak düĢüyor,
görüyorsunuz…

Temiz, M., “Ġnsan Boku” Yeme Dönemini De mi BaĢlatacaklar? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/“ĠNSAN%20BOKU”%20YEME%20DÖNEMĠNĠ%20DE%20MĠ%20BAġLATACAKLA
R.pdf, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
629
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https://www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=650&tbm=isch&sa=1&ei=NRpKXLgE83WsAGj5zQBg&q=gamze+akku%C5%9F%2C+bizim+i%C3%A7in+tek+kitap+NUTUK&oq=gamz
e+akku%C5%9F%2C+bizim+i%C3%A7in+tek+kitap+NUTUK&gs_l=img.3...8541.15418..
16475...0.0..0.265.1658.0j12j1......0....1..gws-wizimg.m5JmXRS8pdk#imgrc=v1qi364fo1YRzM:&spf=1548360302128

Tekrar etmek gerekir ki, iĢin gerçek ölçüsü iĢte böyle kaybolunca, onu
seven de sevmeyen de; bir baĢkasından korkan da, korkmayan da veyâ bir
baĢkasına hınç duyan da, duymayan da; ahlâklı görünen de görünmeyen de,
ortalıkta hep heykel gibi duruyor.
Ve de suçlusu da suçsuzu da; bir baĢkasından intikam almak isteyen
de istemeyen de; kısacası, iyi ya da kötü, herhangi bir fikirde kararlı görünen,
her bir kiĢi, bakıyorsunuz, ister istemez, „Atatürkçüyüm‟ demekle baĢköĢeyi
iĢgal ediyor… Bu tür kiĢiler, istedikleri yer ve pozisyonlarda birer tank gibi
karar kılabiliyorlar ve de Atatürkçülüğü her hususta, emin bir liman olarak
kullanabiliyorlar… Bütün bunların bir cümlelik sonucu Ģudur: Atatürk‟ün /
Atatürkçülüğün isismar edilmesi…
Oh, ne âlâ memleket!
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Lise‟de iken, Ġstanbul Üniversitesi‟ndeki Tübitak Burs sınavına
katılmak için, arkadaĢım Necmettin Uluhan‟la birlikte ilk kez Ġstanbul‟a
geliyorduk… Gebze‟den geçerken, yolun sağ tarafında caddeye 200-250
metre kadar bir mesâfede ve tarlanın ortasında, Atatürk büstleri ile dolu bir
arâzi parçası görmüĢtük… Daha sonraki yıllarda da Gebze‟den, o büstleri ve
mahallini artık hep seyrederek, geçiyorduk…
Sonradan öğrendiğime göre, o büstleri yapan kiĢi, Devlet‟in ya da bir
baĢkasının arâzisi üzerine o büst tesisini kurmuĢmuĢ da, iĢin odağında
Atatürk‟ün büstü olunca, Ġnönü Zihniyeti‟nin Ģerrinden korkulduğu için,
Devlet‟in resmî organları bile, bu adâletsizliğe son verme teĢebüsünde dahî
bulunamıyormuĢ… Yâni, sizin anlayacağınız, o kiĢi, Atatürk‟ü istismar
ederek, orayı uzun bir süre gasbetmiĢ…
Ama hemen hemen bütün istismarların büyüğünü-küçüğünü, Ġnönü
Zihniyeti mensuplarının yaptıklarına dikkat ediyor musunuz?
O Zihniyet, Ġnönü‟nün, Atatürk‟ün büstlerini gizli gizli kırdırtıp,
yerine kendi büstlerini dikmeye baĢladığını gören Menderes‟in, sırf bir
sadâkat gösterisi niyetiyle, Atatürk‟ü Koruma Kânunu teĢebbüsüne bile,
baĢlangıçta karĢı çıkmıĢtır.
O Zihniyet ki, Atatürk‟ü Koruma Kânunu‟nun çıkmasını
engelleyemeyen, Atatürk‟ü zehirleterek630 öldürttüğü de bu gün konuĢulan,
Ġnönü Ve Hempaları, oylamadan sonra Koruma Kânunu kesinleĢir
kesinleĢmez, bir anda „fır dönerek‟ bir numaralı Atatürkçü olmuĢlardır.
Bu davranıĢ, aslında, bilimsel olarak, Atatürkçülük değil, onu istismar
etmek niyetine bağlı olan, bir kurnazlık olmuĢtur, o günden bu bugüne...
Kurnazlıkların insanî olmadığını, bilmem, bilmeyen var mı, “Modern hayâtın
yegâne yoksun tarafı, kurnazlığın zekâ sayılmasıdır631“ sözünün söylenmiĢ
olmasına rağmen?

Yeni ġafak, Atatürk'ü böyle zehirlediler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yenisafak.com/gundem/ataturku-boyle-zehirlediler-2113739, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014.
631
Temiz, M., Gençlik Yılları, „Cüceler‟ ve ġimdi, Bilim ve Gerçek Bilgiler, GeçmiĢte Gözümde
Büyüttüğüm Bâzı Kimseler Meğer Ne Cüce ĠnsanlarmıĢ…,Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.doc YA DA
http://docplayer.biz.tr/4099073-Bilim-ve-gercek-bilgiler-gecmiste-gozumde-buyuttugum-bazi-kimseler-meger-necuce-insanlarmis.html, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
630
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Nitekim bu istismarın ilki, Menderes‟in ezanı eski orijinal hâline
dönüĢtürmesini ve târihî bir adım olan, Ġslâm‟ı normalleĢme sürecine
sokmasını içlerine sinderememeleri nedeniyle, Ġnönü Ve Hempaları‟nın,
Atatürk‟ü Koruma Kânunu‟nun gölgesine sığınarak, Menderes‟i, önce
Atatürk düĢmanlığıyla, sonra da, ölümle tehdit etmeleri Ģeklinde olmuĢ, bu iĢi
ilerletip kızıĢtırdıktan sonra ise, onu ipe kadar götürmüĢlerdir.
O Zihniyet mensupları, yukarıda verilen resimlerde de gördüğünüz
gibi, aynı doğrultudaki inançsızlık ve sapıklık sürümlerini (versiyonlarını)
gündeme getirerek, hâlâ da, asîl Milletimiz‟in inançlarıyla alay etmeye
devam ediyorlar…
Bu Zihniyet mensuplarının bugün Türkiye‟de diktatörlükten
bahsetmeleri, aslında demokrasi, insan hakları ve fikir özgürlüklerinden çok
memnun olduklarının, istedikleri gibi at koĢturmalarının birer belgesidir.
Bunlar, böyle yüzsüzce Ģikâyetlenmekle, aslında Halkımız‟ın aklıyla, tam
anlamıyla, alay632 etmektedirler633 . Hâlâ da tereddüdü olanlar varsa,
örneğin, kendisi ile aynı adı taĢıyanların isimlerini değiĢtirmelerini emreden,
Kuzey Kore Diktatörü Kim Jong-Un sergilediği diktatörlüğe, bir baksınlar,
gözümüzün önünde634 duruyor, iĢte… Diktatörlük nasıl oluyormuĢ, bir
görsünler!
Halkımızın diliyle, “Allah (CC) encâmını hayreyleye” diyelim!
Kısmî bir sonuca varmak için “ Neden, öyle oluyor?” sorusu ile
devam edebiliriz:
Bu zihniyetin büyük bir çoğunluğu, her Ģeyi biliyor görünmelerine
rağmen, istismarcılıktan, politikadan, entrikadan, kötü algı üretmekten,
bozmaktan, yıkmaktan, yalancılıkan, kinden, kibirden ve hasetten, hava
atmaktan, ahlâkî zâfiyetin her türlüsünde usta ve becerikli olmaktan635 baĢka
632
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.
633
Temiz, M., Halkımızı AĢağı, Câhil Görenler Ve Türkiye‟yi Tekrar Kukla Olarak Görmek Ġsteyenler,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZI%20AġAĞI,%20CÂHĠL%20GÖRENLER%20VE%20DIġ%20BASKILAR.
doc, En Son EriĢim Târihi:02.07.2014.
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mynettrend, Yok Daha Neler Kim Jong-Un! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://trend.mynet.com/yok-daha-neler-kim-jong-un-1035718, En Son EriĢim Târihi:02.07.2014.
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Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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hiçbir Ģey bilmiyorlar… Ġlericiyiz, çağdaĢız demelerine rağmen, en gerici, en
fikirsiz, en ahlâksız, en câhil, en tutarsız, sonuç olarak, en mayasız636,
olanlara örnekler, bunların içinden çıkmaktadır, ne yazık ki…
Görünen köy kılavuz ister mi? Bunları ezbere konuĢmuyoruz,
elbette… Hayâtı görererek, gözlemleyerek, yaĢayarak söylüyorum, bunları
bir bir… Bunların her biri, ele alınan, her bir bozuk davranıĢın, sanki
Ģarlatanı gibidir, maalesef! Ġçlerinde güvenirli, tutarlı olanlar, ne yazık ki,
çok az bulunuyor… Türkiyemiz‟in geleceği için, bunları söyleyip
insanlarımızı uyarmayı bir görev bildiğim için söylüyorum bunları… Aslında
bunların attıkları çamurları bendeniz, hergün gördüğüm hâlde, yine de
diktatör olmayan yöneticilere gıpta ediyorum!
Bunlara bir bulaĢan piĢman oluyor, bir de bulaĢmayan… Benim
baĢıma geldiği için söylüyorum, bunları… „Demek ki‟ diyorum, kendi
kendime, “Kaderimin bir sınavı da bu Zihniyet‟in yağ gibi bulaĢmasıyla
olacakmıĢ…” Ahlâkî zâfiyetleri, az kalsın, beni, bir münâsebetle, nerede ise
çiyneyip geçiyordu bile…
Böyle birisinin, aĢağıdaki imlâ hatâlı cümlesine, aman, iyi dikkat
ediniz. Bu:
“…biz öz türkçe konuĢuruz çünkü Atatürkçü bir cumhuriyet
kadınıyım637.” diyerek bence, boĢ bir de „hava‟ atmıĢtır. Bu hava atmasında,
bana karĢı da elbette ki, bir aĢağılama hissi de, yok değil…
“Ġnönü felsefeli bu kardeĢimiz, imlâ ve yazım hatâları ile dolu olan
yazısında, bir taraftan, “allah kul hakkıyla gelme diyor” diyerek beni bir
taraftan, korkutmaya çalıĢıyor; diğer taraftan da “iktidardaki hırsızlarla…”
sözleriyle de, idârecilere çamur atmaktan da çekinmiyor.”
Bu Zihniyet mi Ģimdi, Türkiye‟yi idâre etmeye kalkıyor? Soruyorum,
sizlere!
636
Temiz, M., Süt Veyâ Maya, Gerisi Hava Ġle Cıva…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÜT%20VEYÂ%20MAYA,%20GERĠSĠ%20HAVA%20ĠLE%20CIVA..docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Temiz, M., Böyle Atatürkçü mü Olur? Bu Ne Biçim Atatürkçülük, Böyle?, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx, En Son EriĢim Târihi: 05.12.2014,
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Görüyorsunuz ya, Türkçe‟nin ve Cumhûriyet‟in dahî büyük harflerle
yazılacağından bile habersiz ama attığı havalar o biçim, iĢte… Allâhü
Teâlâ‟dan duâm o ki, beni bir kere daha, böyle bilgisiz, câhil ve haddini
bilmeyenlerle karĢılaĢtırmasın! O gün iĢi tatlıya bağlayana kadar, neler
çekmiĢtim, neler?
KaĢ yapmaya çalıĢan, doktorların yanlarına üĢüĢmüĢ, binlerce
Ģarlatanı, artık gerçek anlamıyla, ayırdetme kaabiliyeti ortada kalmıyor,
böylece! Toplumun ahlâkî düzeni, bu gibi zümreyle, bir kere yerinden böyle
kayınca, palto düğmesinin yanlıĢ iliklenmesi gibi, her Ģeyin düzeni iĢte böyle
allakbullak oluyor, görüyorsunuz! Bir de bakıyorsunuz ki, binlerce göz kör
olmuĢ! Hani, ne oldu? Doktorlarımız, yalnızca, „kaĢ yapmaya çalıĢıyorlardı?
Bizim de çekecek çilemiz olmalı ki, Allâhü Teâlâ çoğu kere, bu tipleri
musallat ederek, bizleri de sabırla deneyip sınava tabîtutmaktadır…
“Dünyâ‟da rahatlık yoktur” diyorlar ya, iĢte bu nedenle… Ne kadar
istemesen de oluyor iĢte, alın yazısı diyorlar… Öyle ki en sonuncusu, o
kadar büyük bir sabır gerektiyordu ki, umuyorum, sabretmeyi becermiĢimdir
de, ĠnĢallah, o dereceleri hak etmiĢimdir:
Ne oldu, biliyor musunuz?
2016‟nın 18-22 Mart aralığında Face Book‟ta sayfamdaki Zaman
Tüneli‟me girip, hiç bir haklılık sebebi göstermeden, bana, iki gün, üst üste,
hakâret etmesin mi, adamın biri? „Adamın biri‟ dediysem, çok da baĢkası
değil ki bu… Ama Atatürkçü geçindiğini biliyordum, o kadar…
Face Book‟ta güyâ arkadaĢ… O anda, 200‟ü aĢkın arkadaĢ arasında,
tanıklarımın sayısı, çatlasa 20 civârındaydı, o kadar… Ama tahmînim belki
de yüzde doksan, aynı Lise mezunuyuz… Korkarım ki, öyle gibi… Bu
yüzden, Lise‟min de adını kirlettiği için, ayrıca, beni ek bir üzüntü basacak
diye, korkmuyorum da değilim, Ģu anda!
Çünkü baĢlangıçta, prensip olarak, bir sınırlama ve seçme gibi, bir
kısıtlama koymadığım, Face Book‟ta, Ģimdiye kadar, yurt içinden, yurt
dıĢından olsun, “kim beni arkadaĢlığa kabul et” dediyse, insanlığa ve fikre
önem vermem nedeniyle, prensibim gereği olarak, hiç reddettiğim kimse de
olmamıĢtır; tabiatıyla Ģimdi, bilimsel yönden, bu arkadaĢ müsveddesi hâriç…
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Adamın, hiçbir neden belirtmeksizin, Zaman Tüneli‟me girerek,
yaptıkları karĢısında birinci gün, ilkin, ciddîye almadım ama aklımdan da
çıkmadı… O sırada, biraz internetim bozuktu, biraz da sıhhatim…
Ġkinci gün internet düzeldi, ah bir de baktım, aynı yerde, benzer
hakâreti bir kere daha yapıvermesin mi?
Halkımızın, böyle anlarda, böyle bir olayın tam bu noktasında, “Vay
sütü bozuk vay!” ya da “Bu adam, tam kaĢınıyor! dediğini biliyorum… Fakat
ben yine bir Ģey demedim…
Ama adam, adamına rastlamamıĢ ki…
Çünkü benim, öyle zorbalık ya da kötülük tarafında, hiç bezim yok ki,
onun kaĢıntılarını alacak tarzda; üstelik kötü sözleri direk olarak söyleyerek,
ağzımı bozacak bir yapım da olmadığı gibi638… Bizim gibi, inançlı
insanların ellerinden, ancak olsa olsa, Yüce Makam‟a bir dilekçe yazmak
gelebilir, o kadar…
Ama ben, hayıfsınmaktan, hayret etmekten baĢka, hiçbir Ģey
yapmadım / yapamadım, tabiatıyla; Tekvir Sûresi‟nin 29. âyeti gereğince, her
Ģeyin, Allah‟ın (CC) dilemesi ile olduğunu bildiğim için639… Ama, canım
sıkılmadı desem, o da yalan olur, tabiatıyla!
Bilimsel olarak da bilinmektedir ki, haksız yere söylenmiĢ, her çirkin
sözün yuvası, son konaklama yeri, kayıtsızĢartsız, sâhibinin nefsidir… Bu
zatın hakaretine iliĢkin detayı geçmiĢ kısımlarda anlatmıĢ olduğum için
biliyorsunuz. Onun için daha fazla söze gerek yok…
Süt ya da mayanın bozukluğunu siz, hiç önemzemiyor musunuz?
Bence „insanlığın‟ temel DNA‟sı burada gizli! Eskilerin asâlet dedikeri Ģey,
„cibilliyet‟ de denilen, iĢte bu süt ya da maya! Bunu teyit eden, bir baĢka
örnek daha verebilirim, size:
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
639
Tekvir Sûres, âyet 29: “Âlemlerin Rab‟bi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”
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Adı Ali olan, bir kiĢinin, Allah‟a (CC) ve Peygamberimiz (SAV)‟e ne
büyük hakâretler savurduğunu, iĢte aĢağıdaki resimde gördüğünüzde, ne
kadar ĢaĢıracaksınız, Ģimdi!
Emekli Albay‟ın ĠĢkembevî Yorumu
Face Book‟ta rastladım… Emekli Albayımız (!), aĢağıdaki resimde
aynen Ģöyle demiĢ:
“Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi ve o köylüler gitti AKP‟yi
seçti. Kemal PaĢa böyle ileri görüĢlü büyük bir insandı.”
ġimdi inanınız, bu yorumu okur okumaz, “Yağcılığa bak, yağcılığa!”
demeden içimi rahatlatamadım!
Öyle de oldu, zâten... Korunma ihtiyâcı hissettiğin her yerde, örneğin
olur ya seni sıkıĢtırdılar, top oynarken bile, hemen onun adını
zikredebilirsiniz (!), görüyor musunuz?

ĠĢte görünüz! Bu bir Atatürk istismarcılığının on ikiden isâbet edeni…

Burada “Kemal PaĢa böyle ileri görüĢlü büyük bir insandı.”
demesinin gerekçesini hiç merak etmiyor musunuz?
Ben ettim, buldum… Ġsterseniz arz edeyim:
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Adam‟ın kendisi öylediği “Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi ve o
köylüler gitti AKP‟yi seçti.” cümlesinin, gerçekte, doğru olmadığını çok iyi
biliyordu. Bu cümleden kendine bir zarar gelebilirdi. ĠĢte ikinci cümlesi, bu
tahmin edilen, bu zararın paratöneri olarak söylenmiĢ, bir tedbir cümlesidir,
kendi kafasınca… Bunun Türkçesi ise, Atatürk‟ün bal gibi istismar
edilmesidir, o kadar…
Gördünüz mü, ölçü ve ölçülere göre sorumluluk kavramları kalkınca,
dilin kemiği yok ya, kalp, gönül yerinden sökülüp; mânevî sorumlulukla
birlikte, yalnızca dil ucuna yerleĢtirilince, bu tür iĢler çok kolay oluyor,
artık...
Öyle ki, bir cümle veyâ bir paragraf içine; hem yanlıĢ, hem yanıltma,
hem yağcılık, hem istismar ve hem de bunların tüm sonucu olarak, Milletin
hiçe sayılması ve / veyâ onunla ve aklıyla alay etmek, hiç utanmadan,
sıkılmadan, iĢte böyle, kolayca mümkün olabiliyor!
Yalnızca, bu kadar da değil, dikkat ediniz! Asıl bir de, târihî bir
Ģahsiyetin ününü, kendi yalanı için, hem bir destek ve hem de bir koruyucu
kalkan olarak kullanılması da var…
Ġyi ki, gerçeği söyledim de, Ģimdi, „Oh be!‟ deyip, biraz rahatlar gibi
oldum, doğrusu…
“Bu ne rezillik, yâhu!” da diyesi geliyor, insanın, ister istemez, hele
hele, böyle albayımsı durumlarda, öfkelenen çokları gibi…
Öfkelenen böylelerinin:
“Yarab‟bi Ģu aklıma mukayyet ol!” deyip haykırdıklarına da çok Ģâhit
oldum, bendeniz, Ģimdiye kadar…
ġimdi konunun tepkisel boyutundan iĢin biraz daha bilimsel analizine
gelelim:
Albayımızın (!) böyle bir düĢüncesi, bana hiç de inandırıcı gelmediği
gibi, çok tutarsız ve gülünç de geldi, ne yazık ki… Bunun ardından, geçmiĢte
de olsa, bu tiplerin Ordumuz‟da bulunmasından dolayıda da, çok üzüldüm,
doğrusu…
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Ama hele hele son yıllarda daha sık görüp Ģâhit olduğumuz, çok
kaliteli askerlerimizin olduğunu da düĢünerek, duyduğum huzurla, kendimi
biraz avutmuĢ oldum /oluyorum, Ģimdi… Hâlâ da aynı avunmayla geçinmeye
çalıĢıyorum, bereket versin ki…
Dikkat ediyor musunuz?
Ġnönü Zihniyeti tarafından640, sırf, Milletimiz‟in yüzde ellisi
civârındaki Mü‟min ve Müslüman bir bölümüne karĢı, sunî olarak meydana
getirilen duruma bak sen! ÇeĢitli asılsızlıklarla, sürekli canlı tutulmaya
çalıĢılan, kin ve nefretlere bir destek daha sağlamak için, târihî gerçeklere
uymasa bile, nasıl iĢkemeden iftirâlar üretilebiliyor, hâlâ da?
ġükürler olsun ki, bugünkü iletiĢim devrinde, bu ve benzerlerinin
doğruluktan ayrılıp, yalancılığa saptıkları, kolayca ortaya dökülebiliyor,
artık?
Ve de bu nedenle, Elhamdülillah ki, doğruluklardan, gerçekliklerden
uzak olan, bu iĢkembevî fikir ve fitnelerin, bir müddet sonra, gerçeklerin
hâkimiyetiyle, hep de kendi kalelerine birer gol olarak, geri döndüğünü de
görüyoruz… Çokları gibi, ben de, Yeni Türkiye, artık Eski Türkiye gibi değil
derken, bunları kast ediyorum…
Ama ne yazık ki günümüzdeki Ġnönü Zihniyeti, her fırsatta 1930‟lu1940‟lı yıllarda yaĢadıklarının heyecânını bir türlü sâkinleĢtirip de, Ģu içinde
bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da bulundukları Ģuuruna henüz varmıĢ değiller…
Varsalardı, bu da Millet ve Memleketimiz için mutlaka bir Ģans olabilirdi,
Ģüphesiz… Ama, ne yazık ki, Türkiyemiz‟in Ģansı bu kadarmıĢ, iĢte; bu
Zihniyetin Vatan‟ın bölünmesine uğraĢanları, oylarıyla desteklemeleri
nedeniyle…
Kafa KarıĢıklığı Ġle Yüzyüze…
Tâ Ortaöğretim‟den beri, akıllarımızın ya da hâtıra veyâ bilgilerimizin
en sağlamlarından birisi olarak, „Köylü Milletin efendisir‟ sözü
duvarlarımızın, hattâ, TBMM duvarının bile, bir süsü durumundaydı…
Emekli Albayımızın bu açıklamasını okuduğum âna kadar, bu söz ile
âdetâ gurur da duyuyorduk; söz sâhibinin de târihî bir Ģahsiyet olmasından
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
23.03.2016, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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dolayı; her ne kadar, sözü söyleyen Târihî KiĢi, bu sözün ilhâmını
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bir toplulukta söylemiĢ olduğu, “Bu
cemaatin efendisi bu cemaate hizmet edendir.” sözünden almıĢ olsa bile641…
Bence Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in sözünden alınmıĢ olması
da çok normal! Bizler de hep birbirimizden ilham alarak, fazîlet alanında
yükselmek istemiyor muyuz? Bu da Ġslâm‟ın teĢvikleri arasında olan bir
husustur, “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” sözünde olduğu gibi…
Kafamızı allakbullak eden konu da bu değil, zâten!
Mesele daha baĢka:
Emekli Albayımızın (!) titrine ve bilgisine duyulan, sadâkate de değer
verdiğimiz için, bu adamda ortaya çıkan, bu tezatla, “Köylü Milletin
efendisidir!‟ sözü bu hâliyle, duvarlara asılmadaki târihî anlamını tamâmen
yitirmiyor mu, Ģimdi?
Ya da, Albayımıza (!) inanmadığımızda, Türkiyemiz‟in bugün idârî
sorumluluğunda bulunan, bir siyâsî partisi hakkında yapılan, yıkıcı
dedikodulara sunî olarak, bir kin ilâvesi daha sağlamak için, bir iĢkembe
ürünü gibi görünen, “Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi” sözü de, Kemal
PaĢanın bir yalancı olduğunu îmâ etmiyor mu?
Daha doğrusu Albayımız‟ın (!), “Mustafa Kemal köylüleri hiç
sevmezdi642“ sözü tam anlamıyla, Atatürk‟e karĢı bir iftirâ olmuyor mu, yâni?
Bu Albay (!) Milleti aptal yerine mi koyuyor, ne yapıyor?
Ha, ne dersiniz?
ġimdi duvarlardaki, „Köylü Milletin efendisir-Mustafa Kemal‟
yazısına iliĢkin, levhaların her görüldüğünde veyâ bu levhalarla her
karĢılaĢıldığında, insanların dudakları kıpırdayamayabilir belki ama…Aması
Ģu:
Akıllar soruyu, derinden, derinden soru soru üstüne, durmadan
sorarak, böyle bir çeliĢki, tutarsızlık ya da ikilem içinde kıvranıp duracak, en
azından, mantıklar karıĢacak demektir…

Kasapoğlu, A., Atatürk'ün Kur'an Kültürü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kitapyurdu.com/kitap/ataturkun-kuran-kulturu/84535.html, En Son EriĢim Târihi: 25.03.2016.
642
https://twitter.com/albay_hayri/status/706951583670673408
641
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ġimdi bu, insanlar için, birer iĢkence olmuyor mu, yâni? Daha
doğrusu bu albayımızın (!), Türk Halkının yüzde 50 desteğini almıĢ olan
önemli bir siyâsî partisine, ufacık bir kin ilâvesi olmuyor mu
YaklaĢık bir asırdan beri duvarlarda asılı bulunan böyle bir levhanın
temsil ettiği târihî gerçeğin, basit ve sunî bir kin uğruna, birden bire geçirdiği
sarsıntının ardından gelinen bu noktaya bak sen, bir kere!
Üstelik bu, albayımızın (!) ufacık bir kin ilâvesi aĢkı için, aynı
zamanda Atatürkçü geçinenlerin akıllarıyla da, samîmiyetleri ile de, bir dalga
geçme havasını taĢımıyor da değil, değil mi?
Öyle ya!
Ya da, Halkımız‟ın akıllarını hiçe sayarak, bu tür ikiyüzlülerin ve /
veyâ ikiyüzlülüklerin her fırsatı doğduğunda, zaman zaman, böyle evlek gibi
ortaya çıkmasıyla, “son yüz yıllık Târihimiz meğer ne yalanlara, tezatlara,
samîmiyetsizliklere, ne tahrifatlara gebe bırakılmıĢ, diyerekten…” hâliyle
hakkı-hakîkati bulma uğruna açıktan açığa, konuĢulmayacağını /
konuĢulamayacağını Ģimdiden, kim bilebilir veyâ kestirebilir?
Insanî ve vicdânî açıdan düĢünüldüğünde, buradaki hak ve hakîkat
veyâ gerçek olan husus, bir iĢkembevî ürün cinsinden, zikredilmiĢ bulunan,
“Mustafa Kemal köylüleri hiç sevmezdi” sözünün, doğru olmadığı yönünde
geliĢeceği / geliĢmesidir, Ģüphesiz!
ġimdiden îtibâren, bütün ikiyüzlü ve /veyâ ikiyüzlülüklere karĢı yeterli
tepki gösterilmediği takdirde, konjoktörün de uygun olması nedeniyle hâl ve
durum öyle gösteriyor ki, muhtemelen, gelecek günlerde, artık daha gür
çatırtıların, tezatların, samîmiyetsizliklerin, daha hızlı bir Ģekilde, her tarafa
yayılacağına Ģâhit olacağız, gâlibâ!
ġimdiden söylüyorum ki, yukarıda bahsedildiği gibi, „hemen fır
dönüp‟ birden Atatürk‟çü kesilerek Menderes‟i asan Ġnönü Zihniyeti bugün
aynı metodu, bugünkü iktidara da uygulama gayreti içindedir. Ġnönü
Zihniyeti bunu o zaman, yalnızca ABD‟nin gücünü ithal ederek, bu iĢi
kolayca baĢarmıĢtı. Bunu bugün ABD yapabilseydi, bu iĢi 15 Temmuz
KalkıĢması‟nı organize ederek, çoktan yapacaktı, ama Halkımız‟ın hâinlerin
farkına varmasıyla, artık yapamıyor…
Hâl böyle olunca, Ģimdi Ġnönü Zihniyeti, bütün emperyalistlerin
desteğinden baĢka, terör örgütlerinin desteklerini de almak için, onlarla
berâber çalıĢmaya, açıktan açığa, baĢlamıĢ bulunmaktadır.
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Ġnönü Zihniyeti‟nin bu seferki teĢebbüsü konusunda, “kedinin doymuĢ
olduğunu, artık eskisi gibi hep mama yemeyeceğini tahmin ediyorum”.
Yukarıda bahsedilen emekli albayımızın (!) da, eski camlar bardak
olduğu için, hava alacağı da açıkça görülmüyor değil, artık…
Çünkü, sansasyon meydana getirmek veyâ belli bir konuda yanlıĢ bir
algı oluĢturmak ya da bir yerlere iftirâ yapabilmek için, gerçeklik kavramını
bir tarafa bırakıp da, bu emekli albayımız (!) tarafından verilen, resimdeki
bilgiye güvenecek olursak, “Köylü Milletin efendisidir!” diyen ve bâzıları
tarafından, „hâĢâ!‟, bir yarıtanrı gibi algılanan, Kemal PaĢa‟nın ileri
görüĢlülüğü de Ģimdilere kadar süremediği algısının hâkim olacağı
nedeniyle, emekli albayımız (!) vâsıtasyla, esaslı bir yara almıĢ oluyor ki,
onun en sevmediğinin köylüler olduğu, böylece, kafalara kazınmak istenmiĢ
bulunuyor… ġimdi, “Hadi, ayıkla pirincin taĢını, ayıklayabiliyorsan!” diyesi
geliyor, insanın…


. NÖBETÇĠ MĠLLET: “Yaradan* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateĢ diye
kanımızdaki / Sesin ıĢık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / BeĢ on mermere, bir avuç toprağa sığan / Sınırsız mavi
umman hey! / […] Ġrkilmez Ata çocuğu irkilmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının
burçları: / BakıĢlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / Ġsterse hayat zehrolsun / Ġsterse
refah kahrolsun / Ġsterse kurĢun düĢsün yanımıza, belimize / Ġsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekmek
geçmesin elimize / Halel gelmez bizim ateĢimize; / Dünya düĢse peĢimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden
geçeriz, ne senin eserinden… (Behçet Kemal ÇAĞLAR * Burada ġair‟in Yaradan‟ı MKA)” YA DA YENĠ
MĠLLETVEKĠLLERĠNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kıvanç dolu, gerildikçe gerilir. /
Bilin ki Atatürk‟ün kurduğu Ankara‟ya / Atatürk‟ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekten
baĢ eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / Ģer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için / Devrimi çiğneyecek
ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk‟te bir kere bir Atatürk dirilir. /
Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur… (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA
DA CANKAYA: “Bir ebedi güneĢle / Burada doğdu Gazi, / Yaprak yığını gibi / Burada yandı mazi. / Burada erdi
Musa; /Buradan uçtu Ġsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mucize, ne
füsun; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter! (Kemalettin Kamu).” ATATÜRK MEVLĠDĠ: “Türk‟e Tanrının
bahĢettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu millet
öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eĢsiz sabah merhaba / Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba / Merhaba
ey yükselen güneĢ / Anafarta‟dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı
yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, Ġzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar / Merhaba ey ezeli,
feyizli eĢsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaĢı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz baĢı / Doğuran bu gün,
bir gün: doğuracak muttasıl / Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / Ġlk çamurdan beden, üflenen ruh, dediler /
Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcu-vatan-sairlerinden-siirler/, En Son EriĢim Târihi:
01.11.2013.
“Taptığımız ne varsa hepsi ondan Ģeklaldı”
http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#.VP23u-mKDDc
Ne mucize Ne efsun
Ne örümcek ne yosun
Çankaya yeter bize
Kabe Arab'ın olsun...
Kemalet‟tin Kamu, https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488
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Milletin bir umûdu hâline gelmiĢ, insanlarımızın yarısına yakını
tarafından desteklenen, „Adâlet Ve Kalkınma Partisi‟ adlı siyâsi bir oluĢuma
karĢı, ortama „cimicicik‟ ilâve bir kin ve nefret daha ekleyebilir miyim
derken, Ģimdi, baltanın ağzının sert bir taĢa, geliĢigüzel bir Ģekilde, nasıl
vurulmuĢ olduğuyla karĢı karĢıya bulunmuyor muyuz,?
Bana göre, baltanın ağzında artık hayır kalmamıĢtır! Hem de bu kötü
niyetli hamleyle, taĢa öyle bir vuruĢ olmuĢtur ki, Ģimdi, taĢtan sıçrayan
kıvılcımların kafalarda depreĢtirdiği, uyarımların sonucunun, ne zaman
nerelere kadar, dalga dalga uzanacağını kestirebilmek de, muhtemelen, çok
zor olabilir!
Gördünüz mü Ģimdi, ahlâksızlığın bir çeĢit sonucu olan, aĢırılığın ya
da ölçüsüzlüğün, ne sonuçlar doğurduğunu ya da doğurabileceğini?
Muhalefet partilerinden birinde bir bayan milletvekili; „örneğin
falanca kadın diyelim, Atatürk‟ün resmini duvardan indirdi-indirmedi‟
derken-merken, önceleri bu herkese Ģakacık gibi gelirken, bu „bumerang
belâsı‟, büyümüĢtü, büyümüĢtü, büyümüĢtü de; kadıncağız, öyle bir anda
öyle bir Ģekilde çarpılmıĢtı ki, kısa bir süre içinde, kadıncağızın âdetâ feleği
ĢaĢmıĢtı, hatırlarsınız… Soluğu nasıl parti dıĢında aldığına / aldırıldığına,
ondan baĢka, bizler de hayret etmedik mi!
Yalan mı, hadi inkâr ediniz, bakalım? Öyle de, ama gerçelerin
inkârını da, bir çeĢit modaya çevirdiler, biliyorsunuz. Aslında orası da ayrı
bir dert kaynağı!
Albay‟a da nasîhat edilir mi, bilemem?
Kültürümüz‟e göre düĢündüğüm için, “Bin biliyorsan, bir bilmeze
danıĢ!” demiĢler bizde… Onun için, bir Ģeyler söylemek aklıma geldi de…
Ama haddimi aĢtıysam, affola, Albayım (!)
Sizler, bizlerden çok farklısınız, Albayım (!) Vatan ve Milleti
kurtarıcı ilk namzetlerdensiniz de (!), kafalarınız da ona göre çalıĢır (!)
herhâlde… Biz ne biliriz, neler biliriz, vatandaĢ olarak, sizin yanınızda, size
göre? GeçmiĢte bizlere öğretilen hep böyleydi de, bizler böyle düĢünüyoruz,
kâri (!)…
Yüreğimiz yufka iĢte bizlerin, birlik ve berâberliğin önemini bilen,
biriyiz o kadar ve de Vatan ve Milletini sevenler olarak! Bu uğurda içimde
karmaĢık bir acıma hissi doğmadı desem yalan olur iĢte; bu sunî kin ve
nefretin karanlık dalgalarının zararlarını bilen, bir bilim adamı olarak…
Çünkü bizlerin sizin gibi, Vatan ve Milletini „tiye‟ almak, kin, nefret,
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dağıtmak ve acımamak husûsunda, bir yetkimiz ve dayanağımız (delilimiz)
yok…
Daha da vahîmi olarak, belki yakında da olabilir bilemeyiz ama,
ayıklanacak çok daha karıĢık pirinç çuvalları ile karĢılaĢacağımızı
düĢündükçe, endiĢelenmiyor da değilim, Ģahsen?
Neden mi?
VermiĢ olduğunuz mesajlardan anlaĢıldığı kadarıyla, geçmiĢte birçok
temeller, gerçekdıĢılıklar üzerine, atılmıĢ olmalı ki, içinde bulunduğumuz
zaman da, muhtemelen, gerçeklerin ortaya çıkması için ayrılmıĢ demek,
Yüce Adâlet Düzeni‟nin Kurucusu tarafından!
Elime Geçen Yeni Deliller
Bizde, en doğru bilgilerin askerlerde olduğu inancı çokça hâkimdir,
eskiden beri… Eğer Ģimdi de öyleyse, bu resimdeki bilgi, daha çok Ģeyler
söylüyor gibi, o zaman:
Açıklamalarınıza bakılırsa, geçmiĢte herkes, kendi kurnazlığını
gerçek olarak iĢlemiĢ, örmüĢ, sonunda bir çorap ortaya çıkmıĢ, değil mi?
Ama bu açıklamalara bakılırsa, çorabın örülüĢünde hiç sağlamlık yok
gibi… Öyleyse, örülen çorabın bir ilmeği kopunca, çorap söküğü oradan
ilerleyecek, demektir bu…
Adâlet Ve Kalkınma Partisi‟ adlı siyâsi oluĢumu karalamak veyâ
îtibarsızlaĢtırmak için (Ben partici değilim haa, dikkat), söylemiĢ olduğunuz,
bir yalan ve / veyâ yalan kurnazlığı, baĢka yalan ve / veyâ yalan
kurnazlıklarının sökülüp ortaya dökülmesini de ateĢlemiĢ olmuyor mu,
böylece? Çünkü, genel olarak, bilimsel bir gerçek diğer gerçekleri; bir yalan
da diğer yalanları tetikler de, onun için, bana hatırlatmak düĢüyor…
Bütün bunlardan çıkan sonuç Ģudur bence, tabiatıyla:
Sen, sen ol da, ne kadar önemli bir kiĢi olsan bile; bâtıl‟dan yâni
yanlıĢtan,
yalancılıktan,
kurnazlıktan,
gerçekdıĢılıktan
ve
de
istikâmetsizlikten kaç da; Hak‟tan yâni Allah‟tan, haktan yâni doğruluktan,
dürüstlükten, gerçeklerden ayrılma, istikâmetini güzel seç!
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Yüz sene de geçse, “hak643 gelince”, iĢte böylece, “bâtil zâil olur644“
âyeti tecellî ederek bâtıl denen, bu gerçekdıĢılıklar çorap söküğü gibi,
sökülüp, çözülmeye baĢlar, yok olmaya mahkûmdur çünkü, görüyorsunuz!
Millete De Hakâret Ha!
Sizin hakkınızda, Ģimdi oluĢan, kanatime gelince:
Bendeniz, Ģu bir önceki bir-iki paragrafı yazarken, Face Bok‟ta elime
yeni geçen, aĢağıda ġekil I ve ġekil II‟deki, beyanlarınızı birer delîl kabul
ederek, sizin güvenilir karakterde olamayacağınıza kanaat getirdim… Ve de,
ne yazık ki, sizin Peygamber Ocağı diye bilinen, bu kutsal mahalde bulunup
geçinmenizden de çok büyük rahatsızlık duydum, sizi o kutsal yere
yakıĢtıramadığımdan dolayı! Yalan yok!

ġekil I645

ġekil II646

Temiz, M., Facebook Notlarından: Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlarından%20Ġdeoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Gerçek.doc, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
644
Ġsrâ Sûresi, âyet 81: “De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. ġüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”
645
Ayrıca Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://twitter.com/albay_hayri/status/712341811587629057, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2016.
646
Ayrıca Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://twitter.com/albay_hayri/status/710547432250208256, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2016.
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ġekil I‟deki delilden elde edilen, bilginin özetini atalarımız,
“Allah‟tan korkmayan kuldan da utanmaz” Ģeklinde ifâdesini bulan, bir
sosyal formülle, çok önceden bulup yayımlamıĢlar… Biz bilim adamları hep
gerçeklik ararız, böyle iĢte!
Hele hele ġekil II‟deki delîl, eğer doğruysa-ki sayfanıza da baktım
doğru- o zaman ne yapsam yapayım, sizi tasvir edebileceğim kelimeyi bile
pek bulacağımı zannetmiyorum; çünkü, burada Milletimiz‟in yarıdan çoğuna
öyle bir hakâret etmiĢsiniz ki! Ağzım açık kaldı, ancak, „hayret‟ diyebildim,
o kadar! Benim yerime Ģimdi bir baĢkası olsaydı, söylecek küfürlere hâlâ
engel olamazdım, doğrusu! Hangi söz aklıma gelebilir ki, bu hayret içinde?
Ġnönü Zihniyeti tarafından647, sunî olarak meydana getirilen, çeĢitli
asılsızlıklarla sürekli canlı tutulmaya çalıĢılan, ortamdaki bu kin ve nefrete
cimicicik bir destek daha sağlamak için, koskoca bir târihi Ģahsiyeti siz
kolayca harcayabiliyorsanız, Allah‟tan (CC) korkmayıp, kuldan da utanmıyor
ve aynı zamanda Milletimiz‟e de, ağızlara alınamayacak kadar, çok çirkin
sözlerle hakâreti revâ görüyorsanız, ben size hiç bir hususta aslâ güvenemem!
Ġnanınız, bir bilim adamı da olsam, asîl Milletimiz‟e, böyle bir
hakâreti yapan, bir kimseyi tam anlamıyla tasvir etmeyi de beceremedim,
açıkçası… Çok teĢebbülerim olmadı, değil… Ama nâfile!
Çünkü sizleri sözlerle, bir Ģeylere benzetmekle, kısacası illâ bir
Ģeylerle, tasvir etmek ne mümkün! Çünkü, benzeriniz hiç olmadığı gibi, sizi
tasvir edecek kelime (ler) de lügatlara henüz girmiĢ değil… Sizler, yeni
türediğinize göre, belki, sizleri tasvir etmek için de, gelecekte bilim
adamlarının, benzer çalıĢmalara girmeleri muhtemeldir…
Çünkü, diğer taraftan gördüm ki, her benzettiğimde, her defâsında,
her benzettiğim her bir hayvanın, Ģeyin ya da nesnenin, sizinle
mukayesesinden dolayı, haksızca daha çok hakârete mâruz bırakıldıklarına
Ģâhit oldum... Bu demektir ki sizin gibileri, canlı bir varlığa benzeterek,
tasvir etmek, bilimsel olarak da mümkün görünmüyor…

Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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Allah‟tan (CC) korkmayan, kuldan utanmayan ve aynı zamanda, asîl
Milletimiz‟e, ağza alınmayacak derecede çok çirkin bir Ģekilde, hakâret eden
birisi için, diliyorum ki, savcılarımız hareket etsinler!
Siz Yerçekimi‟ne Ne dersiniz?
Gittikçe düĢündükçe size Ģimdi ünlemli de olsa, „Albayım‟ demeye
bile dilim varmıyor, açıkçası... Çünkü bu kadar fâsık birisi için, bunu
söylemeyi içim istemiyor, doğrusu! Sizin gibilere, bir dereceye kadar,
söylenecek sözü, yine atalarımız formüle etmiĢler. Ama sizi tam da anlatmasa
bile, sizin gibi örneği az bulunanları tasvir etmek için, “Tohumluk” diyerek,
tasvirde azıcık yaklaĢmıĢ olabilir, belki de…
Evet onu soracaktım:
ġu aĢağıdaki âyetlerin Türkçe anlamlarını anlayabiliyor musunuz?
Ġnceleyiniz ama korkmayınız! Onlar, en güzel denilen, sözlerdendir, çünkü...
Nezâket nedir? Nâzik sözlerden de anlıyor musunuz, bilmiyorum?
Fakat, hemem ortalığı boĢ bulup dalmayınız, haaa, lütfen!
Her Ģeyden önce tembihimi etmeliyim ki, en yüce saygının bu
âyetlere gösterilmesi gerekiyor, Allâhü Teâlâ‟nın sözleri olması nedeniyle,
elbette!
“Onlar, o kimselerdir ki dünyâ hayâtını Âhiret‟e tercih ederler,
(insanları) Allah‟ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. ĠĢte
bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler, Ġbrâhim Sûresi, âyet 3”
“Ġnkâr eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri
de bozdukları için, onlara azap üstüne azap artırdık, Nahl Sûresi, âyet 88”
“ġüphesiz ki, inkâr edip, Allah yolundan saptıran, sonra da kâfir
olarak ölenlere gelince, Allah onları aslâ bağıĢlamayacaktır, Muhammed
Sûresi, âyet 34”
“Allah‟ın âyetlerini yalanlayandan ve (insanları) onlardan alıkoyupçevirenden daha zâlim kimdir? Âyetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu
„engelleme ve çevirmelerinden‟ dolayı pek çetin bir azapla karĢılık vereceğiz,
En‟am Sûresi, âyet, 157”
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Hemen hatırlatayım, tabiatıyla:
Bu âyetleri, “… bir kiĢiyi duâ ederken gördüm, onun da ağzını yüzünü
kırdım” diye yapmıĢ olduğunuz, alıkoyup-çevirmeyi yâni engellemeyi
iftiharla belirtmeniz üzerine, buraya koymuĢ bulunuyorum…
BaĢka Ne Hüner(ler)in Var?
Yoksa, ben inanmadığım için, bu âyetlerin ne dedikleri, umurumda
bile değil mi, diyorsunuz?
Diyebilirsiniz, elbette! Sizden ve sizin gibilerden beklenir…
Ama bence, hünerlerinizin sonuna yaklaĢıyorsunuz. En sonuncuları,
iĢte Ģu sırada görüldüğü gibi, bu hünerlerinizle övünme günleriniz! Bugün
yarın onlar da bitti, bitecek!
Çünkü Ģu anda Allâhü Teâlâ, ileride hak ve bâtıl alanlarındaki
amellerinizden sınava tabîtutulacağınızdan dolayı, seçiminizin bizzat
kendiniz tarafından yapılması için, Ģimdilik, ölüm sarhoĢluğu baĢlayana
kadar, özgür irâdenizi tamâmen sizin elinize vermiĢ bulunuyor…
Yukarıda, “Diyebilirsiniz, elbette!” dememin sebebi, iĢte bu özgür
irâdeniz nedeniyleydi…
Bütün bunlardan dolayı:
Olur ya, namazı ve duâyı yasaklayan bir kimse, belli mi olur bu:
“Ben Ġslâm‟a ve ibâdetlere inanmıyorum ki, zâten inançsızım. O
yüzden benim bir korkum yok, bunu inananlar düĢünsün!” de diyebilir, bu
tipler! Diyebilirler elbette, çünkü akıl doğru dürüst çalıĢtırılmıyor ya!
Derler, derler, bu tipler! „ġaĢkınlık, azgınlık yapmak‟ baĢka nasıl
olabilir ki?
Onlar için bu zor değil, aynı zamanda… Bu serbestlik, büyük
olasılıkla mümkün... Çünkü, namazı ve duâyı yasaklayan, bir insan, neden
çekinecektir ki…
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Eğer öyleyseee, hah!
ĠĢte, burada yanıldınız, Bay Ģey! Ġnansanız daaa, inamasanız da,
gerçeklerin uygulanıĢından kurtulamazsınız / kurtulamayacaksınız!
Bu sözdeki gerçeklik aynen, Yerçekimi‟nin gerçekliği gibidir, yâni...
Siz ona inanmasanız dahî, Yerçekimi, her hâlükârda yerçekimidir,
sizin böyle bir sözünüzle, sizin isteğinize göre, yanardönerlik yapmaz /
yapamaz! Eğer Yerçekimi ise o, gerektiğinde, fonksiyonel gerçekliğini yerine
getirmek zorundadır!
Sonuç îtibârıyla iĢte, Ġslâm‟a inanmayan bir kimsenin, „inanmıyorum,
zâten inançsızım‟ sözü aynen, “Ben Yerçekimi‟ne inanmıyorum” demesi
gibidir.
Daha açıkçası, “Ben yerçekimine inanmıyorum” diyen bir kimsenin
bu inançsızlığı, benzer olarak, o kiĢinin uçaktan atladığı zaman, yere
çakılmayacağı anlamına gelmez, değil mi? Burasını anlayabildiniz mi, Bay
Ģey? Püf noktası burası da, bunu vurgulamak için soruyorum, yanlıĢ
anlaĢılmasın!
Bir kere daha soruyorum:
Böyle bir kimse inansın veyâ inanmasın, uçaktan atladığında, o
kimsenin, her hâlükârda yere çakılarak, tuzlabuz olacağından hiç Ģüphe
edilir mi? Ha, ne dersiniz?
Bunu denemenin en kolay yolu da, elbette uygulamasıdır, eğer bilime
olsun, inanıyorsanız:
Sizin gibi, inkârcı bir kiĢi, eğer hayli Ģüphe içinde ise, o zaman vakit
varken gider, Boğaz Köprüsü‟nden veyâ uçaktan, paraĢütsüz bir atlama
yaparak, yerçekiminin fonksiyonel gerçekliğini bizzat görüp, vakit henüz son
bulmadan (ölüm gelip çatmadan), iyi bir deneyim sâhibi de olabilir,
tabiatıyla…
Her Ģey zamânında olur, değil mi?
Ha, az kalsın unutuyordum!
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Bay Ģey!
Atatürkçü geçinen, mâsum kiĢiler (!) ve günümüzdeki hızlı Atatürkçü
arkadaĢlarımız, uyduruk bu iĢkembevî yorumunuzu, Atatürkçülükle nasıl
bağdaĢtırıyorlar? Hâlâ orasını tam anlayamadım! Hiç bir Ģeyden
çekinmeden, uluorta ortaya attığınıza göre, yoksa burada, bizlerin henüz
vâkıf olamadığımız, sırf sizin ve sizin gibilerin bir sır olarak bildiğiniz, daha
baĢka, yanardöner, havalar mı var, yoksa?
Olur ya, bendenize, tereyağı gibi bulaĢan, yukarıda bahsettiğim,
câhil, bilgisiz ama havalardan yanına yaklaĢılamayan bayanın:
“…biz öz türkçe konuĢuruz çünkü Atatürkçü bir cumhuriyet
kadınıyım.” diyerek „hava‟ atıĢından hâlâ ürktüğüm gibi, sizlerde de böyle
tılsımların olmaması belki düĢünülemez de, her taraftan konuĢabildiğinize
bakılırsa…
Bu kadar tahsilden sonra, bir de, Müslüman ve Milliyetçi öğrencileri
dıĢlayarak, özellikle, bölücükte ileri gitmiĢ, aĢırı öğrencilere burs vermekle
daha çok sesini duyurmuĢ olan, „Atatürkçü DüĢünce Derneği‟ne, bir ek bilgi
için, kursa mı gitsem, na a a p sam?
ġaka Bir Yana!
ĠĢin gerçeklik Ģakası bir tarafa, bu yazıya baĢlayalıdan beri, Ģu
kafamdaki aklım, durmadan sessiz ve derinden, „Bu da mı Atatürkçülük‟ diye
bir soru yağmuruyla, bana öyle bir saldırıyor ki, bundan gerçekten nasıl
kurtulacağım, bilemiyorum?
Kafamda, Ġlkokul, Ortaokul ve Lise‟de hocalarımdan derlediğim, bir
Atatürkçülük kavramı vardı… Onu da Ģimdi târumâr etmiĢ oldunuz…
ġu anda dahî her duâmda adını zikretmeden geçemediğim,
Ġlkokul‟daki sınıf hocamız Âfet Hanım, çok Ģık, oldukça da, dekolte
giyiniyordu648. Kuvvetli bir Atatürk hayrânıydı. On Kasım‟larda dersi keser,
ağlama oturumları yapardı. Fakat o günlerin Atatürkçülerinde, günümüzde
gördüğümüz, Ġslâm KarĢıtığı649 gibi bir ayrımcılık, hiç ama hiç yoktu. Meselâ
648
Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
649
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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Kur‟an‟ın söz konusu olduğu bir gün, hocamız Âfet Hanım, “Ben Kur‟an
bilmem…” bana dönerek “ama Mustafa Yâsin‟i bilir650“ demiĢti.
O zamanlar, Ġlkokul‟dan Lise sonuna kadar, Atatürkçülük dendiğinde,
Vatan, Millet için çalıĢmak, ahlâk ve dürüstlük akla geliyordu, o kadar… Bu
hasletlerin bir çağrıĢımı olarak, Atatürk ya da Atatürkçülük dendiğinde, en
azından ve /veyâ en çoğundan, bendeniz, bu hasletlerin çağrıĢımlarından
baĢka bir Ģey bilmiyordum. Öyle olunca da, Ġslâm‟ı baĢtacı yapmıĢ bir kiĢi
olarak, özellikle de bizzat Ģahsıma mahsus olmak üzere, Atatürk ya da
Atatürkçülük dendiğinde, benim bugün dahî, tabiatıyla, Vatan, Millet için
çalıĢmak, ahlâk ve dürüstlükten baĢka bir kavram ya da çağrıĢımın akla
gelmesi hiç mümkün olabilir mi?
Bu hasletlerimden baĢka, ne özelliklerim vardı ki, bana hocalarım,
“Atatürke lâyık evlat” desinlerdi / diyorladı… Öyle ya, demek oluyor ki,
hocalarım, ahlâk, dürüstlük ve çalıĢkanlığım nedeniyle, benim için,
“Atatürk‟e lâyık evlât” diyorlardı, öyle ya...
Ama ya Ģimdi?
ġimdi sorarım size! Bugün bunların hangisi var? Atatürkçülük
dendiğinde, çalıĢkanlık, ahlâk ve dürüstlükten baĢka Ģeyler akla gelmiyor
mu?651. Atatürkçü dendiğinde, ilk baĢta, Vatan hâinlerine, bölücülere verilen,
oylar akla gelmiyor mu, bugün?
ġimdi düĢünüyorum da, bugünkü Ġnönü Zihniyetli Atatürkçülerimiz,
Âfet Hocamız‟ın „Yâsin‟ sözünü ve o konudaki normalliğini duysalardı,
inanınız, onu hemen, “Seni istemezük” dedikten sonra, „Bizden Değilsin”
fermanıyla, enterdi ederek onu hemen, ON-OFF Siyah-Beyaz anahtarına

Temiz, M., Bir Hayat Böyle Geçti (pdf), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20Ol
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tabîtutup, OFF‟larlardı, o kadar… R-Kompleks hastalığı652 iĢte bunu söylüyor
bugün, bilimsel olarak…
Demek oluyor ki bâzı târihçilerin dedikleri gibi, DNA dönüĢümüne ve
R-Kompleks hastalığına mâruz kalanlar, bugün Atatürkçülüğü mecrâsından
böyle saptırmıĢlardır. Buradan çıkan esas sonuç da Ģudur ki, o zamanki
hocalarımızda bu DNA dönüĢümü ve R-Kompleks hastalığı bulunmuyormuĢ!
Neler, neler oluyor, görüyorsunuz! Sonra da geri dönüp, bütün bu
hâinlikleri de tekrar Atatürkçülük maskeleriyle örtmeye çalıĢarak, hatâ ve
hâinlikleri gittikçe daha da katmerleĢtirmiyorlar mı?
Bugün, öyle bir hâle gelinmiĢtir ki, güzel davranıĢlar, gerçek
çalıĢkanlık, ahlâk ve dürüstlükler, yalnızca, mü‟min Müslümanlar arasında
bulunabiliyor, artık... Nitekim bir zamanlar Erbakan‟ın, “Asıl Atatürkçü
benim” demesini ve onun bu sözüyle, özellikle, neleri kast ettiğini de, Ģimdi
bir kere daha düĢününüz!
ġimdi, bu gerçeklikler ıĢığı altında, soruyorum. Sırf bu hâinler
yüzünden, yakın geçmiĢte:
“Millet, fakr-u zarûret içinde harâp ve bitâp” düĢmemiĢ miydi?
“Memleketin dâhilinde iktidâra sâhip olanlar, gaflet ve delâlet içinde”
değiller miydi? “Hattâ bu iktidar sâhipleri, Ģahsî menfaatlerini müstevlîlerin
siyâsî emelleriyle tevhîd” etmemiĢler miydi?
ġimdi de kara kara bunları düĢünmeye baĢladım… Garanti olsun
diye, cevâbını, ben de, size sararak (!), bulacağım, gâlibâ:
Sâhi, bunların her bir de mi Atatürkçülük?

652
Yumben, Niye Hala Oy Alıyorlar?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.benoyum.com/2014/03/12/her-sey-beyinde-baslar-mumin-sekman-ii/, En Son EriĢim Târihi: 17.04.2016.
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Deneyini Yapmak Zor mu?

Kur‟an âyetlerinin gerçekliğini yukarıdaki Firavun olayında da gördünüz!
Biliyorsunuz, bâzı olaylar var ki ancak mü‟minler, Kur‟an ve sünnetle
bildirilmiĢ olan bu ilmî olaylara inanırlar! Ġslâm‟ın en güçlü tarafı iĢte böyle
sağlam delillere dayalı olan böyle gerçek gayb iĢlerine inanmaktır. Çünkü
Kur‟an ve sünnetler Ġslâm‟ın sarsılmaz iki gerçek kaynağıdır.
Yalnızca inanılan böyle gerçekler, insanın beĢ duyu organlarından bir ya da
birkaçı ile algılanamaz /algılanamayabilir... Bunun olması için bilimin o
konuyu inceleyeceği zamanı beklemek gerekiyor…
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Ama bugün bilimin, böyle bâzı olayları araĢtırıp bularak ve insanın beĢ duyu
organlarından biri ya da birkaçı ile algılanabilir duruma getirmesiyle,
mü‟minlerin, her türlü Kur‟an ve Sünnete dayalı inançlarının her birinin
gerçeğin gerçeği diyebileceğimiz bir doğruluğa sâhip olduğunu görüyoruz.
Yukarıdaki resimde de görüyorsunuz Peygamberimiz (SAV)‟e Kur‟an kadar
da sünnet bilgisi verilmiĢtir. ġimdi sünnet düĢmanlığı yapanları bir kere daha
düĢününüz!
Yukarıda değinilen ve çürümeyen ceset olayı da Kur‟an gerçeklerinin
diğer bir örneğidir.
Zor mu Ģimdi içen kimselerin öldüklerinde yüzlerinin kıbleden ayrılıp
ayrılmadığının bilimsel olarak araĢtırılması! Neden araĢtırılmıyor?
Ġnönü Zihniyetli birsinin yolu geçmiĢte her nasılsa bir gün Suudi Arabistan‟a
uğramıĢ… Hac zamanıymıĢ da… Ona demiĢler ki, buraya gelmiĢken Hacı
olup da gitsen iyi olur…
O zaman o zat, bu teklife yaklaĢmamıĢ, “ne olur, ne olmaz daha günah
iĢleyemem, iyi insan olurum, belki…” diye…
Yukarıdaki bilimsel araĢtırmanın yapılmasına buna benzer bir düĢünce mâni
oluyor, gâlibâ!

Ġnsanlık Bunun Hangi Tarafında?

Henry Kissenger, tamam da… Yalnız insanlık bunun hangi tarafında? Bize
asıl o taraftan haber ver!
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Bana göre, bu tür uygulamalar, birer zulüm olduğu için, Allah (CC)
insanlığa ve gerçeklere uymayan böyle davranıĢları eninde sonunda yüce
adâleti ile hesâba çekiyor ve çekecek de!
Henry Kissenger! Bence sizin için de bu zulümlerin Geri Ödeme dönemi de,
bu sıralarda baĢlamıĢ durumda! Ey ABD, ayrıca bildirmiĢ olayım!
O Allah (CC), her bir Ģeyi bir sebebe bağlamıĢtır. Sizin bu Geri Ödeme
döneminizin sebebi de, muhtemelen Yeni Türkiye‟de de hiç beğenmediğiniz,
bu nedenle bizim de çoook, çok beğendiğimiz CumhurbaĢkanımız
Erdoğan‟dan geçiyor / geçmiĢ olacak…
Ha, ne dersiniz?
Biraz da iĢin bu yönünü de bir düĢününüz, bakalım!
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Ey ABD, iĢte sen busun!

Senin askerlerin 1944 yılında çırıl çıplak soydukları Japon bir esire gemi
güvertesini temizletmiyor mu?

Meğer Çepeçevre KuĢatılmıĢmıĢız!
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“BaĢsavcı Ġrfan Fidan, „Bu belge terörist baĢının örgüt üyelerine verdiği
tâlimâtın en somut belgesidir. Bu tâlimâttan sonra tâlimâtı alan örgüt
yöneticileri Mustafa BaĢer ve Metin Özçelik tutuklu olan tüm FETÖ üyelerini
tahliye etmiĢlerdir‟ dedi653.”
Müslümanların uyanıĢı henüz 10-15 senelik…
YaklaĢık 300 seneden beri özellikle de son yüzyıl içinde Müslümanlık
yalnızca dilde ve nüfus cüzdanındaki din hânesinde kalmıĢtı...
Müslümanların Müslümanlıktan bir Ģey öğrenmeden câhil kalması için hem
içten hem de dıĢtan çalıĢmıĢlardır, hâlâ çalıĢıyorlar ya:
Ġslâm‟la içten yapılan düĢmanlığa bir vesika (delil) vermek gerekirse, o da ne
yazık ki yine Ġnönü‟nün Tahrifat Ve tahribatından:
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı
yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu
üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her
türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden tevakki edilmesi (sakınılması)
ve baĢlanmıĢ bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında
nihayetlendirilmesi.” (T.C. BaĢvekâlet - Matbuat U-mum Müdürlüğü, Ġç
Matbuat Dairesi, 1945)
“Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini
neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir
zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK.
EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.)
Serdaroğlu, H., Ġlâhiyat Fakülteleri‟nde YetiĢen Belam lar!, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi654,
Ġslâm‟la dıĢtan yapılan düĢmanlığa, aĢağıda verilen, örnek de durumun
anlaĢılmasına bir parça yardımcı olur, zannediyorum:
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http://www.yeniakit.com.tr/haber/istanbul-bassavcisindan-son-dakika-aciklamasi-kritik-belge-elegecirildi-404551.html
654
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html
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„Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitapta Ģöyle
demektedir:
“Ġçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla Ġslâmiyet‟e hurafeler sokun!
Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve reform
gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını kesin!
Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde olanları
el altından destekleyin! Ġslâmiyet ne kadar aslından uzaklaĢtırılırsa, bizim
iĢimiz o kadar kolay olur655.”
Kaynak:
BaĢtürk, R., Sessiz SavaĢ, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.
Baksanıza bir kere! ġu ABD Terörist Devleti, geçmiĢte yâni Eski Türkiye‟de
Milletimiz‟in kenevir bitkisinden bile faydalanmasına tahammül edemediği
için, içimizdeki taĢeronlarına, kenevir bitkisini bile yasaklatmıĢ! Hayret,
doğrusu!
Dünyânın En Önemli Üretim Bitkisiyken Yasaklanan Kenevir Hakkında 18 Çok
Ġlginç Bilgi
https://listelist.com/kenevir-faydalari/
Elbette ki Ģimdi değerli okuyucularımız, az da olsa, kenevirin faydalarını ve
yasaklanma nedenlerini merak edecektir, değil mi? ĠĢte faydaları:
1. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.
2. Yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaça eĢ kağıt üretilebilir.
3. Kenevir tam 8 kez kağıda dönüĢtürülebilirken, ağaç 3 kez kağıda
dönüĢtürebilir.
4. Kenevir 4 ayda yetiĢir, bir ağaç ise 20-50 yılda…
5. Kenevir, gerçek bir radyasyon temizleyicidir.
6. Kenevir dünyânın her yerinde yetiĢtirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duyar.
Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilâcına da ihtiyaç
duymaz.
7. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaĢırsa, tarım ilâcı sektörü
tamâmen ortadan kalkabilir.
8. Ġlk kot pantolon, kenevirden yapılmıĢtır; hatta “kanvas” kelimesi kenevir
ürünlerine verilen isimdir.
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http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm
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9. Kenevir, AĠDS ve kanser tedâvisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini
azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga
rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle

Ġslâm‟ın Değerlerini Ġstismar Ederken Îtikâdını Bozmaya
ÇalıĢanlar
Öz‟ler:
Cennet‟in anahtarı olan
„Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah‟ı
Yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah‟a dönüĢtürüp ona dayanıp inanmak,
Ġslâm Dini‟nin dıĢına çıkmak demek değil midir?
Bu anlatılanlar,
yalnızca bilimsel olarak, Ġslâm‟ın
temel îtikadı üzerinde, tarafımdan yapılan, aklî ve
mantıksal bir analizdir.
Bununa berâber
Diyânet gibi Ġlâhi bir
Kurumumuz varken elbetteki, son hükmü
ben verecek değilim!
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“ġükrederseniz
nîmetimi artırırım. Ama nankörlere
karĢı azâbım çok Ģiddetlidir”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

GiriĢ
Zaman gazetesine abone olmama rağmen, daha çok akademik ve
bilimsel faaliyetlerimizin yoğun olması nedeniyle, böyle cemaat tipi iĢlere

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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vakit bulamadığım için, 15 Temmuz 2016 KalkıĢması‟na katılanların, bu
kadar sapıtmıĢ olduklarını, açıkça söylüyorum ki bilmiyordum.
Zaman gazetesini de okumaktan ziyâde, sırf bir yardım olsun diye
alıyordum. Hattâ Samanyolu TV‟nin açılması için para topladıklarında,
oraya da yardımlarımızı eksik etmemiĢtik… Bu nedenle açıkça söylemek
geekirse, emekli olduğum 2013 yılına kadar, bu akımın önderini ABD‟de
inzivâya çekilmiĢ, mütevâzı bir din adamı zannediyordum.
Emekli olduktan sonra bir ara, vakitimin bolluğundan da istifâde
ederek, bu cemati belli bir konuda eleĢtirme ihtiyâcı duymuĢtum. Bu nedenle,
internette bir araĢtırma yaptığımda, bir de ne göreyim, bu cemaatin, ne yazık
ki, Ġslâm‟dan uzaklaĢmıĢ olduklarını görmüĢ, çok üzülmüĢtüm. Bu inanılır
gibi değildi, ayrıca içlerinde çok temiz olduklarını bildiğim, arkadaĢlarımın
olması nedeniyle de…
Aklıma ilk gelen husus olarak, en çok takıldığım, Ġslâm Îtikâdı
konusundaki uzaklaĢma Ģüphelerimi, onlardan olan bir profesör arkadaĢıma,
e-mail ile sormak oldu. Çünkü geçmiĢte yön değiĢtirip, Ġslâm‟ı bizzat
incelemeye aldığım günlerden beri, bu Îtikât konusunun bozukluğunun,
insanı, Ġslâm dininden, otomatik olarak, çıkardığını öğrenmiĢ bulunuyordum.
Hemen e-mail ile arkadaĢa bu zatın, „Fasıldan Fasıla‟ adlı
kitabında bulunan, Ġslâm‟ın Îtikâdı‟nı düzeltme teklifini sordum. Paralel
Yapı‟nın baĢındaki bulunan, arkadaĢın hocası kitabında, imlâ hatâlaryla dolu
olan, teklifinde Ģöyle diyordu:
“... Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakıĢını yeniden
gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü,
yani „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını söylemeksizin sadece ilk
kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır.”
“Zira, hadislere göre, kıyamet günü Allah‟ın sonsuz rahmeti öyle bir
tecelli edecek ki Ģeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip
edemeyeceğini merak edecek. Böylesine âlicenap bir merhamet karĢısında,
bizim cimrilik etmemiz ve bu cimriliği temsil etmemiz tasavvur edilemez. Hem
sonra bunun bizimle alâkası ne? Hükümranlık O‟nun, hazine O‟nun, hepsi
O‟nun kulları... Öyleyse herkes haddi aĢmaktan sakınmalıdır656.”
656

Kaynak Adresleri:
http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
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Siz arkadaĢ dememe bakmayınız. Bu arkadaĢlar, yetiĢmeleri sırasında
bizler yönetimde bulunan, öğretim üyelerinden olduğumuz için o sıralarda,
bizlere „ağabey‟ diye hitap erderlerdi. Sonra yetiĢtiler, birer hoca oldular.
ArkaĢ dememiz birer hoca olmaları dolayısıyladır. Asıl konumuza dönecek
olursak:
ArkadaĢımızdan gelen cevap, ne yazık ki, çok hayal kırıcıydı.
ArkadaĢımızın verdiği cevâp, imlâ hatâlarıyla birlikte, Ģöyleydi:
“Mustafa abi”
“aleykümüsselam”
“Hoca efendinin teslisten kurtulup tevhide gelen Hristiyan ve
Yahudilerin de ahirette kurtulabileceklerine (sizin de yazdığınız gibi Allah cc
nün sonsuz rahmetine dayanarak) dair öyle bir yaklaĢımı var. dünya
üzerindeki arkadaĢların bilhassa hıristiyan dünyası ile beraber olma
durumları söz konusu. Bunların teslisten kurtulması önemli değil mi?
teslisten kurtulan hırıstiyanlar için böyle bir ümit beslenemez mi? hoca
efendinin ifadelerini bu açıdan bakmak gerekiyor.”
„bu ifadeleri sanki tevhidin ikinci tarafı olmasa da olur Ģeklinde
anlamak, efendimizi anlatan “sonsuz nur” kitabının 30 dan fazla dile
çevrildiği ve bu yıl tüm dünyada “ herkes O nu (efendimizi) okuyor”
sloganıyla yarıĢmalar yapıldığı düĢünüldüğün de peygamber aĢığı
hocaefendiye karĢı haksızlık olmaz mı?‟
„ali imran 64 ayeti sanki hocaefendinin yaklaĢımını destekliyor?‟
„bakıĢ açıları hüsnüniyetle olursa problemlerin çoğu çözülür.‟
„Babam rahmetlik anlatmıĢtı. bir çeĢmenin yanına adamın biri gelip
geçen hayvanını bağlasın diye kazık çakmıĢ. baĢka biriside gelip geçenin
ayağına takılmasın diye sökmüĢ. Allah cc ikisini de cennetine koymuĢ. herkes
niyetleri ile hesaba çekilecek.‟

http://gyv.org.tr/content/userfiles/pdf/makale_emreoktem.pdf
http://www.rizegazete.com/haber.php?haber_id=4850
http://www.hakikat.com/dergi/134/bsyz13408.html
https://www.facebook.com/notes/%C3%BCstad-kadir-m%C4%B1s%C4%B1ro%C4%9Flu/hzmuhammed-mustafa-save-inanmak-iman%C4%B1n-%C5%9Fart%C4%B1de%C4%9Filmi%C5%9F/135859266488661
http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=53756&start=890
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264744893631721&id=380311808131
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„selamlar.‟
Bu cevap, aslında, tahsilli olan insanlarımızın bile, Ġslâmî
câhilliklerinin fecî bir örneği gibiydi. O hava içinde buna, acele acele, bir
cevap yazmıĢtım, o gün...
Cevâbım aynen Ģöyleydi:
Bir Müslümanın Aklına Takılan Sorular:
1)”… kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani „Muhammed Allah‟ın
resûlüdür‟ kısmını SÖYLEMEKSĠZĠN sadece ilk kısmını ikrar eden
kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır” deniyor.
Soru A:
Hristiyanlara ve Yahûdilere acıma ve merhâmet etme husûsunda,
Peygamberimiz (SAV), cimrilik etmemeyi akıl edememiĢ de, kelime-i
tevhidin ikinci bölümünü, yâni „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını
SÖYLEMEME buluĢunu, nasıl açıklamak gerekiyor?
Ġslâm Dini‟nin vahiyle temellerinin atılıĢında, Peygamberimiz (SAV)
tarafından açıklanmamıĢ bu görüĢ, mâkul bir görüĢ müdür?
Mâkul bir görüĢ olduğu söylenirse, sırf „kelime-i tevhidi esas almak‟,
Ġslâm‟ın Temel Îtikâdı‟nı bozmaz mı?
Vahiy yolu son peygamberle birlikte kapanmıĢ iken, bu Temel
Îtikâd‟ın ortadan kaldırılmasının cüreti nereden geliyor?
2) Bu kabul ile Hristiyan ve Yahûdileri Cennet‟e sokmayı, ilk kez,
Peygamberimiz (SAV) düĢünememiĢ mi? DüĢünse bile, onu vahiyle teyit
etirememiĢ mi?
3) Bu yeni îtikat teklifi, Müslümanlığın vahiyle gelmiĢ, temel esasları
konusunda, bir değiĢiklik yapma anlamına gelmiyor mu?
Soru B
… Temeli, “Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah” olan, Ġslâm Dini
varken, „Muhammeduresûllah‟sız, ikinci bir, islâm dini daha mı ortaya çıktı,
yoksa?
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Bu yeni tasarlanan, ikinci reformis yenileme (uygulama), ne derecede
esas Ġslâm Dini yerine geçebilir?
Temeli gerçek Ġslâm Dini‟nden farklı olan, yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah‟ı
esas alan, bu yeni reformis anlayıĢ, yeni zuhur etmiĢ baĢka bir din sayılmaz
mı?
ArkadaĢımın e-mail‟ime verdiği, karĢılık üzerine, acele olarak, bu
cevâbı hazırlamıĢtım. Ama, bir faydasının olmayacağını düĢünerek, sonra
onu, göndermekten vaz geçmiĢtim657.
ĠĢte, görüyorsunuz, bunların Ġslâm‟dan uzaklaĢmıĢ olduklarını, tâ o
zaman anlamıĢtım.
Öyle ki, Ġslâm Îtikâdı‟na uymayan, bir sapma içinde olduklarını,
ayrıca, Ġslâm‟ın emir ve yasaklarının hemen hemen büyük bir kısmında, tam
tersine hareket ettiklerini, Ehl-i Sünnet Yolu‟nun referans alınması yerine,
kendilerini, yarıtanrı, mehdî ya da kâinat imamı olarak tanıtan, bu akımın
önderinin fetvâlarına bağladıklarından dolayı, ilkesel açıdan, Ġslâmî davranıĢ
ve ahlâkının da ortadan kalkmıĢ olduğunu, Ģimdi hayretle kesin olarak
anlamıĢ bulunuyorum.
Yalnız çok üzgünüm! ArkadaĢlarımın çoğunun bunlar arasında
oluĢu da, üzüntümü daha da katlamaktadır. Hele hele, 15 Temmuz 2016
KalkıĢması‟nda heder edilen asîlerin ve Ģehit olan kardeĢlerimizin
sorumluluğunu, Vatan ve Milletimize verilen, zararları bir düĢünsenize! Bu
ne çılgınlık, böyle!
Yukarıda bahsetmiĢ olduğum gibi, o zamandan beri daha çok, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟e658 hedeflendiğim için, bunlar hakkında
eleĢtirel yazılar yazmamın da artık bir anlamı kalmamıĢtı, bana göre…
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http://www.yenisafak.com.tr/gundem/cemaate-muhalif-kimse-kalmayacakti-2123681
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son EriĢim Târihi: 21.05.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net
658
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Çünkü onları konumun dıĢına çıkmıĢ bulmuĢ ve iĢi zamana
bırakmıĢtım. Ancak, Face Book‟ta yeri geldiğinde, özellikle bu cemaatteki
sevdiğim arkadaĢlarımın uyanmalarına bir katkım olsun diye, çoğu kere hep
“Hatâda ısrar hatâdır!” notunu geçmeyi bir âdet hâline getirmiĢtim ki, belki
içlerinde akıl ve düĢünmeye dönenler olabilir diye…
Sonuç
Bilirsiniz ki, bir gayrı müslimin Müslüman olması için yalnızca,
“Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûllah” demesi ve „Allah‟tan baĢka
tapacak yoktur, Muhammed O‟nun Resûlüdür” anlamını kalbinden tastik
etmesi yetmektedir…
DüĢünsenize, bir kere! “Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûllah” sözü
Ġslâm Dini‟ne girmenin gerek ve yeter Ģartıdır Bu söz Cennet‟in üstünde de
yazılıdır.
Bunun yara alması ne demek, peki?
“Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah”, Dünyâ ile Âhiret arasında
kurulu bir köprü gibidir. Bu köprünün bir ayağı Allah‟a (CC) inanmayı,
diğer ayağı ise, Peygamberimiz Muhammed (SAV) Efendimiz‟in O‟nun
Resûlü olduğuna, inamayı göstermektedir…
DüĢünsene Ģimdi herhangi bir köprünün bir ayağı yıkılırsa ne olur?
ġimdi sonucu tahmin edebildiniz, değil mi?
Biz de yine tekrarlayalım:
Tevhid Köprüsü, Muazzam Ġlâhi bir köprüdür ki, bütün
Müslümanların her birinin Ġslâmî mânevi hayâtı, bu köprü üzerinde yükselir /
yükselmektedir.
Bu Ġlâhi Köprü‟nün bir ayağını ortadan kaldırsan o zaman, her bir
Müslümanın Ġslâm Dini yıkılıp çökmez mi, yâni?
Bu benzetmeden çıkan sonuç Ģudur:
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Cennet‟in anahtarı olan, „Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûllah‟ı,
yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah‟a dönüĢtürüp ona dayanıp inanmak, Ġslâm Dini‟nin
dıĢına çıkmak demek, değil midir?
Bu anlatılanlar, yalnızca bilimsel olarak, Ġslâm‟ın temel îtikadı
üzerinde, tarafımdan yapılan, aklî ve mantıksal bir analizdir.
Bununa berâber Diyânet gibi Ġlâhi bir kurumumuz varken elbetteki,
son hükmü ben verecek değilim!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması Ve
Madalyonun Ġki Yüzü
Îman Farkı
Öz‟ler:
Dünyâ‟yı görüyorsunuz, iĢte!
Bu sapıklıkta kim mutlu oluyor ki?
Bununla berâber
sapıklar için bile, vakit geçmeden, yine
de, bir mutluluk ümidi yok değil…
Bu sapık ve gâfiller,
hâlâ, bu olanların CumhurbaĢkanımız
yüzünden olduğu inancını taĢıyorlar… ġaĢılacak Ģey!
Yâ, bu mümkün mü?
Evet, mümkün oluyor iĢte
böyle; Allah‟ı (CC) ve O‟nun siyâsetini
kabul etmeden, aklî, fikî ve / veyâ fiilî faaliyet ve yaĢamlarını,
düĢmanların taĢeronluk düzenlemelerine bağlamaya kalkanlar için…
Özet olarak:
Madalyonun iki yüzünün ilmine
inanmıĢ, Mü‟minler severler, yaparlar ama
her zaman, Allah‟tan (CC) da korurlar…
Ama madalyonun
dünyâlaĢmıĢ tek yüzünün bilimine
inanmıĢ olan, kâfirler, sapıklar ve hâinler ise, nefret
ederler, öldürürler, yakıp yıkarlar, târih boyunca hep görüldüğü gibi…

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

650

“Bana bir karıĢ yaklaĢana, ben bir arĢın yaklaĢırım”
Hadis659
“ġükrederseniz nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım çok Ģiddetlidir”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

GiriĢ
Ġnönü‟nün Mânevî Tahribat Ve Tahrifatı nedeniyle, Orta Öğretim‟de,
mânevî açıdan, boĢ bırakıldığımız için, ben de dünyâya Batılı gözüyle ve
yalnızca nefsî olarak bakıyordum…
Ama Üniversitenin ilk yıllarında Atatürkçü geçinenlerin, bana
yaptıkları, zulüm660 sonunda gözlerim, faltaĢı gibi, açılmıĢtı, o zaman…
Görmeyen Ve Gören Gözler
Bundan sonra yıllarca yaptığım, araĢtırmalarımın sonunda elde
ettiğim kazanımlar, Batılı gözlerin kör gözler olduğunu, asıl isâbetle bakan
gözlerin, Ġslâmî bakıĢlar olduğunu, geçmiĢimin boĢa gitmiĢ olduğu üzüntüsü
içinde, Ģu anda iyice daha da anlamıĢ bulunmaktayım.
Çift Çiftler Kânunu661 gereğince, Evren‟de bulunan, maddî bir
gerçeğin karĢısında, madalyonun arkayüzü gibi, bir de mânevî gerçek daha
vardır. Bunun en güzel misâli, kendimiziz. Her birimizin, bizi hayatta temsil


Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Kaynak,
https://books.google.com.tr/books?id=qTO0AwAAQBAJ&pg=PA223&lpg=PA223&dq=Bana+bir+kar%C4%B1%
C5%9F+yakla%C5%9Fana,+ben+bir+ar%C5%9F%C4%B1n+ya&source=bl&ots=PFJe7wsmpx&sig=Uc04sOQ
zh10AdkiEadnf_r6CEHI&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiD5uCPiJvOAhXGFZoKHT5FCxMQ6AEIPTAF#v=onepag
e&q=Bana%20bir%20kar%C4%B1%C5%9F%20yakla%C5%9Fana%2C%20ben%20bir%20ar%C5%9F%C4%B
1n%20ya&f=false, En Son EriĢim Târih29.07.2016.
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Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., „Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
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eden, nefislerimiz yanında, bir de, bizzat nefislerimize bindirilmiĢ olarak,
nefislerimizle böylece maddî dünyâya bağlanmıĢ olan, ruhsal değerlerimiz de
vardır.
BakıĢ Açıları
ġu anda mevcut birikimime göre, Batılıların maddî bilgileri olan,
bilimsel sonuçlar, yüzde 95 oranında doğru olmasına rağmen; onların
mânevî bilgileri, dünyâlaĢmıĢ olmaları nedeniyle, yüzde sıfıra yakındır.
Sonuç olarak, Batılıların birikimlerinde madalyonun arka-yüzü yaklaĢık
olarak sıfırdır.
Uzun süreden beri, olaylara yüzde yüz oranında, Ġslâmî Ve Kültürel
bakıĢ açısından bakmaktayım. Ġslâm‟da, madalyonun iki yüzü de sağlamdır
ve bu sağlamlığa büyük önem verilmektedir.
Bu arada Ģunu da öğrenmiĢ bulunuyorum:
Batılıların „olmazsa olmazlarının‟ baĢında bulunan, en önemli husus,
Müslümanları kendilerine benzeterek, onları, her açıdan sömürmektir /
sömürülmesidir. Özellikle 1300 yıllarından baĢlayarak, bu hedeflerini,
günümüze kadar baĢarılı bir Ģekilde getirmiĢlerdir.
Batılıların bu insanlık dıĢı amaçlarında muvaffak olmalarının sırrını
Geo G. Haris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitabında Ģöyle
formüle etmiĢtir:
“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 olur662.”

662

BaĢtürk, R, Sessiz SavaĢ, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, Ġstanbul).
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Günümüzde ak-kara her Ģey ortadadır. Artık hâinlikler, el altından
değil, açıkça yapılıyor, görüyorsunuz! “Bizim iĢimiz” dedikleri husus, iĢte
böyle günümüzde açıkça izlediğimiz gibi, Müslüman ülkeler içinde her
konuda hâin yetiĢtirmektir.
Yalnız bunlar, gördünüz / görüyorsunuz, CumhurbaĢkanımız Erdoğan
Faktörü nedeniyle Türkiyemiz‟de, istedikleri anda darbe yapamadıklarından
dolayı bu konuda, 2000‟li yıllardan beri Ġsrâ Sûresi‟nin, “Hak gelince bâtıl
yok olur” kânun ve esâsını açıklayan 81. Âyeti‟nin tecellîsi nedeniyle, hayal
kırıklığı içinde, büyük ĢaĢkınlıklar yaĢıyorlar…
Gerek Ve Yeter ġart
15 Temmuz 2016 akĢamında Ġhtilâl KalkıĢması‟nı ilk duyduğum
anda, hemen aklımdan süratle Ģu düĢünceler geçmiĢtir:
Allah (CC) mü‟minlere, iki cihan mutluluğuna ermelerinin gerek ve
yeter Ģartını, Ġslâm Dini ile bildirmiĢtir. Bildirilenler, aslında, Allâhü
Teâlâ‟nın emir ve yasaklarıdır. Ġki cihan mutluluğunun hatırı için
insanoğlununhayatta, bu emir ve yasakları kenara atması mümkün müdür?
Allâhü Teâlâ, bu emir ve yasaklarıyla her Ģeyden önce
Müslümanların, en azından, Ġslâm Çağı adı verilen, Ön Rönesans
Dönemi‟ndeki Müslümanlarda olduğu gibi, bir numara olmalarını istemiĢtir.
Ön Rönesans Dönemi‟nde Müslümanlar gerçekten, aĢağıda e-mail
adresleri verilen, yazılarda da görüldüğü gibi, her hususta bir numara
idiler…
1. Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim
ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri Türk Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%
20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%2
0sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc
2. Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi:
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http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟
NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf
3. Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Matematik Bilimi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠ%20(PDF).pdf
4. Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖ
NEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).p
df
5. George Sarton‟un Bilimsel Tasnifi. Eski Türkiye‟nin Aydınları
Neyin Aydınlarıydı? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/GEORGE%20SARTON‟UN%20BĠLĠMSEL%20T
ASNĠFĠ.pdf
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken)
Rönesans Dönemi Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi:
http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi
%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%20Adamları.pdf
Allah (CC) mü‟minlere, “hayatta bir numara olmaz ve maddî ve
mânevî her hususta, tembelliği tercih ederseniz” diyerek, târihimizde 12-13.
Yüzyıl‟dan sonra gördüğümüz gibi, “Zâlimi size musllat ederek sizi
baĢkalarının emirlerine boyun eğdiririm, zillet durumuna düĢürüm” îkazını
yapmıĢtır.
15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması‟nı ilk duyduğum o anda, hemen
aklımdan süratle Türkiyemiz‟deki Müslümanların, 2000‟li yıllardan beri,
Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda olduklarını, “Mevcut duruma göre elden
geldiğince bir numara olmak için, çalıĢtıklarını ve her hususta tembelliği
sıfıra indirmek için uğraĢtıklarını” hatırladım ve anımsadım…
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O An iĢte sonuç olarak, 1970‟li yıllardan beri incelemekte olduğum
için, Allah‟ın (CC) Siyâseti‟nin ne olduğunu biliyordum. Türkiyemiz‟deki
Müslümanların, 2000‟li yıllardan beri süen gayretleri, geçmiĢe nispetle,
Ġslâmî Ġstikâmet açıĢından, Allah‟ın (CC) rızâsına daha uygun düĢmekteydi.
Bu uygunluk nedeniyle böylece, 15 Temmuz 2016 Ġhtilâl KalkıĢması‟ndaki
o anda, korkulacak bir durumun olmayacağına kanaat getirdim.
Çünkü Allâhü Teâlâ, “Bana bir karıĢ yaklaĢana, ben bir arĢın
yaklaĢırım” demiyor muydu?
O zaman bu kalkıĢma inananlar için, zor ve zahmetli de olsa, Allâhü
Teâlâ‟nın, 40-50, hattâ belki de 100 yıllık, katlanmıĢ bir temizlenme ve
arınma lütfudur.
Bununla berâber, bu kanaat içinde olduğum hâlde, vazîfem îcâbı, duâ
edip huzur içinde sonucu beklemeye baĢladım.
“ġükrederseniz nîmetimi
artırırım. Ama nankörlere karĢı azâbım çok Ģiddetlidir”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7

Sonuç
Elhamdülillah ki geliĢmeler, incelemiĢ ve hazmetmiĢ bulunduğum,
inancım doğrultusunda devam etmektedir… Gelecek, „doğru‟ ve „dürüst‟
insanların olacaktır, mutlaka!
Bu „doğru‟ ve „dürüst‟ kelimelerini iyice düĢününüz!
Ġslâmî inancımıza göre, „doğruluk ve dürüstlüğün‟ en son mertebesi,
peygamberlik makâmının hemen altında bulunan, “Sıddıklık Makamı‟dır.”
Yalancılık-bazlı, ikiyüzlü-bazlı ve münâfıklık-bazlı bu hâinliklerin
Âhiret‟teki ağırlanma yerleri, Cehennem katlarının en alt katıdır663.
Cehennem‟in Katları:
1. Kat Cehennem: Cehennem derler ve azâbı, ötekilerinden hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed
Ümmeti‟nin âsileri için yapılmıĢtır.
2. Kat Cehennem-Sair: Hıristiyanlar içindir.
3. Kat Cehennem-Sakar: Yahûdiler için kararlaĢtırılmıĢ ebedî duraktır.
4. Kat Cehennem-Cahim: Mürtedler ve Ģeytanlar için yeridir.
663

655

Ġslâm‟ın amacı, Allah‟ın (CC), dinli-dinsiz, îmanlı-îmansız kim olursa
olsun, Yeryüzü‟ndeki yaratıklarının huzurlarının sağlanmasıdır. Örneğin
Târihimiz‟de Osmanlının, Yahûdileri Ispanya‟nın zülmünden kurtarması da,
aynı inancın sonucudur.
KonuĢulacak çok Ģeyler vardır…
Hatâlara düĢenler de çoktur, tabiatıyla:
Müslüman olduklarını söyledikleri hâlde, Batılılara veyâ hâinlere
karĢı kalplerinde, az da olsa, bir sevgi hissedenler, kendilerini tekrar gözden
geçirmelerinde, kendileri hesâbına, fayda vardır.
Bu karıĢık ruh yapısına, daha çok solcu ya da Ġnönü Zihniyeti içinde
bulunan kardeĢlerimizde rastlanmaktadır. Bundan baĢka, sapık kesimlere
buğz etmeme hatâsına, sağ kesimdeki bâzı Müslümanlarda da
rastlanmatadır. Bunların bir kısmı, bu hatâya, iktidarda bulunan, Müslüman
yönetici kardeĢlerine karĢı duydukları, daha çok Ģahsî kin, çıkar hesâbı gibi
benzeri hususlardan dolayı, düĢmektedirler… Tarafımdan yapılan bu uyarılar,
gerçekleri duyurmak husûsundaki inancımızdan kaynaklanmaktadır…
Ġslâm‟da en büyük özelliklerden biri de Sevgi Kavramı‟dır. Sevgi,
birliktelik demektir. Fiilî destek olmasa bile, sevgi, birlikteliği devamlı tutan
bir değerdir. Bu gerçeğe göre:
Bir kimse, kendisinin hâin grubundan olup-olmadığını, bizzat kendisi
test edebilir. Bendeniz, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevim
gereğince, madalyonun iki yüzüne göre, uyarma görevimi yapmak
zorundayım. Buna nedenle:
“Eğer bir kimse, bu hâin teĢebbüsü ve hâinleri hâlâ seviyorsa, o da
onlardandır.”

5. Kat Cehennem-Hutame: Gayya kuyusu buradadır. Ye'cüc, Me'cüc ve kâfirlerin yeridir.
6. Kat Cehennem-Leza: Puta tapanlar, ateĢe tapanlar ve sihirbazlar içindir.
7. Kat Cehennem-Hâviye: Bu cehennem katı, mülhitler, zındıklar, yalancılar ve münâfıklar içindir.
Buranın ateĢi, harareti, azap ve Ģiddeti hepsinden üstündür.
Bu Cehennem tabakalarının tümü, yedibin tabakadan fazladır.
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Bu mânevî tehlikeden kurtulma ihtimâli için tek çâre vardır: Bu da,
bunların samîmi piĢmanlıkları ardından, tövbe ve istiğfar etmelerinden
geçmektedir.
Özetle söylemek gerekirse, Dünyâ‟yı görüyorsunuz, iĢte! Bu
sapıklıkta kim mutlu oluyor ki?
Bununla berâber, yoldan çıkmıĢlara duylan sevgiden baĢka, sapıklar
için bile, vakit geçmeden, yine de, bir mutluluk ümidi yok değildir.
Bu sapık ve gâfiller hâlâ, bu olanların CumhurbaĢkanımız yüzünden
olduğu inancını taĢıyorlar… ġaĢılacak Ģey! Yâ, bu mümkün mü?
Îman Farkı
Haa! Tam bu noktada Ģunu söyleyebiliriz:
2013‟ten Ģu âna kadar yapmıĢ olduğum gözlem ve incelemelerime
göre, CumhurbaĢkanımız Sayın Tayyip ERDOĞAN‟ın bir numaralı hedef
olmasının nedeni, bu cihat hareketi664 için, daha ilk baĢta, kefenini giymesi,
Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda, kahramanca ve korkusuzca bir imâna sâhip
olmasıdır.
Bu yüzden emperyalit düĢmanların, sapık ve hâinlerin gördükleri ve
panikledikleri husus da, iĢte bu cihat ruhûdur. CumhurbaĢkanımıza Allah‟ın
(CC) yardımı da iĢte bu ruh ve îman sebebiyledir. DüĢmanları periĢan eden
de bu cihat rûhu olmaktadır.
Bombalanmaktan 3-15 dakika farkla kurtulan, herhangi birisinin;
düĢman, sapık ve hâinler tarafından yurtdıĢına kaçması normal karĢılanıp
beklenirken, CumhurbaĢkanımız Sayın Tayyip ERDOĞAN‟ın, âdeta sıfırdan
baĢlarcasına, korkmadan Milleti ile birlikte meydanlara fırlaması, bu
DüĢman, sapık ve hâinlerin îzah edemeyecekleri bir husustur. Bir isim
vermeye kaksak buna; ancak ve ancak yalnızca Îman Farkı diyebiliriz, o
kadar…

Temiz, M., Reisicumhurumuz Erdoğan‟da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KĠN%20VE%20KĠBĠR%20ZEMÎNĠNDE%20(DERÙNUNDA)%20YENĠ%20TÜRKĠYE
‟YE%20DOĞRU.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
664
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DünyâlaĢanların hiçbir anlam veremeyecekleri böyle bir Îman
Farkı‟ının akıl almaz mûcizesini, yalnızca Mü‟min Müslümanlar anlar ve
bilirler! DüĢmanlardan, sapık ve hâinlerden oluĢan dünyâlaĢmıĢ kesimlerle,
Mü‟min Müslümanlar arasındaki en baĢtaki fark, iĢte bu Îman Farkı‟dır.
Özet olarak diyebiliriz ki:
Evet, mümkün oluyor iĢte böyle; Allah‟ı (CC) ve O‟nun siyâsetini
kabul etmeden, aklî, fikrî ve / veyâ fiilî faaliyet ve yaĢamlarını, düĢmanların
taĢeronluk düzenlemelerine bağlamaya kalkanlar için… Madalyonun iki
yüzünün ilmine inanmıĢ Mü‟minler severler, yaparlar ama her zaman,
Allah‟tan (CC) da korurlar…
Ama madalyonun dünyâlaĢmıĢ tek yüzünün bilimine inanmıĢ olan,
kâfirler, sapıklar ve hâinler ise:
Nefret ederler, öldürürler, yakıp yıkarlar, târih boyunca hep
görüldüğü gibi…

Haklısınız da, Ya Hâinliğe Ne Diyeceğiz?

Allah (CC) DüĢmanlarını biliyor muyuz?
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Ġslâm öğretilmez de, Ģu sırada çokça göze battığı Ģekilde, Suud ve Mısır gibi,
bâzı Müslüman ülkelerde Batılıların canavarlıkları, birer ölçü ve rol model
olarak alınırsa, yine bizde olduğu gibi, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmeti
düzgün olanlar, yine Batılı canavarların ve onların içteki taĢeronları
tarafindan durmadan taĢlanırsa, iĢte ortaya çıkan mânevî ve insânî
değerlerin sükûtu sonunda, Allah (CC) düĢmanlarının azmalarının önü hiç
alınabilir mi?
Ama burada çok enteresan olan bir husus da Ģudur ki:
Cibilliyetleri yâni yaratılıĢları veyâ sütleri bozuk olanlar, Hak ve bâtil
faaliyetleri ayırdetmeden ya da edemeden, ellerindeki taĢları, Batılı
canavarların ve onların içteki taĢeronlarının hatırları için, sırf Ġslâmî Îtikat
Ve Kültürel Ġstikâmeti düzgün olan mü‟minlerin üzerlerine fırlatıyorlar… Bu
da görünüĢte üzücü bir durum… Ama ilmî ve bilimsel yoruma göre böyle bir
durum bir hikmet olarak, Allah (CC) DüĢmanları‟nın net olarak ortaya
çıkması içindir665.
Ġlmî ve bilimsel olarak, Allah (CC) düĢmanları kimlerdir? Kim (ler) Allah
DüĢmanı‟dır?
Daha açık sormak gerekirse:
Ġslâm‟da kimler, âyetlere göre, “Allah DüĢmanı” ya da „Allah‟ın
DüĢmanları‟dır. Bir Müslümanın önce bunları bilmesi gerekmiyor mu, sizce
de?
Ġslâm‟da kimlerin „Allah DüĢmanı‟ olduklarını anlayabilmek için, önce ilgili
Kur‟an âyetlerinin görülmesi gerekmektedir.
„Hak‟ kelimesi Türkçe‟de „doğru‟, „Türkçe bilim alanında „gerçek‟ demek
olduğuna göre Allâh‟a ya da Allâhü Teâlâ‟ya Hak Teâlâ da denmiyor mu?
Daha ilk baĢta söylemek gerekirse, bütün kâfirlerin Allah‟ın (CC) düĢmanı
oldukları bir Müslüman tarafından, peĢin olarak bilinmelidir! Bu düĢmanları
bize, âlemlerin yaratıcısı bildiriyor:
- “Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil
ile Mîkâil‟e düĢman olursa, iyi bilsin ki Allah da, o kâfirlerin düĢmanıdırBakara Sûresi, Âyet 98.”
Meleklere, peygamberlere, Cebrâile ve Mîkâil‟e düĢman olmak ne demek?
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Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf
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Bu düĢmanlıktan ilk anlaĢılan Ģeyin en tutarlısı, sizce de, örneğin ateistlik
gibi, bir inançsızlık değil midir?
Demek ki, Bakara Sûresi‟nin, 98. âyetine göre, bütün inançsızların her biri,
Allah DüĢmanı‟dır.
ĠnanıĢları meĢrû bir inanıĢ olmadığı için, Yahûdi Ve Hristiyanlar da bu
inançsızlık tanımı içine girmektedirler. Bununla berâber, bunlar, aĢağıda
görüldüğü gibi, âyetlerde, ayrıca tekrar, zikredilmektedirler.
- “Muhakkak ki, „Allah, ancak Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟tir” diyenler
kâfir olmuĢlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem Oğlu Ġsâ Mesih‟i, anasını
ve bütün Yeryüzü‟ndekileri helâk etmek istese O‟na kim engel olabilir?‟
Göklerin, Yer‟in ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O,
dilediğini yaratır. Allah, her Ģeye kâdirdir-Mâide Sûresi, Âyet 17.”
- “Andolsun, „Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir‟ diyenler elbette kâfir
olmuĢlardır. Oysa Mesih onlara, „Ey Ġsrâiloğulları, hem benim, hem de sizin
Rab‟biniz olan Allah‟a ibâdet edin. Kim Allah‟a ortak koĢarsa, Ģüphesiz
Allah ona Cenneti haram kılmıĢtır ve onun varacağı yer Cehennem‟dir.
Zâlimlerin yardımcıları da yoktur‟ demiĢti-Mâide Sûresi, âyet 72”
- “Allah, üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette kâfir olmuĢlardır. Oysa
tek ilâhtan baĢka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette
onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır-Mâide Sûresi, âyet 73”
- “Yahûdiler, „Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler, Hıristiyanlar da „Mesih Allah‟ın
oğlu‟, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha
önce inkâra sapmıĢ olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin,
nasıl da saptırıyorlar!-Tevbe Sûresi, âyet 30”
Buraya kadar „Allah DüĢmanı‟ ya da „Allah DüĢmanları‟ kim(ler)miĢ, onları
öğrendik… ġimdi devam edelim:
- “Yahûdi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin
dostudurlar. Ġçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zâlim
topluluğa hidâyet etmez-Mâide Sûresi, âyet 51”
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Özellikle Mâide Sûresi, âyet 51‟den dolayı Ġslâm‟da, “Allah için sevmek, yine
Allah için sevmemek” çok sevap olduğu, bir tasavvuf büyüğü olan, aĢağıda
görseldeki Hoca Efendi de, bu husûsu çok iyi bildiği için, görselde Allah
(CC) düĢmanlarına karĢı düĢmanlığını boĢuna belirtmiyor... Görüyorsunuz,
“Allah için sevmeme”nin sevâbını garanti görüyor…

Tehlikeli Sevgiler

Netîce îtibârıyla, inkârcılardan baĢka, ayrıca, Yahûdi ve Hristiyanları dost
edinenler de, Allah DüĢmanları‟nın içindedirler, onların sıfatları ile
sıfatlanmaktadırlar.
Onlar gibi olmak için, onların hayat tarzları, örf ve âdetleri ile bütünleĢmek
üzere, ölüp ölüp dirilen çok sayıda, „gaflet ve dalâlet‟ içindeki insanlarımız,
ne yazık ki, Ġnönü‟nün Ġslâm DüĢmanlığı ve uygulamaları sonunda çok çok
artmıĢ bulunuyor…
Bu gerçekler karĢısında, onların bu durumlarını, yukarıda da gördüğünüz
gibi, iĢin Ģakasının olmadığı bizzat görüldüğüne göre, onlar adına o kadar
üzülüyorum ki! Hattâ bunlardan bir tânesi bugün, Atatürkçülüğünü bile
unutup, Hans‟a dönüĢüp, Almanların bir numaralısı olmadı mı?666
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Bunları Hâlâ Anlayamıyor Muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf YA DA Ah! Ġnönü‟nün Ġslâmî
Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ‟NÜN%20ĠSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HĠÇ%20OLMASAYDI%20HĠÇ%20BÖYLE
%20MĠ%20OLRDUK.pdf

661

Allah DüĢmanları‟na karĢı mü‟minlerin davranıĢ tarzları nasıl
olmalı?
Ġslâm‟ın ve müntesiplerinin en yüksek Ģerefleri nedeniyle, bu inançsız
Batılılara ve gâfil olan Batılı sevicilere karĢı, mü‟minlerin tavırları da,
elbette izzzetli ve onurlu olmak üzere, çok farklı olmak zorundadır.
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir değiĢim ve
geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi amaçlayan,
Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden saymayan, put gibi
değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü tutan Ġnönü
Zihniyetlilerin 1930‟lu-1940‟lı yılları devamlı sayıklamaları gibi,
gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir değiĢim ve
geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi amaçlayan,
Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden saymayan, put gibi
değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü tutan Ġnönü
Zihniyetlilerin 1930‟lu-1940‟lı yılları devamlı sayıklamaları gibi,
gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
Bu nedenle, yukarıda da bahsedildiği gibi, mâlum olduğu üzere, bendeniz de,
gerçekleri araĢtırırken, karĢılaĢtığım yeni yeni gerçekleri benimseyerek,
durmadan geliĢme / geliĢtirme yolunu tercih ediĢimden dolayı, gerçek yolda
oluĢumun devamlı huzûru içinde bulunarak, her Müslüman Türk
kardeĢimizin de, bu aynı huzûru duyması arzûsu içinde çırpınıp
durmaktayım.
Bu çırpınıĢlar içinde bocalarken, Ģimdi de, “Herkese anlayacağı dilden
konuĢunuz!” Hadîsi ġerîfi‟nin de izzetli olma sırrından faydalanmak
gerektiği kanaati, bende, Ģu an îtibârıyla, daha baskın çıkmaya baĢlamıĢ
bulunuyor.
“Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz!” hadîsinden bence anlaĢılan
Ģudur:
Hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı, olgun bir
mütevazılık içinde, çok nâzik ve kibar bir dil kullanmanın gerekliliğine vurgu
yapmaktadır.
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Ġkinci olarak da Hadis, bugünlerde Hollandalılarda gördüğümüz gibi,
dünyâlaĢarak yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ olan, tüm inançsız
Allah DüĢmanları‟na ve de onlara gönül verip, onları dost edinenlere karĢı,
hak ettikleri durumlarda-elbette ki durup dururken değil-tabiatıyla gerekli ve
yeterli olan, kibirli ve aĢağılayıcı bir dil ile ağızlarının payını vermeyi iĢâret
etmektedir.

Peygamberimiz (SAV), “Bugünü düne eĢit olan aldanmıĢtır” diyor ya…
ĠĢte Mü‟min bir Müslüman, doğru ve gerçek yolda, devamlı bir değiĢim ve
geliĢim içindedir. Öyle ki olumlu yönde devamlı değiĢmeyi amaçlayan,
Mü‟min Müslümanlar, değiĢip geliĢenleri kendilerinden saymayan, put gibi
değiĢmeden, geliĢmeden olduğu gibi kalanları, el üstü tutan Ġnönü
Zihniyetlilerin 1930‟lu-1940‟lı yılları devamlı sayıklamaları gibi,
gericiliklerden hiç hoĢlanmazlar…
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Bu nedenle, yukarıda da bahsedildiği gibi, mâlum olduğu üzere, bendeniz de,
gerçekleri araĢtırırken, karĢılaĢtığım yeni yeni gerçekleri benimseyerek,
durmadan geliĢme / geliĢtirme yolunu tercih ediĢimden dolayı, gerçek yolda
oluĢumun devamlı huzûru içinde bulunarak, her Müslüman Türk
kardeĢimizin de, bu aynı huzûru duyması arzûsu içinde çırpınıp
durmaktayım.
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Bu çırpınıĢlar içinde bocalarken, Ģimdi de, “Herkese anlayacağı dilden
konuĢunuz!” Hadîsi ġerîfi‟nin de izzetli olma sırrından faydalanmak
gerektiği kanaati, bende, Ģu an îtibârıyla, daha baskın çıkmaya baĢlamıĢ
bulunuyor.
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“Herkese anlayacağı dilden konuĢunuz!” hadîsinden bence anlaĢılan
Ģudur:
Hadis, birinci olarak, mü‟min olan Müslümanlara karĢı, olgun bir
mütevazılık içinde, çok nâzik ve kibar bir dil kullanmanın gerekliliğine vurgu
yapmaktadır.
Ġkinci olarak da Hadis, bugünlerde Hollandalılarda gördüğümüz gibi,
dünyâlaĢarak yalnızca canavarlaĢma özelliği kazanmıĢ olan, tüm inançsız
Allah DüĢmanları‟na ve de onlara gönül verip, onları dost edinenlere karĢı,
hak ettikleri durumlarda-elbette ki durup dururken değil-tabiatıyla gerekli ve
yeterli olan, kibirli ve aĢağılayıcı bir dil ile ağızlarının payını vermeyi iĢâret
etmektedir.
ġu anda Türkiyemiz‟de, Batılılar ve onların hayat tarzları için, yanıp tutuĢan
çok sayıda kardeĢlerimizin olduğunun da farkında bulunmuyor değilim.
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Üstteki 2 görselde Batılılarda insan hakları uygulaması görülüyor…
Ve de dolayısıyla, hem de ayrıca bu imajı, bir yanılgı eseri de olsa,
kafalarımızdan silmek isteyen bu kardeĢlerimizin de, kendilerine yazık
ettikleri inancımı da üzülerek belirtmek istiyorum, ayrıca burada667:
Bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana, onların
âidiyet ve kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü, kendilerini,
yalnızca, Batılı canavarların birer taĢeronu durumuna getirdiği fikrini
hatırlatıyor.
Bu tespit, her Ģeyden önce, bu kardeĢlerimizin kendilerine, düĢüncesizce, ne
kadar yazık ettiklerinin de ayrıca bir göstergesidir…

667
Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf
Tehlikeli Sevgiler, http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf
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Görseldeki sözler için söylüyorum: “Haklısınız ama cibilliyet (yaratılıĢ)
gereği herkes görevini yapıyor.” demek zorundayım, yine Ģimdi de…
ġimdi yine tekrar soruyorum:
Bu da bu kardeĢlerimizin, akıllıca olmayan, bu görmezlikleri insana, onların
âidiyet ve kültür bağlarının tamâmen iflas edip çürüdüğünü göstermiyor mu
yâni?
Kendi nefsî düĢüncelerine göre haklı olabilirler de, ya hâinliğe ne diyeceğiz?

Dâhilik Meziyeti de Varsa Aliyyül Âlâ!

“AKEPE NĠN HĠSLERĠ ÇOK KUVVETLĠDĠR, OLAYIN OLACAĞINI
DÜġÜNÜP, GEREKLĠ PANKARTLARI ÖNCEDEN HAZIRLAMIġTIR.
667

HALK TA BU OLAYI BEKLEMEKTEDĠR. DEDĠM YA ÇOK HĠSLĠDĠRLER,
YARINI GÖRÜRLER-vatandaĢ”
Bütün bu yanlıĢ yorumlar, akıllıca olmayıp yanlıca olmanın ürünlerindendir.
Hani, iĢkembeden dedikleri Ģey var ya… ĠĢte bu da benzerleri gibi, tam bir
örneği olsa gerek!
„Dâhilik Meziyeti‟ denebilecek bu görüĢlere de pek ihtimal vermiyor ve pek
de mümkün görmüyorum. Ama Ġnönü Zihniyeti‟nin teĢhisine göre, görseldeki
iĢgüzarlık fikirleri de dâhil olmak üzere, bütün bu plânları Tayyip Bey
yapmıĢ...
Biliyorum, bu Zihniyet tâ öteden beri, bu Milletin aklıyla alay etmekten de,
ayrıca bir medet bekleme alıĢkanlığı içindedir…
Bu Zihniyet‟in bu abartılarını iĢitene kadar Tayyip Beyi Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel Ġstikâmeti nedeniyle yalnızca takdir ediyordum...
Eğer onda, Ġnönü Zihniyeti‟nin dediği gibi bir de ona gerçekten DÂHĠLĠK
kazandıracak bu anlatılan özellikler de varsa; Ģimdi bana, “aliyyül âlâ”
demek düĢmüyor mu, yâni?
O zaman hepimize, ona gıpta etmek ve Türk Milleti‟nin baĢına böyle bir
nîmeti‟ni lütfedip gönderdiğinden dolayı da, Allah‟a (CC) cân-ı gönülden
hamdetmek düĢer / düĢüyor…
Bir Mü‟min olarak, gıpta etme‟yi ve hamdetme‟yi de yalnızca,
Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Eğer Ģükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere
karĢı azâbım Ģiddetlidir” mealindeki 7. âyeti gereğince, nankör duruma
düĢmemek için yapıyorum, tabiatıyla… Yoksa baĢka ne için olabilir…
Tekrar etmek gerekirse:
Bendeniz Ģimdiye kadar, CumhurbaĢkanı‟nı yalnızca Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmeti nedeniyle takdir ediyordum. Ġnönü Zihniyeti tarafından keĢfedilen
bu dâhilik özelliğine ben pek inanamıyorum. Ama eğer onun böyle bir
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özelliği de varsa, o zaman CumhurbaĢkanı “ayiyyül âlâ” demektir. Öyle
değil mi?
O zaman CumhurbaĢkanı her zaman baĢ üstünde tutulmalı, ayrıca bu
nîmetinden dolayı, Allah‟a (CC) da durmadan Ģükretmelidir!
Ġnönü Zihniyeti dedim ya! Bu Zihniyet mensupları, değiĢime hiç inanmazlar!
Diğer bir özellikleri de, Vatan Ve Millet menfaatine dahî olsa hiçbir baĢarıyı,
güzel iĢi yapanı takdir ve teĢvik de etmezler! Çünkü onların görüĢ ve
amaçları, Vatan Ve Millet gibi değerlerle hiç de ilgili değildir.
Kafadan atmıyorum haa! AĢağıdaki görselin dili de bizlere bunu
göstermiyor mu, Allah aĢkına?

Görüyorsunuz değil mi, Milleti de nasıl kendilerine benzeterek dolaylı
olarak aĢağılamaktalar! Bu Zihniyet‟in 1930‟lu-1940‟lı yıllara, yana yana,
özlem duymaları da bu yüzden olabilir...
Onlar nazarında fi târihinde put ya da robot isen ya da kötü bir insansan,
iyiye doğruya doğru hiç değiĢmezsen onlardansın‟dır, onların
kabûlüsün‟dür!
Bu Zihniyet‟in iyi tarafta, yâni hak tarafında, hiçbir nasipleri yoktur. Yânî
iyinin her zaman düĢmanıdırlar, bunlar!
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Bir zamanlar, „benim gibi‟, bozuk bir yaĢamın varken, kazâra iyi bir insan
olmuĢsan, yandın gitti demektir, onların nazarında!
Bu yüzden, bu Zihniyet mensupları, piĢmanlık tövbekârlık, iyiye dönmek diye
hiç bir Ģey bilmezler! Bilenlere de, geliĢen ve değiĢenlere de öyle bir takarlar
ki, iĢte o zaman yandın gittin, kül oldun!
Demek isterler ki, “Sen fi târihinde, oydun! O zaman o Ģekilde kalacaksın hiç
iyi tarafa yönelmeyeceksin! Yâni Türçesi Ģu ki, Ġnönü Zihniyeti:
“Ġyi bir insan olursan iĢte böyle sana sakırttak gibi yapıĢırız!” ya da
“bizim gibi kalmazsan vay hâline!”
diyorlar.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Pozitif Hiciv Ve Hiciv Sevâbı668:
“Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”
Ey “Ġnsancıllar! Hepiniz Sessizsiniz De!”

Öz‟ler:
Ġslâmî Ġstikâmet ve Ġlmî stilim
açısından, gelecek nesillerin zehirlenmelerini
önleme niyetiyle gösterilen gayretler faslından olmak
üzere, buraya kadar sunmuĢ olduğum „Ġdeolojik Bilim‟ zırvasının
hicivsel sunumundan kazanılan, Cihat Sevâbı‟nı Allâhü Teâlâ‟dan ümit etmek
için, kolları sıvadım…
Çokları küçük görür ama bu ümit, “Ameller
niyete göre” kânunu gereğince, o kadar büyümüĢtür ki!
Hattâ körpe körpe
pırlanta çocukların, Ģu sıralarda,
Kimyâsal Silahlarla zehirlenerek boncuk boncuk
ter dökerlerken, bizim kedipisik, köpek, pisik vs. sevicilerimizden,
en azından, bir “vaveyla” duyamamamızın bir sebebi de iĢte budur…
Bu, bir Pozitif Hiciv‟dir! Söylemeye gerek var mı? Pozitif Hiciv, gelecekteki nesillerimizin gerçekçi
Ģu-urlarını karartan ya da karartacak olan bilimdıĢı bütün yalan bazlı tüm algıları câzibesiz kılma uğruna, fikrî
olarak kalemle yapılan bir cihat türüdür. Türkiye Gemimiz‟in su almaması uğruna ve niyetine yapıldığı için, bunun
sevâbını varın siz düĢününüz!
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Evet, iĢte bu,
kısaca açıklanmıĢ
bulunan, dünyâsal „Ġdeolojik
Bilimin‟ (!) meĢhurlaĢmıĢ, “Naylon”,
Tiyatro” ya da “Kontrollü Darbe” gibi,
yeni türetilmiĢ „Ġdeolojik Bilimsel (!) Terimleri‟
cinsinden olan, bir özelliğine mi sâhiptirler acabâ” biçimli
büyük bir tepkisel Ģüphemiz ve öfkemizdir.
Ama îtidalli ve
adâletli olan, bu Hicvimiz‟den
kazandığımız nîmetleri bile, inanmayanların
havsalalarının alması ve anlayıp değerlendirmeleri, hiç de
mümkün değildir!
Beni duydunuz değil mi, Ey Ġnsancıllar,
hepten sessizsiniz de!
Alınmayınız, elbette!
Ben de, insânî bir vicdan rahatlığına
kavuĢabilmek için, burada bir kere daha,
demokratiksel eleĢtirsel tepkisel hakkımı kullanarak, karınca
kararınca, ikicüksel ikicüksel söz edeyim dedim, o kadar!
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
„Ġnsancıllarımızın‟,canavarsal Batısal Hedefli çığırtkanlaĢmalarına
karĢı, insânî vicdanî uğurdaki, demokratiksel eleĢtirsel tepkisel, karınca
kararınca, ikicüksel (birazcık) söz ve davranıĢlarımıza ne dersiniz, ha!
Önce „Ġdeolojik Bilimsel‟ Durum Tespiti
Bizde Facebok‟ta, bir takım çığırtkanlarımız vardı, çok yakın
geçmiĢlerde bile, ara sıra çığırtkanlıkları tutmuyor, değillerdi...
Öyle oluyordu ki bâzen, örneğin herhangi bir köpek, çekirge, pisik,
pire…vs., öldüğünde, ya da meselâ diyelim ki, homoseksüellikle gündeme

Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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oturan Robert Kolej gibi669, çağdaĢçı veyâ dünyâlaĢmıĢ, Batı kokusu
yayanlar değil de, kendi „Ġdeolojik Bilimleri‟ açısından, taĢlanması gerekli,
meselâ bir Kur‟an Kursu‟nda, faraza bir ahlâkî düĢüklük olayı olduğunda, bir
anda ahlâkçı bir dönüĢüme tahvil olan, bu çığırtkanlarımızın Facebok‟taki
vaveyla, Ģamata ve çığırtkanlarından hiç geçilmiyordu...
Ben de, doğruya-doğru konuĢacaksak, Ģu sıralarda, biraz uyanıp,
aklım baĢıma gelene kadar, çoğu kere:
“Bu arkadaĢlar, ne kadar da merhâmetli ya da “insancıllar” der
kendimi, onlara kıyasla, suçlamadan da aslâ geçemezdim, doğrusu!
Târih, 7 Nisan 2017…
ĠĢte Ģu bir kaç gündür, aĢağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi,
Suriye‟de Kimyâsal Silâhlar‟dan salin gazıyla zehirlenen, binlerce mâsum
insan ve pırlanta gibi çocuklar, sokaklara pestil gibi serilmiĢler, buram
buram ter içinde can çekiĢiyorlar... Ama…
Ama bu vaveylacı, Ģamatacı insancıl çığırtkanlarımızdan çıt yok, çıt!
Gerçekten de çıt yok, ha! Hayret doğrusu!
Tekrar Facebook sayfalarına bir göz daha attım, bir yanlıĢlık olmasın
diye… O alıĢık yüzler yok, yoklar! Bir belirti eserleri de yok bir yerlerde,
hani!
O, buram buram terler içinde can çekiĢen, çocuklar içinde, tek göze
çarpmayanlar, köpekler, pisikler ve de örneğin çekirgeler, pireler…
Tabiatıyla dedim ki, kendi kendime, burası bir yeni gözlem alanı
olabilir… Yâni Ġdeolojik Bilim‟in deney alanları, hani… Olur ya canım!
Belki de, ne bileyim, bu Ġdeolojik Bilim‟in temel postulatları arasında
demek ki, kedi, köpek, çekirğe ya da meselâ pire ya da pisik gibilerden, en az
birisi yoksa, öyle ya, bu Ġdeolojik Bilim‟in fedâilerinde bir tetikleme veyâ bir
ateĢleme de olmuyordur, bu „Ġdeolojik Teori‟ gereği olarak, hani…

669
Robert Koleji‟ne soruĢturma!,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://t24.com.tr/haber/robertkolejine-sorusturma,397417, En Son EriĢim Târih: 07.04.2017.
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Açıkçası, bu „Ġdeolojik Teori‟nin böyle bir olabilirliği aklıma
gelmeseydi var ya, belki üzüntümden aklım baĢıma da gelemeyebilirdi,
doğrusunu söylemek gerekirse!
Üzüntümü gerçekten hoĢ görünüz!
Çünkü acabâ diyor, insan! Doğrusu insanoğlu böyle durumlarda
Tereddüt ediyor! Ki herhangi ölü bir köpeğin, pisiğin ve de bir çekirgenin
veyâhut da bir pirenin- ki bu „Ġdeolojik Teori‟de tahmin ediyorum sivrisenğin de bir yeri olabilir- Her neyse, evet Ģimdilik pire desek de yeter ya,
hani…
Evet, ben de insanım diyen birisi dahî, meselâ bir pirenin olmadığı
zamanlarda aĢağıda görüldüğü gibi, nefes nefese kalarak, can çekiĢen
yavruların olmasına rağmen, Faceebok‟ta, o Ģamatacı çığırtkanlarımızın,
insancıllarımızın vaveylalarından bir eser olmamasından dolayı üzülüyor, ne
de olsa…
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Ah ne olurdu, “Suriye‟de insanlık katledililirken”, bunların yanında bir kedicik ya
da bir pirecik de bulunsaydı da bu canlar, insancılların çığırtkanlıklarını olsun
duyarak, hepten sâhipsiz olduklarını görmeselerdi, değil mi yâni ki…
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Demek ki, örneğin “Pisik Merhâmeti” de diyebileceğimiz, bu
„Ġdeolojik Teori, dünyâsal hayvânî Batısal kaynaklı oluĢu, insancıl yönünün
olmaması nedeniyle, bambaĢka bir ĢeymiĢ, meğer… Elektromanyetik Alanlar
Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda, bir öğretim üyesi olarak
üniversitelerde yıllarca hizmet görmüĢ bir bilim insanı olarak, emekli
olurmaz daha henüz, yeni yeni müĢâhade etmekte ve öğrenmekte olduğum, bu
teorinin bence Batısal güçlere göre değiĢkenlik göstermesi, bu teorinin
insanlığa faydasızlığı konusunun en önemli nedenini oluĢturmaktadır.
Tabiatıyla bu sonuca varıĢımda elbette ki, geçmiĢ tecrübelerimin
etkisi de büyük olmuĢtur. Hani bir zamanlar, yukarıda sözünü etmiĢ
bulunduğum, çığırtkanlarımızın „Türkçü‟ veyâ bir müddet sonra da „Öz
Türkçeci‟ oluĢlarını unutmuĢ değiliz, değil mi? Demek ki bu „Ġdeolojik
Teori‟yi bugün daha iyi bir Ģekilde anlamıĢ bulunuyoruz ki, bunun temel
dayanaklarından birisi, Batısal güçlere sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Gerçek
bilim adamları, inanınız böyle değiĢken „postula‟ veyâ „teorem‟in olmasını
bir türlü bilimsel olarak kabul edemezler!
Görüyorsunuz iĢte bir zamanların „Türkçülük‟ veyâ „Öz Türkçecilik‟
adlı „postula‟ veyâ „teorem‟inin bugün adı-sanı bile unutulmuĢ, bunların
yerine PKK ve Ermeni seviciliği almıĢ bulunuyor; tıpkı Batılıların ciddî
görünen bilim adamlarının dahî, menfaat ve / veyâ ideolojik yâhut da siyonist
baskılarla, Darwin‟in uyduruklarına da bilimsel maskesi giydirerek, gerçek
bilimi de yozlaĢtırmalarında olduğu gibi…
„Ġdeolojik Teori‟ Ya da “Büyük Modern Çarkçılık Teorisi”nin
„Top‟sal „Ġdeolojik Terimsel‟ Özellikleri
Kusura bakmayınız!
Nâdirattan olduğu için, henüz gözlem alanımız dar gözüküyor, aynı
zamanda… Bilimsel imkânsızlıklar diye bunlara deniyor, iĢte! Ama eskiye
göre yine de bin Ģükür!
Onun için önce bu, bu teorideki örneün “Pisik ya da köpek veyâ pire
Merhâmeti”nin de, “Ġnsan Hakları…”… “Ġnsan Hakları…” Aaa! Yok, yok
fazladan söyledim…
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Bu „Ġdeoloji‟ kelimesinin kavramlarına hiç de alıĢamadık da…
„Kusura bakmayınız! Ha, evet!‟Kusura bakmayınız! „ diyecektim de, olsun be
bu kadar, böyle acâyip yeni karĢılaĢmalarda, kâri…
Bâzen bu ideoloji kelimesinin, iĢte görüyorsunuz, gerçeklik ve
doğrulukla hiç alâkası olmadığı, üstelik de, Batısal güç odaklarına da sıkı
sıkıya bağlı olduğu için, Ģimdilik bunlara, bu yanlıĢlıklara katlanağız kâri
böyle, iĢte! BaĢka ne gelir elden, her taraf birden ideoloji dolunca,
kaçınılamaz oluyor iĢte böyle…
„Ġdeolojik Teori‟nin en önemli uygulama ve deney alanı olarak seçilen
olayların baĢında, biliyorsunuz, 15 Temmuz 2016 KalkıĢması gelmektedir.
Bu Teori öneminden dolayı, tekrar gözden geçirilmiĢ olup asıl bu olayı
açıklamak üzere, yeni postula‟ veyâ „teoreme ek olarak, “Büyük Modern
Çarkçılık Teorisi” adıyla da güncellemiĢ, yeni „Top‟sal „Ġdeolojik Terimsel‟
Özelliklerine kavuĢturulmuĢtur. AĢağıdaki Ģekilde görülen „tiyatro‟ adlı
postula‟ veyâ „teorem‟, güncellenmiĢ teorideki „Çarkçılık‟ postula‟ veyâ
„teoreminden önceki versiona âittir.

ġekilde geliĢmelere göre, „Ġdeolojik Teori‟nin‟ postula‟ veyâ „teorem‟inin yakın
geçmiĢteki uygulama ve deney alanlarına iliĢkin bir değiĢim örneği
görülüyor…‟Tiyatro‟ adlı postula‟ veyâ „teorem, „Büyük Modern Çarkçılık
Teorisi‟den önceki versiyona iliĢkin bir örnektir.
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Hah! Tamam, tamam, Yaa!
Ne diyecektim, yâ? Evet, evet, Ģimdi aklıma geldi! Kolay mı, hemen
böyle, yeni bir Teori‟yi “Ģıp diye” bir cümlede hemencecik aktarabilmek, öyle! Hem de böyle, hem yeni, hem de müthiĢ kaypak olunca!
„Ġdeolojik Teori‟nin Postulatsal Terimleri‟nin Özellikleri
Evet!
“Bu köpek, çekirge veyâ pisiği yâhut pireyi sevecen cinsli,
„insancıllar‟ destekli” aĢağıdaki terimlere bir göz atalım, isterseniz:
1- „Ġdeolojik Bilim‟ alanında „Ġdeolojik Bilim‟ terimlerinden olmak
üzere, iyi bir postula‟ veyâ „teorem‟, görüyorsunuz, „Tiyatro‟ veyâ
“Naylon670“ alınmıĢtır.
2- Ya da her Ģeyden önemli olarak, yalanbazlı politika alanında
„Ġdeolojik Bilim Terimleri‟ faslında, en meĢhurlarından olsun istiyorsanız
bunun, „Ġdeolojik Bilim Terimlerimi olarak, büyük büyük olasılıklarla,
kaypaklıkları-çarkçılıkları, hattâ hattâ buna yamuklukları da katabilirsiniz…
Bu mâhut koĢullar altında böyle b i i r Ter i i m:
ĠĢte, iĢte! “Kontrollü Darbe” olabilir, meselâ! Yok, yok, örneğin,
örneğin… Evet, evet! Tam da tuttu iĢte! “Kontrollü Darbe”… Hee!
Hay ağzına sağlık be, Çarkçı BaĢı! Tam tamına da nasıl tutturup
bulmuĢsun, böyle kıvıra kıvıra! ĠĢte, buna derler, zekâ unsuru, zekâ!
Akıl ne ki yanında! „Ġdeolojik Yamukluk‟ta da, „Ġdeolojik Çarpıklık‟ta
da ya da çark yapmakta da, nasıl da tam 12‟den isâbet! Bravo doğrusu Çarkçı
BaĢı, sana! Teoriye büyük bir katkı bu! Siyonistlerin tam da ödül
verebilecekleri bir buluĢ, var ya!

670
Akit, BaĢbakan: Milyonlara neden yalan söyledin? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniakit.com.tr/haber/basbakan-milyonlara-neden-yalan-soyledin-299405.html, En Son EriĢim Târih:
07.04.2017.
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Bu terimi ya da postula‟ veyâ „teoremi teklif edeni siz henüz
bilmiyorsunuz, haa!
ġimdi bir de bu meĢhur politik figürü bir söylesem var ya, Yer
yerinden, belki de, çatlar endiĢesiyle, Ģimdilik bunu tehir ediyorum. Ama
ileride sözü olmasa bile, bunu sizlerin basîretleriniz, çok geçmeden mutlaka
keĢfedecektir zâten, yalnızca „Ġdeolojik Teori‟ terimlerinden esinlenerek
bile…
Yukarıda tam da, Batılıların, “Kedi, köpek ve pisik, pire hakları…”
diyeceğim sırada, beni de etkiledi, galiba, Ģu pis „ideoloji‟ sözü ki, araya ister
istemez, baĢka sözler girdi, gördünüz ya…
Evet, yâni… Maalesef, evet!
ġimdi zannediyorum, tam eksiksiz söyleyeceğim, inanınız, bir kez
daha aklımı çelmezse, evet!
ĠĢte söylüyorum, daha doğrusu soruyorum:
Bu „Ġdeolojik Teori‟ ya da “Büyük Modern Çarkçılık Teorisi”nin,
Batılıların bu “Kedi, köpek ve pisik, pire hakları”, TeĢoronluk iliĢkisiyle ne
derece bağlantılı‟dır?
Evet, evet! Ne derece bağlantılı, hah? Soru tam da buydu, evet!
„ġu „Ġdeolojik Gürültü‟nün etkisinden kurtularak Ģimdi, gâlibâ
konuya tam tamına girebildim, değil mi?
Ne dersiniz?
Bilim‟de bilirsiniz, soru ne derece iyi sorulursa, bu, çözüm yolunu o
derecede isâbetli olarak iĢâret eder ki, ah bir bilseniz?
ġimdilik bilimsel açıdan tabiatıyla, henüz bu „ideolojiksel‟ kavram ve
tanımlar, kaypaklıkları nedeniyle, çok meçhul Ģeyler!
Çünkü bunlar, Halkımız tarafından, henüz yeni yeni gözlemleniyorlar;
özellikle de, “Ġdeolojik Bilim Dünyâsı” mensuplarının sunumları altında;
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uyumun çok az olduğu, herkesin kafalarının çok karĢtığı, en çok rastlanılan
sonuçlar elde edilmiĢ olmasına rağmen…
Görüyorsunuz ya, Ģu „ideolojiksel‟ kavram ya da terim çıktı, her Ģeyin
baĢköĢesine, öyle bir oturdu ki… Fakat Bilim‟in ya da gerçek adıyla Ġlmin
sâyesinde, neĢvünema bulduğu akıl ise, böyle bir ortamda, iĢlevsizlik
nedeniyle geliĢen S-Kompleks hastalığının ilerlemesi ve DNA dönüĢümüyle,
„dumura‟ uğramaya yüz tutmuĢtur.
BaĢka bir deyiĢle, daha genel anlamıyla, aynı paralelde, akla dayalı,
Gerçekçilik Felsesi de bitmiĢ görünüyor...
Bundan sonra, geliĢmesine çalıĢılan, „Ġdeolojik Bilim‟ paralelinde, bu
sıralarda büyük bir ivme kazanmıĢ bulunan, gerçekdıĢılık dünyâsındaki,
„Gerçek DıĢılık Felsefesi‟ndeki „Yalanbazlı Algı‟ya dayanan, yeni bir
„Yamukluk‟ ya da „Çarkçılık (Kolay Çarketme)‟ veyâ esas îtibârıyla,
„Yalancılık‟ denilebilecek cıva gibi, „Fikrî Kaypaklık Ve Karasızlık‟
atmosferi doğacağı ihtimâli, gittikçe arttığı için, bir kısım çevreleri, daha
Ģimdiden, bunun heyecanlı karasızlığı sarmıĢ bulunuyor...
Meselâ eskiden hep, Bilim Dünyâsı der, kolayca geçerdik, öte
tarafa… Her Ģey, yerli yerine normal olarak oturmuĢtu, vesselâm, o
zamanlar, Ģüphesiz gerçeklere dayandığı için…
Ama Ģimdi öyle kolay mı geçiliyor, Ģu “Ġdeolojik Bilim Dünyâsında”
dayandırıldığı temel unsur bir kere özellikle, “Yalanbazlı Algı Kavramı”
olunca…
Nasıl bir Ģeyse bu?
Bu sıralarda bu „Ġdeolojik Teori‟, dünyâda da o kadar da çok
tutundu, o kadar çok konuĢulmaya baĢlandı ki! Bu heyecanla olsa gerek,
örneğin daha dün Hollanda‟da, bile bile, halka sokaklarda köpek zulmü
yapılmaya dahî baĢlanmıĢtır. Öyle ki, öööf demeyen dürüst insan kalmadı,
ortalıkta…
Ben size bir Ģey söyleyeyim mi?
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ĠĢte bu da, bu sıralarda, ayrı bir muammâ oldu olacak gibi!
Bu nedenle, onu da ayrıca iĢte Ģimdi anlamak için, büyük bir gayret
sarfediyoruz, doğrusu!
Öyle ki, Ģimdilik çok sırlara gebe olan bu, “Ġdeolojik Bilim Dünyâsı”,
hele hele, daha çok beni fenâ hâlde ĢaĢırtmıĢ durumda bulunuyor, özellikle
de!
Gerçekten tıpkı birkaç ay önce 15 Temmuz günü, Türkiye
Cumhûyeti‟nin CumhurbaĢkanı‟nın,…, nın, nın… yanlıĢ söylemedim, evet!
Evet!
Öyle ki bunu bu günlerde, CumhurbaĢkanı‟nın, 3,5 dakika farkla
ateĢlenen, ölüm füzelerinden kurtulmasının „Ġdeolojik Bilimsel‟ açıklamasını,
bizim gibi kısır kafalılara (!) anlatmakta iĢin „topsal‟ uzmanlarının hayli
güçlük çekmelerinden de biliyorum, çünkü:
Evet, CumhurbaĢkanı‟nın kurtuluĢunun „Ġdeolojik Bilimsel‟
açıklamasını îzâh etmek üzere, „topsal ideolojik kafalar‟ tarafından, ortaya
atılmıĢ Teori‟nin henüz taptâze bir açıklaması bu, Ģimdilik…
Ki Teori‟nin, kaypaklığından dolayı, kavramanın güçlüğü nedeniyle,
bu „Ġdeolojik Teori‟nin henüz iki adet meĢhur terimini, ancak ezberleyebildik
aylardan beri güç-belâ, görüyorsunuz… “Ağaç yaĢken eğilir, dememiĢler
miydi?”
Kolay değil, tabiatıyla, hayâtının büyük bir kısmını gerçekçilik ve
ciddiyetle geçirdikten sonra, eğilmek, yamulmak ve cıva gibi, birden
kaypaklığa gönül verip, bunlara birden alıĢabilmek! Bunları siz, pek kolay
zannetmeyiniz! Ama bildiğiniz gibi değil, bu iĢler, böyle!
Bu „Ġdeolojik Teori‟ mensupları bunları, durmadan kafalara enjekte
etmeye çalıĢırlarken, kolay mı bu canım, bizim kafalarımız, hemencecik
yamulmuyor ya da yamuklaĢmıyor ki, öyle onların istedikleri tarzda, kolayca
dönüĢedursun!
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Bu yamulmaların heveslileri de olsa bile, açık söylemek gerekirse,
ben henüz hiç, birazcık bile olsa, yamulabilmiĢ veyâ yamuklaĢabilmiĢ
değilim, açıkçası, doğru söylemek gerekirse…
Onun için iĢte, bu „Ġdeolojik Teori‟yi yâni daha açık söylemek
gerekirse, bu “Ġdeolojik Bilimi” anlamakta geç kalmamın sebebi bu, gâri!
Ha iĢte! ġimdi aklıma geldi de, tam fırsat bu, anlatabilmem ya da
anlayabilmeniz için!
Dikkat ediniz ve not alabilirsiniz, Ģimdi!
Bu “Ġdeolojik Bilim Dünyâsı”na iliĢkin, bu iki „Ġdeolojik Bilimsel
Terimi‟ açıklıyorum, iĢte tam Ģimdi:
“Neden hemen bunlardan baĢladın?” derseniz, bunların son
zamanlarda hemen hemen bütün dünyâ çapında öyle tatbikatları yapıldı ki,
hâlâ bu devam etmektedir, biraz hız kaybetse bile… Hız kaybetmesi de,
aslında Teori‟ye peĢpeĢe, yeni yeni postula ya da teoremlerin eklenmesi,
örneğin en son olarak, „Kontrollü Devrim‟, afdersiniz,‟Kontrollü Darbe gibi
buluĢlar yüzünden, hani...
ĠĢte Ģimdi kalemleriniz hazır olsun:
Dikkat!
ArkadaĢlar anladığım kadarıyla, bu iki önemli ideolojik terim Ģudur:
Yazınız!
“NAYLON” Veeee “TĠYATRO”
ġaĢırdınız değil mi?
ġaĢırmayınız, ĢaĢırmayınız!
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ġimdi Siz, bilimsel bilinçleri geliĢmemiĢ belediyelerin naylon eĢyâları
yasaklama hazırlıklarına bakarak, top ya da süper zekâlı ideolojik bilimsel
kafalar (!) tarafından üretilmiĢ bulunan, hele hele Ģu “Naylon” terimine öyle
küçümseyici bir gözle bakarsanız, kimseler duymasın ama ancak süper geri
zakâlılığınızı deĢifre etmiĢ olabilirsiniz, bir bakıma, top ya da süper zekâlı
ideolojik bilimsel kafalar (!) nazârında!
Onun için, Teori‟nin kaypaklık ya da esas olarak yalancılık özelliği
gereği olarak, Ģimdilik susmanızda sizler için, çok faydalar olabilir,
„Teori‟nin gereği olarak, sağasola çark edebilme imkânlarının
kullanılabilmesi açısından, tabiatıyla… Onun için bu “Ġdeolojik Bilime”,
“Çarksal Teori!” de denmesi, yanlıĢ değildir, bu yüzden!
Çünkü Ģimdiye kadar anlaĢılabildiği üzere, „Ġdeolojik Teori‟nin,
Ģimdilik tahmin ederek söylüyorum, böyle bu hızla gidilirse, ileri de daha ne
buluĢlarla, Çarksal Döngülerle karĢı karĢıya gelmemiz, iĢten bile olmayacak!
Öyle ki, Teori‟nin çok meçhul gözüken tarafları o kadar çok ki, çark
edebilmek gibi, ana özellikleri‟nin değiĢmeyeceği, kesin olarak, bilinmesine
rağmen! Öyle ki bu Teori’de yapılan çarketmeyi bile, çarkedilebilme imkânı
dahî bulunmaktadır!
ArkadaĢlar ve de kıymetli okuyucularım!
Bizim, bilirsiniz, bir tarafıyla da, dillere destan olmuĢ bir
politikacımız var ya…
Onun tarafından da, „Ġdeolojik Teori‟nin Ģu zenginliğine bakınız ki,
bu “Ġdeolojik Bilim Dünyâsı”na iliĢkin olarak, öyle bir terim daha üretilip
teklif edilmiĢtir ki, Ģu birkaç gün içinde, tam da bir sürpriz olarak…
Belki henüz duymamıĢ da olabilirsiniz, ama yeni teklif edilmiĢ olan,
bu „Ġdeolojik Bilimsel Terim‟, daha Ģimdiden, ortalığı kasıp kavurmaya yetti
de, yine, daha Ģimdiden, arttı arttı, gitti bile!
ĠĢte dikkat ediniz!
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O „Ġdeolojik Bilimsel Terim‟i de sizlere açıklamaktan Ģimdi o kadar
bir huzur duyuyorum ki… Bu terime, o bir tarafıyla, çoooook meĢhur olmuĢ,
politikacımız, Ģu ismi uygun görmüĢler: -kontrollü darbeBüyük bir çarpıklık ya da kaypaklık, hemencecik okunup, zor da olsa,
algılanmıyor değil, değil mi? Çünkü iĢin içine „kontrol‟ iliĢtirilmiĢ ya! Çok
büyük bir sezgi iĢte bu! MüthiĢ bir kaypakçılık eseri ve buluĢu, iĢte
görüyorsunuz ya!
YanlıĢlık yapılmasın, haa!
Ġyice anlaĢılsın diye, Ģimdi dikkat ediniz, küçük harflerle yazılıĢını
yine ayrıca arz ediyorum: -kontrollü darbeAnlatabildim mi, bilemiyorum…
Bu son yıllarda, „Ġdeolojik Bilim‟ dalı (!) adıyla öyle geliĢmeler
oluyor ki, Ģimdi de gördüğünüz gibi…
Bizler dahî bu geliĢmeleri, zor tâkip edebiliyouz; ġu 21. Yüzyıl Bilim
Çağı‟nda, yamulmanın veyâ yamuklaĢmanın tam da tersine olarak, sırf
kaskatı dürüst olup, bu yamulma becerimizin olmayıĢı yüzünden, iĢte!
Ama Esas Olan „Paçayı Kurtarmak‟
Açık konuĢayım! Bilim bir yarıĢtır! Ben dahî yeniden kolları
sıvamadım değil, görüyorsunuz!
Ne için diyeceksiniz, elbette? Dedim ya bir yarıĢtır, diye!
Neyin yarıĢı? Meselâ, „Paçayı kurtarmanın‟ yarıĢı, “paçayı”, asıl
bence!
Bu dünyâ, bu hayat, nasıl olduysa, iĢte öyle böyle, geldi geçiyor,
gidiyor… Herkes için de öyle oldu, öyle olacak, elbette! Ama kim paçayı
kurtardı, doğru dürüst olarak onu bilemiyoruz, Ģimdilik…
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Ben de istiyorum ki, ilmin bütün verilerini yaĢayıp kullanmak gerek!
Karınca kararınca, iĢi Ģansa bırakmamaya gayret etmek!
Sırf Dünyâ‟ya adapte olmuĢ inanmayanlar ve de canavarlaĢanlar
kendilerini, iĢin burda bittiğine inandırmıĢlar! Bunlar, bütün meĢguliyetlerini
yalanbazlı algılarla dünyâlaĢtırıp, ikiyüzlülüklerinin mahâretleriyle
bütünleĢtirerek, canavarlaĢmıĢ surat ve meĢgâlelerini, son haddine kadar
kullanıp, her yerde gösteriyorlar, zâten…
Bilmiyorlar ki, asıl „paçaların‟ kurtarılması gerektiği yer, bu hayat
değil!
Çünkü onların „Ġdeolojik Bilimsel Teori‟lerinin kapasitesi, bu
kadardır… Ama o meĢhur politikacımızın, bir çeĢit suyunun suyu sayılan,
birisi tarafından da, bu „Ġdeolojik Teori‟ye, bu sıralarda, yine ayrıca eklenmiĢ
bulunan, bir ufak eki de hatırlatmadan geçmeyelim:
Bunun, henüz tam olarak, neyi getireceği pek belli değil… Ama
bunun, tıpkı Komünizm rejimlerinde, yaĢlıların sabun fabrikalarına
gönderilmesini hatırlatan, tuhaf tarafları, ilk kez, dikkatleri üzerine çekmiĢ
bulunuyor.
„Ġdeolojik Bilimsel Teori‟ye eklenen, bu postulata göre, „Ġdeolojik
Teori‟ gerçekdıĢı her Ģeyi ön gördüğü gibi, kim olursa olsun, kendileri gibi
düĢünmeyenlerin, ne Ģekilde olursa olsun, “Denize Dökülmeleri” ilkesini ön
görmektedir. Ancak bunun gerçekleĢmesi, bir baĢka Ģarta bağlı kalmaktadır,
yine „Ġdeolojik Teori‟ye göre… O Ģart da Ģudur:
ġimdilik nedeni tam da anlaĢılmıĢ gibi değil ama denize dökülme
iĢlemlerinin gerçekleĢmesi için, bunu yapmak isteyenin, her ne hâl olursa
olsun, ilkin mutlaka Samsun‟a çıkıp oraya ayak basması, yânî Samsun‟nun
uğurlu toprağından bir istim ve ilham alması, ardından da sağdan, soldan,
önden ve arkadan olmak üzere, denize dökülecekleri toparlayıp, Ġzmir‟e
kadar da kovalaması gerekmektedir. Bence bu kısım, „Ġdeolojik Teori‟nin en
ürkütücü ve zor tarafı…
Ama nedeceeeeeng kâri… Kurulan „Ġdeolojik Teori‟, bunları ön
görmektedir. Var mı bundan baĢka bir çözüm yolu?
Bu iĢin içinde, „can ve hayat‟ yâhut da “hayattan kâm alma” iĢi
olduğu için bu teorisyenler, bunda muvaffak olabileceler mi, bilemiyorum?
Bilmiyorum, çünkü bu postulat bana göre pek uygulanabilir değil!
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Bozkurt konuĢmasının sonlarında izleyicileri ayağa kalkmaya dâvet ederek, “16
Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi
Ġzmir'den denize dökeriz! Ortalığı yıkarız ama yine de Devleti yönetmenize izin
vermeyiz!” diyerek tehdit etti. Haber 10, CHP'li Hüsnü Bozkurt: Evet çıkarsa
bedelini ödetiriz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/chp/chp_li_husnu_bozkurt_evet_cikarsa_bedelini_odetiriz696829, En Son EriĢim Târih: 07.04.2017

Örneğin, bunlar Samsun‟a çıkarlarken, kâğıt üstünde „Ġdeolojik
Teori‟nin kolayca tasarlanmasındaki kolaylık ve rahatlıklara her an sâhip
olabilecekler mi, bakalım?
Öyle ya, böyle bir „Samsun‟a çıkma teĢebbüsü‟nde bile, gerektiğinde,
„nalları diktirmemek‟ için, „fır geri dönüp‟ “Tabana Kuvvet, Kaçma Ve
Saklanma” Ģartlarının da Teori‟ye, en azından, ayrıca bir kaypaklık
faslından, eklenmesi gerekiyor…
Bu restorasyon ve düzeltme mümkün olmazsa, bence tabiatıyla, bu
postulatın önemi, hani Ģu „Kontrollü Darbe‟ postulatı var ya, onun yanında
solda sıfır demektir…
Öyle ki, bu „Kontrollü Darbe‟ postulatının, sansayon açısına ek
olarak, ayrıca çarketme ve yalancılık özellikleriyle de, „Naylon‟ ve „Tiyatro‟
postulatlarının da hayli önünde olduğu da unutulmamalıdır…
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Bütün bu açıklamalara göre, bence, bu „Ġdeolojik Teori‟ye, „Kontrollü
Darbe‟ postulatı, tam etkisel damgasını vurmuĢ durumdadır.
Son GörüĢler
Bu „Ġdeolojik Teori‟, henüz oluĢum aĢamasında olduğu için bu
hususlar, henüz açık bir Ģekilde görülmüyor, bilinmiyor… Eğer „Ġdeolojik
Teori‟de bir düzeltme yapmazlarsa, bu teorisyenler için, asıl paçanın birinci
kurtarılıĢı, böyle giderse, Samsun ile Ġzmir arasında olacaktır, hadi
teorilerinde, ikinci ve son „paçanın‟ kurtarılması, olmasa bile…
Ama bendeniz, hayâtım boyunca hep gerçeklerle meĢgul olduğum
için, asıl paçaları kurtarmanın hesâbının Âhiret‟te olacağına inanıyorum, ben
yine de!
Nasıl aklım ve mantığım beni ölümden kurtulamayacağıma
inandırıyorsa, aynen onun gibi, buna da öyle inandırıyor iĢte!
Dünyânın ne meĢhur adamları, hattâ tanrılaĢtırımıĢ kimseler bile, o
„ölümün‟ pençesine düĢmüĢler de, kendilerini hep ona teslim etmek zorunda
kalmıĢlar… Bunları da hiç görmüyor değilim, tabiatıyla…
Ġçlerinden hiçbiri, “Ben ġuyum, Heey!” diyerek kafa tutabilmiĢ mi,
ölüme?
Örneğin Atatürk‟ünden tutunuz da, Einstein‟e, Goethe‟ye hatta
Ġnönü‟ye, bu sıralarda tepetakla olan, hayatta iken de, Ecevit Ve Baykal‟ı
dahî, vermiĢ olduğu, bursları ile yetiĢtirmiĢ bulunan, Rockefeller‟e kadar,
kimi sayarsanız sayınız, hepsi, o ölümün karĢısında, bir Ģeyler yapabilmiĢler
mi?
Ben iĢi, yalnızca, bir açıdan düĢünmüyorum ki!
Dolayısıyla, onlara bakarak, onlardan kendime uygun dersler
derleyerek ben istiyorum ki, benim o ölümü karĢılamam, yalnızca onların
katĢılaması gibi olmasın!
Çünkü ben bir mü‟minim…
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Bir mü‟min ise, yalnız baĢına bile, evrenlerin hattâ o azgınların dahî,
geçici de olsa, „Velînimeti Ve Sigortası‟ ve insan topluluklarının Bir
Numaralısı‟dır.
Onun için, benim onu asıl karĢılamam, akıl ve mantığımın ıĢığında,
yalnızca baĢkalarını kopyalamaya değil, asıl kendi Ġslâmî Ġstkâmet ve Ġlmî
Stilime uygun olsun, istiyorum…
ĠĢte onun için yukarıda yeniden kolları sıvadım demiĢtim ya…
Ne için biliyor musunuz?
ġunun için:
Ġslâmî Ġstikâmet ve Ġlmî Stilim açısından, gelecek nesillerin
zehirlenmelerini önleme niyetiyle gösterilen gayretler faslından olmak üzere,
buraya kadar sunmuĢ olduğum, Ģu yukarıdaki „Ġdeolojik Bilim‟ zırvasının
hicivsel sunumundan kazanılan, Cihat Sevâbı‟nı Allâhü Teâlâ‟dan ümit
etmek için, kolları sıvadım.
Çokları küçük görür ama bu ümit, “Ameller niyete göre” kânunu
gereğince, o kadar büyümüĢtür ki!
Hattâ körpe körpe pırlanta çocukların, Ģu sıralarda, Kimyâsal
Silahlarla zehirlenerek boncuk boncuk ter dökerlerken, bizim kedi-pisik-pire,
kö-pek… sevicilerimizden, en azından, bir “vaveylâ” duyamamamızın bir
sebebi de iĢte budur…
Evet, iĢte bu, yukarıda kısaca açıklanmıĢ bulunan, dünyâsal „Ġdeolojik Bilimin‟ (!) meĢhurlaĢmıĢ, “Naylon”, Tiyatro” ya da “Kontrollü Darbe”
gibi, yeni türetilmiĢ „Ġdeolojik Bilimsel (!) Terimleri‟ ya da postula veyâ
teoremi cinsinden olan, bir özelliğine mi sâhiptirler acabâ” biçimli büyük bir
tepkisel Ģüphemiz ve öfkemizdir.
Ama îtidalli ve adâletli olan, bu Hicvimiz‟den kazandığımız nîmetleri
bile, inanmayanların havsalalarının alması ve anlayıp değerlendirmeleri, hiç
de mümkün değildir!
Beni duydunuz değil mi, Ey Batısal Ġnsancıllar, insanlık değerleri
karĢısında, hepten sessizsiniz de!
Alınmayınız, elbette!
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Ben de, insânî bir vicdan rahatlığına kavuĢabilmek için, burada bir
kere daha, demokratiksel eleĢtirsel tepkisel hakkımı kullanarak, karınca
kararınca, ikicüksel ikicüksel söz edeyim dedim, o kadar!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Zeytindalı‟ndan Yayılan
Sevaplar-Günahlar Ve Hayırlar-ġerler
Öz‟ler:
ĠĢte,
Meselâ Zeytindalı
operasyonu‟nda, her Zetindalı‟ndan
dünyâya öyle hayır ve Ģerler yayılıyor ki…
Bu operasyon haberleri, meselâ evinde oturarak,
bu haberleri oturduğu yerden tâkip eden kiĢilerin her birinde
birer hesap açmaktadır.
Her bir kiĢinin
bu kendi hesâbına, niyet ve
düĢüncesine bağlı olarak, yâni niyetinin
Ġslâmî Îtikat Ve Milletimiz‟in Kültürel Ġstikâmeti‟ne uyup
uymamasına göre, az ya da çok, üretilmiĢ olan,
sevap ve / veyâ cihat sevapları
ya da günahlar iĢlenmektedir. Öyle ki, bunun
dahası da var: Zetindalı‟ndan uzaya yayılan hayırlar ve Ģerler,
sırasıyla, bâzılarının küfürden kurtulmalarına, bâzılarının ise, küfre dalıp,
daha da, ona saplanmalarına kadar bile, etkili olabilmektedir671.
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Îman edenler (yurtlarını, mallarını bırakıp)
hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, Allah‟ın rahmetini
umarlar.”
Bakara Sûresi, âyet 218
671
Temiz, M., Püf Noktasının Ġki Tarafı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20ĠKĠ%20TARAFI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20ĠKĠ%20TARAFI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Ey îman edenler!
Din düĢmanlarının eziyetlerine
sabredin! Onlarla olan cihatta üstün gelmek
için, sabır yarıĢı yapın! Sınır boylarında kâfirlere karĢı
cihat için nöbet bekleyin ve Allah‟tan korkun ki, kurtuluĢa eresiniz.”
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 200
“Hakîki mü‟minler, Allah
yolunda cihat eder, kötülenip kınanmaktan korkmazlar.”
Mâide Sûresi, âyet 54
“Mal ve canlarını fedâ ederek din
düĢmanlarıyla, Allah rızâsı için cihat eden
Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden üstündür.
Hepsine de, Cenneti söz veriyorum.”
Nisâ Sûresi, âyet 95
“Mekke‟nin fethinden önce malını veren ve cihat
edene, fetihten sonra malını dağıtan ve cihat edenden daha
büyük derece vardır. Allah, hepsine Cenneti vaat etti.”
Hadid Sûresi, âyet 10
“Ey mü‟minler, Allah‟tan korkun!
O‟na, O‟nun rızâsına kavuĢmak için vesîle
arayın ve Allah yolunda cihat edin ki, kurtuluĢa eresiniz.”
Mâide Sûresi, âyet 35
“O kimseler ki,
îman ettiler, hicret ettiler
ve Allah yolunda cihada katıldılar,
bir kısımları da onları barındırıp yer, yurt
sâhibi yaptılar ve yardıma koĢtular, iĢte bunlar
hakkıyla mümin olanlardır. Bunlara bir mağfiret ve cömertçe
bir rızık vardır.”
Enfal Sûresi, âyet 74
“Hakîki mü‟minler Ģunlardır ki,
Allah ve Resulüne îman ettikten sonra,
îmanlarında Ģüpheye düĢmeyip Allah yolunda
malları ve canları ile cihat edenlerdir.”
Hucûrat Sûresi, âyet 15
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“Allah‟a ve Resulüne îman eder, malınızla,
canınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz
ki bu, sizin için çok hayırlıdır”
Saf Sûresi, âyet 11
“Eğer babalarınız, oğullarınız,
kardeĢleriniz, hanımlarınız, aĢîretiniz
(hısım, akraba ve yakınlarınız) kazandığınız
mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticâret
ve meskenler, size Allah‟tan, Resûlünden ve Allah yolunda
cihat etmekten daha sevgili ise, Allah‟ın emri gelinceye kadar
bekleyin! Allah fâsıklar gürûhunu hidâyete erdirmez.”
Tevbe Sûresi, âyet 24
“Hafif ve ağırlıklı olarak
(Kuvvetli- zayıf, genç-yaĢlı, Zengin-fakir,
yaya-atlı, silâhlı-silâhsız hepiniz) savaĢa çıkın,
malınızla, canınızla Allah yolunda cihat edin! Ġyi bilin ki
bu, sizin için daha hayırlıdır.”
Tevbe Sûresi, âyet 41
“Allah yolunda hakkıyla cihat edin!”
Hac Sûresi, âyet 78
“Herkes, kendisi için cihat eder, faydası kendinedir.”
Ankebut Sûresi, âyet 6

GiriĢ
Günümüzde ilim sâhibi olan bir mü‟min, örneğin oturduğu yerden
haberleri dinlerken bile, o kadar büyük sevaplar kazanabilir ki… Bu durum,
belki de kiĢi için, cihat sevâbı gibi bile, çok bereketli olabilir; niyet ve
niyetindeki ihlâsının derecesine bağlı olarak… Ama Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
Ġstikâmete (Doğrultu‟ya) uymayan niyet ve düĢüncelerinden dolayı, mü‟min
olma vasfına sâhip olmayanlar hep kaybederler!
Münâfık
Ġslâm Dini‟ne göre Ġslâm‟a, açıktan-açığa inanmayanlara, “gerçeği
örten” anlamında kâfir denir. Sistematik sınıflama açısından münâfıklar,
kâfirler arasından değil, Müslümanlar arasındadır.
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Sistematik bir sınıflamaya göre Müslümanlar, Mü‟minler, Fâsıklar ve
Münâfıklar olmak üzere, üç kısımdır.
Mü‟min diye, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Allah‟dan (CC)
getirip tebliğ buyurduğu bütün hükümleri, kalbi ile tasdik ettikten sonra
ayrıca bunu dili ile ikrar ederek îman kazandıktan sonra, bu îmanını koruyan,
Müslümana denir.
Fâsık ise, Müslümanım dediği hâlde, günahlardan kaçmayan ve
ibâdetlerini yapmayan bir Müslümana denir. Birf fâsık îmanım var dese bile,
hayatta îmanını koruyup koruyamadığını, ancak Allah (CC) bilir. Kendisi ise
gerçek durumunu, ancak son nefesini verdiği sırada anlayabilir. Bu fâsık son
nefesini îmanlı olarak verebilmiĢ ise, demek ki bu fâsık, hayâtını hep amelî
fâsık olarak, geçirmiĢ demektir. Eğer son nefesinde îmanını kurtaramamıĢ ise,
o zaman bu fâsığın, hayatta îtikâdî fasıklardan olduğu anlaĢılır.
Görüldüğü gibi amelî fâsık diye, Ġslâm’ı ve Allah‟ın (CC) emir ve
yasaklarını, can-ı gönülden kabul ettiği ve bütün kalbiyle benimseyip sevdiği
hâlde, ibâdetlerin yapılması konusunda gevĢek ve tembel olan, Müslümana
denmiĢ oluyor. Demek ki buradan anlaĢılmaktadır ki, îmanlarını kurtaran
fâsıklar, îtikat, inanıĢ ve istikâmetleri güzel olan ama amelde kusurlu olan
Müslümanlardır. Genel olarak
Eskiden lâmba denilen, gaz-yağlı ve fitilli camlı ıĢıtma araçları vardı.
Bunlara gazlı-lâmba da ya da gaz lâmbası denirdi. AĢağıdaki resimde
görüldüğü gibi, fitil yanarken, alttaki hazneden emerek çektiği gaz yağını
yakarak, alevi ile etrâfı aydınlatırdı (ıĢıtırdı). Etraftan esen rüzgâr gibi
etkenlerle, fitilin alevinin sönmemesi için fitilin etrâfı bir cam muhafazaya
içine alınmıĢtır. Sizin anlayacağınız, cam muhafazanın görevi, fitil alevinin
sönmemesi ve onun devamlı yanarak çevreyi aydınlatmasının sağlanmasıdır.
ġu hûsusun bilinmesinde de fayda vardır. Lâmbanın camı, hâriçteki
insanlar tarafından farkedilebildiği hâlde; lâmbanın ıĢığının farkedilmesi
mümkün değildir.
Benzetmede hatâ olmayacağı varsayımıyla, yânı “temsilde hatâ
olmaz” kâidesince, bir mü‟minin îmanı, bu aydınlatma aracındaki fitilin
alevi; lâmba camı ise, mü‟minin ameli yâni mü‟minin tâat ve ibâdetleri



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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gibidir. Bu demektir ki, bir mü‟minin îmanının korunması için, o mü‟minin
devamlı olarak, tâat ve ibâtlerini sürdürmesi gerekmektedir. Bu yüzden tâat
ve ibâdetleri az ya da olmayan fasıkların çoğunun, îmanları çoktan gitmiĢtir
de bundan haberleri bile olmaz. Bu benzetmeden faydalanarak diyebiliriz ki,
açıktan kâfirlik, yâni Ġslâm‟ı bilerek kabul etmemek, bilerek lâmbanın fitilini
yakmamak, yâni bir bakıma, aydınlık istememek gibi bir inatçılık gibidir.

Îman ve amel olan bir Müslümanın temsîlî olan camlı gaz yağı lâmbası…

Münâfığın, içi baĢka dıĢı baĢka, yâni ikiyüzlü olduğunu, herkes
biliyor. Daha derin bir tanım gerekirse, mü‟min ve Müslümanlar nazarında
mü‟min olarak bilinen, Allah (CC) nazarında ise kâfir olan bir Müslümana
münâfık denir. Bu tanımı yukarıda verilen lâmba temsiline uygularsak, buna
göre münâfık bir Müslüman, dıĢarıya karĢı lâmbasının fitilinin devamlı olarak
yandığını söylediği, etrâfında da cam muhafaza olduğunu belirttiği hâlde, iĢine ve
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menfaatine geldiği durumlarda, hâriçtekiler tarafından farkedilemeyen, fitilin ıĢığını
keyfi olarak söndürmektedir / söndürebilmektedir.

Münâfıklar da, îtikâdî münâfık ve amelî münâfık olmak üzere, iki
kısımdır. Bir îtikâdî münâfığın, iĢine ve menfaatine geldiği durumlarda,
hâriçtekiler tarafından farkedilemeyen, lâmba fitilinin ıĢığını keyfi olarak
söndürenlerden olduğu anlaĢılmaktadır. Bir amelî münâfığın ise, bir amelî fasığa
benzediğinine dikkat ediniz. Dolayısıyla son nefesinde îmanlı giden bir

münâfığın, hayatta amelî bir münâfık olduğu anlaĢılır / anlaĢılıyor...
Îtikâdî münâfıklığın bir tanımı da Ģu olabilir:
Müslüman görünen bir kimse, Peygamber (SAV) Efendimiz‟in tebliğ
buyurduğu, tâat ve ibadetleri yapıyor görünmesine rağmen, Ġslâm Dini‟ne ve
hükümlerine, bilinçli olarak, îman etmediği hâlde, inanmıĢ gibi görünüyorsa,
iĢte bu da tam bir îtikâdî münâfıktır.
Îtikâdî Münâfıklar, kâfirlerle berâber Cehennem‟e672 gireceklerdir¥.
Bunlar sırf „biz Müslümanız‟ dedikleri için Peygamberimiz (SAV), bunların
ikiyüzlülüklerine ve her türü sıkıntılarına katlanmıĢ; onları ortadan kaldırma
yoluna gitmemiĢtir. Gösterilen bu îtinâ, Müslüman olmanın önemini
algılamamız ve insanların kalplerini okumaya çalıĢmanın, bizim için,
mümkün olmadığını vurgulamak içindir. Bu târihi münâfıkların baĢı673,
Abdullah bin Übey bin Selûl‟dür.
Olumlu-Olumsuz Derece Alma Kıstası-Cihat ve Günah Kıstasları
Konuyu, özellikle çoğunluğu Müslüman sayılan, Memleketimiz‟de
Müslüman geçinenlere, yâni “Ben de Müslümanım diyenlere” göre,
672
Temiz, M., Cehennem Ve Cennet‟ten Ne Haber? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CEHENNEM%20VE%20CENNET‟TEN%20NE%20HABER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CEHENNEM%20VE%20CENNET‟TEN%20NE%20HABER.docx, En Son EriĢim
Târihi: 11.10.2016.
¥
Pehlivan, R., Ġman Ve Ġnkar Açısından Ġnsanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zehirli.org/itikadi-konular/iman-ve-inkar-acisindan-insanlar.html, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2014.
673
Temiz, M.,
Hele Bir Baksanıza! Münâfıklık Her Devirde Aynı!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BĠR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVĠRDE%20AYN
I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BĠR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVĠRDE%20AYN
I.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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incelemek gerek… Yâni bu sınıflamaya göre „Müslümanım‟ diyenlerden,
Ġslâm‟a tam anlamıyla, teslim olan Müslümanın, yalnızca mü‟minler
olduğunu da, vurgulamakta fayda vardır.
Kıymetli okuyucuların, „olumlu derece sözünden‟, mü‟min olan bir
Müslümanın kazandığı / kazanacağı sevâbı / sevapları; „olumsuz derece
sözünden‟ ise, fâsık ya da münâfığın kazandığı / kazanacağı günâhı /
günahları anlayacağı açıktır.
ġimdi kazanma ve kaybetme faslına girebiliriz, ġöyle ki:
- Mü‟min olan bir Müslüman, Vatan ve Millet uğruna ölen, meselâ
Ģehitler hakkında bir haber dinlerken, bu haberle ilgili geliĢmelerden dolayı,
az ya da çok sevinse veyâ Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da
Müslümanlara, hattâ bütün insanlığa, zarar veren bir zâlimin yâhut bir hâinin
zarar gördüğünü yâhut yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın
önlendiğini duyarak bir hoĢnutluk duysa, “Vatan sevgisi îmandandır”
hadîsine de uygun olarak, duyduğu sevincin ve hoĢnutluğun temel
dayanaklarındaki ihlâsın derecesi nisbetinde, sevâba kavuĢur.
Buradan hareketle bir Müslüman, çeĢitli maddî ve mânevî etkenlerden
dolayı, Ġslâmî ya da sapıklığa iliĢkin olarak, sevgi ve hoĢnutluk duyduğu
konulara ve olaylara göre, kendi istikâmeti konusunda, bir fikre sâhip de
olabilir.
Dolayısıyla, gidiĢinin Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusunda olduğunu
görmesi hâlinde, Allâhü Teâlâ‟nın, Ġbrâhim Sûresi‟nin, „Yüceliğim hakkı için
Ģükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz
hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir‟ mealindeki 7. âyeti gereğince674, Allah‟a
(CC) karĢı Ģükrünü artırması; aksi durumda olduğunu görmesi hâlinde ise,
tövbe isiğfarla birlikte, durumunu yeniden sorgulaması gerekmektedir;
elbetteki, kendisine verilmiĢ olan özgürlük ve akıl nîmetlerininin birer Ģükrü
olarak…
- ġimdi aynı benzer bir fikir yürütmeyi, mü‟min olmayan, kötü niyetli
birisi için de söylemek mümkündür. Yâni benzer cümleler, kazanılan günah
konusunda da kurulabilir. ġöyle ki:

674
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için Ģükrederseniz elbette size
(nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir-Ġbrâhim Sûresi, âyet 7”
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Bir Müslüman günümüzde, câhilliği, yâni Ġslâmî bilgisizliği
nedeniyle, örneğin oturduğu yerden meselâ haberleri dinlerken dahî, o kadar
büyük günahlara imzâ atar ya da atabilir ki… Bunlarla o, belki de, îtikâdını
bile kayberek, Ġslâm‟dan da çıkabilir; niyet ve niyetinde meydana gelen,
bozukuluklara ya da âidiyet duygularının özelliklerine bağlı olarak…
Biliyorsunuz her gün, Vatan ve Millet uğruna ölen, Ģehitlerimiz ya da
mü‟min ve Müslümanlar veyâ Ġslâmî geliĢmeler hakkında, sevindirici
haberler, gittikçe daha da çoğalmaktadır.
Sapıtarak bâtıl sayfasında kalan bir dünyâlaĢmıĢ da, oturduğu yerden
„esfelî sâfilin‟ dereceleri alabilir / alabilmektedir.
Münâfıklara ek olarak, nefsî, îtikâdî ya da dünyevî bir menfaattan
dolayı, zayıf inançlı bir Müslümanın da, Ġslâmî Ve Kültürel haberlerle ilgili
faydalı geliĢmelerden dolayı, bir hatâ olarak, meselâ canı sıkılıp, üzülebilir…
Ya da böyle bir Müslüman, Ġslâmî Ġstikâmet üzere olan, bir yöneticimizin,
Ġslâm‟ın menfaati açısından, hayırlı bir iĢinden dolayı, yine aynı nefsî, îtikâdî
ya da dünyevî bir menfaatine bağlı olarak, az ya da çok, üzülebilir ya da bu
geliĢmelerden bir hoĢnutsuzluk duyabilir.
ġâyet böyle bir Müslüman varsa, Ġslâm‟ın ve Müslümanların menfaati
açısından, bu geliĢmelerin her birinin hayırlı birer iĢ olması nedeniyle, bu
kiĢi, ġerî (Ġslâmî) hükümler çerçevesinde, üzüntü ve hoĢnutsuzluk yönündeki
istek ve düĢüncesinin Ģiddetine bağlı olarak, Ġslâmî îtikâdının zarar görmesi
ve sarsılması ihtimalî bir tarafa, en az ölçekte bile, günah iĢlemiĢ olur… Bu
örnek de, haber dinlerken dahî, oturulan yerde, hiç yoktan kazanılan,
günahlar zümresindendir.
Yine aĢağıda, aynı cinsteki kiĢi ve kiĢilere iliĢkin olarak, aynı cins
örneklere devam edilebilir:
- a) Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da Müslümanlara, hattâ
bütün insanlığa zarar veren, bir zâlimin ya da bir hâinin zarar gördüğünü
yâhut da yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın önlendiğini duyan bir
Müslüman da, bu duyduklarından sevinip hoĢlansa veyâhut da,
b) Adı geçen zâlimin ya da bir hâinin zarar görmeden kurtulup
kaçıĢına veyâ verdiği zarara üzülse,
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bunlar da yukarıda anlatıldığı gibi, duygularının ya da sevincinin yâhut da
üzüntünün Ģiddetine göre, ihlâsına bağlı olarak, ġerî (Ġslâmî) hükümler
çerçevesinde, sırasıyla, o kadar sevaplara ya da günahlara nâil olmaktadır ki,
anlatılacak gibi değil, doğrusu...
Sonuç
ĠĢte bunlar da, oturulan yerde kazanılan, cihat cinsi sevaplar
cümlesinden olsa gerektir… Örneğin Zeytin Dalı Operasyonu‟nda,
operasyonda kazanılan baĢarılardan ya da baĢarısızlıklardan dolayı,
münâfıklardan, fâsıklardan ve nüfus cüzdanında Müslüman yazanlardan
tutunuz da, taa tam bir mü‟mine varıncaya kadar, milyonlarca insanın her
birinin, özgür niyetlerine bağlı olarak, duyduğu sevinç ya da üzüntüden
dolayı kimisi, yüksek sevaplara kavuĢurken, kimisinin de, çok kötü sonuçlara
mal olacak, zararlara uğrayabileceğini ihtimal dâhilinde tutmak gerekiyor.
Bütün bunların hepsinin, Zilzal Sûresi kapsamında675, değerlendirileceğini de
hatırlamakta fayda vardır.
ĠĢte bu nedenlerle, meselâ Zeytindalı Operasyonu‟nda, her
Zetindalı‟ndan öyle hayır ve Ģerler dünyâya yayılıyor ki… Bu operasyon
haberleri, meselâ evinde oturarak, bu haberleri oturduğu yerden tâkip eden
kiĢilerin her birinde birer hesap açmaktadır. Her bir kiĢinin bu kendi
hesâbına, niyet ve düĢüncesine bağlı olarak, yâni niyetinin Ġslâmî Îtikat Ve
Milletimiz‟in Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmeti‟ne uyup uymamasına göre, az ya
da çok, üretilmiĢ olan, sevap ve günahlar veyâ cihat deceleri iĢlenmektedir.
Öyle ki, bunun dahası da var: Zetindalı‟ndan uzaya yayılan her bir hayır ve
Ģer, bâzılarının küfürden kurtulmalarına, bâzılarının ise, küfre dalıp, daha da,
saplanmalarına kadar bile, etkili olabilmektedir676.

675
Zilzal Sûresi‟nin Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, / Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dıĢarı attığı, / Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği
zaman. / O gün yer, bütün haberlerini anlatır./ Çünkü Rab‟bin ona vahyetmiĢtir. / O gün insanlar, amellerinin
karĢılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. / Her kim zerre kadar hayır iĢlemiĢse onu
görecektir.
http://www.haber7.com/yasam/haber/2585220-zilzal-suresinin-okunusu-ve-anlami-zilzal-suresinin-faziletleri-veonemi-nedir/?detay=1
676
Temiz, M., Püf Noktasının Ġki Tarafı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20ĠKĠ%20TARAFI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20ĠKĠ%20TARAFI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Savulun Türkler Geliyor!
Öz’ler:
Bugünkü konjoktörü de
göz önüne alırsak, örneğin yaklaĢtığı
hissedilen, Amik Ovası Zaferi‟ni düĢünerek, „Savulun
Türkler geliyor‟, diyebilir miyiz? Ha, ne dersiniz?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Türkler‟deki
iyilik duygusu hayvanları
dahî kucaklamıĢtır. Birçok köyde
eĢekler haftada iki gün izinli sayılır...
Türkler‟le Rumlar‟ın karıĢık olarak yaĢadığı
köylerde ise, bir evin hangi tarafa âit olduğunu kolaylıkla
anlayabilirsiniz. Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmıĢsa,
bilinki o ev bir Türk evidir.”
Elisee Recus
“Hayvanları
beslemek için vakıflar ve
ücretli adamları vardır. Bu adamlar
sokak baĢlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere
et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını
önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a
bile rastlamak mümkündür...”
“Birçokları da sırf azât etmek için kuĢçulardan
kuĢ satın alırlar. Bunu yapan bir Türk‟e bir gün yaptığı iĢin
neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve Ģu cevâbı verdi: „Allah‟ın
rızâsını tahsîle yarar‟.”
Guer
“Gerek Ġstanbul‟da,
gerekse Ġmparatorluğun diğer
Ģehirlerinde hüküm süren emniyet ve asâyiĢ,
hiç bir tereddüde imkân bırakmayacak Ģekilde isbat
etmektedir ki, Türkler çok medenî insanlardır.”
Sor James Porter

Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Evlerin kapısının Ģöyle
böyle kapatıldığı ve dükkânların
çoğunlukla umûmî ahlâka güvenilerek açık
bırakıldığı Ġstanbul‟da her sene âzâmî beĢ-altı hırsızlık
vakâsı görülür.”
Fransız yazar Dr. Brayer
“Bu muazzam pâyitahtta
dükkâncılar, namaz saatlerinde
dükkânlarını açık bırakıp câmiye gittikleri
ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı
hâlde, senede dört hırsızlık vakâsı bile olmaz. Ahâlisi sırf Hiristiyan olan
Galata ile Beyoğlu‟nda ise hırsızlık ve cinâyet vakâları olmadan gün geçmez.”
Ubicini Dr. Brayer
“Hiç Ģüphesiz ki,
ahlâk bakımından Türk siyâsetiyle
medenî hayâtı, bütün cihana örnek olabilecek
vaziyettedir677.”
Du Loir

Türklerin YaratılıĢ Özellikleri
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz demiĢtir ki:
“Allah‟ın „doğuda‟ bir ordusu vardır. Onun adını “Türk” koymuĢtur.
Kendisine baĢkaldıranlardan iĢte onlar vâsıtasıyla intikam alır678.”
“Türkler size dokunmadığı, harbetmediği sürece, sakın siz de
Türkler‟e dokunmayınız!679“
“Sizler; Türkler‟le çarpıĢmadıkça kıyâmet kopmayacaktır680.”
KaĢgarlı Mahmut, „Divanı Lügatit Türk‟ isimli eserinde, Buhara ve
NiĢâbur hadis imamlarından, Ģu hadîs-i kutsîyi rivâyet etmektedir:

Anonim, Neydık Ne Olduk?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sivaslilar.net/forum/archive/index.php/t-14814.html, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014.
678
Hadisi nakleden Kazvini el-KaĢgarî Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk.
679
Neseî.
680
Buharî, Sâhih-i Müslim.
677
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“Kostantiyye (Ġstanbul) mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden
kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir681.”
“Ulu ve aziz olan Allah diyor ki, „Benim Türk ismini verdiğim ve
Doğu‟da yerleĢtirdiğim bir takım askerim vardır ki, her hangi bir kavme
karĢı gazaba gelecek olursam o Türk askerimi iĢte o kavmin üstüne
saldırtırım682.”
“Türk dilini öğreniniz, çünkü Türlerin çok uzun sürecek bir
hâkimiyetleri vardır683“.
“Benim ümmetimi, öyle bir kavim sürüp kovalayacaktır ki; onların
yüzleri yuvarlak ve enli, gözleri çekik ve küçük, çehreleri sanki üzeri derilerle
kaplanmıĢ kalkanlar gibidirler. Onlar üç defâ Arabistan yarımadasına kadar
ilerleyeceklerdir. Ġlk istilâda onların önlerinden kaçanlar kurtulacaktır.
Ġkinci istilâda hücuma uğrayanlardan bâzları helâk olacak ve bâzıları da
canlarını kurtaracaklardır. Üçüncü istilâda ise onların kökleri kesilecektir.
ĠĢte onlar Türkler‟dir. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah‟a yemin ederim ki,
Türkler atlarını Müslüman mescitlerinin direklerine bağlayacaklardır684.
“Türkler size iliĢmedikçe sizde onlara iliĢmeyiniz. Çünkü milletimin
mülkünü ve Allah‟ın ona olan ihsanını en evvel Kantura (Türk) nesli
alacaktır685.”
“HabeĢliler sizle uğraĢmadıkça siz de onlarla uğraĢmayınız. Hele
Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler‟e dokunmayınız!686“
BaĢka bir rivâyette Ģöyle denmektedir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler‟e dokunmayınız. Zirâ
onlar çok sert ve haĢin tabiatlı kimselerdir687.”
Aynı hâdisi Hamavî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir:
“Sakın onların üzerine süvâri birlikleri göndermeyiniz. Türkler ve
HabeĢliler size dokunmadığı sürece siz de onlara dokunmayınız.”
Buharî.
KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
KaĢgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
684
Ebû Davud.
685
Ġmam Taberânî.
686
Ebû Dâvud.
687
El-Cüveynî.
681
682
683
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Ġmam Taberânî, Hz. Muâviye‟den Ģöyle nakletmiĢtir. Ġbni Zil Kelâ
anlatıyor:
„Bir gün Muâviye‟nin yanındaydım. Ermeniye vilâyetinin vâlisinden
posta geldi. Muâviye vâlinin mektubunu okudu, hiddetlendi; sonra
kâtiplerinden birini çağırdı ve ona vâlinin tahrîrâtına Ģöyle yaz, dedi.
„Ġdârendeki arâziye Türkler‟in akın ve yağma ettiklerinden bunun üzerine
arkalarından tâkip kuvvetlerini sevkettiğinden ve bu tâkipçilerin yağma
edilen Ģeyleri onlardan istirdat etmiĢ olduklarından bahsediyorsun.”
“Anan sana matem tutsun! Sakın bir daha öyle bir harekette
bulunma! Türkler‟i kıĢkırtma ve onlardan hiç bir Ģey istirdat etme. Çünkü
ben Resûlullah‟tan iĢittim. Buyurdu ki; “Türkler yavĢan otu biten yerlere
(Avrupa‟ya) kadar ilerleyeceklerdir.‟
“Hıfz, on kısma ayrılmıĢtır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer
insanlardadır688.
Hıfz kelimesini bâzı kimseler, hafızlık, kavrama kâbiliyeti olarak,
tercüme etmiĢler, bâzıları ise, Türkler‟in muhafazakârlığını, baĢka bir sözle,
dinini, milletini, vatanını, maddî ve mânevî değerlerini, örf ve âdetlerini,
nâmusunu koruma duygusu olarak yorumlamıĢlardır. Bu satırları yazarına
göre verilen anlamların hepsi, Türklerde bulunmaktadır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz zamânında, en güvenilir ve teknik
çadır olarak, Türk çadırı kullanılırdı. Taberî Ģöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber, Arap kabilelerin hücumu yılında (Hendek
SavaĢı‟nda), Medine‟nin etrâfında kazılmak istenen hendeğin sınırlarını
çizdi... Biz hiçbir zaman bu sınırları aĢmak istemiyorduk.”
“Selman hendekten çıkarak Hz. Peygamber‟in bulunduğu yere geldi.
Bu sırada O bir Türk çadırını kurmakla meĢgul bulunuyordu.”
Ebû Sâid el-Hudrî demiĢtir ki:

688

Ramûz‟ul-Ehâdis.
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“Hz. Peygamber ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiĢtir. Sonra
ortasındaki on günde tentesi üzerinde hasır bulunan bir Türk çadırında
itikâfa girmiĢtir689.”
Resûlullah Efendimiz bir gece rüyâsında, peĢine önce siyah bir
koyunun, sonrada bir beyaz koyunun takıldığını görüyor. Sabahleyin mescite
gelip namaz kıldırdıktan sonra, sırf iltifat olsun diye, bu rüyânın yorumunu,
Hz. Ebûbekir Sıdık‟a bırakıyor.
Bu iltifata hem sevinen, hem de mahcup olan, Ebûbekir (RA):
Ey Allah‟ın Peygamberi! PeĢinize ilk takılan siyah koyun Arapları,
sonra takılan beyaz koyun beyaz bir ırkı temsil ediyor. Önce Araplar size
inanıp peĢinize takılacak, sonra da beyaz bir ırk Ġslâm‟a girip size
uyacak...690“
Âyete gelince:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar.”
“Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniĢ ihsan
sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir691.”
Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım baĢta
olmak üzere, birçok Ġslâm âlim ve mütefessirine göre, bu âyet Türkler‟i iĢâret
etmektedir692.

Müslim.
Anonim, Peygamber Efendimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-328945.html, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014.
691
Mâide Sûresi, âyet 54.
692
Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.minare.net/forum/kurani-kerim/turk-milleti-hakkindaki-ayet-ve-hadisler-t4338.0.html, En Son EriĢim
Târihi: 21.08.2014.
689
690
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“Sen Bundan Daha Değerli Bir Söz Söylemedin!”
Türkler Müslüman olmadan önce, Emevîler‟in Horasan vâlisi Cüneyd
bin Abdurrahman, bir Türk Hâkanı ile çarpıĢmak üzere, ordularının baĢında
harp düzeni almıĢtı.
Ġki kumandan, bir ara, askerlerinin saflarından ayrılarak, karĢı
karĢıya gelirler. Cüneyd bin Abdurrahman, dinî emir gereğince, Türk
hâkanına Ġslâm‟ı tebliğ etmiĢ olmalı ki, Türk hâkanı Ġslâm‟ı öğrenmek üzere,
bâzı sorular sormaya baĢlar:
Nâmuslu bir insana zinâ isnâdeden kimselere karĢı, Ġslâm‟ın ne gibi
cezâlar verdiğini öğrenmek isteyen, hâkana Cüneyd, Ġslâm‟ın hükümlerini
açıklamaya baĢlayınca, verilen her cevâbı mükemmel bulan hâkan, ancak
yalancı, koğucu ve sık sık yellenerek etrâfındakilere saygısızlık eden,
kimselere Ġslâm‟ın verdiği cezâyı hafif bulmuĢ ve bu konulardaki fikrini Ģöyle
açıklamıĢtır:
“Bana göre koğucu, insanların arasını tutuĢturan kimsedir. Böyle bir
insanı, hiçbir kimsenin göremeyeceği bir yere hapsederim. Açıktan açığa
yellenenin kıçını dağlarım. Yalancıya gelince, sizin hırsızın elini kestiğiniz
gibi, ben de onun yalan söyleyen âzâsını keserim.”
“Ġnsanları güldürüp onları hafifmeĢrepliğe alıĢtıran kimseyi ise,
idârem altındaki yerlerden sürgün ederim. Böylece, tebaamın fikir ve
zihniyetinin bozulmasına engel olurum.”
Hâkanın bu sözlerini dinledikten sonra Cüneyd bin Abdurrahman
Ģöyle der:
“Siz bu hükümleri aklınıza ve kendi fikir ölçülerinize göre veriyorsunuz. Biz ise, Allah‟ın gönderdiği peygamberlerin bize bildirdikleri ilâhî
hükümlere göre hareket ederiz. Allah her Ģeyin iç yüzünü, faydalısını,
insanlara en uygun olanını daha iyi bilir.”
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Ġslâm kumandanının bu sözleri, Türk Hâkanı‟nın o kadar hoĢuna gider
ki, “Sen bundan daha değerli bir söz söylemedin! 693“ der.
Dikkat ediyor musunuz, Türk Hâkanı‟nın bu sözünden, Türklerin,
ilâhî yaratılıĢ tabiatına ne kadar uygun bir cibilliyette, olduğunu anlıyoruz.
Ġbni Haldûn Mukaddime‟sinde, dâimâ nesnel ve tecrübeci bir hareket
tarzını benimsemiĢtir. Eserinde genel Dünyâ târihine yer verirken, özellikle
Türk târihine geniĢ bir bölüm ayırmıĢtır. Bu bölümde:
“Bu Türkler‟in dünyâdaki milletlerin en büyüğü olduğunu ve beĢer
cinsleri arasından onlardan baĢka ayrıca büyük bir cinsin bulunmadığını
bil!” diyerek okuyucunun dikkatini çekmiĢtir694.
Güçlüydük
Amerika BirleĢik Devletleri‟ni bile vergiye bağlamıĢtık.
ĠĢte biz Türkler öyleydik ki, bu meziyetlerimizle bir zamanlar,
Amerika BirleĢik Devletleri‟ni bile vergiye bağlamıĢtık:
Yıl, 1783... Avrupa standartlarına göre küçük de olsa, yeni bir denizci
devlet olan ABD, denizlerde tek baĢına bayrak gezdirmeye baĢladı...
Daha 25 Temmuz 1785‟te, Atlantik‟te Cadiz açıklarında, bu yeni
bayrağı taĢıyan ilk gemi, Cezâyir açıklarında, Osmanlı Gemileri tarafindan
ele geçirildi. Bu gemi, Boston limanına bağlı, Kaptan Isaak Stevens‟in
idâresindeki Maria idi.
Arkasından, Philadelphia limanina bağlı, Kaptan O‟Brien‟in
Dauphin‟i ayni âkibete uğradı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında, 11 ABD
gemisi, daha Osmanlıların eline geçti.

Temiz, M., Ahlâk Ve Türk‟ler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/AHL%C3%82K%20VE%20T%C3%9CRKLER.pdf, En Son EriĢim Târihi,
21.08.2014.
694
Manaz, Ü. N. ve Manaz,A., Ġbni Haldun, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2626, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014,
693
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Kongre, 27 Mart 1794 yılında, Osmanlı denizcilerine karĢı koyacak
güçte, savaĢ gemileri inĢa edilmesi veyâ satın alınması için, BaĢkan George
Washington‟a 700.000 altına yakın harcama yetkisi verdi.
Böylece, Osmanlıların oluĢturduğu, deniz tehdidi sâyesinde, ABD
donanmasının temelleri atılıyordu. 5 Eylül 1795‟te ABD bu tehdide karĢı, bir
anlaĢma yapmayı kabul etti.
Bu anlaĢmaya göre ABD, Cezâyir‟deki esirlerin iâdesi ve gerek
Atlantik‟te, gerekse Akdeniz‟de ABD sancağı taĢıyan, hiç bir tekneye
dokunul-maması karĢılığında, 642 000 altın ve yılda 12.000 Osmanlı altını
(216.000 dolar) ödeyecekti.
Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluĢan anlaĢmaya, BaĢkan George
Washington ve Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı imzâ koydular...
Böylece ABD, yıllık vergiye bağlanmıĢ oldu. Bu anlaĢma, ABD‟nin
iki asrı aĢkın târihinde, yabancı bir dille imzalanan, tek anlaĢma olduğu gibi,
yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek Amerikan belgesidir...
ABD târihinde, kendi dilinde olmayan, tek uluslararası anlaĢma,
Türkçe‟dir ve ABD târihinde vergi vermeyi kabul ettiği tek ülke, Osmanlı
Ġmparatorluğu‟dur...
ABD baĢkanı George Washington, Osmanlı Ġmparatoru tarafından
muhatap görülmemiĢ ve anlaĢma Cezâyir Beylerbeyı Hasan Dayı tarafından
imzalanmıĢtır.
ĠĢte bu sayıp döktüğümüz, üstün meziyetlerimizle, 200 yıl öncesine
kadar biz buyduk…695
Sonuç
Bugünkü konjoktörü de göz önüne alırsak, örneğin yaklaĢtığı
hissedilen, Amik Ovası Zaferi‟ni düĢünerek, „Savulun Türkler geliyor‟,
diyebilir miyiz?
Ha, ne dersiniz?
695
Can, M., Amerika donanması Akdeniz‟de, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070485 En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014. YA DA
Amerika'nın Vergi Verdiği Tek Devlet Osmanlı Devleti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/notes/osmanli-devleti/amerikanin-vergi-verdi%C4%9Fi-tek-devlet-osmanlidevleti/97891467077 Ya da 5 Eylül 1795'te ABD ile Osmanlı Ġmparatorluğu arasında imzalanan antlaĢma,
http://www.turkiyeonline.com/yazilar/461/5-eyl%C3%BCl-1795-039-te-abd-ile-osmanl%C4%B1imparatorlu%C4%9Fu-aras%C4%B1nda-imzalanan-a/, En Son EriĢim Târihi: 21.08.2014 (Yale ünıversıtesinde
yayınlanan Türkçe belgesinden…)
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Sizi Gidi, Sizi! Ġstismarcı Sahte Atatürkçüler, Hadi Ordan!

Yukarıdaki görselde verilen belgeye göre, soruyorum ve diyorum ki, sizi sahtekârlar
sizi! Haddinizi bilseniz çok iyi olacak!
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Yazıda özellikle Atatürk‟ün kullandığı millî lisana dikkat ediniz! Ve bilhassâ
da, Atatürkçü olduklarını söyleyen bugünkü Ġnönü Zihniyetli kafalar dikkat
etsinler!
Onlara Ģimdi soruyorum ve diyorum ki kendinizi bir yoklayınız! Sizin Ģu
anda, Atatürk‟ün, geçmiĢte kullanmıĢ olduğu Ģu millî lisanla bile, yüzde bir
kadar da olsa, hiç iliginiz kalmıĢ mı? Kendiniz, bir kontrol ediniz, daa!
ġimdi anladınız mı Atatürk düĢmanları, günümüz Ġnönü zihniyetlileri olarak,
sahte Atatürkçü olduğunuzu!
Sizlerin bu gün Atatürk ya da Cumhûriyet gibi kelimeleri ağızlarınıza almaya
hiç hakkınız olmadığını ispat etmiĢ bulunuyorsunuz! Türkçe‟den anlıyorsanız
bu davranıĢınızın, tek bir açıklaması var:
Ġstismar etmek ya da bu aziz Milleti aldatmak…
Haddinizi bilseniz, çok iyi olacak, çok!
Sizi Gidi Sizi!
Ġstismarcı Sahte Atatürkçüler, Hadi Ordan696!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Attila Ġlhan da mı Yalan SöylemiĢ?
Hani, Nerde Kaldı Bizim Önceki Türk Ve Türkçecilerimiz?
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
GiriĢ
Sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyeti‟nden sosyal demokrat solcu ya da
masonik zihniyete müntesip, Bizim Türk Ve Öz Türkçecilerimiz, özellikle
Rusya kaynaklı öz Türkçe kampanya-larının Türk ve Türkçemiz‟i yozlaĢtırma
özelliğinin etkisiyle olacak ki, geçmiĢte harıl harıl çalıĢıyorlardı…

696
Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük?
http://mtemiz.com/bilim/S%C3%82H%C4%B0,%20BUNLARIN%20HER%20B%C4%B0R%C4%B0%20DE%20
M%C4%B0%20ATAT%C3%9CRK%C3%87%C3%9CL%C3%9CK.pdf

706

Ama bu akımdan da Ģu anda ümitleri suya düĢmüĢ görülüyor ki, artık
ağızlarına ne Türk ve ne de Tükçe‟yi almamaya kararlı görünüyorlar…
Çünkü devir değiĢti… Baktılar ki, Türk ve Türkçe deyince Dünyâ‟nın
her tarafında herkesin aklına ilk plânda Ġslâm ve Ġslâm kardeĢliği geliyor…
Ġslâm, her ne kadar ırkçılığı ret ediyorsa da, Allah‟ın (CC) Türkleri, özel
olarak, Ġslâm‟ın sâhipleri olarak yaratmıĢ olduğu697 artık gün gibi biliniyor…
Canlarını sıkan yer burası, Ġslâm KarĢıtları‟nın…

Abdülhakim Arvasi

Yukarıda sınırları çizilen bu kesimin, istismar edip vatandaĢı
aldatacakları, fikrî, tâ-rihî, sosyal alanları o kadar daralmıĢ durumdadır ki,
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.
697
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Ġslâm dıĢı olsun da ne olursa olsun, hemen „cumborlop‟ oraya dalabilecek
bir dönüĢümü kazanmıĢ durumdalar, bu günlere…
Yukarıda sınırları çizilen bu kesimin, istismar edip vatandaĢı
aldatacakları, alanları-nın bu Ģekilde daralması, bugün Dünyâ
Kraliyetçileri‟nin plânlarından akseden ilhamlarla, PKK ve türevleri
kardeĢliği ön safa geçmiĢ bulunuyor…
Son seçime girerken, Atatürkçüsünden, Türkçüsünden tutunuz da
Ġnönü Zihniyeti‟nde toparlanan bilmem kimlere kadar herkesin, Atatürk‟e
küfreden Ermeni DNA‟lı bir partiyle, PKK‟lılarla, APO‟cularla, yurt içiyurt dıĢı hâinlerle, aynı söylem, aynı pankart, aynı gösteri ve yürüyüĢlerle
yekvücût bir Ģekilde davrananların, bu davranıĢlarının baĢka türlü bir îzâhı
var mıdır?
Varsa, bunların duyurulması, en azından, birer vatandaĢ olarak
bizlerin hakkı değil midir?
Dikkat ediyor musunuz, bir pota içinde yekvücût olan bütün bu
zihniyetler, bütün bu sapık abartmalarında, ne Kültürel, ne Ġslâmî, ne de
evrensel bir gerekçe gösterebiliyorlar! Çünkü zâten bunların, hem Târihimizi,
Kültürümüzü, hem de Ġslâmî değerlerimizi reddettik-lerini, her fırsatta çok
çok görmediniz mi ki ya da kendi ağızlarından duymadınız mı ki,
iddialarında ilkeli davranıĢlar sergileyebilmek için, bu değer verdiğimiz
yargılarımızı refe-rans alacak bir yönleri bulunsun!
Türkçe‟nin Önemi
Bir gökdelen sağlam bir temel üzerinde yükselir. Zaman içinde
yükselen gökdelenin her bir katı ve yapı taĢının bu temele dayandığı açıktır.
Temel sağlam değilse, gökdelenin her an yıkılma tehlikesi bulunur. Bırakınız
deprem gibi büyük felâketleri, temel sağlam değilse bunlar, ufak bir rüzgârda
bile hemen yıkılırlar. Demek oluyor ki, her bir Ģeyde temel veyâ baz çok
önemlidir.
Dil milletleri var eden temel öğelerden bir tânesidir. Bir millet, bir
gökdelene benze-tilirse, o milletin dili, o gökdelenin temeli durumundadır.
GeçmiĢi ve târihî birikimi olmayan, oradan buradan derlenen
kelimelerden zorlama ile meydana getirilen, bir dilin kelime gibi esas
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unsurları, “etimolojik698“ açıdan bir kültür akıĢı içinde olgunlaĢıp
gelmedikleri için, milletlerin geçmiĢlerinin çağrıĢımlarını yapamazlar.
Kendi öz dilini terk ederek zorlama ile meydana getirilen, bir dili
benimseyen bir millet, temeli zayıf olan böyle bir gökdelen gibidir. BaĢka bir
ifâdeyle, târihî birikimi ol-mayan, derme-çatma kelimelerden oluĢan bir dil,
milleti uzun süre ayakta tutamaz.
Dil, bir milletin canlı duran temel bir değeridir. Dilin önemi, târihî
değerleri taĢıma-sından, milletin kültürü ile kaynaĢmasından kaynaklanır.
Milletlerin kendilerine has öz kelimelerinden baĢka, târihî devirlerde
dilden dile geçen kelimeler de, uzun süreler içinde geçtikleri milletlerin
değerleri ile Ģekillenirler, yeniden anlamlanırlar, sonunda o milletin bir
değeri hâline gelirler. Meselâ, Etrüsk Pusulası-Türk Yazıtı olarak
adlandırılan bir belgeye göre, Lâtin Alfabesi Türk alfabesinden türemiĢtir.
ġüphesiz, daha sonraki yüz yıllarda baĢka milletlere âit dillerden de
Türkçe‟ye geçerek Türk-çeleĢen kelimelerin olduğu da tabiîdir. Örnek
vermek gerekirse, “kaldırım” ya da “efendi” kelimesini söyleyebiliriz.
Rahmetli Prof. Dr. Ayhan Songar hocamız‟ın araĢtırmasına göre,
Türkçe zannedilen “kaldırım”, Yunanca “kalodromos-güzel yol, yolun
yürünecek düzgün tarafı” kelimesinden gelmektedir.
“Efendi” kelimesi ise, Yunan‟ca, “aftendis” ya da “afendis”ten gelir.
Yunanca‟ya da “autendis-hükmeden, hâkim olan” olarak Lâtince‟den geçen
Bizans kökenli bir kelimedir bu…
ĠĢin enteresan tarafı, kendi kendine hareket eden sistem ya da makine
anlamında, günümüzde kullandığımız, “auto” da aynı kökten gelmektedir.
Sonuçta bugün “otomatik, otomobil” kelimeleri ile “efendi” kelimesinin kan
kardeĢ oldukları ortaya çıkıyor699.

698
Etimoloji, dil kökenbilim diye TürkçeleĢtirebileceğimiz bir bilim dalıdır. Özetle, bir dilin köklerini,
dildeki sözcüklerin, deyimlerin, dilbilgisi kurallarının, vb. kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer
dillerle ve o dili konuĢan toplulukların geçmiĢten bugüne kadar diğer topluluklarla olan kültürel iliĢkilerini araĢtırır.

Türk Dünyâsı-Tarih Kültür Dergisi, Kasım 2005-227, Sayfa 42.
699
Songar A., Butros Efendi, Türkiye G, 13.01.1994.
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Etrüsk Pusulası-Türk Yazıtı

Bu bakımdan baĢka milletlerden alınmıĢ oldukları hâlde, târihe mal
olmuĢ ve uzun yıllar Türk Kültürü ile yoğrularak gelen kelimeler de Türkçe
sayılır.
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DıĢarıdan Kurulan Bu Zihniyet ĠĢte Bu…
Dolayısıyla, bu yüzdendir ki Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Attila
Ġlhan Osmanlıca, Türkçe ayırımının yanlıĢ olduğunu, yâni Osmanlıca‟nın
Türkçe olduğunu söylemektedirler. Bu bakımdan, bu konuda çok aĢırı
gidilirse, ortada Türkçe diye bir Ģey kalmaz.
2000‟li yıllarda AKP Hükümeti Millî Eğitim ġurası‟na Attila Ġlhan‟ı
da dâvet etmiĢ… Attila Ġlhan, o devrin hızlı ideolojik olan ON-OFF kapasiteli
ve akıllarını gereği gibi çalıĢtıra-mayan ya da satılmıĢ solcularından çekindiği
için, “Ben gelmeyeyim ama müfredâta asıl Türkçe olan Osmanlıca ile
kültürümüzün yoğrulmuĢ olduğu Farsça‟yı koyarak mecbûrî ders statüsüne
sokun!” tavsiyesinde bulunmuĢtur.
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ġimdi, düĢününüz, bu da solcu, sosyal demokrat…
Bir de Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet eden günümüz sosyal
demokratları var…

Attila Ġlhan701

Günün ManĢetleri, Attilâ Ġlhan‟dan ġok Açıklamalar : “Türkiye‟nin Yüzde 10‟luk Hain Kontenjanı
Var”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalarturkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjani-var-117631/, En Son EriĢim Târihi: 17.01.2016.
701
Emekli olduğumda Akademik çalıĢmalarımdan vakit bulup da ilgilenemediğim Türkiye Gemimiz‟n
güncel konularına bu sâyede biraz vakit ayırabildim.
Beni en çok ĢaĢırtan husus, aydın denen kesimdeki yozlaĢmayı görerek ĢaĢırmam ve Attila Ġlhan‟ın,
“Türk aydını dediğimiz kiĢi, Batı‟nın Mânevî ajanıdır” sözünün yüzde yüz gerçek olduğunu üzülerek gözlemlemem
olmuĢtur. “Türkiye‟nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10‟udur” sözü de ona âit…
Aydınların açınımında Ģunları da söylemiĢ, Attila Ġlhan, 10 yıl kadar önce:
700
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“ġimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyor.”… “Türkiye‟de üç Ģey millî olmalıdır;
Eğitim, Savunma ve Ekonomi... Bu üçü millî olmadığı takdirde Sevr olur.”
“Türkiye‟de basın Türk değildir, çünkü Türk basını Türkiye‟nin çıkarlarını korumuyor.”… Türkiye‟de
özel kanallar özgür değildir, çünkü özel kanallar sermâye kanalları olmuĢtur.”
Üç yıl içinde bu görüĢü aynen gözlemledim, artısıyla birlikte, ne yazık ki…
Yabancı ajanlar, içteki bu gâfillerimizi, meğer ne kadar kolaylıkla yönlendirecek duruma gelmiĢler…
Ġnönü Zihniyeti, bugün bütün umudunu bu Batı hesâbına çalıĢanlara bağlamıĢ durumda… Ġnönü Zihniyeti‟nin bu
durumu belki Attila Ġlhan‟nın zamanında bu kadar açıktan görünmüyordu… Sizin anlayacağınız hâinlikler gittikçe
daha da netleĢiyor… Bence bu, ilerisi için bir rahmete dönüĢecektir…
Ġlk ġaĢkınlığım
Ġlk ġaĢkınlığım nasıl oldu?
Hayretle baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde demokrasi ve insan haklarından tâviz verir gibi
görünmeyen sol kesim, bir gelecek seçimi bekleme zahmetine bile katlanmadan, dıĢ ajanların oyunlarına âlet olarak
Hükümeti devirmeye kalkmasınlar mı? Seçimlerde demokrasi ve insan hakları borazanlığı yaparak halktan oy
istemeye çıkanlara bak sen!
“Vay canına!”, diyesi geliyor insanın… ĠĢte bu aydın geçinenler, Kültürünün câhili olurlarsa, böyle
oluyor…
Bugün daha da beterler!
Hele hele, onlara dayanmıĢ olan sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyeti ile solcu ve sosyal demokratlarımızı ne
mümkün memnun etmek?
Sıraladıkları sebeplere bakıyorum, bunlar, sırf CumhurbaĢkanı‟nı hedef alan kiĢiselleĢtirilmiĢ Ģahsî kin
ve nefretin tepkileri, o kadar… Ama ne tepkiler haa!
Kin Ve Nefret Kaynağının Açınımı
Bu kin ve nefret nereden geliyor?
Ġncelerseniz, aslında onlar da normal insanlar için, eften püften Ģeyler:
CumhurbaĢkanı‟nın:
Halkın içinden çıkmıĢ, bir köylü ve halk çocuğu oluĢu…
Halk ile özdeĢleĢmiĢ bir hayat tarzının bulunuĢu…
Fakr-ü zarûret içinde yetiĢmiĢ olması…
Kültürünün ve Dini Ġslâm‟ın istikâmetine uyum sağlamaya çalıĢması, meselâ, namaz kılması, oruç
tutması…
Hakla kurduğu iliĢkilerin içten ve samîmi olması ve benzerleri...
Bakıyorum, nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek bezleri yok…
Bence en önemli sebebi söylüyorum:
Atatürk Dönemi‟ni izleyen Millî ġeflik Dönemi‟nde eğitimdeki, idârî konumlardaki insanların ve o
dönemin zenginlerinin rahatlık ve üstünlük avantajlarıyla kazanılmıĢ ve Ġnönü yakınlığı ile oluĢmuĢ „deolojik seçkin
bir sınıf„ vardı. Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumun-daki günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız, yâni nefretçi
ve tenkitçi arkadaĢ ya da kardeĢlerimiz de kendilerini hâlâ 1940‟lı yılların seçkin sınıfı gibi görüyor olmaları…
Kendilerini Türkiye‟nin yegâne sâhipleri olarak gören bu kesimden bu geri kalanların hakları, onlara
göre sanki zamanla eriye-rek yok olmuĢ… Hâlbuki onların karĢıt kabul ettikleri ötekilerin ataları, dedeleri de her
zaman Yurdumuzun savunulmasında bulunmuĢlar, Ġstiklal SavaĢı‟na katılmıĢlardır, hem de onlardan daha çok:
Kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde, kiminin dedesi Çanakkale‟de, kiminin dedesi Suriye Cephesi‟nde,
kiminin dedesi Büyük Taaruz‟da Ģehit olmuĢtur. Ama bunlar, onlara göre geçmiĢte olan Ģeylerdi, Ģimdi mühim
değil…
Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız ve Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz, Atatürk Dönemi‟ni izleyen
ġeflik Dönemi‟nde, eğitimde idârî konumlardaki insanların ve o dönemin bürokrat ve zenginlerinin rahatlık ve
üstünlük avantajlarıyla kazanılan bu Ġnönü yakınlığıyla oluĢan, „deolojik seçkin bir sınıfın‟ bugünkü uzantısını
meydana getirenlerdir.
Halkımızın çektiklerinden, sıkıntılarından, açlıklarından ve sefilliklerinden haberleri olmayan, onların
çektiklerini bilmeyen ve onlara göre, „bir eli yağda bir eli balda olan‟ zihniyettir, iĢte bu zihniyet…
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Aydınların açınımında Ģunları da söylemiĢ, Attila Ġlhan, 10 yıl kadar
önce:
“ġimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyor.”…
“Türkiye‟de üç Ģey millî olmalıdır; Eğitim, Savunma ve Ekonomi... Bu üçü
millî olmadığı takdirde Sevr olur.”
Bâzıları Müslümanız demiĢ olsalar ya da görünseler bile, bu solcu, demokrat ve Ġkinci Tip
Atatürkçülerimiz, tutum ve davranıĢla-rıyla, Ġslâm ve Kur‟an‟ı meĢrûlaĢtırmak istememektedirler. Böyle bir fikriyat
içinde oldukları Ģeklindeki görünüĢlerini (imajlarını) ve daha katı bir devletçilik modeli olan, eski Rusya modeli
konusunda besledikleri sempatik tavırlarını da Milletimiz‟n hâfızasından silememiĢlerdir.
Kur‟an ve Ġslâm karĢıtlıkları, Millî ġef döneminde, “Biz dindar nesil istemiyoruz” fermanı ile zâten daha
o zaman belgelenmiĢti…
ĠĢte günümüzdeki Ġnönü Zihniyetinin geçmiĢi buralara dayanmaktadır:
ġeflik Dönemi‟nde her Ģeyin, her imtiyâzın sâhibiydiler, her Ģey kendilerinden soruluyordu. Bu uğurda
asanlar da onlardı, kesenler de onlardı… Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil, üç kiĢi rejim kurbanı
olmuĢtu… Günümüzdekilere de hep böyle öğretil-miĢ bulunuyor iĢte… ġimdi de aynı devran dönsün istiyorlar,
hâliyle bunlar…
Onlara göre Ģimdi köylü vatandaĢın, fakirin, düĢkünün, onlara göre „dinci„ olanların „biz de varız‟ deyip,
Memleketi îdâre etmeye ne hakları olabilirdi? Hele hele, geçmiĢ hükümetlere göre bunlar, bir de fark atarlar,
halkın gözünde yer ederlerse, o zaman „laiklik slo-ganları, levha ve yazıları‟ etkisiz duruma gelirse, buna kim
susacaktı?
Bunlar, onlar için olur Ģey değildi…
„Hayır, olamaz böyle Ģey…‟ diyorlar ve akıl almaz algı ve yalanlara giriĢiyorlar bu-gün…
„Bunlara dayanılamaz, biz geçmiĢte nasıl bizzat kendimizin demokratları idiysek, Ģimdi de öyle olmalı…‟
deyip, ver yansın atıĢlarına baĢlamalarının, hırçınlaĢmalarını ana nedenleri bunlardır, bu-günkü Ġnönü
Zihniyeti‟nin ve de solcu ve sosyal demokratların… Kin ve nefretleri öyle satıhtan değil, görüyorsunuz!
Sen güyâ demokrattın, insan haklarına saygılıydın, sık sık Atatürk‟ün “Bu Milletin efendisi köylüdür.”
sözünü tekrar edip geçmiĢte bu halkın oylarını alıyordun. O zaman halkçı görünüyordun, öyle mi?
GeçmiĢe dönük hayaller ağır basınca ve de üst üst gelince, demokrasi ve insan hakları kavramları ikinci
ve üçüncü sıralara itilebiliyormuĢ demek ki, öyle mi?
Hâl böyle iken, halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin kaybolması neticesi, böyle aldatmacalı yan
yollardan medet ummak, öyle mi?
Kültürünü unutmayan halkımız, bu zümrenin yanlıĢ davranıĢlarını Ģöyle okumaktadır:
“Efendim, köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz zannediyorduk… Biz hep üstün, seç-kinsınıf
kalacaktık… Seçimlerde onların arkalarını sıvazlayarak oylarını Ģimdilerde de bizim almamız gerekiyordu…”
“Ama durum gittikçe o kadar değiĢti ki, bu gidiĢle sittin sene bir daha idâreci olamayacağız gibi bir
durum var ortalıkta… Ayrıca, bu halkla bizim aramızda hiçbir fark kalmamaya da baĢladı… Hani, biz üstün, seçkin
sınıftık…”
“Buna dayanılmaz! „Hayır, sayım-suyum yok‟… Biz demokrasi ve insan haklarından vaz geçiyoruz…”
Yazık! Yazık! Hayret ediyorum, doğrusu...
2000‟li yıllarda AKP Hükümeti Millî Eğitim ġurası‟na Attila Ġlhan‟ı da dâvet etmiĢ… Attila Ġlhan, o
devrin hızlı ideolojik olan ON-OFF kapasiteli ve akıllarını gereği gibi çalıĢtıramayan solcularından çekindiği için,
“Ben gelmeyeyim ama müfredâta asıl Türkçe olan Osmanlıca ile kültürümüzün yoğrulmuĢ olduğu Farsça‟yı
koyarak mecbûrî ders statüsüne sokun!” tavsiyesinde bulunmuĢtur.
ġimdi, düĢününüz, bu da solcu, sosyal demokrat…
Bir de Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet eden günümüz sosyal demokratları var…
Attila Ġlhan zamânında Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet edecek kadar aydınlanmıĢ (!) düzeyde sosyal
demokratlarımız yoktu…
ġimdi merak ediyorum, Attila Ġlhan yaĢasaydı, bü süper (!)sosyal demokratlar hakkında ne derdi, acabâ?
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“Türkiye‟de basın Türk değildir, çünkü Türk basını Türkiye‟nin
çıkarlarını koru-muyor.”… Türkiye‟de özel kanallar özgür değildir, çünkü
özel kanallar sermâye kanalları olmuĢtur.”
Attila Ġlhan zamânında Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet edecek kadar
aydınlanmıĢ (!) düzeyde sosyal demokratlarımız yoktu…
ġimdi merak ediyorum, Attila Ġlhan yaĢasaydı, bü süper (!) sosyal
demokratlar hak-kında ne derdi, acabâ?
DüĢününüz! Bir kuĢu sırf düĢünce bazında tasarlanan baĢka bir kuĢa
benzetmek702 için, çeĢitli gıdalarla besleyerek çıkarmıĢ olduğu, vücûdundaki
bütün tüylerini bizzat yolup, ayık-lamakla elde edilen yeni kuĢ, artık ne
kadar önceki ya da sonraki kuĢ olur?
Son yüz yılda dilimiz bu yeni kuĢ tâlihsizliğine uğramıĢtır. AĢırı bir
saldırganlıkla A-rapça kelimelerden kurtulalım derken, ortaya hiçbir lisanda
olmayan yeni bir “uyduruk” çık-mıĢtır. Meselâ, “mecbûrî” kelimesini
Arapça diyerek atmıĢız. Onun yerine Farsça‟nın “zor”una bir “kuĢ tüyü”
ilâvesiyle ortaya çıkan “zorunlu”yu kabul edip onu almıĢız. Aslın-da, bu
yüzden, bu kelime, ne Farsça lügatta vardır, ne de asıl Türkçe lügatta…
Daha yeni bir örnek:
Bugün “görev” kelimesini beğenmiyoruz ya… Onun yerine
Ġngilizce‟nin “missi-on”nunu bozarak “misyon” yapıp alıyoruz. Bu
“misyon” kelimesini de ne Ġngilizce lügatta ne de Türkçe lügatta
bulabilirsiniz!
Ama olsun yeniden yeni bir dönüĢüme uğramıĢ yeni Ġnönü
Zihniyeti‟ne uymuĢ durumda ya, sen ona bakacaksın artık… ġimdi sorarım
size:
Bizim güzel Türkçemiz, yolunup yolunup “arasatta” kalan uyduruk
kelimelerle mi değiĢtirilmek isteniyor, dıĢarıdan gelen her emir karĢısında,
böyle?
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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Eğer öyleyse, aĢağılık duygusunun bir ürünü olarak meydana getirilen
ve Türkçe diye bize kabul ettirilmeye çalıĢılan bu dil, hep “uydurukçalar”
yığınından oluĢmuĢ olmuyor mu? Eğer böyleyse, ben Ģu durumda da “Asıl
Türkçe Osmanlıca‟dır.” diyen merhum Attila Ġlhan tarafını tercih ediyorum,
doğrusu...
Halkımızın ġüphesi
Soğuk SavaĢ döneminde dilimiz, halkın “uydurukça” dediği bu “Öz
Türkçe” adı al-tındaki kampanya ile iyice bozulmuĢtur. O zaman herkes bu
uydurulan kelimeleri gerçekten kaybolmuĢ Türkçe zannediyordu ama çoğu
insanımız bunu Ģüphe ile karĢılıyordu.
Bu yanılgıyı Reisicumhurumuz Süleyman Demirel‟in ağzından
dinleyelim703:
“Ben Osmanlıca konuĢuyor değilim. Ancak bâzı kırıntılar kalmıĢ
olabilir. Buna rağmen, konuĢmalarımı yeğenlerim anlamıyor. Onların
anlamadığını görünce, yeni keli-meleri biz de kullanıyoruz.”
“Fakat Orta Asya‟nın Türk yetkilileriyle görüĢürken Ģunu müĢâhede
ettim. Onlar bizim terk ettiğimiz kelimelerle konuĢuyor ve kullandığımız yeni
kelimeleri bilmiyorlar! Ben de Ģimdiye kadar sanıyordum ki, biz yeni
kelimeleri on-lardan aldık…”
“ġimdi merak ediyorum: Yeni kelimeleri biz onlardan almadıysak,
dünyâdaki Türkler o kelimeleri bilmiyor ve kul-lanmıyorlar ise, nerden aldık,
hangi maksatla aldık?”
“Hiç almasaydık, hem nesiller arasındaki kültür uçurumu meydana
gelmeyecekti, hem de soydaĢlarımızla daha iyi anlaĢacaktık… Demek ki,
dilimizi iki yönden de fakirleĢtirdik…”
Sonuç
Atalarımız, “Su uyur, düĢman uyumaz” demiĢler... ĠĢte bir örneği de
bu:
Biz farkında olmadan dilimizi ne hâle getirmiĢler, Türklüğü ve Türk
olmayı aĢağılık sayacak kadar aĢağılanmıĢ aĢağılık duygusuna kapılanlar!
703

Selim, A., Dil Meselesi, Zaman G., 12 Ocak 1992.
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Hadi, Ģimdiye kadar çoğu kere ben söyledim, inanmadınız… Ama
Attila Ġlhan da mı yalan söylemiĢ? Akıllı olma gerek, akıllı…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Türkçemiz, DüĢmanlarımız Ve AĢağılık Duygusu
Öz‟ler:
Son yıllarda bâzı kesimler, daha önceleri özellikle
ön plânda tuttukları, Türkçe ve Türkçemi‟zi bir kenera bırakıp, düzenledikleri
ya da destekledikleri Taksim Gezi Parkı704 gibi gösterilerle dünyâ kraliyetçilerine destek
verme çabalarına hız vermiĢ görünüyorlar705.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Türk‟leri maddeten ezmek ve yıkmak gayrı
mümkündür. Çünkü Türk‟ler, 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.”
Patrik Grigoryas
“Eski, yeni her türlü güzel Türkçe'si dururken
Ġngilizce bozuntusu bir lâf paralamanın kökeninde yabancı dille
(genelde Ģimdi „Tarzanca‟) eğitim yatıyor. Bu sömürge, bu misyoner okulu türü
Eğitim çocuklara aĢağılık duygusu aĢılarken, bir yandan da düĢünme kâbiliyetin
köreltmekte, ulusal bilinci de yıpratmaktadır.”
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
“Bir süredir özellikle aydın kesimde, daha açıkçası
entel diye adlandırılan kiĢilerde Türk‟e, Türk‟lüğe, Türk târihine,

704
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.01.2014.
705
Temiz, M., Son Yüzyılın En Büyük Ġtirafları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberiumturk.com/m/?id=8044, En Son EriĢim Târihi: 15.01.2014.

Aslında 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, Türk‟leri
bu ruh gücünden ayırma metotlarında isâbet etmiĢlerdir.
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Türk Kültürüne karĢı bir horlama, bir küçültme tutumu var!
Nerdeyse Türk
doğduklarına piĢmanlık!
Varsa yoksa Avrupalı, Amerikalı gibi
olmak, onlar gibi düĢünmek, duymak, yaĢamak!
KüreselleĢme dediler, dünyâ küçüldü, artık ulus diye bir Ģey
kalmadı, Ne demek ulusal, ne demek ulusalcılık! Milliyetçilik eĢittir
faĢistlik, eĢittir ilkellik, eĢittir bilgisizlik deyip durdular! Buna verilecek tek ad,
aĢağılık duygusudur!”
Oktay Akbal

GiriĢΩ
"Türk milletinin dili Türkçe‟dir. Türk dili dünyâda en güzel, en zengin
ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu
yükseltmek için çalıĢır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazînedir.
Çünkü Türk milleti geçirdiği nihâyetsiz felâketler içinde ahlâkının,
ananelerinin, hâtıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini
yapan her Ģeyin dili sâyesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk
milletinin kalbidir, zihnidir."
"Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bâriz vasıflarından birisi
dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her Ģeyden evvel ve mutlaka Türkçe
konuĢmalıdır. Türkçe konuĢmayan bir insan Türk harsına, câmiasına
mensûbiyetini iddiâ ederse buna inanmak doğru olmaz706."
Atatürk‟ün bu sözlerinden Türkçe‟yi önemsemeyen ya da Türkçe
bilim dili olamaz diyerek onu küçümseyenlerin, onu sevmeyenlerin hangi
sıfatlarla anılabileceklerine de iĢâret etmektedir. Çünkü memleketimizde
Türkçe‟miz, bu gibi kimselerin aĢağılık duygularına kurban edilmektedir.

Ω

.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında

ulaĢılabilir.


Hars Kültür demektir.
Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün Sözü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4DE731F422390043
, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2011.
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Türkçe‟miz
Günümüzde ortaya çıkan bu Kültür ve kimlik bunalımı bilhassâ
Türkçe‟mizin içine düĢtüğü durumda açık olarak görülmektedir. Bu durum
normal değildir:
“Avrupası olsun, Asyası, Güney Amerikası olsun, yabancıların
oyunlarına gelmemiĢ hiçbir ülkede yabancı dil öğretiyoruz diye ülkenin dilini
kaldırıp atıp da okullarda çeĢitli dersleri yabancı bir dilde yapmak Ģeklinde
bir yabancı dil öğretme yöntemi yoktur. Her yerde bu yabancı dil eğitimi
yerine yabancı dille eğitim bir ülkeye, bir ulusa yapılabilecek en büyük
hâinlik, en büyük alçaklık ve bir insanlık suçu olan "Kültürel soykırım"
sayılır. Dolayısıyla her bağımsız, her Ģerefli ülkede yabancı dille eğitim o
ülkenin anayasasına aykırıdır, bu konuda hiçbir tâviz verilmez.”
“Türkiye'de 1954'e kadar Ġngilizce ile eğitim yapan hiçbir Türk Okulu
yoktu. Zâten bu her devirdeki anayasalarımıza, Atatürk'ün "tevhid-i tedrisat"
kânununa, Lozan'a tamâmıyla aykırıydı; hâlen de öyledir. Atatürk eğitim
dilinin tümüyle Türkçe olması üzerinde ısrarla durmuĢ, eğitimin "milli
eğitim" olmasının baĢ Ģartını buna bağlamıĢtır707,708.”
DüĢmanlarımız, bizi bozmak için ilk plânda seçtikleri Türkçe‟mizi
yok etme çabalarını hâlâ hızla sürdürmektedirler. Prof. Dr. Oktay
Sinanoğlu, Ġngilizce‟nin Türkçe‟ye etkisi ile ilgili olarak:
“Eski, yeni her türlü güzel Türkçe'si dururken Ġngilizce bozuntusu bir
lâf paralamanın kökeninde yabancı dille (genelde Ģimdi „Tarzanca‟) eğitim
yatıyor. Bu sömürge, bu misyoner okulu türü eğitim çocuklara aĢağılık
duygusu aĢılarken, bir yandan da düĢünme kâbiliyetini köreltmekte, ulusal
bilinci de yıpratmaktadır.” demektedir709.
Bu duruma nasıl düĢtük?
Milletimizin bu duruma getiriliĢi 100-150 yıldır süregelen sinsi
plânların sonucudur. Bunu bir vesika ile örnekleyerek geçelim:

Karabulut, E., Ġngilizce Öğrenmenin Yolu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.emrekarabulut.net/ingilizce-ogrenmenin-yolu/, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2011.
708
Sinanoğlu O., Bilim ve Teknik, Sayı 59, Ekim- 1972.
709
Aröz, Y., Anafilya, Oktay Sinanoğlu‟nun Dilimiz Üzerine DüĢündürdükleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.anafilya.org/go.php?go=7d643a0120a42, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2011.
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Batılı‟lar, bizim can damarımızı keĢfederek bizi ilkesiz bir millet
hâline getirmek için gereken tedbirleri almada hiç gecikmediler.
Atatürk, “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî
ve zengin olması, millî hissin geliĢmesinde baĢlıca etkendir710." diyor.
Bizi maddî ve mânevî her sahâda baĢarıdan baĢarıya ulaĢtıran can
damarımızın (orijinalliğimizin) kendimize has karakter ve ruh yapımız yâni
özgün millî hislerimiz olduğunu, dolayısıyla kısacası dünyâda orijinal bir
millet olduğumuzu sonunda anladılar. Arkamızı yere getirmek için, bizi bu
hasletlerimizden uzaklaĢtırmaları gerekiyordu. Ne yapmalıydılar?
Ne yaptıkları konusuda geçen kısımlarda okuyucularımıza örneğin
Patrik Grigoryaın ağızdan yeteri kadar bilgi verildiğini hatırlayınız!
AĢağılık Duygusu711
AĢağılık duygusu aĢılamak bir sömürgecilik metodudur. Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu örnek veriyor712:
“Roma'da, Ġngilizler'in yaptığından sonra, Fransız‟lar aynısını
Cezâyir ve Tunus'ta yaptı. Bugün Tunus'ta Arapça kalmamıĢ… Hava
alanında adama soruyorum: "Nerelisin?". Tipinden anladım tabiî adamın
Cezâyir‟li Arap olduğunu…”
“Diyor ki: „Ben Parizyen, Parisli'yim, Fransızım, kem küm...‟ Güyâ
Fransızca konuĢuyor, tarzan Fransızca‟sı... Biz de diyoruz ki, Fransız mı
görmedik, adama bak ya! Kendini Fransız zannediyor. Vay anasına! Niye?
Çünkü Fransız‟lar orada Arapça eğitimi yasaklamıĢlar, hepsi anaokulundan
710
Kahraman, B., Ülkemizce eğitim dili TÜRKÇE olmalıdır; çünkü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.beycan.net/bloglar/83/%C3%BClkemizce-e%C4%9Fitim-dili-t%C3%BCrk%C3%A7eolmal%C4%B1d%C4%B1r-%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC/index.html, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2011.
711
Temiz, M., Kültürümüz‟de Özgünlük, Zillet Ve AĢağılık Duygusu,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KÜLTÜRÜMÜZ‟DE%20ÖZGÜNLÜK,%20ZĠLLET%20VE%20AġAĞILIK%20D
UYGUSU.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/KÜLTÜRÜMÜZ‟DE%20ÖZGÜNLÜK,%20ZĠLLET%20VE%20AġAĞILIK%20D
UYGUSU.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.01.2014.
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Sinanoğlu O., Türkiye‟nin Temel Sorunu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://turksiyer.com/tuerk-siyasi-tarihi/57-turkiye-uzerine/1359-turkiyenin-temel-sorunu.html, En Son EriĢim
Târihi: 08.12.2011.
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îtibâren, yâni Osmanlılar'dan koptuklarından beri, Fransızca eğitime
zorlanmıĢ... Bu medenî geçinen, insan hakları savunucusu Fransız‟lar
yapıyor bunu...”
“Osmanlı yaptı mı böyle bir Ģey? Çekildi... Hepsi kendi dilinde
duruyor. Fransız‟lar oraya gider gitmez, tak! Hemen, kendi dili yerine
Fransızca... Antakya'yı aldıkları zaman da öyle yaptılar. Atatürk orayı tekrar
aldı ve eğitimi tekrar Türkçe yaptı... Dikkat edin! Ġngilizce yapmadı. [Ġnsaf]
ĠĢte bu Fransız‟lar böyle yapmıĢ Cezâyir'de, Tunus'ta Arapça kalmamıĢ...
BitmiĢ... Gazeteler Fransızca, TV Fransızca, millet Fransızca konuĢuyor, çat
pat, bozuk bir Ģekilde... Maalesef Ģimdi bu aĢağılık duygusu (kompleksi)
buralara kadar gelmeye baĢladı, hızla...”
Dilinden ayrılan toplumlarda çözülme devam eder. Bu, dinin ve târih
Ģuurunun yok olmasına ve daha ötelere kadar uzar. Dil bir milletin hayâtında
bir kilit rolü oynar. Onun için “Türkçe‟miz sözümüzün bayrağıdır.”
Fedâ Edilen Türkçe‟miz
Türkçe‟miz aĢağılık duygusuna fedâ edilmiĢtir.
Türkçe‟mizin baĢına gelenler, 27 Aralık 1949‟da Türkiye ve ABD
hükümetleri arasında ikili anlaĢmayla kurulan ve imzalanan “Eğitim
Komisyonu”© ile baĢlamıĢtır. O gün, Milli Eğitim Bakanlığı‟nda 4 Türk, 4
Amerikalı 8 kiĢiden oluĢan ve baĢkanı ABD büyükelçisi olan ve Türk milli
eğitimine yön verecek olan bu heyetin MEB‟da bugüne kadar varlığını
devam ettirdiği söylenmektedir713.
Öz yurdumuzda bile Türk milletine resmen “aĢağılık duygusu”
yerleĢtirmek için her yol denenmektedir. Türk Milleti‟nin büyük üzüntü
duyarak topyekün kınadığı Dink cinâyetini de bunun için bir biçilmiĢ kaftan
saydılar ve “tam zamanı” diyerek öyle bir rüzgâr estirmeye baĢladılar ki,
çoğu vatandaĢımız kolayca bu tuzağa yakalanıverdi. Çünkü yakalanmaya
hazır hâle getirmek için üzerinde yıllarca çalıĢılmıĢtı / çalıĢılıyordu.

©

Fulbright komisyonu, ilkokuldan Ġmam Hatip‟e kadar, tüm eğitim müfredâtını belirleyebiliyor. Yarısı
ABD‟lilerden oluĢan komisyona ABD‟nin Türkiye büyükelçisi baĢkanlık ediyor.
713
Anonim, Türkiye Eğitim Sistemi`nde Büyük Skandal!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Turkiye-Egitim-Sisteminde-Buyuk-Skandal-18845.html, En Son EriĢim
Târihi: 08.12.2011.
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Bu tuzağa yakalananların hallerinin aĢağılık duygusu olduğunu Oktay
Akbal, 1 ġubat 2007 Cumhûriyet Gazetesi‟nde açık bir Ģekilde yazmıĢtır.
Akbal, Dink cinâyeti münâsebetiyle aĢağılık duygusuna kapılanları kast
ederek:
“Bir süredir özellikle aydın kesimde, daha açıkçası entel diye
adlandırılan kiĢilerde Türk‟e, Türk‟lüğe, Türk târihine, Türk Kültürüne karĢı
bir horlama, bir küçültme tutumu var! Nerdeyse Türk doğduklarına
piĢmanlık!”
“Varsa yoksa Avrupalı, Amerikalı gibi olmak, onlar gibi düĢünmek,
duymak, yaĢamak! KüreselleĢme dediler, dünyâ küçüldü, artık ulus diye bir
Ģey kalmadı, ne demek ulusal, ne demek ulusalcılık! Milliyetçilik eĢittir
faĢistlik, eĢittir ilkellik, eĢittir bilgisizlik deyip durdular!” dedikten sonra
kararını veriyor:
“Buna verilecek tek ad, aĢağılık duygusudur!”
Akbal, Dink cinâyeti münâsebetiyle Türk‟ü, Türklüğü horlayanlardan
utanç duyduğunu belirterek Ģu soruyu soruyor:
“AĢağılık duygusunu zırh gibi kendine yapıĢtıranları bilmem nasıl
kurtaracağız, Türk‟lüklerini nasıl öğreteceğiz, bilmem?”
AĢağılık ve kimlik bunalımı içindeki insanlarımızın kafalarını
tamâmen yıkamak için estirdikleri rüzgârı aĢağıdaki yazı güzel bir Ģekilde
açıklamaktadır:
ġöyle konuĢuyor Batılı benliğimiz714:
„Müslüman kalabilirsin ya da baĢka bir dinde; ama beni yakalamak
için değiĢmelisin dostum. Dilini değiĢtirmelisin önce... Yüksek ortamlarda
benim dilimi kullanmalısın. Benim dilimi ikinci dil ya da yabancı dil olarak
öğrenmen yetmez. Kendi dilin yabancı kalmalı, hattâ neredeyse etnik bir dil;
benim dilim ise yüksek ortamlarda anadil olmalı…”
“Nedir bu yüksek ortamlar? En baĢta yüksekokullar, sonra liseler,
ortaokullar, ilkokullar, hattâ anaokulları… Kendi dilinle konuĢmak sende
714
Özcan Yüksek, Atlas dergisi - ġubat 2002, Misyon, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ihsankaraman.com/misyon.html, En Son EriĢim Târihi: 08.12.2011.
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aĢağılık duygusu yaratmalı…‟„Örneğin marketing (pazarlamanın yüksek
olanı) alanında benim sözcüklerimle cümleler kurmalısın. Kendi dilinle ifâde
etmeye çalıĢ! Bak, ne kadar da bayağı kalıyor. Global dünyânın bir parçası
olarak kendini hissetmek istiyorsan, benim yaptığımı iyi yapmalısın.‟
„Gazetelerinin, televizyonlarının isimleri bile benim dilimde olacak
(Eskiden beri olanlar kalsın). Edirne'den Sibirya'ya kadar bütün Türk‟ler,
gökteki yıldıza "yıldız" der, ya da "cıldız". Biliyorum binlerce yıldır bu
böyleydi. Ama artık "star" demelisin. Unut artık "yıldız"ı! yıldızın geçmiĢte
değil, Doğu'da hiç değil, bizim tarafta… Zâten bu konuları da sana ben
öğretmiyor muyum?”
“Hangi ülkede Orta Asya ile ilgili daha çok araĢtırma yapılıyor
sanıyorsun; sende mi bende mi? Bırak sözcükleri, harfleri bile istediğim gibi
okuyacaksın. Kendi harfini benim okuduğum gibi söyle! Entivi" de meselâ...
Diğer türlü söylemeyi dene, bak, sen de gördün; ne kadar da bayağı, köylü,
doğulu bir "sound" değil mi?”
“Hem sen değil misin modern olmak isteyen? Kendini ve Kültürünü,
dilini, geleneklerini, geçmiĢini aĢağıda hissetmezsen (açıkça değil tabiî,
içinde, sâdece içinde) bu metamorfozu gerçekleĢtiremezsin dostum."PaĢa"ya
"Pasha" Leyla"ya da "Laila" diyeceksin ve yazacaksın! Biraz oryantalist;
ama "daha Batılı gözüyle bir Doğulu Ģıklık!" Sen bakma "köĢk" sözcüğüne,
biz artık ona "kiosk" diyoruz, sen de öyle söyle.”
“Hah Ģöyle! diyoruz, concept yaratmalıyız. Yaratıcı ol, kendine
"creative" de; Fabrikayı Ümrâniye'de kur, markanı Ġtalyanca'dan al! Yoksa
malını satamazsın! Türk olduğu anlaĢılırsa ya da Türk gibi gözükürse kimse
evine sokmaz. Sen ona, Türk olmayan bir isim bul en iyisi… Kimse de sana
kızamaz. "Trend" böyle… Tavuk bile satamazsın! Neden Mudurnu "Chicken"
oldu sanıyorsun? Ġnsanlar tavuk değil "chicken" yemek istiyor. Ne zamandır
radyolar; "Good morning Türkiye" diye sesleniyor. Bizi uyandırmak için olsa
gerek…‟
Milletimizin fertlerine gizlice bunları söyleten etken aĢağılık
duygusundan baĢkası değildir. Nitekim bu gerçeği gören Prof. Dr. Oktay
Sinanoğlu, bunu eserlerinde bugün insanlarımızın çoğunun içine düĢmüĢ
olduğu en kötü durum olarak vurgulamaktadır. Bunun bir sonucu olarak
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eserlerinde bugün Türkiyemiz‟de Batılı‟ların emelleri için çalıĢan köĢe
baĢlarını tutmuĢ 200 000 hâinden bahsedilmektedir.
Bugün için “Ġngilizce ile eğitim” anaokullarına kadar inmiĢ
durumdadır. Bâzı gizli cemiyetler, yanlarına bizim sahte aydınları da alarak,
yabancı dille eğitim emellerinde Ģimdilik baĢarılı olmuĢlardır. Yapılan bu
sahte eğitimle, daha geliĢim çağında olan ve doğru dürüst Türkçe‟yi
bilmeyen çocuklarımıza, Ġngilizce dayatılmıĢ ve dayatılmaktadır. Türkçe
düĢünmeye yönlendirilmesi gerekirken çocuklar, Ġngilizce düĢünmeye
zorlanmıĢtır/zorlanmaktadır. Okuma ve yazmanın ilk baĢında bulunan bu
çocuklar, dünyâyı daha yeni yeni öğrenmeye, kavramlarla daha yeni yeni
karĢılaĢmaya baĢlarlarken beyinlerindeki hayâlî kahramanlar da “Ahmet,
Mehmet, AyĢe” yerine “Mr. Brown, Mr. John, Mrs. Janeth” Ģeklinde Kültür
dıĢı isimlerle Ģekillenmeye baĢlamaktadır.
Beyinlerinin ve idraklerinin rûhî ortamlarında kimliklerini ilkin kendi
Kültür bazlarına oturtacak çağdaki bu çocuklara, bilinçaltında yabancı Kültür
kalıntıları Ģırınga edilerek onların daha bu yaĢlarında “ben kimim
sorgulamasına” yol açan bir kimlik bunalımına iliĢkin karmaĢaya itilmeleri
ve çocukların kendi kendilerine yabancılaĢtırılmaları geleceğimiz için ne
dehĢet verici bir Ģeydir!
“Kendine ve kendi Kültürüne yabancılaĢan bu çocuklar” ülkesine,
Kültürüne, âilesine yabancı olmayacak mı? O zaman ey veli! Senin çocuğun
artık bundan sonra hep dıĢ Kültürler için çalıĢacak, onun sana, vatanına bir
faydası olmayacaktır. Bunların bugün binlerce örnekleri yok değildir.
Ya yurdumun dükkânına, Ģirketine, caddesine, sokağına hanına,
hamamına, uçağına verilen ya da yazılan Ģu Ġngilizce yazılar? AĢağılık
duygusunun bu derecesine pes doğrusu! Uçak meydanlarına vardığımda
benim en üzgün olduğum günler oluyor, bu yüzden... Uçağından,
hangarından tutun da eĢya taĢıyıcısına kadar her Ģeyin üzerinde Ġngilizce
yazılar… Ne hâle düĢtük… Ne duygusuz, ne düĢüncesiz bir millet olduk?
Benim lisanım, benim Türkçem bu kadar da mı değersiz? Bu ne duyarsızlık?
Bu ne vicdansızlık? Buna dur diyecek biri çıkmayacak mı?
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Son yıllarda bâzı kesimler, daha önceleri özellikle ön plânda
tuttukları, Türkçe ve Türkçemi‟zi bir kenera bırakıp, düzenledikleri ya da
destekledikleri Taksim Gezi Parkı715 gibi gösterilerle amaçları:
“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
geçirecekler716.”
olarak belirlenmiĢ dünyâ kraliyetçilerine destek verme çabalarına hız vermiĢ
görünüyorlar.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Atatürkçü Ha!
TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu
Artık Her Atatürkçüyüm Diyene Ġnanamıyorum!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
GiriĢ
Samsun Ondokuzmayıs Lisesi 1967 Lise birincisiydim. Orta
Öğretimde sınıfların hep birincisi olmuĢtum
Hocalarım beni birbirlerine “Atatürk‟e lâyık bir evlât!” diyerek
tanıtırlardı. Bu vasıflandırma bugünkü gibi ideolojik bir açıdan yapılmıyordu.
Bu değerlendirmede esas olarak çalıĢkanlık, dürüstlük, büyüklere saygı,
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.01.2014.
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Haberıumturk, Son Yüzyılın En Büyük Ġtirafları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haberiumturk.com/m/?id=8044, En Son EriĢim Târihi: 15.01.2014.
715
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küçüklere sevgi ve Ģefkat, kısacası gerçekten millî ve insanî bakımından
fazîlet sayılan davranıĢlarla birlikte Millet ve Vatan Sevgisi yatıyordu.
Kısacası benim küçüklüğümde Atatürkçülük deyince bu sıfatlar
anlaĢılıyordu.

Okul Müdürü Kenan Burkut iftihara geçtiğim için beni (Mustafa TEMĠZ'i) tebrik
ediyor

AkĢam gazetesinin haberi
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[Ondokuzmayıs Lisesi Lise 3F A (6F A)- Lise 3‟de Devlet Lise Bitirme Sınavı olduğu
için karne verilmedi] I. ve II. Yarıyıl Takdir Belgeleri
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(Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmında 3 Yıllık Öğrenimim Esnâsında Her Yıla ĠliĢkin
Ġftihardan Dolayı) Milli Eğitim Bakanlığı‟nın Tebrik Yazısı (Belgesi)

727

Hele daha çok günümüzde Atatürkçülüğü normal yolundan
(mecrâsından) çıkarıp dokunulamaz bir istismarcılığa çevirenler artık
sayılamayacak kadar çoğaldı. Yakın geçmiĢimizde, Atatürkçülük adına
insanlarımızı sınıflandırarak bölücülük yapanların yüzlerce örneklerini
görmedik mi? Bunların her birinin, en baĢta elbette Millet ve Vatan
Sevgisi‟ni dillerine pelesenk ettiklerini biliyoruz. Ama Türkiyemiz‟in ve
insanlarımızın geldiği nokta ortada... Ziyâ PaĢa doğru söylemiĢ: “Ayînesi
(Aynası) iĢtir kiĢinin lâfa bakılmaz.”
Bundan sonra, ayranı da üfleyerek içmek zorundayız.
Önce Bütünlüğümüzü Bozdular
Benim ilk üniversite yıllarımda sağcı ve solcu öğrenciler arasında bir
soğukluk yoktu. Sâdece fikir ayrılığı vardı. 1968 yılında birinci sınıfın ikinci
yarısından îtibâren, sağ ve sol görüĢlü öğrenciler arasındaki fikir ayrılığına
düĢmanlık da eklenmiĢ, bütün üniversite öğrencileri, âdetâ sağcı ve solcu
olmak üzere, iki bloğa ayrılmıĢtı. Ġki taraf da karĢı taraftan olan öğrencileri
buldukları yerde döverlerdi. Her tarafta bir terör havası esmeye baĢlamıĢtı.
Daha çok sağcı görünen öğrenciler sınıflara hattâ üniversitelere sokulmamaya
baĢlamıĢtı. Öğrenciler dövüĢüyorlar, çoğunlukla hemen her gün, bir tarafın
feryâdı yükseliyordu.
O sıralarda bu gibi hâdiselere hiç katılmadım. Bu tür olaylar, benim
gibi öğrenciler için, alıĢılmıĢ Ģeyler değildi. Sâdece ilk yıl, neyin ne olduğunu
bilemediğimiz için, esen rüzgâra uyarak Harun Karadeniz‟in düzenlediği, bir
Ankara yürüyüĢüne katılmıĢ, Anadolu yakasına kadar geçmiĢtim, o kadar…
Anadolu‟dan gelip biraz Ģerbetliğe kavuĢunca, nedense sakal
bırakmıĢtım. Her gönülde bir aslan yatar demiĢler ya! Ben de bu tercihi
yapmanın bir nevî özgürlük fiyakası içindeydim. DüĢünüyorum da Ģimdi bile
hâlâ sakala karĢı bir aczim var.
Ġkinci sınıfta sâdece sakalım dikkati çekiyor, solcular beni sağcı
olduğumu algılıyor olabilirlerdi. Bâzı hocalarım ise beni Maucu
zannediyorlarmıĢ…
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Ġlk zamanlar solcu arkadaĢlarla olan samîmiliğimiz sâyesinde
Fakülte‟nin ortasındaki bir mescitte öğle ve ikindi namazlarımızı, korkarak
ve çekinerek de olsa, kılabiliyorduk. Fakat olaylar gittikçe kızıĢıyordu. Ġlkin
Makine Fakültesi‟nde soyadı¥ Müftüoğlu olan bir öğretim üyesini, daha
sonra da Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu‟nu öldürmüĢlerdi. Öyle bir an
gelmiĢti ki, koridorlardan bile korkarak geçer olmuĢtuk.
Bâzen abdesti tuvâletin içinde alıyor, namaz için taksimdeki câmiye
gidiyordum. Çünkü öğrenmiĢ bulunuyordum ki, Peygamber (SAV)
Efendimiz, cephede savaĢırken bile, namazı ihmal etmemiĢtir.
Benim, sakaldan baĢka dikkati çeken bir aĢırılığım- o da aĢırılıksayoktu. Okula girip çıkabiliyordum. Ama aĢırı solcular, meğer hakkımdaki
kararlarını çoktan vermiĢler...
Ġlk zamanlar samîmi olduğum Kürt ya da solcu militarist arkadaĢların
bile, yavaĢ yavaĢ, araya mesâfe koyduklarını, düĢmanlık ürettiklerini açıktan
hissetmeye baĢlamıĢtım. Çevremin daraldığını ve yalnızlaĢtığımı açıkça
görüyordum. En samîmi arkadaĢlarım bile korkusundan yanıma artık
yaklaĢamıyorlardı.
O zamana kadar, en iyi ve samîmi olduğum ve hep yan yana
oturduğum arkadaĢım Mahzar Kurtulan bile benimle artık oturmuyordu.
Belki o da kendine göre haklıydı. Sonuçta yalnız kalmıĢtım.
Sakalım Gidiyor
Bir gün dersle ilgili bir soru sormak için Devreler Teorisi dersine
girmeden, Tarık Hoca‟nın aynı katta bulunan, Dr. Asistanı‟nın odasına
girdim. Sorumu sorup odasından çıktım.
Oldukça geniĢ olan koridorun karĢısında dersin olduğu amfinin birkaç
kapısı vardı. Kapılardan birine doğru gidiyordum ki, hemen orada bekleyen
tanımadığım iki militarist solcu (komando) önüme geçtiler. Amfiye girmemi
engellemek istiyorlardı.
Girmek için direndiğimi görünce beni yakaladılar. Kurtulmak için
karĢı koymaya çabalarken, bir tânesi bana öyle bir kafa vurdu ki, betonun
¥


Adını unuttum
SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir
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üzerine “pestil” gibi uzandım. Hemen biri bir kolumdan, diğeri öteki
kolumdan, yakalayıp ikisi birden beni, paldır-küldür merdivenlerden
sürükleyerek, üçüncü kattan indirip dıĢarı çıkardılar ve GümüĢsuyu Öğrenci
yurdunun kantinine götürdüler.
Ağzımdan kanlar akıyordu. O vaziyette, Öğrenci Yurdu‟nun berber
odasına kadar gittik. Derhal tıraĢ olmamı, istersem tıraĢ parasını kendilerinin
vereceklerini bildirdiler.
Ağzımın kanını orada yıkarken, bir de ne göreyim, kendi aralarında
herkesin içinde Atatürk‟e küfretmiyorlar mı?
Beni sürükleyerek getirirlerken, “Atatürk‟ün piçleri! Atatürk‟ün
piçleri!” Ģeklindeki kızgın konuĢmalarına, berber odasında, biraz daha anlam
vermeye baĢlamıĢtım.
Bir anlık bir ĢaĢkınlık geçirdim! Ama ĢaĢkınlığım uzun sürmedi.
Çünkü o zamana kadar, bu militanların ya da komandoların genel
yerlerdeki bütün fâliyetlerinde, “Atatürkçülük ve Atatürk Devrimleri…” , her
konuĢmalarının ana gündem maddesini teĢkil ediyordu.
ġimdi onlarda gördüğüm bu çeliĢki ve duyduğum küfürler neyin
nesiydi?
Artık o anda kesin olarak anlamıĢtım:
Demek ki bunlar Atatürk‟ü, hedeflerine varmak için, sâdece bir vâsıta
olarak kullanıyorlardı. Bu yüzden, burada kendi aralarında açıktan açığa
konuĢmaktan çekinmiyorlardı. Ben o sırada daha çok kendi derdimle meĢgul
olduğum için, gözden kaçırdım:
Bu Atatürk düĢmanlığına muhtemelen o sırada orada bulunan kendi
üstlerinden her hâlde îtiraz etmeye teĢebbüs edenler olmuĢtu ki, beni
sürükleyip getirirlerken, Atatürk‟e yaptıkları küfürlerinin sebebini açıklamayı
da ihmal etmemiĢlerdi:
NeymiĢ efendim:

730

“Eğer Atatürk isteseymiĢ Komünizmi getirebilirmiĢ ama Cumhûriyet‟i
kurmuĢmuĢ…”
Atatürk‟e küfretmelerinin gerekçesi bu Ģekildeydi. Artık o anda iĢin iç
yüzünü epeyce anlamıĢtım:
Demek ki beni sürükledikleri sırada, benim ve benim gibi olanları
kast ederek, “Atatürk‟ün piçleri! Atatürk‟ün piçleri!” demelerinin sebebi
Cumhûriyet rejimi imiĢ…
Onlara göre Atatürk‟ün suçu, gücü yettiği hâlde, Türkiye‟ye
Komünizmi getirmemekmiĢ, vesâire…
Gerçi epey hırpalanmıĢtım ama bunları duymak bana biraz ferahlık
vermiĢti. Kendi derdimi biraz unutur gibi oldum. Çünkü bunların iç yüzünü,
yediğim dayak pahâsına bile olsa, sakalım sâyesinde tamâmen öğrenmiĢ
bulunuyordum. Sakalım bunun bir nevî turnusol kâğıdı yerine geçmiĢti:
Ġçimden,”Gerçekten bunlar Vatan, Millet ve Cumhûriyet
düĢmanıymıĢ!”derken, yeni bir Ģey keĢfetmenin verdiği rahatlık içinde, sâhip
olduğum bilgi dolayısıyla, üzüntümü daha az hissediyordum.
Ağzımın kanını yıkarken hemen kararımı verdim: Kendi kendime
“TıraĢ olmaktan baĢka çâre yok...” dedim. Çünkü boĢu boĢuna daha fazla
hırpalanmak istemiyordum.
TıraĢ parasını biz veririz demiĢlerdi ya…”Ben tıraĢımın parasını
veririm” dedim ve tıraĢımı oldum. Ġlk sakalım böylece, târihe karıĢmıĢ
oluyorduµ.
Moralim çok bozulmuĢtu. O günkü derslere girememiĢtim. Hayâtında
Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde iyi bir profesör olan ve bugün emekli
bulunan, Asım Kasapoğlu adındaki bir arkadaĢımla Fâtih‟e gelmiĢtik.
DiĢim sallanıyordu. O arada duruma daha önce tanıdığımız ve bize bir
ağabey gibi yakınlık gösteren, Erman Tuncer Bey durumdan haberdar oldu.
Asım ve Erman, beni hemen Fâtih‟te bir diĢ doktoruna gösterdiler.
Doktor önemli bir Ģeyin olmadığını, sallanmasının zamanla ortadan
kalkacağını söyledi. Oradan çıktık.

µ
Bundan sonra iki kez daha sakal bırakıp iki kez daha kesmek zorunda kalmıĢtım. ġu anda dördüncü kez
sakallıyım. Bakalım gelecekte ne olacak?

Erman Bey de Ģu sırada iyi bir diĢ profesörüdür. 2004 yıllarıydı, onun Ġstanbul Sağlık Müdürü olduğunu
TV‟den öğrendim.
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ABD Hep Böyledir
ABD o zamam da hep böyleydi: Her zaman, “TavĢana kaç tazıya
tut...” der.
Değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarından
Ģimdi öğreniyorum ki, o zamanki öğrenci olaylarını CIA plânlıyor ve
solcuları CIA organize ediyormuĢ… Bunları ilk duyan ilk anda, “Hayret
doğrusu!” diyecektir.
Neden? Çünkü görünürde solcuların bir numaralı hedefi
Amerikalılardı. Onları gördükleri zaman, “Go home! Go home!” deyip tutup
denize atıyorlardı.
Nitekim Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu da, bunları ilk duyduğu zaman,
gerçekten ĢaĢırmıĢmıĢ... Türk polisi, etkisizdi. Polisin etkisizliği, baĢarısızlığı
da, o sırada belki de, ABD‟nin bu ikiyüzlülüğünden ileri geliyordu. Bu
yüzden durumu polise bildirmemem de yerinde olmuĢtu. Çünkü bir Ģey
çıkmayacaktı.
ġimdi düĢünüyorum da o zaman Vatan AĢkı uğruna (!) öğretim
üyelerimizi ve hattâ Amerikan elçisini bile öldüren gaflet içindeki bu
gençlerimiz, birilerinin maĢaları olduklarını nasıl bileceklerdi?
O zamâna kadar, Ġslâm Dini karĢıtlığı konusunda, kiĢilere karĢı, bir
Ģiddet ve baskı olduğunu bilmiyordum. Sakalımın kesilmesi de hayâtımın bir
dönüm noktası olmuĢtu. Bu olay, Atatürkçülük konusundaki ikiyüzlülükte
olduğu gibi, Ġslâm Dini karĢıtlığı konusunda uygulanan Ģiddet ve baskı
hakkında da, iyi bir Ģekilde gözümü açmıĢtı. Çoğu Atatürkçü geçinenin,
gerçekten, Atatürkçü olmadığını anlamak kadar, özellikle, Ġslâm düĢmanlığını
anlamak da, benim için önemli olaylardandır.
Kaderin Ģu cilvesine bakınız ki, can yakıcı bedeller ödeyerek
kazanmıĢ olduğum ve çoğu kimsenin farkına varamadığı bu kazanımlar,
benim için, hayâtımın geleceğinde yolumu aydınlatan birer meĢ‟ale olmuĢtur.
Nerdeeen nereye, derler ya:
“Ne olduğunu değil, ne olacağını düĢün!” dememiĢler mi?
Ve de bu nedenlerden dolayı, Atatürkçü ve Devrimci geçinen çoğu
zavallı kardeĢlerimize, “TavĢana kaç, tazıya tut” diyenlerin muhtemelen
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birer maĢası olabileceklerinden dolayı, sâdece acımaktan baĢka elimden bir
Ģey gelmiyor.
Sonuç olarak her bir ferdimiz için uyanık ve aydın olmaktan baĢka
çâre yok... Aydınlığın ıĢınlarını besleyen, Ġslâm Ve Öz Kültürümüz‟ün
katmanlarına dayanmadıkça da buna aydınlık değil, sosyal alanda taklitçilik
ve teknolojik alanda montajcılık deniyor. Bu arada taklitçilik ve
montajcılıkla, aslında insan beynindeki nöron hücrelerini çalıĢmaktan
alıkoyma, yâni beyinlerimizdeki dandiritleri çoğaltmaktan alıkoyma, demek
olduğunu da ekleleyelim!

Îman Gücü ĠĢte Bu!

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Îman Zâfiyeti Ve
Korku Neler Yaptırmıyor ki?
Öz‟ler:
Çukurzatlığa namzet olan
kiĢilerin hesâba katmadıkları, bir durum daha var ki,
sonucu asıl belirleyen ilâhî maksat, budur…
Bendeniz, daha çok bunu,
„Allah‟ın (CC) Siyâset717„ sözü ile anlatmaya çalıĢıyorum ki,
bunun dayandığı âyet, “Allah dilemeyince kul dileyemez718„ âyetidir719.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

“Ġyi bilin ki, Allah‟ın dostlarına
korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah‟a îman etmiĢ
ve O‟na karĢı gelmekten sakınmıĢlardır, Yunus Sûresi, âyetler 62-63”

Temiz, M., Bilimsel Bir Metotla Allah‟ın (CC) Siyâseti Ve Dünyâ‟nın Özeti, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
718
Ġnsan (Dehr) Sûresi, âyet 30: “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. KuĢkusuz Allah, bilendir, hüküm
ve hikmet sâhibidir.”
719
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx,
EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
717
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“Doğrusu îman edenler,
Yahûdiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah‟a ve
Âhiret gününe îman eden, sâlih amel yapan kimselere korku yoktur, onlar
üzülmeyeceklerdir, Mâide Sûresi, âyet 69”
“Hayır, öyle değil; iyilik yaparak kendini
Allah‟a veren kimsenin ecri Rab‟binin katındadır. Onlara korku yoktur, onlar
üzülmeyeceklerdir, Bakara Sûresi, âyet 112”
Ġmam Sadık (RA) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allah‟tan korkan kimseden Allah her Ģeyi korkutur. Allah‟tan korkmayan
kimseyi ise Allah her Ģeyden korkutur”
Resûlullah (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Aziz ve celîl olan Allah‟tan korkan kimseden her Ģey korkar.
Allah‟tan korkmayan kimseyi ise Allah her Ģeyden korkutur.”
Ġmam Ali (RA) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allah‟tan korkan kimseyi, münezzeh olan Allah, her Ģeyden güvende kılar.
Ġnsanlardan korkan kimseyi, münezzeh olan, Allah her Ģeyden korkutur 720“

GiriĢ
Korkunun temelinde Ġslâmî îmansızlık vardır…
Bugünkü yöneticilerimizin Ġslâmî Ġstikâmet doğrultusundaki, Ģefkat,
merhâmet ve cihat anlayıĢını hemen keĢfeden, çukurzatlığa namzet bâzı
kiĢiler, açıktan açığa, yeni bir taktik geliĢtirmesinler mi? Hayret demeden
edemiyor, insan, gerçekten!
Câhil ve bilgisiz olanlar bu insanları, zekî ve akıllı
zannetmektedirler… Hâlbuki korkakça davranıĢlar, zekîlik ve akıllılık değil,
açıkgözlülük veyâ kurnazlıktır; “Modern hayâtın yegâne yoksun tarafı,
kurnazlığın zekâ sayılmasıdır” kibâr-ı kelâmında da belirtildiği gibi…
Korkakça davranıĢların temelinde korku, korkunun temelinde ise,
dünyâlaĢmak ya da îmânî zâfiyet yatmaktadır.
Meraklandınız, değil mi? Korkmak, insanı ne kılıklara sokuyor iĢte,
îman zâfiyeti baĢ gösterince, böyle!
AĢağıdaki âyet ve hadisler boĢuna söylenmemiĢtir.

720
ABNA24.COM, Âyet ve Hadisler IĢığında Korku Hakkında HerĢey (2), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://tr.abna24.com/cultural/article/archive/0000/00/00/197529/story.html, En Son EriĢim Târihi:
25.04.2016.
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“Yahûdiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah‟a ve Âhiret gününe
îman eden, sâlih amel yapan kimselere korku yoktur, onlar
üzülmeyeceklerdir, Mâide Sûresi, âyet 69.”
“Hayır, öyle değil; iyilik yaparak kendini Allah‟a veren kimsenin ecri
Rab‟binin katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir, Bakara
Sûresi, âyet 112.”
Ġmam Sadık (RA) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allah‟tan korkan kimseden Allah her Ģeyi korkutur. Allah‟tan
korkmayan kimseyi ise Allah her Ģeyden korkutur.”
Resûlullah (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Aziz ve celîl olan Allah‟tan korkan kimseden her Ģey korkar.
Allah‟tan korkmayan kimseyi ise Allah her Ģeyden korkutur.”
Ġmam Ali (RA) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allah‟tan korkan kimseyi münezzeh olan Allah, her Ģeyden güvende
kılar. Ġnsanlardan korkan kimseyi münezzeh olan Allah her Ģeyden
korkutur721“
Çukurluk Teorisi722
Burada, zannediyorum, yalnızca „çukur‟ ya da „çukurzat‟ kelimesine
takılmıĢ olabilirsiniz. „Çukur‟ demek, Çukurluk Teorisi‟ne göre,
„çukurzatların‟ bulundukları ya da ağırlanacakları makâmın adını
göstermektedir, bilimsel açıdan...

ABNA24.COM, Âyet ve Hadisler IĢığında Korku Hakkında HerĢey (2), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://tr.abna24.com/cultural/article/archive/0000/00/00/197529/story.html, En Son EriĢim Târihi:
25.04.2016.
722
Temiz, M., Doğal Ve Çukursal Mağaralar (Projesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DOĞAL%20VE%20ÇUKURSAL%20MAĞARALAR%20(PROJESĠ).docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
721

736

Matematikteki (x-y) dik eksen takımını düĢünürseniz, ilmî ve bilimsel
açıdan, mü‟min bir insanın makâmı, bu eksen takımında, düĢey doğrultunun
pozitif tarafında; mü‟minlerin dıĢındaki anormal bir insanın makâmı ise, yine
bu eksen takımında, düĢey doğrultunun negatif tarafında bulunan bir
makamdır.
Bu bir bilimsel kabulle y değiĢkeninin, (x-y) dik eksen takımıda,
pozitif taraftaki bir seviyeyi (düzeyi), -y‟nin ise, negatif taraftaki bir çukuru
(düzeysizliği) göstereceği açıktır.
Kurnazlık Fikirleri
Son aylarda Türkiyemiz‟de, daha çok sık görüldüğü gibi, çukurzatlığa
namzet, bâzı kiĢilerin kurnazlıkları Ģöyle:
Nasıl olsa, Ģu andaki, Devlet Yöneticileri, Devlet içindeki insanların
can ve mal güvenliğinden sorumludur, kânûnen…
Bu kural, bütün devletlerde de vardır ve hattâ, 2000‟li yıllardan
önceki Eski Türkiye‟de de kağıt üstünde geçerliydi. Ama bu durum, ancak
kural olarak vardı, o günlerde… Yöneticilerde de aynı korku hâkimdi ve
kimse canından malından emin değildi, o zamanlarda..
Bugün böyle mi?
Hiç olmazsa, yöneticilerde korkma duygusu azalmıĢ durumda, biraz…
Bugün kânûnî korunmuĢluğa ek olarak, Devlet Yöneticileri de, ayrıca,
vatandaĢın can ve mal emniyetinin korunması husûsundaki, vicdanî
sorumluluklardan baĢka, esas olan, Ġslâmî sorumluluklarını da,
geçmiĢtekilere nispetle biraz daha, üzerlerinde hissetmektedirler. Siz,
bakmayın o diktatörlük benzetmelerine!
Bu benzetmeler zâten, Devletimizi bugün yönetenlerin kânûnî, vicdanî
ve Ġslâmî sorumluluk içinde olduklarının bir ispatı mâhiyetidedir… Bu husus,
akllı olanlar tarafından görülemeyecek kadar kapalı değildir, çünkü...
ġimdi, çukurzatlığa namzet olan, bâzı kiĢilerin ya da yeni
taktikçilerimizin kurnazlıklarına gelelelim:
PKK gibi, gerek Yurt içinde ve gerekse yurt dıĢında, ne kadar
kânunsuz grup varsa, çukurzatlara namzet kiĢilere göre, bu kânunsuz
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grupların Ģerlerinden en emin olmanın yolu, vaziyeti kurtarmak için,
herbirinin ölçü ve dozajları ayrı ayrı olmak üzere, Türkiye Devleti
yöneticilerini eleĢtirmek ve Ģer gruplarını methetmekten geçiyor…
Çünkü gördüler ki, Türkiye Devleti eski devlet değil, Türkiye Eski
Türkiye değil, ancak Yeni Türkiye… Yeni Türkiye‟nin en önemli özelliği de,
onda kim olursa olsun, vatandaĢ ve insan haklarının ağırlıklı olmasıdır.
Böylece görülüyor ki, çukurzatlığa namzet olan kiĢilere göre, Devlet
tarafı, güven yönünden, eskiye göre zâten çok sağlam… Terör tarafı da,
güdülen taktik gereği olarak, sağlam! “Oh ne âlâ, hayat! UğraĢsın,
CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan ve de bu Millet!”
Madalyonun Arka Yüzü
DünyâlaĢmanın özünde îman kavramı yoktur. Onun için çoğu
çukurzatlar her Ģeyin, kurnazlık, tedbir, Ģu-bu ile burada bittiğini
zannederler…
Ama öyle değil! Bitti, zannetme! Asıl husus, yeni baĢlıyor…
Buraya kadar olan güven ve emniyet, sırf dünyâlaĢmıĢ olanlara, din,
Ġslâm ve îman nedir bilmeyenlere ya da îman zâfiyeti içinde bocalayıp duran
Müslümanlara göredir.
Bu zümrenin hesâba katmadıkları, bir durum daha var ki, sonucu asıl
belirleyen ilâhî maksat, budur…
Bendeniz, daha çok bunu, „Allah‟ın (CC) Siyâset723„ sözü ile
anlatmaya çalıĢıyorum ki, bunun dayandığı âyet, “Allah dilemeyince kul
dileyemez724„ âyetidir725.

Temiz, M., Bilimsel Bir Metotla Allah‟ın (CC) Siyâseti Ve Dünyâ‟nın Özeti, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ%20VE%20DÜNYÂ‟NIN%20ÖZETĠ.pdf YA DA
EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
724
Ġnsan (Dehr) Sûresi, âyet 30: “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. KuĢkusuz Allah, bilendir, hüküm
ve hikmet sâhibidir.”
725
Temiz, M., Allah‟ın (CC) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20SĠYÂSETĠ‟NE%20AÇIK%20BĠR%20ÖRNEK.docx YA DA
EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
723
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ÇalıĢmak mı, Yoksa Hayattan Kâm Almak mı?

Görselin üst tarafındakilerin amaçları Halka hizmet, belli bunu biliyoruz!
Meselâ ĠnĢirah Sûresi‟ne uygun olan bir meĢgûliyet bu... Bu da belli! ĠnĢirah
Sûresi‟nde ne diyor, Allah (CC)?
Allah (CC) diyor ki, Sûre‟nin 5-8 âyetlerinde:
“Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık var. / Evet, o zorlukla berâber bir
kolaylık var! / O hâlde boĢ kaldığında yine kalk yorul! / Ve ancak Rab‟binden
ümit et, hep O‟na doğrul!
Ya Ģu görselin alt kısmındakiler!
ġu an îtibârıyla alttakiler, Vatan Ve Millet sevgisinden yoksun ama PKK ve
Ermeni sevicileridirler!
Bu nedenle, bunların asıl amaçlarının, Vatan Ve Millet için çalıĢmaktan
ziyâde, yeri ve fırsatı doğduğunda Vatan‟ın zenginliklerini iç etmek,
“Hayattan kâm almak” için de kokteyl salonlarında sallanıp sallanıp dans
etmek, kısa aralıklarda, fırsatı doğduğunda ise, kafayı çekmek olduğu bu
görsellerde de teyit edilmiĢ oldu / oluyor...

739

Bitmedi, tabiatıyla!
Bu emelleri için kendilerine yardımcı olmayan Halkı da yeri geldiğinde
aĢağılamak da var, ayrıca!
Her iki tarafın yâni görselin üst ve alt kısmındakilerin bu amaçları, Ģu an
îtibârıyla, kitaplara kadar geçmiĢ, çok iyi biliniyor. Bu görselde de bu
amaçların bilimsel deneylemelerinden birer örnek görülüyor...
Alttakiler, ilmi de beğenmezler… Hep bilim derler ama iĢin tuhaf tarafı Ģu ki,
ondan da hiç anlamazlar, anlamıyorlar ama anlıyor görünmeye gayret
ediyorlar… Ne günlere kaldık, Ya Rab‟bi!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
ÇalıĢmanın Ġslâm‟daki Yeri
Öz‟ler:
Ġslâmî Ġstikâmet nîmetine
kavuĢtuktan sonra artık çalıĢmak, çalıĢmak ve de
çalıĢmak… Hükümetimiz‟in 15 yıllık baĢarısının bir sebebi de,
iĢte bu çalıĢma sırrıdır.
ġükürler olsun ki, Devletimiz, yaklaĢık
100 yıllık bir karmaĢadan sonra, esaslı bir zillete ramak kala,
tekrar silkinmiĢ, 10-15 yıl içinde toparlanmaya, çalıĢmanın nîmetlerini görmeye
baĢlamıĢ bulunuyor…
Peygamberimiz (SAV)‟in, yanından geçerken,
bir tembele selâm bile vermemesi çok meĢhurdur, biliyorsunuz...
Allâhü Teâlâ,
görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ġstikâmeti,
hemen ardından da, çalıĢmayı ne kadar önemsemekte,
tembelliğe düĢülmemesi için, Müslümanları zillete düĢürmekle uyarmaktadır…
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Ġyi iĢ, güzel amel
yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla
karĢılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaĢır, ne de aĢağılanırlar.
Cennet ehli iĢte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.”
Yunus Sûresi, âyet 26
“Allah‟a ve Resûlüne düĢman
olanlar var ya, onlar en alçaklar
arasındadırlar.”
Mücâdele Sûresi, âyet 20
“O her Ģeyi kuĢatacak olan
Kıyâmet‟in haberi sana geldi mi? Yüzler var ki,
o gün eğilmiĢ, zillete düĢmüĢtür.
ĞaĢiye Sûresi, âyet 1-2

Allâhü Teâlâ‟nın Emir Ve Yasakları
Ġslâm dini gelmeden önce insanlık koyu bir cehâlet içinde
kıvranıyordu. Ġlmin ne maddî ve ne de mânevî cephesi geliĢmiĢti. Cehâlet,
hurafe ve sihirbazlık almıĢ yürümüĢtü. Böyle bir ortamda Allah (CC), sevgili
Peygamber (SAV) Efendimiz ile Ġslâm dinini gönderdi. YaratılmıĢları
kuĢatmıĢ olan, Ģâhitliğinden takdir ettiği kadarını, önce, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e ve onun vâsıtasıyla aynı zamanda, dinin emir ve
yasaklarını bütün insanlığa bildirdi.
Dinin bu emir ve yasakları da, aslında, Allah‟ın (CC) yaratılmıĢlar
üzerindeki Ģâhitliğinin, kesin bilgisi içindeydi. Müslümanlığı gönülden kabul
eden, bir insan, Allah‟a (CC) ve Peygamber‟ine inanmakla, aslında, Ġslâm
dini ile gelen emir ve yasakların temellerindeki gerçek bilgiyi, sebep ve
sonuçlarını akıl ve mantıkla soruĢturmadan, kabul ve bunlara inanmıĢ
oluyordu726. Onların îmanları, böylece, aslında, ilk plânda emir ve yasaklar
Ģeklinde ortaya çıkan, fikir, söz, Ģey ya da olaylarla örtüĢmüĢ oluyordu.

Temiz, M., Kelime-i ġahâdet‟in ġâheserliği, Ancak Gerçek „Tek Gerçek‟, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġAHÂDETĠN%20ġÂHESERLĠĞĠ,%20ANCAK%20GERÇEK%20TEK%20GERÇEK.pd
f YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġAHÂDETĠN%20ġÂHESERLĠĞĠ,%20ANCAK%20GERÇEK%20TEK%20GERÇEK.do
cx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
726
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Biliyorlardı ki, Allah (CC) ve Peygamber (SAV)‟in bilgileri
(Ģâhitlikleri), fikir, söz, Ģey ya da olayların gerçekliklerinin tâ kendisiydi. ĠĢte
gerçekliklerle örtüĢerek ortaya çıkan îman kavramı Ġslâm‟da, „îmanın
ġartları„ adı ile 6 kısımda özetlenmektedir.
Akıl Ve Mantığın SoruĢturma Görevi
Müslümanlar, îmânî ve Ġslâmî açıdan, akıl ve mantıkla soruĢturmayı,
fikir, söz, Ģey ya da olay veyâ hayatî faaliyetlerinin bizzat kendi yapıları
yerine, özellikle bunların vahiy bilgilerine uygun olup olmamasının
soruĢturulmasına hasretmiĢlerdir, gerçekten de öyle olmalıdır!
Çünkü Allâhü Teâlâ, bütün gerçekleri Kur‟an‟da, dipsiz anlamlar
kuyusu gibi özetleyerek, takdim etmiĢtir… Bundan sonra insanoğluna
düĢenin, elbetteki karĢılaĢılan, her bir fikir, söz, Ģey ya da olayın veyâ yaĢam
çalıĢmalarının, akıl ve mantığı hasrederek727, Kur‟an‟daki esaslara / veyâ
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in sünnetine uyup uymadığını, kontrol
etmek olduğu açıktır.
Sünnetleri Kısa Devre Etmenin Bedeli
Sünnetleri kısa devre etmenin bedeli, akıl728 ve mantığı yanlıĢa
yönlendirmekle eĢdeğer olmaktadır729, ne yazık ki...

Bunlar 1) Allah‟ın (CC) varlığına ve birliğine inanmak, 2) Meleklerine inanmak, 3) Peygamberlerine ve
onların getirdiklerine inanmak, 4) Hayır ve Ģerrin Allah‟tan (CC) geldiğine inanmak, 5) Öldükten sonra dirilmeye
inanmak 6) Âhiret gününe inanmaktır.
727
Temiz, M., Akıl ve Mantık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 5.10.2013.
728
Temiz, M., Akıl Ve Mantık Yoluyla Tefekküre Açılan Pencereler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENCE
RELER.pdfYA DA
http://gayalo.net/dosyalar/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENC
ERELER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK%20YOLUYLA%20TEFEKKÜRE%20AÇILAN%20PENCE
RELER.docx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
729
Temiz, M., Bilimsel Yolla Akıl Ve Mantık Açısından Orta Ölçü (Sünnet), Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).docxYA DA
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Peygamberimiz, „Nefsini bilen Rab‟bini bilir‟ demiyor mu?
Günümüzde bırakınız insanları, Müslümanların büyük bir kısmı dahî,
Rab‟lerini yeteri kadar tanıyabiliyorlar mı? Görünen köy kılavuz ister mi? Ne
yazık ki tanıyamadıkları, iĢte ortada…
O hâlde insanların, ne yazık ki, Müslümanların da büyük bir kısmı,
nefislerinin esiri olup, periĢanlık içinde bulunmaktadırlar.
Bu sapıklıkların730 ilk baĢlangıcı, cehâlet ve bilgisizliktir. Cehâlet731
ve bilgisizlik ise, Ġslâmî Ve Kültürel eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır.
Ġslâmî eğitimin Kur‟an ve Sünnet eğitimi olduğunu hatırlatmaya gerek var
mı, bilmiyorum?
Demek ki neslimiz, yıllar boyu Kur‟an ve Sünnet eğitiminden mahrum
bırakıldığı için, Din ve îman düĢmanlarının732 ve hırsızlarının yıllar boyu
taaruzu altında bulunmakta, bu nedenle de hiçbir zaman, tam anlamıyla,
nefislerini, ardından da, Rab‟lerini bilememektedirler…
Nefis ve Rab‟lerini bilememenin daha açıkçası, böyle periĢanlık
anlarındaki insanla-rın akıl ve mantıklarını yanlıĢlar içinde çeĢitli
bocalamalara teslim etmeleridir:
Nasıl etmesinler ki?

http://gayalo.net/dosyalar/
http://mtemiz.com/bilim/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20Ö
LÇÜ%20(SÜNNET).pdf YA DA
En Son EriĢim
http://gayalo.net/dosyalar/BĠLĠMSEL%20YOLLA%20AKIL%20VE%20MANTIK%20AÇISIDAN%20ORTA%20
ÖLÇÜ%20(SÜNNET).docx, Târihi: 07.02.2015.
730
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
731
Temiz, M., Cehâlet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CEHÂLET.pdfYA DA http://mtemiz.com/CEHÂLET.docx YA DA
En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015. http://mtemiz.com
732
Temiz, M., Ġnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bunların her birinin gönüllerinde, yaratılmıĢları kuĢatmıĢ olan,
Allah‟ın (CC) ve de sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in bilgilerinden
(Ģâhitliklerinden) gelen, dinin emir ve yasaklarına ya da hayat nizâmına
iliĢkin hangi bir kırıntı vardır?
Bugünkü dünyâlaĢmıĢ nesilde733 ilmin maddî cephesi, kazanılan
tahsillerle, geliĢmiĢtir ama mânevî cephesi boĢtur; dengesizlik o nispette
daha da artmıĢ durumdadır. Maddî kazanımlarla dengesizlik artmamıĢ
olsaydı, örneğin Ġstanbul‟da kadına karĢı Ģiddetin en az olması gerekmiyor
muydu? Hâlbuki tam tersidir, bugün…
Dinin emir ve yasaklarından habersiz olanlar aslında, Allah‟ın (CC)
yaratılmıĢlar üzerindeki bilgisinden (Ģâhitliğinden) bihaber olup, sırf
dünyâlaĢmıĢlar, tâbiri câizse, canavarlamıĢlar demektir734.
Günümüzün insanları, akıl ve mantıklarını, karĢılaĢtıkları fikir, söz,
Ģey veyâ olayların, Allah‟ın (CC) emir ve yasaklarına ve / veyâ
Peygamber‟inin sünnetlerine uyup uymadığını sorgulamaya harcayacakları
yerde; elbetteki daha çok, çok kazanmak, hırslarını ve nefsî azgınlıklarını
daha çok tatmin etmek için kullanacaklardır / kullanmaktadırlar.
ĠĢte böyle temel mânevî eğitimsizlik nedeniye, bir kısım insanımız da,
tahsil yanında, ayrıca, mâneviyat kazanarak denge sağlamayı düĢünürlerken,
ne yazık ki genç yaĢlarında, mâneviyat hırsızlarının ellerine düĢmektedirler…
Günümüzde sapıklıkta ünlü olmuĢ kiĢilerin çoğu geçmiĢte, iĢte böyle, tuzağa
düĢürülmüĢ kiĢilerdendir. ġu sırada Memleketimiz‟de bunlardan binlercesi
vardır, kimi çeteye dönüĢmüĢ olduğu hâlde…
ġu anda, bu tiplerin en ünlülerinin, tanrısal özellikli Mesih kabul
edilmiĢ. kader yazıcılığı735 gibi, olağanüstünlük kazandırdıkları,
eleĢtirenlerin bile kâfir olabileceği söylenilen, Ģeyhleri, pirleri veyâ hocaları
733
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
734
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġAR
DILAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.02.2015.
735
A. Mustafa, “Fetullah Gülen‟i eleĢtiren kâfir olur”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://tr.abna24.com/service/important/archive/2016/02/26/737215/story.html, En Son EriĢim Târihi: 15.03.2016.
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tarafından verilen, fetvalara riâyet etmekten baĢka, akıl ve mantıklarını
yoğunlaĢtırdıkları hiçbir aklî melekeri kalmamıĢtır…
Ġslâm‟da ÇalıĢmanın Önemi736
Buraya kadar, Ġslâm Binâsı‟nın bir nevî esas temelinin atılıĢı, gözden
geçirilmiĢtir. Binâyı bu temelin üzerine yükseltmek için, ikinci temel
prensiplerden birisi de, çalıĢmaktır, tembellikten uzak durmaktır.
Bakınız Allâhü Teâlâ, ĠnĢirah Sûresi‟nde bu konuda ne diyor, dikkat
ediniz:
“Biz senin (mutluluğun) için göğsünü açmadık mı? / Senden yükünü
indirmedik mi? / O senin sırtını ezen yükü. / Senin Ģânını yüceltmedik mi? /
Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık vardır. / Evet, zorlukla berâber bir
kolaylık vardır. / O hâlde boĢ kaldın mı, yine kalk (baĢka bir iĢ ve ibâdetle)
yorul... / Ancak Rab‟bine yönel!”
Âyetten çıkan özet Ģu:
Birincisi husus, kulluktur, bu özel (rezerv) bir görevdir…
Ġkincisi husus ise çalıĢmaktır… Ġslâm‟da tembellik yoktur, çünkü…
Bu nedenledir ki çalıĢmayla gösterilen hedef, her alanda bir numara (Birinci
Sınıf) olmaktır… Ki, bu hedefi yakalayamayan Müslümanları Allâhü Teâlâ,
zillete düĢürmekle uyarmıĢtır.
Sonuç
Ġslâmî Ġstikâmet nîmetine kavuĢtuktan sonra artık çalıĢmak, çalıĢmak
ve de çalıĢmak… Hükümetimiz‟in 15 yıllık baĢarısının bir sebebi de, iĢte bu
çalıĢma sırrıdır.

Temiz, M., ÇalıĢmanın Ve Tembelliğin Kültürümüzdeki Yeri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.pdf/bil
im/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.doc,
En Son EriĢim Târihi: 27.08.2015.
736
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ġükürler olsun ki Devletimiz, yaklaĢık 100 yıllık bir karmaĢadan
sonra, esaslı bir zillete ramak kala, tekrar silkinmiĢ, 10-15 yıl içinde
toparlanmaya, çalıĢmanın nîmetlerini görmeye baĢlamıĢ bulunuyor…
Peygamberimiz (SAV)‟in, yanından geçerken, bir tembele selâm bile
vermemesi çok meĢhurdur, biliyorsunuz...
Allâhü Teâlâ, görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ġstikâmeti, hemen ardından da,
çalıĢmayı ne kadar önemsemekte, tembelliğe düĢülmemesi için,
Müslümanları zillete düĢürmekle uyarmaktadır… Bugün zillet durumuna
düĢmüĢ, o kadar Müslüman devletler va ki, emperyalist Batılı canavarlara
dayanmayı, çalıĢma zannediyorlar…

Maddî Ve Mânevî Nîmetler

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Nîmetlerle Gelen
Ebedî Mahrûmiyet Veyâ Kerâmet
Öz‟ler:
Allah‟tan (CC) iyilik ve hayırlısını
dilemeyip de, „Allah‟tan (CC) gelene râzı olma‟
davranıĢını seçmeyenler ve /veyâ seçemeyenler, eninde sonunda,
zarardadırlar. Allah (CC), “En sevmediğim insan, benden hayırlısını istediğinde,
onu verdiğim zaman, sonunda verdiğimden râzı olmayan insandır.” diyor.
Müslüman olduğunu
beyan eden, Allah‟ın (CC) vermiĢ
olduğu nîmetlerden sonuna kadar faydalanmasına
rağmen, O‟nun rızâsına pek uygun iĢler yapmadığı hâlde,
uzun süreler boyunca diĢi bile kanamadan, bütün iĢleri tıkır tıkır
yolunda olan ve bu durumlarını aklını kullanmasının bir sonucu olarak
gören, böyle kimse varsa, istidrac konusunda, bence biraz düĢünmelidir!
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Kendilerine hatırlatılanları
unuttuklarında, onlara her Ģeyin kapısını
açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip
zevke dalınca, onları, azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe
kapılıp ĢaĢkına döndülerΩ.”
En‟am Sûresi, âyet 44

Allah‟a (CC) ġükür Meselesi
Hayatta uğradığı bir mahrûmiyete karĢı, Allah (CC) mü‟mini, hayatta
veyâ Âhiret‟te, baĢka bir nîmete kavuĢturur.
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
Ω
Taberî Tefsiri En‟am Sûresi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/006/6-taberi.htm, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
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Meselâ, herhangi bir ihtiyâcı için duâ eden, bir mü‟minin yaptığı
duâyı Allâhü Teâlâ, kabul etmemiĢ ise, duâsına karĢılık olarak, onun için
sevap yazar ya da bir sıkıntısını yok eder veyâ bunu bir belâya karĢı sayar.
Bunların hiç biri olmasa bile, Zilzal Sûresi737 gereğince, ona en azınan
bereket ihsan eder.
Yâni Allah (CC) hiçbir duâyı, mutlak olarak, karĢılıksız bırakmaz.
Yapılan duâyı, duâ sâhibinin hakkında, daha hayırlı olacak Ģekilde,
değerlendirir. Bunun delîli Zilzal Sûresi‟dir ki orada, zerre kadar bir Ģer veyâ
hayrın bile, boĢa gitmeyeceği bildirilmiĢtir.
Ġnsan bir baĢarıya karĢı, Ģükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kiĢiyi
bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır / bırakabilir. Meselâ, dikkat
ediniz, çoğu kere rastladığınız / rastladığımız gibi, bir baĢarıya imzâ atan, iyi
bir kimsenin sevinci, genel olarak devam etmeyebilir / etmez. Bir zaman
geçer geçmez, o baĢarının sevincini gölgeleyen ya da ortadan kaldıran, az ya
da çok, bir olayın üzüntüsü hemen beliriverir / meydana gelebilir...
Çünkü biz insanlar, genel olarak, nîmetlerin Ģükrünü, gereği gibi, edâ
etmekte kusursuz olamıyoruz. Eğer nîmetlerin Ģükrünü / Ģükürlerini, tam
tamına yerine getirebilsek, sevincimiz devamlı olur, Allah‟ın (CC) nîmetleri
de, arttıkça, artar gider.
Günahları Tercih Etmek
Fakat bırakınız Ģükretmeyi, günümüzde nîmetlere kavuĢanların
çoklarının Allah‟a (CC) Ģükretmemeleri bir tarafa, kavuĢulan bu huzur ve
sevinçlerini, O‟nun rızâsına uymayan, eğlence ve çılgınlıklarla kutladıklarını,
hele Ģu son yıllarda daha da artan bir Ģekilde, siz de sık sık görüyorsunuzdur,
mutlaka!
Bu konudaki en çok örneklere özellikle, sırf hayattan kâm almak için
dünyâya geldiklerine kendilerini inandırmıĢ bulunan, sağ ve / veyâ sol
cenahlarda yuvalanmıĢ bulunan, zamanımızdaki Ġnönü Zihniyeti‟nde
rastlanmaktadır. Böyle olmasına rağmen, Ģimdi bu noktada dahî, Allah‟ımızın

737
Zilzal Sûresi: 1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, 2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dıĢarı attığı, 3Ve 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. 7Her kim zerre kadar hayır iĢlemiĢse onu görecektir. 8- Her kim, zerre kadar Ģer iĢlemiĢse onu görecektir.
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(CC) yine de mühlet verdiğini, bu yüzden hemen cezâ vermeye kalkmadığını,
dolayısıyla, bizleri ne kadar çok sevdiğini bir düĢününüz, hele!
Ancak, Ģükür iĢini beceremezsek de, sevincimiz sona erse bile, yine
baĢka bir sıkıntıyla karĢılaĢsak dahî, birer mü‟min olarak sıkıntı ve belâlara,
îmanla gösterdiğimiz, sabrımız oranında, Allah‟ın (CC) af ve lütuflarına
uğruyoruz.
NefislerineZulmedenler Ve Onların Geri Ödemeleri
Bir mü‟min, Ģükür iĢini gereği gibi yapamasa bile, yapamadığının
bilincinde kalarak, aczini her zaman îtiraf edip, gafletten uzak durmayı olsun
becebilmelidir! Eğer bu uyanıklık da gösterilemiyorsa, o zaman, tedricî
tedricî gelmekte olan imtihanlardan ve / veyâ denenmelerden Ģüphe ve endiĢe
etmemelidir!
ġimdi aĢağıda, zâlimlerin durumlarına iliĢkin olarak, En‟am Sûresi,
âyet 43-45‟te verilmiĢ bulunan, Allah‟ın îkazlarına bir kulak veriniz:
“Hiç olmazsa kendilerine baskınımız geldiği zaman olsun, yalvarmalı
değiller miydi? Fakat kalpleri katılaĢtı ve Ģeytan yaptıklarını kendilerine
güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her Ģeyin
kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca
onları azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp ĢaĢkına
döndüler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rab‟bi olan
Allah‟a hamdolsun. “
Âyetin açıklanması, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın Tefsiri yardımıyla,
aĢağıdaki Ģekilde yapılabilir:
“ġimdi baskımız kendilerine geldiği sırada boyun eğip, (Allah‟a)
sığınsalardı ya ve fakat sığınmadılar, (Allah‟a sığınmadıkları için de) gittikçe
kalpleri katılaĢtı. (Böylece) uyanma kaabiliyetlerini kaybettiler, fakirliğe ve
zarûrete alıĢtılar. ġeytan da yapıp durduklarını alladı, pulladı, kendilerine
hoĢ gösterdi. Yaptıklarını fenâ diye değil, iyi yapıyoruz diye yapmaya, Ģerri
hayır, günâhı sevap saymaya baĢladılar. Artık tövbe ve dönüĢ ihtimâli kalmadı, vicdanlar dondu, akıllar tutuldu, azıttılar da azıttılar.”
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“BaĢlangıçta fakirlik ve ihtiyaç, mahlûkun aslî yokluğunun gereği ve
mâhiyetinin lüzumlu unsurudur. “Onu (fakirlik ve ihtiyacı) defeden ve yok
eden de Allah‟ın rahmetidir.”
“O rahmetin eksilmesi ile ortaya çıkan fakirlik, zarûret ve sıkıntı ise,
isyanlar ve serseri insanlara hadlerini ve kendi kendilerine bakıldığı zaman,
durumlarının gereğini hissettirerek ve göstererek, kurtuluĢ ve kulluk hissi
uyandıracak bir fiilî alâmet ve ilâhî hatırlatıcıdır.”
“Ve bundan dolayı, bu fakirlik, zarûret ve sıkıntı, kurtuluĢ ve kulluk
hissi uyandıracak bir fiilî alâmet ve ilâhî hatırlatıcı olduğu için, ihtar ettiği
bu mânâyı anlayanlar için (de) bir nîmettir.”
“Fakat bunun bu ihtar edici kuvveti ve irĢâdedici delâleti, devamlı
değil, belli bir müddet ile sınırlanmıĢtır. Bunun için böyle bir ilâhî sıkıntıya
tutulanlar, onu ilk önce nîmet bilmeli ve süratli bir Ģekilde uyanarak, nefsin
baĢkaldırmasını (ânında) kırmalı ve kulluk aczini hemen anlayıp, tövbe ve
yalvarıĢ ile Allah‟a sığınmalı ve (zaman geçirmeden hemen) ıslah yoluna
dönmelidir.”
“Bu uyanıklılık ne kadar çabuk olursa, dünyâ ve Âhiret faydası da o
kadar mühim olur. Bunu anlayıp tövbekâr olanlar dünyâda olmazsa,
herhâlde Âhiret‟te istifâde ederler.”
“En Ģiddetli olan ilk tesir anları geçtikçe, ihtarın kuvveti azalır, daha
çok kuvvetlendirmeye ihtiyaç duyulur ve gittikçe uyanma ihtimali azalır ve
(artık) zor elde edilir. Nihâyet o sınırlı müddet biter, sıkıntının bütün uyarıcı
kuvveti de tükenir, bir alıĢkanlık ve tabiat hâline gelir ve kalp öyle katılaĢır
ki, artık ondan sonraki baĢkaldırma alabildiğine (daha) Ģiddetlenir.”
“(Bundan sonra) Artık baskı ve Ģiddetin hiçbir terbiye edici hassası
kalmaz. Bunun için, terbiye edici bir hikmet ve maksatla tatbik olunacak
baskı ve Ģiddet, uzun ve devamlı olmamalıdır.”
“Ġlâhî hikmet, baskıyı, Ģiddeti ve nihâyet azap etmeyi, fesâdı ıslah
(etmek), kötülükleri sınırlamak, durdurmak ve temizlemek için tatbik eder.
(Aksi durumda) Fakirliğin ve zarûretin kaynağı olan kötülüklere karĢı baskıyı
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artırmak ise, o kötülükleri çoğaltmak demek olur. Bunun (bir) kurtulma
ihtimali varsa, zorlamada değil, kolaylaĢtırmadadır.”
„Bir Ģey sıkıĢtığı zaman geniĢler‟. SıkıĢtırma katılaĢmıĢ olan kalpleri
yumuĢatırsa, kolaylaĢtırma ve geniĢletme (de) yumuĢatabilir Ve artık bu
geniĢletme ve geniĢleme onlara ya kurtuluĢu kazandırır veyâ patlatır bitirir.
Ve her iki takdirde (de) kötülükler sonsuz bırakılmıĢ, (böylece) kötülerin
arkası alınmıĢ olur.”
“ġu hâlde, o katı kalpliler ne zamanki hatırlatıldıkları ibretleri
unuttular (unuturlar)… Evvelâ derece derece kolaylaĢtırmayı ifâde eden
peygamberlerin hatırlatmaları, ikinci olarak (da) tövbe ve teslîmiyet telkin
eden Ģiddet ve zarûret ihtarlarını düĢünmek ve uyanık olmak ihtimalleri
kalmadı.”
“(iĢte) O zaman üzerlerine her Ģeyin kapısını açtık (kapısı açılır). O
Ģiddet ve sıkıntıdan sonra onlara öyle bir hürriyet ve refah verdik ( verilir) ki,
maddî mânevî bütün engelleri kaldırdık (engeller kaldırılır), her taraftan
üzerlerine nîmetler saldırdık (gelir), iyi kötü her Ģey, kendilerine (öyle) bol
bol açık bulunuyordu (bulunur ki)...”
“Her türlü rahat(lık)lar, sıhhatler, zaferler, baĢarılar, zevkler, sefâlar
önlerinde âmâde idi (olur). Ne arzû etseler bulacak (bulurlar), ne isteseler
yapabilecek bir hâle geldiler (gelirler). Kendilerine, kendi irâdelerinden
baĢka yasaklayacak ve kayıtlayacak hiçbir Ģey görünmüyordu (artık
görünmez). Öyle serbest bir imtihana kondular (konulurlar) ve öyle derece
derece yükselmeleri arttı (artar) ki, nihâyet bu hürriyet ve refah ile
ferahlandılar (ferahlanırlar).”
“Tuttukları yolun iyi olduğuna ve bütün bunların kendi hakları
olduğuna ve her sorumluluktan kurtulmuĢ olduklarına hükmettiler
(hükmederler, artık). (Bundan sonra) Hiçbir kayıt, hiçbir kaygı duymaz
oldular (olurlar). Her Ģey kendilerininmiĢ, Allah ve Âhiret yokmuĢ gibi zevk
ve sefâya daldılar (dalarlar), keyiflerini çattılar (çatarlar da çatarlar).”
“(Bir gün gelir) Tam böyle ferahlandıkları (bir an), “gel keyfim gel”
dedikleri (bir) sırada, kendilerini birden bire bastırıp yakalayıverdik
(yakalayıveririz). O saat iblis gibi bütün ümitleri kesildi (hemen söner).
Ümitsizlik ve tam mahrûmiyet içinde donakaldılar (donakalırlar). Bundan
böyle onlar, sonsuz bir hasret içindedirler (içinde bulunurlar).”
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“Artık o zulmeden, Ģükür yerine küfreden kavmin ardı alındı (alınmıĢ
olur, böylece), kökü kesildi (esilir, gider). Arkalarında hiç kimse bırakılmadı
(kalmaz), hepsi yok edildi (edilir) ve bu Ģekilde zulümlerine son verildi
(verilir).”
“Böyle zâlimleri bile her türlü hatırlatmayı yaptıktan ve Allah‟ın her
türlü rahmet eserini gösterip her imtihandan geçirdikten sonra azap etmek ve
yok etmek ve Yeryüzü‟nü bu türlü zulüm ve Ģerlerden kurtarmak, elbette
Allah‟ın kulları için, pek büyük Ģükranlara lâyıktır. Her nîmet gibi bunun da
hamt ve Ģükrü, âlemlerin Rab‟b‟i olan Allah‟adır, O‟nun hakkıdır738.”
Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan ve ĠĢâreti
Allâhü Teâlâ‟ya karĢı yapılan, isyanın büyüklüğünün iĢâreti, sonu
hayırlı olmayan yâni hayırla bitmeyen, çok büyük nîmetlere kavuĢmaktır.
Tanım olarak bu duruma, Ġstidrac denmektedir. BaĢka bir ifâdeyle istidrac,
Allâhü Teâlâ‟ya isyan etmekte çok ileri giden insanların, Allâhü Teâlâ‟nın
kendilerine verdiği zenginlik, mal, baĢarı, sıhhat ve âfiyet gibi, nîmetlerle
isyanlarını daha da ileri götürmeleridir. Ġstidrac sâhipleri, sonunda helâk
olmaktadırlar..
Peygamber Efendimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur:
“Allâhü Teâlâ‟nın bir kula, günah iĢlemesine rağmen, dünyâda
sevdiği Ģeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz, bilin ki o istidracdır.”

Kuran'i Kerim Tefsiri (Elmalili Muhammed Hamdi Yazir), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/telmalili/enam.htm, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.

1) istidrac: Derece derece yükselmeyi isteyiĢ. 2) Hakkı ve hakîki değeri olmadığı halde ve kabili-yetsizliğine rağmen, bir kimsenin çok nîmete mazhar olması ve bu sebeple küfür ve isyana devam etmesi, Allâhü Teâlâ‟nın gazâbına yaklaĢması. [Allah (CC) korusun! Bu öyle bir iĢtir ki, Allâhü Teâlâ‟nın bir Hikmeti olarak bâzı
kâfirlerin muratları zuhur eder, onların istedikleri hârika bir Ģekilde meydana gelir. Ve bunların küfürleri, Allah‟a
(CC) isyanları da böylece artar gider].

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

Anonim, Ġstidrac nedir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.delikanforum.net/konu/49279-istidrac-nedir.html, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
738
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Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz sonra, yukarıda da sözü edilen,
En‟am Sûresi‟nin 44. Âyetini okumuĢtur:
“Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında, onlara her Ģeyin kapısını açtık. Nihâyet kendilerine verilen o nîmetlerle sevinip zevke dalınca, onları, azâbımızla ansızın yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp ĢaĢkına
döndülerΩ.”
Kerâmet
Olağanüstü hâllerle ilgili olarak, kötü insanların kavuĢtukları
istidraca karĢı, iyi olan mü‟minlerin, kavuĢmuĢ oldukları, olağanüstü
davranıĢlarına kerâmet denmektedir.
Kerâmet ise, ona sâhip olan mü‟minin, Allah‟ın (CC) hayırlı bir kulu
olduğunu bildiren, bir iĢârettir. Müslüman olmayanların ya da Müslüman
oldukları hâlde, Allâhü Teâlâ‟ya karĢı isyanda ileri gidenlerin gösterdikleri
olağanüstü hâllere, Hak Dini Kur‟an Dili adlı Kur‟an tefsirinin 4. cildinin
182. sayfasında da belirtildiği gibi, „istidrac‟ denmektedir. Ġstidrac, Allâhü
Teâlâ‟ya karĢı yapılan, büyük isyan anlamındadır.
“Ġstidrac, aslında derece derece çıkarmak veyâ indirmek demek olup,
bir kimseyi arzûsuna göre, bir noktaya kadar tedricen götürüp, haberi
olmayacak bir Ģekilde, atmak anlamında bir deyim olmuĢtur ki, o kimse onu
kendi yararına bir terakkî, hayırlı bir geliĢme zanneder, gerçekte onun için o
durum, bir anlamda, uçuruma sürüklenmek demektir.”
“Allah‟ın (CC) istidrac yapması da, bir kimse hakkında uzun süre
hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu bir lütuf olarak görmesi ve
kendi tuttuğu yolun kendisi için hayır olduğunu sanması… Bundan dolayı da
gitgide gurur, kibir ve taĢkınlığını artırması ve en sonunda da bütünüyle
hayal kırıklığına uğrayıp, en acı ve en feci bir Ģekilde, hakkında azap
hükmünün gerçekleĢmesidir ki, bu çok çetin bir azap olur.”
“DıĢ yüzüyle lütuf gibi görülen o nîmetler, iĢin iç yüzü açısından,
gerçekten bir kahırdır… Bu, Allah‟ın (CC) o kulun azâbını Ģiddetlendirmek
için, lütuf Ģeklinde ortaya koyduğu, bir kahır ve hesâba çekme yöntemidir.”
Ω
Taberî Tefsiri En‟am Sûresi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/006/6-taberi.htm, Son EriĢim Târihi: 12.12.2012.
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Sonuç
Allah‟tan (CC) iyilik ve hayırlısını dilemeyip de, „Allah‟tan (CC)
gelene râzı olma‟ davranıĢını seçmeyenler ve /veyâ seçemeyenler, eninde
sonunda, zarardadırlar. Allah (CC), “En sevmediğim insan, benden
hayırlısını istediğinde, onu verdiğim zaman, sonunda verdiğimden râzı
olmayan insandır.” diyor.
Müslüman olduğunu beyan eden, Allah‟ın (CC) vermiĢ olduğu
nîmetlerden sonuna kadar faydalanmasına rağmen, O‟nun rızâsına pek
uygun iĢler yapmadığı hâlde, uzun süreler boyunca diĢi bile kanamadan,
bütün iĢleri tıkır tıkır yolunda olan ve bu durumlarını Allâhü Teâlâ‟dan
kendine birer lütuf olarak gören, böyle kimse varsa, istidrac konusunda,
bence biraz düĢünmelidir!
Neden böyle diyorum?
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Ayağınızın tırnağı kanasa, bu
da bir günâhınıza karĢılıktır.” Ģeklinde konuĢunca, Ashab‟dan bâzıları, „uzun
bir süredir bizim baĢımıza bir sıkıntı gelmedi” diyerek “Acabâ bizim
gidiĢimiz fenâ mıdır?” diye endiĢeye kapılmıĢlardır.
“Bu Dünyâ, kâfirin Cennet‟i, mü‟minin Cehennemi‟dir” Hadîs-i
ġerifi de, dikkate alındığında, istidrac konusunda Ģüpheye düĢen
Müslümanların, bu uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü
yanılmayan, bir tek Allâhü Teâlâ‟dır. Zararın neresinden dönülürse kârdır.
„Ölçüsüz istekler‟, Ashab‟dan Salebe‟nin baĢına gelen felâket gibi,
insanın baĢına, onulmaz dertler açabilir. ġükrü yerine getirilemeyen, ilâhî
ikramlar, sonunda insanın sırtına büyük bir yük olabilir; sonunda insan bir
nankör durumuna düĢebilir739.‟

Tesbih, Hamt Ve En Kötü Zenginlik, Salebe‟nin BaĢına Gelenler, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.doc YA
DA http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 12.12.2012.
739
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Bu Îkazdan da Anlamayan Var mı?

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

Görünmeyen Üniversite Mehmet Zahid Efendi…
“Asrı çok iyi okumuĢ ve neticede rehberlik ettiği yolu izleyen insanlardan
hem baĢbakanlar hem de bakanlar çıkartmıĢ ama bunlardan çok daha
önemlisi yüz binlerce insanın yetiĢmesine ve sırat-ı müstakimde gitmesine
vesile olmuĢtur.740”
ġu satırların yazarı olarak, üniversite‟de Atatürkçü geçinen hâinler
tarafından zulme uğrayınca, bunalıma girmiĢtim de, sonunda Allah‟ın (CC)
bir lütfu olarak, bu altın pırlantasıyla tanıĢmıĢtım, bu gerçek yolu onda sonra
bulmuĢtum741.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
740

http://www.yeniakit.com.tr/haber/mzahid-kotku-ve-egitim-dunyamiz-120438.html
Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm Diyene
Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
741
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Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan

Altın Pırlantası-Mehmed Zahid Kotku (Rha)
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Birgün okuldan çıktıktan sonra Taksim‟de otobüse binip tıraĢ olmak
için Fâtih‟te her zaman tıraĢ olduğum berbere gelmiĢtim. Evim de
Fâtih‟teydi. Berber Fâtih Câmisi‟nin biraz ilerisinde bulunuyordu, 50-60
yaĢlarında idi, sakallıydı. Dükkânın kapısından içeri girdim. Berber Efendi,
beni karĢıladı. Ġçeride karĢı tarafta baĢka birisi daha oturuyordu. 40-50
yaĢlarında foterli ve sakalsızdı.
TıraĢ olmak için koltuğa oturdum. Berber Efendi, bir taraftan tıraĢ
hazırlığını yaparken, bir yandan da, Teknik Üniversitesi‟nde talebe olduğumu
söyleyerek, beni oturan o beye, ardından da, o beyi bana tanıttı:
“Benim Ģeyhim” dedi. Tabiî, bu arada adını da söyledi ama Ģimdi
aklımda kalmamıĢ…
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Mehmed Zahid Kotku (RhA)

Berber Efendi, UĢâkî tarikatındandı. Ben Üniversite‟ye gidene kadar,
Türkiye‟de tarikatlar gibi tasavvufî faaliyetlerin faal olduğunu bilmiyordum.
Bir Ģeyh, falan da görmemiĢtim. Ġstanbul‟a geldiğim, ilk yıllarda bir akĢam,
arkadaĢlarla bir tasavvufî zikir meclisine gitmiĢtim. Orada hocasının yetki
verdiği Sûriyeli sakallı bir üniversite öğrencisi, zikri idâre ediyordu. Her
hâlde onlar Rufâî idiler. Bir yandan ilâhî söylüyorlar, bir yandan da ahenkli
bir Ģekilde dönüyorlardı. Ortada duran genç üniversiteli zikri yönetiyordu.
Zikir etkileyiciydi. Sonradan öğrendim ki o genç, sık sık, Mehmed Efendi‟yi
de ziyâret ediyormuĢ742… O gencin sonradan Halepçe Katliâmı‟nda Kral
Hüseyin tarafından katledildiğini duymuĢtum. Allah (CC) rahmet etsin!
Berberle tanıĢana kadar, Anadolu‟dan gelerek Mehmed Efendi‟yi
ziyâret eden kimseleri de görüyordum. Onların bâzılarının da Ģeyh oldukları
söyleniyordu ama benim nazârımda onların her biri, yalnızca birer
saygıdeğer hoca efendiden ileri geçemiyorlardı. Bu nedenle Mehmed
Efendi‟yi Ģeyh olarak ilk defâ gören ve tanıyanlar, Ģeyh kelimesini
duyduklarında, akıllarına ancak onun gibi ıĢıl ıĢıl parlayan bir zâtı
getirebiliyorlardı. Bu, ilk kez Ģeyh görmüĢ olan, benim için de böyleydi.
Gerçekten Ģeyh dendiğinde, Mehmed Efendi‟den baĢkasının aklıma
gelmesi mümkün değildi. Bu nedenle, Berber Efendi, Ģeyhini bana tanıttığı
zaman, karĢımda Ay gibi parlayan bir hoca efendi göremeyince ĢaĢırmıĢtım.
Tanımayan bir kimseye berber ve hocasını göstererek, “Bunların hangisi
Ģeyh, hangisi talebe?” diye sorsalar, soru sorulan kimse muhakkak Ģeyh
olarak, Berber Efendi‟yi gösterirdi. Çünkü mantıkî olarak hiçbir kimsenin,
sakallının yanında, sakalsız ve de foter giyen bir kimseyi Ģeyh olarak tahmin
edemeyeceği açıktı.
Buradan hareketle Ģunu söylemek istiyorum. Sırf berberin hocasını
düĢünerek, konuyu bireyselleĢtirmek istemiyorum ama günümüzde tasavvuf


RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
Temiz, M., Mehmed Zahid Kotku (RhA), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Mehmed%20Zâhid%20Kotku%20(Rha)%20Hazretleri.pdf, En Son EriĢim Târihi:
13.05.2013.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
742

759

da çok ucuz hâle gelmiĢtir. Bu sözü ancak yıllar sonra Ģuurlu olarak, Ģimdi
söyleyebiliyorum. ġeyhlerine secde edenlerin olduğunu da çoğu kere
duymuĢumdur.
Mehmed Efendi, ĠskenderpaĢa Câmisi‟nin imamı idi. ĠskenderpaĢa
denince insanın aklına hemen Mehmed Efendi, Mehmed Efendi denince de,
ĠskenderpaĢa Câmisi akla geliyordu. Evimiz bu Câmiye yakındı. Câmiye
gitmek istediğimde, hâliyle daha çok, bu Câmi‟ye giderdim. Câmi‟nin
Cemaati, „ĠskenderpaĢa Cemaati‟ olarak tanınıyordu. Berber hocasına beni
tanıtırken Ģu cümleyi de ilâve ederek “ĠskenderpaĢa Cemaati‟nden” demiĢti.
“ĠskenderpaĢa” lâfını duyan o zat, bunun üzerine kendine çekidüzen
verip Mehmed Efendi‟yi kast ederek:
“O bir altın pırlantasıdır.” demesin mi?
Bu zat Mehmed Efendi‟yi anlatmak için, doğrusu, güzel bir tasvir
yapmıĢtı. Gerçekten Mehmed Efendi, resimlerinden de anlaĢıldığı gibi,
görenler karĢısında altının ıĢıkları gibi ziyâlar saçıyor, Ay gibi parlıyordu.
ġimdi düĢünüyorum da, herkesin tanıdığı meĢhur kimseler olarak,
Necmettin Erbakan, Korkut Özal, Turgut Özal gibi Türkiye siyâsetinde ses
getirmiĢ insanları cezbedip (etkileyip) onları, Türkiye Siyâseti‟ne yön
verebilecek Ģekilde, eğiten Mehmed Efendi‟dir. Onun eğittiklerinin ve
Alpaslan TürkeĢ gibi meĢhurların ve benzeri daha çoklarının ihtiyaç
duyduklarında, onları hemen ĠskenderpaĢa Câmisi‟nde görürdünüz.
GörüĢlerini ve duâsını almak için, sık sık, ziyâret etme ihtiyâcını duyanları,
bir mıknatıs gibi çekebilen onun altın pırlantası ıĢık ve ıĢınlarının gücünün,
“Benim Ümmetim‟in âlimleri, Benî Ġsrâil‟in peygamberleri gibidir.” diyen
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in nûrundan beslendiğinin somutlaĢmıĢ
açık bir delîli sayılabilir.
Bu mertebeye ulaĢmanın biricik yolu, ilme ek olarak, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in Sünneti‟nden ve engin merhâmet sâhibi olmaktan
geçiyor. “Allah (CC), zenginliği istediğine, ilmi isteyene verir.” kadîm
kâidesince çalıĢan herkes, ilim sâhibi olabiliyor. Ama bir altın pırlantası


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Sünneti‟ne yapıĢmak ve
son derece de merhâmet sâhibi olmak gerekiyor.
Daha da ileri bir söylemle diyebiliriz ki, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti‟ne bağlılık ve merhâmet varsa, gerektiğinde ilim
kendiliğinden geliyor. Nitekim büyük kutupların ve velîlerin çoğu, ümmî
(okuma bilmeyen) olanlardan seçilmiyor mu?
ĠĢte bu seçimlerde baĢroldeki özellikler, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti‟ne bağlılık ve merhâmettir. Bu merhâmetlilerin pîri ve
ilk örneği, “Ya Rab‟bi! Kıyâmet günü benim vücûdumu öyle büyük yap, öyle
büyük yap ki, Cehennem‟i doldursun da oraya benden baĢkası girmesin!”
diye Allah‟a (CC) niyaz edip yalvaran Hz. Ebû Bekir (RA) değil midir? Bu
„Süper‟ Yüksek Ruh, elbette Mahviyet743„ten daha ileridir.744
Hele hele günümüz insan hakları savunucuları ve / veyâ Batı
Hümanizmi, Bu „Süper‟ Yüksek Ruh yanında, doğrusu karĢılaĢtırılamayacak
kadar çok sönük kalıyor.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nden…

“Ben Denizler Deryâsı‟nın Kaptanıyım”
Öz‟ler:
“Kibir ve arkasından gelen benlik”
sarhoĢluğundan kurtulmak, öyle kolay olmuyor iĢte,
Ģeytanın kurtulamadığı gibi ve de bu sıralarda yine bâzı siyâsetçilerimizde de
benliğin yeniden debreĢmesi gibi…
Hatırladınız mı, Ģeytan da bu kibir ve benlik yüzünden
KovulmuĢlardan olmuĢtu745…


RA kısaltması “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
Temiz, M., Mahviyet (M. Zâhid Kotku), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Mahviyet.pdf YA DA http://gayalo.net/dosyalar/Mahviyet.doc, En Son EriĢim Târihi:
13.05.2013.
744
Bir Hayat da Böyle Geçti (pdf),
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
745
Temiz, M. ġeytanın Sonu Nasıl Olacak? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.pdf YA DA
743
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ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
GiriĢ
Üniversite öğrencisiyken, bâzı bunalımlarım nedeniyle746, çoğu
Pazar günleri, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri‟nin ĠskendepaĢa
Câmisi‟ndeki sohbetine çok sık gider olmuĢtum747…
Bir keresinde,”Kibir ve Benlik” konusunu iĢlerken, Mehmed
Efendi‟nin anlatmıĢ olduğu, masalımsı bir hikâye, konunun tuzu-biberi
olmuĢtu…
“Ben Denizler Deryâsı‟nın Kaptanıyım”
Köyde bir köylü vatandaĢ, çamurlu olan, köy yolunda at arabası ile
giderken, at küçük abdestini yapmıĢ…
Yol üzerinde, ayak büyüklüğü kadar bir yerde oluĢan, bir çamur
çukurunda, afedersiniz, atın sidiğinden bir gölcük oluĢmuĢ, duruyor…
Bu gölcüğün içine, bir müddet sonra, kenardaki bir ağacın yukarıdaki
yaprakları arasından, bir çöp düĢmüĢ…
Çöp, arasıra rüzgâr estikçe, gölcüğün üstünde Ģöyle fıyakalı fıyakalı
sallanıyormuĢ…
Gübreliklerde büyüyen bir karasinek vardır… Ben köylü çocuğu
olduğum için, onu çok iyi bilirim. Bâzılarının yeĢilimsi kanatları da olur…

http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Temiz, M., Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf, YA
DA http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.doc, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Bu sinekler, Ģöyle hızlı ve hırslı manevralarla, zikzaklar yaparak
uçarlar, tıpkı Ģımarık bâzı çocukların önceden ne yapacağı, nereye
saldıracağı, pek kestirilememesine benzeyen harketlerine benzer Ģekilde…
Derken bu karasinek, bu göl manzarasını görünce, daha durur mu,
hiç? Hemen bu fırsatı değerlendirmeye karar verir. Bir manevra, bir manevra
daha; hemen ardından, sağına soluna bakmadan uçarak, çöpün tam ortasına,
bir kaptan gibi, yerleĢiverir:
Rüzgârla hafif hafif sallanmakta olan çöp, bu sefer, biraz daha fazla
dalgalanmaya baĢlar, tabiatıyla…
Sineğin keyfine diyecek yoktur, artık!
Her Ģeyi unutmuĢtur, birden… Tek isteği mevcut durumun, son
haddinde, keyfini çıkarmak…
Böylece bir olan keyfine bin daha eklenince, bir ara cûĢa gelir,
kendinden geçercesine kükremeye baĢlar:
Aklımda kalmıĢ, dinlediklerimi aynen anlatıyorum:
„Ooo!‟ der sinek, heyecan içinde:
“Ben, denizler deryâsının kaptanı oldum. Var mı bana yan bakan!”
“Benlik, kin ve kibir” konusunu iĢleyen Hoca Efendi‟nin anlattıkları
bu kadar idi de, ancak, bâzen bu hikâyeye bendeniz, „kin ve kibrin sonunun
da pekiyi olmayacağını temsil etmesi açısından, ufak da olsa, bir ekleme
yapyorum, yeri geldikçe…
O da Ģu:
Karasinek, bu heyecanlı sarhoĢluk içinde, sidik deryasının üzerinde
eğlenip âlem yaparken, „Ben denizler deryâsının kaptanıyım‟ nakaratıyla
sallana sallana keyfini sürdürmeye devam etmektedir.
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Diğer taraftan sinek eğlene dursun; beri tarafta, çamurlu olan yolda
baĢka bir köylü vatandaĢ da at arabasıyla, geri geri gelip, manevra yapmakla
meĢguldür.
Karasinek, o sarhoĢluk içinde, bu at arabasının farkında bile değildir.
Derken, at arabasının bir arka tekerleği, tam da, bu sidik gölcüğünün
ortasından geçmesin mi?
Eyvahh! Yaa! ĠĢte olan oluyor, o anda…
Benlik sarhoĢluğu içindeki sinek, o anda ayılıp kaçamadan, pislik
içindeki çamurun bir tarafına yapıĢıp kalıyor, o cansız hâliyle…
Sonuç
Âraf Sûresi, âyet 95: “Biz de, farkında değillerken onları ansızın
yakaladık.”
Âraf Sûresi, âyet 04: “Nice memleketleri helâk ettik. Onlara azâbımız
gece uykusuna dalmıĢken yâhut gündüz istirahat hâlinde iken gelmiĢti.”
“Kibir ve arkasından gelen benlik” bütün kötülüklerin anasıdır. Yine
Mehmed Efen-di‟nin Ģu sözünü de kaydedelim:
“Ucub (kendini beğenmiĢlik) kötülük olarak o kiĢiye yeter (baĢka
kötülüğe artık gerek kalmaz)”…
Benlik gibi, kendini beğenmiĢlik hastalığının kötülük olarak yetmesi
husûsunda, Ģeytanın kovulmaktan kurtulamadığı da, burada konuya uygun bir
örnek olmuĢ bulunuyor...
Gerçekten, “Kibir ve arkasından gelen benlik” sarhoĢluğundan
kurtulmak, öyle kolay olmuyor iĢte, Ģeytanın kurtulamadığı gibi ve de bu
sıralarda yine bâzı siyâsetçilerimizde de benliğin yeniden debreĢmesi gibi…
Hatırladınız mı, Ģeytan da bu kibir ve benlik yüzünden
kovulmuĢlardan olmuĢtu ya748…

748
Temiz, M. ġeytanın Sonu Nasıl Olacak?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġEYTANIN%20SONU%20NASIL%20OLACAK.doc, En Son EriĢim Târihi, 13.05.2014.
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Sanki Bir Devrim

Gerçekten ne günler geçirdik!
Bir öğretim üyesi ve Elektrik-Elektronik Bölüm BaĢkanı olarak, o günlerde
bir ilâç yazdırmak için, çektiğim sıkıntı ve külfetten ayrı olarak bir günüm
gidiyor, o yüzden ilâçları hep cebimden para ile alıyordum…
O sıralarda hayat, bizim gibiler için, bunların yüzleri gibi hep karanlık
günlerdi…
Hâlbuki Sağlık ocakları kurulduktan birkaç sene sonra bir gün, evden
çıktıktan sonra, bir ilâcı sağlık ocağında ilk kez yazdırıp eczâneye
yönlenmem arasında geçen sürenin 17 dakika olduğunu gördüğüm zaman,
kendimi tutamayarak, “Bu bir devrim, bu bir devrim”
dediğimi hatırlıyorum...
Bunları, bir eli yağda bir eli balda yetiĢerek kendilerini bu Milletin kaymak
tabakası sayanlara bir türlü anlatamazsın! Anlatmaya kalkarsan da seni
hemen aĢağılamaya kalkarlar…
Çünkü bunlar, akıllarını küçük görüp akıllarının, yanıp tutuĢtukları Batılı
canciğerleri ya da onların etkin belli çevreleri tarafından kurulmasını, bir
ilericilik sanıp, dumura uğramıĢ akıllarının eĢliğinde nankörlüklerini
göstermek için yaĢadıklarının farkında değiller…
Bu nedenle, her biri ârif olan Halkımızı aĢağılamak, onların en büyük
görevleridir.
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Gerçekler YaĢanmak için Vardır

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Che Guevara, Ha!
Öz‟ler:
Dünyâ ve Âhiret‟in en
son Ġlâhi Sistemi, Ġslâm‟dır. Maddî ve mânevî
âlemlerin ana kânun ve ölçüleri Kur‟an‟da; maddî âlemlerin
ölçüleri ise, Matematik‟te bulunmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

GiriĢ
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Batı Kültürü özlemi içinde yanıp tutuĢarak, onlarla bütünleĢip
dünyâlaĢmak isteyen, zihniyetin yol ve yöntemini, Milletimiz artık çok iyi
biliyor… Buna, „pireyi deve yapma‟ yöntemi dense, zannediyorum, konu çok
daha kolay yönden anlatılmıĢ olur!
Bu zihniyetin, Rize‟nin Fethi adı altında gerçekleĢtirilen bir
kutlamada, TBMM BaĢkanı Ġsmail Kahraman‟ın gençlere yapmıĢ olduğu,
meselâ millî bir tavsiyeyi, ânında devleĢtirip sunmaları gibi, bu sıralarda
basında yer alan davranıĢları, „pireyi deve yapma‟ yöntemi hakkında, iĢte
sizlere, çok kere arayıp da kolay bulamayacağınız, anlamlı bir örnek:
AĢağıdaki resimde bahsedilen Che‟nin, Ģu kitapta-bu kitapta
rastlayarak, mantıklı bulup kabul etmiĢ olduğu, birikimleri arasında, resimde
bahsedilen, sözün kaynağı da aslında, yine bizim Kültürümüz‟dür. Câhil
bırakılmıĢ749 gençlerimize öğretemediysek, Ģimdi kabahat kimin?

Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi, 15.05.2014.
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TBMM BaĢkanı Ġsmail Kahraman‟nın kutlamada yapmıĢ olduğu
konuĢması, Yeni Türkiye ideallerine, oldukça da uygundu aslında:
“Devlis var. Yani Liseli Devrimciler. Che Guevara‟nın gömleklerini
giymiĢler. Che 39 yaĢında öldürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir
kâtil kiĢilik. Bir gerilla… Bolivya‟da, Küba‟da, Güney Amerika‟da faaliyette
bulunan bir eĢkıyâ, benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz.
Olmamalı! Bağı yok benimle... Köküm bir değil... Târihim bir değil… Benim
kendi târihim ve insanlarım var. Onlarla övüneceğim. Garip... Fâtih‟i Dünyâ
tanıyacak ama Türkiye tanımayacak750.‟‟
KonuĢmada, Yeni Türkiye ideallerine uygun gerekçeler, ne güzel
açıklanmıĢ bulunuyor, görüyorsunuz… Ama yüzyıldır bizlere kendimizi,
Batılılar ya da daha doğrusu, Ġslâmî kimliği olmayanlar yanında, hep küçük
görme hastalığı aĢılanmıĢ olup, bu aĢağılık duygusu hâlâ devam ediyor,
görüyorsunuz!
Milliyetsizliğin Ölçüsü
Kendi milletlerinin kültürlerine karĢı düĢmanlığı, halklarına karĢı
ilgisizliği, saygısızlığı, Batılı hiçbir millette, ne geçmiĢte, ne de bugün
görürsünüz…
Ama bizde öyle değil… Bizdeki milliyetsizliğin bu ölçüsünü, bugün
de kolayca, baĢkalarına duyulan hayranlıktan hemen anlayabilirsiniz.
BaĢkalarına duyulan, bu hayranlığın temelleri de iĢte, Ġnönü‟nün
Ġslâmî faaliyetlerle Kültürel iliĢkileri yasaklaması ile atılmıĢtır, tâ geçmiĢte...
Eğitim Sistemi‟ndeki okul müfredatlarının da aynı paralelde hazırlandığı o
dönemden sonra gelen, Ġnönü Zihniyeti‟nin de her türlü engellemelerinin
devam etmesi yüzünden, bir daha da doğrudürüst düzeltilme imkânlarının
olmaması nedeniyle, bu milliyet dıĢı hayranlık, Eski Türkiye‟de olduğu gibi,
günümüzdeki Yeni Türkiyemiz‟de de, hâlâ sürdürülmeye çalıĢılmaktadır751,
Siyâsî Haber, TBMM BaĢkanı: Che denen eĢkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz!
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://siyasihaber3.org/tbmm-baskani-che-denen-eskiya-benim-genciminyakasinda-gogsunde-olamaz, En Son EriĢim Târihi: 07.09.2016.
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Cumhuriyet, TBMM BaĢkanı: Che denen eĢkiya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/592155/TBMM_Baskani__Che_denen_eskiya_benim_gencimin_yak
asinda__gogsunde_olamaz.html, En Son EriĢim Târihi: 07.09.2016.
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„boĢ davulun sesinin çok çıkmasına‟ benzer tantana ve hengâmeler
düzenlenerek...
Hangi çevreler, bu hayranlığın öncüleridir? Bu konuda yalnızca bir
yöntem vermek yeterlidir. Gerisini okuyucularımız kolayca getirebilirler.
O yöntem Ģudur:
Bu çevrelerin benzeri faaliyetlerinde, önce Ģunu araĢtırınız. O
faaliyetlerde, kendini Vatan ve Milletimize adamıĢ bir örnek olarak, meselâ
Ömer Halis Demir‟in752 adının geçtiğini, büyük bir ihtimalle, hiç
göremezsiniz!
ĠĢte size, enteresan bir Milliyet dıĢı bir hayranlık örneği daha:
AĢağıda görüldüğü gibi, Face Book‟ta verilen, bir resimde Che
Guevara diye, birisinin sözü öne çıkarılarak, Milliyet dıĢı hayranlığın
yaĢatılmasına çalıĢılmaktadır, hâlâ Yeni Türkiye‟de olmamıza rağmen…
Hâlbuki kendi Millî arĢivlerimizi bir bilsek, o zaman bu gayretlerin
etkisinin derhal saman alevi gibi, söndüğünü görmemek mümkün değil…
Ama iĢte mesele, bu bilgilere sâhip olabilmekte…
ġimdi konunun ana sorusunu tahayyül edebildiniz, değil mi,
“Okullarımızda okutulmazsa, nasıl sâhip olunacak?” Ģeklinde…
Gerçek Kaynaklar Kültürü
Yüzde yüz
bulunmaktadır.

gerçek

olan

kaynaklar,

bizim

Kültürümüz‟de

Her türlü gerçeğin asıllarının asılları, Kur‟an‟da toplu olarak
bulunuyor…

752
Ömer Halis Demir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Halisdemir, En Son EriĢim Târih: 07.09.2016.
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Adem (AS)‟dan bu yana gelen, dinlerin en son versiyonu olarak
gönderilen, Ġslâm‟ın kitabı olan, Kur‟an‟da yukarıdaki konuya iliĢkin olarak,
son söz Ģeklindeki âyette, Ģöyle denmektedir:
“ĠĢte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nîmetimi
tamamladım. Sizin için din olarak Ġslâm‟ı beğendim, Mâide Sûresi, âyet 3”.
Nitekim Che‟nin, Ģu kitapta-bu kitapta rastlayarak, mantıklı bulup
kabul etmiĢ olduğu, birikimleri arasında resimde bahsedilen, sözünün
kaynağı da, yine bizim Kültürümüz‟den bütün dünyâya yayılmıĢ olan, kadîm
bilgilerden bir kırıntı sayılabilir. Bu husus, yalnızca bir örnektir. Ama
genelleme yapıldığında ise, bütün alanlarda her bir konudaki kaynaklar da
döner dolaĢır, gelir, yine bizim Kültürümüz‟deki kaynaklara dayanır.
Örneğin, iĢte yukarıdaki resimde Che‟nin fikri gibi verilen, sözün asıl
Ġlâhî kaynağı da Kur‟an Kerîm olup, bütün âlemlerin Yaratıcı tarafından
daha genel ve daha adâletli olarak tertiplenmiĢ, aĢağıdaki Ģekilde, yerini
almıĢ bulunuyor:
“Bundan dolayı Ġsrailoğullarına (Kitap‟ta- Kur‟an Kerîm‟de) Ģunu
yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karĢılığı veyâ Yeryüzü‟nde bir bozgunculuk
çıkarmak karĢılığı olmaksızın, öldürürse, o sanki bütün insanları
öldürmüĢtür. Her kim de birini (hayâtını kurtararak) yaĢatırsa, sanki bütün
insanları yaĢatmıĢtır, Mâide Sûresi, âyet 32”.
Bu, çoklarının yanında, yalnızca ufak bir örnektir. Bugün çağdaĢ her
ne konuda olursa olsun, bunların her birinin kaynağı yine bizim
Kültürümüz‟dür, Atatürk‟ün de Balıkesir Hutbesi‟ndeki bir yorumunda:
“Ey Millet! Allah birdir, Ģânı büyüktür. Allah‟ın selâmeti, sevgi ve
iyiliği üzerinize ol-sun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak
tarafından insanlara dinî hakîkatleri tebliğe memur edilmiĢ ve resul
olmuĢtur. Temel nizâmı, hepimizin bildiği Kur‟ân-ı AzimüĢĢan‟daki açık ve
kesin hükümlerdir.”
“Ġnsanlara mânevî mutluluk vermiĢ olan dinimiz, son dindir,
mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamâmen
uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamıĢ
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olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kânunları arasında birbirine zıtlık olması
gerekirdi. Çünkü bütün Tabiat Kânunlarını yapan Cenâb-ı Hak‟tır.”
Ģeklinde belirttiği gibi Kur‟ân-ı AzimüĢĢan, maddî ve mânevî evrenlerin her
birinin de esas kânunlarını içermektedir. Yalnızca verilen bu bir örnek, akıl
yürütmeye bence yeterli olacaktır:
Bir örnek daha:
Lise kitaplarında Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evren‟de var olan
hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir Ģey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen
Lavoisier Prensibi‟ni hatırlarsınız.
Takdir edersiniz ki, hepimize lisede bunun Lavoisier‟ye âit olduğu
öğretilmiĢti... Ama bugün Bilim Târihi‟ni inceleyenler bunun, kaynak
gösterilmeden Lavoisier tarafından yapılan, bir fikrî çalıntı olduğunu
gösteriyor753. Bunun gibi, Ģimdiye kadar Batılıların emek mahsulleri
olduklarına inandıklarımızın çoğunun, Kültürümüz‟den kaynak gösterilmeden
olan, sâhiplenmeler olduğunu günümüzde artık herkes çok iyi biliyor754.
753
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.
754
Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken) Rönesans Dönemi Müslüman Âlim
Ve Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%2
0Adamları.pdf, En Son EriĢim Târihi: 11.09.2016.
Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin Gerçek
Sâhipleri, Türk Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve
%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.
Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Astronomi Bilimi Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20ASTRONOMĠ%20BĠLĠMĠ%
20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.
Temiz, M., Erken (Ön) Rönesans Dönemi‟nde Tıp Bilimi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20TIP%20BĠLĠMĠ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 07.05.2016.
Temiz, M., Ön (Erken) Rönesans Dönemi‟nde Matematik Bilimi Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠ
MĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.
Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.
Temiz, M., Günümüzde Ġsimleri Ay Coğrafyasında EbedîleĢen Ön (Erken) Rönesans Dönemi
Müslüman Âlim Ve Bilim Adamları,
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Lavoisier‟ye atfedilen, Lavoisier Prensibi‟ni ilk dile getirenin, bugün
Câbir bin Hayyan olduğunu biliyoruz. Hattâ Lavoisier‟nin kaynak
göstermeden bunu, Câbir bin Hayyan‟ın:
“Evren‟de var olan hiçbir Ģey yok olmaz, yok olan bir Ģey de var
olmaz. Ama Allah isterse, vardan yok, yoktan var edebilir755.” Ģeklindeki
sözünden eksik olarak aĢırdığı, artık bir sır değildir.
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 de bilinmektedir.
Görüyorsunuz, bizim Kültürümüz‟ün, “… bununla diğer ilâhî tabiat
kânunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün Tabiat
Kânunlarını yapan Cenâb-ı Hak‟tır.” sözü ile de tam bir uyum içinde
olduğunu…
La Fontaine Masalları‟ndaki Ģark klasiklerinden olan, hikâyelerin 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. yüzyılda Ģöyle demiĢtir:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz‟ü lâyetecezzâ) yoğun
bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ ettikleri gibi bunun
parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da
öylesine bir güç meydana gelir ki, bu Bağdat‟ın altını üstüne getirebilir. Bu
Allah‟ın Kudret niĢânıdır.”

http://gayalo.net/dosyalar/Ön%20(Erken)%20Rönesans%20Dönemi%20Müslüman%20Âlim%20Ve%20Bilim%2
0Adamları.pdf, En Son EriĢim Târihi: 07.05.2016.
755
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.

.Yunanca‟da „atom parçalanamaz‟ anlamındadır.
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Bu tezin biraz geri modelini, yüzyıllar sonra Avrupa‟da, „atom
bölünemez demektir‟ diyen, Rutherford‟un atom modelinde aynen
görüyörüyoruz. Bu iki olay, size hiçbir Ģey anlatmıyor mu?
Daha böyle, „hırsızlama-kaynak göstermeden-intihal yapılmıĢ‟,
yüzlerce örnek var. Meselâ “DüĢünüyorum o hâlde 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 çalıĢmıĢlardır756.
Sonuç
Dünyâ ve Âhiret‟in, en son, Ġlâhi Sistemi, Ġslâm‟dır. Maddî ve mânevî
âlemlerin ana kânun ve ölçüleri Kur‟an‟da; maddî âlemlerin ölçüleri ise,
Matematik‟te bulunmaktadır.

ġu Cennet Gibi Vatanda Ġnsan Gibi YaĢamak Varken…


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).
756
Temiz, M,. YaĢar Nuri Öztürk Bey Deist mi OlmuĢ? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir ġey Olabilir mi?
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YAġAR%20NURĠ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEĠST%20MĠ%20%20OLMUġ.pdf YA
DA
Temiz, M. Akıl Ve Gerçeklerden Kopunca…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20GERÇEKLERDEN%20KOPUNCA….pdf, En Son EriĢim
Târihi: 1.09.2016.
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ġu Cennet gibi Vatan‟da insan gibi yaĢamak varken, yazık ettiniz kendinize!
Öyle değil mi?
Sizi birer maĢa olarak kullananlardan birisi dahî çıkıp da, her birinizin bu
hâle düĢmesinden dolayı yalnızca biriniz için bile eseflendiği görülmemiĢtir.
Sizi birer maĢa olarak kullanan bu insanlık düĢmanlarının hiç birisi sizi hiç
görmüĢ ve düĢünmüĢ de değiller Ģimdi… Bundan sonra da hiç
hatırlamayacaklar bile! ġimdi soruyorum:
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Akıllarınızın size sağladıkları bunlar mı, birer hiç uğruna böyle tek tek telef
olmak mı, Ģimdi?
Ama sizler, onların zâlim hayallerinin peĢinde iĢte böylece yok olup gittiniz…
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bu boĢ yoluna gitmeye „heder oldu‟ denir.
Kendilerini böyle heder edenlerin namazları da kılınmaz! Neye yaradı? Yazık
değil mi Ģimdi?
Halkımız heder olarak gitmeye “akıl belâsı” da diyor… Akıllarınızı
kullanamayıp âsîliği tercih ediĢinize insanlık adına gerçekten üzülüyorum!
Ama akıllarınızın gereği yerine getirilmediği için, Allah‟ın (CC) adâleti
oluĢup zâlimlikleriniz sonunda, zulme uğrayan mazlumların hakları ortaya
çıkacak (verilecek), devlete baĢkaldırmanın cezâsı da verilecektir, elbette
Âhiret‟te!

Ġnsan Olmanın Duyarlığı

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

Yukarıda görülen görseldeki yazının Türkçesi, “Erdoğan bizi dinlemiyor”.
Olmalıdır, değil mi?
Erdoğan emperyalistleri neden dinlemiyor?
Türkiye Ġnönü‟den beri yarı sömürgeydi… Ġnönü adamları kötü757
alıĢtırmıĢtı!
Erdoğan zamânında Türkiye, özgürlüğünü elde etti de onun için
emperyalistleri dinlemiyor. Fenâ mı yâni?
Evet, biliyoruz! Elbette özgürlüğün de bir bedeli var…
Bu özgürlük, Allah‟ın (CC) bir yardım ve nîmeti olduğu için,
„ELHAMDÜLĠLLAH!‟ demek, “Nîmet-ġükür Dengesi”nde, söyleyenin ve
757

http://www.t2174a.com/?p=3324
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Milletin lehine zengin bir puandır. Bu durumda Allah‟ın (CC) yardımı daha
da artar:
“ġükrederseniz, Nîmetimi artırırım... Ama nankörlere karĢı azâbım
Ģiddetlidir” diyor ya, Allah (CC) âyetinde… ĠĢte nankörlükten kaçmak, daha
fazla nîmetlere kavuĢmak için Ģükretmeliyiz!
Liderlerin değeri sonradan anlaĢılıyor. ĠĢte örnek aĢağıda:
Nerdesin Ģevketlim
Sultan Abdülhamid düĢmanından müthiĢ itiraf!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Nîmet-ġükür Dengesi Ya Da Dengesizliği
Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni
Öz‟ler:
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi
artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.‟ “
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7
Asra yemin olsun kı; insanlar hüsrandadır.
Ancak, îman edenler, sâlih amel iĢleyenler ve birbirlerine
Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!
Asr Sûresi

Tesbih, Hamt ve ġükür-TeĢekkür
Dünyâ‟da bir mü‟min Müslüman kalıncaya kadar Kıyâmet‟in
kopmayacağı, kadîm (hadis) bir bilgidir. Bu nedenledir ki Dünyâ‟nın ve
evrenin istikrârı, bir mühendis mantığıyla ifâde edilirse, Allâhü Teâlâ‟nın
çeĢitli nîmetlerine karĢı, O‟nun celâl ve cemâl tecelliyâtı altında, mü‟min
Müslümanlar tarafından yapılan, TeĢekkür‟ün, yâni daha açıkçası, Tesbih,
Hamt ve ġükür‟lerin dengesine bağlıdır.


NOT: Bâzı makâleler, verilen Ġnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek
değiĢiklikler nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. Ġstenilen makâlenin adı eksiksiz olarak Google gibi arama
motorlarından birine yazılırsa (kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaĢılabilir. Hattâ, makâlelelerde
ilgilenilen bir terim ya da kelime varsa, onunla ile ilgili bilgiye kolayca ulaĢabilmek için arama motoruna prof. dr.
mustafa temiz+KELĠME [eski makâleleler için doç. dr. mustafa temiz+KELĠME ya da yrd. doç. dr. mustafa
temiz+KELĠME] yazarak arama yapmak mümkündür.
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ġunu unutmamak lâzımdır ki, Tesbih758, „Hamt ve / veyâ ġükür‟,
evren ve insanların yaratılıĢ sebebidir. Daha açık söylemek gerekirse, Allâhü
Teâlâ evren ve varlıkları, özellikle de insanoğlunu, kendisinin zikredilmesi
için yaratmıĢtır. Ayrıca zikir kapsamından bir husus olarak da, Allâhü Teâlâ
insanlardan, verdiği nîmetlere karĢı, TeĢekkür edilmesini, nankörlük
yapılmamasını da istiyor! Ġslâm kaynaklarına ters düĢmeyecek Ģekilde
derlenip toparlanıp özetlenen, TeĢekkür, genel anlamda çeĢitli ibâdetleri
yerine getirmeye ve günahlardan kaçmaya, özel anlamda ise bahĢettiği bu
muvaffakiyetlerden dolayı, Allâhü Teâlâ‟ya sözlü olarak içten, „Hamt ve /
veyâ ġükür‟den ibârettir.
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri arttığı oranda Tesbih, „Hamt ve / veyâ
ġükür‟ün de artması gerekiyor. Örneğin Peygamber (SAV) Efendimiz
günahsız olduğu hâlde, derecesinin her gün yükselmesinin Ģükrü olarak
günde 100 kere istiğfar ederdi. Bu dengeyi her Müslüman gereği gibi
maalesef kuramaz / kuramıyor.
ĠĢledikleri amellere (iĢe) göre Müslümanları aĢağıdaki Ģekilde
sınıflandırmak mümkündür:
Müslümanların çoğunun iyi amelleri çok azdır ama fazla günah
iĢlemezler. Bâzıları ise, iyi amelleri yeterli olduğu hâlde, günahlardan da pek
fazla kaçmazlar. Diğer bâzılarının ise, hem iyi amelleri yok denecek kadar
azdır, hem de günahları da pek çoktur. Günah veyâ iyi amelleri çok az
olanlar da olabilir. Öyle Müslümanlar da vardır ki, bunların Müslümanlıkla
iliĢkileri, sâdece Müslüman bir anne ve / veyâ babadan doğmuĢ ve nüfus
kütüğünün din hânesine Ġslâm yazılmıĢ olmasıdır.
Yukarıda tanımları yapılan bu Müslüman kardeĢlerimiz için Nîmetġükür Dengesizliği oldukça büyüktür. Bu nedenle, eğer istidrac759

758
Temiz, M., Tesbih, Hamt ve En Kötü Zenginlik, Salebe‟nin BaĢına Gelenler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.doc,En Son
EriĢim Târihi: 02.07.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
759
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf YA DA
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derecesinde değillerse, bunların maddî ve mânevî hayattaki sıkıntı ve çileleri
fazla olur. Bunların içinde ihlâslı olanların îmanları kuvvetli olduğu için,
çektikleri sıkıntılardan dolayı pek etkilenmezler, Allâhü, „Teâlâ‟dan gelene
râzıyız‟ diyerek mutsuz da olmazlar. Bunların bir kısmı da vardır ki,
çektikleri sıkıntı ve çileler nedeniyle, hâllerinden râzı olmadıkları için, mutlu
da değillerdir.
Ancak nüfus kütüğündeki Ġslâm maddesinden dolayı Müslüman
olduklarını bilenlerin, hayatlarında birkaç vakit namazdan ya da bayram
veyâ Cumâ namazlarından baĢka namazla iliĢkileri olmayanların çoğu,
Ġstidrac tehlikesi ile karĢı karĢıyadırlar.
Bir kısım Müslümanların da hem amelleri hem de günahları az
olabilir. Müslümanların bir kısmı daha vardır ki bunlar, hem ibâdetlerini
ellerinden geldiğince titizlikle yapmaya, günahlardan kaçmaya ve hem de
„Hamt ve / veyâ ġükür‟leri yerine getirmeye çalıĢırlar. Dinlerini ellerinden
geldiğince yaĢamaya çalıĢan, bu Müslümanların tabiatıyla ahlâkları da aynı
oranda güzel olur. Bunlar, herhangi bir nedenle farkında olmadan, îman
kaybına uğrayanlar hâriç olmak üzere mü‟mindirler. Mü‟minlerin hemen
tamâmı, kendi güç ve yeteneklerine göre, Nîmet-ġükür Dengesi‟ni kurmaya
az çok yaklaĢan, bu nedenle de, maddî ve mânevî hayatta kurdukları denge
oranında mutlu olan Müslümanlardır.
Onun için biz Allâhü Teâlâ‟dan, Tesbih, “Hamt ve ġükrünü”
yapabileceğimiz, lütuf ve ikramları isteriz ki, bu isteğimizi, kısa ve öz olarak,
“hayırlısı ne ise…” diye ifâde ederiz. „Hayırlısı‟ sözü ile lütuf ve ikramların
hakkımızda hayırlı sonuçlara kapı açacak olanları kast edilmektedir.
Ölçüsüz istekler, Ashab‟dan Salebe‟nin baĢına gelen felâket760 gibi,
insanın baĢına dert açabilir. Sonunda, teĢekkürü yerine getirilemeyen
ikramlar, insanın sırtına yük olabilir, insan nankör durumuna düĢebilir.

http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc, En Son EriĢim Târihi:
22.06.2013.
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Temiz, M., Tesbih, Hamt ve En Kötü Zenginlik, Salebe‟nin BaĢına Gelenler, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Tesbih,%20Hamt%20ve%20Zenginliğin%20En%20Tehlikeli%20ġekli.doc, En Son
EriĢim Târihi: 22.06.2013.
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Bu yüzdendir ki, çocuklarınızın, gerçekleri „kompleksiz‟ olarak
görebilmelerini sağlamak için, Dünyâ‟daki makam ve pozisyonlarının
yükselmesi gibi, Âhiret‟lerinin de kazanılması için, dinî eğitimlerinin de
tamamlanmasına yardımcı olunuz! Böyle iki yönlü eğitimle yüksek
pozisyonlarda bulunan zekî ve akıllı insanlar, alt seviyelerdeki insanlara
dâimâ Ģefkat ve merhâmetle muâmele ederler761. Bulundukları seviyenin
nîmetlerine karĢı hamt ve Ģükürden–teĢekkürden mahrum olmazlar. Çünkü
mahlûkâta Ģefkat da Allâhü Teâlâ „ya Ģükrün bir çeĢididir. Ġstenen de bu değil
mi?
Tesbih etmek, “Allâhü Teâlâ „yı noksan sıfatlardan tenzih etmek ve
namaz kılmak” diye târif edilmektedir. Diğer bir kudsî hadiste ise:
“Ey insanoğlu!.. Takvâ sâhibi ol ve amelini gösteriĢten arındır. Beni
zikredip anmak için zaman ayır ki, ben de seni meleklerimin yanında
anayım762.”
Elmalılı Hamdi Yazır, “Allâhü Teâlâ „ya kul olmanın baĢı zikir, sonu
ise Ģükürdür.” diyor.
Ġslâm‟ın Kısa Tanımı
Kulluğun763 baĢı zikir, sonu ise Ģükürdür. Bu yüzden Ġslâm‟ı, kısaca
“fikir, zikir ve Ģükür” olarak özetleyenler de vardır.
Fikirden maksat, Allâhü Teâlâ‟nın yarattıklarını, eserlerini temâĢâ
edip bilgilenmektir, ilim sâhibi olmaktır.
761

Temiz, M Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.doc, En Son EriĢim Târihi:
24.07.2013. ., Gençlik Yılları, „Cüceler‟ ve ġimdi, Bilim ve Gerçek Bilgiler, GeçmiĢte Gözümde Büyüttüğüm Bâzı
Kimseler Meğer Ne Cüce ĠnsanlarmıĢ…, Alındığı Ġnternet ElektronikAdresi,
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GENÇLĠK%20YILLARI,%20CÜCELER%20VE%20ġĠMDĠ.doc YA DA
http://docplayer.biz.tr/4099073-Bilim-ve-gercek-bilgiler-gecmiste-gozumde-buyuttugum-bazi-kimseler-meger-necuce-insanlarmis.html, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.

Tenzih: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenâb-ı Hak‟kı her çeĢit kusur, noksan, Ģerik gibi hallerden
uzak bilip söylemek. Kabahati yok olduğu anlaĢılmak ve onu ifâde etmek.
762
Yavuz, A. Fikri Yavuz, 40 Hadîs (7. Baskı), TÜRKDAV Ofset Tesisleri, 1981, Ġstanbul.
763
Temiz, M., Kullukta Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20PÜF%20NOKTALAR.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013
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Zikir, Allâhü Teâlâ‟ya ibâdet etmenin ve O‟nu çeĢitli Ģekillerle ve /
veyâ yollarla anmanın genel adıdır. Eserleri karĢısında çeĢitli Ģekillerle ve /
veyâ yollarla elden geldiği kadar, O‟nun büyüklüğünü anmak ya da çeĢitli
ibâdetleri iĢlemek veyâ her bir nîmeti karĢısında, örneğin,”sübhânallâhü
Teâlâ! µ” diyerek O‟nun yüceliğine karĢı hayret ve teslîimiyetini belirtmektir.
“Fikir, zikir ve Ģükür” formülündeki Ģükür, gerek fikir ve zikir için
kendisine verilen maddî ve mânevî nîmetlerde ve gerekse bunlara ulaĢmada
Allâhü Teâlâ‟nın verdiği ve vereceği tevfik (Allâhü Teâlâ‟nın yardımı) için
yapılan, Hamt ve ġükür–TeĢekkür‟ü sembolleĢtirmektedir.
Müslüman, kulluğunu bu inanç ve çalıĢmalarla yapar, bunu teĢekkürle
sonlandırarak, Allâhü Teâlâ‟ya teslîmiyet içine girer. Böylece kulun “fikir,
zikir ve Ģükür” alanlarında yaratılıĢ sebebini yerine getirmesiyle Allâhü
Teâlâ‟nın evren ve insanları yaratmadaki murâdı764 olan kendi güç ve
kudretinin bilinip yâdedilmesi ve de insanın kulluğu tahakkuk eder (meydana
gelir).
Kulluk Vâsıtaları
Zikir ve Ģükrün her ikisi birden dil, kalp ve bedenle yapılır… Dil
gönlün aynasıdır.
Dil ile zikirde Allâhü Teâlâ‟nın en güzel isimleri anılır, O‟na hamt
edilir, tesbih edilir, tenzih edilir, Kitab‟ı okunur ve duâ edilir, iyi ve güzel söz
söylenir, güzel konuĢulur.
Allâhü Teâlâ‟yı gönülden anmak diye târif edilen kalp ile zikrin
birincisi, gönülden Ģüpheleri sildikten sonra, O‟nun varlığının delilleri, Ġsim
ve Sıfatları düĢünülür. Allâhü Teâlâ‟nın Ġsim ve Sıfatları‟nın bilinenlerinin
sayısı 99‟dur. Allâhü Teâlâ bu isim ve sıfatlarla kendisine yalvarılmasını
istemektedir. Bu Ġsim ve Sıfatları, meselâ Mehmet Zâhid Kotku765
µ

sübhânallah: Allâhü Teâlâ‟nın mahlûkatı ve eserleri karĢısında duyulan hayret ve ĢaĢkınlığı ifâde
etmek için söylenir. Allâhü Teâlâ‟nın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde (fiillerinde, iĢlerinde, amellerinde) bütün kusur
ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifâde eder.
764
Temiz, M., Evrenin ve Ġnsanoğlunun YaratılıĢ Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVRENĠN%20VE%20ĠNSANOĞLUNUN%20YARATILIġ%20NEDENĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVRENĠN%20VE%20ĠNSANOĞLUNUN%20YARATILIġ%20NEDENĠ.doc, En Son
EriĢim Târihi: 02.07.2013.
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Temiz, M., Mehmed Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MEHMET%20ZAHĠT%20KOTKU%20_RhA_00.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2013.
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Hazretleri‟nin düzenlediği, duâ kitabının ilk sayfalarında bulmak
mümkündür766. Onun sevenleri her sabah, duâlarına bu isim ve sıfatları
okuyarak baĢlamaktadırlar. Piyasada da, Allâhü Teâlâ‟nın Ġsim ve
Sıfatları‟nı anlatan (içeren) “Esmâ ül Hünsâ” adları ile bilinen güzel kitaplar
vardır.
Kalp ile zikrin ikincisi, örneğin, O‟nun yarattığı âlemlerin (evrenlerin)
yaratılıĢlarındaki Matematik denklem, denge ve ölçüm inceliklerini, koyduğu
hükümlerin ve kulluk vazîfelerimizin, mükâfat ve cezâların düĢünülmesidir767
(tefekkür edilmesidir).
Kalp ile zikrin üçüncü Ģeklinde ise, Allâhü Teâlâ‟nın bütün maddî ve
mânevî varlıkları ve bunların yaratılıĢ sırları araĢtırılır, seyredilir ve
düĢünülür768. Öyle ki, bu âlem en küçük zerreden en büyük kozmoza kadar
uzanır. Bunların gayb âlemine birer ayna oldukları görülür. Bu aynaya öyle
bakanlar vardır ki, onlara o güzellik, incelik ve büyüklük âleminin nurları
yansır. Onlar bâzen bir anlık bir hisse kapılırlar ki, o anda kazandıkları
müĢâhede zevki bütün dünyâlara bedel olur. Bu zikir makamının hiç sonu
yoktur. Bu makamda insan bütün hisleri ile Allâhü Teâlâ‟ya bağlanır, öyle ki,
ortalıkta sâdece zikredilen kalır.
Bu makamların, benim gibi, sözünü edenler çoktur ama bunların
tadına erenlerin ise sözle alâkaları yoktur.
Hamd (Hamt©) ve ġükür
Hamt, övmenin her çeĢidini içeren Arapça bir kelimedir. Allâhü
Teâlâ‟ya karĢı kulluğun yerine getirilmesindeki önemi çok büyüktür. Hz. Ali
(RAΩ):

766
Temiz, M., Bir Yazı da Gönül Dünyâsı‟ndan: Altın Pırlantası-Mehmed Zahid Kotku (RhA),
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALTIN%20PIRLANTASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2013.
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Temiz, M., Ġslâm‟da Aklın Yeri, DüĢünme (Tefekkür) ve ÇeĢitleri Ġnsanın Dünyâda Kalan Katma
Değeri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve%20ÇeĢitleri.pdf YA DA
dosyalar/Ġslâm‟da%20Akıl%20Ġle%20DüĢünmenin%20(Tefekkürün)%20Yeri%20Ve%20ÇeĢitleri.doc, En Son
EriĢim Târihi: 24.07.2013.
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Temiz, M., Bid'atlar, Evrat Ve Zikir, „Tesâdüf‟ Saçmalaması, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BĠD'ATLAR,%20EVRAT%20VE%20ZĠKĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BĠD'ATLAR,%20EVRAT%20VE%20ZĠKĠR.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.
©
Arapça telaffuza yakınlık için hamd, Türkçe telaffuzda hamt okunur.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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“Kur‟ân-ın sırrı Fâtiha‟da; Fâtiha‟nın sırrı Besmele‟de; Besmele‟nin
sırrı da baĢındaki “B”dedir!..”
sözü dikkate alındığında, Kur‟an‟ın özeti sayılan Fâtiha Sûresi‟nin hamt ile
baĢlaması, bu önemin bir iĢâretidir.
Elmalılı Hamdi Yazır‟ın deyimi ile:
“Hamt, anlam açısından kısmen metih, kısmen teĢekkür ile birleĢen
bir övgü, bir çeĢit övmek veyâ övülmek, iyi bir övüĢ veyâ övülüĢ, güzel bir
övücü veyâ övülen olmak, ciddî bir övücülük veyâ övülücülük hülâsa bu
anlamları kapsayan güzel ve ciddî bir sözdür. Arapça‟da hamt kelimesi bu
mânaların hepsi için kullanılır769.”
ġükür kelimesi, minnettarlığı ifâde eder. Türkçe‟deki teĢekkür
kelimesi, Ģükür ile aynı kökten gelmektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır, „Hamt, delîle dayanan haklı bir ümidin sevinci
ile Ģükür ise, minnettarlık gibi, gerçekleĢmiĢ bir nîmet içinde bulunarak rahat
etmenin mutluluk zevki ile yapılır‟ demektedir. Ġnsanlık açısından bütün
mutluluklar; Refah, yâni nîmet ve bolluk içinde bulunmak ve ihsan, yâni
nîmet vermek, olmak üzere, iki durumda özetlenebilir.
Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, nîmet ve refah içinde bulunanlar, nîmet
refah içinde bulunduklarını ancak his ve takdir ettikleri zaman hamt ederler.
Çünkü mutluluk, refah içinde bulunmanın kendisinde ve çokluğunda değil,
özelliğinde yâni refâhın zevkinin takdir edilip hissedilmesindedir. Zâten
bolluk içinde bulunmanın mânası budur. Bu nedenle ne vakit mutluluk zevki
hissolunur ve coĢarsa, o zaman dilden hamt çıkar ki, hamt‟ın telaffuz edildiği
bu makama hamt etme makâmı denir.
Hamt, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın dediği gibi, Allâhü Teâlâ‟ya ve hattâ
onun lütfuna, ilmine yapılır ama O‟nun vücût güzelliğine yapılmaz. Hamt ve
Ģükrün her ikisinde de hak ve hakikat sevgisi ile gönlün sevinçle dolması ve
bundan dolayı ahlâka uygunluk vardır. Dolayısıyla, hamt kelimesinde „sevinç
ve arzû‟ mânası, Ģükürde ise, „içten bağlılık ve dostluk‟ mânası, daha açık bir
Ģekilde bulunur. Bu sebepten dolayı, hamt ya da Ģükür, bir mutluluk ilânıdır.
769

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 71.
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Yâni hamt ve Ģükrün her birinin gerçekleĢmesinin temelinde mutluluk vardır.
Hamdi Yazır‟ın deyimiyle:
“Hamt “verdi, verecektir” gibi, geçmiĢ ile gelecek arasında dönüp
dolaĢan bir sevinç durumundan, Ģükür ise, “iĢte verdi” gibi, gerçekleĢen bir
geçmiĢ nîmete ulaĢma zevkinden ileri gelen bir mutluluğu îlan etmektir.”
Hamt ile Ģükürde esas maksat nîmeti verendir. Metihte ya da
methetmede (övmede) ise, maksat nîmeti hayal etmektir. Bu bakımdan,
canlılığı olana olmayana da yapılan, metih ya da övme ahlâkî olmayabilir.
Elmalılı Hamdi Yazır‟ın fikri olarak diyebiliriz ki, metih ya da övme,
gerçeğe göre, boĢ bir ümidin itmesi ile kuru bir yalandan, mücerret bir
dalkavukluktan ibâret kalabiliyorken, hamt ve Ģükür dâimâ gerçeğe uygun bir
doğruyu ifâde ediyor. Nitekim Peygamber (SAV) Efendimiz, “Övmeyi
meslek edinenlerin yüzlerine toprak saçınız.” diyor. Buna karĢılık,
“Ġnsanlara teĢekkür (hamt) etmeyen kimse Allâhü Teâlâ „ya da teĢekkür
(hamt) etmez!” buyurmuĢlardır.
Birinci hadisten metih ya da övmeden kaçınmamızı anlıyoruz. Ġkinci
hadîs-i Ģerif ise, hamdın mutlak sûrette emredilmiĢ olduğunu gösteriyor. Bu
yüzden her hamt, metihtir ama her metih, hamt değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır hamdı, isteğe bağlı yapılan bir iyiliğe veyâ o
iyiliğin baĢlangıç noktası olan bir iyiliğe karĢı gönül açıklığıyla, o iyiliğin
sâhibine saygı ifâde eden, bir övgü sözü olarak tanımlamaktadır.770 Hamdi
Yazır, hamdın metih ile Ģükür arasında bir nevî övme olduğunu, baĢka bir
ifâdeyle özel bir metih olduğunu söylemekte, iyiliğin hamt edene ulaĢsa da
ulaĢmasa da, kesinlikle bir iyilikten sonra yapıldığını bildirmektedir.
ġükür ise, geçmiĢte yapılan bir iyilik için duyulan bir minnettarlık
tezâhürüdür. Yâni Ģükür, geçmiĢi ululama hâtırâsı olarak gösterilen,
minnettarlığın bir ifâdesidir. ġükürde, Ģükrü gerektiren iyiliğin Ģükredene
ulaĢması gerekir. Bu yüzden halk arasında, “ġükür içinde bulunulan durumu

770

Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 71.
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artırır.” sözünü duymuĢsunuzdur. Dolayısıyla çoğu kere bu sözden,
“Artması istenen duruma Ģükredilir.” anlamını çıkarırlar.
Hamt ya da Ģükrün dil ile yapılması gerekir. Elmalılı Hamdi Yazır‟ın
bu husustaki görüĢü Ģudur:
“Yalnız fiil veyâ kalp ile yapılan Ģükür, ne metihtir, ne hamttır. Fakat
dil ile sözlü olarak yapıldığı vakit bu hem hamt, hem de metih olur ve bu
hamt, Ģükrün (minnettarlığın) baĢıdır.”
Görülüyor ki Ġslâm Ve Kültürümüz‟de dil ya da söz, çok önemlidir771.
Hamt Etmenin Kapsamı ve Mahmûdiyet Makâmı
Hamda iliĢkin olarak “El-Hamîdü“ sıfat ismi ile baĢlamakta isâbet
vardır. “Hamîd ya da Türkçe telaffuzla Hamît” ism-i Ģerîfi, “Ancak kendisine
hamd-ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen” anlamındadır772.
Hamt ile ilgili bütün bereketler, Allâhü Teâlâ‟nın „el-Hamîdü‟ sıfat isminin
tecellîsidir. Her Ģey methedilebildiği hâlde, her hangi bir Ģey için hamt
edilmez. Hamt sâdece Allâhü Teâlâ‟ya yapılır.
Burada akla Ģu soru gelebilir:
Allâhü Teâlâ‟ya yapılan hamt bütün metihleri bütün övmeleri içerir
mi?
Evet! Hamt kelimesi, saygı ifâde eden, kelimelerin hepsinin mânasına
uygun düĢmektedir. Böylece, “Hamd olsun” denildiği zaman, bütün
saygılara yaraĢır bir iyilik veyâ bağıĢlama karĢısında bir mutluluk sevinci ve
bir bahtiyarlık duygusu îlan edilmiĢ olur. Bu hamdediĢ, bir taraftan o iyilik ve
bağıĢlamanın seçkin sâhibini övmek, diğer taraftan da o mutlulukla hakkıyla
övünmek mânalarını içerir. Dolayısıyla, hamdetmek, her iki bakımdan da,
771
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son EriĢim Târihi:
24.07.2013.

Türkçemizdeki Hamîd ya da Hamit kelimesi Hamîdün (El-Hamîdü) kelimesinin TürkçeleĢtirilmiĢ
Ģeklidir. http://gayalo.net/dosyalar/
772
Tatlısu, A.O., Esmâ-l Hüsnâ, (4. baskı), Sönmez NeĢriyat, Ġstanbul.
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Ģerîata ve ahlâka çok uygun bir davranıĢtır. Çünkü nîmeti anlatmak,
böbürlenmeden ileri gelen bir gurur değil, nankörlüğü ortadan kaldıran
büyük bir erdemliliktir. Bu yüzdendir ki, “hamt, herkesin ermek istediği fakat
pek az kimsenin erebildiği en yüksek bir olgunluk hedefidir.”
“Nîmet verme ve iyilik yapma makâmında bulunanların mutluluğu da
yalnız nîmet vermekte ve iyiliği yapmakta değil, nîmete kavuĢanların verilen
nîmetin değerini bilmesinde ve onun zevki ile mutluluk duymasında, o
nîmetlerin lâyık olduğu yerlere ulaĢtırmasında ve ulaĢtığını açık delil ile
görmesinde bulunmaktadır.”
“ĠĢte bu delil, hamt edenin hamdıdır.”
Bu makama ulaĢmayı seyretmekteki zevk ise, kendisinde hamt
edilenin mutluluğunu meydana getirir.
Nîmet verme makâmı, nîmete erme makâmından üstündür.
Bundan dolayıdır ki hamt edilmeye lâyık olma (mahmûdiyet)
makâmı, rütbelerin en mükemmeli ve hedeflerin en sonudur. Dolayısıyla bu
makâmın mutluluğu da, en büyük mutluluktur. Bu mutluluğun zevki,
tabiatıyla, yine bir hamt gerektirir.
Allâhü Teâlâ‟ya hamt etmek demek olan ve Ģükrün baĢlangıcı
bulunan bu „hamt‟, nîmeti artırmaya, bu ise daha fazla hamt etmeye ve
hamdedilmeye sebep olur. Böylece hamt etme makâmında, refah içinde
bulunan kimsenin hamt etmeye devam etmesi, kendisinin hamt edilme
makâmına yükselmesine, bu makâmda hamt etmeye devam etmesi de,
nîmetin sınırsız katlanmasına sebep olur ki, “Andolsun Ģükrederseniz elbette
size (nîmetimi) artırırım773.” buyurulması bundandır.
Hamdetme (hâmidiyet), insanı “övülmeye değer olma” (Mahmûdiyet)
makâmına yükseltir. Bu makamda insan, Allâhü Teâlâ‟ya âit tecellîlerden
[Allâhü Teâlâ‟nın lütfuna erme] birini görür. Bu makamda, “mahmûd”

773
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7: “Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: „Yüceliğim hakkı için
Ģükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir.‟”
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(övülmeye değer olma) ve “hâmid“ (hamdeden) sıfatlarını kazanan insan,
Allâhü Teâlâ‟nın güzel isimlerinin tecellîlerine kavuĢur.
Makam-ı Mahmûd
Bilindiği gibi, Hamid, Mahmud, Ahmed ve Muhammed gibi isimler,
yüce Peygamberimiz (SAV)‟in mübârek isimlerindendir. Gerçekten en
yüksek Ģefaat makamı olan Makam-ı Mahmûd, bilhassâ peygamberlerin
sonuncusu olan Efendimiz‟e vaad olunan ve Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟i hamt etme makâmından hamt edilen (övülen) makâma yücelten
yüksek bir makamdır ki, bu büyük Ģefaat makâmıdır. Bu makamda “livâü‟lhamt” sancağı onun sağ eline teslim olunmuĢtur. Âhiret‟te Makâm-ı
Mahmud‟un bol Ģefaati iledir ki, Livâü‟l-hamd altında toplanacak olan
Muhammed Ümmeti, Allâhü Teâlâ‟ya hamt etmelerinden dolayı, paylarını
alacaktır. Cennet ehlinin duâlarının sonu da:
“Elhamdülillâhi Rab‟bil âlemîn-Âlemlerin Rab‟bi Allâhü Teâlâ‟ya
hamdolsun.” olacaktır774.” sözü olacaktır.
Hamt ve ġükür
Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki, „hamt‟ta saygı ve değer verme mânası
daha yüksektir. Çünkü bunda bir taraftan meydana gelen bağıĢ ve iyilik, hamt
edene ulaĢmadığından dolayı, daha fazla hakka bakan maksatsız bir saygı
karakteri, diğer taraftan, o bağıĢa kavuĢanların sevincine katılmayı ifâde
eden bir kardeĢlik duygusu, kendi hakkında henüz ulaĢmayanı ulaĢmıĢ
saydıran, bir takdir payı vardır.
Bir de Ģükrün kısımlarında kalp iĢinin gizli bir iĢ ve organların
fiillerinin ihtimalli olması, Ģükür çeĢitlerinin en mükemmelinin, yine dil ile
yapılan, hamt olmasını gerektirmektedir.
Gerçekten, Resûl-i Ekrem (SAV) Efendimiz:



hâmid, hamd gibi d ile bitten Arapça kökenli kelimeler TürkçeleĢtirilmek için hâmit, hamt olarak

yazılırlar.
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Yûnus Sûresi, âyet 10: "Duâlarının sonuncusu da âlemlerin Rab‟bi Allah'a hamdolsun!..”
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“Hamt, Ģükrün baĢıdır. Allâhü Teâlâ„ya hamt etmeyen O‟na
ĢükretmemiĢ olur.” buyurmuĢlardır. Bununla Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, karĢılıksız olarak, takdir ve senâ etmesini öğrenmeyen, iyiliklere
karĢı minnettarlığı da beceremez demek istemiĢ olabilir775.
Bu Ģartlarla dil ile yapılan metihler, zikirler ile yâdetmeler, saygı
ifâde eden lâfızlar ve özel saygıların her biri hep hamttır.
BaĢka bir ifâdeyle, “Allâhü Teâlâ‟ya hamt olsun” dediğimiz zaman,
O‟nun için düĢünülebilen bütün metihler, zikirler ile yâdetmeler, saygı ifâde
eden lâfızlar ve özel saygıların her birini ayrı ayrı dile getirmiĢ oluyoruz ki,
bu hâliyle bu sihirli “hamt” kelimesinin, besmeleden sonra, Fâtihâ‟nın ilk
sırasını almasının sırrı anlaĢılmıĢ olmaktadır.
Elmalılı Hamdi Yazır bu konuda:
“Böyle hamt etme ve övülme vasıflarını toplayan Allâhü Teâlâ‟nın
dostunun, Ahmed olması ve Muhammed olması iĢte, hamdın bu toplayıcı ve
birleĢtirici derecesini dile getirir.”
“Gerçekten lâfız ve mâna îtibâriyle hamdın esâsı, Muhammed
(SAV)‟e âit bir gerçektir. Ve bu gerçeğin baĢlangıç ve sonuç îtibâriyle Allâhü
Teâlâ Teâlâ‟ya âit olması da gerçeklerin gerçeğidir.” demektedir.
Her namazda Fâtiha Sûresi, bize bu mutlulukları, bu olgunluk
hedefini ve bu gerçeği öğretecek olan, “Elhamdü” Ģeklinde okuduğumuz,
sözle baĢlamaktadır. Elhamdülillahi yâni Allâhü Teâlây‟a hamdolsun
denildiği zaman, duyulan derin gönül ferahlığı, bu aĢk ve Ģevkin dile ifâde
edilmesindendir.
Çünkü, “Allâhü Teâlâ „a hamt olsun!” diyerek, bütün övgülerle O‟nu
anmıĢ oluyoruz. Ayrıca “hamt” insanı, “övülme makamına” yükselten de
biricik kelimedir!
Rahatlık ve Bolluk Anlarında Yapılan Duâ
Kur‟an anlayıĢına göre hayat, özellikle îmanlı insanlar nazârında,
insanın tüm faaliyetleri, Allâhü Teâlâ ile insan arasındaki sürekli iliĢki
olduğu için, Müslüman farkında olsun ya da olmasın, duâ karakterindedir. Bu
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Hamdi Yazır, E., Hak Dini Kur‟an Dili, Zaman, Cilt 1, sayfa 73.

792

yüzdendir ki inanmayanların ve ateistlerin istekleri dahî, Er-Rahman isminin
tecellisi gereğince, yerine göre kabul görür.
Bir Müslüman rahatlık ve bolluk anlarında da Allâhü Teâlâ‟yı
unutmamalı, duâ ve Ģükürden geri kalmamalıdır! Allâhü Teâlâ‟nın Yûnus
(AS)‟ı balığın karnından kurtarmasının hikmetinin de, onun rahatlık ve
bolluk anlarında da, Allâhü Teâlâ‟yı zikretmesi olduğu bildirilmektedir. Duâ
eden helâk olmaz776. buyurulmuĢtur.
Zikir, ġükür Ve Nankörlük
Yukarıda, “kul olmanın baĢı zikir, sonu ise Ģükürdür.” denmiĢti.
Amel ile Ģükür iç içedir.
ġükür, nîmeti vereni bilip gereğince amel etmektir. Amel, kalp, dil ve
diğer organlarla (azâlarla) yapılır.
Kalbin Ģükrü iyiliğe niyet etmek, dilin Ģükrü hamt etmek, Ģükrünü
ifâde etmektir. Uzuvlarla ilgili Ģükür ise, Allâhü Teâlâ‟nın verdiği nîmetleri
yerli yerinde kullanmaktır. Meselâ insanların kusurlarını görmemek gözün
Ģükrünü, kötü sözlerden kulakları saklamak, güzel Ģeyleri dinlemek kulağın
Ģükrünü meydana getirir.
Bâzıları Ģükrü kısaca Ģöyle tanımlamaktadırlar:
“ġükür, günahlardan kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yerine
getirmektir.”
ġükrün daha kısa târifi ise Ġslâm‟a uymaktır. Ġslâm‟a uymak demek,
Allâhü Teâlâ‟nın emir ve yasaklarına uymaktır. Bu da ibâdetleri yapmak,
günahlardan kaçmakla olur.
Ġmâm-ı Gazâli‟nin bildirdiğine göre Allâhü Teâlâ, Ģükrü Mûsâ (AS)‟a
Ģöyle târif etmiĢtir:
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Kenzu'l-Ummâl, II, 66.
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“Bir kimse, kendine verdiğim nîmeti benden bilip kendinden bilmezse,
nîmetlerin Ģükrünü edâ etmiĢ olur.”
ġükrün karĢıtı nankörlüktür. Nankör diye, Allâhü Teâlâ‟nın verdiği
nîmete Ģükretmeyen kimseye denir.
ġükrü baĢka türlü tanımlayanlar da vardır: ġükür, kendini kazanılan
nîmete lâyık görmemektir.
ġükür, Allâhü Teâlâ‟nın verdiği nîmetleri O‟nun sevdiği yerlerde
kullanmaktır.
Ġnsanın Ģükür yapmadaki ihmalkârlığını düĢünüp bunun için Allâhü
Teâlâ‟dan özür dilemesi de Ģükürdür.
Hattâ Ģükür vazîfesini yerine getirmenin Allâhü Teâlâ‟nın bir lûtfu
olduğunu düĢünmek de Ģükürdür.
Nîmete karĢı Ģükür, hem eldeki nîmeti yok olmaktan korur hem de
yeni nîmetlerin ele geçmesine sebep olur.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, „Az veyâ çok bir nîmete kavuĢan,
“Elhamdülillah!” derse, Allâhü Teâlâ o kimseye bu nîmetten daha iyisini
verir.‟ buyurmuĢlardır. Allâhü Teâlâ Ģükredenden hoĢnut olur.
Nîmetin Allâhü Teâlâ‟dan geldiğini bilerek Ģükretmek, gelene râzı
olmak ve isyan etmemek Ģükrü tamamlar.
Din iĢlerinde ve ilimde kendinden üstün olanı görüp ona uymak,
dünyâ iĢlerinde ise kendinden aĢağısına bakıp Allâhü Teâlâ‟ya hamt etmek de
Ģükürdür.
ġükreden karĢılığını Allâhü Teâlâ‟dan bekler.777 Böylelerinin
emeklerini Allâhü Teâlâ zâyi etmez778.

Fatır Sûresi, âyet 30. “Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten baĢka, lûtfundan
onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O, çok bağıĢlayıcı ve Ģükrün karĢılığını vericidir.”
778
Nahl Sûresi, âyet 121: ”(Ġbrâhim aleyhisselâm) Allah'ın nîmetlerine Ģükredendi. Allah onu seçmiĢ ve
doğru yola iletmiĢti.”
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Günahlardan Kaçmak
Yukarıda “ġükür, günahlardan kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini
yerine getirmektir.” olarak da tanımlanmıĢtı.
Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yerine getirmek ve günahlardan kaçmak
için insanoğlu, bir takım sıkıntılarla karĢılaĢmakta ve Allâhü Teâlâ
tarafından denenmeye tâbi tutulmaktadır. Ġnsan bu imtihan sonunda ya
kazanmakta ya da kaybetmektedir779,780. Onun için Müslümanlar için
söylenmiĢ olan, „Lâ rahate fiddünyâ–dünyâda rahatlık yoktur.‟ hadisi çok
yaygın olarak bilinmektedir.
Bu imtihan ve deneme vâsıtalarını Ģöylece özetlemek mümkündür:
Ġnsanoğlu, birinci plânda nefsiyle, ikinci plânda Ģeytanın bin bir
hîlesiyle, üçüncü olarak dünyânın câzibesi karĢısında, kendisini yâni nefsini
kurtaramadığı dünyâ sevgisiyle, dördüncüsü olarak da, insanlar ve diğer
yaratıklar karĢısında takındığı davranıĢlarla karĢı karĢıya bulunmaktadır.
Aslında bunların her biri ayrı birer kitap konusudur.
„Nefsin BaĢarısı‟ Yanılgısı
Ġnsanoğlu bütün deneme ve sınavlarda olumlu sonuçlar alsa bile
bunları aslâ, kendisinin yâni nefisinin baĢarısı sanmamalı, Allâhü Teâlâ‟nın
bir lûtfu olarak bilmelidir781. Bu da Ģükrün esaslarındandır.
Hadîs-i Ģerifte buyrulduğuna göre:
Benî Ġsrâil‟de bir âbid beĢ yüz yıl ibâdet etmiĢti. Kıyâmet günü Allâhü
Teâlâ, “Bu âbidi benim ihsanımla Cennet‟e götürün!” emrini verir.
Bakara Sûresi, âyet 8 „Ġnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve Âhiret
gününe inandık." derler.‟
780
Bakara Sûresi, âyet 83: “Hani bir vakitler Ġsrailoğulları'ndan Ģöylece mîsak (kesin bir söz) almıĢtık:
Allah'tan baĢkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik
yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesnâ
olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”
781
Nisâ Sûresi, âyet 83: “Kendilerine güven veyâ korku husûsunda bir haber geldiğinde onu hemen
yayıverirler. Hâlbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü
yetenler, onu anlarlardı. Allah'ın üzerinizdeki lûtfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hâriç, Ģeytana uyardınız.”
779
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Âbid:
“Ben ihsan ile değil, yaptığım beĢ yüz yıllık ibâdetle Cennet‟e girmek
istiyorum.” der.
Allâhü Teâlâ emreder, ibâdetinin hesâbı yapılır. Öyle bir sonuç elde
edilir ki, bırakınız bütün uzuvlarına iliĢkin nîmetleri yalnız, Allâhü Teâlâ‟nın
verdiği, göz nîmetinin karĢılığı beĢyüz yıllık ibâdetten fazla gelir.
Melekler âbidi hemen Cehennem‟e götürürler. Abid, “Yâ Rab‟bi! Ben
hatâ ettim, beni rahmetinle, ihsânınla Cennet‟ine koy!” diye duâ eder.
Ondan sonra Allâhü Teâlâ ile âbid arasında Ģöyle bir karĢılıklı sorucevap oluĢur:
-”Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?”
-”Sen yarattın.”
-”Seni yaratmam, senin tarafından mı oldu, yoksa benim ihsânımla,
benim rahmetimle mi oldu?”
-”Senin rahmetinle oldu.”
Allâhü Teâlâ verdiği daha bâzı nîmetlerini de sayar. Âbid de bunların
hepsine “Senin rahmetinle, ihsânınla…” cevâbını verir.
Nîmet ve ġükür
Elmalılı Hamdi Yazır‟a göre, bütün mertebelerdeki amellerin (iĢlerin)
her birinin yerine getirilmesine Ģükür denir.
Bunların her birinin Ģükür olması, Ģükredenin kendisine ulaĢmıĢ olan
mertebelerdeki her bir nîmeti duyması ve bunu, bu mertebelerin her birindeki
o nîmete karĢı, bir saygı vazîfesi olarak yapması Ģarttır.
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Ahkâf Sûresi‟nin, 15. âyetinde, “Ey Rab‟bim! Bana ve ana-babama
ihsan ettiğin nîmetlerine Ģükretmemi ve senin hoĢnut olacağın sâlih amel
iĢlememi ilham et!” ifâdesindeki “Ģükür” kelimesi ile ilgili olarak Elmalılı
Hamdi Yazır, duâ edenin isteği hakkında Ģu açıklamayı yapmaktadır:
“Önce Ģükrü istemesi, Ģükür dâimâ bir nîmet neĢesiyle ilgili
olduğundan, ilk önce kalbin neĢesini bulmak içindir.”
“ĠĢte her baĢarının sırrı da bu neĢedir. O neĢe iledir ki, rızâya uygun
büyük sâlih ameller yapılabilir.”
Bunun anlamı Ģudur:
ġükür, bir nevî sevapları celbeden, amellerin ısınma hareketidir. Bu
yüzdendir ki Allâhü Teâlâ, “ġükrederseniz, nîmetimi artırırım.”
buyurmaktadır. Dolayısıyla zikrin Ģükürden farkı, zikrin nîmetin ulaĢmasına
bağlılığının olmaması, genel anlamda bir sevginin ve ileri bir aĢkın olmasıdır.
Her nîmetin bir Ģükrü vardır. Meselâ sağlığın Ģükrü ibâdet yapmak ve
zayıflara yardımcı olmaktır. Ayrıca kötü Ģeylere bakmamak, kötü yerlere
gitmemek, haram ve kötü gıdalardan uzak olmak ve günahlardan da sakınmak
gerekir.
Bu demektir ki Allâhü Teâlâ sağlığına Ģükredenin sağlığını, ibâdete
muvaffakiyetinden dolayı Ģükredenin ibâdetini, yardıma muvaffakiyetinden
dolayı Ģükredenin yardımını artırdığı gibi; kötü yerlerden korunduğu için,
Ģükredenin kötü yerlere nefretini, haram ve kötü gıdalardan korunduğundan
dolayı da, Ģükredenin haram ve kötü gıdalardan uzak kalmasını artırır. Bütün
bunlar, kiĢiye artan bir sevap sağladığı gibi, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına da
daha çok yaklaĢtırır. Ayrıca elden geldiğince sağlığın Ģükrü yerine getirilirse,
karĢılığında kazanılan sağlık sâyesinde mal ve mülkün de elden çıkmaması,
bir dereceye kadar sağlanmıĢ olacağından, sağlığa âit Ģükür sebepleri, mal ve
mülke âit Ģükür yerine de geçer.
Internette “Bir Hayat Rehberi” baĢlığı altında Ģunlar yazıyordu:
“En iyi yaklaĢım Ģükürdür! ġükretmek, hayâtın iyi taraflarını ortaya
çıkarır. Sâhip olduklarımızın aslında yeterli, hattâ fazla bile olduğunu
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hissettirir. Reddi kabûle, düzensizliği düzene, karmaĢıklığı netliğe çevirir. Bir
öğün yemeği ziyâfete, bir evi bir yuvaya çevirir.”
“ġükretmek, geçmiĢimizi anlamlı kılar, bugüne huzur, yarınlara bir
ıĢık getirir782.”
6 Ocak 2005 târihinde Bölümümüzün değerli asistanlarından Remzi
ASLANALP tarafından Internet yoluyla bana gönderilen diğer bir mesajdan
da bahsetmeden geçemeyeceğim:
“Dünyâ nüfusunu, 100 kiĢilik bir köy kadar küçültebilseydik bu köy
Ģöyle olacaktı:”
“57 Asyalı, 21 Avrupalı, 14 Amerikalı (Kuzey, Orta, Güney) ve 8
Afrikalı, 52‟si kadın, 48‟i erkek olacaktı.”
“30 beyaz, 70 beyaz olmayan, 89 heteroseksüel, 11 homoseksüel…”
“Ayrıca bunlarda 6 kiĢi bütün servetin % 59‟una sâhip olacaktı ve
bunların hepsi de ABD kökenli bulunacaktı.”
“20 kiĢi iyi evlerde yaĢayacaktı. 30 kiĢi okuma-yazma bilecekti, 1‟i
ölmek üzere, 1‟i de doğmak üzere olacaktı.”
“1 kiĢi bilgisayar sâhibi, 1 kiĢi de üniversite mezunu olacaktı.”
“ġimdi Ģunları düĢünmelisin!
“Eğer bu sabah hastalıklı, değil de sağlıklı uyanmıĢ iseniz, 1 hafta
sonrasını göremeyecek olan 1 milyon insandan daha Ģanslısınız.”
“Bir harp tehlikesi, iĢkence görmek ihtimâli ve aç kalma korkusu ile
karĢı karĢıya değilseniz, 500 milyon insandan daha iyisiniz.”
“Tutuklanmaktan, iĢkence görmekten yâhut öldürülmekten korkmadan
ibâdethâneye gidebiliyorsanız, 3 milyar kiĢiden daha iyi bir sansa
sâhipsiniz.”
782
Anonim, Alındığı elektronik posta adresi, http://www.turkish-media.com/forum/topic/77180-birhayat-rehberi/, En son eriĢim târihi: 31.05.2011.
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Buzdolabınızda yiyeceğiniz, üzerinizde elbiseniz ve baĢınızı sokup
uyuyabileceğiniz bir eviniz varsa, Dünyâ‟daki insanların % 75‟inden daha
zenginsiniz.”
“Bankada ve cüzdanınızda para varsa, dünyânın en imtiyazlı % 8‟i
arasındasınız.”
“Anneniz, babanız sağ ise, siz bu dünyâda nâdir kiĢilerden birisiniz.”
“Birisi sizi düĢündü ve bu mesajı gönderdi, çünkü okuma yazma
bilmeyen 2 milyar kiĢiden biri değilsiniz.”
“Paraya ihtiyâcın yokmuĢ gibi çalıĢ!”
“Kimse seni üzmemiĢ gibi sev!”
“Bunların her biri için „Ya Rab‟bi Ģükür!‟ de!”
Bir iyiliğe teĢekkür etmek insanlık gereği olduğu gibi, Allâhü
Teâlâ‟ya Ģükür de kulluk gereğidir. Yapılan Ģükür Allâhü Teâlâ‟yı
Ģükredenden hoĢnut eder. Allâhü Teâlâ, Ģükürsüz nankörlerden hoĢlanmaz.
Ġbrâhim Sûresi‟nin 7. âyetini yukarıda okudunuz:
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu: „Andolsun, eğer Ģükrederseniz
elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz
azabım çok Ģiddetlidir.‟ “
Büyük insanların gösterdikleri mütevazılık da birer Ģükür olup bunlar
bize birer ibret olmalıdır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri karĢılaĢtığı
güçlükleri hocası Abdullah Dehlevî‟ye bir mektupla arz edince, hocası ona
yazdığı mektupta Ģunları buyuruyordu783:
„Mektubuma Rahman ve Rahîm olan Allâhü Teâlâ‟nın Ģerefli ismiyle
baĢlıyorum. Allâhü Teâlâ‟nın sevgili kulu mübârek Mevlânâ Hâlid! Esselâmü
aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü…‟

783
Anonim, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Ks, Hayat-ı ġerifleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://mevlanahalidibagdadim.wordpress.com/, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013
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„Tepeden tırnağa kadar kusurlu olan bu fakîre, her an ziyâdesi ile
gelmekte olan Allâhü Teâlâ‟nın nîmetlerine Ģükür ve hamd etmek yazıya ve
söze sığmaz.‟
„Siz, istifâde etmek isteyenlere yardımcı olunuz. Onlar da emredilen
zikir ve diğer vazîfeleri yerine getirip saâdetlerini bunlardan bilsinler.
Büyüklerin yolunu inkâr edenlerle görüĢmesinler!‟
„Hocana kötülük edenle iyi olursan, köpek senden daha iyidir.‟ sözü
meĢhûrdur. Ġmâm-ı Rabbânî hazretlerine îtirâz edenlerden uzak olunuz!
Âlimler ve ârifler söylemiĢler ve yazmıĢlardır ki:
„Ġmâm-ı Rabbânî hazretlerini sevenler, mümin ve müttekîlerdir. Ona
buğz edenler münâfık ve Ģakîlerdir.‟
„Ġslâm memleketleri hazret-i Müceddîd‟in feyzleriyle doldu. Ve bütün
Müslümanlar‟a, hazret-i Müceddîd‟in nîmetlerine Ģükür ve hamd etmek vâcib
oldu.‟
„O memleketin âlimleri, Ģerîfleri ve âmirleri mübârek varlığınızı nîmet
bilip sizden istifâde edeler. Size tâzim ve hürmette kusur etmeyeler,
muhâliflerinize, size sû-i kasd edenlere ve sizi çekemeyenlere mâni olalar.‟
„Bu fakîr, bunları nasîhat yollu yazdım. Resûlullah sallallâhü aleyhi
ve sellem; “Din nasîhattir.” buyurdu.‟
„Allâhü Teâlâ, sizi, ġâh-ı NakĢibend‟in, Müceddîd-i elf-i sânî‟nin ve
kalbimin kıblesi Mirzâ Sâhib‟in halîfesi etmiĢtir. Hiç kimse sizin yerinizi
alamaz!‟
„Sizin eliniz, benim elimdir ve sizi görmek, beni görmektir. O uzak
yerden buraya gelmeye kalkmayın! Ġhtiyâç yüzünü bu tarafa çevirmek ve kalb
ile hatırlamak yetiĢir.‟
„Allâhü Teâlâ kendi rızâsına ve Habîb‟ine uymaya muvaffak eylesin!
Âmîn.‟ ...
GümüĢhânevî (RhA) Hazretleri‟nin aĢağıdaki mektubunda da
mütevazılık akıyor:



RhA kısaltması, “Rametullâhi Aleyh=Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
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GümüĢhânevî (RhA) Hazretleri, talebesi Hilmi Efendi‟ye bir mektup
yazmıĢtır. Mektubunda; „korku ve ümit arasında bulunmak, verdiği sözde
durmak, kiĢiyi öğünmeye sevk eden debdebeyi terk etmek, temizliğe dikkat
etmek, nefis ve Ģehveti kırarak ahlâkı güzelleĢtirmek, rahat ve huzur veren
Ģeylerden uzak durmak, yalnızlığı seçmek, nefsin isteklerine uymamak,
Ģeytanî arzûları yok etmeye çalıĢmak, tevâzû, Ģükür ve kanaat sâhibi olmak…
gerektiğini‟ tavsiye etmekte ve öğrencilerine ise:
“Amelleriniz, tahsiliniz ve ahlâkınızla âlim olunuz, insanlara
seviyelerine göre hitap ediniz.” diye buyurmaktaydılar784.
Tesbih
„Ham‟din özel bir ismi olan tesbih, Allâhü Teâlâ‟yı “tenzih” olduğu
gibi, “ĢaĢma-hayret” mânâsındaki “sübhânAllâhü Teâlâ “ anlamına da
gelmektedir. Tenzih, Allâhü Teâlâ‟yı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve
fiillerinde yüceliğine yaraĢmayan noksan sıfatlardan uzak tutmaktır.
Tesbih ibâdetle, takdis (kutsama) ise, bilgi ve inançlarla olur. Yâni
tesbih lâyık olmayanı reddetmek, kutsama lâyık olanı ispat etmektir.
Dolayısıyla tesbih hayır iĢe tahsis edilmiĢtir, gerek söz, gerek fiil ve gerekse
niyet gibi, ibâdetin tamâmı için geçerlidir, Allâhü Teâlâ‟nın, “Gök gürültüsü,
övgüsüyle, melekler de korkusundan O‟nu tesbih ederler.785“ âyetince celâl
sıfatlarına iĢâret eder. Tesbihin hamt ile bir arada olması emredilmiĢtir.
Sonuç olarak, yardımın, fethin, yâni dini yaymanın ve hikmetin
gâyesi, genel anlamda tesbih ve Ģükürdür. Bütün yaratılmıĢların vazîfesi ise
özel anlamda, hamt ile tesbih etmektir. Dolayısıyla, tahmid, tenzih, yâni
“sübhânAllâhü Teâlâ (ĢaĢma-hayret)” ile yapılan, ibâdet içinde, hamt eksik
olmamalıdır.
Tesbih ile hamdin bir araya getirilmesi, rahmet ve celâl sâhibi olan,
Allâhü Teâlâ‟nın, bu rahmet ve celâl sıfatlarının açıklanması gereğini ifâde
etmektedir. Bu yüzden tesbih ve hamdin hakîkati Allâhü
784
Anonim, Ahmed Ziyâüddîn-Ġ GümüĢhânevî (K.S.), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.enfal.de/ecdad120.htm, En Son EriĢim Târihi: 23.07.2013.
785
Ra‟d Sûresi, âyet 13: ”Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu
tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, onunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücâdele edip duruyorlar.
Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir.”

tahmid: Hamdetmek.
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Teâlâ‟nın,”Subbûhün, kuddûsün, hamdün…” gibi Ģerefli isimlerinin gerekleri
olan fiiller olmaktadır.
YaratılmıĢların tesbihleri ise, bunların her birinin özel yetenekleri
oranında, ya fiîlen, ya sözlü ya da îtikadî olarak Allâhü Teâlâ‟nın bu cemal
(rahmet) ve celâl sıfatlarının açıklanması için, O‟nun ilâhî emrine uymaktan
ibârettir. Dolayısıyla, söz, fiil, niyet ve îtikadı içeren tesbih, “sübhâneke ve
sübhânallâhü Teâlâ “ gibi, tenzihleri ifâde eden, zikirlerle kılınan namaz,
Allâhü Teâlâ‟nın yüceltilmesini ve kutsamasını içerir.
Bu yüzdendir ki, “Eğer tesbih edenlerden olmasaydı786.” Ģeklindeki
Saffat Sûresi‟nin 143. âyetini tefsirciler, “Namaz kılanlardan olmasaydı.”
Ģeklinde tefsir etmiĢlerdir. Buradan da anlaĢılmaktadır ki, güzelce kılınan bir
namaz, her türlü tesbih ve tenzih, övgü, hamt ve Ģükrü içermektedir.
Allâhü Teâlâ‟nın celâl ve cemâl tecelliyâtı, her an sürdüğü, hiç
kesilmediği için, bize düĢen de, O‟na karĢı tesbih ve hamt vazîfesini her
zaman yapmaktır.
ġimdi tesbih kavramında hamt yeniden tanımlanabilir:
Hamt, hem ulaĢılan hem de ulaĢılamayan nîmet için yapılan bir
teĢekkürdür. UlaĢılan nîmet için yapılan teĢekküre Ģükür denir. Demek ki
hamt daha geneldir.
Güzellik ve Niyet
Güzellikleri niyet et! Allâhü Teâlâ onları yaratsın…
Eğer dünyâ zenginliğine aldanılır, geçici zevklerin peĢinden
koĢulur, nîmetlere karĢı Allâhü Teâlâ‟ya bir teĢekkür olan, Ģükür yerine
getirilmez ise, her iyilik kaybolur. Her Ģey insanda birer tatminsizlik
kaynağı hâline gelir.

786
Saffat Sûresi, âyet 143,144: ”Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar
onun karnında kalırdı.”

802

Çünkü her hayrı ve Ģerri O, insanın hâl ve niyetine göre
yaratmaktadır. Bu, îmanın 6 Ģartından biridir: “Hayır ve Ģer Allâhü
Teâlâ‟dandır”
Ġnsan sorumluluğu, niyeti sebebiyle yüklenmektedir.
Onun için hâl ve niyetlerimiz güzel olmalıdır ki, Allâhü Teâlâ onları
ve onlara uygun güzel Ģeyler yaratsın!..
Mutsuzluk Sebebi Zulüm, Belâ Ve Sıkıntı
Eğer siz îman eder ve Ģükrederseniz, Allâhü Teâlâ size neden azap
etsin?
ġunu çok iyi bilmelidir ki her kim kendini dıĢı süslü, içi kof olan ya
da öldürücü zehirlerle dolu olan iĢlere kaptırırsa, bilmelidir ki, belâ ve
sıkıntıların gelmesi yaklaĢmıĢtır.
Allâhü Teâlâ en büyük adâlet sâhibidir, aslâ adâletsizlik yapmaz! Bir
günahtan dolayı gelen her belâ ya da sıkıntı, bu günahın / suçun cezâsıdır.
Nisâ Sûresi, âyet 147‟de “Eğer siz îman eder ve Ģükrederseniz, Allâhü Teâlâ
size neden azap etsin?” demektedir. Suç ya da günahlara karĢı gelen her belâ
veyâ sıkıntının aslında Allâhü Teâlâ‟nın merhâmeti gereği tecelli eden, insanı
birer uyarma vâsıtası olduğunu da unutmamak gerekiyor!
Asıl Ģükür günahlardan kaçmak, Allâhü Teâlâ‟nın tâat ve ibâdetlerine
yapıĢmakla olmaktadır.
Sıhhat, âfiyet, zenginlik, asâlet, güzellik gibi, nîmetlere sâhip olmak
ve bunları yaratılıĢ gâyesine uygun kullanmak çok iyidir. Ancak bunlar
maksatları dıĢında kullanılırsa çok kötü olur.
Ayrıca bu nîmetler, gereğince Ģükür ister. Bâzen nîmetler azgınlığa da
sebep olabilir. Bunu Allâhü Teâlâ‟dan baĢka kimse bilemez. Nîmetler
çoğalınca Ģükrü de o oranda zorlaĢır, insan Ģükürsüz duruma düĢebilir.
Çünkü Allâhü Teâlâ, “Kullarım içinde hakkıyla Ģükreden azdır787.”
buyuruyor.
Onun için “Allâhü Teâlâ en güzelini takdir etmiĢtir.” deyip hakkına
râzı olmak en iyisidir. Bilgisizlik yüzünden bâzı insanlar yanlıĢ hedefler ve
787
Sebe Sûresi, âyet 13: “Onlar, ona mihraplar, timsaller (heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit
kazanlardan her ne isterse yaparlardı. ÇalıĢın ey Davud hânedânı, Ģükür için çalıĢın. Ama kullarım içinde Ģükreden
azdır.”
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niyetler içine de girebilmektedirler. Bir kiĢi vatan savunmasında, meselâ
Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı için değil de, târihe geçeyim diye çarpıĢıyorsa, bu
onun için hayırlı bir durum olmaz. Belki târihe geçebilir, târih sayfalarında
büyük bir kahraman olarak anılabilir ama onun Âhiret‟te nasibi olmayabilir.
Benzer bir örnek daha vereyim:
Fâtiha Sûresi‟nin hamt ile baĢlaması, insanların Allâhü Teâlâ ile
iletiĢime bir teĢekkürle baĢlamasının da büyük bir anlamı vardır. Aslında
besmelede de gizli bir teĢekkür ifâdesi vardır.
ġöyle ki:
Elmalılı Hamdi Yazır Allâhü Teâlâ‟nın nîmetlerinin sayılıp
dökülmesinin de bir Ģükür olduğunu söylüyor.
Besmele çekildiğinde, Allâhü Teâlâ‟nın ezelden ebede kadar süren
rahmeti, ifâde edildiği kısacık süre içinde, safha safha ortaya dökülmektedir.
Bu büyük rahmet deryâsının dile getirilmesi, Elmalılı Hamdi Yazır‟ın sözü
gereğince gizli bir Ģükür değil midir?
Sonuç olarak Ġbrâhim Sûresi, âyet 7‟de, görüldüğü gibi, her Ģey
açık… KavuĢtukları nîmet ve lütuflara karĢı gereği gibi Ģükredenlere
(teĢekkür edenlere) bir kınama ya da bir cezâ olmadığı gibi, ayrıca bu nîmet
ve lütufların artırılması söz konusudur. Âyetteki tehdit, nîmeti verene Ģükür
(teĢekkür) etmeyenlere karĢıdır.
Allâhü Teâlâ‟nın Lütuf ve nîmetleri
Allâhü Teâlâ‟nın nîmetleri sayılıp dökülemeyecek kadar çoktur.
Bununla birlikte Allâhü Teâlâ‟nın büyük lütuf ve nîmetlerini kabaca 4 ana
konuda özetlemek mümkündür:
Allâhü Teâlâ, trilyonlarca nesil arasından bizi tercih ederek,
Dünyâ‟ya getirmiĢtir. DüĢünsenize! Her birimizin ana rahmine intikâli
sırasında, bizim döllenme hücre ve yumurtalarımızdan baĢka, o anda
milyonlarcasının sırada beklediklerini göz ardı edebilir misiniz? ĠĢte o anı
Allâhü Teâlâ‟nın o milyonlarcasının arasından bizi tercih ediĢini siz bir
tesâdüfe mi bağlıyorsunuz? Eğer (bu) tesâdüfe inanıyorsanız, büyük bir
yanılgı içindesiniz demektir! Hemen burada üzerimideki çok önemli ana
nîmetleri özetleyebiliriz:
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Allâhü Teâlâ‟nın trilyonlarca nesil arasından bizi tercih etmesi, bize
verdiği üstün bir değerdir, Ģükür (teĢekkür) gerektirir. Bu bir…
Allâhü Teâlâ, bizleri Müslüman birer anne ve babadan, halk ederek
her birimizi îmanlı olarak yaratmıĢtır. Bu lütuf, bir Ģükür (teĢekkür) istemez
mi? Müslüman olmayan anne ve babadan olan Müslümanlara baĢka bir
lütufla îman nasip etmesi ise ayrıca Ģükür (teĢekkürü) gerektirir. Bu iki…
Görüyorsunuz, Ģu anda bir Cennet Vatan‟da cennetteymiĢ gibi, çeĢitli
ihsanlara gark olmuĢ durumdayız… Eğer bunu idrak edemiyorsanız,
geçmiĢte yoksulluk, sefâlet ve sıkıntı içinde büyüyenlerin hayatlarını
okuyarak bugünkü rahatlık içindeki, durumunuzu tespit edebilir,
günümüzdeki ihsanları görebilirsiniz. ġahsen bendeniz, Ģimdiki nîmet ve
lütufları geçmiĢteki durumlarımı düĢünerek ancak idrak edebiliyorum. Bu
üç…
Allâhü Teâlâ her birimizi, peygamberlerin en büyüklerinden, Hz.
Muhammed Mustafa (SAV)‟min bir ümmeti yapmıĢtır. Hz. Îsâ (AS)‟ın bile
ümmeti olmak istediği böyle Ģerefli bir Peygamber‟in ümmeti olmak, bir
Ģükrü (teĢekkürü) hak etmiyor mu? Bu dört…
ġükrün (TeĢekkürün) ÇeĢitleri
ġükür (teĢekkür) dendiğinde çoğu kimseler, iĢin sözlü kısmını anlıyor.
Dil yapılan sözlü Ģükür (teĢekkür), bir Ģükürdür ama yetmez. Bu, çeĢitli
Ģükürlerin ifâdesi anlamında bir iç ferahlığı duymanın bir vâsıtasıdır. Hâlbuki
Ģükür, Türkçesi teĢekkür, kalp ile yapılan kalbî Ģükür, beden ile yapılan
bedenî Ģükür, mal ile yapılan mâlî Ģükür ve hem beden ve mal ile yapılan
(mâlî Ģükür olmak üzere, çeĢitlidir.
Bir Müslüman bu Ģükür çeĢitlerini Ġslâm‟ın 5 ġartı‟na uyarak yapar.
Ġslâm‟ın 5 ġartı Ģunlardır: 1. ġehâdet Etmek, 2. Namaz Kılmak, 3. Zekât
Vermek, 4. Oruç Tutmak ve 5. Hac‟ca gitmek…
Ġslâm‟ın 1. ġartı‟na ile Müslüman olunur. Müslüman olan bir
kimsenin diğer 4 maddeyi, mal ve / veyâ bedeni ile yaparak, Allâhü Teâlâ‟nın
nîmet ve lütuflarına karĢı Ģükrünü (teĢekkürünü) yerine getirir. Fakir olanlar,
3. ve 5. maddeden muaf tutulur. Geriye 2. ve 4. maddeler kalıyor ki bunlar
da, Namaz Kılmak ve Oruç Tutmak‟tan ibârettir. Hasta olanlar için oruçta
kolaylıklar vardır. Fıkıh kitaplarında bunların geniĢ açıklamaları bulunur.
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Geriye ne kaldı?
Namaz…
Âhiret‟te Namaz Konusu
Namazın
mümkündür.

sorumluluğundan

ancak

onu

kılmakla

kurtulmak

Üniversitelerde hocalar soru sorduklarında bâzen açıklama yaparlar.
Örneğin, geçme notu 50 olan bir dersin sınavında, “1. ve 2. soru mecbûri
olup diğer üç sorudan yalnız biri cevaplandırılacaktır. Toplam üç surunun
100 üzerinden puanları Ģöyledir: 1. soru 10 puan, 2. soru 70 puan, 3. Soru 20
puan”
Görüldüğü gibi burada ağırlıklı soru 2. sorudur ve puanı 70‟dir. Âhiret
suallerinde namaz konusu da böyle yüksek puanlıdır.
ġimdi okuyucu, Ġslâm‟ın 5 ġartı‟nın yerine getirilmesinin, kolaylık
olsun diye, örnek olarak üniversitelerde sorulabilen yukarıdaki soruların
puanları ile karĢılaĢtırarak, „Namazdan ancak onu kılmakla kurtulmak
mümkündür.‟ Ģeklindeki sözümün anlamını daha yakından kavrayabilir.
Nasıl ki normal durumlarda bir öğrencinin, her zaman, 100 puan
alması mümkün olmadığı gibi, her Müslüman da sevap açısından dört baĢı
mâmur değildir. Bu nedenle Ġslâm kaynaklarının Ģu tavsiyesi biz
Müslümanlar için çok önemlidir. O da Ģudur:
Âhiret‟te namaz yükümlüğünden geçenler için diğer mecbûriyetlerden
geçmek kolaylaĢmaktadır. Tıpkı yukarıda seçilmiĢ soru ve puanlarında
olduğu gibi… 2. soruyu tam cevaplayan 70 puan alıyor. Ama her zaman tam
cevaplamak mümkün değildir. Meselâ bir öğrenci, ağırlıklı 2. Sorudan, 30
puan alsa, diğer iki sorudan da 20 puan toplayabilir. Diğer bir öğrenci 2.
sorudan 40 puan alsa, diğer iki sorudan da en az 10 puan toplayabilir.
Dikkat edilirse, 2. temel soruda ne kadar çok baĢarılı olunursa, diğer
soruların ağırlığı o kadar azalıyor. ĠĢte bunun gibi, 2. soru yerine namaz
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sınavını düĢünerek, Âhiret‟te namaz yükümlüğünden geçenler için, diğer
mecbûriyetlerin ne kadar kolaylaĢtığı anlaĢılabilir.
Bu örnekler, hiç namaz kılmayan Müslümanları için ne kadar zor
anların beklediğini göstermiyor mu?
Üniversitelerde yukarıda örneği verilen sınavda dersi geçmek için, 50
almak zorunda olan, öğrencinin 2. sorudan sıfır aldığını düĢünürseniz,
öğrenci için vahâmet (çâresizlik) hemen kendini gösterir.
Ey namazda gevĢek olan Müslüman! Âhiret‟in temel (baba)
sorusunun namaz bahsinden geleceğini hiçbir zaman unutma!
Mutluluk ya da Mutsuzluk Sebebi
Maddî ve mânevî hayattaki mutluluğun ya da sıkıntı ve cezâların
nedeni, yukarıda verilen Ġbrâhim Sûresi‟nin 7. âyette görüldüğü gibi,
hayâtımızdaki Nîmet - ġükür Dengesi‟ne bağlıdır. Bu dengeyi, en güzel
Ģekilde, Peygamberimiz (SAV) korumaya çalıĢmıĢtır. O günah iĢlemekten
korunmuĢ olmasına rağmen, derecesi hergün arttığı için, bu artıĢın Ģükrü
olarak günde 100 kere istiğfar ederdi.
Ama günah iĢlemekten korunmuĢ olmadığı için, her bir Müslüman
her gün, irili ufaklı, büyük–küçük çeĢitli günahları iĢlemekte, Nîmet - ġükür
Dengesi, çoğunlukla aleyhine dönüĢmektedir. Bu nedenle hangi bir
Müslüman, bu dengeyi tam olarak koruduğunu iddia edebilir?
Bu durum karĢısında Müslümanlar duâlarında ilk plânda, Allâhü
Teâlâ‟dan istedikleri Ģeylerde hayırlısını dilemektir. Çünkü Allâhü Teâlâ, ben
sizin Rab‟binizim, benden ne isterseniz, onu veririm diyor. Bakınız:
Yalnızca dünyâlık isteyenler için, “Kim Âhiret kazancını isterse, onun
kazancını artırırız. Kim de Dünyâ kazancını isterse, ona da istediğinden
veririz fakat onun Âhiret‟te hiçbir payı yoktur.” veyâ “Kim bu geçici
dünyâyı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar
hemen veririz. Sonra da Cehennem‟i ona mekân yaparız. O, buraya kınanmıĢ



ġûrâ Sûresi, âyet: 20.
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ve Allâhü Teâlâ „ın rahmetinden kovulmuĢ olarak girer.” sûrelernden
anlaĢıldığı gibi, onların Âhiret‟te hiç nasipleri yoktur…
Bun akarĢı hem dünyâlık hem de Âhiret‟i isteyenler ise, “Hiçbir
kimse yok ki, ölümü Allâhü Teâlâ „ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir
süreye göre yazılmıĢtır. Her kim, dünyâ nîmetini isterse, kendisine ondan
veririz; kim de âhiret sevâbını isterse, ona da bundan veririz. Biz
Ģükredenleri mükâfatlandıracağız.” ve “Onlardan, „Rabbimiz! Bize
Dünyâ‟da da iyilik ver, Âhiret‟te de iyilik ver ve bizi ateĢ azâbından koru‟
diyenler de vardır.” âyetlerinin kapsamına göre iĢlem görürler.
Dert ve Sıkıntılar
Maddî ve mânevî hayattaki mutluluğun ya da cezâların nedeni, Allâhü
Teâlâ‟nın insanlara bahĢettiği nîmetlerine karĢı, insanların yeteri kadar Ģükür
ya da teĢekkür yapıp yapmamalarına bağlıdır. Müslümanların çoğu, bu
gerçekleri bilmedikleri için, Nîmet-ġükür Dengesi‟nde istenildiği kadar
baĢarılı olamıyorlar. Sonunda, Nîmet - ġükür Dengesizliği baĢ gösteriyor.
Bu nedenle de çoğu Müslümanın her biri, hayâtının çoğu anlarını dert ve
sıkıntılarla geçiriyor…
Hâl böyle olunca Allâhü Teâlâ, sevdiği bâzı kullarını hayatta iken,
gerek mallarından gerek çocuklarından ve gerekse sıhhatlerinden dolayı
çeĢitli sıkıntı ve belâlara uğratır, ardından da onlara sabır verir. Nîmetġükür Dengesizliği, bu Ģekilde Ģikâyetçi olmadan, gösterilen sabırla ancak
böylece, Nîmet - ġükür Dengesi‟ne yaklaĢtırıldığı için, Allâhü Teâlâ, hayatta
çektirdiği bu sıkıntılar nedeniyle, Müslümanları Âhiret‟teki o korkunç
ümitsizlik durumuna düĢmekten merhâmetiyle korumuĢ oluyor…
Allâhü Teâlâ‟nın sevmedikleri, bu yardım nîmetinden mahrumdurlar.
Onlar Ġstidrac içinde kalırlar, sonları da kötü olur. Günümüzde çoğu
Müslüman, Ġstidrac tehlikesi içinde olduğunun farkında bile değildir.



Ġsrâ Sûresi, âyet: 18.
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet: 145.

Bakara Sûresi, âyet: 201.
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Bu son açılamalardan çıkan sonuç Ģudur:
Bir Müslüman, Allâhü Teâlâ‟ya karĢı kulluk vazifelerini, ne kadar çok
titizlik ve ciddiyetle yapmaya çalıĢırsa, onun iki cihandaki rahatlık ve
mutluluğu o oranda daha fazla olmaktadır. Bu yüzdendir ki, “Ģükrü gereğince
yapılan az mal ve zenginlik, Ģükrü yapılamayan çok mal ve zenginlikten her
zaman hayırlıdır.”
Sonunu düĢünmeden, her türlü mal ve zenginliği Allâhü Teâlâ‟dan
isteyerek, Ģükrünü yerine getiremeyenlerin târihteki örnekleri pek çoktur. Bu
konuda Ġbni Salebe‟yi bilmeyen pek yok gibidir. Ġncelemelerimin sonucuna
göre, Nîmet - ġükür Dengesi‟ne en çok yaklaĢanların tasavvuf erbâbının
olduğunu görmüĢ bulunuyorum788.
Günümüzdeki Müslümanlar içinde Ġstidrac sınavında olanların
sayıları oldukça fazla gibi görülüyor. Ama yine de diyorum ki, ölüm ve
sonrasının Ģakası yok…
Çoğu insanlar, bunu bildiklerinden hemen moralleri bozuluyor,
yaĢama sevinci zedeleniyor. Bu sıkıntıdan Ģimdilik kurtulmak için, ölüm ve
ötesi ile ilgili meseleleri akllarına ve gündemlerine getirmeden, günü gün
etmek için, gafleti ve sarhoĢluğu tercih ediyorlar… Ama bir gün değiĢmez
gerçeklerle karĢılaĢınca ne olacak? Bence çoklarının elinde bulunan
değerlendirebilecekleri fırsatlar henüz geçmiĢ değil… Eğer akıl varsa insan
kendini, asıl burada göstermeli! Akılları nefislerinin kontrolüne geçenlerin
asıl zorluğu, bu noktada çekecekleri bir sır olmasa gerek...
Ama Allâhü Teâlâ, âyette ne diyor?
„Demek ki, zorlukla berâber bir kolaylık var.‟ demiyor mu?

Temiz, M., Tasavvuf Ve Püf Noktaları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TASAVVUF%20VE%20PÜF%20NOKTALARI.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.07.2013.

ĠnĢırah Sûresi, âyet 5.
788
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DevĢirilmiĢ Zihniyet
Batılılar tarafından içimizden devĢirilmiĢ olan Zihniyet, Milletimiz’in millîliği
dıĢına çıkmıĢtır.

Resimdeki bu Ģiir, Alpaslan‟ın ya da Fâtih Sultan Mehmed‟in açtığı yoldan
giden inançlı kadroların ideallerini karakterize ediyor…
ġimdi de aĢağıda, emperyalist Batılılar tarafından içimizde türetilen Ġnönü
Zihniyeti‟ne âit inançsızların ideallerini karakterize eden Ģiirleri de görmek
istersiniz, değil mi?
“CHP'nin 15. Yıl için bastırdığı Ġstanbul Cumhûriyet Matbaası'nda
bastırılan ġeref Kitabı‟ndan mısralar:
“Selanik'ten yükseldi ilâhların bir eĢi
DoğuĢu ile kararttı sanki gökte GüneĢi…
Bütün Millet bir olup sarılmalı silâha,
Kurtulmak, kurtarmakta hâcet yoktu Allah‟a…
Ey gökteki melekler, siz de göklerden inin
Yılda bir borcumuzdur Cumhûriyete tapmak…
Ne örümcek, ne yosun,
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Ne mûcize, ne füsun;
Kâbe Arabın olsun,
Çankaya bize yeter!
Kemalettin Kamu789
Görüyorsunuz ya, Ġnönü Zihniyeti‟nin ideali putçuluk özellikli Alpaslan ya da
Fâtih Sultan Mehmed‟in ideali tevhid yâni islâmî özelliklidir.

Fâtih Sultan Mehmed

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Allâhü Teâlâ‟nın Murâdını
Ġyi Anlayabilmek
Öz‟ler:
“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
KuĢkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir”
Ġnsan Sûresi, âyet 30”.
“Ve Allah âyetlerini size açıklıyor.
Allah, (iĢin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm
ve hikmet sâhibidir”
Nur Sûresi, âyet 18”.
789

http://www.hurhaber.com/chp-nin-din-le-imtihani-yazi-5972.html
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“Bu, Allah‟tan bir lütuf
ve nîmettir. Allah her Ģeyi bilir, hüküm ve
hikmet sâhibidir”
Hucûrât Sûresi, âyet 8”
“Rab‟binize yalvara
yalvara ve gizlice duâ ediniz. Çünkü
O, haddi aĢanları sevmez”
A‟raf Sûresi, âyet 55”
“Âlemlerin Rab‟bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz!”
Tekvir Sûresi, âyet 29
“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”
Ġsraf Sûresi, âyet 15”
“Ġnkâr edenler için Ģiddetli bir azap
vardır. Îman edip sâlih amel iĢleyenler için de, bir bağıĢlanma
ve büyük bir mükâfat vardır.”
Fatır Sûresi, âyet 7
“Ancak tevbe ve îman edip iyi davranıĢlarda
bulunanlar baĢka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah
çok bağıĢlayıcıdır, engin merhâmet sâhibidir”
Furkan Sûresi, âyet 70

GiriĢ
GeçmiĢte Ġnönü Ve Hempaları‟nın zihniyetinde olanlarda790
rastlanıldığı gibi, Lâiklik kavramı791,792, günümüzdeki Ġslâm KarĢıtları793
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.
791
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...doc, En Son
790
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tarafından, „dinsizlik‟ ya da „inançsızlık‟olarak yorumlanmaktadır. Hiçbir
fikirde, iĢte ve olayda, Lâiklik nezdinde, Allâhü Teâlâ‟nın müdahalesine,
bilinçli olarak, aslâ yer verilmemektedir. Aynı zamanda, inançlı
Müslümanlar, aynı çevreler tarafından sürekli olarak, îtibarsızlaĢtırılmakta
ve aĢağılanmaktadırlar.
Hâlbuki gerçek olan husus, tam tersidir. Hiçbir fikir, niyet ve olay
yoktur ki bu, Allâhü Teâlâ‟nın kontrol ve koordinesi dıĢında kalabilsin! Bu
husus, Allah‟ın (CC) sözleri olarak, aĢağıdaki âyetlerde açıkça
görülmektedir:
Allâhü Teâlâ‟nın Uyarıları
“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. KuĢkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir-Ġnsan Sûresi, âyet 30”.
“Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (iĢin iç yüzünü) çok iyi bilir,
tam bir hüküm ve hikmet sâhibidir-Nur Sûresi, âyet 18”.
“Bu, Allah‟tan bir lütuf ve nîmettir. Allah her Ģeyi bilir, hüküm ve
hikmet sâhibidir-Hucûrât Sûresi, âyet 8”
Allâhü Teâlâ‟nın Kontrol Ve Koordinasyonu
Yukarıdaki âyetler gereğince:
Evren‟de bir tozun titremesi ya da yerinden uçması ve / veyâ bir
yaprağın düĢmesi bile, Allâhü Teâlâ‟nın izni olmadan mümkün değildir.
Örneğin vücûdumuzdaki bütün fizyolojik olayların ve meselâ düĢünce
EriĢim Târihi: 21.09.2013.
792
Temiz, M., Cumhûriyet Ve Kültürümüz (Dinimiz) Üzerine…, Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠMĠZ).docx, En Son EriĢim
Târihi: 07.02.2015.
793
Temiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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kırıntılarımızın her biri, O‟nun Bu Kontrol Ve Koordinasyonu‟nun bir
sonucudur. Evren‟deki, istisnâsız, herbir olay, Allâhü Teâlâ‟nın bu Kontrol
Ve Koordinasyonu‟nun dıĢına aslâ çıkamaz.
Bütün bunlar, bizlere neyi anlatıyor... Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmet‟ten ayrılmamak için, bütün samîmiyetimizle Allâhü Teâlâ‟ya yalvarmalıyız.
Aynı zamanda da doğru, dürüst ve çalıĢkan olmalıyız! Çünkü Allâhü Teâlâ,
en çok yalanbazlı sahtekârlığı ve tembelliği sevmediği gibi, “Bana yalvara
yalvara duâ ediniz” demektedir. ĠĢte bakınız:
“Rab‟binize yalvara yalvara ve gizlice duâ ediniz. Çünkü O, haddi
aĢanları sevmez-A‟raf Sûresi, âyet 55”
Tekvir Sûresi‟nin 29. âyetindeki, “Âlemlerin Rab‟bi olan Allah
dilemeyince, siz dileyemezsiniz!” âyeti de, her bir kiĢinin her bir fikrinin,
düĢüncesinin, niyetinin ve Evren‟deki her bir olayın, Allâhü Teâlâ‟nın
izniyle olduğunun bir ispatıdır… Asıl ana fikri anlayabilmek için, lütfen, Ģu
cümleme de dikkat ediniz:
ġu anda, Ģu son sâniye içinde, aldığınız Ģu en son nefesiniz bile,
Tekvir Sûresi‟nin 29. âyetinde bildirildiği üzere, bilesiniz ki, ancak Allâhü
Teâlâ‟nın istemesi, nefes almanıza onay vermesi sonucunda gerçekleĢmiĢtir.
Af Kapısı
Allah (CC), hayvanların her türlü davranıĢ programlarını içgüdü
olarak, onların beyinlerine yerleĢtirmiĢtir. Örneğin arılarda ya da
karıncalarda, en güzel Ģekilde görüldüğü gibi, her bir hayvan, içgüdü denen
bu programa göre, davrandığı için, hayvanlar yaptıklarından sorumlu
tutulmazlar. Kıyâmet Günü‟nde, Allâhü Teâlâ‟nın yüce adâletinin tecellî
edeceği Büyük Mahkeme‟de, yalnızca, kendilerine zulmedenlerden,
haklarının alınması için, canlanacaklar, hakları ödendikten sonra, tekrar,
toprak olup yok olacaklardır.
Ama Allâhü Teâlâ insan ve cinlerin davranıĢlarını, kendi özgür
isteklerine bırakmıĢtır. Ġnsan ve cinlerin her biri, özgür irâdesi ile ne
istiyorsa, ne düĢünüyorsa Allah (CC), onu, sırf istek sâhibinin istemesi
nedeniyle yaratmaktadır.
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Allâhü Teâlâ bir kulunun, kendi özgür irâdesiyle, istediklerini,
yalnızca, o kulunun adına yaratarak, meydana getirmektedir. Ama Allâhü
Teâlâ, bu istekler arasında, kendi rızâsına uygun olanlara mükâfat vermekte,
rızâsına uygun olmayanlara ise, cezâi müeyyideler uygulamaktadır. Bu
sonucu, Allâhü Teâlâ‟nın Ģu îkazından da anlamak mümkündür:
“Ben kulumun eline değil, kalbindeki düĢüncesine bakarım. Ne
düĢünüyorsa onu yaratırım. Yâni kulumun düĢünce ve niyetini, kendi
hesâbıma olmak üzere, gerçekleĢtiririm.”
Fakat Allâhü Teâlâ, iyi düĢünce ve niyetlere mükâfat vermekte, kötü
düĢünce ve niyetlere ise, bunları sırf özgür isteği ile istediği için, cezâi
müeyyideler uygulamaktadır. Onun için Ġslâm esaslarına göre, iyi niyet hiçbir
zaman kötü ve zararlı değildir. Bu nedenle bir mü‟min, her Ģeyi olumlu
yorumlamaya çalıĢır, hatâ ve günahlara düĢmemek için, olumlu olarak
yorumlamak zorundadır.
Allâhü Teâlâ, kendisini samîmi olarak tanıyıp kendisine bağlananları,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟ten ayırmaz. Onlara hidâyet eder. BaĢka
bir ifâdeyle, olaylar hakkındaki, böyle iyi niyetli yorumları nedeniyle, onları
kurtuluĢa kavuĢturur.
“ĠĢte onlar var ya, Rab‟lerinden, mağfiretler ve rahmet onlaradır. ĠĢte
hidâyete erenler de onlardır-Bakara Sûresi, âyet 257”
Olumsuz düĢünce ve niyetlerden baĢka, kim benlik yapar, kendini
beğenirse, baĢka bir ifâdeyle, Ģeytanın karakteriyle eĢleĢirse ve / veyâ Ġslâmî
Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟ten ayrılma niyetleri taĢırsa ya da zâlimlerle
birlikte hareket ederse ya da zâlimleri severse, o zaman, onun iĢleri:
“Ben kulumun eline değil, kalbindeki düĢüncesine bakarım. Ne
düĢünüyorsa onu yaratırım yâni düĢüncelerini gerçekleĢtiririm” prensibi
gereğince veyâ îtikâdının bozukluğu nedeniyle ve /veyâ Ģeytanın sıfatlarını
taĢımasından dolayı, bilimsel olarak, kendisini tanımlamaktadır. BaĢka bir
ifâdeyle, her bir kiĢi, bilimsel açıdan, Evren‟de kendi düĢüncesinin bir
fonksiyonu olur794.

Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf
ÇalıĢmanın Ve Tembelliğin Kültürümüzdeki Yeri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
794
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Allâhü Teâlâ, rızâsına uygun olan ve olmayan davranıĢ ve niyetlere
karĢı, olumlu ve olumsuz müeyyideler uygulayacağını, önceden gönderdiği
peygamberleriyle bildirmiĢtir:
ĠĢte:
“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-Ġsraf Sûresi, âyet 15”
âyeti, o‟nun adâletle davrandığının bir belgesidir.
Demek oluyor ki, Allâhü Teâlâ kullarının, peygamberleri ile
gönderilmiĢ olan esaslar çerçevesinde (dâhilinde), düĢünüp davranmalarını
istemektedir. Bu nedenle, olumlu düĢünüĢ ve davranıĢların karĢılığını Cennet
olarak, olumsuz düĢünüĢ ve davranıĢların karĢılığını ise, Cehennem olarak
bildirmiĢtir. Allâhü Teâlâ‟nın, insanlar için, bu Ģekilde bir hayat tarzı murat
etmesinde, mantığa uymayan bir Ģey var mı? Elbette yok!
Peki! Her Ģeyin yaratıcısının, her bir husustaki, murâdına uymak
kadar, daha mâkul ve akla uygun, baĢka bir seçenek olmaması da, mantıklı
değil mi, Ģimdi?
Ġnsanların hayatlarında, her türlü niyet, iĢ ve faaliyetlerde, istenmese
bile, baĢta bilgisizlik ya da câhillik gibi sebepler nedeniyle, çeĢitli hatâlardan
kurtulmaları, mümkün olmamaktadır. Bu hatâları mümkün olduğu kadar
azaltmak için, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına uygun olan ve olmayan davranıĢ ve
niyetlerin, olumlu ve olumsuz müeyyidelerin, peygamberler tarafından
bildirildiği Ģekilde, önceden bilinmesi, kısacası, ilim sâhibi olmak
gerekmektedir. Bununla berâber, kaçınılamayan ve iĢlenmiĢ olan, hatâlara
iliĢkin günahlardan kurtulmak için Allâhü Teâlâ, son çâre olarak, kurtulma
yolunu da, ayrıca, göndererek göstermiĢtir.

http://mtemiz.com/bilim/ÇALIġMANIN%20VE%20TEMBELLĠĞĠN%20KÜLTÜRÜMÜZDEKĠ%20YERĠ.pdf/bil
im/BAKIġ%20AÇISI,%20ÎMAN%20VE%20DALGALAR.pdf
Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
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Nedir o yol?
Günahlardan kurtulmanın yolu, hiç olmazsa son çâre olarak,
PiĢmanlık Ve Tövbe Ġstiğfar‟dır. Güncel tâbiriyle, bu kurtuluĢ yolu, bir özür
dilemedir. Ancak yapılan hatâlarda Ġnsan Hakları konusu varsa, elbette ki,
tövbe istiğfar yolundan önce, hak sâhipleriyle, helalleĢmek gerekmektedir. Bu
Ģartlar altında, hatâlarından dolayı, piĢmanlık Ve Tövbe Ġstiğfar‟ edeni,
Allâhü Teâlâ, af edeceğini bizzat, âyet denilen, sözleriyle bildirmiĢtir.
“Ġnkâr edenler için Ģiddetli bir azap vardır. Îman edip sâlih amel
iĢleyenler için de, bir bağıĢlanma ve büyük bir mükâfat vardır-Fatır Sûresi,
âyet 7”.
“Ancak tevbe ve îman edip iyi davranıĢlarda bulunanlar baĢka; Allah
onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağıĢlayıcıdır, engin merhâmet sâhibidir-Furkan Sûresi, âyet 70”.
âyetleri, hatâlarından dolayı, samîmi olarak af dileyip bağıĢlanmak
isteyenleri, affedeceğini, hattâ hatâları bile, sevâba dönüĢtürebileceğini
bildirmektedir.
Görüyorsunuz ya, hatâ baĢka, hatâda ısrar etmek, yâni bilinçli olarak
hatâ yapmaya devam etmek baĢkadır.
Vatan Ve Milletin aleyhinde bilinçli olarak hatâda ısrar edenlerin
yaptıklarına, artık, hatâ denmez. Bunun baĢka bir adı vardır.
Hâinlik
Temel îtikâdî esaslar dıĢında, Ġslâm Dini gibi kutsallar ile Vatan Ve
Millet konusunda, bilinçli olarak yapılan, hatâlara hâinlik denir. Varsa hak
sâhipleriyle helalleĢtikten sonra, piĢman olup Tövbe Ve Ġstiğfar edenler için
dahî, Allâhü Teâlâ, kendisine âit (kendi yetkisinde olan) af kapısını
kapatmamıĢtır. Bunun, elbette, hatâ konusuna göre, daha ciddî olduğu açıktır.
Karar ve yetki, ancak Allâhü Teâlâ‟ya âittir.
Yeter ki sen, Ġslâmî Îtikat‟ta sağlam ol, karınca kararınca, kulluğa
devam et ve O‟na her zaman saygılı ol, O‟ndan hiç ümit kesme!
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Eserler Ve Gerçek ya da GeçekdıĢı Fikirler

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

Yalan Ve Tezatlar

Hele, bilimsel tezatlara bak, sen!
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Sanki her biri ayrı birer parti baĢkanı… Bunlar, güyâ Türkiye‟yi idâre
edecekler, öyle mi?
Beni asıl düĢündüren de burası zâten!
Ne olur, ne olmaz… Allah (CC) günahlarımızdan dolayı rahmetini keser de,
bize haddimizi bildirmek için, bu zihniyeti, öyle ya da böyle, “bir baĢa
getirirse yok mu, o zaman vay Türkiyemiz‟in hâline” diyeceğim geliyor taa
Ģimdiden!
“Vala ben, onu bunu bilmem!
Benim ölçüm, en garantili durum olarak, belli… O da gerçek ölçülerden
ayrılmamak!
ĠĢin enteresan tarafı Ģu ki, herkes tek tek, gerçek ölçülere uyduğunu söylüyor.
Ama bırakınız ölçüyü, bakıyorsunuz adam, daha henüz gerçeğin ne
olduğundan habersiz!
Meselâ böyleleri, her nefsî düĢüncesini ya da zevkini veyâhut da yalanbazlı
her algıyı gerçek diye pazarlamaya kalkmıyorlar mı?
Bu tür câhillerle ve / veyâ câhilliklerle karĢılaĢtığında, ârif Anadolu
Halkımız‟ın durumu, “De buyur, cenâze namazına!” diyerek karĢıladığını
bilirsiniz.
ġimdi hemen soruyorsunuz, değil mi “en garantili ölçü neymiĢ?” diye…
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda bir bilim
adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak çok çeĢitli olaylarla karĢılaĢmıĢ
bulunuyorum795.
Bu sebeple, yıllarca yapmıĢ bulunduğum ilmî ve bilimsel araĢtırmalar
sonunda Ģu sonuca varmıĢ bulunuyorum ki:

795
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Ġki cihanda mutluluğu yakalayabilmek için uyulacak en garantili referans,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmetimize iliĢkin ölçülerdir. VarmıĢ olduğum bu
sonucu da, her yeri, geldiğinde Ģu cümle ile mühürlemekteyim:
“Bana hemen, „dünyâya geldiğinizden dolayı en çok neye seviniyorsunuz?
Ģeklinde bir soru sorsanız, derim ki”, diyorum:
“Dünyâya geldiğim de en çok, akıl almaz muazzam mûcizeleriyle, Kur‟an’ı
tanıdığıma sevinmiĢ bulunuyorum.”
ġimdi herkese faydalı olabilecek tavsiyem Ģu olabilir:
Gerçekleri içeren hak kavramının, içinde bulunduğu, yegâne Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmeti, daha açıkçası değer yargılarımızı temel referans alıp
olayları inceleyecek, bence ondan sonra, Vatan ve Millet menfaatine
gördüklerinizi destekleyeceksiniz!
O zaman atalarınıza da lâyık, Ģahsiyetli, kararlı birer insan olursunuz, o
kadar...
Yoksa, öyle her olayda tavır değiĢtirmek... Ne o, öyle? Bununla baĢa mı
çıkılır?
Sonuçta iĢte görüldüğü gibi, Ģahsiyetiniz de, kararlılığınız ve güvenirliliğiniz
de bozulur, cıva gibi kaypaklaĢır / kaypaklaĢırsınız!
Bilimsel olarak sergilenen tezatlar-çeliĢkiler derken bir gün gelir, yine cıva
gibi açığa çıkarsınız, vesselâm. “YanlıĢ mı söylüyorum?

Asıl Mesele Gerçek Müslüman Olup Olmamak Değil mi?

Hepsini o mu birleĢtirdi? Hayır, olamaz! Aynı fikirde değilim!
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Ġlmî ve bilimsel incelemelerime bakılırsa bana göre, birleĢtirmeler, Ģunlarbunlar yâni bütün bu baĢarılar, Tayyip ERDOĞAN‟ın Ġslâmî Îtikat Ve
Kültürel istikâmeti‟nin düzgünlüğünden dolayı, Allâhü Teâlâ’nın birer
lütfunun sonucudur. Bu lütuflarından dolayı, Ģükretmek gerekiyor ki, her bir
mü‟min olarak, nankörlük tehlikesi ile karĢılaĢmayalım!
1967 Samsun Ondokuzmayıs Lisesi, Lise birincisiydim… O zamanlar çok
popülerdim, aynı zamanda hem Lise ve hem de Üniversite‟de de TÜBĠTAK
bursiyeriydim. Ama Ġslâm‟ın ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Sizin
anlayacağınız câhildim.
Ne zamanki üniversitedeyken bahçesinde bulunan dekanlık mescitine
girerken görülmem üzerine gerici damgasını, ardından da Atatürkçü
geçinenlerin dayağını yedim, zulümlere uğradım, bunalımlar geçirdim796…
Ardından câmi yolunu öğrenip uzun yıllar süren bunalımlardan kurtuldum,
asistanlık falan-filan derken bilim adamı oldum ama Ġslâmî Ve Kültürel
bilgisizliğim devam ediyordu.
Baktım ki, bu böyle olmayacak! Bu sefer de bilime ek olarak baĢladım Ġslâm
Ve Kültürümü öğrenmeye… Sonunda ne gördüm, biliyor musunuz?
Evreni, bilimi, ilimi, inançlısını, inançsızını, ikiyüzlüsünü, münâfığını,
kâfirini, hâinini, mü'minini, samîmisini, samîmiyetsizini, vatanını sevenini,
seviyor görünenini… Vel hâsıl her Ģeyi gerçeğiyle birlikte hepsinin ne
olduğunu anladım, anlıyorum artık797, Hamdolsun!
Önceleri kapalı olan ne varsa, her Ģeyin gerçeğini Ģimdi, bir bir öğrenmiĢ
bulunuyorum. Ama ne çâre ki, Ģimdi de yaĢlılık bindi kafama… ġimdi o da
ayrı bir dert oldu!

Atatürkçü Ha! TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm Diyene
Ġnanamıyorum!
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf
797
Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
796
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Ġlk olarak aklıma Orta Öğretim ve Lise‟deki arkadaĢlarım geldi… Ġslâm‟da
öğrenilen güzelliklerin paylaĢılmasının Ġslâm‟da sevap olduğu öğrendim
ya…
Hemen arkadaĢlarımla irtibatlaĢıp gayret göstermek istedim… Meğer ben ne
safmıĢım! Hemen hepsi, “Mustafa değiĢmiĢ, sizin anlayacağınız Müslüman
olmuĢ” kapalı gerekçesiyle bana cephe almasınlar mı? Çoğu irtibatı bile
kestiler, o yüzden…
Bu olanlara kendi adıma pek üzülmedim ama Peygamberimiz (SAV)‟in
“Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız” dediği gibi,
gerçeklere bir parça vâkıf olduğum için, onlar adına üzüntü ve endiĢem hâlâ
geçmek bilmiyor!
“Küfür bir Millettir” hadîsinin gerçekliğini bugün artık apaçık görüyoruz,
değil mi?
Elbette ki inançsızlar Mü'minlere karĢı bir cephe oluĢturmuĢtur. Bu hadîsin
bilimselliği bugün de böylece, ispat edilmiĢ durumdadır.
ĠĢte o kadar basit anlaĢılması... Yalnız biz mü‟minler bu geliĢmeleri,
Allah‟tan (CC) bilirsek makbuldür.
GeliĢmeleri kiĢilere bağlarsak, “Allah dilemeyince kiĢi dileyemez”, âyeti
gereğince, hatâya düĢeriz: Çünkü bunun sonucu, bir baĢka âyette, “Allah‟ın
siyâseti” olarak geçiyor. Her Ģeyi Allah‟tan (CC) bilmeli, kiĢileri ise bir
vâsıta ve sebep olarak düĢünmelidir.
Buna göre Allah (CC), her Ģeyi sebeplere bağlı kıldığı için, Ġslâmî Îtikâdı Ve
Kültürel Ġstikâmeti düzgün olan CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ı
görünürde bir sebep kılmıĢtır.
Kendi Ġslâmî Ve Kültürel değerlerimizden haberi olmayanlar, ABD gibi,
emperyalist devletleri gözlerinde çok büyüttükleri için, bu inançsızlıkları
Millet Ve Memleketimiz aleyhine bir güçsüzlük olarak yansımaktadır.
Hâlbuki Ehl-Sünnet Yoluna iliĢkin geçerli değer yargılarımızın
referanslığında Ģöyle bir akıl yürütülmüĢ olsa, bu korkaklığın, Millet ve
Memleketimiz‟in aleyhine, tüm emperyalistlere hizmetten baĢka bir Ģey
olmadığını göreceklerdir.
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14 asır önce söylenmiĢ “Küfür bir Millettir” hadîsinin gerçekliğini bugün
artık apaçık görüyoruz. Görselde dile getirilen Millet Ve Memleketimiz
aleyhindeki bu birlikteliğin tek sebebinin, Ġslâm DüĢmanlığı ya da iĢin daha
da temeline inmek gerekirse, câhillik ve gerçekçilik düĢmanlığı olduğu
görülür.
Ama gerçekler ne zaman görülür?
Bu elbette ki, Ġslâm‟ın Allah (CC) tarafından, bütün esaslarının, emir ve
yasaklarının gerçekler üzerine tasarlanmıĢ olduğunu, bir bilim disipliniyle,
yıllarca emek sarfederek, benim gibi öğrenip hazmettikten sonra görülür /
görülebilir.
Asıl mesele gerçek Müslüman ya da baĢka bir ifâdeyle îmanlı bir Müslüman
yâni mü‟min olup olmamak değil mi?

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Allah‟ın (Cc) Siyâseti‟ne Açık Bir Örnek
Öz‟ler:
24.10.2014 Cumartesi günü, Hicret‟in
1436. yılına girilmiĢtir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
Mekke‟den Medine‟ye hicretini esas alan bugün, Ġslâm târihinde bir dönüm noktasıdır.
Bu mübârek gün, Hz. Ömer (RA)
zamânında takvim baĢlangıcı kabul edilmiĢ ve
1 Muharrem hicri yılbaĢı olmuĢtur. Bu târihin doğuĢuna neden
olan ve Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini
esas alan bu olay, aynı zamanda bir bakımdan da Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟ne en güzel
ve açık bir örnek teĢkil etmektedir.
Prof. dr. Mustafa TEMĠZ
“Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları
veyâ öldürmeleri yâhut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana
tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken, Allah da (onlara) tuzak
kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.”
Enfal Sûresi, âyet 30
“Ey Muhammed!
Hikmetli Kur‟ân‟a andolsun ki,
sen risâlet görevi dosdoğru bir yol üzerindesin.
Babaları korkutulmamıĢ ve kendileri de gâfil olan bir
kavmi, çok güçlü ve çok merhâmetli olan Allah‟ın indirdiği (Kur‟ân)ile korkutasın.
Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuĢtur. Onlar îmana gelmezler.”
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“Çünkü biz
onların boyunlarına
kelepçeler geçirmiĢiz. O
kelepçeler çenelerine dayanmıĢtır
da burunları yukarı, gözleri aĢağı somurtmaktadırlar.
Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmiĢiz, kendilerini
sarmıĢızdır. Baksalar da görmezler.”
Yâsin Sûresi, âyet 1-9

GiriĢ
Bir olayın meydana gelmesinde 3 ana taraf ya da durum vardırΩ:
Birinci taraf ya da durum, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesidir798. Allah‟ın (CC)
dilemediği hiç olay gerçekleĢmez.
Ġkinci taraf, Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı ve Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti doğrultusunda799 yâni Ġslâmî Ve Kültürel doğrultuda
olaya karıĢan ve müdâhale eden taraf veyâ kiĢiler ya da adı geçen
doğrultudaki durumdur.
Eğer varsa üçüncü taraf, olaya Allâhü Teâlâ‟nın rızâsına ve
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in Sünneti‟ne uygun olmayan taraf veyâ



NOT: Bâzı makâleler, verilen Ġnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek değiĢikliler
nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. Ġstenilen makâlenin adı, eksiksiz olarak Google‟a ya da arama motoruna
yazılırsa (kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaĢılabilir. Hattâ, makâlelerimde varsa, bir KONU‟yu merak
edenler için, Google‟a ya da arama motoruna tırnak içinde, örneğin, “prof. dr. mustafa temiz”+KONU [eski
makâleler için “doç. dr. mustafa temiz”+KONU ya da “yrd. doç. dr. mustafa temiz”+KONU] yazarak istenilen
KONU hakkında kolayca bilgiye ulaĢmak mümkündür.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında
ulaĢılabilir.
798
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(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014.

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

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
799
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
04.01.2014.
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kiĢilerdir. Olaya iliĢkin olumsuz taraf veyâ kiĢiler yoksa, olaylara âit olumsuz
durum tabiatıyla her zaman mevcuttur.
Olayın sonucunun Allâhü Teâlâ‟nın rızâsı ve Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in Sünneti doğrultusunda ya da olumsuz doğrultuda
gerçekleĢmesi, ancak Allâhü Teâlâ‟nın dilemesi ile olur.
Allâhü Teâlâ‟nın dilemesine güncel hayatta „Allah‟ın (CC) Siyâseti‟
adını vermek mümkündür. Hani bir olayın cereyan etmesi esnâsında, „Allâhü
Teâlâ‟nın da bir Siyâseti var.‟ derler ya…
Burada iĢte, 24.10.2014 târihiyle gireceğimiz, Muharrem Ayı
dolayısıyla Peygamberimiz (SAV)‟in Hicret Olayı‟nı, “Allâhü Teâlâ‟nın
Siyâseti‟ne bir örnek olarak vermek istiyorum.
Hz Muhammed (SAV)‟in Hicreti Ve Allah‟ın (CC) Siyâseti
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Medine‟ye hicret etmesini uygun
görmeyen Mekkeli müĢrikler, Hz. Muhammedi (SAV) Efendimiz öldürmek
için, kesin olarak karar almıĢlardır.
MüĢrikler kısa süre içinde, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
dedelerinden Kusay bin Kaab‟ın konağı olan Daru‟n-Nedve‟de toplandılar.
Birçok tartıĢmadan sonra gizlice aldıkları kararı Cebrail (AS)
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e Ģöyle haber vermiĢtir:
MüĢriklerin hilelerine karĢı Allâhü Teâlâ, Enfal Sûresi‟nin 30.
âyetinde kendi Siyâseti‟nin ipuçlarını:
“Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veyâ öldürmeleri yâhut
seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana)
tuzak kurarlarken, Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak
kuranların en iyisidir.”
Ģeklinde Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e haber veriyordu.


AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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Devam edelim:
MüĢrikler, Ebû Cehl‟in fikrine göre, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟i, Mekke‟nin gözü dönmüĢ gençlerinin içinden seçtikleri, kiĢilere
öldürteceklerdi. Bu sâyede her kabîleden dâvet ettikleri bu gençler aracılığı
ile hem Peygamberimiz (SAV)‟den, hem de fidyeden kurtulmuĢ olacaklardı.
Katliamı gerçekleĢtirecek gençler ve tasarladıkları cinâyetin günü ve saati
belirlenmiĢti.
Zamânı geldiğinde katil gençler silahlandırıldı ve kararlaĢtırılan gün
ve saatte, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in evi kuĢatıldı. O‟nu gecenin
yarısında, uykunun en derin anında öldüreceklerdi.
Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti de tabiatıyla bu arada sürüyordu:
Cebrâil (AS), bir kez daha gelerek, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟e, „„Ey Allah‟ın Resulü, bu gece yatağında yatma!‟‟ emrini
verdikten sonra O‟na alınması gereken tedbirleri de anlatmıĢtı.
Öyle ki Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, her zaman yatıp dinlendiği
yatağa, Hz. Ali (RA)‟ı yatıracak, yeĢil cübbesini de Hz. Ali (RA)‟ın üzerine
örtecek, daha sonra Yâsin Sûresi‟nin ilk 9 âyetini okuyarak, avucuna aldığı
bir parça toprağı, kendisini öldürmek için bekleyen müĢriklerin üzerine
doğru savurarak Hâne-i Saadet‟ten ayrılacaktı. Bütün bu tedbirler Cebrâil
(AS) tarafından O‟na anlatılmıĢtı.
Böylece müĢriklerin almıĢ oldukları cinâyet plânlarının detaylarını
ayrıntıları ile birlikte bilen Peygamberimiz (SAV) Efendimiz Hz. Ali (RA)‟a,
yukarıda anlatılanları aktararak, yatağında yatma talimâtını verdi ve „„Sana
onlardan herhangi bir zarar eriĢmeyecektir.‟‟ Buyurarak, korkmamasını
söyledi.
Sonra Hz. Ali (RA)‟a, kendisine çoğu müĢriklerin muhafaza edilmek
üzere emânet ettikleri, yükte hafif, ancak parada ağır eĢyâlarını teker-teker
göstererek, bu emânetleri en kısa süre içinde sâhiplerine teslim etmesini ve
onun da Medine‟ye hicret etmesi emrini verdi.
Hz. Ali (RA), bu talimata aynen uymuĢtur. Onun bu teslîmiyetini
Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi‟nin 207. âyetinde Ģöyle övmüĢtür:
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“Ġnsanlar arasında, Allah‟ın rızâsını kazanmak için canını verenler
vardır. Allah kullarına karĢı Ģefkatlidir.”
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, kendine özel olan ibâdetlerini
yaptıktan sonra bunlara ek olarak, Ġsrâ Sûresi‟nin 80. âyetini okudu:
“Ve Ģöyle niyaz et: Rab‟bim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi
sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından,
hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”
Bunun ardından Yâsin-i ġerif‟ten okuması istenilen âyetleri yüksek
sesle okumaya baĢladı.
Âyetlerde Ģöyle deniyordu:
“Ey Muhammed! Hikmetli Kur‟ân‟a andolsun ki, sen risâlet görevi
dosdoğru bir yol üzerindesin. Babaları korkutulmamıĢ ve kendileri de gâfil
olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhâmetli olan Allah‟ın indirdiği (Kur‟ân)
ile korkutasın. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuĢtur.
Onlar îmana gelmezler.”
“Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmiĢiz. O kelepçeler
çenelerine dayanmıĢtır da burunları yukarı, gözleri aĢağı somurtmaktadırlar.
Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set çekmiĢiz, kendilerini
sarmıĢızdır. Baksalar da görmezler.”
Hz. Ali (RA)‟ın verilen talimat üzerine Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in mübârek yatağına yatmasından ve yeĢil cübbeyi üzerine
çekmesinden sonra Peygamberimiz (SAV), avucuna aldığı toprağı
müĢriklerin üzerine, „„Ya Rab! Âyetine vücût ver‟‟ diyerek serpip Hâne-i
Saadet‟inden ayrıldı. Hiç kimse O‟nu göremedi.
KararlaĢtırılmıĢ saat gelince müĢrikler, hızla Hâne-i Saadet‟in
kapısına yüklenerek içeri daldılar. Hz. Ali‟nin üzerindeki yeĢil cübbeyi
çekerek yatağında uyuyan Hz. Ali (RA)‟ı uyandırdılar. Bu duruma ĢaĢıran
müĢrikler, Hz. Ali (RA)‟ı hırpalayarak, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i
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sormaya baĢladılar. Hz. Ali (RA) sâkin sâkin, „„Allah‟ın emri ne ise onu
yapmaya gitmiĢtir.‟‟ diyerek iĢi savuĢturmuĢtur800.
ĠĢte bu olay Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟nin bir sonucuydu. Târih, Hicrî
1 Muharremi gösteriyordu.
Muharrem Ayı‟nın Önemi
24.10.2014 târihinde Muharrem ayına girmiĢtik. 10 peygambere 10
ikramın verildiği AĢûre gibi, önemli bir günü barındırdığı için, bu ayın diğer
aylar arasında farklı bir yeri vardır.
Bu günde, 10 peygamberine 10 farklı ikramda bulunan Allâhü Teâlâ,
bizlere de af ve mağfiret için imkânlar sunmaktadır.
Asr-ı Saadet döneminde sahâbeden biri Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in yanına gelir ve “Ramazan‟dan sonra ne zaman oruç tutmamı
tavsiye edersiniz?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah‟ın ayıdır. Bu ayın 10.
gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önceki bir senenin
günahlarına kefâret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.” cevâbını verir801.
Sonuç
24.10.2014 Cumartesi günü, mübârek Muharrem Ayı‟na girmiĢtik.
24.10.2014 târihlini taĢıyan o Cumartesi günü, Hicretin 1436. yılına
girilmiĢtir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye
hicretini esas alan bugün, Ġslâm târihinde bir dönüm noktasıdır. Bu mübârek
gün, Hz. Ömer (RA) zamânında takvim baĢlangıcı kabul edilmiĢ ve 1
Muharrem hicri yılbaĢı olmuĢtur.

800
Hz Muhammedin Hayâtı, Hz Muhammedin Hicreti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.hzmuhammedinhayati.gen.tr/hz-muhammedin-hicreti.html, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014
801
Eğitim Platformu, Muharrem Ayı Ne Demektir Anlamı ve Önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.derszamani.net/muharrem-ayi-ne-demektir-anlami-ve-onemi.html, En Son EriĢim Târihi:
15.10.2014.
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Bu târihin doğuĢuna neden olan ve Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in Mekke‟den Medine‟ye hicretini esas alan bu olay, aynı
zamanda bir bakımdan da, Allâhü Teâlâ‟nın Siyâseti‟ne en güzel ve açık bir
örnek teĢkil etmektedir802.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Bilimsel Bir Metotla

Allah‟ın (Cc) Siyâseti Ve Dünyâ‟nın Özeti
Öz‟ler:
Ateist ya da
deist veyâ zındıklar ya da
lâikler, Allâhü Teâlâ‟yı bilmedikleri /
bilemedikleri için, tabiatıyla, O‟nun gücünün
ve murâdının da ne olduğu konusunda bir bilgiye de
sâhip olamadıklarından, „Temsilde hatâ yoktur‟ kuralı gereğince,
burada bilimsel bir temsile gerek duyulmuĢtur. Ayrıca bu temsil metodu, hayatta
olup biten olayların cereyan tarzı ile bu bilimsel metodun karĢılaĢtırılmasından
ateist ya da
lâikler, olabilir ki,
„Allah‟ın (CC) her an her
yerde hazır ve nâzır ve hattâ kendisine
Ģah damarından daha yakın olduğu‟ gerçeğini
biraz daha kolay kavrayabilme imkânına sâhip olabilirler.
Belki bu, onların Ģu anlayıĢsızlıkları için de bir Ģifâ olabilir: Batılıların
gerçekdıĢıklar üzerine kurulmuĢ olan
ahlâksız hayat parıltılarına
aldanarak, 2070 yılında en yaygın
din olacak olan Ġslâm Dini‟ne sâhip olan Türkiye‟yi
Evren‟de daha hızlı uçuracağız diyerek, belki, onu 1000 yıllık Ġslâm
Dini‟nden ayırma gayretlerinin de yalnızca sonuçsuz kalacak zorlu bir mecerâdan
baĢka bir Ģey olmadığına da kanaat getirebilirlirler… Benden açıkça anlatıp söylemesi803…
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Muharrem ayının 1. ve 10. günlerinde okunacak en önemli duâlardan birini, “Mehmet Zâhit Kotku
Hazretlerinden Muharrem Ayı Duâsı” adı altında
http://gayalo.net/dosyalar/Mehmet%20Z%C3%A2hit%20Koktu%20Hazretlerinden%20Muharrem%20Ay%C4%
B1%20Du%C3%A2s%C4%B1.pdf Elektronik adresinde ya da bir arama motoruna “prof. dr. mustafa temiz”+
Mehmet Zâhit Kotku Hazretlerinden Muharrem Ayı Duâsı yazıp google‟da aramayla bulabilirsiniz.
803
Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf
YADA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 17.11.2013.
802
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“Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır.
Ancak, îman edenler, sâlih amel iĢleyenler ve birbirlerine
Hak‟kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!”
Asr Sûresi

“Ġsrâil oğullarını peygamberler siyâsa
ediyorlardı (yönetiyorlardı). Bir nebî öldüğünde onu bir baĢka nebî
tâkip ediyordu. Ben‟den sonra nebî yoktur. Birçok halîfeler olacaktır.”
Hadis (Buharî, Enbiya, 50; Müslim, Ġmarat, 1842)
“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 44
“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zâlimlerin ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 45
“Allah‟ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fâsıkların ta kendileridir.”
Mâide Sûresi, âyet 47
“Allah, size, emânetleri mutlaka ehline
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle
hükmetmenizi emrediyor.”
Nisâ Sûresi, âyet 58
“Hayır! Rab‟bine andolsun ki, iĢ bildikleri gibi değil,
onlar aralarında çıkan çekiĢmeli iĢlerde seni hakem yapıp sonra da
senin verdiğin hükme karĢı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle
boyun eğmedikçe îman etmiĢ olamazlar.”
Nisâ Sûresi, âyet 65
“Onlar hâlâ câhiliye devrinin
hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir
toplum için, kimin hükmü Allah‟ınkinden daha güzeldir?”
Mâide Sûresi, âyet 50
“Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran,
doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde gider
bir topluluk bulunsun! ĠĢte arzûlarına erecek olanlar, onlardır.”
Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 104
“Siz insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz.
Ġyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalıĢır ve Allah'a inanırsınız.
Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Ġçlerinden îman
edenler de var ama pek çoğu yoldan çıkmıĢlardır Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 110.”
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“Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini Yeryüzü‟nde iktidar
mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenâlığı
yasak ederler. Bütün iĢlerin sonu sırf Allah'a âittir.”
Hac Sûresi, âyet 41
“Erkek ve kadın bütün mü‟minler birbirlerinin dostları ve
velîleridirler. Ġyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı
verirler, Allah'a ve Resûlüne îtaat ederler. ĠĢte bunları Allah, rahmetiyle yarlığayacaktır.
Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.”
Tevbe Sûresi, âyet 71
“Nefsimi elinde bulunduran (Allah)‟a yemin ederim ki, siz ya
iyiliği emreder, münkerden nehy edersiniz ya da Allah, katından hemen size bir azap
gönderir, sonra da siz duâ edersiniz de duânız hiç kabul edilmez.”
Hadis
“ġüphesiz ki Allah hiçbir zaman bir kısım
(özel) insanların iĢledikleri kötülükler yüzünden
bütün insanlara azap etmez. Ne zaman ki aralarında kötülüklerin
yapıldığını görürler de güçleri yettiği hâlde
o kötülüklere karĢı çıkmazlar
ya da ortadan kaldırmazlarsa, iĢte o zaman,
Allah‟ın azâbı hem günahları iĢleyenleri, hem de bu
günahlara karĢı çıkmayanları, bütün insanları kapsar.”
Hadis
“Hiçbiriniz
kendisini tahkir etmesin
(küçük düĢürmesin)”. „Yanındakiler; Ey
Allah‟ın Rasûlü, bizden birisi kendisini nasıl tahkir eder?‟
diye sordular. O da Ģöyle buyurdu: „Bir kimse öyle bir Ģey görür ki, onunla
ilgili bir Ģey söylemesi Allah‟ın onun üzerinde hakkıdır. Fakat o bu hususta konuĢmaz (yâni
insanlardan çekinip konuĢmamakla kendisini tahkir etmiĢ, alçaltmıĢ olur).
Allâhü Teâlâ da
Kıyâmet günü ona, Ģu Ģu
meselede niye üzerine düĢen sözü
söylemedin, söylemene engel olan neydi? diye
hesâba çeker. Adam; konuĢmamı insanlardan korkmam
engelledi, der. Allâhü Teâlâ da; Sen (insanlardan değil) önce
benden korkmalıydın, der‟.
Hadis
“Cihadın en üstünü, zâlim sultan (otorite) karĢısında hak sözü söylemektir.”
Hadis
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“Kimin asıl önem
verdiği husus, Allah‟tan baĢkası olmuĢsa o, Allah‟tan
değildir. Kim de Müslümanlara önem vermezse onlardan değildir.
Hadis

GiriĢ804
Müslüman ülkelerde iyi ile kötününün her an gündemde olduğu
yaĢam kavgasına, mânevî açıdan, Hak-Bâtıl Mücâdelesi dendiğini her
Müslüman bilir805. Yine bilinmektedir ki „hak‟ kelimesinin en çok bilinen
Türkçe karĢılığı, „geçek, doğru‟; „bâtıl‟ kelimesinin karĢılığı ise, „gerçekdıĢı‟
yâni hatâlı, yanlıĢ‟ sözleridir806.
Bir fikir, Ģey, ya da bir olaya âit yalnız bir adet gerçek (doğru, hak)
varken, bunların her biri için, çok sayıda gerçekdıĢılık (yanlıĢ) vardır.
Örneğin, Kur‟an bir gerçekler yumağıdır. Bu ndenle Kur‟an‟a uymayan her
Ģey yanlıĢtır.
Matematiğin Ne Suçu Var?
ĠĢte bugün huzûrun kalmadığını, yanlıĢlar üzerine kurulan bir
dünyânın her taraftan ça-tırdamaya baĢladığını, buna rağmen Kur‟an
gerçeğinin duyulmaması için bütün Batılı ülkeler-de her türlü gayretin
insafsızca sarfedildiğini hepimiz artık görmeye baĢlamıĢ bulunuyoruz.
Hak kelimesi, „Hak‟ Ģeklinde büyük harfle baĢlatılırsa, Ġslâmî
alanlarda daha çok Allâ-hü Teâlâ anlaĢılır. Nitekim Allah‟a (CC) bâzen Hak
Teâlâ dendiğini de hatırlayınız. Netice olarak Hak-Bâtıl Mücâdelesi‟nin, bir
Doğru-YanlıĢ Mücâdelesi demek olduğu anlaĢılmıĢ olmaktadır.

804
Temiz, M., Câhillik, Yalan Ve Yalancılık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/CÂHĠLLĠK,%20YALAN%20VE%20YALANCILIK.docx, YA DA
En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
805
Temiz, M., Face Book Notlarından, Ġdeoloji, Hak Ya Da Gerçek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%
20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf YA DA
http://mtemiz.com//bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ge
r%C3%A7ek.pdf, En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
806
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.06.2013.
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Ġslâm‟ın görüĢüne göre, bir Müslüman hayatta hep Doğru-YanlıĢ
ikilemi içinde yaĢar ve doğruları araĢtırıp bulma mücâdelesinin Cennet‟te,
yanlıĢları yaĢamanın karĢılığının Cehennem‟de sonuçlanacağı inancı içinde
bulunur. Ġslâm‟a iliĢkin tüm doğru inaçlar, îman zirvesi ile taçlanmaktadır.
Ġslâm, Ġlâhî Hayat Nizâm‟ı olduğu için, kendi yapısı içinde hiçbir
noksanlığı, eksikliği, îtibarsızlaĢtırmayı ve aĢağılanmayı kabul etmez. Allah
(CC) tarafından gönderilen bir din olduğu için, inanan bir Müslüman
Mü‟min, Ġslâm‟ın tam ve noksansız olduğuna inanmak zorundadır; hayatta
görülebilecek aksaklıklar oluyorsa, hatâyı Ġslâm‟da değil, Ġslâm‟ı
uygulayanda arar. Bu mantıklıdır da… Çünkü bir öğrencinin Matematik
dersinden zayıf alması, ya kendisinin ya da hocasının bir eksikliğindendir.
ġuçu Matematiğe yüklemek sizce de hiç mantıklı olur mu?

Kültürümüz‟ün Ġnönü tarafından redd-i miras belgesi
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Ġslâm‟ın etkisinin ne maksatla zayıflatılması807 gerektiğini insan
sormadan808 edemiyor?
Bu nedenle, îmanlı bir Müslüman, Ġslâm Nizâm‟ı içinde, bu nizâmın
temel îtikâdî öğeleri içinde yalnızca birine bile inanmasa, derhal îman
dâiresinin dıĢına çıkar. Örneğin îmanlı bir Müslüman, Ġslâm‟ın haram
saydıklardan birini helâl kabul etse ya da helâl saydıklarından birini haram
saysa o insanın, nasuh tövbesi ile tekrar Ġslâm îmanına dönüĢ yapmamıĢsa,
îmansız olarak ölmesinden korkulur.

Ġslâm düĢmablığı belgelerinden biri…
“Allah‟ı (CC) tahtından indirmek”, “Allah‟a (CC) bir hakâret sayılmaz mı, acâba?

807
Anonim, Bizim Ġktidarımızda Dini NeĢriyat Olmayacak!”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizim-iktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/, En Son
EriĢim Târihi: 03.01.2013.
808
Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belam lar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
03.01.2013.
("Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden 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 i-çin dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz." (T.C. Dâhiliye
Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. l942) (KAYNAK. EĢref EDĠP-KARA KĠTAP.)
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Onun için Ġslâm, tüm ilkelerine samîmi olarak teslîmiyet ister /
istemektedir. Ġslâm Nizâm‟ının bir değerine, meselâ Ġslâm‟ın bir belirtisi
olan, tespih ya da namazda baĢa giyilen fes gibi, Ġslâm‟la ilgili bir Ģeyine,
Ġslâm kastedilerek yapılan hakâret de aynı sonuca götürür / götürebilir.
Birisinin yaptığı böyle bir hakârete, zevklenerek gülen bir baĢkası da aynı
durumu paylaĢmıĢ demektir.
Ġslâm ile iliĢkisi, yalnızca nüfus cüzdanının „Dini Bölümü‟nde yazılı
olan Ġslâm yazısından ibâret olan bir kısım kiĢilerin, Ġslâm‟ın temel
kânunları olan Allah Kelâmı Kur‟an‟a „çöl kânunu‟ ve Peygamberimiz Hz
Muhammed (SAV)‟e „çöl bedevisi‟ diyerek aĢağılayanları ya da Kur‟an‟ın
ahlâkî âyetlerini beğenip, diğer âyetleri çağdıĢı bulanları geçmiĢte çok
gördük…
BoĢluktaki Balona Etki Eden Üç Kuvvet Misâli
Türkiye‟yi yönetmek de, Hak-Bâtıl mücâdelesi ya da Doğru-YanlıĢ
mücâdelesi içinde yer alır. Yönetim konusunda genel olarak, görünürde
iktidar ve muhalefet vardır. Hak-Bâtıl mücâdelesini ve bu mücâdelede
Allah‟ın (CC) Siyâseti‟nin etkisini daha kolay anlayabilmek için, Türkiye‟nin
yönlendirilmesine iktidârın etkisini B vektör Kuvveti ile temsil edelim.
Bilindiği gibi bir vektör öyle bir kuvveti temsil eder ki, bu kuvvetin bir
doğrultusu, bir yönü, bir de uygulandığı (tatbik edildiği) bir tatbik noktası
vardır.
Muhalefetteki partilerin güç ve kuvvetlerini temsil ederek balona etki
eden D, E, F, G, K… gibi birçok vektör vardır. D, E, F, G, K…vektörlerinin
etkileri, vektörel toplama ile vektör C=vektör D+vektör E+vektör F+vektör
G+vektör K… Ģeklinde tek bir C vektörü ile temsil etmek mümkündür.
Tüm muhalefet partilerinin etkisi, böylece C vektör kuvveti ile
gösterilmiĢ olsun.
ĠĢi daha da kolaylaĢtırmak için Türkiyemiz‟i de boĢlukta duran bir
balon ile temsil edelim. Bu durumda balona etki eden vektörler, B ve C gibi,
iki ana vektöre indirgenmiĢ bulunmaktadır.
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Balon Ve Vektörlerin Özellikleri
Balonun ideal istikâmeti, Evren Okyanusu‟nda eksi sonsuzdan artı
sonsuza doğrudur. Biz buna, „geçmiĢten geleceğe doğru‟ ya da eski lisanla
„ezelden ebede doğru‟ da diyoruz.
Türkiye‟yi temsil eden balonun yönetimine iliĢkin kendine has
özelikleri vardır. Bu has özelliklerden maksat, Allah‟ın (CC) târih boyunca
Türkiye‟nin yönetimine biçtiği, Ġslâmî îtikat Ve Kültürel istikâmet
özelliklerdir.
Vektörlerin güçleri, bu vektörlerin temsil ettiği, halkın balon için
düĢündüklerinin Ġslâmî îtikat Ve Kültürel özelliklerine uygunluğu, yâni
balonun has özelliklerine uyumları oranlarına bakılarak değerlendirilir.
Örneğin hangi vektör, ideal has istikâmetine gidecek Ģekilde, balonun
kendine has özeliklerini daha çok temsil ediyor ve benimsiyorsa, o vektör,
diğer vektörden aynı oranda daha güçlü, balona etkisi daha fazla olsun.
Meselâ diyelim ki B vektörünün gücü, C vektörünün gücünün tam iki katı
olduğunda, bunun anlamı, B vektörü, balonun kendine has özeliklerini C
vektöründen tam iki kat daha fazla temsil ediyor demektir.
Dikkat edilirse burada, vektörlerin güçlerinin temel kaynağının,
halkın irâdesine bağlı olduğunu düĢünmüĢ oluyoruz.
Esas unsurlar söylendikten sonra Ģimdi biraz daha detay verebiliriz:
Eğer B vektörü, balonun özelliklerini, yüzde yüz (%100) temsil
ediyorsa onun yön ve doğrultusu, balonun ideal has istikâmeti ile çakıĢıyor
demektir. BaĢka bir ifâdeyle B vektörü ile balonun ideal has istikâmeti
arasındaki açı, sıfırdır (0o). Böyle bir durumda C vektörü de, meselâ B
vektörü gibi, aynı özelliklerde ise, o da balonun özelliklerini yüzde yüz
(%100) temsil ediyor, onun da yönü ve doğrultusu, balonun ideal has
istikâmeti ile çakıĢıyor demektir. Bu son durumda B ve C vektörü, aynı
yönde ve aynı doğrultuda balona etki ederek, ikisi birden balonu, ideal has
istikâmetinde hedefine doğru uçuruyor demektir. Bu durumda, C vektörü ile
balonun ideal has istikâmeti arasındaki açı da, yine sıfırdır (0o).
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Bu yaklaĢım teorik bir yaklaĢımdır, pratikte böyle bir durum hiç
olmaz. Aslında hiçbir vektörün özellikleri, balonun özellikleri ile yüz de yüz
(%100) çakıĢmaz. Ancak Ģu bir gerçektir ki, hedefine hızlı ve kolay bir
Ģekilde varmak için balon, her zaman ideal has istikâmeti doğrultusunda
ilerlemesine en uygun olan vektörleri arar.
ġimdi bu baĢlığın ana fikrini tekrar belirlemek gerekirse, diyebiliriz
ki, ideal has istikâmeti doğrıltusunda götürülmesi gereken, bu özel balona
etki eden B vektörü ile C vektörünün gerekli olan güçleri, halkın gücünden
gelmektedir.
Temsiller
ġimdi balon ve vektörleri biraz daha somutlaĢtırarak, konuyu biraz
daha özelleĢtirebiliriz. Yukarıda değinildiği gibi, balon Türkiyemiz‟i;
balonun özellikleri ise, Türkiyemiz‟in hedefine doğru ilerlemesine iliĢkin, en
uygun ölçüleri temsil etmektedir. Bu ölçüler neler olabilir?
Bu ölçüler çok açıktır ki, Türkiye‟mizin bin yıllık geçmiĢinden bu
yana gelerek perçinlenmiĢ olan, Ġslâmî îtikat Ve Kültürel ölçülerimizdir. Bu
hâliyle Türkiyemiz Evren‟de, kendisini has ideal Kültürel (Dinî) istikâmetine
uygun düĢecek, idâreci ve muhalefet beklemektedir. Yukarıda bahsedilen B
vektörünün iktidarı (idâreciyi), C vektörünün ise muhalefetin tümünü temsil
ettiğini biliyoruz.
ġimdi artık Ģunu da biliyoruz:
Türkiyemiz, bundan sonra da idâreci ve muhalefetin, Ġslâmî îtikat Ve
Kültürel istikâmetine uygunlukları oranında Evren‟de bir balon gibi uçarak
hedefine doğru yol alacak; uygunsuzlukları oranında ise, vakit kaybedecek
ya da baĢı dertten kurtulamayacaktır. Yalnız, iĢ bu kadarla da bitmiyor…
Buraya kadarki açıklamalar, yüzde doksan dokuzu (%99‟u)
Müslüman olan, Ġslâmî îtikat Ve Kültürel istikâmete bağlı Halkımızın
yaĢadığı yurdumuzda, dünyâlaĢmıĢ (lâik) bir görüĢ çerçevesinde yapılmıĢtır.
Yâni B ve C vektörlerinin güçleri yalnızca Halkın gücüne bağlanmıĢtır.
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DünyâlaĢmıĢ (lâik) kiĢiler nazârında iĢ burada bitmektedir. Onlar
nazârında halkın gücünden baĢka bir güç yoktur. ġimdi tam bu noktada
insanın aklına gelen Ģu mantıklı soruya ne demeli?
Halkın gücü ve temâyülleri ve tercihleri nereye bağlıdır?
ġimdi yeri gelmiĢken hemen Ģu husûsu vurgulamak gerekir ki,
herkesin, halkının yüzde doksan dokuzunun (%99‟nun) Müslüman olduğu,
bin yıllık târihî Kültürünün buna göre Ģekillenip perçinlenmiĢ bulunduğu bir
ülkede, mutlak lâik bir îdarî sitemin ne derece baĢaralı olacağı konusunda,
Ģimdiden düĢünmeye baĢlanmasında fayda vardır.
Bu nedenle „didiĢ ve kakıĢmalarla‟ vakit kaybetmemek ve Evren‟de
söz sâhibi olmak istiyorsak, özel balonumuza etki eden asıl üçüncü bir
vektörü aslâ gözardı etmemiz mümkün değildir. Çünkü üçüncü bir vektörü
kabul etmemek demek, doğal duruma uymamak ve suyu tersine akıtmaya
zorlamak demektir.
Üçüncü Vektör: A vektörü
“Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini Yeryüzü‟nde iktidar
mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenâlığı
yasak ederler. Bütün iĢlerin sonu sırf Allah'a âittir.”
Hac Sûresi, âyet 41

A vektörü, örneğin Hac Sûresi‟sin 41. âyeti gereğince, öyle bir
vektördür ki bu, halkın isteklerine etki ederek, hem balonun hem de B ve C
vektörlerinin özelliklerini değiĢtirebilme gücüne sâhiptir. Bu sonucu yukarıda
sorulan, „Halkın gücü ve temâyülleri ve tercihleri nereye bağlıdır?‟
sorusunun bir cevâbı mâhiyetinde de düĢünmelidir.
Bâzıları vardır ki bunlar, A vektörünün varlığını ve kabul ederler;
bâzıları ise kabul etmezler. Bâzıları vardır bunlar, A vektörünü iĢlerine
geldiğinde kabul ederler. Bâzıları ise iĢlerine geldiğinde de kabul etmezler.
Günümüzde A vektörünün varlığını kabul edenlere mü‟min; kabul
etmeyenlere ateist ya da deist veyâ zındık (ya da hepsine birden mutlak lâik
diyebiliriz); iĢlerine geldiğinde kabul edenlere veyâ etmeyenlere ise münâfık
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denir. A vektörünün varlığını kabul edenler arasında bâzı özel hâllere iliĢkin
olarak anlayıĢsızlık ya da tembellik gösterip zorluk çıkaranlar da olabilir ki,
bunlar da fâsık altında toplanabilirler. Bu ana sınıflandırmalar ve sınıfların
tanımlanan özelliklerinden baĢka yönlenmeler de olabilir.
A vektörü, Türkiyemiz‟in Ġslâmî îtikat Ve Kültürel istikâmetine
uygunluğu oranında B ve C vektörlerine kolaylıklar, uygunsuzluğu
oranında, uygunluğa yönlendirecek tarzda zorluklar uygulayabilir. Kolaylığı
belirleyen faktör, B ve C vektörlerininin temsil ettikleri, iktidar ve
muhalefetteki insanların Ġslâmî îtikat Ve Kültürel istikâmete iliĢkin olan
bağlılık ve ihlas derecelerine; zorluğu belirleyen faktör ise benzer Ģekilde, B
ve C vektörlerininin temsil ettikleri iktidar ve muhalefetteki insanların Ġslâmî
îtikat Ve Kültürel istikâmetlerine ters düĢen uyumsuz fikirlerine bağlı olur.
Özetlemek gerekirse, A vektörü, Allâhü Teâlâ‟nın gücünü ve
murâdını temsil etmekte, Peygamberimiz (SAV) vâsıtasıyla bildirdiği
biçimde, her Ģeye ve herkese tesir edip yönlendirme gücüne sâhip
bulunmaktadır.
Örnek
Allah (CC), herkesin Rab‟bı olduğu için, Er-Rahman Ġsmi‟nin tecellîsi
olarak herkese, ayırım yapmadan, istediği nîmetlerini dilediği kadarı ile verir
/ vermiĢtir. Ama Yaratıcı olarak O‟nun arzûsu, bütün insanların, kendisi
tarafından târif edilen ve Peygamberi (SAV) tarafından bildirilen, Ġslâmî
îtikat Ve Kültürel doğrultuda gitmeleridir. Bu nedenle, Ġslâmî îtikat Ve
Kültürel istikâmete uymayanları gerektiğinde cezâlandırır, güçlerini azaltır ve
iĢlerinin bereketini kaldırır809, nankörlüklerini kendi aleyhlerine çevirir.
Sonunda da Cehennem‟ine sokar.
Allah (CC) Ġslâmî îtikat Ve Kültürel doğrultuda gidenleri, bu
tercihleri nedeniyle, Er-Rahîm isminin tecellisîyle, ayrıca ek olarak

Temiz, M., Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SON
UÇLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET%20VE%20ZULMETĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SON
UÇLARI.docx, En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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mükâfatlandırır810. Hatâları olursa, düzelmeleri için, îkaz eder. Râzı
olduklarını ödüllendirir, iĢlerini bereketlendirir, sonunda da Cennet‟ine
koyar.
Yukarıda anlatılan usûlün tümüne birden eski dilde, hak)-bâtıl ya da
gerçeklere uyma-gerçeklere uymama mücâdelesi denir811. B ve C vektörleri
tarafından temsil edilen insanlar arasındaki Hak (Gerçek) ve Bâtıl
(GerçekdıĢı) mücâdelesinden baĢka ayrıca bir de, A vektörü tarafından temsil
edilen, Allah‟ın Murâdı, Allah‟ın Siyâseti vardır812.
Bu üçlü durum ve etkileri, böylece Kıyâmet‟e kadar devam eder,
durur...
Kıyâmet günü her bir insan, özgür irâdesi ile yaptığı, Gerçek (Hak)GerçekdıĢı (Bâtıl) mücâdelesindeki kazandıklarına, kaydedilmiĢ delilleri ile
kavuĢur. O gün bunların döküm ve hesapları görülecektir.
Bu Dünyâ‟nın özeti iĢte budur.
Sonra Allah (CC) aynı usûlü, gelen baĢka kullarına uygular… Sonuçta
özgür irâdesi ile baĢbaĢa bıraktığı herkesi, yaptıkları ile imtihan etmiĢ olur,
bütün yapılanları asıl hesap gü-nü için, birer delil olarak kaydedip saklar.
Hatâsız insan olmaz da, hatâ yapmamaya gayret eden insanlar olur.
Çoğu kere Kül-türel (Ġslâmî) doğrultuda gayret gösterenlerde de öyle hatâlar
olabilir ki, bu ya rahatlığın verdiği rehâvetten ya da bilgisizlik veyâ ilgisizlik,
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Temiz, M., Allah‟ın (CC) Er-Rahmân Ve Er-Rahîm Ġsimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAHIN%20ERRAHMAN%20VE%20ERRAHĠM%20SIFAT%20ĠSĠMLERĠ.pdf YA
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tembellik gibi husulardan ileri gelir. Böyle durumlarda Allah (CC), onları (A
vektörünün etkisinde görüleceği gibi) çeĢitli biçimlerde uyarır.
Bu uyarma, çoğu kere iĢlerin plânlandığı gibi gitmemesi, beklendiği
gibi olmaması ya da sarpa sarması Ģeklinde ortaya çıkabilir. Her bir parti
veyâ daha açıkçası partilerdeki her bir insan, Kültürel (Dinî) istikâmete uyan
ya da uymayan iĢ ve amelleriyle niyet ve özgür irâdeleriyle kendi raporunu
ve delîlini sonuçta kendisi hazırlamıĢ olur.
Sekspir‟in (Shakespeare‟in) dediği gibi “Dünyâ bir sahnedir, insanlar
da oyuncu… Herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider.” Nereye? Elbette
ki, Hesap Gününe…
Dünyâ‟daki bu sınavda A vektörünün varlığını kabul edenlere
mü‟min813; kabul etmeyenlere ateist814 ya da deist veyâ zındık (ya da daha
metodik olarak mutlak lâik)815, iĢlerine geldiğinde kabul edenlere veyâ
etmeyenlere münâfık816 dendiğine göre, sınavı baĢarılı olarak
tamamlayanların, barıĢ ve teslîmiyet anlamına gelen Ġslâm‟a tam teslim
olmuĢ olan mü‟minlerin kazanacakları açıkça ortadadır. Onlar Cennet‟te
mutlu olarak yaĢayacaklardır.
Mü‟minlerin dıĢında olup da îmanlarını kaydbedip Cehennem‟de
kalanların da, doğruluk ve dürüstlük gibi, insânî değerlere uyanları varsa,
onların bu davranıĢları da boĢa gitmeyecek, Cehennem‟de kaldıkları hâlde,
gördükleri cezâlarının Ģiddetleri aynı oranda hafifletilmiĢ olacaktır. Böylece
„zerre kadar Ģer ve zerre kadar hayır iĢlemiĢ olanlar, karĢılıklarını alacaklardır‟ âyeti takakkuk edecektir. Çünkü En Büyük Adâlet Sâhibi
(Adlün‟den Adl) Allah‟tır (CC).
Kimsenin farkında olmadan Allâhü Teâlâ‟nın, Peygamberimiz
(SAV)‟den gelen verilerin ıĢığı altında yukarıda çok geniĢ bir Ģekilde
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açıklandığı gibi, kendi dilemesi817 ile istediğine müdâhale etmesine pratik
hayatta, Allah‟ın (CC) Siyâseti denmektedir818.
Allah‟ın (CC) bu Dünyâ-Âhiret Düzeni, bilimsel düĢünceye ve akıl ve
mantığa da uygundur.
Herkes tarafından yakînen bilindiği gibi Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel
doğrultuda çalıĢtığı gözlenen iktidardaki partinin 2015 Milletvekili
seçimlerinde oylarının düĢürülmesi, Allâhü Teâlâ‟nın îkazı konusunda güzel
bir örnektir. Bu seçimde Allâhü Teâlâ ayrıca bütün partileri, hattâ, fert fert,
herkesi de ayrıca îkaz etmiĢ bulunmaktadır.
Bu faaliyetlerde en değerli olan Ġslâm Ve Kültürümüze inanmak
(uymak), yalandan kaçınmak ve her hususta doğruluktan ayrılmamaktır ki,
doğruluğun son mertebesi peygamberlik düzeyinin (mertebesininseviyesinin) hemem altında bulunan sıddıklık makâmıdır. Bu makâma
yalnızca Hz. Ebû Bekir (RAΩ), ulaĢabilmiĢtir.
Sonuç
Peygamberimiz (SAV), kırda arkadaĢları ile dolaĢırken bir çobana
rastlamıĢ ve ona “ġu keçilerden birisini bize verir misin?” demiĢ… Çoban:
“Ağam kızar” demiĢ… Peygamberimiz (SAV):
“Kurt kaptı ya da kayalıklardan yuvarlandı, telef oldu dersin, olurbiter” deyince bu sefer çoban, “Ya Allah‟ı ne yapalım?” cevâbını vermiĢ…
Ateist ya da deist veyâ zındıklar ya da daha metodik olarak kısaca
lâikler, Dünyâda olup bitenlerin yalnızca B ve C vektörlerininin temsil
ettikleri insanların bir mücâdelesi olarak gördükleri, olaylarda Allah‟ı (CC)
hiç düĢünemiyorlar. Zannediyorlar ki, „bir kendileri, bir de karĢılarındaki
var. BaĢka kimse yok…”
Hâlbuki bir Müslüman „Allah‟ın (CC) her an her yerde hazır ve nâzır
ve hattâ kendisine Ģah damarından daha yakın olduğunu‟ bilmektedir.
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Nahl Sûresi, âyet 40: “Biz bir Ģeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece "ol" dememizdir. O da
hemen oluverir.”
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Yâ Sin Sûresi, âyet: 82: O'nun emri, bir Ģeyi dileyince ona sâdece Ol!‟ demektir. O da hemen
oluverir.”
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Ateist ya da deist veyâ zındıklar ya da lâikler, Allâhü Teâlâ‟yı
bilmedikleri / bilemedikleri için, tabiatıyla, O‟nun gücünün ve murâdının da
ne olduğu konusunda bir bilgiye sâhip olamadıklarından, „Temsilde hatâ
yoktur‟ kuralı gereğince, böyle bilimsel bir temsile gerek duyulmuĢtur. Ayrıca
bu temsil metodu, hayatta olup biten olayların cereyan tarzı ile bu bilimsel
metodun karĢılaĢtırılmasından ateist ya da lâikler olabilir ki, „Allah‟ın (CC)
her an her yerde hazır ve nâzır ve hattâ kendisine Ģah damarından daha
yakın olduğu‟ gerçeğini biraz daha kolay kavrayabilme imkânına sâhip
olabilirler. Belki bu onların, Ģu anlayıĢsızlıkları için de bir Ģifâ olabilir:
Öyle ki bunlar, Batılıların gerçekdıĢıklar üzerine kurulmuĢ olan
ahlâksız hayat parıltılarına aldanarak, 2070 yılında en yaygın din olacak olan,
Ġslâm Dini‟ne sâhip olan Türkiye‟yi Evren‟de daha hızlı uçuracağız diyerek
belki, onu 1000 yıllık Ġslâm Dini‟nden ayırma gayretlerinin de yalnızca
sonuçsuz kalacak zorlu bir mecerâdan baĢka bir Ģey olmadığına da kanaat
getirebilirlirler… Benden açıkça anlatıp söylemesi819…

Bu Âile Fertleri En Çok Nereden Kazanabilirler?

Temiz, M., Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.docx, En
EriĢim Târihi: 17.11.2013.
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Son

Ben bir partici değilim fakat geçerli gerçek ölçülere âĢık bir bilim adamı ve
müslüman bir mü‟min olarak, islâmî itikat ve kültürel istikâmetleri
nedeniyle, bu âileye gıpta etmeye baĢladığımı îtiraf etmek zorundayım!

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Gıybet
Öz‟ler:
“(Falancanın boyu kısadır) diyen birine,

Peygamber (SAV ) Efendimiz,”Bu sözün denize atılsa, denizi kokutur.”
buyurmuĢlardır.
Ġnsan nefsine karĢı savcı, baĢkasına karĢı ise avukat gibi olmalıdır.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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“Kıyâmet‟te bir kimse, sevap defterinde,
yapmadığı ibâdetleri görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır.”
Hadis
“Ey îman edenler! Zannın birçoğundan sakının!
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve
mahremiyetlerini araĢtırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi
biriniz ölü kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır mı? ĠĢte bundan tiksindiniz! Allah‟a karĢı
gelmekten sakının! ġüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhâmet edendir.”
Hucûrat Sûresi, âyet 12
“KiĢiye Müslüman kardeĢini hakir
görmesi (mahremiyetine saygısızlık etmesi) günah olarak yeterµ”.
Hadis
“Müslümanların mahremlerini ayıplarını araĢtırmayın.
Her kim mü‟minlerin ayıplarını araĢtırıp açıklarsa, Allah da onun ayıplarını ortaya
döker, evinde bile olsa onu rezil ederΩ.”
Hz. Muhammed
“Bir kimse yanında hakârete mâruz kalan bir mü‟mine
gücü yettiği hâlde yardım etmezse, Allah o kimseyi Kıyâmet gününde
insanların önünde rezil eder-Hadis”
“Bir kimsenin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olur
ve Müslümanları gıybet etmezse, Kıyâmet‟te onunla yan yana oluruz-Hadis”
“Ey kalbiyle değil, sâdece diliyle îman edenler topluluğu!
Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araĢtırmayınız. Zîra kim kardeĢinin
ayıp ve kusurlarını araĢtırırsa, Allah da onun kusurlarını araĢtırır. Allah, kimin kusurunu
araĢtırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder-Hadis”
“ġüphesiz ki ümmetimin müflisi, Kıyâmet günü namaz,
oruç ve zekât sevâbıyla gelip fakat Ģuna sövüp, buna zinâ isnat ve iftirâsı yapıp,
Ģunun malını yiyip, bunun kanını döküp, Ģunu dövüp,
bu sebeple iyiliklerinin sevâbı
Ģuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden
sevapları biterse, hak sâhiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da
Cehennem‟e atılan kimsedir.”
Hadis

µ

. Ġmam Gazalî, Ġhyau Ulumi‟d-din, (terc. Ahmed Serdaraoğlu), 3/327.
Tirmizî, Birr, 83; Ebû Davud, Edeb 34.

Ω
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“Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit baĢka bir
söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaĢ! ġâyet Ģeytan sana unutturursa,
hatırladıktan sonra (kalk), o zâlimler grûbu ile berâber oturma!”
En‟âm Sûresi, âyet 68

GiriĢ
Günümüzün, belki hiç birimizin tam olarak kaçınamadığı, en önemli
günah kaynaklarından birisi, hiç Ģüphe yok ki gıybet hastalığıdır. Gıybet
Türkçede „dedikodu‟ ya da „çekiĢtirme‟ yapmak demektir.
Gıybet, sâdece dil ile yapıldığı gibi, iĢâret, îmâ, dudak bükme, göz
kırpma, yazı ile de yapılmaktadır. Bir Taberânî hadisine göre, “Gıybeti
dinleyen de gıybet edenlerden birisidir.”
Gıybet Ve Etkileri
“Muaz bin Cebel, bir gün Efendimiz'e kendisini Cennet‟e koyacak ve
Cehennem‟den uzaklaĢtıracak amelleri söylemesini ister.”
“Efendimiz, özetle „Allah'a Ģirk koĢmamak, O'na ibâdet etmek, namaz
kılmak, zekât vermek, Ramazan Orucu‟nu tutmak, haccetmek, sadaka vermek,
Allah yolunda malıyla canıyla mücâdele etmek.‟ der ve bunların her
birerlerinin îzahını yapar.”
Efendimiz:
“Ardından, “Bu dediklerimden
söyleyeyim mi?” diye sorar.

hepsinin

yerini

tutan

nedir,

„Evet‟ cevâbını müteakip eliyle dilini tutup, „ĠĢte buna sâhip çık!‟
der.”
“Hz. Muaz'ın taaccüp içinde, “Biz söylediğimiz sözlerden hesap mı
vereceğiz.” sorusunu da Ģöyle cevaplar:
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“Ey annesinin kuzusu! Ġnsanları Cehennem‟e yüzüstü düĢüren
dilleriyle kazandıklarından baĢkası mıdır, zannediyorsun?820“
Bu hadisin diğer bir versiyonu da Ģudur:
“Muaz Ġbni Cebel radıyallâhu anh anlatıyor:”
„Bir seferde Resûlullah'la berâberdik. Bir gün yakınına tesâdüf ettim
ve berâber yürüdük. „Ey Allah'ın Resûlü, dedim. Beni Cehennem‟den
uzaklaĢtırıp Cennet‟e sokacak bir amel söyle!‟
„Mühim bir Ģey sordun. Bu, Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye
kolaydır; Allah'a îbadet eder, O‟na hiçbir Ģeyi ortak koĢmazsın, namaz
kılarsın, zekât verirsin, Ramazan Orucu‟nu tutarsın, Beytullah'a hac
yaparsın!‟ buyurdular ve devamla, „Sana hayır kapılarını göstereyim mi?‟
dediler. „Evet, Ey Allah'ın Resûlü‟ dedim.”
„Oruç (Cehennem‟e) perdedir; sadaka hatâları yok eder, tıpkı suyun
ateĢi yoketmesi gibi…”
“KiĢinin geceleyin kıldığı namaz sâlihlerin Ģiârıdır” buyurdular ve Ģu
âyeti okudular. (Mealen), „Onlar ibâdet etmek için gece vakti yataklarından
kalkar, Rab‟lerinin azâbından korkarak ve rahmetini ümid ederek O'na duâ
ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz Ģeyden de bağıĢta bulunurlar‟.
“Sonra sordu:
„Bu (din) iĢinin baĢını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?‟
„Evet, Ey Allah'ın Resûlü!‟ dedim.”
„Dinle öyleyse‟ buyurdu ve açıkladı:”
„Bu dinin baĢı Ġslâm'dır, direği namazdır, zirvesi cihâddır!‟

820
Kurucan, A., Hadislerde gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zaman.com.tr/ahmet-kurucan/hadislerde-giybet_1054094.html, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
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Sonra Ģöyle devam buyurdu:
„Sana bütün bunları (tamamlayan) baĢ âmili haber vereyim mi?‟
„Evet, Ey Allah'ın Resûlü!‟ dedim.”
„ġuna sâhip ol!‟ dedi ve eliyle diline iĢâret etti.”
“Ben tekrar sordum:”
„Ey Allah'ın Resûlü! Biz konuĢtuklarımızdan sorumlu mu olacağız?‟
„Anasız kalasıca Muâz! Ġnsanları yüzlerinin üstüne -veyâ burunlarının
üstüne, dedi- ateĢe atan, dilleriyle kazandıklarından baĢka bir Ģey midir?‟
buyurdular821.”
Gıybet bir Tirmizî Hadisi‟nde Ģöyle tanımlanmĢtır: “Gıybet,
kardeĢini hoĢuna gitmeyecek Ģekilde anmandır¥.”
“Efendimiz bir gün ashâbına, “Gıybet nedir, bilir misiniz?” diye
sorar. Sahâbi “Allah ve Peygamberi daha iyi bilir” cevâbını verince, Nebîler
Serveri “KardeĢini, hoĢlanmayacağı bir Ģeyle anmandır.” buyurur.”
“Sahâbi; „Ya söylediğim kardeĢimde varsa?‟ deyince, „Eğer
söylediğin onda varsa, gıybet etmiĢ olursun. ġâyet söylediğin onda yoksa o
takdirde ona iftirâ atmıĢ olursun.‟ cevâbını alır822.”
Kur'an, gıybeti yasaklamıĢ ve gıybet yapanı, ölmüĢ kardeĢinin etini
yiyene benzetmiĢtir. Hucûrat Sûresi‟nin 12. âyetinde, “Bir kısmınız,
diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz, ölmüĢ kardeĢinin etini
yemek ister mi? Bundan tiksindiniz, değil mi?” denmektedir.

821
Anonim, Hususi Salavatların Fazileti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/KutubuSitte7300/bazi-amel.htm, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
¥
Tirmizî, Birr, 23; Dârimî, Rikat, 6; Mâlik, Muvatta, Kelâm,10; Ahmed b. Hanbel, II, 384, 386.
822
Kurucan, A., Hadislerde gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.zaman.com.tr/ahmetkurucan/hadislerde-giybet_1054094.html, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
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Bir Tirmizî Hadisi‟nde,”(Falancanın boyu kısadır) diyen birine
Peygamber (SAV) Efendimiz:
“Bu sözün denize atılsa, denizi kokutur.” buyurmuĢlardır.
Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, baĢkasının günahlarının
kendine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düĢünmek, gıybet etmeye
mâni olur.
Kur'an ve Sünnet, gıybeti yasaklamıĢtır. Peygamberimiz (SAV), Ebû
Dâvud tarafından nakledilen bir Hadîsi‟nde buyurmuĢtur ki:
“Mîraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini
göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. „Bunlar kim‟, dedim.”

ve

Cebrâil aleyhisselam, “Gıybet ederek insanların etini yiyen,
Ģahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir” demiĢtir. Harâiti‟den naklen deniyor ki:
“Kıyâmet‟te bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibâdetleri görür.
Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır.”
KaĢ-göz iĢâreti yapmak, imâ, iĢâret ve yazı gibi gıybet anlamı ifâde
eden, her hareket de gıybetten sayılıyor. Meselâ elle birisinin uzun veyâ kısa
boyluluğuna iĢâret etmek, bir Ģahsın ayıpları hakkında yazı yazmak birer
gıybettir.
Ġnsan güzel ahlâk ile yükselir, kötü ahlâk ile alçalır. Gıybet
münâfığından tutun da en hassas ve duyarlı bir mü‟minden, fasık bir
Müslümana kadar, hemen hemen herkesin ağzına ve ameline sirâyet etmiĢ
bulunmaktadır.
Hz. Ebû Hüreyre (RAΩ)‟dan, Peygamber (SAV) Efendimiz tarafından
yapılan, gıybetin tanımı Ģöyledir:
„Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?‟
„Allah ve Resûlü daha iyi bilir!‟ dediler.
Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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Bunun üzerine Peygamber (SAV) Efendimiz, „Birinizin, kardeĢini
hoĢlanmayacağı Ģeyle anmasıdır!‟ açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir
adam:
„Ya benim söylediğim o kiĢide varsa, (Bu da mı gıybettir?)‟ dedi.”
“Aleyhissalâtu vesselâm:
„Eğer söylediğin onda varsa, gıybetini yapmıĢ olursun. Eğer
söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirâda) bulundun demektir.‟
Ģeklinde cevap vererek gıybeti ve iftirâyı târif etmiĢtir.
Ġftirânın esâsı bugün hukûkî kânunlarda, „yetkili makamlara ihbar
veyâ Ģikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, iĢlemediğini bildiği
hâlde, hakkında soruĢturma ve kovuĢturma baĢlatılmasını ya da idârî bir
yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukûka aykırı bir fiil
isnat etmek‟ olarak tanımlanmaktadır.
Zan Ve Su-i zan
Allâhü Teâlâ Hucûrat Sûresi‟nin 12. âyetinde diyor ki:
“Ey îman edenler! Zannın birçoğundan sakının! Çünkü zannın bir
kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araĢtırmayın.
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeĢinin etini
yemekten hoĢlanır mı?”
Görüldüğü gibi, âyette önce su-i zan sonra tecessüs sonra da gıybet
haram kılınmıĢtır.
Sû-i zan, baĢkasının hareketini kötü zannetmek ve bu nedenle kötü
zanna sâhib olmaktır. Bu durm kötü bir ruh hastalığıdır. KarĢıtı hüsn-ü
zandır. Hüsn-ü zannın en güzeli, herkesi kendisinden üstün bilmektir.
Tecessüs ise, baĢkalarının gizli taraflarını araĢtırma hastalığıdır.
“Su-i zandan çekininiz; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin
eksiğini-gediğini görmeye ve iĢitmeye çalıĢmayın, husûsi hayatlarını
araĢtırmayın. Satın almayacağınız bir malın fiyatını, müĢteri kızıĢtırmak için
851

artırmayın! Birbirinize haset etmeyin, düĢmanlık yapmayın, arkanızı çevirip
küsmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeĢ olun, kardeĢ!823“
Bu üç su-i zan, tecessüs ve gıybet hastalıklarını kendinde
birleĢtirenlerin her biri, gerçekten önemli sayılacak birer ruh hastası (mânevî
hasta) demektir.
Gıybet, su-i zan ve tecessüs üzerinde yükselerek, çirkinliğin görünür
hâle gelen kısmıdır. Bu nedenle gıybet suizan cinsindendir.
Gıybete zemin hazırlayan bir diğer günah ise, tecessüs, yâni
baĢkalarının ayıp ve kusurlarını araĢtırmaktır.
Hucûrat sûresi‟nin 12. âyetinde önce sû-i zan, sonra tecessüs, sonra
da gıybet haram kılınmıĢtır. Âyetteki yasakların sıra ve tertibi, günaha giden
yoldaki adımların tespiti açısından dikkat çekicidir. Nitekim müfessirler de
bu sürece dikkat çekmiĢlerdir.
Kim kardeĢinin kusurunu araĢtırıp açıklarsa, aynısıyla cezâlandırılır.
Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV), “Müslümanların mahremlerini
ayıplarını araĢtırmayın! Her kim mü‟minlerin ayıplarını araĢtırıp açıklarsa,
Allah da onun ayıplarını ortaya döker, evinde bile olsa onu rezil eder Ω.”
buyurmuĢlardır.
Yine Efendimiz sık sık, “Bana kimse, ashâbımın birinden (canımı
sıkacak bir) Ģey getirmesin! Zîra ben, sizin karĢınıza, içimde hiçbir Ģey
olmadığı hâlde çıkmak istiyorum.” der ve mü‟min bir kardeĢi aleyhine bir
Ģey söylemek isteyenleri böyle îkaz ederdi.
Peygamber Efendimiz (SAV):

Kurucan, A., Hadislerde gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zaman.com.tr/ahmet-kurucan/hadislerde-giybet_1054094.html, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.

Ebû Hayyân, Bahru‟l-muhît, Beyrut 1992, 9/521; Âlûsî, Rûhu‟l-meânî, Beyrut 1997, 16/242.
Ω
Tirmizî, Birr, 83; Ebû Davud, Edeb 34.

.Ebu Davud, Edeb 33.
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852

“KiĢiye Müslüman kardeĢini hakir görmesi
saygısızlık etmesi) günah olarak yeter µ.” buyurmuĢlardır.

(mahremiyetine

Ġbn Ebi'd-Dünyâ kaynaklı bir hadiste:
“Her kim gıyâbında kardeĢinin kusurlarını söyletmezse, Kıyâmet
gününde Allah da onun kusurlarını örtmeyi tekeffül eder.” deniyor.
“Mümin müminin aynasıdır. Mümin iki el gibidir, birisi diğerini
temizler.” hadîsinin ıĢığı altında, Müslümanların birlik ve berâberliğini
gerçekleĢtirmek için Peygamber (SAV) Efendimiz, Tabarâni‟den nakledilen
bir hadiste ise:
“Bir kimse yanında hakârete mâruz kalan bir mü‟mine gücü yettiği
hâlde yardım etmezse, Allah o kimseyi Kıyâmet gününde insanların önünde
rezil eder.”
Ya da Ebû Dâvud, Ġbn Ebî Dünyâ kaynaklı bir hadiste:
“Ey kalbiyle değil, sâdece diliyle îman edenler topluluğu!
Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araĢtırmayınız. Zîra kim
kardeĢinin ayıp ve kusurlarını araĢtırırsa Allah da onun kusurlarını araĢtırır.
Allah, kimin kusurunu araĢtırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva
(rezil) eder.” buyurulmaktadır.
Hucûrat Sûresi‟nin 10. âyetinde:
Ġslâm dinindeki kardeĢlik olgusunda, “Müminler ancak kardeĢtir.
Ġhtilâf ettikleri zaman, iki kardeĢinizin arasını düzeltin ve sakının ki,
merhâmet olunasınız.” deniyor.
Gıybete karıĢan bir kimse bunun günâhından kurtulmak için istiğfar
etmeli, gıybetini ettiğimiz kiĢi için de duâda bulunmalıdır.

µ

. Ġmam Gazalî, Ġhyau Ulumi‟d-din, (terc. Ahmed Serdaraoğlu), 3/327.
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Gıybetin Özellikleri
Gıybet etmemek, özellikle birlik ve berâberliğin sağlanmasında çok
önemlidir. Azarları hakkında deniyor ki:
“Zararları uzun vâdede kendini gösterir, çoğu zaman sohbet ortamı
içinde kendini gizler, zaman zaman tenkit elbisesine bürünür ve hattâ nefse
bir rahatlama hissi de verir.”
“Bundan dolayı insanlar, gıybete düĢtüklerinin farkına varmazlar.
Hâlbuki Ġbn Abbas ve Zeynelâbidin Hazretleri‟nin de belirttiği gibi gıybet,
köpek fıtratlı insanların katığıdır.”
Peygamber Efendimiz (SAV) Hazretleri buyurmuĢlardır ki:
“Gıybetden sakının, muhakkak gıybet zinâdan daha kötüdür. Zîra kiĢi
zinâ eder, sonra tevbe ederse Allah tevbelerini kabul edebilir. Hâlbuki gıybet
edeni, hakkında gıybet ettiği kiĢi afvetmedikçe Allah da afvetmez824.”
Resûlallâh (SAV), Ģöyle de buyurmuĢlar:
“Gıybetten sakınınız! Zîra gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir! Çünki zinâ
eden kimse tevbe eder, Allâh da afveder. Fakat gıybet eden, gıybeti yapılan
afvedinceye kadar, afvedilmez!”
Evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi Dırâr bin Mürre (RA)
buyurdular ki:
“Gıybet etmek, annesi ile yetmiĢ kere zinâ etmekten daha kötüdür825.”
“ĠletiĢim vâsıtalarının çok hızlı geliĢtiği, dünyânın bir köy hâline
geldiği çağımızda, gıybet de küresel bir boyut kazanmıĢtır. Artık hem hayra,
Dânâ, S., Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d098s028m1 YA DA
http://gencmumine.blogcu.com/giybet-zinadan-36-defa-daha-siddetlidir/10780700, En Son EriĢim Târihi:
07.03.2014.
825
Evliyâlar Ansiklopedisi, Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://muhiddin.net/kitaplar/hakikat/evliyalar/Konu/Cild/03Cild/01/23.htm, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
824
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hem de Ģerre vesîle olan, televizyon, internet gibi basın yayın organlarıyla,
insanların ayıp ve kusurları milyonlara mal edilmekte, milyonlar o ayıplara
ve gıybetlere Ģâhit tutulmaktadır. Ġnsanlar bu küresel günahtan nasıl tövbe
edeceklerini, bu cürmün vebâlini nasıl taĢıyacaklarını düĢünmeli ve
kendilerine gelmelidirler826.”
Müslüman olmuĢ birine Yahûdi, Nasranî, fasık, münâfık demek ya da
hınzır, eĢek gibi lâkaplar takmak doğru değildir. Ancak Hz. Ömer‟e Faruk,
Hz. Ali‟ye Ebû Türâb, Hz. Hâlid‟e Seyfullah denilmesi gibi, kiĢileri
ayıplamaktan uzak ve kızdırmayan lakap ve künyeleri kullanmak ise, bilindiği
üzere aslâ yasak değildir.
Bâzen su-i zan gıybeti, bâzen de gıybet, su-i zannı doğurur. Nitekim
Allah Resûlü (SAV) “Su-i zandan sakınınız. Zîra su-i zan sözlerin en
yalanıdır,” buyurmuĢlardır.
Gıybeti tasdik etmek de gıybettir. Gıybet yapılan yerde susan kiĢi,
gıybete ortak olmuĢ olur. Diliyle gıybetçiyi susturamayan kiĢi, söylenenleri
kalbiyle tastik etmeyip inkâr etmesi gerekiyor. Hattâ gücü yeterse, gıybet
edileni savunmas gerekir.
Gıybeti kızıĢtıran huylarımız, intikam hırsı, kıskançlık, aĢağılamak,
kötü arkadaĢlara uymak, gösteriĢ hastalığı, çevredekileri güldürmek,
insanların gizli taraflarını araĢtırmaktan hoĢlanmak gibi, ahlâkî noksanlıklar
doğurur.
Gıybetin ÇeĢitleri827
Ġsrâ Süresi‟nin 36. âyetinde, “Hakkında kesin bilgi sâhibi olmadığın
Ģeyin peĢine düĢme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan
sorumludur.” deniyor. Âyet, sû-i zan, tecessüs ve gıybetin, dilden baĢka,
kulak, göz ve kalp ile iĢlendiğine de bir delil oluyor.

826
Etkin, Y., En Münafıkça Günah: Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/en-munafikca-gunah--giybet, En Son EriĢim Târihi, 27.02.2014.

Buhari, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28-34; Ebu Davud, Edeb 40, 56; Tirmizi, Birr 18.

Ġmam Gazzâli, Zübdetü'l-Ġhya, Trc: Ali Özek, Ġstanbul 1969, 362, 363.
827
Nedir.com, Gıybet nedir?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://giybet.nedir.com/#ixzz2vCK4KSUw, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
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1. Bir insanın, diğer bir insan için söylenmiĢ, „kördür, topaldır, keldir,
ĢaĢıdır, kısa boyludur, uzun boyludur, çirkindir.” gibi, o insanın
hoĢlanmayacağı bedenî kusurlarını söylemesi gıybettir.
2. Bir insanın, diğer bir insan için söylenmiĢ, „pantolonu kısadır, eteği
uzundur, elbisesi eskidir, ceketi kirlidir.‟ gibi, o insanın duyduğunda
hoĢlanmayacağı ayıplarını söylemesi gıybettir.
3. Bir insanın, diğer bir insan için söylenmiĢ, „terbiyesizdir, çok yer,
çok uyur, âilesi çok gezer, evi temiz değildir...‟ gibi, o insanın duyduğunda
hoĢlanmayacağı yaĢam ile ilgili kusurlarını söylemesi gıybettir.
4. Bir insanın, diğer bir insan için söylenmiĢ, „kötü huyludur, acizdir,
zayıftır, korkaktır, cimridir, öfkelidir...‟ gibi, o insanın duyduğunda
hoĢlanmayacağı huylarını söylemesi gıybettir.
5. Bir insanın, „annesi hizmetçidir, babası çöpçüdür, kapıcıdır,
çiftçidir veya ayakkabı boyacısıdır...‟ gibi, duyduğunda hoĢlanmayacağı
küçük düĢürücü sözleri söylemek gıybettir.
6. Bir insanın, diğer bir insan için söylenmiĢ, „fasıktır, yalancıdır,
anne ve babasına îtaat etmez, zâlimdir, namaza tembeldir, daha Fâtiha'yı
bile düzgün okuyamıyor, üçkâğıtçıdır, helâl ve harama aldırmaz...‟ gibi, o
insanın duyduğunda hoĢlanmayacağı dinî iĢleri ile ilgili kusurlarını söylemesi
gıybettir.
7. Osmanlı döneminde yetiĢmiĢ büyük müfessirlerden Âlusî‟ye göre,
sulh hâlinde gayrimüslimlerin (zimmîlerin) gıybetinin yapılması da haramdır.
Çünkü onların da malı, canı ve namusu dinî açıdan ve hukûken Ġslâm‟ın
eminliğindedir. Ancak Ġslâm ile savaĢ hâlindekilerin (harbîler) gıybetinin câiz
olduğu görüĢü vardır828.

828
Etkin, Y., En Münafıkça Günah: Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/en-munafikca-gunah--giybet, En Son EriĢim Târihi, 27.02.2014.
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Buradan anlaĢılmaktadır ki, mü‟minlerin îman sâhibi olmayanlara
karĢı olan tutum ve üslupları da birbirlerine karĢı olan tutum ve üslupları gibi
önemlidir.
Ġflâs Olayı
Gıybet, önemli bir kul hakkı ihlâlidir. Âhiret‟te ağır bir cezâsıyı
gerektirir.
Kul hakkına uymayan bir mü‟minin Âhiret‟teki durumu konusunda
açıklama yapmak isteyen Peygamber (SAV) Efendimiz, ashâbıyla
birlikteyken konuya “Müflis kimdir?” sorusunu sorarak girer.
Soru karĢısında Ashâbı Kirâm Efendilerimiz:
“Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir.” derler.
Sorduğu soruyu:
“ġüphesiz ki ümmetimin müflisi, Kıyâmet günü namaz, oruç ve zekât
sevâbıyla gelip fakat Ģuna sövüp, buna zinâ isnat ve iftirâsı yapıp, Ģunun
malını yiyip, bunun kanını döküp, Ģunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevâbı
Ģuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak
sâhiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da Cehennem‟e atılan
kimsedir.” Ģeklinde cevaplandırır.
Bir baĢka hadislerinde, Peygamber (SAV) Efendimiz gıybet edenlerin
sonlarını Ģöyle anlatmaktadır:
“Mîrac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla
yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. „Ey Cebrâil! Bunlar da kim?‟ diye
sordum. „Bunlar, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (Ģereflerini) payimal
edenlerdir.‟ Ģeklinde cevap verdi.”
Gıybetin dünyâdaki cezâsı, fitneye sebep olmasıdır. Gıybet edenler,
kınayıp ayıpladıkları kusurlarla yüzyüze gelirler, imtihan edilirler,
ekseriyetle benzerî Ģeyler baĢlarına gelmeden dünyâdan ayrılmazlar.
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Nitekim Allah Resûlü:
“Her kim, Müslüman kardeĢini bir günah yüzünden ayıplarsa, onu
kendisi de iĢlemedikçe ölmez.”
Gıybet Olmayan Durumlar
Ġslâm âlimleri, gıybetin bâzı durumlarda gerekli (câiz) olabileceğini
bildirmiĢlerdir. Böyle durumlarda bu, Ģeklen gıybet gibi olsa bile, bunun
gıybet olmadığını söylemiĢlerdir.
Bunlar:
a) Yetkili ve görevli bir kiĢiye, kendisine yardım etmesi, mâruz
kaldığı haksızlığı bertaraf etmesi için, Ģikâyette bulunmak ya da bir hâkime
derdini anlatmak, gıybet olmaz.
b) Etrâfına zararlı olan bir kiĢiye karĢı, onunla ortaklık yapmak
isteyen bir kiĢiyi uyarmak maksadıyla, söylenen sözler, gıybet olmaz.
c) AĢağılamak ve küçük düĢürmek maksadıyla değil de, yalnızca
tanıtıp târif etmek maksadıyla, bir kiĢi hakkında, örneğin “O kısa boylusunu
falan yerde gördüm” gibi sözler de gıybet olmaz.
d) Gıyâbında konuĢulan kiĢi Ģerli bir insan ise, örneğin açıktan günah
iĢlemekten çekinmez ya da yaptığı günahlarla övünen bir yapıda ise, bu
kiĢinin açıktan yaptığı günahlardan bahsetmek, Ģerre örnek olmasını önleme
açısından, gıybet olmaz.
e) Haksızlığa uğrayan bir kimse, hakkını alabileceğini, kendisine
yapılan zulmü engelleyebileceğini umduğu kimselere, haksızlık yapanların
durumlarını anlatması, gıybet olmaz.
f) Yetkili kimselere doğru bilgi verilmesini sağlamak ya da bir
kimseyi doğru bilgilerle aydınlatmak için, bir kimsenin dine ve ahlâka aykırı
bir davranıĢını olduğu gibi anlatmak, gıybet olmaz.
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e) ġâhitlik vasıflarını taĢımayan bir kimsenin durumunun hâkime
bildirilmesi sırasında olduğu gibi, insanlar için, hayırlı olacağı kanaatiyle,
ilgililere bilgi aktarılması sırasında, yetersiz bir kimseyi olduğu gibi
anlatmak, gıybet olmaz.
g) Emânet etmek, evlenmek, ortaklık kurmak, hoca olarak birinin
seçilmesi gibi hususlarda, araĢtırılan kimseleri olduğu gibi anlatmak, gıybet
olmaz.
e) Kamunun hakkını korumak niyetiyle, kamu görevinde istihdam
edilen, bir kimse buna ehil değilse, bunları yetkililere olduğu gibi anlatmak,
gıybet olmaz.
f) Günâhını ve kusurunu gizlemeyen, açıkça yapan ve gösteren
kimsenin bu huy ve davranıĢlarını olduğu gibi anlatmak, gıybet olmaz.
g) Bir kimsenin herkes tarafından bilinen, “topal, kel, kör ya da köse”
gibi, lakâbının kullanılması, gıybete girmez829.
Gıybeti Terk Etmenin Fazîletleri
Ġ.Ebiddünyâ tarafından nakledilen hadislerde, “Bir cemaat içinde
bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen, o kimse (gıybeti
yapılan kimse) için yardımcı ol. Ve cemaatı da ondan men etmeye çalıĢ veyâ
oradan kalk git.” Ve
“Bir kimse, yanında din kardeĢi gıybet edilirken, yardıma
muktedirken, ona (gıybeti yapılana) yardım etmezse, Allâhü Teâlâ o kimseyi
dünyâ ve Âhiret‟te rezil eder.” buyrulmuĢtur830.
“Bir kimsenin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olur ve
Müslümanları gıybet etmezse, Kıyâmet‟te onunla yan yana oluruz.”
829
Sorularla Ġslamiyet, Gıybet nedir, hangi konularda gıybet haram olmaz?, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/187/giybet-nedir-hangi-konularda-giybet-haramolmaz.html, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.
830
Temiz, M., Gıybet etmek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son EriĢim Târihi: 27.02.2014.
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Gıybete KarĢı Alınacak Tavırlar
Ġnsan nefsine karĢı savcı, baĢkasına karĢı ise avukat gibi olmalıdır.
Gıybete karĢı alınacak tavır olarak ilk baĢta, hüsnüzan esas olmalıdır,
Ayrıca bir insan kendini, „Her an karĢındakini hızır olarak düĢün!‟ prensibi
gereğince, oradakilerin en günahkârı addetmelidir. Böyle bir psikoloji, insanı
gıybetten korumanın en etkili yollarından biridir.
Ayrıca kiĢi kendini, gıybeti yapılanların avukatı olarak düĢünmelidir.
Böylece bir ortamda bir mü‟minin ayıp ve kusurlarının açıklanmasına
yardımcı olacak yerde, bu günâhı iĢleyen münâfığa karĢı, mü‟mine sâhip
çıkılmalıdır ki, hadîsi Ģerifte bildirildiği üzere, Allah (CC) da Kıyâmet günü
mü‟mine sâhip çıkanı Cehennem ateĢine karĢı korusun.
Gıybetten korunmak için herkes, her durumundan Allah‟ın (CC) her
an haberdar olduğunun ve bunların hesâbını vereceğinin bilincinde de
olmalıdır! Çünkü Allâhü Teâlâ:
“Göklerdeki ve yerdeki her Ģeyi Allah‟ın bildiğini görmüyor musun?
Üç kiĢi gizlice konuĢmaz ki, dördüncüleri O (Allâhü Teâlâ) olmasın. BeĢ kiĢi
gizlice konuĢmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az yâhut daha çok da
olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla berâberdir. Sonra
onlara yaptıklarını Kıyâmet günü hâber verecektir. Allah, her Ģeyi hakkıyla
bilir©.” buyurmaktadır.
Allâhü Teâlâ, nefsimizin bize fısıldadıklarını bile bilir. Her Ģeyi
bilmesine rağmen, bizi gözetleyen ve her konuĢtuğumuzu ve yaptığımızı
kaydeden Ģâhitleri ve melekleri görevlendirmiĢtir. Kâf Sûresi, 17-18.
âyetlerinde bildirildiği gibi, Kıyâmet gününde her Ģeyin kaydedildiği
defterler bize gösterilecek ve yaptıklarımızla, söylediklerimizle
yüzleĢtirileceğiz. Nisâ Sûresi‟nin 140. âyetinde:
“Onların fısıldaĢmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir
sadaka yâhut bir iyilik yâhut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in
fısıldaĢması) müstesnâ...”

©

Mücâdele Sûresi, âyet 7.
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“Kim Allah'ın rızâsını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında
büyük bir mükâfat vereceğiz.” Ģeklinde belirtiliği gibi, sohbet ve toplantı
adâbına uyulmalı, özellikle boĢ konuĢmalardan uzak durulmalıdır. Yâni
müspet hareket edilmeli, birr Ω, takva, insanların arasını ıslâh, infak ve
„iyiliği emir, kötülükten nehiy‟ gibi, temel dinî-ahlâkî ilkeler ekseninde bir
araya gelinmelidir831.
Gıybet ve benzeri gibi, Allah‟ın (CC) râzı olmadığı, günahların
iĢlendiği ortamlarla karĢılaĢıldığında, mümkünse oradaki insanlar, hikmet ve
güzel öğütlerle ikaz edilip emr-i bi‟l-ma‟ruf yapılmalı, eğer bu mümkün
değilse, derhal gıybet ortamı terk etmelidir.
Allah‟ın (CC) Nisâ Sûresi, 140. âyetinde:
“Oysa Allah size Kitap‟ta (Kur‟an‟da) “Allah‟ın âyetlerinin inkâr
edildiğini ve onlarla alay edildiğini iĢittiğiniz zaman, baĢka bir söze
geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi
olursunuz” diye hüküm indirmiĢtir. ġüphesiz Allah, münâfıkların ve kâfirlerin
hepsini Cehennem‟de toplayacaktır832.”
Ve de En‟âm Sûresi, 68. âyetinde:

Ω
. Sözlükte "iyilik, doğruluk, itaat, hayır ve hasen" anlamlarına gelir. "Birr" kavramı din dilinde; îman,
doğruluk, güzel ahlâk, sâlih amel, hayır, iyilik, ihsan, Kur'an ve sünnete uyma, farzları edâ etmek ve masiyetleri terk
etmek gibi insana sevap kazandıran ve Allah'ın rızâsına vesîle olan her türlü hayırlı amellere, itâatlere ve güzel
davranıĢlara denir. Peygamberimiz (SAV) "Birr, güzel ahlâk'tır" buyurmuĢtur (Müslim, Birr, 14. III,1980). (bk.
Berr) (Ġ.K.), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.ilgiliayethadis.com/konu/birr-ne-demektir.63835/A, En
Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.

Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veyâ haram olduğunda Ģüphesi olan
Ģeylerden çekinmek…
"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-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
01.03.2014.
831
Etkin, Y., En Münafıkça Günah: Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/en-munafikca-gunah--giybet, En Son EriĢim Târihi, 27.02.2014.
832
Nisâ Sûresi, Âyet 140.
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“Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit baĢka bir
söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaĢ! ġâyet Ģeytan sana
unutturursa, hatırladıktan sonra (kalk), o zâlimler grubu ile berâber
oturma!” Ģeklinde belirtildiği gibi gibi davranmalıdır.
Dilimizi hep güzel sözlere alıĢtırmalıyız. Hz. Ġsâ (AS) yolda bir
domuza rastlar. “Haydi, selâmet içinde geç.” der. Kendisine, “Sen bunu
domuza mı söylüyorsun?” diye îtiraz edilince, “Ben dilimi, kötü söze
alıĢtırmaktan korkuyorum.” diye cevap verir833.”
Güzel söz gibi olanı var mı?834
Ġçimizdeki duyguları düzeltirsek, dilimiz de düzelir ve haddimizi de
biliriz. Bunun en güzel örneğini Bayezid-i Bestamî (KS)‟da görüyoruz:
“Bayezid-i Bestamî (KS) bir gün, talebeleri ile birlikte, gâyet dar bir
sokaktan geçiyorlardı. Bestamî (KS), karĢıdan bir köpeğin gelmekte
olduğunu gördü ve geri çekilip köpeğe yol verdi.”
“Talebelerinden birinin hatırına Ģöyle geldi.”
“Ġnsanoğlu hayvanlardan Ģereflidir. Hem bizim Ģeyhimiz, âriflerin
sultanıdır. Hem de etrâfındakilerin her biri, onun çok kıymetli sâdık
talebeleridir. Bütün bunlara rağmen, Ģeyhimizin bu köpeğe yol vermesinin
hikmeti acabâ nedir?”
Bunun üzerine Bayezid-i Bestamî (KS) buyurdu ki:
“ġu köpek, hak (gerçek) lisânı ile bana dedi ki:”
“Sana âriflerin sultanı olmak hil'atini€ ve bana da köpeklik postunu
giydirdiler. Bunun tersi de olabilirdi, dedi.
“Bunun üzerine ben de ona yol verdim835.”
833
Etkin, Y., En Münafıkça Günah: Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/en-munafikca-gunah--giybet, En Son EriĢim Târihi, 27.02.2014.
834
Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? KurtuluĢun Sırrı: “Susan Kurtuldu”, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Güzel%20Söz%20Gibi%20Olanı%20Var%20Mı.doc, En Son EriĢim Târihi: 07.03.2014.

KS kısaltması, “Kuddise Sırruh-Allah onun sırrını mukaddes etsin!” demektir.
€
Yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen zevâta giydirdiği kıymetli, süslü elbise.
Kaftan.
835
Anonim, Beyazıt'ı Bestamî Hazretlerinin Hayâtı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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Bayezid-i Bestamî (KS)‟un Allah‟ın (CC) karĢısında gösterdiği bu
teslîmiyet ve haddini bilmek bana çok etki ediyor, doğrusu…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Gıybet‟ten Daha Önemlisi
Toplumun Geleceği

Öz‟ler:
Ġslâm Dini‟ndeki bir gıybet olayı,
günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir
„Ġnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın, sorumluluktan yâni günahtan
kurtulması için, yalnız baĢına piĢmanlık ve tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte,
ayrıca, gıybeti edilenle helallaĢmak da gereklidir.
Bununla berâber, halkı ve genç
nesilleri, faaliyetlerinin zararlarından korumak,
insanlara kötü örnek olmamalarını sağlamak için, bid‟at sâhipleri, fâcir,
münâfık, hayâsız ve açıktan günah iĢleyenlerin gıybeti diye bir Ģey olamaz.
Toplumun geleceği adına,
halkın ve genç nesillerin korunması niyetiyle,
bunları ve bunların zaralarını halka tanıtmak, ayrıca çok makbul ve
gerelidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi, mü‟minler için, bu
gerekliliklerin baĢında gelmektedir.
ġimdi olsun anlaĢılabiliyor mu
bilmem, toplumun geleceğinin gıybet‟ten
daha önemli olduğu?
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Gıybet edeni dinleyen de günahta ortaktır.”
Taberâni

http://seydakonyevi.blogcu.com/ariflerin-sultani-eba-yezid-el-beyazid-i-bestami-ks/2737234, En Son EriĢim Târihi:
10.03.2014.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

863

“Gıybetten sakının; çünkü
gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir.
KiĢi zinâ edip tevbe eder de, (bir daha yapmazsa),
Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet
edeni affetmedikçe, affolmaz836“
“Biri için söylenen kusur,
onda varsa, gıybettir, yoksa iftira olur.”
Müslim
“BeĢ günah vardır ki, keffâreti837 yoktur.
Bunlar; Allâh'a Ģerik koĢmak, haksız yere adam öldürmak,
mü‟mine bühtan838 ve iftirâ etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere
yemin ile hakkı iptal etmek839.

Gıybet (Gıybet Etmek)Nedir?
Tanım olarak gıybet, bir mü‟minin veyâ zimmî bir kâfirin, yâni Ġslâm
devletinin egemenliğini kabuleden gayr-ı müslim bir kiĢinin ayıbını, onu
kötülemek için, arkasından söylemeye (konuĢmaya) denir840.
Ġslâm Dinin‟de Gıybet (Gıybet Yapmak) haramdır. Dinleyen, gıybet
edileni tanıyorsa, gıybete ortak olur. Ortak olmamak için gıybeti durdurmaya
çalıĢmalı, bunda muvaffak olamazsa, orayı terk etmelidir!
Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, iĢinde, sözünde, dininde,
dünyâsında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan veyâ bunlara
benzer olan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, eğer bir kiĢiyi üzerse, bu
söylenilenler gıybet, bu üzülen kiĢi ise, gıybet edilmiĢ olur.
Gıybet etmek günah olduğu gibi, ilgili bulunduğu, yukarıda sayılan,
hâllerinden birinin, kiĢinin yüzüne karĢı söylenmesi de günahtır. KiĢinin
Ġbni Ebid-Dünya, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, Ġ. ġarani, Ġ. Gazali…
Kefâret: keffaret: keffâret: 1) (Masdar gibi kullanılıyorsa da “keffâr” mübalâğa isminin müennesi
olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecbûriyet altında veyâ yanlıĢlıkla iĢlenmiĢ günahı
affettirmek ümidiyle ġerîat‟a uygun olarak verilen sadaka veyâ tutulan oruç. 2) Günahtan arınma.
838
bühtan: 1) Ġftira. Birisine yalandan bir Ģey isnat etme... Birisini suçlu gösterme... 2) Dalgınlık… 3)
MedhûĢ (DehĢete uğramıĢ. ġaĢırmıĢ. KorkmuĢ.) ve mütehayyir (ġaĢmıĢ, hayrette kalmıĢ.) olma.
839
Hadîsi ġerifler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mekansizmerve.blogcu.com/hadis-iserifler/2504227, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015
840
Temiz, M., Gıybet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.doc, En Son EriĢim Târihi, 17.03.2014
836
837
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yüzüne karĢı söylenen ve kendisini üzen sözle hiçbir iliĢkisi bulunmuyorsa,
bu söze iftirâ adı verilir.
Bunları kapalı söylemek, iĢâretle, hareketle ya da yazı ile bildirmek
de, hep söylemek gibi gıybettir.
Görüldüğü gibi, bu tür iliĢkilerde hüküm, gıybet edilen kiĢinin üzülüp
üzülmemesi ile yakından ilgilidir.
Câiz Olan Gıybet Olayları
1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu Ģikâyet için, ilgili mercilere
bildirmek,
2- Etkili ve yetkili birine, „Falanca kiĢi, gayrimeĢrû iĢ yapıyor, buna
mâni olununuz‟ demek.
3- Bid‟at sâhibi ile gezen birine, meselâ, „Onunla gezme, o
mezhepsizdir‟ demek.‟
4- ġâhitlikte, „Falanca Ģöyle yaptı‟ demek.
5- Ġnsanları, açıktan günah iĢleyenlerden korumak için, örneğin, „O
kumarbazdır‟ demek.
6- Müslümanları, bid‟at ehlinin zararlarından korumak için, bunların
kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veyâ yazı ile bildirmek… Bu
aynı zamanda Ġslâm‟ın, „emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ gibi bir
emridir.
7- Hayâsızların841 gıybeti diye bir Ģey yoktur. Yâni, hayâsızları
arkalarından konuĢmak, kötülüklerini Halka duyurmak gıybet sayılmaz.
8. „Münâfıkları gıybet- Münâfıkların arkalarından konuĢmak‟, gıybet
değildir.
9- Tanıtmak maksadıyla, evlilik yapılacak kiĢi hakkında konuĢmak
câizdir. Hz. Fatıma binti Kays‟tan (RA) Ģöyle rivâyet edilmiĢtir. O,
Peygamberimiz (SAV)‟e giderek:
“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.” dedim. Resûlullah (SAV) de
bana Ģöyle buyurdu:
841

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

ucuzlık…
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“Muaviye fakirdir, malı yoktur. Ebû Cehm‟e gelince, o çomağı
omzundan indirmez (karısını çok döver)842.”
10- Halkı zaradan koruduğu için, fâciri „gıybet etmek‟, gıybet
değildir843.
Fâcir sözlükte, „yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî‟ anlamına gelir. „Fâcir‟
kavramı, dinî a-landa (din ıstılahında); inkâr, Ģirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi,
Allah ve Peygamber‟inin haram kıldığı fiilleri iĢleyen, kâfir, münâfık, müĢrik
ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dıĢı dav-ranıĢlarda bulunan
kimselere denir. Bunun çoğulu, füccâr ve fecere‟dir.
Fâciri „gıybet etmenin‟, gıybet olmadığı bir Taberani hadîste Ģöyle
geçmektedir.
“Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından
korunsun.”
Bir Deylemi Hadisi‟nde denmektedir ki:
“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve
Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü
Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü
yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”
Bizzat Peygamberimiz (SAV)‟in, “Ölülerinizi hayırla anın,
iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!” hadîsi karĢısında insanın
aklına yine, “Buna sapıklar844,845 da dâhil midir?”846 sorusunu hatırlamadan
geçiĢtirmek mümkün olmuyor!
842
Sorusor cevapbu, Kimlerin gıybeti yapılabilir?
,Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.sorusorcevapbul.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir,
En Son EriĢim Târih:
25.11.2016.
843
Sorularla Ġslâmiyet, Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var.
Burada Geçen Fâcir Kimdir? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/facirinyaptiklarini-anlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kimdir-0, En Son EriĢim Târih:
25.11.2016.
844
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
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Toplumun menfaati için, bu sicilleri bozukları anlatmak, gıybet
olmaz, tersine sevap olur. Çünkü Ġbni Âbidîn Hazretleri:
“ÖlmüĢ de olsa, bid‟at ehlinin ve Müslümanlığı yanlıĢ anlatanların
bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine emr-i mâruf
olur” demektedir.
Ġbni Ebiddünyâ ise, “Dine bid‟at karıĢtıranları gıybet etmek günah
olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki Halk,
onun zararından korunsun” demiĢlerdir.
Ġbni Asakir‟den gelen bilgi de Ģudur:
“Bid‟atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu
bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah‟ın indirdiği Kur‟an‟nı
gizlemiĢ olur847“
Sonuç
Ġslâm Dini‟ndeki bir gıybet olayı, günümüzdeki uluslararası
güncelliği açısından, bir „Ġnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın,
sorumluluktan yâni günahtan kurtulması için, yalnız baĢına piĢmanlık ve
tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle
helallaĢmak da gereklidir.
Bununla berâber, Halkımızı ve genç nesillerimizi, faaliyetlerinin
zararlarından korumak, insanlara kötü örnek olmamalarını sağlamak için,
bid‟at sâhipleri, fâcir, münâfık, hayâsız ve açıktan günah iĢleyenlerin gıybeti
diye bir Ģey olamaz.
Toplumun geleceği adına, Halkın ve genç nesillerin korunması
niyetiyle, bunları ve bunların zaralarını Halka tanıtmak, ayrıca çok makbul
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
845
Temiz, M., Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu‟nun Dilinden Terennüm Edilince, BaĢka Söze Gerek Var
mı?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
846
Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
847
Dinimiz Ġslâm, Gıybet Etmek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son EriĢim Târih: 25.11.2016.
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ve gerelidir de… Mü‟minler için, „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
görevi, bu gerekliliklerin baĢında gelmektedir.
ġimdi olsun anlaĢılabiliyor mu bilmem, toplumun geleceğinin
gıybet‟ten daha önemli olduğu?

Neden Ġslâm DüĢmanlığı?

Bence gerçekleri arayan bir kimse, “Neden Ġslâm DüĢmanlığı?” sorusunun
cevaplarını araĢtırıp incelemelidir!
1924'de Britanya DıĢiĢleri bakanının sarf ettiği sözler:
“Kürtler inatçı ve aĢîret yapıları güçlü olan bir millet ve dinlerine çok
bağlılar. Önce onların aĢîret yapıları dağıtılmalı, sonra Ġslâm‟dan
uzaklaĢmaları sağlanmalı...”
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“PKK aĢîret kısmını büyük ölçüde halletti ama din konusunda baĢarısız
oldu.”
“ġimdi bizim kuracağımız hilâfet devleti din konusunu da halledecek... Hem
Kürtler hem de milyonlarca Müslüman, o dinden uzaklaĢmak zorunda
kalacak...848“
CHP Milletvekilliği yapmıĢ, Orta ve Lise‟deki sınıf arkadaĢlarımdan, bir
arkadaĢımın Face Book‟ta bana (imlâ ve yazım hatâları ile birlikte ) yazdığı
ve de verdiğim cevâbı burada sizinle paylaĢmak istiyorum.
ArkadaĢ Ģöyle diyor:
“Mustafacim kardesim ben seni hep sevmis ve takdir etmisimdir simdi
aramaza dini ve siyasi konularin girmesini istemiyorum. Senin sihhatin nasil
oldu ümit ediyorum daha iyisindir. Teklifim gecerli gel buraya seninle baliga
cikar eski günleri yad ederiz. Kendine iyi bak, sevgilerimle.”
Verdiğim cevap Ģu:
“Aramıza dinî ve politik konuların girmesine imkân yok!”
“Çünkü:
1) Dinî konulardan yalnızca asrımızda insan doğasına yüzde yüz uyumlu olan
Ġslâm Dini ile meĢgûlüm ki, Hocam olan babanızın ve Amcanızın Ġslâm ile ne
kadar içli dıĢlı olduğunu bildiğime göre, sen de Müslümansın...”
“O zaman mesele yok demektir.”
2) Siyâset, içine yalan karıĢtırılmadan yapılan, idârecilik olduğu için, aynı
zamanda Ġslâm‟ın önemli konularındandır.
3) Ġçine yalan, entrika ve her türlü hîle karıĢtırılarak yapılan idâreciliğe ise
politika denir.
Politika Batılıların idâreciliğidir, yalan, entrika anlamındadır. ġu sıralarda
Türkiye‟de yüzde yüz siyâseti görmek mümkün değil...
Kaldı ki, bizler gibi bir mü‟min için ölçü, Ģudur:
848

”http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkklidan-itiraflar-pkknin-onceligi-dindarlari-katletmek-84154.html
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“Siyâsete ateĢe yakın olduğun kadar mesâfede durmak esastır”.
Bunu açıklaması, aĢırı olmamak, orta ölçülü olmaktır.
Bir insan, aĢırı değilse, o herkesle anlaĢabilir. O yüzden siyâset olsa bile
aramıza gireceğini zannetmiyorum.
4) Bir araya geldiğimizde olsa olsa bu tanımlarda belki bir noktaya
gelemeyebiliriz, desem bu ihtimal de pek az, zirâ hepsi bilimsel tanımlar...
Sonuçta endiĢe edilecek bir Ģey yok demektir.
5) Abi (Ağabey) sayılabilecek bir öğretim üyesini bir seneden beri ziyâret
etmek istiyorum.
Bu sıralarda tekrar düĢünmeye baĢladım.
Bir türlü gerçekleĢtiremedim. Sanırım bu örnek de sıhhatim hakkında bir
bilgi verir.
NOT: Bu cevapları masa baĢında değil yatakta uzanırken yazıyorum ki,
balığa çıkmak gezmek benim için mümkün değil…
Ama sevginden ve ilginden dolayı müteĢekkirim… Dünyâ‟yı ayakta tutan
sevgidir. Bu haberleĢmeyi de lütfeden Allah‟a (CC) binlerce Ģükür… Tanıdık
arkadaĢlara ayrıca selâmlar…
ArkadaĢa, Face Book‟ta verdiğim, cevap bu kadardı.
ġu anda bu arkadaĢ beni Face Book arkadaĢlığından silmiĢ bulunuyor…
Görüyorsunuz ya, Ġslâm gerçeklerine herkes tahammül edemez, özellikle de
îman nîmetinden kesilmiĢ olanlar… Gerisini varınız siz düĢününüz!

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
“Dünyâ Malı Dünyâda Kalır”
GiriĢ
Bugün Yahûdilerin dünyâ çapında bir tek bir projeleri vardır. Dünyâ
Siyonist Devleti‟ni kurmak… Bu konuda iyi bir yol aldıklarını
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zannediyorlardı ama Ģu Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın, „One Minute‟ çıkıĢıyla,
iyi bir sarsıntı geçirdiler. Artık tenkit edilmeye, yara almaya da alıĢmıĢ
görünüyorlar. Ama tek dayandıkları, güvendikleri, zenginlikleri olmasına
rağmen, “Huylu huyunu teneĢirde birakır” ata formülü gereğince, “Dünyâ
malı dünyâda kalır” gereğince onlara, zenginlikleri de bir fayda vermeyecek,
„katma değerleri‟, insanlara yaptıkları zulüm olacaktır!

Ġspanya bütün Yahûdileri sınırdıĢı ettiği zaman hiçbir devlet tarafından
sâhiplenmeyen Yahûdileri kabul eden tek padiĢah Osmanlı Devleti‟nin hükündarı II.
Bayezit olmuĢtu. ġimdi insanlık açısıdan kıyaslamayı siz yapınız!

Bugün Yahûdi deyince çoklarımız, Filistinleri kendi öz vatanlarında
soykırıma uğratmak için, onları her fırsatta kırıp geçiren, Mesci-i Aksa‟yı
pasif hâle getirmeye çalıĢan, Ġsrail Devleti‟ni hatırlamaktadır. Ġsrail Devleti
deyince de Siyonistler, Siyonist deyince de, daha çok, Rockefeller gibileri
hakla gelmektedir.
Rockefeller‟i kısaca tanımlamak gerekirse849 onun için, insanlık ve
Ġslâm DüĢmanı demek yeter.
Temiz, M., Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı Ve Onun Ünlü Bursiyerleri, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.pdf YA DA
849
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Rockefeller‟in Ġslâm DüĢmanlığı
O Rockefeller ki, bakınız ne diyor:
“Dünyânın sâhipleri bizleriz!”
“Yeryüzü, Muhammed‟e îman edenlerin kanlarıyla sulanmalı!”
“Çiçekler, Müslüman kanıyla sulanıp tomurcuklanmalı!”
“Yüzyıllardır Türkler‟in, Muhammed‟in dinine inananları, bir insanın
vücûdu gibi, bir arada tutmalarını engelleyemedik.”

Adam kan kokuyur, âdetâ!

“Bu vücûdu ancak, Kürtlere öz benliklerini unutturup, onları
Türkler‟e düĢman ederek ikiye bölebiliriz.”
“Türkler‟in ve Kürtler‟in elinde, Muhammed‟in uydurma kitabı
Kur‟an olmalı ancak, zihinlerinde olmamalı!”

http://mtemiz.com/bilim/ROCKEFELLER‟ĠN%20ĠSLÂM%20DÜġMANLIĞI%20VE%20ONUN%20ÜNLENMĠ
ġ%20BURSĠYERLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Yayın organlarımız bunun için çalıĢmalı!”
“Dünyânın her yerinde Müslüman kanı akmalı!”
Hadi, söyleyiniz! Bu gün bu söylenenleri gerçekleĢtirme çabaları ile
karĢı karĢıya bulunmuyor muyuz? Demek ki Yahûdi deyince, insanlık ve
Ġslâm DüĢmanlığı, ilk akla gelenler arasındadır…
Siyonistlerin, daha doğrusu, Siyonist teĢkilâtını kurup idâme ettiren
Yahûdiler‟in bugün tek bir emelleri vardır: Dünyâ Siyonist Devleti‟ni
Kurmak…
ġimdi dünyâda yalnızca kendilerine, „aydınlanmıĢ anlamında‟
„illimunaty-Ġllimunati‟ diyen ve kendi dıĢlarında Yahûdi olmayan, ne kadar
insan varsa onları, „sığır‟ olarak, vasıflandırma tabiatında olan bu Yahûdiler,
nasıl bir cibilliyete sâhiptirler?
Bunların cibilliyetlerini Ģimdi aĢağıda göreceksiniz.
Ġsâ (AS)‟ın Yahûdi ile Olan ArkadaĢlığı
Ġsâ (AS), bir gün bir Yahûdi ile yola çıkar, yanlarına üç tâne de çörekekmek alır. Ġsâ (AS) çörekleri Yahûdi‟ye verip, „Bunları muhafaza et!‟ der.
Bir müddet sonra Yahûdi bir ara, çöreklerden bir tânesini yer.
Ġsâ (AS), bir müddet sonra çörekleri isteyince, Yahûdi iki çörek
getirir. Onun üzerine Ġsâ (AS), sorar:
“Çörek üç tâne idi. Birisi nerede?”, diye…
Yahûdi ilk yalanı basar:
“Bundan fazla değillerdi. Bunlar iki tâne idi.”
Ġsâ (AS) bir Ģey demez, “Belki yalanından piĢman olur, döner.” diye
ve birlikte yürümeye devam ederler.
Olaylara Ġbret Yerine Menfaat Açısından Bakmak
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Ġnsan cihanı ibretle seyretmeli, düĢünüp dersler çıkarmalıdır!
Ġsâ (AS) ve Yahûdi‟den müteĢekkil iki yolcu, yolda bir cüzamlı
hastaya rastlarlar. Ġsâ (AS), âsâsı ile hafifçe dokununca, hasta iyileĢir. Ġsâ
(AS), bunu gören Yahûdi‟ye, tekrar, ekmek kaç tâneydi diye sorar. Yahûdi,
bu olaydan da bir ders almaz, yine; „iki tâne idi.‟ cevâbını verir.
Bir müddet sonra Ġsâ (AS) ile Yahûdi, biraz ileride bir köre (âmâyâ)
rast gelirler. Ġsâ (AS), Allah‟ın (CC) izniyle onun gözlerini açar. Adam
görmeye baĢlar. Ġsâ (AS) tekrar Yahûdi‟ye sorar, „Eekmek kaç tâne idi?‟
diye…
Çünkü Ġsâ (AS) biliyordu ki, yalan söylemek insanda derin mânevi
yaralar açar. Bu yüzden Ġsâ (AS), „Yahûdi, bir an evvel bu ibretli olaylardan
ders alarak, aklını çalıĢtırsın da bu kötü ahlâkından vazgeçsin, piĢman
olsun.‟ istiyordu. Ekmek iĢini, zaman zaman, gündeme getirip sormasının
sebebi bu idi.
Yâni aslında burada önemli olan husus, ekmeğin maddî kıymetinden
ziyâde, yalandan dönülmesi, dürüstlüğün öneminin vurgulanmasıdır. Burada
asıl olan nokta, ekmeğin maddî değeri düĢük olmasına rağmen, onun
üzerinde söylenen yalanın, insanın karakteri ve mânevî dünyâsı açısından, ne
derece büyük sonuçlara sebep olacağının akıl edilmesine dikkat edilmesidir!
ĠĢte bunlardan dolayı Ġsâ (AS) Yahûdi‟ye,‟Ekmek kaç tâne idi?‟ diye
tekrar sormuĢtu. Yahûdi, gördüklerini aklı ile değerlendirip hatâsından
dönecek yerde, hatâsında yâni yalanında yine ısrar etmeyi tercih etmiĢti.
Böylece, Yahûdi bu mûcizeleri gördüğü hâlde, ne doğruyu söylüyor, ne de
doğruluk ve dürüstlüğe îmân ediyordu.
“Hatâda Israr Etmek Hatâdır”
Hatâda ısrar etmek akıl kârı da değildir…
Ġki yolcu yine birlikte yola devam ederler. Bir ağacın gölgesinde,
biraz istirahat için, durduklarında Ġsâ (AS) uyur. Bu sırada, bu memleketin
vâlisinin kızı çok hasta idi. Vâli, yatalak hastaları ayağa kaldıran, ölüleri
bile dirilten Ġsâ (AS)‟ın, kendi memleketinde olduğunu haber alınca,
bulunması için sağa-sola adamlar salar.
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Vâlinin adamları, Ġsâ(AS)‟ın bulunduğu yere gelince, o anda uyanık
vaziyette bulunan Yahûdi‟ye, böyle böyle birisini aradıklarını söylerler,
meseleyi anlatırlar. Yahûdi, „O aradığınız zât benim.‟ der.
Yahûdi daha önce, Ġsâ (AS‟ın) değnekle vurup hastaları iyileĢtirdiğini
görmüĢtü; mârifetin değnekte, âsâdâ olduğunu zannediyordu. Hemen sessizce
Ġsâ(AS)‟ın âsâsını alıp, birlikte vâlinin hasta olan kızının yanına giderler.
Yahûdi, hemen iĢe koyulur. Bu sırada tüm saray erkânı merakla,
ümitle Yahûdi‟ye bakarlar. Yahûdi âsâ ile hastaya vurunca, Allah‟ın takdîri
bu ya, kızcağız hemen ölür. Oradakiler, Yahûdi‟yi hemen yaka paça tuttukları
gibi, îdam sehpâsına çıkarırlar.
Bu arada Ġsâ (AS), uyandığında bakar ki, âsâsı yok... Yahûdi de
gitmiĢ... Derken halkın, kalabalıklar hâlinde, îdamı seyretmeye gittiklerini
görür. Ġsâ (AS), meselenin ne olduğunu halktan öğrenince, derhal giderek,
Yahûdi asılmadan yetiĢir. Ġleri gelenlere:
„Bunu serbest bırakırsanız, çocuğunuzu Allah‟ın (CC) izniyle
diriltirim.‟ der. Vâli bu teklifi sevinçle kabul eder. Çünkü bir ümit
doğmuĢtur. Ġsâ (AS) âsâ ile çocuğa vurup, „Allah‟ın (CC) izni ile kalk!‟
deyince, kız çocuğu dirilir, ayağa kalkar. Böylece Yahûdi îdam olmaktan
kurtulur.
Bu mûcizeyi gören halktan îman edenler olur. Ama asılmaktan
kurtulan Yahûdi, hâlâ bir ibret alıp, îman etmez. Ġsâ (AS)‟ın tekrar “kaç
ekmek vardı?” sorusuna, o yine „iki‟ diye cevap verir.
Böylece Ġsâ (AS) ile Yahûdi yine, yürümeye devam ederlerken, yolda
üç tâne altın kaba rastlarlar. Ġsâ (AS), bunları taksim etmek için, Ģöyle der:
“Biri benim, biri senin, biri de çöreği (ekmeği) yiyenindir.”
Bu taksime Yahûdi sevinerek, „Üçüncü çöreği ben yemiĢtim.‟
deyince, Ġsâ (AS) Yahûdi‟ye dönüp:
“Benden uzaklaĢ artık! Çünkü sen, Allah‟ın (CC) kudretini gördün,
mûcizeleri müĢâhade ettin de buna rağmen üçüncü çöreği yediğini
söylemedin. Lâkin burada dünyâ malından altın tabaklar görünce, onlara
sâhip olabilmek için, yine kılık değiĢtirdin.” der ve altın tabakların hepsini
orada bırakır ve oradan ayrılarak uzaklaĢır.
Bir müddet sonra Yahûdi, altın tabakların hepsine sâhip olmanın
sevinci içinde iken, oradan geçen üç eĢkiyâ, Yahûdi‟yi öldürerek altın kapları
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alırlar. Böylece Yahûdi, küçük gördüğü, yalanın getireceği felâketten kur
tulmak için, aklını çalıĢtırmamasının, dolayısıyla yalan söylemekle iĢlediği
hatâdaki ısrarının karĢılığını, hayâtıyla ödemiĢ olur.
ĠĢte Yahûdi olmayan, „goyim-sığır‟ olarak, andıkları bütün insanları,
kendilerine köle olarak gören, bugünkü Yahûdiler‟in târihî ve kültürel gerçek
cibilliyetlerini görmüĢ bulunuyorsunuz…
“Dünyâ Malı Dünyâda Kalır”
Üç altın tabağa sâhip olan eĢkiyâlar, karınları acıkınca yemek, içmek
için, bir Ģeyler almak üzere, aralarından birini çarĢıya gönderirler. O gözden
kaybolunca gerideki iki eĢkiyâ, mal hırsıyla arkadaĢlarının hakkına da sâhip
olmak için, gelince onu öldürmek üzere anlaĢırlar. „Gelince onu öldürüp
böylece üçüncü altın tabağı da aramızda paylaĢırız.‟ derler.
Diğer taraftan, yemek almaya giden adam da, baĢka bir hesap
peĢindedir. Onu da mal hırsı bürümüĢtür. Altın tabakların hepsine sâhip
olmak için, arkadaĢlarını öldürüp, „altınlara ben sâhip olayım‟ diye çok tesirli
bir zehir alır ve hazırladığı yemeğe koyar. Dönünce yemeyi arkadaĢlarına
getirdiğinde, diğer ikisi, durup dururken, bir münâkaĢa çıkarırlar, sonra da
onu öldürdüler.
Üçüncü arkadaĢlarını öldüren eĢkiyalar, artık oturup yemeklerini
âfiyetle yerler. Ama tabiî ki, yemekler zehirli olduğu için, onlar da sofradan
kalkmadan ölürler.
Sonuç
Atalarımız dememiĢler mi? “Su testisi suyolunda kırılır.” diye… Ve
de mülk de zenginlik de kimsenin değil, yalnızca Allah‟ındır, (CC)...
Kıssadan diğer bir hisse odur ki, üzerinde hak sâhibi olunmayan,
maldan kimseye fayda gelmez.
Altın kaplar için birbirlerini öldüren, bu insanların hepsi ölmüĢ,
Böylece hiç biri, altınlara sâhip olamamıĢtır. “Dünyâ malı dünyâda kalır”
derler ya…
KiĢilere ne kalır?
KiĢilerin kendilerine hayatta iken, öyle ya da böyle, cibilliyetleriyle
sağladıkları katma değerleri kalır, o kadar!
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği
Öz‟ler:
Ω

Farabi, herhangi
“Bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin
yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve birden
çok gerçek dıĢılık (yalan, yanlıĢ, bâtıl) vardır” demektedir.
Bu nedenle herhangi bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin bakıĢ açılarında da
yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve çok sayıda gerçek dıĢılık (yalan, yanlıĢ, bâtıl) olur.
Doğrular,
geometrideki paralel
doğrular gibi; yanlıĢlar ise,
birbirlerini geliĢigüzel kesen sonsuz
sayıdaki doğru ya da eğriler gibidirler 850.
Bu nedenle, doğru ve gerçeklere uyularak alınan kararlara
iliĢkin sonuçlar, paralel doğruların hiç kesiĢmemesi gibi, hiçbir zaman hiçbir
noktada karĢı karĢıya gelmezler, birbirleriye çeliĢmez ve çatıĢmazlar.
Buna karĢılık,
doğruluk ve gerçeklere
uyulmadan alınan kararlara iliĢkin
sonuçlar, durmadan beklenmeden kesiĢen
eğri ve doğrular gibi, hep birbirleriyle farkedilmeden
beklenmedik yer zamanlarda karĢı karĢıya gelebilmekte, birbirleriye
çatıĢabilmektedir. Alınan kararlar çoğu kere yalan-dolan ve
entrikalara dayalı
olduğu için, kimin elinin kimin
cebinde olduğu ve hangi devletin hangi
adâletsizlikler yaptığı hususları, karmaĢık bir
yalanlar yumağı gibidir, bugün… Kur‟an‟a gelince,
o ele alınan olay, yorum, fikir ve düĢüncelere ya da evrensel konulara
iliĢkin yalnızca doğrulardan meydana gelen bir gerçekler yumağı gibidir. ġimdi
siz bu gerçeklere uyularak alınan kararların sonuçlarını daha kolay tahayyül edebilirsiniz.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Kur an‟ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”
Hıcr Sûresi, âyet 9

Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
850
Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
04.01.2014.
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“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek,
en kutsal ve inandırıcı ve baĢka hiç bir din kitabının üstün
gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap, Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir851.”
Prof. Edouard Monté
“ÇeĢitli devirlerde, insanlığı idâre
etmek için Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen
bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak inceledimse de, bozulmuĢ
oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaĢ bilim ve teknolojik geliĢmelere
iliĢkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî kitaplara iliĢkin bu kânunlar, değil bir cemiyet,
bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı, bu
görüĢten çok uzaktır. Ben, Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim.
Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında
insanlığın geliĢmelerinde her açıdan çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düĢmanları,
Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından yazılan bir
kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ
en geliĢmiĢ bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri
sürmek, gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taĢır ki, bu da ilim
bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben Ģunu ileri sürüyorum ki,
Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah tarafından
böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur. Senin devrinde
yaĢamadığımdan
dolayı üzgünüm, Ey Muhammed…”
“Gönderilmesine ve neĢredilmesine sebep olduğun
ve insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet
âlemine iliĢkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine iliĢkin olduğunu
inkâr etmek, boĢ iĢlerle uğramak kadar gülünçtür.”
“Bunun için, insanlık senin gibi
seçkin bir kudreti bir defâ görmüĢ, bundan sonra
göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum852.”
Prens Bismarck

GiriĢ853
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
852
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%
B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
853
Temiz, M., Kur‟ân‟ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve MeĢhurların Sözleri, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf YA DA
851
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Birmingham‟da en az 1370 yıllık Kur‟an bulunmuĢtur. Karbon 14
târihleme metoduyla yapılan incelemeler, kitabın en az 1370 yıllık olduğunu
göstermektedir854.
British Library‟deki uzmanlardan Dr. Muhammad Isa Waley,
„heyecan verici bu keĢfin Müslümanlar için çok büyük bir sevinç kaynağı
olduğunu‟ söylemiĢtir.
Kitap, dünyadaki en eski Kur‟an Kerim‟den bölümler olduğu
belgelenmemiĢ hâlde, Orta Doğu bölgesinden diğer birçok kitap ve belgelerin
yer aldığı koleksiyonda bulunmuĢtur. Söz konusu Kur‟an‟ın, yaklaĢık yüz
yıldır üniversite kütüphânesinde olduğu ve farkedilmediği belirtilmiĢtir.
Bir doktora öğrencisinin, koyun ya da keçi derisinden parĢömene
yazılmıĢ olan, kitabın parçalarını dikkatle incelemesinden sonra, karbon 14
târihleme yöntemi uygulanması kararlaĢtırılmıĢ ve büyük heyecan uyandıran
bu yazıların bugüne kadar ulaĢmıĢ en eski Kur‟ân-ı Kerîm‟e âit olabileceği
sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Ġslâm Târih Kültür ve Sanât AraĢtırma Merkezi (IRCICA) Genel
Direktörü Halit Eren, Ġngiltere‟deki Birmingham Üniversitesi‟nin
kütüphânesinde bulunan, yaklaĢık 1370 yıllık Kur‟ân-ı Kerîm sayfalarının
temini için giriĢim baĢlattıklarını bildirmiĢtir.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, merkez olarak 2005‟ten beri en eski
Kur‟ân-ı kerîmler hakkında araĢtırma yaptıklarını ve bâzılarının
tıpkıbasımlarını yayımladıklarını belirtmiĢ, Birmingham Üniversitesi‟nden
Kur‟ân-ı Kerîm‟in temini için giriĢimleri baĢlattıklarını da kaydetmiĢ
bulunmaktadır855.
Birmingham Üniversitesi Hristiyanlık ve Ġslamiyet Profesörü David
Thomas Ģunları söylemiĢtir:
“Bu el yazmaları, Ġslâmiyet‟in kurulduğu ilk yıllara âit… Kur‟ân-ı
Kerîm, 610 ve 632 yılları arasında indirildi. Bu el yazmalarını yazan kiĢinin,
Hz. Muhammed‟le aynı dönemde yaĢadığını, hattâ peygamberi tanıdığını
düĢünüyoruz856.”
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟ÂN‟I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BĠLĠM%20ADAMI%20VE
%20MEġHURLARIN%20SÖZLER.pdf, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014.
854
BBC TÜRKÇE, Birmingham'da en az 1370 yıllık Kur'an bulundu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150722_en_eski_kuran, En Son EriĢim Târihi: 01.08.2015.
855
Anadolu Ajansı, 1370 yıllık Kur'an-ı Kerim için giriĢim baĢlatıldı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/562155--1370-yillik-kuran-i-kerim-icin-girisim-baslatildi, En Son EriĢim Târihi:
01.08.2015.
856
Milliyet.com.tr., 1370 yıllık Kur'an bulundu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.milliyet.com.tr/1370-yillik-kur-an-bulundu-gundem-2091127/, En Son EriĢim Târihi: 01.08.2015.
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Birmingham‟da bulunan en az 1370 yıllık Kur‟an‟dan sayfalar

ġimdi burada Kur‟an Mûcizesi konusunda geçmiĢ kısımlarda verilen
üç bin yıllık Firavun cesetiyle ilgili bilgilerinizi de yeniden tâzeleyebilirsiniz.
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 tutununuz da, her türlü
davranıĢlarımıza kadar, her Ģeyimize damgasını vurmuĢ bulunuyor. Bu
durum, Ġslâm ve / veyâ Kur‟an hakkında bilgisiz iken, baĢka kültürlerin
hayranı olanların çoğu için, değersiz bir durumdur. Ama Ġslâm ve / veyâ
Kur‟an‟ın ne olduğunu bilenler için ise bu husus, gerek ilim açısından ve
gerekse bilimsel olarak, tek gerçek ve övünç kaynağıdır.
Bu gaflet içinde bulunanlar, ebedî mahrûmiyeti görmemek için,
“Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” sözünün kurbanı olduklarını da bir
düĢünüp değerlendirmelidirler!
Ġki Denizin Suyu
Son yüzyıllarda okyanus bilimciler tarafından yapılan deniz
araĢtırmalarında, birbirine açılan, denizlerin sularının birbirlerine
karıĢmadığı gözlenmiĢ ve bilkimsel açıdan bunun nedeni, „Yüzey Gerilim
Kuvveti‟ne bağlanmıĢtır. Suların farklı yoğunluklarından kaynaklanan Yüzey
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Gerilim Kuvveti, sanki bir duvar gibi sularının birbirine karıĢmasını
engellemektedir857.
Denizaltı araĢtırmalarında daha çok, ünlü Fransız bilim adamı Kaptan
Jacques Couseau‟nun adı geçmektedir. Cousteau, denizlerdeki su engelleri
ile ilgili yaptığı, araĢtırmaların sonucunu Ģöyle anlatmaktadır:
“Bâzı araĢtırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran
engellerin bulunduğuna dâir ileri sürdükleri görüĢleri inceliyorduk.
ÇalıĢmalar sonucunda gördük ki, Akdeniz‟in kendine has tuzluluğu ve
yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas
Okyanusu‟ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz‟den tamâmen farklı
olduğunu gördük. Hâlbuki Cebeli Tarık Boğazı‟nda birleĢen bu iki denizin
tuzluluk, yoğunluk ve sâhip olduğu hayâtiyet açısından eĢit veyâ eĢite yakın
olması gerekiyordu. Oysaki bu iki deniz, birbirine yakın kısımlarda bile ayrı
yapılara sâhiptiler.”
“Bunun üzerine yapmıĢ olduğumuz araĢtırmalarda bizi ĢaĢkına
çeviren bir durumla karĢılaĢtık. Çünkü bu iki denizin karıĢmasına birleĢme
noktasında bulunan hârika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su
engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile
Kızıldeniz‟in birleĢtiği Mendep Boğazı‟nda da bulunmuĢtu. Daha sonraki
incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleĢme noktalarında
aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik858.”
Kaptan Cousteau bu hayretini, Kral Faysal‟ın Müslümanlığı kabul
etmiĢ Fransız doktoruna bahsettiğinde, doktordan Ģu yollu bir cevâp almıĢtır:
“Sen, yeni bir buluĢ bulduğunu zannediyorsun ama yanılıyorsun.
Senin bahsettiğin bu olayı Kur‟an, 1400 yıl önce zâten bahsetmiĢ
bulunuyor”:
Rahman Sûresi, âyet 19-21:

857
Richard A. Davis, Principles of Oceanography, Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills,
Ontario, ss. 92-93)
858
Kuran, Denizlerin Arasındaki Engel, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
Http://Www.Mucizeler.Com/2011/03/Denizlerin-arasindaki-engel/, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
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“Acı ve tatlı sulu iki denizi birbiri üzerine salarak yanyana getirdi.
Ama aralarında birbirlerine karıĢmalarını önleyen bir engel vardır. “
Furkan Sûresi, âyet 53:
“O, birinin suyu tatlı ve içmeye elveriĢli ve öbürününki acı ve tuzlu
olan iki denizi birbirine saldı fakat bu iki tür suyun birbirine karıĢmasını
önleyen bir engel, aĢılmaz bir set koydu.”
Rahman Sûresi‟nin 19-21. âyetleri ve Furkan Sûresi‟nin 53. âyet ile
bildirilen bu sonuçlar859 da, bilimin Kur‟an‟la %100 uyuĢtuğunu gösteren
gerçeklerden yalnızca biridir860.

Bâzı MeĢhur Batılıların Kur‟ân‟ı Kerîm‟e ĠliĢkin Sözleri
“Ġslâm, Dünyâ ve Âhiret
mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.”
B.Karai-Zengibar

“Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur‟ân-ı
Kerîm” ünvanlı eserinde Kur‟ân-ı Kerîm‟den bahsederken Ģu sözleri
söylüyor:
“Kur‟ân‟ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde
mühimdir:”
“1. Zât-ı Kibriyâ‟yı ifâde eden âyâtın âhengindeki ulviyettir. Kur‟ân-ı
Kerîm, beĢerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriyâ‟ya isnaddan
münezzehtir.”
“2. Kur‟ân, baĢından sonuna kadar, gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlâkî yâhut
terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen
münezzehtir.

Sorulala Ġslâmiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/147163/kur-an-da-bildirilen-denizlerin-birbirine-karismamasi-konusununbilime-aykiri-oldugunu-soyleyenlere-nasil-cevap-vermeliyiz.html, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015.
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Ġlme Dâvet, Denizlerin birbirine karıĢmaması , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ilmedavet.com/denizlerin-birbirine-karismamasi.html, En Son EriĢim Târihi: 21.04.2015.
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Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref
Kitab-ı Mukaddes‟te mebzuliyetle (çokça) vardır.
Prof. Edouard Monté:
“Allah‟ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve
baĢka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap,
Kur‟ân‟ı Kerîm‟dir861.”
Gaston Karr:
“Ġslâm Dini‟nin kaynağı olan Kur‟an‟da, dünyâ medeniyetinin
dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim
medeniyetimizin Kur‟ân‟ı Kerîm‟in bildirdiği temel hükümler üzerine
kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır862.”
Beoworth-Smith:
“Kur‟an, üslup temizliği, ilim, felsefe ve hakîkat mûcizesidir863.”
Marmaduke Pisthali:
“Kur‟an, en taklit olunmaz bir ahenk, en sağlam bir ifâde! Ġnsanları
ağlamaya veyâ sonsuz sevgi ve aĢka sevk eden bir kudret864!”
Gibbon:
“Kur‟ân‟ı Kerîm, Allah‟ın birliğini ispat eden en büyük eserdir865.”
Prof. Edouard Monté, Kur‟ân‟ı Kerîm, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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Gaston Karr, Ġslâm Hakkında…, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamartine-gaston-karr-edouard.html, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
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Goethe (1749-1832). West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı) adlı eserinden… Garplı âlimlerin
Kur'an hayranlığı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607,
En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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DemirbaĢ, M.A., Kur‟an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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Napolyon:
“Öyle zannediyorum ki, yakında bütün dünyânın aklı baĢında kültürlü
insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet kurmak ve bu hükümeti
(Kur‟ân‟ı Kerîm‟de yazılı olan esaslara göre) idâre etmek imkânını
bulacağım. Ancak, Kur‟an‟da yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum.
Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir866.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟i okudukça, onun sıradan bir edebî eser olmadığını
hemen hissedersiniz.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm, kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfûz
eden bir eserdir. Diğer bütün eserler, bu muazzam eser yanında, çok sönük
kalır.”
“Kur‟ân‟ı Kerîm‟in göze çarpan ilk karakteri, onun doğru ve
mükemmel ve yol gös-terici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence, Kur‟ân‟ı
Kerîm‟in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol
açmaktadır867.”
Tony Blair:
“Eğer Kur‟ân‟ı okursanız çok açık bir kitap olduğunu göreceksiniz...
Ġnsanlığa reh-berlik eden sevgi ve berâberlik kavramlarını çok iyi açıklıyor.”
“Kur‟an‟ı dilimize tercüme edilmiĢ hâli ile okudum. Ġslâm hakkında
eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Kur‟an hakkında daha
önce bilmediğim ve Hıristiyanları da çok ilgilendirdiğini düĢündüğüm pek
çok Ģeyi öğrendim.”
Bill Clinton:
866
Fransa imparatoru birinci Napoléon (Napolyon) (1769-1821), Merak Ettiğiniz Bütün Dini Konular,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4903, En Son EriĢim Târihi:
22.01.2014.
867
Dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan Ġskoçyalı Thomas Carlyle (1795-1881), bir
konferansından…

Tony Blair, Kur‟ân-ı Kerîm Hakkında SöylenmiĢ Sözler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html, En Son EriĢim Târihi: 22.01.2014.
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“Ġmam‟ın Kur‟an‟dan okuduğu bölümde, Allah‟ın insanları birbirleri
ile çatıĢmaları için değil, tanıĢmaları için farklı ırklarda yarattığı
bildiriliyordu. Bence bu çok etkileyici… Tevrat‟ta insanların yabancılara yüz
çevirmemelerini, bunun Yüce Tanrı‟ya yüz çevirmek gibi olacağı anlatılır.”
“Ġncil‟de ise insanlara, komĢularına iyi davranmaları söylenir. Ancak
Kur‟an‟da Al-lah‟ın milletleri ve ırkları birbirlerini tanısınlar, düĢüncelerini
paylaĢsınlar diye yaratmıĢ ol-duğunun belirtilmesi bence muhteĢem bir
Ģey...”
“ġunu söylememe izin verin… Bence, dünyânın Ġslâm‟dan öğreneceği
çok fazla Ģey var. Dünyâda her dört insandan biri Müslüman… Amerikalılar
üniversitelerde ve liselerde Ġslâm‟ı öğreniyorlar.”
“Benim de kızım lise öğrencisi iken Ġslâm târihi dersi almıĢ ve
Kur‟ân‟ın büyük bölü-münü okumuĢtu. Hattâ okuldan geldikten sonra bizleri
de bu konuda eğitiyor ve bize sorular soruyordu.”
“Sizlerden bir kez daha bu ülke insanlarının sizin dininizi,
ibâdetlerinizi, gelenek-lerinizi daha iyi anlamaları için kendinizi, dininizin
değerlerini ve insanlığa sağladığı katkıla-rı onlara anlatmanızı ricâ
ediyorum.”
“Kur‟an‟da insanlara, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa
baĢkalarına da öyle davranmaları gerektiği bildirilmiĢtir868.”
Prens Bismarck:
“ÇeĢitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah tarafından
gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak
inceledimse de, bozulmuĢ oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaĢ bilim
ve teknolojik geliĢmelere iliĢkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî
868
Amerika Eski BaĢkanı Bill Clinton‟ın, Beyaz Saray'daki son yılında Ramazan Bayramı'nda
Müslümanları kabul edip Kuran
âyetleri okunarak baĢlanan toplantıda yaptığı konuĢmadan…,
http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-ilgili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkindasoylenmis-sozler.html
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kitaplara iliĢkin bu kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile
temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”
“Fakat Müslümanların Kur‟ân‟ı, bu görüĢten çok uzaktır. Ben,
Kur‟ân‟ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve
teknolojinin her sahâsında insanlığın geliĢmelerinde her açıdan çağa ilmî bir
uygunluk gördüm.”
“Müslümanların düĢmanları, Kur‟ân‟ın Muhammed tarafından
yazılan bir kitap ol-duğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en
geliĢmiĢ bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek,
gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taĢır ki, bu da
ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”
“Ben Ģunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah
tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur.
Senin devrinde yaĢamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed…”
“Gönderilmesine ve neĢredilmesine sebep olduğun ve insanlara
öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet âlemine iliĢkindir. Bu
kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine iliĢkin olduğunu inkâr etmek, boĢ iĢlerle
uğramak kadar gülünçtür.”
“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ görmüĢ,
bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle
eğiliyorum869.”
Batılı felsefeci MüsteĢrik Sedio:
“Kur‟an, insanlara Allah‟ın (CC) hukûkunu tanıtmıĢ, mahlûkatın
yaratıcısından ne bekleyeceğini ve yaratıcısıyla münâsebetini en açık Ģekilde
öğretmiĢtir. Kur‟an, ahlâk ve felsefenin bütün esaslarını içine alır.”
“Fazîlet ve rezâlet, hayır ve Ģer, eĢyânın hakîki mâhiyeti, kısaca her
konu Kur‟an‟da ifâde edilmiĢtir. Hikmet ve felsefenin esâsı olan adâlet ve
eĢitliği öğreten ve baĢkalarına iyilik etmeyi, fazîletli olmayı öğreten esaslar,
869
Temiz, Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%
B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf, En Son EriĢim Târihi: 24.01.2014.
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bunların hepsi Kur‟an‟da vardır. Kur‟an, insanı iktisat ve orta yola sevk
eder, sapkınlıktan korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, yüksek
ahlâkın nûruna ulaĢtırır, insanın kusurlarını, hatâlarını yüceliğe ve
olgunluğa çevirir870.”
Georgetown Üniversitesi tıbbî Embriyoloji Doçenti Gerald C.
Goeringer:
“Bâzı Kur‟an âyetleri, hücre karıĢımından organların yaratılıĢına
kadar insan geliĢiminin son derece kapsamlı tanımını yapar. AĢamaları,
terminolojisi ve açıklaması ile insan geliĢiminin böylesine açık ve eksiksiz
kaydı daha önce var olmamıĢtı. Hepsinde olmasa bile, çoğu durumda bu
açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve
insan cenini geliĢiminin pek çok aĢamasını yüzyıllar öncesinden
bildirmektedir871.”
Batılı Bilgin Jochahim Durulph:
“Ġslâmiyet‟in Ģimdiye kadar Avrupa yazarlarından hiçbirinin nazar-ı
dikkatini çekmeyen bir safhâsını bahis konusu etmek istiyorum. Ġslâmiyet‟in
bu safhâsı, onun sıhhatini muhâfaza için vukûbulan emirleridir. Evvelâ Ģunu
îtiraf etmek lâzımdır: Kur´an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplardan
üstündür.”
“Kur‟an‟ın târif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kâideleri nazar-ı
dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sâyesinde bütün dünyânın bâzı
kısımlarıyla, haĢerât mahĢeri olan Asya´nın, müthiĢ bir tehlike olmaktan
kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezâfetî, temizliği, nezâheti bütün
sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr mikropları imhâ etmiĢtir872.”
Alman filozofu Johon Jacobreisi:
“Biraz Arapça öğrenen bâzı kimseler, Kur‟an ile istihzâya kalkıĢıyor.
Fakat bunlar Kur‟an‟ın tesirli, fasih ve inananları elektrikleyen okunuĢunu
dinlemiĢ olsalar, Hz. Muhammed (SAV)‟in ashâbına Kur‟an anlatırken
870
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kullandığı, akıllara hayret verici lisanı duysalar, Allah‟ın (CC) huzûrunda
secdeye kapanırlar ve hepsi de „Ya Resûlâllah! Bizim elimizden tut ve bizi
senin ümmetine dâhil olmak Ģerefinden mahrum etme, derlerdi873.
Ġngiliz Bilgini H. Leider:
“Ġslâm çocukları, tahsillerine Kur‟an ile baĢlıyorlardı. Çünkü Kur‟an
bütün din ve dünyâ fazîletlerinin kaynağıdır. Fakat bu mekteplerin
yanlarında yine Kur‟an‟ın ilhlâmıyla Felsefe ve Hikmet dersleri okunan
medreseler vardı, sonradan bu medreseler üniversite olmuĢtur. Bundan
dolayıdır ki, Afrika‟nın o zamanlar dünyânın en karanlık noktası denen
köĢeleri, maddî terakkîler îtibâriyle, çağdaĢı olan Avrupa ülkelerinden çok
yüksek bulunuyordu874,875.”
Ġngiliz Siyâset Adamı Edmond:
“Kurân‟ı tetkik ettikçe, O‟nun kemal ve yüceliğini tanırız. Önce insanı
cezbeden Kur‟an, sonra onu hayrete sürükler, sonra da onda bir tutkunluk
uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur eder ve bu sûretle herkesi
derinden etkiler876.”
Paris Üniversitesi Cerrâhi Klinik BaĢkanı Dr. Maurice Bucaille:
“Kur‟ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat
mûcizesidir.
Amerikalı filozof Carlyle:
“Kur‟an hakîkatleri ortaya çıktığı zamandan beri, ateĢ gibi bütün
dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasârâ ve Yahûdiler‟in
hurafelerinden bir Ģey çıkmadı877.”
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Arap-Ġngiliz Dili Ve Edebiyatı Uzmanı Dr. City Youngest:
“Kur‟an, insanların istifâde ettiği eserlerin en büyüklerinden biridir.
Kur‟an‟da büyük bir insanın ahlâkı, en açık Ģekilde görülmektedir. Carlyle,
„Kur‟an‟ın ulviyeti, onun cihan-Ģümul hakîkatindedir.‟ dediği zaman,
Ģüphesiz, doğru söylemiĢti. Kur‟an, akâid ve ahlâkın, in-sanlara hidâyet ve
hayatta muvaffakiyet temin eden esasların mükemmel kaynağıdır. Bütün bu
esasların en önemlisi, âlemin bütün kaderini elinde tutan kudret ve azâmet
sâhibi Allah‟a (C-C) îmandır878.”
Paul Casanova:
“Muhammed (SAV)‟dan görevinin orijinalliğini teyit etmesi için ne
zaman talepte bulundularsa, o tanrısal kaynaklı olduğunun delîli olarak
Kur‟an‟ı ve onun benzersiz içeriğini ileri sürmekteydi. Gerçekten de
Müslüman olmayanlar için bile onun melodisi ve dolgunluğuyla âdetâ esir
eden mûcizevî dili, hitâbete âĢık olan bu basit halkı sâdece dinlemekle
heyecana ve coĢkuya sürükleyen bu kitaba baĢka, hiçbir Ģey
benzememektedir. Olağanüstü ritim ve muazzam uyum içinde olan onun
zengin satırlarının en sert düĢmanlara ve endiĢeli Ģüphecilere karĢı büyük
önemi vardır (Paul Casanova: L‟Enseingnement de Arabe au College de
France 26 Nisan 1909 tarihinde yaptığı bildirisinin giriĢinde)879,880.”
John William Draper:
“Kur‟an olağandıĢı tavsiye ve kurallarla doludur: Onun öyle bir
kompozisyonu var ki, herhangi bir sayfasını çevirdiğimizde, hiçbir fark
gözetmeksizin bütün insanlar desteklemek zorundadırlar. Bu içerik normal
insanın hayâtının bütün durumlarındaki ihtiyaçlarına uygun olan metinler,
prensipler ve kurallar sunmaktadır (John William Draper: History of the
Intellectual Development of Europe London 1875 Vol. S. 343-344)881,882.”
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Harry Gaylord Dorman:
“Kur‟an büyük melek Cebrâil tarafından Muhammed (SAV)‟e dikte
edilen ve her harfinde mükemmel olan ilâhî vahiydir. O kendine Ģâhit olduğu
gibi Allah Resûlü olan Muhammed (SAV)‟i de tasdik etmeye her zaman hazır
olan bir mûcizedir. Onun mûcizevî sıfatları kısmen öylesine mükemmel ve
yüce olan bir sitildedir ki, insanlar ve cinler, bir araya gelip de Kur‟an‟ın en
kısa sûresine benzeyecek bir tâne sûre bile yapamazlar883.”
“Bilgiler ve özellikle gelecekle alâkalı haberler içeren kısmında ise,
ĢaĢırtıcı doğru bilgilendirmeler içermektedir ve böylece okumayazması
olmayan Muhammed‟in kendi baĢına böyle bir Ģeyi yapması mümkün değildir
(Harry Gaylord Dorman: Towards Underestanding Islam, New York 1948
s.3)884,885.”
H.A.R.Gibb:
“Yâni, eğer Kur‟an onun (Muhammed‟in) eseri olmuĢ olsaydı, o
zaman diğer insanlar da onunla yarıĢabilirlerdi. Ona benzeyen sâdece on
satır yapsınlar. Eğer yapamazlarsa-yapacak durumda olmadıkları ortadadır
- o zaman, Kur‟an‟ı olağanüstü ve açık mûcize olarak kabul etmeleri
gerekmektedir (H.A.R.Gibb: Mohammedanism London 1953 s. 33)886“.
Oxford Üniversitesi Arap Dili Uzmanlarından Hamilton Gibb:
“Mekkeliler hâlâ ondan mûcize istiyorlardı ve Hz. Muhammed (SAV),
dikkate değer bir cesâretle ve kendinden eminlikle görevinin teyidi olarak
Kur‟an‟ın kendisine baĢvurdu. Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuĢma
sanâtında uzmandılar. Eğer Kur‟an O‟nun kendi yazması olsaydı, diğer
kiĢiler onunla rekâbet edebilirdi. Bırakalım onun gibi on âyet yazsınlar. Eğer
yazamazlarsa -ki kesinlikle yazamazlar-o zaman Kur‟an‟ı açık bir mûcize
olarak kabul etsinler.”
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“Edebî bir dev yapıt olarak Kur‟an tek baĢına durmaktadır; Arap
edebiyatının eĢsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur. Tüm
çağların Müslümanları yalnızca içeriğinin değil, üslûbunun da taklit
edilemeyeceği konusunda birleĢmiĢlerdir (Gibb, Arabic Literature-An
Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press)887.”
Hartwig Hirschfeld:
“Kur‟an‟ın birçok bilimin hareket noktası olduğunu tespit ettiğimizde
ĢaĢırmamamız gerekir.”
“Yeryüzü ve semâ, insan hayâtı, ticâret veyâ Kur‟an‟da duruma bağlı
olarak değerlendirilen iĢlerle alâkalı her Ģey, Kutsal Kitap‟ın bâzı kısımlarını
yorumlayan çok sayıda monografinin yazılmasına sebep oldu. Böylece o
verimli tartıĢmalar, Kur‟an‟a müteĢekkir olmalıdır. Dolaylı olarak ondan
Ġslâm dünyâsında olağanüstü geliĢen bütün dallar kaynaklanmaktadır…”
O sâdece Arap mütefekkirlere etkili olmadı aynı zamanda Arap
metotlarına dayanarak metafizik ve dinî meseleleri değerlendirmeleri için
Yahûdi düĢünürleri harekete geçirdi. Nihâî olarak aĢağıda Hıristiyan
skolâstiğinin Arap teosofiyle–ki theosophy, tanrısal doğaya sezgisel bilgi ile
ulaĢtığını ileri süren bakıĢ açısıdır-nasıl zenginleĢtiği açıklanacaktır…”
“Ġslâm bölgesinde meydana gelen mânevî hareket sâdece teolojik
değerlendirmelerle sınırlandırılamazdı. Yunanlıların Felsefe, Matematik,
Astronomi ve Tıp yazılarıyla tanıĢmakla bu araĢtırmaların devamını
sağladı.”
“Kendi açıklayıcı vahiylerinde Muhammed, Allah‟ın mûcizeleri
olduklarından dolayı tapılmasını değil, insanların hizmetinde olan gök
cisimlerinin hareketlerine dikkat edilmesini istemiĢtir. Ġslâm halklarının tüm
ırklarının Astronomi alanındaki araĢtırmalarda ne derece baĢarılı
olduklarına, onların asırlar boyunca Astronomi biliminde tartıĢmasız önder
olarak kaldıkları durum tanıklık etmektedir.”
“Bugün bile yıldızların isimleri ve çok sayıda teknik terim Arapça‟dır.
Avrupa‟nın Ortaçağ astronomları Araplar‟ın talebeleriydi… Aynı Ģekilde
Kur‟an Tıp ilimlerinin de tahkik odağı idi. Doğanın bir bütün olarak
araĢtırılması ve ona hayranlık duyulmasını tavsiye ediyordu (Hartwig
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Hirschfeld Ph. D. M.R.A.S. New Researches into the Composition and
Exegesis of the Quran London, 1902 s. 9)888.”
Edward Montagu:
“Kur‟an‟ın Arapça orijinaliyle tanıĢan herkes, bu dinî kitabın güzel
olduğunda hem-fikirdirler. ġeklinin muhteĢemliği öylesine yücedir ki, onun
Avrupa tercümelerinin hiç biri o hususta hüküm vermemize izin
vermemektedir (Edward Montagu: traduction Francaise du coran Paris 1929
GiriĢ s. 53) 889,890.”
E. Danison Ross:
“Allah‟ın birliğinin Muhammed‟in tebliğ ettiği ana doktrin olduğunu
unutmamak ge-rekir ve Ġslâm‟ın yayılmasında onun getirdiği dinin basitliği
askerî komutanlarının kılıçlarından çok daha etkili olduğu kuvvetle
muhtemeldir (E. Danison Ross: George Sale‟nin Introduction to the Koran
adlı eserinde London s 5-7) 891,892.”
Laura Veccia Vaglieri:
“Bir bütün olarak baktığımızda Kur‟an‟da en zekî insanlar en büyük
düĢünürler ve en akıllı devlet adamları tarafından kabul görebilecek
hikmetler toplamını bulmaktayız. Ancak Kur‟an‟ın ilâhî kaynaklı olduğunu
gösteren baĢka bir delil daha vardır; o da onun vahiy edilmeye
baĢladığından bugüne kadar değiĢmemiĢ olarak kaldığı gerçeğidir.”
“Bütün Müslüman dünyâsında okunan ve yeniden okunan bu kitap
inananlar nezdinde bıkkınlığa sebebiyet vermedi; tekrar edilmekle günden
güne ona olan sevginin arttığı daha çok söylenebilir. Onu okuyan veyâ
dinleyen insanlarda O saygı ve derin huĢû duygularını ortaya çıkarır. Bu
sebeple Ġslâm‟ın büyük ve hızlı yayılmasını güç ve kudretin vâsıtalarında ve
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dayatmacı misyonerlerin baskılarında aramamak gerek… Aksine
Müslümanlar tarafından kabul ve reddedilebilir olarak sunulan bu kitap,
hakîkatte Allah‟ın kitabı olduğundandır (La-ura Veccia Vaglieri: Apologie de
l‟Islamisme s. 57-59)893,894.”
George Bernard Shaw:
“Muhammed‟in dinine, onun ĢaĢırtıcı canlılığı sebebiyle her zaman
yüksek saygı duy-muĢumdur. Öyle görünmektedir ki, Ġslâm ondan her çağ
için dâvet oluĢturabilen ve varlık etaplarını değiĢtirecek asimilasyonun
sâhibi olan tek dindir.”
“Muhammed‟in dininin bugünkü Avrupa için kabul edilebilir olduğu
gibi, gelecek için kabul edilebilir olduğuna dâir düĢüncemi defalârca ortaya
koydum. Ortaçağ ekleziastları (incilde „vaiz‟ bölümü derleyenleri) cehâletleri
veyâ dinî körlükleri sebebiyle Ġslâm‟ı en karanlık renklerde gösteriyorlardı.”
“Aslında onlar Muhammed ve onun dinine nefret duyulmasını
öğretiyorlardı. Onlar için Muhammed antihrist (Ġsâ karĢıtı) idi. Ben o
muazzam insanı araĢtırdım ve benim düĢün-ceme göre o, antihrist olmadığı
gibi aksine onu insanlığın kurtarıcısı olarak isimlendirmek gerek…”
“Avrupa Muhammed‟in dinine sempati duymaya baĢladı. Günümüz
dünyâsının sorun-larına çözüm bulmak maksadıyla bu dinin faydasını
anlamakla bu, gelecek asırda daha da ileriye gidebilir ve bu mânada benim
tahminimi anlayıĢla karĢılamak gerekir („The Working Muslim Mission‟dan
neĢredilmiĢ a collection of writings of Same of the Eminent Scholars 1935
neĢri s. 77)895,896.”
Everyman‟s Encyclopaedia‟da Ġslâm Maddesi:
“Ġslâmiyet, hayâtın bütün meseleleri için kâideler koyar. O eksiksiz
bir kânunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alıĢveriĢe,
cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği
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hakkında bile hüküm koyar. Ġslâm‟ın bütün kânunları ehemmiyet bakımından
aynıdır.”
NASA‟da Görevli Astronomi Bilim Adamı Prof. Armstrong:
“Doğru astronomik gerçekleri Kur‟an‟da bulduğum için çok fazla
etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahî
inceleyen modern astronomlar için özellikle… En küçük parçayı dahî
anlamak için çabalarımızı yoğunlaĢtırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak
tüm evreni düĢünmeden sâdece gökyüzünün en küçük kısımlarını
görebiliyoruz. Öyleyse Kur‟an okuyarak ve soruları Kur‟an‟dan
cevaplayarak evren araĢtırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi
düĢünüyorum897.
Thomas Jefferson Üniversitesi GeliĢimsel Biyoloji Bilim Adamı Prof.
E. Marshall Johnson:
“Bir bilim adamı olarak, sâdece kesin olarak gördüğüm Ģeylerle
ilgilenebilirim. Embriyoloji ve geliĢimsel biyolojiyi anlayabiliyorum.
Kur‟an‟dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum... Eğer
kendimi
o
çağa
götürebilseydim,
bugün
bildiklerimle
ve
tanımlayabildiklerimle,
o
zaman
târif
edilmiĢ
olan
Ģeyleri
tanımlayamazdım… Öyleyse (Kur‟an‟da) yazılan her Ģeyde Ġlâhî bir
müdâhale var demektir898.”
Toronto Üniversitesi Anatomi Ve Hücre Biyolojisi Bilim Adamı Prof.
Keith L. Moore:
“Ġnsanın geliĢimi hakkında Kur‟an‟daki ifâdelerin açıklanmasında
yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk... Ben kesin olarak söylüyorum
ki, bu ifâdeleri Hz. Muhammed (SAV)‟e Allah vermiĢtir. Çünkü bu bilginin
çoğu, pek çok yüzyıl sonrasına kadar keĢfedilmedi. Bu bana Ģunu kanıtlıyor
ki, Hz. Muhammed (SAV) Allah‟ın elçisidir899.”
“... Ġnsan embriyosunun geçirdiği evreler karmaĢık olduğundan -ki
bunu geliĢim sırasındaki sürekli değiĢim sürecine borçludur- Kur‟an ve
sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiĢtir.
897
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kuran-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
898
Anonim, Kuran Bir Mucizedir 2, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kuran-Bir-Mucizedir-2, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
899
Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik
bilgiyle tam uyum hâlindedir.”
“Son dört yıldır Kur‟an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalıĢmalar
sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya
çıkmıĢtır ki, bu MS 7. yüzyılda kaydedildiği için çok ĢaĢırtıcıdır...
Kur‟an‟daki açıklamalar MS 7. yüzyıldaki bilimsel bilgiye dayalı
olamazlar900.”
Dünyânın En Ünlü Jeologlarından Almanya Mainz Üniversitesi
Jeobilim Bilim Adamı Prof. Kroner:
“(Hz. Muhammed‟in) evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin
imkânsız olduğunu düĢünüyorum. Çünkü bilim adamları bunu son derece
komplike ve geliĢmiĢ teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde
bulabilmiĢlerdir. 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir Ģey bilmeyen bir
kiĢi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veyâ
burada tartıĢtığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz901.”
“Kur‟an‟da dünyâ hakkındaki konular ile dünyânın oluĢumu ve genel
olarak bilim ile ilgili tüm bu ifâdeleri birleĢtirirseniz, pek çok Ģekilde burada
açıklanmıĢ ifâdelerin kesinlikle doğru olduğunu ve Ģimdi bunların bilimsel
metotlar ile teyit edildiğini söyleyebilirsiniz.”
“Kur‟an‟da geçen ifâdelerin pek çoğu, o zaman için henüz
kanıtlanmamıĢtı fakat modern bilimsel metotlar Ģimdi Hz. Muhammed
(SAV)‟in 1400 sene önce söylemiĢ olduklarını kanıtlayan bir
pozisyonda902...”
Prof. Palmar:
“Bu kitap (Kur‟an) geçmiĢten, yakın zamandan ve gelecekten
bahsediyor. Hz. Muhammed (SAV)‟in döneminde insanların kültürel
seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum.”

Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Anonim, Kur‟an Bir Mucizedir 2, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kur‟an-Bir-Mucizedir-2, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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“Eğer bu geçmiĢ dönemde bildiğimiz düĢük bilim düzeyi ise ve
teknoloji yok ise, hiç Ģüphe yok ki, bugünlerde Kur‟an‟da ne okuyorsak hepsi
Allah‟ın ıĢığıdır. Bunu Hz. Muhammed (SAV)‟e ilham etmiĢtir. Böylesine
mükemmel bir bilgi olabilir mi diye, Ortadoğu‟daki medeniyetin baĢlangıç
târihi hakkında bir araĢtırma yaptım. Bu Allah‟ın Hz. Muhammed (SAV)‟i
gönderdiği inancını daha da güçlendirdi (Prof. Palmar, Amerika‟da jeoloji
alanındaki önemli bilim adamlarından biri)903.”
Jinekoloji, Moleküler Ve Ġnsan Genetiği Profesörü Joe Leigh
Simpson:
“Bence genetik ve din arasında hiçbir çatıĢma yok, bilâkis din, bâzı
geleneksel bilim-sel yaklaĢımlara vahiy ekleyerek bilimi yönlendirebilir ki,
bunlar da Kur‟an‟da var olan sözlerdir. Asırlar sonra geçerli olduğu
gösterilmiĢtir ve Kur‟an‟daki bu bilgi desteği Allah‟tandır (Prof. Joe Leigh
Simpson, obstetrik, jinekoloji, moleküler ve insan genetiği alanlarında
profesör)904“.
Sonuç
Farabi, herhangi „bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin yalnızca bir gerçek
(doğru, hak) ve çok sayıda gerçek dıĢılık (yalan, yanlıĢ, bâtıl) vardır‟
demektedir. Bu nedenle herhangi „bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin bakıĢ
açılarında da yalnızca bir gerçek (doğru, hak) ve birden fazla gerçek dıĢılık
(yalan, yanlıĢ, bâtıl) olur. Doğrular, geometrideki paralel doğrular gibi;
yanlıĢlar ise birbirlerini geliĢigüzel kesen sonsuz sayıdaki doğru ya da eğriler
gibidirler 905.
Bu nedenle doğru ve gerçeklere uyularak alınan kararlara iliĢkin
sonuçlar, paralel doğruların hiç kesiĢmemesi gibi, hiçbir zaman hiçbir
noktada karĢı karĢıya gelmezler, birbirleriye çeliĢmez ve çatıĢmazlar.

903
Ġslâmî Sayfaları Tanıtım Ve Destek Sayfası, Bazı Bilim Adamlarının Kur'an Hakkındaki GörüĢleri,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, https://www.facebook.com/islamisayfatanitimvedestek/posts/367546276658134,
En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, Bilim adamlarından Kur‟an-ı kerim ile ilgili görüĢler...,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://forum.memurlar.net/konu/1334944/, En Son EriĢim Târihi: 25.01.2014.
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Temiz, M., Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve AĢırı Uçlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi:
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EHLĠSÜNNET%20(ORTA%20YOL‟DAN%20GĠDENLER)%20VE%20AġIRI%20UÇLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
04.01.2014.
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Buna karĢılık doğruluk ve gerçeklere uyulmadan alınan kararlara
iliĢkin sonuçlar, durmadan beklenmeden kesiĢen eğri ve doğrular gibi, hep
birbirleriyle farkedilmeden beklenmedik yer zamanlarda karĢı karĢıya
gelebilmekte, birbirleriye çatıĢabilmektedir. Alınan kararlar çoğu kere yalandolan ve entrikalara dayalı olduğu için, kimin elinin kimin cebinde olduğu
ve hangi devletin hangi adâletsizlikler yaptığı hususları, karmaĢık bir
yalanlar yumağı gibidir, bugün… Kur‟an‟a gelince, o ele alınan her bir fikir,
Ģey ya da olaya ya da evrensel konulara iliĢkin olarak, yalnızca doğrulardan
meydana gelen, bir gerçekler kümesidir.
ġimdi siz, bu gerçeklere uyularak alınan, kararların sonuçlarını daha
kolay tahayyül edebilirsiniz, öyle değil mi?

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
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Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Çoğu kimseler bilmeseler ya da kabul etmeseler bile, bu dünyâ bir
sınav yeridir906,907. Sınavın oluĢması için, baĢarı ya da baĢarısızlık
kavramlarının var olduğunu da bilmeyenimiz yoktur. Bu demektir ki sınavın
bir olumlu tarafı, bir de olumsuz tarafı söz konusudur.
Dünyâda her Ģey bu iki kavram çerçevesinde ĢekillenmiĢtir daha
doğrusu ĢekillendirilmiĢtir. “Biz her Ģeyi çift çift yarattık908,909“ anlamındaki
âyetler, bunun esas delilleridirler. Ġnsanın maddî ve mânevî cephelerinin
oluĢu da, Yaratıcı tarafından bu esaslar dâhilinde geliĢtirilmiĢtir.
Çift çift yaratılıĢ kavramına iliĢkin örnekleri çoğaltmak mümkündür:
Evrenlerin dünyâ ve ahîret âlemleri ya da evren, antievren; varlıkların canlı,
cansız olarak; canlıların insan ve hayvanlar âlemi ya da bunların erkek, diĢi
olarak; cansız varlıkların ve evrenin hattâ evrenin ve maddî varlığımızın
madde ve antimadde kavramları çerçevesinde, elektron ve pozitron gibi,
temel parçacıklara sâhip olmaları; daha sonraları çekirdek fiziğinde bulunan,
birçok benzer parçacıkların yine çift çift bulunuĢları, bitkilerin eĢeyli, eĢeysiz
olarak ikiye ayrılmaları da, aynı esâsın örneklerini gösteriyor. Gece ve
gündüz oluĢmaları da, aynı „çift çift yaratılıĢ‟ kavram içindedir.
Değer yargılarındaki, doğru (gerçek-hak) ve yanlıĢ (bâtıl) önermeleri
de, gece ve gündüz gibi, aynı kavrama göre yaratılmıĢlardır. Hattâ dijital
elektroniğin temel çalıĢma prensibinin, sembolik olarak, 1 ve 0 (Pozitif
Lojik) rakamlarıyla gösterilen „var‟ ve „yok‟ ya da 0 ve 1 (Negatif Lojik)
rakamlarıyla gösterilen „yok‟ ve „var‟ kavramlarına dayandığını biliyor
muydunuz?
AraĢtırmalardan anlaĢıldığı kadarıyla, insanın maddî ve mânevî
varlığı arasında sürekli bir iletiĢim ve etkileĢim vardır. Bilimsel bulgular
906
Bakara Sûresi, âyet 155: “Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!..”
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Mülk Sûresi, âyet 2: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayâtı
yaratandır. O, mutlak güç sâhibidir, çok bağıĢlayandır.”
908
Zâriyat 49, âyet 521: “Sizleri çift çift yarattık.”
909
Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri Ģeylerden bütün çiftleri
yaratan Allah'ın Ģânı ne yücedir.”
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maddî varlığımızla, din literatüründeki „hak‟ veyâ „bâtıl‟ temeline dayanan,
mânevî varlığımız arasındaki bu iletiĢimde, vücûdumuzun büyük bir kısmını
oluĢturan, suyun büyük bir rol oynadığını gösteriyor.
Ġlk hayâtın su ile baĢladığını bilmeyen yok artık910… Su hayat
demektir. Vücût ağırlığımızın ortalama % 70-85‟i sudur. Yâni hücrelerimiz
ve hücre içindeki mikro yapılar, âdeta kendine has birer su denizi içinde
bulunuyorlar. Bedenimiz bir sünger gibidir, hücre denilen, sıvı dolu
trilyonlarca odacıktan oluĢur. Hücrelerdeki biyokimyasal hâdiselerde ve
hücreler arası iletiĢim ve madde alıĢveriĢlerinde su önemli bir vâsıtadır. Bu
yüzden, hayâtımızın ve ruh yapımızın kalitesi vücût sıvımızın kalitesi ile
doğrudan bağlantı hâlinde bulunuyor.
Su son derece uyumlu bir maddedir. Fiziksel Ģekli bulunduğu ortama
kolayca uyar. Çevreden gelen etkiler, fiziksel Ģeklinden baĢka, onun
moleküler Ģeklini de değiĢtirir. Bu demektir ki, bizler çevre ve iç etkilerimizin
bir sonucu oluyoruz.
Dr. Jacques Benveniste ve Masaru Emoto‟nun ÇalıĢmaları
“Suyun Hâfızası” konusunda yapılan çalıĢmalara dayanarak
diyebiliriz ki, bir iç etki olarak, insan beyninin ürettiği düĢünce enerjisi,
kelime ve fikirler suyun moleküler yapısına tesir eder.
“Fransız bilim adamı Dr. Jacques Benveniste, araĢtırmalarda DNA
hücrelerinin belli bir frekansta foton (ıĢık) yaydığını, farklı hücrelerin farklı
frekansta titreĢtiğini, farklı titreĢimdeki iki hücre yan yana geldiğinde yeni
bir frekans oluĢturup birlikte bu frekansta titreĢmeye baĢladıklarını ve
elektromanyetik dalgalar ile bir çağlayan yaratıp ıĢık hızında yolculuk
ettiğini keĢfetmiĢtir.911“
Ġnsan bedeninin % 70-85‟i su olduğu hatırlanırsa, bu sonuç, düĢünce
ve konuĢmalarımızın bedenimizdeki suya kaydedildiğini ve sonuç olarak, o
su kalitesine uyan bir karaktere sâhip olarak yaĢadığımızı söyleyebiliriz. Bu
düĢünce ve konuĢmalar, beyinlerimizde özgür irâdelerimizle oluĢtuğuna
göre, Ģeklimizi, sağlığımızı ve hayâtımızı sonuçta düĢünce ve
konuĢmalarımızla biz oluĢturuyoruz, dolayısıyla yaptıklarımızın sorumlusu
biziz demektir.
Enbiyâ Sûresi, âyet 30: “O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitiĢik bir halde iken biz
onları ayırdık. Hayâtı olan her Ģeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?”
911
Anonim, Suyun Hafızası Var!, http://sufizmveinsan.com/arastirma/suyun_hafizasi_var.htm
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Japon bilim adamı Emoto ise, düĢünce, konuĢma ve benzeri etkilerin
bedenimizdeki suya kaydedildiğini daha yakından incelemiĢtir. Yapılan
araĢtırmalarda su, düĢünce ve kelimelerin enerjilerini kopyalayarak,
moleküler yapısını ve görüntüsünü düĢünce ve kelimelerin anlamlarına göre
değiĢtiriyor. AĢağıdaki Ģekillerde meselâ, “Beni hasta ediyorsun, seni
öldüreceğim.” cümlesinin, „duâ‟ ve „teĢekkür‟ kelimelerinin su kristallerinin
Ģekillerini nasıl değiĢtirmiĢ oldukları görülüyor.

Duâdan önce kirli göl suyunun kristali

Su kristalinin duâdan sonraki hâli
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Su kristalinin “Beni hasta ediyorsun, seni öldüreceğim.” cümlesinden sonraki hâli

Su kristalinin “TeĢekkür derim” cümlesinden sonraki hâli
Sonuç olarak Ģunu öğreniyoruz ki su, duygusal etkileri çevresindeki
titreĢim ve enerjiyi kolayca kopyalayabilmektedir.
Hücreler arası bilgi alıĢ-veriĢi su ile sağlanıyor. Suyun aldığı Ģekiller
düĢünce ve sözlerimizin birer sonucudurlar. Her an düĢündüğümüz ve
902

söylediklerimizin her biri, tüm hücrelerimizi etkilediği gibi, çevremizdeki
canlı cansız her Ģeye de olumlu ya da olumsuz olarak etki etmektedir.
Dolayısı ile her birimiz, bizzat düĢündüğümüz ve konuĢtuğumuz
Ģeylerin bir bileĢimi (kompozisyonu) oluyoruz. Yâni bizler, düĢünce ve
sözlerimizin birer kopyasıyız. Bütün hayat ve sağlığımız, hücrelerimizde
mevcut bulunan, atalarımızdan aktarılan, kendi geçmiĢimizden gelen
bilgilerle duygularımız ve çevresel etkilerle ĢekillenmiĢ bedenimizdeki suya
kopyalanan bilgilerin kaydıdır.
Su, hücreler arası bilgi alıĢ-veriĢini sağlar. Varlığımız suya son derece
bağlıdır. Bu nedenle sizin gün içinde düĢündüğünüz ve söylediğiniz her Ģey
tüm hücrelerinizi etkiler. Çünkü bedeninizdeki su bunları kopyalayıp
hücrelere dağıtıyor. Dolayısı ile siz bir bakıma düĢündüğünüz ve
konuĢtuğunuz Ģeyler oluyorsunuz. “Ben hep hasta olurum.” dediğinizde ve
bu kanaati sürdürdüğünüzde, içinizde dolaĢan su o kaliteye bürünüp bunu
hücrelere iletiyor. Bundan sonra siz artık kendinizi dâimâ hasta görüyor ve
karamsar oluyorsunuz.
Netice îtibârıyla, siz düĢündüklerinizin ve konuĢtuklarınızın
kalitesinde yaĢarsınız. Tüm hayâtınız ve sağlığınız, hücrelerinizde var olan,
atalarınızdan aktarılan ve kendi geçmiĢinizden gelen bilgilerle
duygularınızdan etkilenen bedeninizdeki suya kopyalanan bilgilerin
yansımasısınız912.
AraĢtırmalar Neyi Anlatıyor?
Kalbimizden geçirerek iyi ve güzel düĢünüp etrâfımıza olumlu etkiler
yayarsak, vücûdumuz güzelleĢtiği gibi913, çevremiz de iyi ve güzel
düĢüncelerle geliĢir, iyi ve güzel olur. Olumsuz düĢünceler ise, hem bize hem
de çevreye olumsuz etkiler bırakır. Bu etkiler sonsuz hızla evrene yayılırlar.
Dolayısıyla bizler ve çevremiz, düĢünce ve sözlerimizin birer tasvîri oluruz.
Olumlu düĢünceli, tatlı sözlü ve „ağzı duâlı‟ insanların arasında yaĢamanın
önemi, bu bakımdan, çok büyüktür. Bütün insanlar, duygu, düĢünce, söz ve

Yıldızhan, A., http://www.mollacami.net/forum/index.php?topic=8628.0,
http://www.sizinti.com.tr/konular.php?KONUID=4356, www.masaru-emoto.net/english/entop.html
www.whatthebleep.com
913
Numan bin BiĢr Radıyallâhu anh‟den: „Peygamber (sav)‟in Ģöyle söylediğini iĢittim: “ Helal bellidir,
haram da bellidir. Bu ikisinin arasında çok kimselerin bilmedikleri Ģüpheli Ģeyler vardır. Binânaleyh bir kimse bu
Ģüpheli Ģeylerden korunursa, dinini ve ırzını korumuĢ olur. ġüpheli iĢ iĢleyenler, harama düĢerler. Korunun
kenârında hayvanlarını otlatan kimse gibi ki, koruya dalması pek mümkündür. Dikkat ediniz, her hükümdarın bir
korusu vardır. Uyanık olunuz, Allah‟ın korusu da haram kıldığı Ģeylerdir. ġunu da biliniz ki, bedende bir et parçası
vardır. O düzgün olursa bütün vücût düzgün olur. Eğer o bozuk olursa, bütün vücût da bozulur. Biliniz ki, bu et
parçası kalptir.”

IĢığın hızı, sâniyede 300 000 km‟dir. Yerçekiminin hızı sonsuzdur. DüĢünce hızı da sonsuzdur.
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temennîleriyle olumlu ya da olumsuz olarak, birbirlerine ve çevrelerindeki
her Ģeye her an etki etmektedirler.
Bilimin henüz yeni gördüklerini, tasavvufçuların yüz yıllar
öncesinden görüp yaĢamaları ve hayatlarına uygulamalarını ben çok anlamlı
buluyorum.
Bir gün ġâh-ı NakĢîbend Hazretleri (RhA), Gazyut adı verilen bir
yere gitmiĢ, orada bulunan talebelerinden birisi onlara yemek getirmiĢti. ġâhı NakĢîbend, (R.Ah.) buyurmuĢlardır ki:
“Bu hamuru yoğuran ve yemekleri piĢiren kimse, baĢlamasından
bitirmesine kadar gazap hâlindeydi, kızgın idi. Biz ondan hiçbir Ģey
yiyemeyiz. Zîrâ, böyle yapılan yemeklerde hiçbir hayır ve hiçbir bereket
yoktur. Belki de Ģeytan yemek yaparken hep onunla bulunmuĢtur. Bizler böyle
bir yemeği nasıl yiyebiliriz?© “.
“Yenilecek bir gıdâ, bir yiyecek, her ne olursa olsun gaflet içinde, gazap
ya da kerâhatle elde edilse veyâ hazırlansa, onda hayır ve bereket yoktur.
Çünkü ona nefis ve Ģeytan karıĢmıĢtır. Böyle bir yiyeceği yiyen kimseden,
mutlaka bir çirkin netice meydana gelir. Hâlbuki gaflete dalmadan yapılan
ve Allah'ı düĢünerek yenen helâl ve temiz yiyeceklerden hayır meydana gelir.
Ġnsanların saf ve sâlih ameller iĢlemeye muvaffak olamamalarının sebebi,
yemede ve içmede dikkatli olmamalarıdır.”
Tasavvuf büyüklerinden ġâh-ı NakĢîbend (RhA) Hazretleri‟nin, dinî
açıdan, açıkladıklarını bu gün bilim diliyle de öğreniyoruz ve görüyoruz ki,
sonuçta dinin ve bilimin vardığı sonuçlar, değiĢik adlarla ifâde edilseler bile,
aynı Ģeyi söylemektedirler:
Da Vinci ġifresi‟ni yazan Dan Brown‟un, TV‟de dinlediğim, bir
söyleĢisinde, bir Matematik profesörü ile ilâhiyat müzisyeni bir annenin oğlu
olduğunu914, bilim ve din gibi paradoksal felsefelerin egemen olduğu bir
ortamda büyüdüğünü, gençliğinin ilk yıllarında dine karĢı bilimi tercih edip
„bilim, bilim, bilim…‟ diyerek durmadan bilimle uğraĢtığını fakat sonunda
bilimin dine teslim olduğunu gördüğünü belirtmiĢtir.


Ġnternette yaptığım bir araĢtırmaya göre, ġâh-ı NakĢîbend evliyânın büyüklerinden ve müslümanların
gözbebeği olan yüksek âlimlerden biri ve seyyid olup insanları Hak‟ka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete
kavuĢturan ve kendilerine "Silsile-i âliyye" denilen büyük âlim ve velîlerin on beĢincisidir. Muhammed Bâbâ
Semmâsî ile Emîr Külâl'in talebesidir. Ġsmi, Muhammed bin Muhammed'dir. Behâeddîn ve ġâh-ı NakĢibend gibi
lakabları vardır. Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakĢettiği için, kendisine "NakĢibend" denilmiĢtir. Milâdî 1318
senesinde Buhârâ'ya beĢ kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Ârifân'da doğmuĢ, 1389'da orada vefât etmiĢtir.
Kabri Kasr-ı Ârifân'dadır. Ġslâm âlimlerinin en meĢhûrlarından olduğu, tasavvufta en yüksek derecelere ulaĢtığı,
zamânında ve kendinden sonraki asırlarda onun sebebi ile pekçok insanın hidâyete, doğru yola kavuĢtuğu
söylenmektedir. Bu arada dünyâda internette ġâh-ı NakĢîbend adına en çok sayfa açılan insanlardan bir tanesi
olduğu da tarafımdan gözlenmiĢ bulunmaktadır.
©
http://sultanlarkoyu.blogcu.com/
914
http://www.forumalev.net/kitap-dergi/263207-ihanet-noktasi-dan-brown.html
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Bu söyleĢiden aldığımız bir değerlendirmeyle diyebiliriz ki,
Kültürümüz‟ün temel prensiplerini hayatlarında eksiksiz yaĢamaya devam
eden tasavvuf insanlarının yaĢamlarından bize akseden olayların bilimin
sonuçlarıyla bire bir uyuĢtuklarını görmek, Kültürümüz‟ün 21. Yüzyıl‟a ıĢık
tutan en mükemmel bir kültür olduğunu göstermiyor mu?
Neticede güzel düĢünce ve zanlar taĢıyarak birbirlerimizin ve
çevrelerimizin güzelleĢmesini sağlayabiliriz. „Güzel ortamlara melekler akın
ederler‟. Buna karĢılık, kötü düĢünce, söz ve niyetler, bulunduğumuz
ortamları çekilemez, sıkıcı, Ģeytânî ortamlar hâline çevirirler. Bu yüzdendir
ki, çocuklarımıza ve çevremizdeki insanlara karĢı hiç bir zaman kötü his ve
duygular (negatif dalgalar) içinde olmamamız gerektiği gibi, onlara kötü
düĢünmemelerini ve kötü konuĢmamalarını, dâimâ iyi zan (hüsn-ü zan), iyi
niyet içinde olmaları ve hayır duâlarla (pozitif dalgalarla) insanlığa
yaklaĢmaları gerektiğini öğütlemeliyiz. Her birimiz davranıĢ, düĢünce ve
sözlerimizle örnek birer insan olmalıyız!
Bütün bu davranıĢların kolay kazanılacağı zannedilmemeli… Çünkü
Allah‟ın (CC) sınav gereği olarak, fıtratımıza yerleĢtirdiği, nefis, vehim,
vesvese, kötü düĢünce (su-i zan) gibi, olumsuz hislerimizi (negatif dalgaları),
irâdelerimizi kontrol etmek için, öz irâdemizi kullanarak, iyi ve samîmi
düĢünceler (pozitif dalgalar) üretmek için bir çaba harcamak zorundayız.
Bunun ilk hareketi, iyi niyetlerimizle rûhumuzu ve vücûdumuzun her bir
hücresini yönlendirmektir. Niyetlerle yönlenen insan beyni, her bir niyet
doğrultusunda bir düĢünce ve her bir düĢünce de bir dalga üretir. Üretilen her
bir dalga da, kendi cinsinden dalgaları tetikler. Bunların her biri gerekirse
sözlerle de somutlaĢtırılabilmektedirler. Özgür irâdelerimize dayanarak,
ortaya çıkan bu niyet, düĢünce ve sözlerimiz, dalgalarla vücûdumuzun en
ücrâ ve evrenin en uzak köĢelerine kadar yayılırlar.
Mahatama Gandhi konuyu tersinden giderek (sözden
çok güzel özetlemiĢ:
“Söylediklerinize dikkat ediniz; çünkü düĢüncelere
DüĢüncelerinize dikkat ediniz; çünkü onlar duygularınıza
Duygularınıza dikkat ediniz; çünkü onlar, davranıĢlarınıza
DavranıĢlarınıza dikkat ediniz; çünkü onlar alıĢkanlıklarınıza
AlıĢkanlıklarınıza dikkat ediniz; çünkü onlar, değerlerinize
©

Sözün de bir öz irâde sonucu olduğu hatırlamalı…
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baĢlayarak©)
dönüĢüyor...
dönüĢüyor...
dönüĢüyor...
dönüĢüyor...
dönüĢüyor...

Değerlerinize dikkat ediniz; çünkü onlar karakterinize dönüĢüyor...
Karakterinize dikkat ediniz; çünkü onlar, kaderinize dönüĢüyor...”
Ġyi niyetlerle oluĢan olumlu dalgalar, vücûdumuzun her zerresinin
geliĢip güzelleĢmesine sebep olduğu gibi, çevremizdekilerin de olumlu yönde
geliĢmelerine yardımcı olur. Kötü niyetlerle oluĢan olumsuz dalgalar ise,
gerek bünyemizin her bir zerresinde ve gerekse çevremizdekilerin her birinde
yıkıcı, yok edici etkiler gösterir. Olumlu ya da olumsuz her bir etki, üzerine
bindirilen etkiye bağlı olarak, vücût deryâmızı oluĢturan suyun değiĢmesi ile
kendini gösterir ve somut bir hâle gelir.
ġimdi bir düĢününüz, hiç Ģikâyet etmeyen, her hâline Ģükreden bir
insanın kendi vücûduna ve çevresine yaptığı olumlu katkı ile, her ânında
kötümser bir ruh yapısı içinde bulunan bir insanın ürettiği olumsuz düĢünce
ve dalgaların gerek kendi vücûdunda ve gerekse çevresinde yaptığı tahrip
edici, yıkıcı, yok edici etkileri! “Bir hasetçi önce kendini yer bitirir.” diyen
doktor Mehmet Öz£‟ün bu sözünün anlamıü Ģimdi daha kolay olarak
anlaĢılıyor zannediyorum; sâdece hasetçilerin değil, kıskançların, kötü
bakıĢların (nazar) zararlı etkileri de…
Biyolojik Ġç Saatlerimiz
Biyolojik iç saatlerimiz, dıĢ etkiler karĢısında, kiĢiliğimize
(benliğimize) âit zamânın akıĢını, nesnel dıĢ saate göre, daha hızlı veyâ daha
yavaĢ olarak algılamaktadırlar. BaĢka bir deyiĢle, nesnel ve öznel saatin
gösterdiği zaman farkı, biyolojik ve ruhsal varlığımızın heyecan, sabırsızlık,
sitres ve hastalık gibi dıĢ etkilere iliĢkin negatif dalgalara mâruz kalmasının
ortalama bir ölçüsüdür.
Evlilik merâsimleri, içtimaî, samimî ve dostlukların yaĢandığı
mutluluk anlarında zamânın tez geçtiği görülür. Ġnsanın mutlu ve huzurlu
olduğu, böyle zamanlarda, bir nevî, zaman geniĢlemesi, „biyolojik saatin
£
Prof. Dr. Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. 1982'de Harvard
Üniversitesi'ni bitirdi, 1986'da Pensilvanya Üniversitesi'nden tıp doktoru unvanını aldı. Halen Columbia Üniversitesi
Irwing Kalp Cerrâhisi Profesörü olan Öz, ayrıca aynı üniversitenin Tamamlayıcı Tıp Programı'nın kurucusudur.
Aynı zamanda yardımcı kalp cerrâhi gereçleri programını da yürüten Öz'ün kalp transplantasyonu, minimal
giriĢimsel kalp cerrâhisi ve sağlık kontrolü üzerine araĢtırmaları var. Kardiyovasküler cerrâhide robot programını ilk
uygulayan doktor olan genç bilim adamı, 1999 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda „„Yarının Lideri‟‟ olarak
seçilmiĢtir. 350'nin üstünde orijinal yayına, kitaplara, makâlelere ve birçok patente sâhiptir. CNN, NBC, ABC ve
CBS'de birçok kez yer alan Prof. Öz 1996'da „„Yılın Amerikan-Türk Adamı‟‟ seçilmiĢtir. 1968'lerde Michael de
Bakey ve Denton Cooley'in baĢını çektiği ekipte yer alan ünlü kalp cerrâahı Prof. Dr. Gerald Lemole'nin kızı Lisa
Jane ile evli olan Mehmet Öz'ün Defne Nur, Arabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adlı dört çocuğu
vardır.
http://www.msxlabs.org/forum/bilim-tr/25807-prof-dr-mehmet-oz-mehmet-oz-kimdir-mehmet-ozhakkinda.html
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nesnel saate göre geri kalması olayı‟ meydana gelir. Böyle durumlarda insan
vücûdu, gerekli olan enerjisini, daha çok, zaman enerjisinden sağlamakta ve
kendi maddî enerjisinden sarfetmemektedir. Bu da hücrelerin, dıĢ etkilere
iliĢkin pozitif dalgalara mâruz kalmasının ortalama bir ölçüsü olup, daha az
faaliyet göstermesi demektir. Yâni üretilen pozitif dalgalar, insanın daha
yavaĢ ihtiyarlamasına sebep olurlar.
TelaĢ, korku, sitres gibi dıĢ etkilere iliĢkin negatif dalgalar,
vücûdumuzun fizyolojik yapısına tesir ederek, hayâtî fonksiyonların
çalıĢmasını baskı altında tutmaktadırlar. Baskı ve tazyik altında kalan
vücûdumuzun hücre ve organları, maddî enerjimizi daha çok kullanırlar.
Böyle durumlarda daha çok harcanan maddî enerjimiz, iç saatlerimizin hızla
ilerlemesini teĢvik etmekte, onun objektif dıĢ saatlere göre ileri gitmesine
sebep olmaktadır. Sıkıntı, belâ ve sitres altında geçen zamanların insanlara
yıllarca uzun gelmesi, saçlarının ağarması, insanın ihtiyarlaması, bu iç
saatlerin hızlı olarak çalıĢmasının bir sonucudur. BaĢka bir ifâdeyle negatif
dalgalar, insanın daha hızlı ihtiyarlamasına sebep olurlar.
Sonuç
Varlığımız ve çevremiz, özgür irâdemizi kullanarak, geliĢtirdiğimiz
düĢüncelerimizin birer eseridirler. Özgür irâdemizi kullanarak ürettiğimiz
düĢünce söz ve davranıĢlarımızla olumlu yönde geliĢmelere sebep olursak,
karĢılığında değer yargılarımızda „sevap‟ denilen ödülü, olumsuz yönde
geliĢmelere sebep olursak, „günah‟ denilen cezâyı kazanırız. Birinci tip
davranıĢlarımız bizleri, Cennet‟teki mutluluğa, ikinci tip davranıĢlarımız,
Cehennem‟deki bedbahtlığa götürür.
ġahsen beni Cehennem çok korkutmaktadır. Ölçülerin zorlanması
aklımdan geçtiğinde, Behlül Dâne‟nin hikâyesi ayaklarımı denk almama
oldukça yardımcı oluyor:
Halîfe Hârun ReĢit‟in kardeĢi olduğu söylenen ve „meczup‟ olan,
Behlül Dâne, bir ara ortadan kaybolur. Hârun ReĢit çok meraklanır ama onu
bulamazlar. Fakat bir müddet sonra Behlül Dâne çıkagelir. Hârun ReĢit ile
Behlül arasında Ģu konuĢma geçer:
-Behlül neredeydin? Beni çok kaygılandırdın…
-ÜĢüdüm, ateĢ bulamadım da Cehennem‟e ateĢ almaya gitmiĢtim.
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-Alabildin mi?
-Vermediler…
-Neden?
-Burda ateĢ olmaz dediler…
Yâ öyle mi? Sen ne dedin?
-„Ne münâsebet‟ dedim. „Aslında ateĢin en büyüğünün Cehennem‟de
olduğunu bilmeyen var mı?‟
-Onlar buna ne dedi?
-Onlar dediler ki:
“Sen yanlıĢ biliyorsun! Cehennem‟de ateĢ olmaz. Ġnsanlar ateĢlerini
Dünyâ‟dan gelirken berâberlerinde getirirler.”

“Herkes Meyveli Ağacı taĢlar”

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

Bu noktada bizler gibi Vatan Ve Milletinin selâmetini düĢünenlerle ilgili
olarak, ancak hamt ve duâ etmek gerekiyor! Ki, Vatan Ve Millet
düĢmanlarına, bir daha, açık bir kapı kalmasın!
“Herkes meyveli ağacı taĢlar...” atasözü, Erdoğan sâyesinde denenip kânun
kadar güvenilir olmuĢtur, artık... Daha doğrusu bilimselleĢmiĢtir. Bu
bilimsellik de, içte ve dıĢta ne kadar hâin ve kötü niyetliler varsa bunların
hepsini de, cıva gibi açığa çıkarmıĢ bulunuyor, bugün… Neden? Daha
doğrusu nasıl? Nasıl mı, bak:
Çünkü Erdoğa'nın rotası, Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet...
Bu istikâmetin rotası ne?
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Ġnönü tarafından yarı Amerikan sömürgesi hâline sokulan Türkiye'nin
Bağımsız ve özgür Yeni Türkiye olması...
Ayrıca Türkiye CumhurbaĢkanı Erdoğan, Ġslâm'a göre, Bağımsız Müslüman
Türk Milleti‟ni (Ümmeti‟ni) temsil etmektedir.
Bağımsızlık kavramını sakın küçümsemeyiniz, haaa!
Ġnönü zamânında bağımsızlığımız yoktu. Nitekim Ġnönü, Türkiye‟yi ABD‟nin
yarı sömürgesi yaptığını îtiraf etmiĢti915. AĢağıdaki görsel de bunun
doğruluğunu zâten teyit etmektedir ve bir belgedir.

Bu görsel Türkiye‟nin ABD‟nin yarı sömürgesi olduğunun tetiklemeleriyle
dop dolu, görüyorsunuz…
Müslüman Milletin karĢısında kalan gayrimüslim devlet ve milletler, küfrü
yâni inkârcıları, Müslümanların dıĢındakileri temsi ediyorlar.
“Küfür bir millettir, Hadis”.
915
https://forum.donanimhaber.com/fulbright-anlasmasi-1947--67967846
YA DA http://www.istanbultimes.com.tr/ismet-inonu-yari-somurge-itiraflari-i-bolum-makale,1189.html
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Bu hadis de günümüzde bilimsel olarak bir kez daha ispatlanmıĢ olmaktadır.
Bu sözlerden benim tahsil dönemimdeki bilgilerle yetinenler, bir Ģey
anlayamazlar, eğer kendilerini Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel istikâmet açısından
yetiĢtirmedilerse…
Bendeniz, câhilliğimi anladığım 1970‟li yıllardan beri, bu eksikliğimi
gidermek için hâlâ araĢtırıyorum…
Bu nedenle çoğu câhillerimizin kendi açılarından CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ı
tenkit edip eleĢtirmelerini bendeniz, bir bakıma, kendi açılarından normal
görüyorum. Çünkü “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır” atasözü var ya…
Ama bu yol, yeterli değildir.
Ġnsan özelikle de bir Müslüman, her Ģeyden önce, bilmediklerini öğrenip
câhilliklerinden arınmalıdır!
Hani, ne diyorlar? “Bilmemek ayıp değil, araĢtırıp öğrenmemek ayıptır”
diye…
Neden? Kendisine verilmiĢ bir AKIL var ya… Onun da bir bedeli var, çünkü
de, o yüzden…

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

Bizim Kültürümüz'de kimseyi küçümsemek yoktur...
“Bir kimseyi küçümser ve tenkit ederseniz, Allah onu size yaĢatmadıkça
canınızı almaz” anlamında bir hadis de var, biliyorsunuz.
ĠĢte bu hadise göre, bir kimseyi küçümserseniz, bir gün gelir ki siz de
küçümsenirsiniz…
Hadisler, Kur'an gerçeklerinin, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz tarafından,
gerçeklere uygun olarak, anlaĢılabilir Ģekilde, yapılan yorumlarıdır.
Ne yazık ki geçmiĢte toplumumuzda kendilerini birinci sınıf zanneden,
özellikle sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyeti, çoğu vatandaĢı insan yerine
koymayarak ayıplıyordu. ġimdi görüyorsunuz, bu Zihniyet bu günlerde,
ayıplanacak derecelere çürümüĢ, düĢmüĢ durumda…
Ancak bu durumu akılları baĢında olan insanlar görüyorlar… Nasıl mı
diyeceksiniz? Bunu burada açmak uzun sürer… Ġsterseniz aĢağıdaki yazıya
ulaĢabilirsiniz.
Bununla berâber bu sıralar, bu zihniyetin kafalarının hiç mi hiç çalıĢmadığı
günler…
Öyle ki, günümüzdeki bu zihniyetin uzantıları, hâlâ iĢin farkına varıp da bu
huylarından hiç vazgeçmiĢ görünmüyorlar. “Yüzlerine tükürdükçe onlar
yağmur yağıyor zannediyorlar.” Kafalarının hiç çalıĢmadığını bu
durumlarından anlıyoruz, çünkü…
913

Bu geliĢmeler bir bakıma, yukarıdaki hadisin ibretlik olarak tahakkundan
ibârettir…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Bu Kafalar Ve Hayal Kırıklığı
Öz‟ler:
Îman916 nîmetinden mahrum olan
yerli ve yabancı bedbahtların asıl büyük hayal
kırıklığı ve ümitsizliği, hiç Ģüphe yok ki, geleceğin sonsuzluğu
içinde olacaktır.
Buradan hareketle,„Ben de Müslümanım‟
dedikleri hâlde, Mü‟min917 olamayanların da kulakları çınlasın!

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
„Câhilin yanında âlimler bile câhilleĢir.‟
Goethe
“Ey Ġnananlar! Allah'a îtaat edin,
Peygambere ve sizden buyruk sâhibi olanlara (îdârecilere)
îtaat edin!”
Nisâ Sûresi, âyet59
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı
arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve
temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde
gerek târihi, gerek temsilî 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. 918“
“Biz her ne Ģekil ve surette olursa olsun,
memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer
yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz .”
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Temiz, M., Îmanın Bilimsel, Mantıksal Formülü Ve Adâlet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET.doc
YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET
.pdf En Son EriĢim Târihi: 06.04.2014.
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Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
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T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945.
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Gerçek Ve Gerçek DıĢılık
Bu „kafalarla‟ nereye varılacak anlaĢılamıyorum?
30 Mart 2014 Mahallî Seçimleri‟nde, Ġktidâr‟ın büyük oy patlaması
karĢısında, bâzı yazar, aĢırı görüĢ ve bedbahtların, “Bu nasıl olur aklım
almıyor, anlayamıyorum?” diyerek hayal kırıklığına uğramalarının asıl
cevâbı, bu bâtıl cephe mensuplarının (gerçeklere dayanmayanların) iĢte bu
ve buna benzer hava-cıvayla ve de Halkımızı aĢağılamakla uğraĢmalarıdır.
Seçimlerde bir taraf, Millet‟e nasıl hizmet götürülür, hep onun
projeleri ile uğraĢmıĢtır. Hâlbuki diğer taraf ise, Halkın karĢısına iĢte böyle,
hep dedi-kodu, yalan, iftirâ, takiye, benzer hava-cıva ve gerçek dıĢılıklarları
servis etmiĢ, sonuçta bu bâtıl cephe yâni gerçekdıĢı yolda olanlar,
sürdürdükleri gerçek dıĢılıklardan baĢarı beklemiĢtir. Bugün 2019‟da
bulunuyoruz. Bu Zihniyet, hâlâ sürdürdükleri o gerçekdıĢılıkları, sanki kare
ya da küp kuvvetiyle artırarak ve de cıva gibi açığa çıkmaktam da artık hiç
çekinmeden, „zıvana‟dan çıkmıĢa benziyorlar…
„zıvana‟a mertebesindeki Olaylardaki gerçek dıĢılıkları Ģu anda
savunan bu aĢağılayıcı kafaları bilmem ama-çünkü kalın ağaçlar eğilmezĢunu unutmamalıdır ki böyle giderse, gelecekte onların çocukları da yalnızca
onlar gibi olacaklardır. Her bir gerçek gözardı edililirse, sonsuz sayıdaki
gerçek dıĢılıklarla uğraĢmayı bu çocukların da sürdürecekleri düĢünülürse,
onların hayatlarının da, hep böyle hayal kırıklıklarıyla, daha da dolu dolu
olacağı açıktır.
Yine yukarıda adı geçen arkadaĢın Gelecek nesillerin eğitilmeleri,
bence gerçekçilik yönünden olmalıdır. Bunun gerek Ģartı ilk plânda,

T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658 17.Mayıs.l942, (KAYNAK. EĢref EDĠPKARA KĠTAP.” Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyatfakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi: 04.04.2014.

Güler, T., Özür dile Cüneyt Özdemir!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/486052/#.UzPLm1w5nmQ, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Temiz, M., Kültürümüz‟ün Koruyuculuğu Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRÜMÜZÜN%20KORUYUCULUĞU.doc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
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öğretilmesidir. Bugünkü muhalefetin azınlıkta kalmalarının ana sebebi, ve
dolayısıyla gerçekliklerden uzak olmalarıdır920.
Her bir fikir, Ģey ya da olayda veyâ hâdisede, gerçek olan husus, bir
âdet, gerçek dıĢılıklar çok sayıdadır. DüĢünen insan, elbette aklını kullanarak
gerçeğe yaklaĢacak, uzaktan kumandaya bağlı olanlar ise her zaman,
dıĢarıdan yeni emirler bekleyeceklerdir.
Bilinmelidir ki her Ģey, gerçekler üzerinde yükseliyor. Gerçek
dıĢılıklara bel bağlayanlar, iki cihanda kaybetmeye mahkûmdurlar. Esâsında
bu dünyâ, bu iki tip insanın ayırt edilmesi için yaratılmıĢtır. Bu ince çizgiyi
insanoğlu arasıda, ancak aklını kullananlar fark edebiliyor. Burada ise akıl
malzemesi önem kazanıyor. Aklın kullanacağı, potansiye bilgi malzemesi
mükemmel ise, akıldan ancak o zaman iyi iĢ çıkıyor / çıkmaktadır921. Bunu
da unutmamalı!
Dini yozlaĢtıranlara sorsanız belki, çoğunun da dinden vaz
geçmediklerini görürsünüz. “Lâik olunan yerde Allah‟ın (CC) iĢi ne!” diyen
bayana da sorulduğunda belki o da, „Ben de Müslüman‟ım Elhamdülillah...‟
diyordur. Ama bu ne derece Müslümanlık, dindarlık olur ki?
Ġçi boĢalmıĢ kabuklu meyveden ne anlarsınız? Ġslâm‟dan eser
kalmamıĢ olanların her biri, içleri boĢalmıĢ kabuklu meyve gibi değil midir?
Bunlar dinlerini yaĢayanlara, dindar yerine “dinci” diyorlar. Kullandıkları
bu kelime ile dolaylı yoldan da olsa dindarları aĢağılamıĢ, küçük görmüĢ
olmuyorlar mı?

Temiz, M., Emperyalistlere Bağlı Kalmak Ġçin Kültürsüzlüğün Temsilî OluĢum Hikâyesi, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜ
RSÜZLÜĞÜN%20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdf
YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EMPERYALĠSTLERE%20BAĞLI%20KALMAK%20ĠÇĠN%20KÜLTÜRSÜZLÜ
ĞÜN%20TEMSĠLÎ%20OLUġUM%20HĠKÂYESĠ.pdoc, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014.
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Temiz, M., Akıl Ve Mantık, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AKIL%20VE%20MANTIK.pdf, En Son EriĢim Târihi, 03.04.2014.

TV‟de yapılan açık oturumlardan birinde bir gazeteci bir bayan gazetecinin, “Allah‟ı üniversiye
sokmayacağız.” demiĢti. Bakınız: BaĢörtüsünün Dinî ve Vicdânî Boyutu Ġlâhî Maksat Göz Ardı Edilmemeli,
Ġsteseniz de Ġstemeseniz de Allah (CC) Nûrunu Tamamlayacaktır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/BaĢörtüsünün%20Dinî%20Ve%20Vicdânî%20BoyutuĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BAġÖRTÜSÜNÜN%20DĠNÎ%20VE%20VĠCDÂNÎ%20BOYUTUĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.doc En Son EriĢim Târihi: 6.01.2013.
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“Dinci” yakıĢtırması da, “Göbeğini kaĢıyan adam...“ sözü gibi, çok
aĢağılayıcı ve çirkin olup, Milletimiz‟in hiçbir ferdi, bu sözlere aslâ lâyık
değildir. Peygamber (SAV) Efendimiz‟i öldürmeye çalıĢan, Ebû Cehil gibi,
müĢrikler de Allah‟a (CC) inanırlardı ama câhillik ve / veyâ kinleri nedeniyle,
O‟na ortak koĢmaktan, Peygamberimiz (SAV)‟i reddetmekten ve isyan
etmekten de çekinmezlerdi.
Prof. Dr. Cevat AkĢit Hoca Efendi‟den dinlediğim târihi bir olayla
kin hakkında bir açıklamada bulunmak istiyorum. AkĢit Hoca Efendi TV‟de
Ģöyle anlatmıĢtır:
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Rab‟binin tefekkürü içinde
Kâbe‟ye doğru dalgın dalgın giderken, Ebû Cehil, hemen mahalle
çocuklarını kıĢkırtmak ister. Çocuklara:
“ġu giden var ya, anayı, oğlundan ayırmıĢ, köleyi efendisine karĢı
getirmiĢ, kardeĢleri birbirine düĢürmüĢ, insanlar arasına ayrılıklar
sokmuĢtur. Haydi bakalım, Ģimdi! ġu taĢları kaparak kafasına indirin!”
deyince, çocuklar:
„Madem öyle, bu söylediklerini sen neden yapmıyorsun?”, derler.
Çocukların bu sözleri üzerine, uzun boyu ve koca vücûdu ile
hırçınlaĢan Ebû Cehil, çocuklarlardan gelen beklenmedik bu karĢılık üzerine,
biraz da kararsız Ģekilde, yerden aldığı büyük bir taĢı, bütün hıncıyla,
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e doğru fırlatır.
Ama ne olur bilir misiniz?
TaĢ geri döner, hızla kendi baĢına çarpar, onun o koca vücûdunu
yere serer. Ebû Cehil, bu olaydan bir ders çıkararacak yerde, acı içinde
kalkar, Peygamber (SAV) Efendimiz‟e doğru dönerek haykırır:
“Biliyorum, Sen Peygambersin. Ama sana aslâ inanmayacağım.”

C. Bekir, Göbeğini kaĢıyan adam..., (Hürriyet, 3 Mayıs 2007), Alındığı elektronik internet adresi,
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/6449176.asp?yazarid=2, En son eriĢim târihi: 12.08.2011.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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ĠĢte kaynağı bu olan kinin, günümüzdekilerdeki tecellîleri de aynıdır.
Günümüzde dindarlara “dinci” diyenlerin de Allah‟a (CC) inandıkları
ve Müslüman olduklarını söyledikleri bilinmektedir. Hattâ masonların
Allah‟a (CC) inanmayanları üye kabul etmedikleri de biliniyor. Mademki
öyle... Bu yıpratma ve karĢıtlık neden?
Bence bunun cevâbı Ģu olabilir:
Ġslâm dini çerçevesinde böyle ileri geri konuĢan bu grupların
kendilerince inandıkları bir din anlayıĢları vardır, kendilerince adı da
Ġslâm‟dır ama bu da gerçek Ġslâm‟la örtüĢmediği için, bu söz ve davranıĢlar
kendilerini avunduran bir oyalanmaya dönüĢmüĢ oluyor922. Ama kuvvetli olan
asıl ihtimal, özellikle son yıllarda cıva gibi açığa çıkmaktadır. O da Ģudur.
Bu Zihniyet‟in Müslüman geçinmelerinin temelinde, Müslüman Halkın
aldatılarak sömürülmesi için, onlara karĢı Müslüman görünme
ikiyüzlülüğünün bulunması yatmaktadır. 2019 yılı îtibârıyla bu husus bu gün,
oldukça netlemiĢtir.
Biraz daha açmak gerekebilir:
Bu 30 Mart 2014 Mahallî Seçimleri de göstermiĢtir ki Halkımız,
Ġslâmî Ve Kültürel veyâ gerçekçilik açısından, bu baĢarısız muhalefetin çoğu
bireylerinden daha eğitimli, daha gerçekçidir.
Yukarıdaki aĢağılamaların ve doğrudan ifâde edilen aĢağılama
kaynaklarının bir iddiaları da Ģudur:
Kitap, gazete ve benzeri Ģeyleri okumamakla ve câhillikle aĢağılanan
halkımızın büyük kesimine karĢı, daha aydın oldukları iddiâ edilen,
muhalefet seçmeninin Türkiye‟nin kıyı bölgelerinde toplandığını ileri
sürülerek, iktidârı destekleyen, Türkiye Halkının câhil insanlardan oluĢtuğu,
bu nedenle kafalarının çalıĢmadığından iktidârı destekledikleri ve
Temiz, M., Gerçekler mi Geliyor?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf YA
DA http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/GER%C3%87EKLER%20M%C4%B0%20%20GEL%C4%B0YOR.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Türkiye‟deki oy dağılımı ile bu câhilliğin uyum gösterdiği
dillendirilmektedir.
Bu tespit Ģeklen doğru olabilir. Eğer öyleyse, câhillik iddiâları da tam
tersi olarak düĢünülebilecektir. Öyle ki, kitap, gazete ve benzeri Ģeyleri diğer
bölgelere göre nispeten daha fazla okudukları ileri sürülen, Türkiye‟nin sâhil
(kıyı) bölgelerindeki insanlarımız, „bir eli yağda, bir eli balda‟ olacak Ģekilde
daha refah içinde yaĢıyorlar demektir.
Bunlar refah içinde yaĢarlarken okudukları, Ġslâmî yayınlardan daha
çok, kitap, gazate, roman ve benzerleri olduğu için, yakın geçmiĢlerinden
kursaklarında kaldığı düĢünülebilen, Ġslâmî birikimlerinin zihnî
yoğunluklarını fakirleĢtirme ihtimâlini, daha az okudukları ileri sürülen diğer
bölgelerdeki insanların mevcut Ġslâmî Ve Kültürel birikimlerine nispetle,
aslında daha fazla artırmıĢlar demektir. Bu görüĢ yukarıda, „Din DüĢmanlığı‟
altında anlatılan ve „Peygamber hayâtı lâikliği bitirdi.‟ sözünü söyleyen
politik liderlerinin partisinin seçmen görüntüsü ile bire bir uyum içinde
olduğunu gösteriyor ki bu durum aslında, yazının ana konusunu destekler
mâhiyttedir.
Türkiye‟deki oy dağılımının, seçmenin az ya da çok kitap okumasına
bağlayanların iddiâlarından hareket edilerek varılan bu yorum, Öz
Kültürlerinden uzaklaĢmıĢ, dinî açıdan câhilleĢmiĢ, sonuçta mânevî
değerlerden uzaklaĢmıĢ, dünyâlaĢmıĢ923, daha fazla isyankâr olmuĢ azınlık bir
kesime iĢâret etmiyor mu; Nisâ Sûresi‟nin 59. Âyeti‟nde Allah‟ın (CC), “Ey
Ġnananlar! Allah'a îtaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sâhibi olanlara
(idârecilere) îtaat edin!” Ģeklinde emir buyurmuĢ olmasına rağmen?
Seçim sonunda var olduğu dillendirilen bölgesel bu „uyum‟ sonucu
zâten bu Zihniyet‟in, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün çok önem verdiği, idârecilere€
îtaat ve saygıdan noksan oluĢlarıyla, baĢkaldırma ve küfretme özelliklerinden


Anonim, CHP: Peygamber lâikliği bitirdi!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habername.com/haber-peygamberin-hayat-siyer-dersi-chp-444-egitim-sistmei-laiklik-chp-bildirges80951.htm, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2013.
€
Kırkıncı, M., Mehmed Kırkıncı'dan 'idâreciye îtaat edin' çağrısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/mehmed-kirkincidan-idareciye-itaat-edin-cagrisi-06.03.2014-623849, En Son
EriĢim Târihi: 10.03.2014.
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de hemen görülmektedir. Bu sâhil zihniyetinin desteklediği politik partinin
baĢında bulunan zâtın sarfettiği, “Peygamber hayâtı lâikliği bitirdi.” sözü, bu
câhil Zihiyete iliĢkin tipik bir örnek olabilir.
Hâl böyle olunca, daha fazla hayat mücâdelesi ile uğraĢan geniĢ Halk
kitlelerinin temel Ġslâmî Ve Kültürel bilgi birikimleri biraz daha korunmuĢ
demektir. Nitekim bu görüĢten hareketle Halkımızın, Türkiye‟nin sâhil (kıyı)
bölgelerinde refah içinde yaĢayanlara ve „bir eli yağda, bir eli balda‟ olanlara
göre, kitap, gazete ve benzeri Ģeylerin, Ġslâmî eserlere göre, göreceli olarak,
bozuk içeriklerinden daha fazla korunmuĢ olduğu sonucunu çıkarmak da
mümkündür.
Türkiye‟nin sâhil (kıyı) bölgelerinde, „bir eli yağda, bir eli balda‟
olacak Ģekilde refah içinde yaĢayanlara iliĢkin bu görüĢ, nüfüs konusundaki
görüĢlerle de uyum gösteriyor / göstermektedirΩ.
Sonuç olarak denilebilir ki, sâhil (kıyı) bölgelerinde refah içinde
yaĢayan nispeten daha fazla dünyâlaĢmıĢ kesime göre, Türkiye‟nin her
tarafına dağılmıĢ büyük Halk kitleleri, daha sağlam karakterli ve Ġslâmî Ve
Kültürel Kültürel bilgi ile donanımlıdır. Sandığa yansıyan da, kuvvetli
ihtimalle, bunun somut sonucudur.
ġimdiye kadar seçimlerde oy alamayanlar, sebeplerini seçmenin
kiĢiliklerine bağlayıp, kendilerine toz kondurmamaya devam ettikleri
müddetçe hep, „havada sinek avlayacaklardır.‟ Bu da her defâsında olduğu
gibi, Türkiyemiz‟e büyük bir yük oluyor. Bence Ġslâmî Ve Kültürel
câhillerimiz‟in vakit kaybetmeden gerçeklerle yüzleĢmeleri için, en azından,
gerçekçiliği iĢâret eden, Ġnci ġatıroğlu Saral‟ın dip nottaki yazısını bir kere
olsun okumalarını dilerim924.


Anonim, BaĢınızda Ki Ġdârecilere (Yöneticilere) Îtaat Edin, Peygamber (SAV), buyuruyor ki:
”Rab‟binize karĢı gelmekten sakının, beĢ vakit namazınızı kılın, ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını
verin, yöneticilerinize îtaat edin (böylelikle) Rab‟binizin Cennetine gireceksiniz.”,
http://cennetsarayi.blogcu.com/basinizda-ki-idarecilere-yoneticilere-itaat-edin/3047066, En Son EriĢim Târihi:
04.04.2014.

Anonim, CHP: Peygamber lâikliği bitirdi!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.habername.com/haber-peygamberin-hayat-siyer-dersi-chp-444-egitim-sistmei-laiklik-chp-bildirges80951.htm, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
Ω
.Cumhûriyet, 'Cemaat bir deniz kabuklusudur', Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/60101/_Cemaat_bir_deniz_kabuklusudur_.html#, En Son EriĢim
Târihi: 15.04.2014.
924
Saral, Ġ.ġ., Makarna Kafalı Cahil Köleler!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.takaonline.com/koseyazisi/makarna-kafali-cahil-koleler/, En Son EriĢim Târihi, 11.04.2014
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Bu gün câhillik nedeniyle palazlanmıĢ olan gurur ve kibrin, her
alandaki gerçeklerin kavranılmasını perdelediğini gâyet iyi görebiliyoruz.
Yine emperyalistlerin ya da “Uyarılarımız dikkate alınmadı, Ģimdi bir
imparatorluğun çöküĢünü izleyeceksiniz.” diyen, en belli, emperyalist
devletin temsilcisinin yüzündeki ifâdeden Ģunu da görebiliyor ve
okuyabiliyoruz ki, îmansızların hakları, yalnızca hayal kırıklığıdır925.
Îman926 nîmetinden mahrum olan yerli ve yabancı bedbahtların asıl
büyük hayal kırıklığı ve ümitsizliği, hiç Ģüphe yok ki, geleceğin sonsuzluğu
içinde olacaktır.
Buradan hareketle, „Ben de Müslümanım‟ dedikleri hâlde, Mü‟min927
olamayanların da kulakları çınlasın! E mi?

925
Haber10, AK Parti'nin seçim zaferi en çok onu üzdü!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/488262/#.U0D1U1xrPmQ, En Son EriĢim Târihi, 06.04.2014.
926
Temiz, M., Îmanın Bilimsel, Mantıksal Formülü Ve Adâlet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET.pdf
YA Da
http://mtemiz.com/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET.doc
YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET
.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ÎMANIN%20BĠLĠMSEL,%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ%20VE%20ADÂLET
.doc, En Son EriĢim Târihi: 06.04.2014.
927
Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
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ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, “Uyarılarımız dikkate alınmadı, Ģimdi bir
imparatorluğun çöküĢünü izleyeceksiniz.” demiĢti. Ama gerçeklere dayanan îman
sâhiplerinin Vatan sevgisi ve davranıĢ özelliklerinden habersizdi.

BaĢörtüsü
Ġlim, Bilim ve „Filim‟
Hayatım boyunca, meselâ baĢörtüsü gibi, dinî konularda
çözemediğim bir Ģey var. BaĢörtüsünün gerçekten, memleket ve millet
menfaatine-doğru ya da yanlıĢ-zararlı olduğuna samîmi olarak inanmıĢ
kimselere bir diyeceğim yok… Bunlarla konuĢulabilir, ya da bunların yersiz
korkuları, samîmi oldukları için, giderilebilir.
Fakat öyleleri var ki, yeri geldiğinde, bilimi göklere çıkarıyor, bütün
çözümleri bilimin getireceğinden bahsediyor, “bilim tapınağına”µ
taparcasına, “bilimle yatıyor, bilimle kalkıyor” fakat sıra din ve dinî konulara
geldiğinde, orda bilim unutuluyor, hiç akla getirilmiyor.
Öyle oluyor ki bunlar çoğu konuĢmalarında ilimden, bilimden
bahsediyorlar. Ama bunların Ġslâmî konulardaki uygulamalarına
bakıyorsunuz, o zaman bunların, ne ilimle ne de bilimle, uzaktan yakından,
hiç alâkaları olmayan öznel Ģeyler olduğunu görüyorsunuz?
Devamlı ilimle uğraĢtığımızdan mıdır nedendir, o kadar çok rahatsız
olmamızdandır her hâlde, böyle durumlarla karĢılaĢtığımda hemen “ilim,
bilim, filim” tekerlemesi aklıma geliyor. Bunları aklımdan bir türlü
uzaklaĢtıramıyorum.
“Ġlim” kelimesi, bizim Kültürümüz‟ün ürünüdür, Allah‟ın (CC) 99
sıfatlarından bir tânesidir. Aklî ve naklî ilimleri kapsamaktadır. Bugün aklî
ilimleri daha ziyâde “bilim” kelimesi ile telaffuz ediyoruz. Naklî ilimler ise,
vahiy ilmi olarak bilinmektedir. Batılıların lügatlarında, “ilim” kelimesinin
karĢılığı yoktur; “logos” ya da “science” olarak, sâdece bilim (fen)
kelimesinin karĢılığı vardır.
µ

Her Ģeyin akıl ve bilimle çözüleceğine inanan, rûhî değerlere önem vermeyenlerin topluluğunu iĢâret
etmek için söylenir.

CC kısaltması “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Vahiy konusu bizim konumuz dıĢında kalıyor. Ama bilim konusunda
birkaç sözümüz var… Pozitif ilimler de denilen aklî ilimler ya da bilim metot
olarak, ölçme, deney, gözlem ve yoruma dayanmaktadır. Yorum, yapılan
ölçme, deney ve gözlemden varılan sonucun ifâdesidir. Ara-sıra yapılan Ģu
kamuoyu yoklamaları da pozitif bilimin bir yansımasıdır.
Sizin de dikkatinizi çekmiĢ olmalı… Hiç ilgileri olmayan kimselerin
bile Ġslâmî konularda, filozof gibi konuĢtuklarını görüyoruz. Konunun
uzmanları, bunların her kelimesinde ne kadar çam devirdiklerini görmenin
üzüntüsünü yaĢıyorlar. Ama faydasız! Ortalık bomboĢ ya da toz-duman,
herkes istediği gibi at koĢturuyor. Bu yüzden de iĢ ve uygulamalar, ilmî ve
bilimsel kıstaslara göre, yapılmadığı için, toplumda huzur bir türlü
sağlanamıyor.
BaĢörtüsü de aynı konunun baĢka bir uzantısı… Herkes ayrı bir telden
çalıyor… Ġlimden-bilimsellikten sık sık bahsedenler bile, keyfî uygulamalar
içinden bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Sorsanız herkesin Ġslâmî
inançlara saygısı var… Orayı teğet geçmek için, meselâ baĢörtüsü konusunda
tutturmuĢlar, bir “simge” nakaratı…
Aslında bu kimseleri birer yalan makinesine taksanız, kendi
söylediklerini kendi kalplerinin bile tasdik etmediğini göreceksiniz. Ama
samîmiyetsiz de olsa, Ģahsiyetsizlikte olsa, bu davranıĢ, vaziyeti idâre eden
bir kurtuluĢ simidi gibi iĢ görüyor. ĠĢin ilmî ya da bilime dönük tarafına
yaklaĢan yok… Bilim kelimesinin telaffuz ediliĢi kadar, uygulamasına da
önem verilse, zannediyorum hiçbir problem kalmayacak…
Neden problemlerin bilim yoluyla çözümüne yaklaĢılmıyor? Bunun
tek bir cevâbı var: Çoğu etkin ve de makamı yüksek kimseler, problemin
çözümüne samîmi olarak değil de ideolojik olarak yaklaĢıyorlar. Ġdeolojinin
olduğu yerde bilim değil, baskı ve dayatma hâkimdir. Bu gibi dayatmacılar,
cıva gibi açığa çıkmamak için, dayatmacı karakterlerini örtecek ve
gölgeleyecek çârelere baĢvuruyorlar ki bu da benim, “filim çevirmek
dediğim” cambazlıkları ortaya koyuyor.
Yurdumuzda bugün bâzı etkin ve yetkin kimselerin oynadığı oyunlar
iĢte bu, “filimcilik oyunu”dur. Tabiî ki bu „filimciliğin‟ sırıtmaması için, ilim
ve bilim gibi, kelimelerle ekranlanmak gerekiyor. O yüzden, bu kavramları bu
etkin ve yetkin kimselerden çok çok duyuyoruz. Muvaffak da oluyorlar,
çünkü hepimiz bunlara kanıyoruz, sonunda da uyuyoruz. Ama unutmayınız
ki, kanmayacağımız günler yaklaĢtı…
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Bir kere bu baĢörtüsü iĢi bilim açısından da ele alınmalıdır! Bunun
için, çok sayıda baĢörtüsü mağdurları ile görüĢmek, onlara soru sorup onları
dinlemek, alınan cevapları tasniflemek gerekir. Bunların, “yüzde Ģu kadarı
baĢörtüsünü dinî inancından dolayı örtüyor, Ģu kadarı moda diye örtüyor, Ģu
kadarı simge olarak örtüyor” gibi, sınıflamalarla sonuçlar çıkarmak,
yüzdeler hesaplamak; ondan sonra yorum kısmında bu sonuçların
yüzdelerine bakarak konuĢmak, baĢörtüsünü takanların bunu simge mi, yoksa
baĢka bir maksat için mi kullandıkları hakkında konuĢmak gerekiyor.
Bilime dayanmanın gereği budur. Kamuoyu araĢtırmalarının
sonuçlarına nasıl inanıyorsak, bu sonuçları da saygı ile karĢılamamız
lâzımdır. Bu da bir kamuoyu yoklamasıdır da ondan…
ġimdiye kadar hangi baĢörtülü kıza soruldu ise, hepsi de baĢörtüsünü
dinî inançlarından dolayı örttüklerini belirtmiĢler, bir tânesi bile bunu simge
olarak örttüğünü söylememiĢtir. Bu kapsam geniĢletilebilir, denek sayısı da
artırılabilir.
BaĢörtüsü konusunda çok konuĢan ve “simge”dir diyen fakat bilime
saygılı olduklarını da söyleyen, aynı zamanda, sözüm ona, “o dine saygılı
(!)” yasakçılara Ģimdi soruyorum:
Ahkâm kestiğiniz bu baĢörtüsü konusunda bilime dayalı, kaç tâne
araĢtırma yaptınız, ya da yaptırdınız veyâ bilime dayalı araĢtırma yazısı
okudunuz da, böyle peĢin peĢin konuĢuyorsunuz? Unutmayınız ki bu
davranıĢlarınız, bilime saygılı, gerçekten kendilerini aĢan ciddî insanlar
nazarlarında, bir “filmcilikten” öteye geçmiyor.
“Efendim onlar yanlıĢ beyanda bulunuyorlar” diyeceksiniz, zâten
diyorsunuz ya… Bugünkü modern anlayıĢta beyâna inanmak, insan
haklarının baĢında geliyor, beyefendi! Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu:
“Güzel konuĢmak nasıl büyük bir sanâtsa, söz dinlemek de büyük bir
sanâttır” diyor ve devam ediyor. “KonuĢan ne diyorsa yalnız onu anlamak,
ondan baĢka bir Ģey anlamamak, anlamak sanâtının en üstün basamağıdır.”
Ya bunu kabul edeceksiniz, ya da “ben bu çağın insanı değilim”
diyecek ve çağınıza uygun yere gidecek, ya da susacaksınız! Size uygun bir
çağın da bulunacağını zannetmiyorum. Çünkü 1400 yıl önce bile, ulu
Peygamber, beyâna inanmadığını belirten sahâbîsine, “Kalbini yardın da
baktın mı?” diye fenâ hâlde kızmıĢtır.
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ġimdi sen ne bilime saygı duyup bulunduğun çağa uyuyorsun, ne
kendine uygun bir çağ arıyorsun, ne de susuyorsun! Buna karĢılık durmadan
ilim, bilim diyerek, çeĢitli filimler çeviriyorsun!
Utanmıyor musun sen?

Gerçek Türk Zihniyeti

ĠĢin temelinde sütün ve mayanın temiz ve kaliteli olması yatıyor. EkĢi maya
ile tutan sütten iyi yoğurt elde edilemediği bilinmiyor, değil… Bunun gibi…
Normal ya da kaliteli süt ve mayaya sâhip kiĢilerden, resimde de görüldüğü,
bilimsel adıyla söylemek gerekirse, pozitif dalgalar; kalitesiz ve bozuk süt ve
mayalı kiĢilerden ise negatif dalgalar yayılır.
Bilimde ispatlandığı üzere pozitif dalgalar her zaman her yerde yapıcı
özellikte; negatif dalgalar ise tahrip edici özelliktedir.
Ġslâm‟da Cennete gitmenin gerek ve yeter Ģartı îmanlı olarak ölebilmektir.
Ġbâdetler, Cennette‟ki zenginlik ölçüsü ile ilgilidir.
Resimdi söylenen sözlerin, “Vatan sevgisi îmandandır” gereğince, pozitif
dalgaların bir fonksiyonu olduğu görülüyor.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
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Ġslâm Ve Pozitif DüĢünce (Pozitif Dalgalar)
Öz‟ler:
Ortaya çıkan bilimsel sonuçlar, Ġslâm
Dini‟nin verileri ve gerçek Ġslâm Âlimleri‟nin söz
ve davranıĢlarıyla uyum içindedir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun...”
Yunus

GiriĢ
Pozitif düĢüncelerin ya da pozitif dalgaların faydalarını, 14 asırdan
beri, Müslümanlar biliyor ve uyguluyorlardı. Müslümanlar buna iyiniyet
derlerdi. Bunun yaĢanmıĢ çok güzel bir örneğine, tâ 1960‟lı talebelik
yıllarımda, Mehmed Efendi (RhA€)‟de rastlamıĢtım. Ama bunun önemini son
yıllarda, pozitif dalgaların keĢfinen sonra, ancak anlayabilmiĢtim.
Ġlk Üniversite Yıllarım
Üniversitenin ilk yıllarında kalacak yer sıkıntısı çok çektik. En
sonunda birkaç arkadaĢ bir müddet için, Tophânedeki Çamlı Palas Oteli‟nde
kaldık. Bu da uzun sürmedi.
Ġlkbahar‟da arkadaĢlarla Sirkeci‟deki bir otele taĢındık. Hüseyin
Yeğenoğlu bizden ayrıldığı için üç kiĢi kalmıĢtık. Mâden mühendisi olan
Hüseyin‟i, yıllar sonra, Doğu‟da PKK‟lılar Ģehit etmiĢlerdi. Allâhü Teâlâ
rahmet etsin!
Artık bizim için düzenli ders dinlemeler, düzenli çalıĢmalar bitmiĢti.
Bu periĢanlık esnâsında ben sihhatimi de kaybettim. Bu da ilâve ayrı bir dert
olmuĢtu.
Derken Üniversite ikinci sınıf günleri geldi. Ġkinci sınıfta iken, Ahmet
Ġleri, Bekir Albayrak ile birlikte Vatan Caddesi‟nde bir evin 6. katında bir


NOT: Bâzı makâleler, verilen Ġnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek
değiĢiklikler nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. Ġstenilen makâlenin adı eksiksiz olarak Google‟a yazılırsa
(kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaĢılabilir.
€
RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.
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dâire kirâlamıĢtık. Dâireyi paylaĢıp, annemi babamı yanımıza getirdim.
Onlara bir oda vermiĢtik. Böylece biraz rahatlamıĢtık. Annem
çamaĢırlarımızı (elleriyle) yıkıyor, yemeklerimizi piĢiriyor, babam pazar
iĢlerini görüyordu. Evin bütün iĢleri onların üzerindeydi. Bir sene kadar
böyle gitti. Annem ve babam hâliyle yorulmuĢlardı.
Üçüncü yılda ben arkadaĢlardan ayrılıp Fâtih‟te Malta‟da Kınalızâde
sokakta teras katında bir yer kirâlamıĢtım. Ev sâhibimiz, Ġshak Pehlivan
adında Rizeli bir müteahitti. Biraz daha huzurlu olmuĢtuk.
Samsun‟daki kardeĢim Senem de yanımıza gelmiĢti. ĠskenderpaĢa
Câmisi‟nin karĢısında bir Kur‟an kursu vardı. Bir ara Senem‟i oraya
götürdüm. Fakat yaĢı biraz büyük olduğu için oraya intibak edememiĢti.
Daha sonra canı sıkılmasın, meĢgul olsun diye, ona hazır giyim iĢi
bulmuĢtum.
Dikilecek malzemeyi Beyazıt‟tan bohça içinde baĢımın üstünde eve
getiriyordum. Evde dikilenleri yine baĢımın üstünde taĢıdığım bohçalarla
Beyazıt‟a götürür, teslim ederdim. Bohçaları getirip götürürken, uzun
sakallarım olduğu hâlde, ter-su içinde o kalabalıkların içinde Fâtih‟ten
Beyazıt‟a gidip gelirken, o yükün altında ne kadar bocaladığımı hatırlıyorum
da, bunların altından nasıl kalkmıĢım, Ģimdi hayret ediyorum, doğrusu!
ġimdiki hâlim olsa, o bohçaları pek de kımıldatabileceğimi zannetmiyorum.
ġu gençlik enerjisi beni Ģimdi hayretlere düĢürüyor, hayrete!
Kınalızâde Sokak‟ta otururken yanımızda bulunan, Ali Ağabeyim‟in
kızı Perizey‟i, eczâcı arkadaĢım Ömer‟in hanımından Arapça dersi almaya
gönderiyordum. Ömer ve hanımı Mahmut Efendi cemaatinden idiler.
Evlerinde Arapça dersi verirler, kendi çabalarınca Ġslâm için hizmet etmeye
çalıĢıyorlardı.
Perize‟nin Arapça‟ya baĢladığı sırada, Mehmed Efendi Hac‟da
bulunuyorlardı. Hac‟dan geldiğinde bir gün Perize‟yle Mehmed Efendi‟yi
ziyârete gittik. Mehmed Efendi, Perize‟yi kastederek, “kim?” diye sormuĢtu.
Ben de yeğenim olduğunu, Arapça kursuna gittiğini söylemiĢtim. Bunun
üzerine Mehmed Efendi:
“Arapça okuyan kızlar, sonunu getiremediklerinden yarım yamalak
bir Arapça ile Kur‟an‟ı tercümeye kalkıp hocalık yapmaya kalkıyorlar”
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biçiminde bir söz söylemiĢlerdi. Sonunda da „kaĢ yapmak için göz
çıkardıkları‟ anlamına gelecek Ģekilde, zararlı olduklarını belirtmiĢti.
Ben de o zaman „zarar‟ kelimesini duyunca, “Efendim, isterseniz
Arapça‟ya göndermiyeyim.” demiĢtim. “Gitsin! Gitsin!” demiĢlerdi.
Ardından da Ģöyle eklemiĢlerdi:
“ġu karĢıda Kur‟an Kursu var...”
Olumsuz Durumların Pozitif Cümle Yapısı ile Anlatılması
Dikkat edilirse Mehmed Efendi, “Gitsin! Gitsin!” cümlesinin
ardından, “ġu karĢıda Kur‟an Kursu var.” demiĢti ya… Bu iki cümlenin
ikisinin de olumlu cümleler olduklarına dikkat ediniz.
Yukarıdaki baĢlığın anlamını, pozitif düĢüncenin ya da pozitif
dalgaların faydalarının ve negatif düĢüncenin veyâ negatif dalgaların
zararlarının, yakın bir geçmiĢte bilimsel olarak, ispat edilmesinden sonra,
anlamıĢ bulunuyor928 ve Mehmed Efendi‟nin bu iki olumlu cümlesinin
sırrını, daha yeni keĢfediyordum. Onun bu iki cümlesinin bilimle uyuĢtuğunu
gördüğümde epey bir zaman, hem Ġslâm‟daki iyi niyet kavramının ve hem de
Ġslâm‟ı gerçekten yaĢayanların bilimin sonuçlarıyla ne derece uyum içinde
olduklarını görmenin ĢaĢkınlığını yaĢamıĢtım.
Konuyu biraz daha açmak mümkündür:
“Ġsterseniz Arapça‟ya göndermiyeyim.” dediğimde Mehmed Efendi,
yıllarca sonra, Ģimdiki yorumuma göre, “Gitsin! Gitsin!” diyerek
olumluluktan, yâni olumlu cümle kurarak pozitif dalga yaymaktan
ayrılmamıĢlardı. Peygamber (SAV) Efendimiz, bütün yaĢamı boyunca,
„hayır‟ kelimesini içeren, hiç olumsuz cümle kurmadığı için, bu davranıĢ da
Ġslâm‟da bir sünnet hâline gelmiĢtir.
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Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 12.06.2013.
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Batılılar Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Lâilâheillâllah-Allah‟tan
baĢka tapacak yoktur)” Ģeklindeki tevhit (Arapçası tevhid) kelimesinde geçen
yalnız bir adet olumsuz cümlesi olduğundan bahsederler. Bu nedenle, bütün
Ġslâm Büyükleri, Peygamberimiz (SAV)‟in bu sünneti gereği olarak, hiç
olumsuz cümle kurmadıkları için, bugünkü bilim verilerine göre, dâimâ
pozitif hükümlerden ayrılmazlar ama asıl maksatlarını tekrar, baĢka bir
olumlu cümle ile ifâde ederler.
Burada da Mehmed Efendi öyle yapmıĢtı. O, “Gitsin! Gitsin!”
olumlu cümlesine, “ġu karĢıda Kur‟an Kursu var…” olumlu cümlesiyle,
sünnete uymanın, güzel bir örneğini göstermiĢlerdi. Ama ben bu inceliklere
ancak bugün, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı‟nda bir bilim insanı olarak yıllarca öğretim üyeliği yaptıktan sonra,
vâkıf olabilmiĢ bulunuyorum.
Ayrıca bu sonuçlardan asıl Ģunu da öğrenmiĢ bulunuyoruz ki, 21.
Yüzyıl‟ın içinde bulunduğumuz Ģu sıralarda, bilime ve hiç değiĢmeyen
gerçeklere ve insan tabiatına en uygun olan din de Ġslâm Dini‟dir.
Dolayısıyla bugün inanarak diyebiliyorum ki:
Teorik olarak söylemek gerekirse, ortaya çıkan bilimsel sonuçlar,
Ġslâm Dini‟nin verileri ve gerçek Ġslâm Âlimleri‟nin söz ve davranıĢlarıyla
uyum içindedirler. Adı geçen uyumun derecesi ise kazanılmıĢ olan ilmî
kapasitenin Ģiddetine bağlıdır. Gerçekten her Ģeyin baĢı ilimdir929! Öyle ki,
bir Müslüman için ilim, Ġslâm‟ın temelini ve Ģeklen üçte birini oluĢturuyor 930.
Çünkü Ġslâm, bir sınıflamaya göre,„ilim931, amel (iĢ) ve ihlâstan‟ ibârettir.

Temiz, M., Kültürel Câhilliğimizin Tatsız Meyveleri, Nereden Nereye Geldik, Alındığı Ġnternet
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
BakıĢ Açısı, Îman Ve Dalgalar
Öz‟ler:
Bir topluluk kendi durumlarını
değiĢtirmedikçe, Allah (CC) onların durumlarını değiĢtirmez.
Âyet
“Mü‟min Allah‟ın (CC) nûru ile bakar. Onun ferâsetinden sakınınız!”
Hadis

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Üstünlüğün Ölçüsü
Herkesin bilgisi, birikimi ve anlayıĢı, bakıĢ açısına göre Ģekillenir.
Meselâ doğrudan doğruya yalnızca “Kitap” dendiğinde bir insan, bilgi
birikimine bağlı olarak, ilk anda romanları, hikâye kitaplarını, edebî kitapları,
bir öğrenci ise daha çok ders kitaplarını ve benzerlerini, ardında da o konuda
kafasında uyanan, kendisine uygun bilgi ve çağrıĢımları hatırlar. Ġslâmî Ve
Kültürel kavramlarla uğraĢan ve bu konulara yoğunlaĢmıĢ bir din adamı ya
da mü‟min bir kimse ise, çoğu kere baĢta Kur‟an olmak üzere, 4 büyük
kitaptan bir ya da bir kaçını düĢünür.
Yâni mü‟min bir Müslüman genellikle dinî ortamlarda, “Kitap”
dendiğinde daha çok, Kur‟an‟ı anlamakta ve kafasında ona uygun bilgi ve
çağrıĢımlar doğmaktadır. Dolayısıyla her hangi bir konudaki üstünlüğün
ölçüsü, bakıĢ açısına çok bağlıdır. Bu yüzdendir ki, olaylara çok farklı bakıĢ
açıları ile bakabilenler, zengin ufka sâhip olanlardır. Bu nedenle olaylara tek
bir bakıĢ açısından bakanlarla değiĢik açılarından bakanların bilgi, anlayıĢ ve
kavrayıĢları elbette bir tutulamaz. Meselâ hastalarına sırf bilimsel olarak
yaklaĢan doktorlarla, „ilimle‟ yâni hem bilimsel hem de mânevî açıdan
yaklaĢan, doktorlardan siz hangisini tercih edersiniz?



ferâset: AnlayıĢlılık, çabuk seziĢ.
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Öyleyse, sırf kendi bakıĢ açımızla yorumladığımız, konulara karĢı,
baĢkalarının daha farklı bakıĢ açıları olacağını da bilmemiz gerekiyor. Çünkü
bilgi, anlayıĢ ve kavrayıĢ, ilim, bilim, maddî ve mânevî olaylara karĢı bakıĢ
açıları oranında çoğalmaktadır. Bu yüzdendir ki her zaman, bir bilenden
daha fazla bir bilen, bir güçlü olandan daha güçlü olan, biri mutlaka çıkar.
Desene Bütün Ömrün BoĢa Gitti!
Mûsâ (AS)‟ın, bakıĢ açısı ġerî hükümlere dönük olduğu için, bâtınî
ilimde Hızır (AS) ile boy ölçüĢemediğini bilmeyen yoktur. Konu Kur‟an‟da
Kef Sûresi‟nde geçiyor932, biliyorsunuz.
Necmettin ġâhinler, Fransızlar‟ın “ĠhtiĢam baktığında değil,
bakıĢında olmalı!” Ģeklinde bir sözünden bahsetmekte ve bir hapishânin
demir parmaklıklarından dıĢarı bakan iki mahkûmdan birinin gökteki
yıldızları, diğerinin ise, yerdeki çöplükleri gördüğünü zikrettikten sonra
Mevlânâ‟dan ana fikri Ģu olan kıssayı nakletmektedir933:
“Kendini beğenen ve ilmine çok güvenen bir dil bilgini bir boğazda
karĢıdan karĢıya geçmek için bir kayığa biner. Yolculuk sırasında kayıkçıya
döner ve onu biraz da küçümseyerek „Sen, ey kayıkçı! Hiç gramer okudun
mu?‟ diye sorar.”
“Kayıkçı „Hayır!..‟ deyince, kendini çok beğenen bilgin, „Yazık!..” der
ve devam eder „ Yarı ömrün boĢa gitmiĢ!..‟
“Kendini beğenmiĢ bilginin bu tavrı kayıkçıyı fenâ hâlde rahatsız
eder ama bunu hiç de belli etmez.”
“Olacak bu ya! Biraz sonra ansızın bir rüzgâr çıkar, kayığı tehlikeli
bir girdâba sokar. Kayık batma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır.”
“Soru sorma sırasının kendine geldiğini gören kayıkçı, bu kendini
beğenmiĢ bilgine döner ve „Ey bilgin! Hiç yüzme bilir misin sen? der.
Bilginin telaĢla „Hayır!‟ demesi üzerine, kayıkçı cevâbı hemen yetiĢtirir:
„Desene bütün ömrün boĢa gitti.‟


AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
Türkçe Kur‟an-ı Kerim ( Diyânet Meali ), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=18, En Son EriĢim Târihi: 27.11.2012.
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Bu yüzdendir ki “bakıĢ açısı” dendiği zaman, insanın kendisi
dıĢındaki varlıklara iliĢkin maddî ve mânevî olaylarla ilgili olarak kalbinde
belli bir hedefe yönlendirdiği niyet, düĢünce ve birikimler anlaĢılıyor.
Üstünlük ve beceri bakıĢ açısı doğrultusunda geliĢir. Onun için bir
kimse sırf kendi kendini düĢünerek kimseye yukarıdan bakmamalı! Bu
sebepledir ki, bugünkü modern bilim ve teknolojideki geliĢmelerin ve
insanların maddî ve mânevî ilerlemelerinin tümünün, bütün insanların
değiĢik bakıĢ açılarının bir sonucu olduğu da açıktır.
BakıĢ Açısı ve Îman
BakıĢ açısını en etkin Ģekilde değiĢtiren olgulardan biri din
değiĢtirmektir. Hz. Ömer (RA)‟ın Müslüman olmadan ve Müslüman olduktan
sonraki bakıĢ açıları çok farklıydı. Bunu onun sık sık anlattığı Ģu sözlerinden
anlıyoruz:
Hz. Ömer (RA)‟ın aklına geldiğinde aĢağıdaki Ģekilde anlattıkları,
bakıĢ açısı bakımından, bana çok çarpıcı geliyor. O sık sık Ģöyle
anlatmaktadır:
Hayâtımda aklıma gelen iki olay var ki birinde çok üzülüyorum,
birinde de yaptığım iĢi çok komik buluyor ve bu hâlime gülüyorum.
Üzüldüğüm husus Ģu:”
“Câhiliye Devri‟nde kız çocuğumu diri diri toprağa gömmek üzere
çukur açmak için toprağı kazarken gözüme toprak sıçradı. Kızım
dayanamayıp gözümdeki torakları çıkarmak istedi, tam o sırada onu çukura
iterek diri diri çukura gömdüm. Bu aklıma geldiğinde çok üzüntü
duyuyorum.”
“Güldüğüm olay da Ģu:”
“Yine Câhiliye Devri‟nde elma Ģekerinden put yapar tanrı diye ona
tapardık, bir müddet sonra da onu afiyetle yerdik...”
Bu iki olayı bir arada düĢündüğünüzde, din değiĢtirdikten sonra, hele
hele bâtıl bir dinden gerçek bir dine geçildiğinde, bakıĢ açılarının nasıl etkin
bir Ģekil ve Ģiddette, değiĢtiğini göreceksiniz. ġüphesiz bu olayda iĢin sır
932

noktasının Peygamber (SAV) Efendimiz‟in “Mü‟min Allah‟ın (CC) nûru ile
bakar. Onun ferâsetinden sakınınız!” hadisinde olduğunu görüyoruz.
.
Umeyr Ġbni Vehb, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟i öldürmek için
Bedir SavaĢı‟nda esir düĢen oğlunu kurtarmak bahânesiyle, silahlanarak
Medine‟ye gelir. Hz. Ömer (RA):
“Bu Allah'ın, (CC), düĢmanı Umeyr Ġbni Vehb'dir. Vallâhi o, sâdece
bir kötülük için gelmiĢtir.”
“Gidin Resûllüllah (SAV)'in yanında durun… Dikkatli olun ki, bu pis
hilekâr ona bir kötülük etmesin!” deyip kendisi de Resûllüllah (SAV)'in
yanına varır:
”Ey Allah'ın Resûlü! Allah'ın (CC) düĢmanı Ġbni Vehb kılıcını
kuĢanarak gelmiĢ. Ben onun sâdece kötülük için geldiğini tahmin ediyorum.”
der.
Resûllullah (SAV) Hz. Ömer‟e:
“Onu benim yanıma getir.” emrini verir.
Hz. Ömer Vehb'in yanına gider, yakasından tutar ve kılıcının bağını
boynuna geçirip Resûllullah (SAV)'in yanına götürür. Peygamber (SAV),
Ġbni Vehb‟e çok iyi davranır. Bâzı sırlarından da haber verince, bundan
etkilenen ve Peygamber (SAV) Efendimiz‟in gerçekten Peygamber olduğuna
kanat getiren, Ġbni Vehb:
“ġahâdet ederim ki, sen Allah'ın elçisisin!..” der ve Müslüman olur.
Umeyr'in Müslüman oluĢu, Müslümanları çok sevindirir. Hz. Ömer:
“Umeyr, Resûllullah'a ilk geldiğinde, domuz bana ondan daha sevimli
idi. Bu gün ise, o bana oğullarımdan daha sevimlidir.” diyordu.
Çünkü îman bir nurdur ki, bakıĢ açılarını olumlu yönde değiĢtirir. ĠĢte
bu yüzden Ömer‟in Umeyr'e karĢı bakıĢ açısı değiĢmiĢtir.
Umeyr'in Müslüman olması hâdisesi, Târih‟te olmuĢ birçok
hâdiselerden yalnız bir tânesidir. Asıl üzerinde durulması gereken nokta
Ģudur:
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Umeyr'in îmana gelmeden ve îmana gelerek din ve îman kaynağı olan
Hz. Muhammed (SAV)'i tasdik ettikten sonraki durumunu göz önüne alacak
olursanız, onun da inanç durumuna göre, nasıl tam yüzde yüz değiĢmeye
uğradığını göreceksiniz.
Umeyr'in, Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟i öldürme
niyetinde iken sâhip olduğu bakıĢ açısını, “ġahâdet ederim ki, sen Allah'ın
elçisisin!” dedirtecek kadar değiĢtiren Ģey nedir? Bir düĢününüz!
ĠĢte bu, onun bakıĢ açısını ve kalbini değiĢtiren îman nûrunun
dalgalarıdır.
Bu nedenledir ki îman dalgaları, kiĢinin bakıĢ açısını yüzde yüz
değiĢtirebilir. Yâni dalgaları negatif-olumsuz durumdan pozitif-olumlu
duruma dönüĢtürür. Dolayısıyla Umeyr'in Müslümanlara, îmana gelmeden ve
inandıktan sonraki bakıĢ açıları da, son derece farklı olmuĢtur.
Ahmed Hulûsi, Allah‟ın (CC) BakıĢ Açısı‟nın mutlak olduğunu
söylemekte ve demektedir ki:
YaĢamda 2 bakıĢ açısı vardır:
1) Allah‟ın (CC) indindeki Allah‟ın bakıĢ açısı, 2) YaratılmıĢların
bakıĢ açıları…
“Allah‟ın bakıĢ açısı” ise mutlaktır; gerçektir; kesindir; hakîkatin tâ
kendisidir.”
“YaratılmıĢların bakıĢ açıları”, yaratılmıĢların sayısıncadır. Ve
izâfidir, göreseldir, her birine göredir!” diyor Ahmed Hulûsi Bey934.
Durum DeğiĢikliği
Günlük yaĢamımızda “değiĢim” sözünü çok duymuyor muyuz? Evren
ve Hayâtımız hep durum değiĢikliklerinden oluĢuyor.



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Hulusi, A., Mesajlar, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.angelfire.com/ut/fatih3/ahhu/ahmethulusi.htm, En son ulaĢım târihi: 06.06.2011.
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Günümüzde bilim alanındaki, kümeleri, yığınları, çoklukları
oluĢturan, parçacıkların “değiĢim pozisyonlarına” da, „durum‟ deniyor.
Bilimde özellikle, Fizik Bilimi‟nde, „Durum Yoğunluğu‟ kavramı çok
önemlidir.
Bu hususta Allah‟ın (CC), Kur‟an‟ında bizi:
“Bir topluluk kendi durumlarını değiĢtirmedikçe, Allah (CC) onların
durumlarını değiĢtirmez.” âyeti ile uyardığını söyleyebiliriz935. Sağlıkçı ya da
doktorlarımızın da bâzen yaĢam biçimimizi değiĢtirmemiz hâlinde tedâvi
olacağımızı söylemiyorlar mı?
Bir parça maddî ve mânevî bilgilere sâhip olanlar, Ģöyle küçük bir
araĢtırmayla, bu âyetin bugünkü modern bilimdeki geliĢmelerin ve insanların
maddî ve mânevî ilerlemelerinin de sırrını taĢıdığını, hemen görebilirler:
Bugün kabaca söylemek gerekirse modern bilimin temelinin,
elektronun enerji seviyelerinin değiĢmesine, dayandığı bilinmektedir. Tersi
ile ifâde etmek istenirse bugünkü bilimin açıklamalarına göre, elektronların
Durum Yoğunluğu‟nu ve onların enerji durumlarını değiĢtirmek mümkün
olmasaydı, bilimde hiç bir ilerleme olmayacaktı. Meselâ geceleri evlerimizi
aydınlatan Ģu fleoresan lambalardan çıkan ıĢık olmayacağı gibi insanların da,
meselâ hiçbir Ģeyi renkli olarak görmeleri de mümkün olmayacaktı.
Âyetin iĢâret ettiği maddî yöne âit geliĢmelere, bu basit örnekle, iĢâret
ettikten sonra, âyetin, asıl insanlar için olan, boyutuna geçelim.
Âyet insanlar için de, ĢaĢırtıcı bir dinamikliği iĢâret ediyor. Ġnsan
hayâtının yenilenmesinin esâsı, her Ģeyden önce insanın kendi içinde saklıdır.
Dünyâya azim ve ileri görüĢlülükle (ferâsetle) bakan bir kimseyi, ne kadar
kötü olursa olsun, Ģartlar aslâ dize getiremez. Tam tersine böyle kimseler,
hayattan öyle ya da böyle, faydalanabilir ve muvaffak olurlar.
Bu cümleyi yorumlarken, ana fikri Ġmam Hasan el Benna‟ya âit olan,
Ģu cümleyi okuyunuz:
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Ra‟d Sûresi, âyet 11.
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“Toprağın derinliklerine gömülü olan bir tohumun toprağı yara yara
bütün engelleri aĢarak, kendisi için büyük olan bir geleceğe, GüneĢ ıĢığına
ulaĢmasını düĢününüz!”
Evren ve hayat her an hep durum değiĢikliğinden ibâret değil midir?
Özel anlamda insanlar siyâsette bile değiĢimden yana olmuyorlar mı?
Su Terâzisi
Allah‟ın (CC) bakıĢ açısına yaklaĢma derecesimutlak gerçeklere
dayalı olan, Kur‟an‟a ve Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Sünnet‟ine
(Orta Yol‟a) uyma derecesinde olur. Kur‟an‟a ve sünnetlere ne derece
uyabiliyorsanız, Allah‟ın (CC) bakıĢ açısına (murâdına) o derece
uyuyorsunuzdur.
Bu yaklaĢımı insan, kalbini kontrol ederek sağlar. Kalp ve beyin iĢ
birliği içinde çalıĢırlar. BakıĢ açısına göre meydana gelen her türlü fikir,
düĢünce ya da iĢ, kalbe etki ederek, bu etkilerin cinsine uygun olacak Ģekilde,
beyin tarafından pozitif ve negatif dalgalar üretilir. Bu dalgalar, vücûdun en
ücrâ köĢelerine kadar olmak üzere, uzaya yayılırlar936.
Su terâzisine dikkat ediniz! Duvarcı ustalarının çok kullandıkları su
terâzisi dengede olduğunda, su kabarcığı terâzinin tam orta noktasında
bulunur. Bu durum, meselâ Kur‟an‟a ve Peygamberimiz (SAV)‟in yol ve
Sünnet‟ine uyularak kazanılan, pozitif dalgalarla kalbin kazandığı mutluluğun
(kalb-i selîmin) derecesini temsil edebilir.
Kur‟an‟dan, Peygamberimiz (SAV)‟in yol ve Sünnet‟inden ayrılarak
kazanılan aĢırılıklarla, kalbin dengesi kaybolur. AĢırılıklar hem pozitif ve hem
de negatif dalgaları değiĢtirler. Kalbin dengeden ayrılmasının ölçüsü,
aĢırılıkların derecesine bağlıdır.
Denge bozukluğu, su terâzisinin dengesinin bozulup, su kabarcığının
terâzinin ya sağ tarafına doğru ya da sol tarafına doğru kaymasına benzer.



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Olumlu%20Olumsuz%20Dalgalar%20Ve%20Mutluluk.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi:
26.12.2012.
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Terâzinin sağ ucu kalbin dengesinin aĢırı pozitif dalgalarla, sol ucu ise aĢırı
negatif dalgalarla bozulduğu, en uç noktaları temsil edebilir.
Ġnsanın bizzat kendi vücûdunun geliĢimi, aĢırılıkları oranında üretilen
dalgalardan etkilenir. Ġnsan sağlıklı geliĢimini, denge hâlindeki, Kur‟an ve
Sünnet‟e uygun pozitif dalgalarla sağlar.
Kalbe etki eden pozitif ve negatif dalgaları doğuran hususları biraz
daha açmak mümkündür:
BakıĢ açılarına göre bu hususlar baĢlangıçta çevreden gelen etkiler,
içten gelen etkiler diye ikiye ayrılabilir.
Ġçten gelen etkiler biraz daha detaylıdır. Bir kere kiĢinin, bilgi ve
eğitim durumuna göre, kalbine çeĢitli duygular gelir. Bunlar, ya Allah (CC) ve
meleklerden gelen ilhamlar ya Ģeytanın vesvesesinden ya da insan
Ģeytanlarının etki ve telkinlerinden meydana gelirler.
Her nereden gelirse gelsin, Orta Yol anlamına gelen, Sünnet‟in
dıĢındaki bütün bu uyarılar, aĢırılıkların tipine göre, kalbi denge durumundan
ayırarak, ya sağ taraftaki bir aĢırılığa ya da sol taraftaki bir aĢırılığa
sürükleyerek, Kur‟an ve Sünnet dalgalarından ayırırlar. Ġnsana düĢen Ģey, bir
kedinin fâreyi gözlemedeki sessiz ve uyanık hâli gibi, devamlı olarak
hareketlerini ve kalbini gözlemesidir.
Kalbin gözlenmesi, kolay olmayan bir iĢ olduğu için, Peygamberimiz
(SAV) bir savaĢtan Medîne‟ye dönerken, “Küçük savaĢtan büyük savaĢa
geldik.” Ģeklindeki o meĢhur hadisini söyleyerek, konunun önemi açısından,
bir uyarıda bulunmuĢtur. Bu hadise göre, kalbin dengede tutulması için, küçük
irâdemizi kullanarak nefisle giriĢilen mücâdele, büyük bir savaĢ olarak,
nitelendirilmiĢtir.
Mü‟minler, terâzideki su kabarcığının denge durumunda tutulması
gibi, kedi dikkati ile dâimâ kalplerini gözleyerek, kalplerinin aĢırılıklara
sapmadan, “orta yol-kalbi selîm” dengesinde kalmasında muvaffak olarak,
“büyük savaĢı” kazanmalıdırlar!
Kalplerimizin Bekçileri


Kedi delikten çıkacak olan fareyi yakalamak için deliğin baĢında ne kadar sessiz fakat ne kadar dikkatli
olarak beklediğini inceleyiniz. O anda kedinin bir tüyünün (kılının) bile kıpırdamadığını göreceksiniz. Ġnsanlar da
cıva gibi kaygan olan kalplerini böyle bir dikkatle beklemeleri gerekiyor.
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KiĢinin özellikle her bir Müslüman‟ın kalbinin bekçisi, her bir kalbin
bizzat sâhibi olan kiĢidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz (SAV), 14 asır
önce, Ģu meĢhur hadîsini söylemiĢtir:
“Ġnsanın vücûdunda küçük bir et parçası vardır. O güzel olursa bütün
vücût güzel olur; o kötü olursa bütün vücût kötü olur937.”
Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı‟nda
bir öğretim üyesi olarak, üniversitelerde yıllarca hizmet görmüĢ, emekli bir
bilim insanı olarak, artık Ģuna inanıyorum ki, Ġslâm‟ın mubahlarından tutunuz
da, farzlarına kadar her müeyyidesi, bilimsel olarak, pozitif dalga ve
mekruhundan haramına kadar her yasağı ise negatif dalga karakterinde olup,
pozitif dalgalar geliĢtirici ve negatif dalgalar yok edici özelliktedir.
Kalbimiz güzel olursa vücûdumuz da güzel olur. Eğer nefisle her an
yapılan savaĢı kazanarak, kalbimizi dengede tutabilirsek, o zaman beyinden
vücûdumuzun en uzak noktalarına kadar yayılan, aĢırıya kaçmayan, Orta Yol
dalgaları, organlarımızın en güzel bir Ģekilde geliĢmesi için, uygun öz su ve
hormonların salgılanarak, sağlıklı bir Ģekilde, geliĢmesi sağlanmıĢ demektir.
Aksi hâlde, aĢırı davranıĢ ve düĢüncelerle, beyinden yayılan aĢırı
dalgalar, meselâ aĢırı büyümeye baĢlayan kanser hücrelerinde olduğu gibi,
hücre ve organlarımızın aĢırı davranıĢlarına ve tahrip olmalarına ve neticede
sağlığımızın bozulmasına neden oldukları gibi, negatif nazar ve kin dalgaları
gibi, olanları da baĢkalarını da tepeler ve yok eder938.

En Önemli Âidiyet Sembolü Bayrak

Görmez, M., KALBĠN ERBAÎNĠ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mehmetgormez.com/dosyalar/1_11977518_7953420.doc, En Son EriĢim Târihi: 3.12.2012
938
Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar (Göz Değmesi), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/NAZAR%20(GÖZ%20DEĞMESĠ)%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.doc
YA DA , En Son EriĢim Târihi: 26.12.2012.
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Bayrak bir milletin en etkin ve en belirli âidiyet sembolü ya da
belirtisidir.
Görselde Türk bayrağı olmamasına gelince, bunun anlamı açık bir Ģekilde
net olarak belli değil mi, yâni…939
Görselde sergilen en önemli husûsun iç yüzü, ikiyüzlülüktür.
Kimse, Ģu âidiyetten olacaksın diye, zorlanamaz! Ama görünürde Türk
Milleti‟nden görüneceksin fakat Türk Milleti‟nin aleyhinde olan milletlerin
peĢinden gideceksin! Millet nazarında açığa çıkmamak için de, sahte
âidiyetinin belli olmaması için baĢka kavramları perde olarak kullanacaksın!
Bu düpedüz sahtekârlık değil de nedir? Ona siz karar veriniz.
Her Ģeyi meselâ barıĢ kelimesi ile örtmek istiyorlar… Âidiyetin yanında barıĢ
kelimesi ne ki? Sahtekârlar için barıĢın ne önemi olur? Ne barıĢı, hıh?
Asıl amaç millîlik karĢıtlığı, özel olarak da, Ġslâmî Ve Kültürel Ġstikâmet
KarĢıtlığı‟dır, hâinler için...
Bugün barıĢ demelerinin asıl amacı; Atatürk’ü de istismar eden, Apocuların,
PKK‟cıların, paralel yapıların sağ ve soldaki Ġnönücülerin ve de Ġslâm
karĢıtlarının, emperyalist emirler karĢısında, birleĢmelerini gözlerden uzak
tutmaktan baĢka bir Ģey değildir...
Çünkü CumhurbaĢkanında noktalanan Ġslâmî istikâmete olan karĢıtlık,
hepsinin ortak paydasını oluĢturuyor...
Bu mâsum kelime ile bir kısım vatandaĢımızı tuzaklarına düĢürüyorlar ama
boĢuna...

Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx, En Son EriĢim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Değerli bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun kitaplarından Ģimdi
öğreniyorum ki, günümüzde, bugün PKK‟yi desteklediği gibi, 1960-1970‟li
yıllardaki olayları da o zaman CIA plânlıyor ve bu Cumhûriyet düĢmanlarını
da CIA organize ediyormuĢ…
Bunları ilk duyan, ilk anda, “Hayret doğrusu!” diyecektir, değil mi? Neden?
Çünkü o günlerde solcuların görünürde bir numaralı düĢmanı ABD ve
Amerikalılardı. Amerikalıları gördükleri zaman, “Go home! Go home!”
diyerek, tutup Dolma Bahçe‟de denize atıyorlardı. Hattâ solcu komandolar, o
sıralarda ABD‟nin Ġstanbul‟daki büyükelçisini de öldürmüĢlerdi.
Nitekim Oktay Sinanoğlu da, bunları ilk duyduğu zaman, gerçekten çok
ĢaĢırmıĢmıĢ...

ABD bugün de çevremizdeki düĢmanların hamisi durumundadır. Onun
Güneydoğu sınırlarımızda yaptığı askerî yığınakların hedefinde olan da, asıl
Türkiye‟dir, uyumayalım!
Bunun sorumluluğunu geçmiĢte olduğu gibi, bugün de Ġslâmî istikâmete sâhip
idârecilere yıkarak bir taĢla iki, belki de, çok kuĢ vuracaklarını yine hayal
ediyorlar… Ama „kedi her zaman mama‟ yer mi?
Bence yer diyenler aldanıyorlar? Çünkü Dünyâ dönüyor, zaman ve târihler
değiĢiyor, bâzılarının akılları geçmiĢe takılıyor, bâzılarınınki yeni çözümler
geliĢtiriyor…
“Bir mü‟min bir kere aldanır, Hadis”
940

Asıl noksanlığımız mü‟minlikte, bence… Bu noksanlık da, Ġnönü Zihniyeti
tarafından yapılan mânevî tahribata dayanıyor…
Yukarıdaki görsel de, 1933 yılında Ġnönü Zihniyeti tarafından yapılan,
mânevî bir tahribat örneği değil midir? Bunu da bir düĢününüz, meselâ!
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 1990‟lı yıllarda, “Batı‟da gizli mahfillerde,
Batılıların, „Endülüs‟ü nasıl yıktıysak, 2000‟li yıllarda da Türkiye‟yi öyle
yıkacağız‟, dediklerini yazıyordu.
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Nitekim 2000‟li yıllarda Türkiye çok zayıflamıĢ, baĢta ABD olmak üzere,
Türkiye‟den alacaklarını kurtarmaya odaklanmıĢlardı…
Kemal DerviĢ‟i bu paraların kurtarılması için görevlendirmiĢlerdi… Böylece
ABD, Türkiye iflâsa giderse, paralarının kurtarılmasını garanti etmiĢti…
Nitekim Kemal DerviĢ ayrılırken, bütün ABD alacaklarını ödeyerek
ayrılmıĢtı.
O sıralarda Türkiye bir kere daha iflâstan kurtulunca, rahmetli Prof. Dr.
Oktay Sinanoğlu‟na yeni bir ümit gelmiĢ, „Ne yapmalı?‟ diye yeni bir kitap
yazmıĢtı.
Bir de Ģimdi geçmiĢe göre, bu bolluk ve rahatlık içinde yaĢıyorsak, bu
baĢarıları sırf sizlerin Atatürk‟e bağladığınız gibi kiĢilere bağlama hatâsına
düĢmek istemiyorum. Ama nankörlüğü de kabul edemediğim için, baĢta
Allah‟ın (CC), Türk Milleti‟ni bir kere daha koruduğuna, sizlerin
beğenmediğiniz, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ı da bir sebep
olarak seçmiĢ olduğuna inanıyorum.
Bu dejenerasyon içinde, “Yiğidi öldür ama hakkını yeme...” atasözünü bile
unutmuĢuz…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet
Öz‟ler:
“Ey inananlar!
Benim de düĢmanım,
sizin de düĢmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin. Onlar
size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz
Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan
sürüp) çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz. Eğer
benim yolumda savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde
onlara sevgi mi gizliyor-sunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz
her Ģeyi bilirim. Siz-den kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur”
Mümtehine Sûresi, âyet 1
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“Kâfirlerle, münâfıklarla
cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran,
düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve
orası ne kötü bir yerdir”
Tevbe Sûresi, âyet 73

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Âidiyet
Memleket müdâfâsı gibi, olağanüstü günler, bâzı câhillerimizin
bilgisizlikleri nedeniyle, âidiyet kavramından dolayı, çoğu kere, îmanlarının
tehlike ile karĢılaĢtığı anlar oluyor.
Dolayısıyla böyle olağanüstü durumlar, “Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i
Ani‟lmünker-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten sakındırmak” adlı
görevim sebebiyle benim için de, daha çok, bilgilendirme ve îkazlarıma hız
verdiğim günler olmaktadır…
Âidiyet kelimesi, bir tarafa âit olma ya da olmamayla ilgili bir kelime
ya da kavramdır. Meselâ bugün öyleleri var ki, bunların ana, baba ve ataları,
Türk olarak bu Vatan‟da doğup büyümüĢlerdir. Bu eski insanların bu günkü
neslinden, öyleleri ortaya çıkabiliyor ki, bunlar her nedense, bir değiĢime
uğrama bahtsızlığı içinde bulunuyorlar. Bunlar hâlâ bu Milletin ekmeğini
yedikleri, binbir türlü nîmetlerinden faydalandıkları hâlde, Müslümanlara
karĢı, bir nefret içinde yetiĢtirilmiĢ oldukları için, sürekli bir baĢkalaĢmıĢlık
içinde bulunuyorlar. Bu nedenle, Memleketimiz‟de yeĢermeye baĢlayan Ģu
son zamanlardaki, Ġslâmî geliĢmelere gösterdikleri tepkilerinin birer sonucu
olarak, kendilerini, Yurdumuz‟da bulunan, günümüzdeki Müslümanlardan
saymayıp, baĢka bir âidiyeti kabul etmekte hiç terddüt etmiyorlar…
Bu tercihin baĢka türlüsü de olmuyor değil, tabiatıyla… Meselâ adam
örneğin ABD‟de yaĢıyordur. Ama Türklüğünü, Müslümanlığını
unutmamıĢtır, kendisini hâlâ Türk ya da Türkiyeli saymaktadır. Âidiyet
konusunda böyleleri de var…
Maddî Ve Mânevî Âidiyet
Âidiyet Kavramı, maddî, mânevî olarak, önce ikiye ayrılabilir. Her
ikisi de yerine göre çok önemlidir. ABD‟de yaĢıyan bir Müslüman‟ın,
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örneğin, oranın vatandaĢlığında olması, onun maddî bir âidiyeti sayılabilir.
Ama bu insanın kendisini hâlâ, Türkiyeli bir Müslüman olarak görmesi,
sayması, onun mânevî âidiyetini oluĢturur / oluĢturmaktadır. Burada bu iki
âidiyetten önemli olanı, elbetteki, mânevî olanıdır. Bu örneğe iliĢkin olan,
maddî âidiyetin, kiĢinin inancı açısından, pek önemi yoktur… Bununla
berâber, öyle durumlar vardır ki, bâzen maddî bir âidiyet de, inanç açısından,
îtikadî açıdan, birinci sıraya dahî geçebilmektedir940.
Maddî Âidiyet
Müslümanlarla gayrı Müslimlerin, meselâ cephede savaĢ durumunda
olduğunu düĢününüz. Müslüman ordusunda bulunan, Müslüman bir askerin,
yolunu ĢaĢırarak yanlıĢlıkla, gayrımüslimlerin içine düĢtüğünü farzedelim.
Dikkat ederseniz, âidiyet açısından, bu asker kendisini, mânevî olarak,
Müslümanlardan saysa bile, gördüğünüz gibi, maddî açıdan, yâni zâhirî
açıdan (görünen durum açısından), düĢmanların içinde bulunmakta, zâhirde,
onlardan görünmektedir.
SavaĢ sırasındaki böyle bir durum, âidiyet açısından, büyük bir önem
kazanmaktadır. ġöyle ki:
Ġslâmî hükümlere göre, örneğin ticâret gibi, tanımlanmıĢ bâzı
iliĢkilerin dıĢında, Allah (CC) düĢmanı olanlarla yüzgöz olmak941, çok
tehlikelidir. Bir de savaĢ sırasında, yanlıĢlıkla da olsa, düĢman tarafında
bulunan, bir Müslümanın da, durumu âidiyet açısından, ayrıca bir önem
arzetmektedir. Buradaki durum, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in,
“Kimin sayısını artırırsanız, onlarla birlikte haĢrolacaksınız” ya da
“DüĢmanların sayısını artıran onlardandır” hadislerinin kapsamına
girmesinden dolayıdır.
Gayrimüslimlerin ahlâkları, Allah‟a (CC) eĢ koĢmaları yüzünden, en
kötü bir huy içinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, insânî huylar, âdetâ bir
kânun etkinliğiyle, sarî bir hastalık gibi, kiĢiden kiĢiye ânında geçmektedir.
http://mtemiz.com/bilim/„EN%20SON%20VERSĠYONÂĠDĠYET,%20HEYBE%20MODELĠ,%20NEREDE%20GÖRÜLMÜġ%20BU%20AÇIKGÖZLÜK!.pdf
941
Temiz, M., Allah DüĢmanları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Gayrimüslimlerle iliĢkilerin bu kadar hassas olmasının nedeni, ilâhî
kutsallarımızın düĢmanı olarak nitelenmiĢ olan, onların bu kötü huylarından,
Allah‟ın (CC), en çok sevdiği, mü‟minleri koruma amacından
kaynaklanmaktadır942. Yâni yukarıda savaĢ anındaki iliĢki örneğinin çok
hassas olarak yorumlanmasının ilk nedenlerinden biri, bu husustur. Ancak
burada Ģu husûsun da belirtilmesi gerekir. DüĢman ordusu içine, örneğin
câsusluk gibi iĢler için, görevlendirilmiĢ olarak gidenler, bu kapsâmın
dıĢındadırlar.
Mânevî Âidiyet
BaĢkalarına karĢı, kalbî sevgi ve kalbî bağlılık gibi, bütün duygusal
tezâhürlerin hepsi, Ġslâmî hükümler açısından, ilgi duyulanların her biriyle,
tamâmen birer mânevî birliktelik ve bütünleĢmedir943. Bu bütünleĢmenin
önemi, kiĢinin bu sevgi bağıyla, sevilende (sevgilide) fâni (yok) olup, tek bir
vücut gibi, tekleĢmesinden dolayıdır.
Sevgi Ġletkeni
Mûsâ (AS)‟a “Kelîmullah”, Ġsâ (AS)‟a da “Rûhullah” deniyor,
biliyorsunuz.
Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟e ise
Allah‟ın (CC) Sevgilisi-„Habîbullah‟-denmektedir. Bunu Allah‟ın (CC)
Peygamberimiz‟e sevgilim (habîbim) demesinden de, zâten biliyoruz. Bu
nedenle, Peygamberimiz (SAV)‟le gönderilen Ġslâm Dini‟nin temelinin sevgi
(muhabbet) olduğunu da biliyoruz.
Sevgi, dinimizin, insan hakları gibi, bir alâmeti, temel bir
göstergesidir. DüĢününüz bir kere! Sevgiye dayanmayan hangi bir iĢten, ne
hayır geliyor? Her hangi bir hususta, konu ile ilgili bir inanç ve îman
oluĢtuktan sonra, onun geliĢmesi, sevgiye dayanmıyor mu? Sonra Ġslâm‟ın en
önemli kavramı olan îmanın geliĢip olgunlaĢması, sevgi ile olmuyor mu?
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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Temiz, M., Evreni Ayakta Tutan Kavram Sevmek ya da Sevgi, Cömertçe Harcanan ve Bilinçsiz
Kullanıldığında Tehlikesi Çok Büyük Olan En Güzel Kelime, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVGĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2013.
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Demek ki sevgi Ġslâm‟ın, bir olmazsa olmazıdır. Ġnsan hakları gibi,
baĢka olmazlar da var. Ama sevgi birincisi olsa gerektir.
Tasavvuf‟ta derviĢ ile mürĢit arasındaki, iliĢkinin sürdürülmesini
sağlayan husus da, bu yüzden, derviĢin mürĢidine olan sevgisidir. Bu sevgi
köprüsü zarar görmediği sürece, mürĢidi vâsıtasıyla, derviĢe akan feyiz
kesilmez ve sürer.
BaĢka bir sözle ifâde etmek gerekirse sevgi, elektrik ile bakır iletken
arasındaki iliĢkide olduğu gibi, sevenle ile sevilen arasında sevgi, bir çeĢit
huy köprüsüdür. Demek oluyor ki sevgi, sevenle sevilen arasındaki huyların
geçiĢi için, mânevî bir iletiĢim iletkeni oluyor / olmaktadır.
Bakır iletken koptuğu zaman, nasıl akımın akıĢı kesiliyorsa, sevgi
zedelendiği ya da ortadan kalktığında da, huy iletiĢimi de kesilir. “KiĢi
sevdiğiyle berâberdir.”, “KiĢi sevdiğiyle berâber haĢrolur.” gibi hadisler, bu
görüĢlerin delillerini meydana getiriyor / getirmektedir.
Ġslâmî açıdan sevilmemesi gerekli Ģeylere duylan sevgi de, yine
sevenle bunlar arasında da, bir iletkenlik görevini meydana getirmektedir.
Yâni Ġslâmî açıdan, sevilmemesi gerekli Ģey ve kiĢilerin sevilmesiyle kurulan
iletkenden, bu iletken kullanılarak, bu sefer de, sevilen kötü Ģeyden ve
insandan sevene doğru kötülükler akmaya baĢlar.
Demek ki, sevgi ortadan kalktığı zaman, gerek kötü insandan gelen
kötülüklerin ve gerekse iyi insandan gelen iyili huyların, akıĢlarının
kesildiklerini görüyoruz…
Bu sonuç bize neyi öğretiyor?
Bu sonuç bize demektedir ki, sevgimizi bol keseden kullanmayacağız.
Sevilecek Ģeyle ve kimselerle, sevilmeyecek Ģeyi ve kimseleri iyice
öğreneceğiz!

947

Sevilecek Ģey ve kimselerle, sevilmeyecek Ģey ve kimseler, bugün tahsille
ve bilimle öğrenilecek Ģeyler değillerdir. Bunları bugün öğrenmek isteyenler
bu bilgileri, ancak Ġslâmî ilimle ve / veyâ Ġslâmî eğitimle öğrenebilirler!944
Sevgiyle Ġlgili Âyetler945
En ileri derecesi aĢk olan, sevgide kiĢinin, sevdiğinde / sevdiklerinde
fâni olma özelliği vardır. Fâni olmak demek, kiĢinin sevdiği kiĢiyle, baĢka bir
ifâdeyle, sevdiği kiĢinin her türlü hayat felsefesiyle, mânevî olarak,
bütünleĢmek, her türlü hususta, tek vücut gibi olmak demektir. Onun için
mü‟minler, tek vücut gibidirler, yalnızca birbirlerini ve Allah ve Resülünü
severler…
AĢağıdaki âyetleri lütfen gözden geçiriniz!
“Allah‟a ve Âhiret Günü‟ne inanan bir milletin, babaları, oğulları,
kardeĢleri yâhut akrabaları da olsa, Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla
dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki, Allah kalplerine îman
yazmıĢ ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiĢtir. Onları, altlarından
ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan
râzı olmuĢ, onlar da O‟ndan râzı olmuĢlardır-Mücâdele Sûresi, âyet 22”
Allah‟ı (CC), peygaberini ve Allah‟ın (CC) sevdiği kiĢileri severek
onlarla bir sevgi köprüsü (iletkeni) kurulursa, seven kiĢi, gelen rahmet ve
pozitif dalgalardan dolayı, çok nîmetlere kavuĢur / kavuĢmaktadır. Eğer kiĢi,
sevgi köprüsünü sevilmeyecek kiĢilerle gerçekleĢtirirse, o zaman da bu
köprüden kendisine doğru, zevilmeyecek kiĢilerden gelen, zulmet (karanlık)
kötülükleri akmaya baĢlar.
Bundan dolayı Allâhü Teâlâ, bunu belirtmek için, mü‟minlere iliĢkin
olarak âyetinde, “Allah‟a ve Resûlüne düĢman olanlarla dostluk ettiğini
görmezsiniz” demektedir. AnlaĢılan odur ki, Allah‟a ve Resûlüne düĢman
olanları sevmekle kurulan köprüden, kendisine bir hayır akmaz. Ama onları
Ġki Gizli Ve Bir ġuurlu Tehlikeı
http://mtemiz.com/bilim/ĠKĠ%20GĠZLĠ%20VE%20BĠR%20ġUURLU%20TEHLĠKE.pdf
945
Temiz, M., Tehlikeli Sevgiler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TEHLĠKELĠ%20SEVGĠLER.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
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seven kiĢiye doğru zulmet kötülükleri akar. Bunun sonunda, seven kiĢi, Allah
(CC) düĢmanlarında yok (fâni) olur, onlarla bir vücut gibi birleĢir.
Bu nedenledir ki, sevgi besleyerek, bir hâin, inkârcı ve kâfirde fâni
olarak yok olmak, onlarla bir vücut gibi birleĢmek, aĢağıdaki âyette
görüldüğü gibi, Ġslâm‟da yasaklanmaktadır.
AĢağıdaki âyetleri, aynı görüĢ doğrultusunda okuyarak, tek tek, hele
bir düĢününüz:
“Mü‟minler, mü‟minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin ve onu
her kim yaparsa, Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur.-Âli Ġmrân Sûresi, âyet 28”
ĠliĢiği kesilmiĢ olması, Allah‟ın (CC) düĢmanlarında yok olarak,
onlarla tek vücut olmak demektir. Bu durum da, Allah (CC) korusun, bir
açıdan, kiĢinin dininden kopması olmuyor mu?
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah
yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı
severler; (onlar) mü‟minlere karĢı yumuĢak, kâfirlere karĢı da onurlu ve
Ģiddetlidirler; Allah yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının
kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir.
Allah, geniĢ ihsan sâhibidir, her Ģeyi çok iyi bilendir-Mâide Sûresi, âyet 54”
Elmalılı Hamdi Yazır gibi, bâzı ilim adamlarına göre, bu âyet, aynı
zamanda, Türkleri anlatmaktadır.
ġimdi bir düĢününüz! Sevgi köprüsü ile kâfirlerle tek vücut olmak,
onları dost kabul etmek değil midir?
“Ey inananlar! Benim de düĢmanım, sizin de düĢmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rab‟biniz
Allah‟a inandığınızdan dolayı Resûlü ve sizi (yurdunuzdan sürüp)
çıkardıkları hâlde, siz onlara sevgi ulaĢtırıyorsunuz. Eğer benim yolumda
savaĢmak ve benim rızâmı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi
gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her Ģeyi
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bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, doğru yoldan sapmıĢ olur-Mümtehine
Sûresi, âyet 1”
Kâfirlerle ancak cihat yapılır. Cihat, hakkı ve doğruyu onlara
öğretmek için, Ġslâm‟ın târif ettiği Ģekilde, onlarla mücâdele etmektir.
“Kâfirlerle, münâfıklarla cihât et (savaĢ)! Onlara sert davran,
düĢmanlık yap! Onların varacakları yer Cehennem‟dir ve orası ne kötü bir
yer-dir-Tevbe Sûresi, âyet 73”
Demek ki, kâfirlere, münâfıklara sert davranmak ve düĢmanlık yapıp
onlara yukarıdan bakmak, onlara karĢı gururlu ve kibirli davranmak, cihatın
prensiplerindendir.
“Muhammed Allah‟ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere
karĢı çetin, kendi aralarında merhâmetlidirler. Onları rükûa varırken, secde
ederken görürsün. Allah‟tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerin
izinden niĢanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır.”
“Onların Ġncil‟deki vasıfları da Ģöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmıĢ,
gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaĢmıĢ, gövdesi üzerine dikilmiĢ bir ekine
benzerler ki bu, ziraatçıların da hoĢuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp
kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi iĢler yapanlara
mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiĢtir-Fetih Sûresi, âyet 29”
Sonuç
Sonuç olarak âidiyet kavramını canlı tutmak, sevgimizi vara-yoka
harcamamak946 için, önemli bir kıstas oluyor…

946
Temiz, M., Benden Söylemesi… Gerisini Siz Bilirsiniz! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.doc
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Gerçekler Deryâsı Kur‟an

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

Samîmi Gerçek Ġnanç

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

Cıva Gibi Açığa Çıkmak

Yoksa Atatürkçülük de, konjonktöre göre mi?
Öyle de, aklımın kenârındaki düĢünceyi hiç atamıyorum:
Henüz unutmuĢ değiliz! Daha düne kadar APO‟ya ateĢ püskürdüklerini
bildiğim benim canciğer Atatürkçü arkadaĢlarımdan bu konuda hiç bir tepki
yok… Neden acabâ?
Yoksa konjonktör ya da menfaat, ne dersen de, böyle mi esmeye baĢladı
Dünyâ‟da?
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Dünyâ‟da demiyeyim de, Batıda desem daha isâbetli olacak… Çünkü çoğu
kere konjonktör saati, Batılılar tarafından kuruluyor ya…
Hayır, hayır!
Dünyâ ile birlikte Mü‟minlerin dıĢında herkesin kolayca birleĢecekleri asıl
değiĢmez konjonktör noktası, Mü‟minler ve onların sembolizmi hâline gelen
CumhurbaĢkanı ve arkadaĢlarına iliĢkin Ġslâm KarĢıtlığı‟dır.
Bugünün de esas konjonkörü iĢte bu Ġslâm DüĢmanlığı‟dır…
Bugün Atatürkçüsünün, Ġnönücüsünün, PKK‟sının, PKK‟cısının, YurtdıĢı
dernekçilerinin ya da masoncusunun ve lionscusunun, paralelcisinin, daha
nesi ve nesinin hepsi, mü‟minlerin sembolizmi olan CumhurbaĢkanı
karĢısında, emperyalistlerle birleĢerek tek cephe oluĢturdukları, artık apaçık
görüldü / görülüyor.
Aslında Eski Türkiye‟de de bu böyleydi ama Halka karĢı iki yüzlü
davranıldığı için, bu birlik pek farkedilemiyor, mü‟minler tereddüt içinde
bulunduruluyordu. Ama bugün çoğunun ikiyüzlülük maskesi parçalanmıĢ
durumda…
Sonuç olarak Mü‟min Milleti karĢısında, bâtılın yâni küfür mensuplarının ya
da inançsızların, “Küfür tek Millettir” hadîsi gerçeğine göre, tek millet
olduğu bugün apaçık görülmektedir.,.”
Bu konuyu perçinleyen aĢağıdaki olayı da okuyabilirsiniz:
Bizler, ne hikmetse, Halka sâhip çıkan ya da Halkın gözünde sevilenlerimize,
Halk olarak yeterince sâhip çıkamıyoruz.
Bu, biz Türklerin karakteri mi, yoksa bizlerin ne derece bilevilenmiĢ
düĢmanlarımızın tasallutundan kurtulamadığımızın bir sonucu mu?
Bence ikincisi demek, gerçeklere daha çok uymaktadır.
DüĢmanlarımız içimize kadar öyle nüfuz etmiĢtir ki, Ģimdiye kadar Halkından
yana olan, sâf bir idârecimize doğru dürüst sâhip olamadık.
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Ne zaman, Halkımıza sâhip çıkan, Halkın içinden gelen ve onunla
bütünleĢen, bir idârecimiz olmuĢsa, onun baĢına gelmedik olaylar
bırakmıyorlardı. Meselâ Menderes‟in, Özal‟ın ve Erbakan‟ın baĢına
gelenleri bilmeyen yoktur.
ġimdi de bu sızma Halk düĢmanları, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan‟ı, çoluğunu-çocuğunu, hedeflerine oturtmuĢ bulunuyorlar…
Bu tasallutluğun baĢında ayrıca geri kalmıĢlığın, dolayısıyla, Ģunun-bunun
oyuncağı olmanın da büyük rolü vardır, bence...
Onun için ekonomik bakımından özgürce geliĢmemizin büyük önemi de
bulunuyor, bu yüzden... Yine bu yüzden Yeni Türkiye‟nin temellerini atanlar,
baĢta CumhurbaĢkanı olmak üzere, çok çalıĢıyorlar…
AĢağıda anlatılan olay da yine üzerinde geçmiĢte konjonktör olarak çok
kolay birlik hâline gelebilecek olaylardan biridir…
AĢağıdaki cümlede geçen BĠR‟in özel anlamı vardır:
“Küfür BĠR Millettir, Hadis”
Bunun yorumu Ģudur:
Tüm sapıkların hepsi, Ġslâm ve Hak ya da hak, yâni En Büyük Gerçek veyâ
gerçekler karĢısında kolayca birleĢirler demektir…
ġimdi asıl anlatacağım konuya gelelim… Daha açıkçası Eski Türkiye‟deki
Mesela Mehmed Akif Ersoy DüĢmanlığı‟na…
Menderes, Halk ile bütünleĢmeye doğru gidiyor diye, 1960 yılında nasıl ipe
gönderilmiĢti, biliyorsunuz! Bunu bugün baĢka bilmeyen var mı? Ben o
zaman ilkokuldaydım. Sonra, hatırlarsınız, Menderes‟in iki oğlunu da,
sırasıyla öyle ya da böyle, nasıl hakladılar!
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Vatan ġâiri Mehmed Akif, Halkımız ile bütünleĢmiĢ olduğu için, idâreci ve
bürokratlarımız onun ve çocuklarının da düĢmanı kesilmiĢlerdi ya... Örneğin,
kısaca Ģunu öğrenmekle, bu düĢmanlığın derecesi hakkında, oldukça
doyurucu bir kanaate sâhip olabilirsiniz:
O düĢmanlık derecesi de, aĢağıdaki Ģu cümleden saklıdır:
Vatan ġâiri Mehmed Akif, öldüğü zaman devlet onun için, bırak tören
yapmayı, mezarı için birkaç metrekarelik toprak parçasını bile ona çok
görmüĢ947, tabutunu Ġstanbul‟da mezarlığa dahî sokmamıĢ, mezarlıkta
gömülecek yer göstermemiĢtir. Bunun üzerine Halk Vatan ġâiri Mehmed
Akif‟i, mezarlığı çevreleyen dıĢ ana duvarın dıĢ tarafındaki kuytu bir yere
ancak gömebilmiĢtir948.
Bizler, ne hikmetse, Halka sâhip çıkan ya da Halkın gözünde sevilenlerimize,
Halk olarak yeterince sâhip çıkamıyoruz. DüĢmanlarımız, içimize kadar, öyle
nüfuz etmiĢlerdir ki, Ģimdiye kadar halkından yana olan, hiçbir sâf ve temiz
idâreci bürokratımıza da doğru dürüst sâhip olamadık.
Menderes‟in, Özal‟ın ve Erbakan‟ın baĢına gelenleri bilmeyen yoktur.
ġimdi de Atatürkçü geçinen Apocuların, PKK'cıların, paralel yapıların sağ
ve soldaki Ġnönücülerin birleĢerek sızma emperyalist Dünyâ
Krâliyeteçileri‟nin emirleriyle hizâya gelip949, CumhurbaĢkanımız Recep
Tayyip Erdoğan‟ı, çoluğunu-çocuğunu, hedeflerine oturtmuĢ bulunuyorlar…
Halkımız‟ın gözünden kaçırmak için de, adına örneğin barıĢ gibi, demokrasi
gibi eklentiler ekleyip, istedikleri birleĢmeyi gizlemeye çalıĢıyorlar…
Bu hilekârlığın baĢında, ayrıca, Ġnönü‟nün Memleketimizi ABD‟nin yarı
sömürgesi yapması950 nedeniyle geri kalmıĢlığın, dolayısıyla, Ģunun-bunun
947
Sungur, M., Ġstiklal MarĢı Ve Mehmet Akif Ersoy‟un Cenâzesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://cubuklukoyu.wordpress.com/tarih-kosesi/istiklal-marsi-ve-mehmet-akif-ersoyun-cenazesi/, En Son EriĢim
Târihi: 09.10.2015.
948
Çandarlıoğlu, Ç., M. Kemal, Mehmed Akif‟in cenazesine neden sâhip çıkmadı? Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.com/2015/06/27/m-kemal-mehmed-akifin-cenazesine-neden-sahipcikmadi/, En Son EriĢim Târihi: 09.10.2015.
949
Sinanoğlu O.,, Dünyâda‟ki En Zekî Türk Oktay Sinanoğlu: “Sömürge kafalı bir hâle” getirilmiĢiz., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://www.tersninja.com/dunyadaki-en-zeki-turk-oktay-sinanoglu-somurge-kafali-bir-hale-getirilmisiz/, En Son
EriĢim Târihi: 03.10.2015.
950
anonin, ABD‟nin Türk Millî Eğitimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Örnek, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
En Son EriĢim Târihi: 03.10.2015. http://www.ahmetakyol.net/abdnin-turk-milli-egitimi-uzerindeki-etkisi-ve-birornek/
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oyuncağı olmanın da büyük rölü vardır, bence... Onun için ekonomik
bakımından özgürce geliĢmemizin büyük önemi bulunyor, ayrıca...
Ġsterseniz kara bahtlılar için bir örnek daha verebiliriz. Meselâ kara baht
örneklerinden birisi de Mehmet Akif´in oğludur… ġimdi onun durumunu da
aĢağıda Çetin Altan‟ın ağzından dinleyelim:
Çetin Altan, Mehmet Akif´in oğluyla ilgili yaĢadığı o gözleri yaĢartan alayı
Ģöyle anlatmıĢtır:
“Ġstiklâl MarĢı‟nın Ģâiri Mehmed Akif Ersoy‟u hepimiz tanırız. Çok ünlü bir
vatan Ģâiri olarak biliriz. Çünkü Ġstiklal MarĢı‟nı yazmıĢtır. YarıĢmayı
kazandığı hâlde, para ödülünü almayı reddetmiĢtir. Ama biyografi okumayı
bilmediğimiz için, meselâ yoksulluk içinde geçen bir hayat sürdüğünü pek
bilmeyiz.”
“Size bir anımı anlatayım.”
“1966 sonları, bir öğle sonrası odamdayım. „Sizi biri görmek istiyor‟
dediler.”

Akif ve kara bahtlı oğlu

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

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve
Sapıklar

Öz‟ler:
Bugün Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
ihmal edilmesi ve kastî olarak öğretilmemesi
nedeniyle eğitimdeki aĢırılıklardan mı, insanlarımız arasında
iliĢkilerdeki aĢırılıklardan mı, giyimdeki, kuĢamdaki aĢırılık ve Ģekilcilikteki
aĢırılıklardan mı, insanlararası Ģiddet kullanımındaki aĢırılıklardan mı, hangisinden
bahsedeceğiz?
Ya da, Ġnönü Zihniyeti‟nin
bilinçli aĢırılıklarından mı, israf aĢırılığından mı,
tabiat kaynaklarının isrâfına iliĢkin aĢırılıklardan mı? Ya da hayvan ve
bitkilere karĢı gösterilen Ģiddet aĢırılığından mı, hangi birinden bahsedelim?
Câhil bırakılmıĢlık
nedeniyle Ġslâmî Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmeti bozuk olanları doğrudan doğruya suçlamaya
kimsenin vicdanı müsaade etmez. Ama Ġnönü Zihniyeti mensuplarının
bilinçli Ġslâm Ve Kültür düĢmanlıklarına ne demeli?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“ĠĢte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol!
Berâberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). AĢırı gitmeyin!
Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”
Hud Sûresi, Âyet 112

“Eceli gelen köpek, câmi duvarına ...Ģer.”
Atasözü
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GiriĢ
Bu yazıda, aĢırı davranıĢlarda kesiĢen doğrular ve / veyâ eğriler ya da
sapma açısı (sapıklık açısı) ile sapıklığın bilimsel açıklaması verilecektir.
Doğru Yol
Bayramlarda sirklerde gördüğümüz gergin teller üzerinde yürüyen
cambazları düĢününüz. Bir cambazın hedefi, üzerinde yürümek istediği,
dosdoğru kalın hat üzerinde yürüyerek sağa-sola yalpa yapmadan karĢı
hedefe ulaĢmaktır, değil mi?
Cambaz, karĢı hedefe kazâsız belâsız ulaĢmak için, dosdoğru yoldan
ayrılmadan ilerlemek zorunda olduğunu bilir. Bunun için de hat üzerinde
ilerleyenin dengesini kaybetmemesi lâzımdır. Yürüyenin eline aldığı sırık her
an dengesini ayarlamak içindir.
Denge, Evren‟in düzenini sağlayan en büyük kânunlardan biridir.
Denge‟ye (Mîzan‟a) iliĢkin kânunlar, ilk kez Müslüman bilim adamları
tarafından bulunmuĢtur951,952. Günümüzde Kontrol Kumanda Anabilim
Dalı‟nda okutulan, Otomatik Kontrol, Sibernetik, Geri Besleme (Feedback)
gibi, dersler Denge Kânunu‟ içindedirler953.
Cambaz Denge Kânunları‟nı bilmez, bunlara önem vermez, bunun
için gerekli bilgi ve beceriyi öğrenmez ise, eninde sonunda ya sağa ya da
sola yalpalayarak, doğru hat üzerinden ayrılacak, hedefe ulaĢamadığı gibi,
ayrıca hat üzerinden düĢerek, büyük felâketlerle de baĢ baĢa kalacaktır.
Dünyâ hayâtı da aslında böyle bir öğrenme, öğrendiklerini uygulama
ve uğraĢma iĢidir. Bu hayâtın da kendine has bir dengesi vardır ama bu
Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 29.07.2013.
952
Temiz, M., “Mühendis BaĢı!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162324303920502&id=399265666818889, En Son EriĢim
Târihi: 04.09.2013.
953
Temiz, M., Otomatik Kontrol (246 sayfa Ders Notları), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Matbaası, Ders Kitapları Yayın No:004, Denizli-1996.)
951
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maddî ve mânevî açıdan daha karmaĢıktır. Üstelik cambazların hat üzerinde
yürümek istemeleri gibi, isteğe de bağlı değildir. Bu denge, insanların
denenmesi için, Allâhü Teâlâ tarafından sınırlanan, bir sistem içindedir.
Sürat köprüsü dedikleri de aslında budur: Dünyâ ile Âhiret arasında kurulan,
cambaz hattı gibi, eskilerin „kıldan ince, kılıçtan keskince‟ dedikleri gibi,
vasıflandırılan bir köprüdür bu… Bu köprüyü geçemeyip düĢenlerin, örneğin
Cehennem‟deki GayyaΩ (Kuyusu) gibi, alev çukurlarına yuvarlandığı
benzetmesine de rastlamıĢsınızdır.
Bu köprünün baĢarılı bir Ģekilde geçilebilmesi için Allâhü Teâlâ,
öğrenilmesi gerekenleri Ġslâm Dini (ġerîat) ile bildirmiĢtir954. Ġslâm Dini
(ġerîat), maddî ve mânevî açıdan, en kapsamlı sistemdir. Onun cambazlarına
Müslüman, Müslümanların cambazlık bilgileri konusundaki tembellerine
câhil, cambazlıkta çalıĢkan ve baĢarılı olanlarına Mü‟min, cambazlıktaki
mahâretlerinde samîmi olmayanlarına Münâfık, karĢıtlarına ise Kâfir
deniyor. Yakın zamanlara kadar, gerçi bâzı bozuk çevrelerce bu gün dahî, bu

Mülk Sûresi, âyet 2: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayâtı
yaratandır. O, mutlak güç sâhibidir, çok bağıĢlayandır.”
Ω
Gayya: (Osmanlıca–Türkçe Sözlük) Cehennem‟in beĢinci tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı.
Ġçine düĢenin kolay kolay kurtulamayacağı korkunç yer.

Yakın zamanlara kadar ġeriat kelimesinin telaffuzu bile büyük cesâret iĢiydi. Ġnsanlarımızın çoğu, câhil
bırakıldıkları için, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.“ sözü gereğince, bundan Ecünnü‟den korkar gibi
korkutulmuĢtu. Ama bugün öyle değil… Ġnsanlarımız gittikçe daha çok okuyor ve bilgileniyorlar. Facebook‟ta
rastladığım güzel bir tabloyu arz ediyorum:

954
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriat‟a
KarĢıyım!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc, En Son EriĢim
Târihi: 31.08.2013.
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bilgilerden mahrum olan karĢıtlar tarafından, aĢağılamak kastiyle, ġeriat‟a955
Gericilik ve mü‟minlere Gerici dendiğini956 de biliyorsunuzdur.
Cambazın Denge Kânunları‟nı nasıl bilmesi gerekiyorsa, bir
Müslüman‟ın da alevlere yem olmamak için, ġerîat Kânunları‟nı bilmesi
gerektiği, akıl ve mantığın da bir gereğidir.
Daha açıkçası, bir Müslüman‟ın kazâsız–belâsız, sağ sâlim Âhiret‟e
ulaĢması için, Dünyâ hayâtında, cambaz gibi dengeli bir yol izlemesi
gerekiyor. Müslüman hayâtında, yukarıda bahsedilen âyet gereğince temiz
bir îtikattan sonra, her husus ve her durumda doğruluktan ayrılmamalıdır. Bu
yola Dinimiz Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) Yolu
deniyor. Bu yolun, yukarıda sayfa baĢında arzedilen, Hud Sûresi‟ndeki
“Emrolunduğun gibi doğru ol!” âyeti ile yakından iliĢkisi olduğu açıktır.
Ġnceledim, gördüm; siz de incelerseniz göreceksiniz:
Bugün Dünyâ‟daki Müslümanların problemlerinin ve günahlarının
yarıdan fazlası, îtidalli orta yolu, orta davranıĢı, orta dili, orta hâli, orta
yaĢamı, kısacası dengeli yaĢamayı kaybederek, asgâri ve azâmiye sapmaları,
baĢka bir deyimle, gerek pozitif tarafta gerekse negatif tarafta aĢırılığa
sapmaları yüzündendir957. AĢırılıklara sapan kardeĢlerimizin bu sapıĢlarının
ana nedenlerinden biri de, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün câhili olmaları sebebiyle,
duyulan aĢağılık duygusundan dolayı, baĢka kültürlerin severliğine
(sempatizanlığına) sarılarak, her türlü fikir ve yaĢam biçimlerinin yamalı bir
bohçaya dönüĢüdür958.
955
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Pasta Kavgası, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20ĠrtĠcâ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 31.08.2013.
956
Temiz, M., Ecünnü veyâ Ġrticâ, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20ĠrtĠcâ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 25.10.2013
957
Temiz, M., Kültürel Câhilliğimizin Tatsız Meyveleri, Nereden Nereye Geldik, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜREL%20CÂHĠLLĠĞĠMĠZĠN%20TATSIZ%20MEYVELERĠ.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜREL%20CÂHĠLLĠĞĠMĠZĠN%20TATSIZ%20MEYVELERĠ.doc, En Son EriĢim
Târihi: 29.07.2013.
958
Temiz, M., Hâricî Özentiye KapılmıĢ KuĢlar Tüylerini de YolmuĢlar Ama..., Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HÂRĠCÎ%20%20ÖZENTĠYE%20KAPILMIġ%20KUġLAR%20TÜYLERĠNĠ%20DE%2
0YOLMUġLAR%20AMA....doc, En Son EriĢim Târihi: 29.07.2013.
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Dikkat ediniz:
“On senelik Medine döneminde yirmiden fazla savaĢa katılan Hz.
Peygamber, ortalama olarak senede iki sefer savaĢa çıkmıĢ oluyordu. Vefâtı
esnâsında Arap yarımadası tamâmen Ġslâm Devleti‟nin hâkimiyeti altındaydı.
Bu savaĢlarda düĢman tarafında ölen insanların sayısı yaklaĢık olarak 250,
Müslümanlardan Ģehit olanların sayısı da yaklaĢık 150 civârındadır.”
Demek ki Ġslâm‟ın Peygamberi (SAV), insanları imhâ etmek için
savaĢmamıĢtır. O‟nun savaĢlarında sivil halkın canına ve malına
dokunulmamıĢtır.
Hâlbuki yaĢayıĢımızda, her türlü iĢ ve davranıĢlarımızda aĢırılıktan
kaçmak, orta bir yolu ve ölçüyü izlemek bizim Kültürümüz‟ün emridir.
Trafikte de en rahat Ģerit, farklı manevraları daha zengin olan, orta Ģerit
(Yol) değil midir?
Sünnet (Orta Yol), Peygamberimiz‟in izlediği yoldur. Evren‟in
kânunlarında, bilim ve teknolojide de aĢırılık yoktur, hep orta ölçü ve Denge
vardır. Örneğin bir motorun yazılı (nominal) devrini aĢarak dakikadaki
dönüĢünü (devir sayısını) gittikçe artırsanız (aĢırıya kaçarsanız), öyle bir an
gelir ki, motorun rotoru (dönen kısmı) merkezkaç kuvvetine dayanamayıp
parçalanır. Bir lâstiği, normalinden fazla gererseniz bir yerinden
koparırsınız. Bir yayı iki ucundan, ölçüsünden fazla çekerseniz, bir an gelir
ki, bu yay esnekliğini kaybeder normal durumundan ayrılır. Onu iĢe yaramaz
duruma sokarsınız. Yay, çekmeyi sonlandırsanız bile, artık eski durumuna
gelemez. Germeye devam edilirse yay, bundan sonra bir yerinden kopar.
Esnekliğini kaybeden bir yay kullanıldığı yerde yanlıĢ ve hatâlı
sonuçlar verir. Örneğin saatin içindeki bir yay, esnekliğini kaybetmiĢ ise, bu
yayı kullanan saatten zamânın doğru olarak ölçülmesi beklenebilir mi?
Sosyal hayatta insanın yaĢamı da bu örnekler gibidir. Orta yoldan
ayrılan çeĢitli aĢırılıklar içinde bulunan bir insandan normal fikirler, normal


Ağırman, M., Efendimiz'in (SAS) Katıldığı SavaĢlarda Sivillerin Korunması, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/efendimiz-in-s-a-s--katildigi-savaslarda-sivillerinkorunmasi, En Son EriĢim Târihi: 02.09.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
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davranıĢlar beklenebilir mi? Böyle bir insanın davranıĢları elbette uyumsuz,
mantıksız, acâyip, tuhaf ve güvensiz; sözleri yalan ya da tutarsız olur, değil
mi?
Esnekliğini kaybeden bir yayın iki ucundan çekilmeye devam
edilmesiyle kopması ya da üzerindeki yazılı devrini aĢarak devir sayısını
gittikçe artıran bir motorun parçalanması ne ise, sosyal hayattaki aĢırılıkların
da dozlarını gittikçe artırması, benzer Ģeylerdir. Böyle durumlarda insanın
baĢına, uzun ya da kısa sürede, nelerin geleceği, ancak geldikten sonra
anlaĢılıyor. Meselâ son on yıl içinde hapishânelerin yüksek rütbeli
askerlerimizle dolmasını, günümüzdeki siyâsî parti sözcülerinin hemen her
gün ya da her hafta veyâ her ay ayrı ayrı demlerden bahsetmelerini, maddî ve
mânevî açıdan düĢünüldüğünde, ancak bu Ģekilde îzah etmek mümkündür.
Bu durumlar, ölçüyü kaçıran herkes ya da hepimiz için geçerlidir. “Eceli
gelen köpek câmi duvarına ...Ģer.” atasözü, her hâlde böyle durumlar için
söylenmiĢ olmalı, değil mi?
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü bilmeyen câhil Müslümanlar, her türlü
aĢırılığın birer namzedi durumundadırlar. Nedeni de eğitimlerinde ve
kafalarında uyum sağlayacakları kendi öz ve Orta Yol ölçülerinin
olmayıĢıdır. AĢırılıklar, böylelerinin bütün yaĢam faaliyetlerinin hemen her
birinde, göze çapmaktadır. Bunların ölçüsüz ve aĢırılıkları nedeniyle
baĢlarına, muhtemelen gelecekler yanında, câhilliklerinin de ayrıca mânevî
bir faturası elbette olacaktır.
Çok enteresan bir hayat yaĢıyoruz. Bütün maddî ve mânevî vahiy
bilgilerinin kaynağı durumunda olan Peygamberimiz (SAV), “Benim
bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” diyor. Bu hadis,
Müslüman olduğunu söyleyen herkesi biraz düĢündürmelidir!
Yıllar boyunca bütün Müslümanlar, çeĢitli nedenlerle kendi
Kültürlerini öğrenmelerinden men edilmiĢ, câhil kalmaları sağlanmıĢ959,960
Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” Kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc, En
Son EriĢim Târihi: 13.06.2013.
960
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriata
KarĢıyım!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.doc, En Son EriĢim
Târihi: 13.06.2013
959

964

böylece dıĢ güçler tarafından her yönüyle kolayca sömürülmelerinin yolu
elde edilmiĢtir961.
Ehlisünnet Yolu (Orta Ölçülü Yol)
Farabî‟ye göre her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin gerçek, BĠR
adet‟tir. Bunların her biri için, mutlak anlamda ikinci bir gerçek olamaz.
Örneğin, “Kâbe Ġbrâhim Peygamber tarafından yapılmıĢtır.” önermesi
doğrudur ve bu doğruluk bir tektir. Bu doğru önermenin dıĢında Kâbe‟nin
yapılıĢ târihine iliĢkin olarak, meselâ “Kâbe Kânûni Sultan Süleyman
zamânında yapılmıĢtır” gibi, daha yüzlerce, binlerce önerme kurulabilir ama
bunların hepsi yanlıĢtır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟e âit bir bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin
gerçekler, orta ölçülerdedir. GerçekdıĢılıklar ise aĢırılık sınıfındandırlar. Bu
nedenle Ġslâm Ve Kültürümüz‟e genel olarak Orta Yol ya da Orta Ölçü de
diyebiliriz.
Ġslâm‟da Orta Yol‟da gidenlere, Ehlisünnet‟in Yolu-Ehlisünnet Yolu
da denir. Ehlisünnet Yolu‟nun olumlu her bir öğretisi, örneğin „Ġçki içmemek‟
emri gibi, ya da „Haramlardan kaçmak‟ veyâ helâl olanları iĢlemek gibi
davranıĢların ortak dayanağı „Doğruluk‟tur.
Doğruluk Çizgisi Ve Çizgileri
Dolayısıyla ele alınan her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin gerçek ya
da doğru, bir adet doğru çizgi ile temsil edilebilir. Buradan hareketle, adı
geçen fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin her bir yanlıĢı ise, doğru olmayan çizgi ile
yâni bir eğriyle, temsil etmek mümkün olur.
Günlük hayatta bir mü‟minin, birçok fikir, Ģey ya da olay ile karĢı
karĢıya gelmesi, kaçınılmazdır. Örneğin bir saat içinde bu mü‟minin 11 adet
olay, Ģey veyâ düĢünceye ile karĢılaĢmıĢ olduğunu ve bunların her birinde
Kültürel (Ġslâmî) ölçülere uygun olarak doğru Ģekilde davrandığını farz
edelim:
Temiz, M., Milletimiz‟in (Türk Milleti‟nin) Üstün Hasletler, Sırrımızı Nasıl KeĢfettiler, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MĠLLETĠMĠZ‟ĠN%20(TÜRK%20MĠLLETĠNĠN)%20ÜSTÜN%20HASLETLERĠSırrımızı%20Nasıl%20KeĢfettiler.doc, En Son EriĢim Târihi: 15.08.2013.
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Demek oluyor ki bu mü‟minin bir saatlik ömrü, Ġslâmî Ve Kültürel
ölçülere uygun geçmiĢtir, denebilir. Dolayısıyla onun hayâtının Ġslâmî Ve
Kültürel ölçülere uygun geçen bu bir saatlik ömründeki tutum ve
davranıĢları, aĢağıda ġekil 1‟de görüldüğü gibi, 11 paralel doğru ile temsil
edilebilir.

ġekil 1

Bir mü‟minin bir günde (24 saatte) karĢılaĢtığı fikir, Ģey ya da olay
sayısı, faraza 1000 adet olmuĢ olsa, bu mü‟min bunlara iliĢkin olarak da yine
Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere uygun davranmıĢ olsa, bu mü‟minin hayâtının o
günündeki tutumn ve davranıĢları da, benzer Ģekilde, 1000 adet paralel doğru
ile temsil edilecektir. Bu demektir bu mü‟min, o gün Ġslâmî Ve Kültürel
ölçüler çerçevesinde hiç hatâlı bir iĢ (günah) yapmamıĢ, baĢka bir ifâdeyle o
gün hiç günah iĢlememiĢ ya da helal ölçüler dıĢına çıkmamıĢ demektir.
BaĢka bir mü‟min kiĢinin bir saat içinde yine böyle 11 adet fikir, Ģey
ya da olay ile karĢılaĢmıĢ olduğunu ama bunların faraza ikisinde Ġslâmî Ve
Kültürel ölçülere uygun olmayacak Ģekilde davrandığını farz edelim. Diyelim
ki karĢılaĢtığı fikir, Ģey ya da olayın birisiyle ilgili olarak, yalan söyledi,
diğeriyle ilgili olarak ise bir baĢka Müslümanı gıybet etti. O zaman bu
mü‟minin hayâtının bir saatlik kısmı, 9 paralel çizgi ve iki eğri çizgi ile
temsil edilecek demektir.
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Buradaki eğri çizgilerin artık diğer paralel çizgilerin gidiĢ
istikâmetinden ayrılmıĢ olduğu açıktır. Bu mü‟minin bu bir saatlik ömründeki
iki olayın istikâmeti artık bozulmuĢ, yönleri paralel çizgilerin gittikleri
yönlerden ayrılmıĢ, araya bir açı girmiĢtir. Eğer incelenirse hemen
görülecektir ki, açının büyüklüğü yapılan hatânın (günahın) büyüklüğü ile
orantılı olacak demektir. BaĢka bir ifâdeyle açının büyüklüğü, doğru yoldan
(istikâmetten) sapmanın (sapıklığın) büyüklüğüyle doğru orantılıdır.
Sonuç olarak Ģu da anlaĢılmıĢtır: Eğer Ġslâmî Ve Kültürel istikâmetten
ayrıldıktan sonra, gidilen doğru yol ile sapmanın meydana getirdiği bir sapma
(sapıklık) açısı meydana gelmiĢ ise, o zaman, illâ eğri bir çizgiden
bahsedilmeyebilir. Sapma (sapıklık) açısının mevcûdiyeti Ģartıyla, kiĢinin
oynak davranıĢlarına uygun olarak sapıklık, yerine göre ya bir eğri çizgi ya
da bir doğru ile de temsil edilebilir. ġüphesiz burada, hatâya ya da günaha
iliĢkin olan, bu sapıklık doğrusunun veyâhut da eğrisinin, Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmetten farklı olan, bir doğrultuda olduğu unutulmamalıdır.
Mü‟minler için uyulması gereken Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere iliĢkin
her bir mutlak gerçek emrin temsili, bu paralel doğrular gibidir. Bu mutlak
gerçek emirlere en iyi olarak uyan da Ģüphesiz Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz olmuĢtur. Buradan hareketle Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in
bütün Ġslâmî Ve Kültürel hayat çizgilerinin hepsinin birbirlerine paralel
doğrulardan meydana gelmiĢ olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Günahsız insan olması mümkün olmadığına göre, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟in dıĢında kalan bütün mü‟minlerin, az ya da çok, Ġslâmî
Ve Kültürel) hayat çizgilerinin bir kısmının, paralel istikâmetten ayrılmıĢ
olduğu da açıktır. Ne var ki, sevapları günahlarından fazla olan bir mü‟minin
kazançlı olduğunu söyleyebiliriz ki bu, adı geçen bu mü‟mine iliĢkin paralel
doğruların, paralel olmayan doğru ya da çizgilerden fazla olması anlamına
gelir.
Doğruluğun Önemi
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine iliĢkin olarak, “Emrolunduğun gibi
(dos)doğru ol! ” âyeti gereğince, her an dost doğru yola uymanın zorluğuyla



Hud Sûresi, âyet 112.
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karĢılaĢtığı için, Peygamberimiz (SAV)‟in „Hud Sûresi beni kocattı‟ sözü
târihe geçmiĢtir.
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine iliĢkin olarak, bu mutlak gerçeğin
istikâmetine her bir Müslüman‟ın, Ģüphesiz Peygamberimiz (SAV) Efendimiz
kadar uyması düĢünülemez. Bu nedenle Müslümanların emirlere uyma
derecelerinin, bu istikâmetlere uyma oranında, elbette farklı farklı olacağı
açıktır.
Bütün Müslümanların ideal anlamda böyle dost doğru yol (Sünnet–
Orta Yol) üzerinde hep aynı ulvî istikâmette olduğunu düĢündüğümüzde,
maddî ve mânevî problemlerinin olmayacağı açık değil midir?
Ġnsanlık icâbı olarak, her Müslümanın ideal durumu
gerçekleĢtirmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Ama Müslümanların
Allâhü Teâlâ‟nın her bir emrine uyma oranında doğruların paralelliklerinin
artacağı da açıktır.
Ġdeal Mü‟minler Topluluğu
Bu mutluluk yolunun, dikkat edilirse, ideal durumda, paralel istikâmet
doğrultularının birbirleriyle hiç kesiĢmediklerine bağlı olduğunu hemen
görürsünüz.
Böyle ideal bir toplumda, ideal olarak, problem de hiç yok demektir.
Çünkü herkesin hayat çizgilerinin hep birbirlerine paralel olması, herkesin
Ġslâmî Ve Kültürel kâidelere %100 uyması, herkesin hakkına râzı olması,
kimsenin kimseyle bir probleminin olmaması anlamına gelir.
Hayatta böyle ideal toplum bulmak pratik açıdan mümkün değildir.
KesiĢen Doğru Ve Çizgiler
Hayatta pratik açıdan ideal olmayan toplumlarla karĢılaĢıyoruz.
Gönül, böyle bir toplumda, bütün toplum ferlerine iliĢkin toplam paralel
doğruların, paralel olmayan, doğrulardan fazla olmasını ister ki, böyle bir

, Alemdar, A., Doğrulukta Yansıyan Hakikat, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.nasihatler.com/gazetelerden/dogrulukta-yansiyan-hakikat.html, En Son EriĢim Târihi: 28.08.2013.
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toplumda bunun anlamı, kesiĢmelerin azlığı nedeniyle, problemlerin az
olması demektir.
Ne yazık ki Cumhuriyet döneminde böyle bir toplumdan mahrum
kaldık…
Toplumumuzda Müslümanların yıllardan beri kasıtlı olarak câhil
bırakılmıĢ olmaları nedeniyle, toplumumuza iliĢkin toplam paralel olmayan
doğrular, paralel doğrulara nazaran çoğunluğa geçmiĢtir ki bu durum,
kesiĢen doğruların çokluğu nedeniyle, toplumumuzun yıllarca problemli ve
huzursuz bırakılmıĢ olmasına neden olmuĢtur. Hâlâ da aynı durumdayız.
Huzurdan fazla olan bu huzursuz durum, toplumumuzun Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmette, baĢka bir ifadeyle Ehlisünnet Yolu‟nda (Orta Yol
Ehli‟nin yolunda) çoğunluğa geçene kadar ya da toplumumuzun toplam
paralel doğrularının paralel olmayan toplam doğrularının ya da eğrilerinin
sayısını geçene kadar, devam edecektir.
Günümüzde toplumumuz, bunun sancıları ile kıvranıyor. Bu
mücâdelenin bir adı da hak (gerçek-doğru)-bâtıl (gerçekdıĢı-yanlıĢ)
mücâdelesidir. Gerçekler Ġslâm Ve Kültürümüz‟de toplanmıĢtır. Dolayısıyla
Müslümanlar tek bir Millet (Ümmet) oluĢturmuĢtur. Ġslâm Ve Kültürümüz
dıĢında ne varsa, bunların hepsi kltürel açıdan, gerçekdıĢılıkları-yanlıĢları
(bâtılı) temsil etmektedirler.
Bâtıl temsilcileri günümüzde, gerçeklerin (doğruların) yâni Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün yayılmasını önlemek için, haĢır-neĢir çalıĢmaktadırlar.
Bunlar, gerçeklerin örtülmesi için, bir bütün hâline gelmiĢlerdir. Bunlara
bilimsel olarak kâfir (gerçeği örten) denir. Bu son paragrafı, “Küfür bir
millettir” hadîsi, gâyet güzel (veciz) bir Ģekilde özetlemektedir.
Yekvücut olan küfrün bugün CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan‟a çullanmasının sebebi Ģimdi bir parça daha anlaĢılmıĢ olmuyor mu?
Sapıklar
Bugün Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün ihmal edilmesi ya da kastî olarak
öğretilmemesi nedeniyle, eğitimdeki aĢırılıklardan mı, insanlarımız arasında
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iliĢkilerdeki aĢırılıklardan mı, giyimdeki, kuĢamdaki aĢırılık ve Ģekilcilikteki
aĢırılıklardan mı, insanlararası Ģiddet kullanımındaki aĢırılıklardan mı,
hangisinden bahsedeceğiz? Ya da, Ġnönü Zihniyeti‟nin bilinçli
aĢırılıklarından mı, israf aĢırılığından mı, tabiat kaynaklarının isrâfına iliĢkin
aĢırılıklardan mı, hayvan ve bitkilere karĢı gösterilen Ģiddet aĢırılığından mı,
hangi birinden bahsedelim?
Câhil bırakılmıĢlık nedeniyle Ġslâmî Ve Kültürel istikâmeti bozuk
olanları, doğrudan doğruya, suçlamaya kimsenin vicdanı müsaade etmez.
Ama Ġnönü Zihniyeti mensuplarının bilinçli Ġslâm Ve Kültür düĢmanlıklarına
ne demeli?
Aklı baĢında olan bir insan bunları affedemez! Paralellikten kopmuĢ
ve sapmıĢ bütün hayat çizgilerinin birbirlerine karıĢmıĢ olduğu bu
insanlarımızın gerçeklikle hiçbir tutar tarafı olabilir mi?
“Bizim savaĢımız Ġslâm'laµ” görüĢünü, istikâmet olarak, seçmiĢ olan
bu insanlara sizce bilimsel olarak da ne denebilir?
Bence bilimsel olarak da bunun yalnızca bir adı vardır: Sapıklar…
Sonuç:
Bütün sapıklıkların kaynağı aĢırılıklardır. AĢırılıkların kaynağı Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmetin yokluğudur. Dolaysıyla, bütün sorunlar da, Orta
Yol‟un terk edilmesiyle, aĢırılıkların her sahâya yayılmasının sonucudurlar.
AĢırılıklardan korunmak için, “ġüphe yok ki Allah, aĢırı gidenleri
sevmez ve “Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayınız¥” âyetleri ile
Allâhü Teâlâ‟nın îkazlarını her an göz önünde tutmaktan baĢka bir çârenin
olacağını siz tahmin edebiliyor musunuz?
”

µ

Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.

Mâide Sûresi, âyet 87.
¥
Bakara Sûresi, âyet 195.
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AĢağıdaki resimlerde hedef kabul edilmiĢ kiĢilerin hangilerinin Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmete, sapıklığa, tutarsızlığa, ahlâksızlığa, câhilliğe sâhip
olduklarını ya da mâruz kaldıklarını söyleyebilir misiniz?
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“Ġslâm‟da Zorlama Yok, KolaylaĢtırmak Vardır”

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

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

Prof. Dr. M. Cevat AkĢit Hoca Efendi

Adnan‟ı Hiç Unutur muyuz?

Ey Adnancığım, ey! Amrikalara gittin ama adamların canavarlık taraflarını
hiç incelemediğin belli oldu! Çok üzgünüm!
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Adnan Kahveci Samsun Ondokuzmayıs Lisesi‟nde, benden bir ya da iki sınıf
öndeydi. Ġkimiz de TÜBĠTAK Bursiyeri olduğumuz için, TÜBĠTAK‟ın Yaz
okullarında tanıĢıp arkadaĢ olmuĢtuk.
O zamanlar sol fikirliydi. Lise‟den sonra ABD‟de medikal üzerine tahsil
görmüĢtü. Türkiye‟ye döndüğünde hastâne açmak istiyordu. Para bulmak
için Ozal ile tanıĢmıĢtı ama sonra Ozal ile siyâsete atılmıĢtı.
ABD‟den dönüĢünden sonra askerlik yaparken, Ankara-Mamak‟ta onunla
tekrar karĢılaĢmıĢtık. Hayat Hikâyem‟de ondan da bahsettim. Allah (CC)
rahmet etsin962!

Büyüklere Saygı-Küçüklere Sevgi

Rahmetli anneciğim, tarlada mısırı topladıktan sonra bunlardan bâzılarını
seçer, bunları gelecek yıl için, “tohumluk” diyerek duvara asar, ekilene
kadar orada bekletilirdi…
Bir Hayat Böyle Geçti
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
962
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Her ne zaman yukarıdaki görseli görsem, annem ve Halkımız tarafından
kullanılan bu “Tohumluk” sözü hep aklıma geliyor… Görselde neyin
tohumluğu var derseniz orada, “her türlü saygısızlık ve Ģerrin tohumluğu”
görülüyor…
Kültürümüz‟ün temeli, büyüklere saygı ve küçüklere sevgidir. Çünkü
Peygamberimiz (SAV), “Büyüklerini saymayan küçüklerini sevmeyen bizden
değildir” demiĢtir.
Aslında görseldeki „öküz‟ sözünden dolayı, bu görseli değerlendirmek için
buraya alma husûsunda çok zorlanmıĢ bulunuyorum. Çünkü ağzı bozmak
Ġslâm ahlâkına aykırıdır. Ama “görseller tarafından tetiklenen gerçeklerin”
hatırı için, Halkımız tarafından çok kullanılan bu “Tohumluk” sözü hakkında
bilgi vermenin sağlayacağı faydayı da düĢünerek, tohumluğun ne demek
olduğu konusunda bu kadarlık olsun, bir bilgi vermenin gerekliliği de
kaçınılamaz bir duruma gelmiĢ bulunuyor…
Bununla berâber görseldeki bu hakâret sözünü kullananın, bu ahlâkî
incelikleri bilememesinin nedenini de yine, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Ġslâm Ve
Kültürümüz‟e açmıĢ olduğu savaĢın bir ahlâkî yansımasına bağlamak da
kaçınılamaz bir zorunluluktur…
Bizim Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün ve kânunlarımızın temel esâsı da,
“Büyüklerine saygı duymayan ve küçüklerini sevmeyen bizden değildir”
hadîsine dayanır / dayanıyor / dayanmaktadır. Örneğin, öğrenci hocasına,
memur âmirine, çocuk anne ve babasına, kısacası genel bir kâide olarak,
“alt-üste” saygı göstermek zorundadır. Diğer taraftan, hocası öğrencilerini,
âmirler memurlarını, anne ve babalar da çocuklarını sevmek zorundadırlar.
Kısacası Ġslâm Ve Kültürümüz‟de alt-üst iliĢkileri böyle saygı ve sevgiye
dayanır / dayanmaktadır. Bu husus Kültürümüz‟de esastır. Bu temel Kültür
düsturuna uymayanı Peygamberimiz (SAV), “bizden değildir” diyerek
uyarmıĢ bulunuyor / bulunmaktadır.
Ġnönü Zihniyeti ise, emperyalist güçler tarafından, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
Milletimiz‟in yaĢamından tamâmen silinmesi üzerine oluĢturulmuĢtur /
türetilmiĢtir. Bu nedenle çok sık dile getirmekte olduğum, “Ġnönü ve
hempaları, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü reddi miras etmiĢlerdir.” Ģeklindeki
sözüm, bu gerçeği dile getirmek içindir. Ġçimizdeki Batı taĢeronluğunu bugün
de aynı hızda yürütmekte olan bu Zihniyet, günümüze kadar, özellikle Eski
Türkiye‟de bu hususta çok da baĢarılı olmuĢtur. Görüyorsunuz ya, Ġslâmî Ve
Kültürel câhillikten hâlâ kurtulmuĢ değiliz!
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Görselde tuhafınıza giden husus, aslında Ġnönü Zihniyeti‟nin adı geçen
doğrultudaki bir uygulamasıdır. Kendisine yapılan hakâret sözü ne kadar hoĢ
değilse, büyüklere saygı duymamak da Ġslâm ve Kültürümüz açısından aynı
Ģeydir.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün, esâsı sayılan, “Büyüklerine saygı duymayan ve
küçüklerini sevmeyen bizden değildir” hadîsinde „büyük‟ten kastedilenler,
yukarıda da değinildiği gibi, en basit olarak, anne, baba, hocalar,
öğretmenler, âmirler ve de devletin büyükleridir.
„Küçük‟ten kastedilenler ise, örneğin, bir parti baĢkanına göre halkın her biri
olarak düĢünülebilir.
Hâl böyle olunca, Halkın küçümsenmesi de bu hadise terstir. Resimde oturan
zatın, „baĢörtüsünü kapıcı kadınlar giyer‟ demesinin nedenini de Ģimdi
anlayabildiniz mi, bilemiyorum?
Yâni, „BaĢörtüsünü kapıcı kadınlar giyer‟ demek, bir aĢağılama değil mi,
Ģimdi?
Ya da bu zihniyet nezdinde yalnızca iĢçilerin baĢörtüsüne dokunmamak,
iĢçilerin zımnî olarak adam yerine sayılmadığını963 çağrıĢtırmıyor mu?
Görselde oturan (zavallı) kiĢi de Ġslâm Ve Kültürel kavramlara karĢı savaĢ
îlan etmiĢ Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki gayretlilerinden biridir. Bu
nedenle resimde yalnızca tek de olsa kendi zihniyetini kendi hesâbına tam
olarak temsil ediyor.
Ama iĢte burada iĢin aması var… Bilmiyor ki, farkında değil ki, Dünyâ hiç
durmadan dönüyor…
Çok enteresan bir görsel, Kültürel olsun- Kültürel olmasın bütün
çağrıĢımları bir araya topladığı için, seyretmeye gerçekten değer...
Ġnsan bilimsel olarak, düĢüncelerinin bir fonksiyonudur ya… Bu
nedenle, “insanın içindekiler, bilimsel olarak dıĢarıya, yüzüne ve
davranıĢlarına da yansımaktadır”
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https://www.facebook.com/TESETTURLUYUMMUTLUYUM/videos/234752049874144/
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Anadolu‟da Halkımız bu tür „eĢsizleri (!)‟ belirtmek için özel olarak
„tohumluk‟ sözünü çok kullanır, demiĢtim ya… Gerçekten temel değerleri
hatırlatan enteresan bir görselle karĢı karĢıyayız, vesselam...
Haa, aklıma yeni geldi…
Tetiklenme ya da çağrıĢım bu ya… Ebedî varlığımız‟ın temel unsuru ile
ilgili olan bu tür davranıĢlar hakkında M. Zahit Kotku Hazretleri‟nin bir
konuĢmasını buraya koymadan edemeyeceğim…
Türk Milleti olarak Ģimdiye kadarki varlığımızın temel unsuru, “Büyüklere
saygı, küçüklere sevgi” olduğu gibi bu husus, aynı zamanda bundan sonra
da, Kıyâmete kadar, ebedî varlığımız‟ın temel taĢı mâhiyetindedir.
Türk Milleti olarak bu ayrıcalığımız Ģu an îtibârıyla, bilimsel olarak da ispat
edilerek, Milletimiz‟in âidiyet özelliği964 içinde önemli yerini korumaktadır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bu temel unsurlarını, hayâtım boyunca hep inanarak
yaĢadığım, “büyüklere saygı, küçüklere sevgi” kavramı idealindeki, Ġskender
PaĢa‟da öğrendim.
Öyle ki Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Korkut Özal, Yusuf Özal gibi, ünlü,
popüler ve sevilen insanlarını da ve kezâ ayrıca Alpaslan TürkeĢ‟i, Sulucalı
Ali Efendi gibi, birçok mürĢit ve hocaları dahî, Ġskender PaĢada câmisi
imamlığını yürüten muhterem Mehmed Zahit Kotku (RA) Hazretleri‟nin
bereketli meclis oturumlarında tanıdım…
Bütün bu insanların sık sık ziyâretine geldiklerini gördüğüm, Mehmed Zahit
Kotku (RA) Hazretleri‟nin, umreye gitmeden önce, 26 Nisan 1979 târihinde
PerĢembe günü sabah kahvaltısının ardından yaptığı ve konuĢmasının
esâsının ya da ana fikrinin, “Büyüklere saygı, küçüklere sevgi” olduğunu
gördüğüm, konuĢmasıyla sonlandırmak Ģimdi ne güzel olacak, sâhi!
Mehmed Zahit Kotku (RA) Hazretleri, bir baĢlık verilmesi gerekirse
baĢlığı, “Kendine benlik verme!” de olabilecek olan bu konuĢmasının
duyurulmasını da o zaman temenni etmiĢlerdi, zâten...
Bu münâsebetle aynı zamanda, bu arzûlarının da yerine getirildiği
inancı içinde, Muhterem Hocamız‟ın konuĢmalarını, Millet ve
964
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Memleketimiz‟in birlik ve berâberliğinin bereketli ve her türlü fitnelerden
uzak olması niyetiyle, aĢağıda, asîl ve kıymetli okuyucularımın istifâdelerine
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.”
“Günahlar en büyük âfatlardır. Bugün hastalıkların en kötüsü-Allah
korusun-kanserdir. Kanserden daha fenâdır günahların en ufağı! Büyükleri
daha fenâ! Onun mukâbili olmaz.”
Yâni kanserden, vebâdan, kolerâdan, envâından nasıl korkup kaçıyorsak,
günahlardan da öyle korkup kaçmak lâzımdır.”
“Bu günahlardan kaçmadıkça, iĢte bir kölerâlı, bir vebâlı, bir kanserli ne ise,
hâlimiz o olur. Ayakta gezeriz ama o hastanın hâli ne olacak ise, o kadar…”
“Onun için günahları çok gösteriyorlar… Bunlardan kaçıp kurtulmak
bugünkü fırtınada çok zor! Çok zor! Mümkün değil demeyelim ama çok zor!”
“Onun için büyüklerimiz üç Ģey üzerinde durmuĢlar… Bu üç Ģeyi elde
edebilirsen, kötülüklerden kurtulursun! Ġyilikler de bu üç Ģeyin peĢinden
gelir. Ġyilikleri elde ettikten sonra kötülükler de, bu üçün olduğu yere
sokulamaz demiĢler… Yâni günahlardan da bu sûretle kurtulursun!”
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“Üçün biri: Birkaç defâ tekrar etmiĢtim-zararı yok-‟Mahviyet‟ diyorlar,
yokluk… Kendine benlik verme! „Benim‟ deme!”
“Hocaysan, hocalığı veren Allah! Âlimsen, hâfızsan, hafızlığız veren Allah!
Zenginsen, zenginliği veren Allah! Kuvvet, kudret sâhibiysen, onları veren
yine Allah!
“Bunları kendine mâl etme! „Bu benim sây-ü gayretimle olmuĢtur.‟ deyip de
meydana çıkma! Çünkü bu meydana çıkanlar, firavunlar misâli, helâk olur
giderler. Allah esirgeye!.”
“Bugünkü fitnelerin, felâketlerin baĢı da bu benlikten kopuyor. Benlikler
oldukça fitneden, fesattan kurtulamayız. Onun için uzun bahisler yapmıĢlar,
bu benliğin yıkılması hakkında… Sözü kolaydır da yapması zordur.”
“Ġnsan okudukça kendine zâten bir varlık gelir, benlik gelir tabiatıyla
„benim!‟ der… Yükseldikçe benlik, o mertebede yükselir insanda… Benlik de
yükselir, yükselir yükseldiği kadar… ĠĢte bunu görebilmek, en büyük
hüner…”
“Ġkincisi: „Kimsenin günâhıyla, kusuruyla meĢgul olma!‟ demiĢler… Benim
sözüm değil bunlar, büyüklerin topladığı sözler… Çünkü kusurlarla meĢgul
olunca, hayatta kendimize yaĢayacak zaman kalmaz!”
“Çok insan var, bunların hepsinin çeĢitli günahları var, kendimizin de var…
Bunların hepsinin günahlarıyla uğraĢırsak, vay hâlimize! Allah demeye
vaktimiz bile kalmaz.”
“Binâenaleyh, kimsenin kusuruyla meĢgul olma! Kimsenin günahıyla da onu
muaheze etme! Allah‟a yalvar! „Allah‟ım! Ya Rab‟bim! Bunu benden kurtar‟
de!”
“Peygamberimiz (SAV)‟in sözlerinden ve büyüklerimizin sözlerinden:
„Ayıpları örtenlerin ayıplarını Allah örter. Yalnız birkaç yerde müsaade
etmiĢler. Onlar da nâdirattandır. Meselâ insanın yanında oturan yankesici
ise, „Cebine dikkat et! Yanında oturan yankesicidir‟ diye îkâz etmek…”
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“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 az çok bir Ģeyler var… Bunlardan kurtulmak çok zor!”
“Onun için ayıp kendi ayıbımız… Hadi bakalım, bunları at dıĢarıya!
Atamıyoruz! Öyleyse, baĢkasına da karıĢma!”
„Men setera uyûbel müslimîn, seterallâhü uyûbehü…‟
“Kim ki kardeĢlerinin günahlarını örter, Allah da onun günahlarını örter,
kim açar Allah da onun günahlarını meydana kor, açar. Yâni nerde olursa
olsun, dünyâda onun ayıpları meydana çıkar, rezil olur, öyle gider.
Onun için „Ayıplarla meĢgul olma!‟ demiĢler… Hepimizde ayıp var.
Kimsenin ayıbıyla meĢgul olmayalım! Kendi ayıbımızı tashih edebilirsek, ne
mutlu bize!”
“Birisi de, sevilecek, zât-ı ecelli âlâ, yalnız Allah‟tır. Her Ģey sevilir. Birçok
Ģeyler var sevilen, ama hepsi muvakkat… Hepsi kalacak burada, kimseye
yaramıyor! Burası misâfirhâne, „Her gelen gitse gerektir.‟ dedikleri bir
yer…”
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“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. Sün-net-i
Seniyesi‟ni sevmek, O‟na uymakla olur. Sünnet-i Seniye‟ye uymayan bir
insanın, „Ben Peygamber‟i seviyorum‟ demesi! O, doğru olmaz! Onun için
Allah hepimizi affetsin!”
“Üçüncüsü de Sûre-i Elham…”
“Hergün 40 defâ okuruz. Günde 50 defâ, 100 defâ okuyanlar da oluyor.
Bunun içerisinde-hepsinin mânâsı geniĢ de-iki tânesi çok nazar-ı dikkatimizi
celbeder: „Ġhdinassırâdal müstekîm. Sırâdallezîne en‟amte aleyhim, ğayril
mağdûbi aleyhim veleddâllîn‟...”
“O Allah‟a hamd-ü senâdan sonra, Cenâb-ı Hak‟kın istediği bir Ģey Sırât-ı
Müstakîm‟dir. Sırât-ı Müstakîm, Ġslâm Yolu‟dur. Ġslâm‟ın Yolu‟nu isteriz. O
Ġslâm Yolu, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in ve Eshâbı‟nın gittiği
yoldur.”
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“Altta görüyorsunuz, „ğayril mağdûbi‟ var. Orada diyor ki, „Yâ Rab‟bi!
Sakın Yehud Yolu olmasın! Nasâra Yolu olmasın! Hıristiyanların yolunu
istemem! Yolum Ġslâm Yolu olsun, Yâ Rab‟bi!‟
“Bunu günde 5 defâ yalvarırız Cenâb-ı Hak‟ka da… Yolumuza bakıyoruz:
Sünnet yalnız yemekteki, yalnız namaz kılmaktaki sünnetler değil…”
“Çok sünnetler var... Meselâ oturuĢta sünnet… Eve giriĢte sünnet… Yemek
yerken sünnetler… Efendim, kalkıĢta sünnetler, duâlarla berâber…”
“Efendim! ÇeĢitli… Bu sünnetlerin hepsi, Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem‟in sünnetidir. Bu sünnetlere uymamak kerâhattir. Kerâhat
mekruhtur, sevap değil ki…”
„Bir kimse hangi kavme benzerse, o da onlardandır.‟ tâbiri çok geçer…
Giyimlerimizde, kuĢamlarımızda her Ģeyimizde Ġslâm âdâbına riâyet edip
Ġslâm‟ca yaĢamak… Saltanat! ĠĢte, olur bir müddet bir saltanat ama arkası
yok… Arkası ölüm…”
“Mezarlık iki Ģeyden ibârettir. Mezarlık Âhiret‟in kapısıdır. (Ġnsan) Ora-ya
girdimiydi, (orada) iki pencere var… Birisi Cennet‟e açılır, birisi
Cehennem‟e açılır.”
“Burada hangi pencerenin sâhibi olduysak, oraya gömüldükten sonra, o
pencere sabah ve akĢamda açılır. Sabah ve akĢamda… Televizyonda
seyrettiğimiz gibi, orada da Cennet‟teki yerimizi seyreder dururuz.
Kudretullah!”
“Allah muhafaza etsin! Buradan îmansız göçer, ahlâksız göçer, kötülüklerle
göçer, o Cehennem‟deki yerimizi görmeye kalırsak, vay hâlimize! “Onun için
ayaklarımızı çok denk almak lâzım…”
“Dünyâ… Zînetül hayattır dünyâ, nolacak, hepsi fânî… Bugün çalım satar
insan… ġunu yapar, böbürlenir. Tabaka tabaka ya insanlar... Kendinden
aĢağı bir Müslüman‟ı hakir görmekten daha büyük bir günah yoktur! Çok
büyük günah!”
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“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 öğrenin!
Tercümeler de var evlerimizde…”
“Onlardan da istifâde edin! DüĢmanlara karĢı Allâhü Teâlâ‟nın ne Ģedit
emirleri var. O düĢmanlarla dostluk, muhabbet, sevgi yakıĢmaz Müslüman‟a!
(Gerekiyorsa) Onlarla îcâba göre ileriye gitmeden…” (iliĢki kurabilirsiniz).
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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 gidip-gelmek nasîb-i
müyesser eylesin! Hepinize hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı âfiyetler
ihsan eylesin! Dünyânız, Âhiretiniz mâmur olsun! Günahlarınız mağfur
olsun! Diğer günahlarımızı da Cenâb-ı Hak‟kın fadl-u keremi bol iyiliğe
tahvil buyursun! Rahmeti geniĢtir, büyüktür. Elimizi açarız.”
“Ebû Bekir Hazretleri‟nin manzûmesi çok büyüktür. Onu inĢallah gelince,
belki bir Ģey olarak çıkartır, Müslüman kardeĢlerimize veririz. Rehberimiz
O… O, büyüklüğü ile berâber:
Zenbühü zenbün azîmün fağfirizzenbel azîm,
Ġnnehü Ģahsun garîbün müznibün abdün zelil diyor.
Gâle Yâ Rab‟bî! Zünûbî misle remlin lâ yüad diyor.
„Günahlarım, Yâ Rab‟bî, kumlar nasıl sayılmazsa, öyle sayılmaz‟ diyor;
„O kadar çok…‟ diyor. Bunu diyen Pîrimiz…
Biz ondan sonra ufacık meziyetlerimizle böbürlenirsek, elbette bize lâyık
olmaz!”
“Onun için bütün kardeĢlerime bu nasihatları söyleyin! Hepimiz Rahmet-i
Ġlâhiye‟ye muhtâcız. Hiç kimse kendi ameliyle Cennet‟e giremeyecek!
BaĢımızı secdeden kaldırmasak, gece-gündüz oruç tutup namaz kılsak, yine
Cennet‟e girmeye lâyık olamayız!”
“Cennet‟e ancak Allah‟ın rahmetiyle gireceğiz. Onun için Allah‟ın rahmetine
sığınalım. Allah affetsin kusurlarımızı da o Cennet‟e giren kullarının arasına
bizleri de kabul etsin, ĠnĢallah…”
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“Allâhümme innâ nes‟elüke tamâmen ni‟me ve devâmel âfiye ve hüsnel
hâtime, bihütmetil fâtiha...”

Mehmed Zâhid Kotku (RhA©) Hazretleri
1897 (Hicrî 1315 ve Rûmî 1313) - 13 Kasım 1980)

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Dünyâ Dönüyor…
Öz‟ler:
“Allah (CC), herkesin Rab‟bı
olduğu için O, Er-Rahman isminin tecellîsi
olarak, ayırım yapmadan herkese istediğini dilediği kadarı
ile verir. Sonra Ġslâmî Ve Kültürel doğrultuda gidip gitmediğini (iĢ yapıp
yapmadığını) kontrol eder. Ve Kültürel doğrultuda iĢ görenleri ödüllendirir,
iĢlerini bereketlendirir, onlardan râzı olur;
Ve Kültürel istikâmete uymayanları
cezâlandırır ve iĢlerinin bereketini kaldırır,
onları kendi aleyhlerine nankörlük965 delili kılar.
“Aynı usûlü, örneğin bugünkü insanlara,
meselâ iktidar ve muhalefettekilere ya da halkın her birine,
©

“Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf
En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
965
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bizlere, uyguladığı gibi, gelmiĢ geçmiĢ ya da gelecek olan bütün baĢka kullarına
da uygular / uygulayacaktır…
Sonuçta özgür irâdesi ile
baĢbaĢa bıraktığı herkesi, yaptıkları
ile imtihan etmiĢ olur, yaptıklarını asıl hesap
günü için, birer delil olarak saklar. “Bu usûlün tümüne
birden eski dilde hak (gerçeklere uyma)-bâtıl (gerçeklere uymama) mücâdelesi denir.
Bu, böyle
Kıyâmet‟e kadar devam eder.
Kıyâmet günü bunların hesapları görülür.
Hesap sonunda herkes özgür irâdesi ile kazandıklarına kavuĢur.
Bu Dünyâ‟nın özeti budur. Bu faaliyetlerde en değerli olan Ġslâm Ve Kültüre
inanmak (uymak), yalan‟dan kaçınmaktır.
Böyle insanlara Müslüman
mü‟min denir966. Müslüman mü‟min her
hususta doğruluktan ayrılmamaya gayret eder ki, doğruluğun
son mertebesi sıddıklık makâmıdır. O da Hz. Ebû Bekir (RA)‟a nasip olmuĢtur.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Çâresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık,
biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz.
Müjdele o sabredenleri!”
Bakara Sûresi, âyet 155
“Onlar, ona mihraplar, timsaller (heykeller) ve havuzlar
gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı.
ÇalıĢın ey Davud hânedânı, Ģükür için çalıĢın! Ama kullarım içinde Ģükreden azdır.”
Sebe Sûresi, âyet 13
“Hani, Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:
„Andolsun, eğer Ģükrederseniz, elbette size nîmetimi artırırım.
Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir”
Ġbrâhim Sûresi, âyet 7
„De ki, “Eğer Allah‟ı seviyorsanız
bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.
Çünkü Allah çok bağıĢlayandır, çok merhâmet edendir.”„
Âli Ġmran Sûresi, âyet 31
Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
966

989

“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiĢizdir. Elbette Allah, doğruları
ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”
Ankebut Sûresi, âyet 2-3
“Andolsun ki, „Allah,
kesinlikle Meryem oğlu Mesîh‟tir‟
diyenler, kâfir olmuĢlardır. Hâlbuki Mesîh,
„Ey Ġsrâiloğulları! Rab‟bim ve Rab‟biniz olan Allah‟a kulluk ediniz.
Biliniz ki kim Allah‟a ortak koĢarsa muhakkak Allah ona Cenneti haram kılar;
artık onun yeri ateĢtir ve zâlimler için yardımcılar yoktur‟ demiĢti.”
Mâide Sûresi, âyet 72

GiriĢ
Türkiyemiz‟deki nankörler ve
düĢüncelere sürüklüyorlar ki, bir bilseniz!

nankörlükler,

insanları

öyle

Allah (CC), herkesin Rab‟bıdır. Kullarına, her Ģeyden önce, ErRahman ve Er-Rahîm isimlerinin tecellîleri ile muamele eder. Er-Rahman
isminin tecellîsi olarak herkese istediği nîmetlerini verir. Kulları arasında
ayırım gözetmez.
O Allah (CC) ki, Dünyâ hayâtını bir sınav vâsıtası tâyin etmiĢ, bunun
için sınav kuralları koymuĢtur; kullarının bu sınavda baĢarılı olmalarını,
Cennet‟i kazanmalarını arzû etmektedir. Bu kurallarda baĢarıya ulaĢtıran
yola Ġslâmî Ve Kültürel istikâmet, baĢarıya ulaĢanlara da mü‟min diyoruz967.
Sınav kurallarına göre Ġslâmî Ve Kültürel istikâmet doğrultusunda
gidenler, sınavda baĢarılı olduklarından Allah (CC), Er-Rahîm isminin
tecellisî olarak ayrıca fazladan baĢka nîmetler tahsis ederek onlara Cennet‟i
vadetmiĢtir. Kültürel (Ġslâmî) istikâmete uymayanlara da Cehennem‟i
seçmiĢtir.

967
Temiz, M., Fâsık Müslümanlar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/FÂSIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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2000‟li Yıllar Ve ġimdi
En güzeli Türkiye Gemisi‟nin batmamasını Reisicumhurumuz Tayip
Erdoğan gibi isteyip gayret sarfetmek!
ġimdi güncel hayattan örnekler vermek istiyorum.
Her ne nîmete ya da sıkıntıya uğruyorsak bunu, Ģu partiden, bu
partiden ya da Ģu Ģahıstan, bu Ģahıstan bilmek câhilliktir. Allâhü Teâlâ
dilemeden olmayacağına göre, her Ģeyi Allah‟tan (CC) bilmek, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün esâsıdır. ġu parti, bu parti ya da Ģu Ģahıs, bu Ģahıs birer
vâsıtadır.
ġu parti, bu parti ya da Ģu Ģahıs bu Ģahıs birer vâsıtadır ama bir
Müslüman Allah‟a (CC) Ģükrünü ya da duâsını, bunların çalıĢmalarından
ortaya çıkan, nîmetlere bakarak yapar.
ġimdi Ģu soruyu soruyorum:
GeçmiĢ hükümetler de AKP gibi çalıyor muydu? Bir an tarafsız olun
da Ģöyle insafınızla bir düĢününüz!
ġimdilik ideolojik saplantı hastalarını bir tarafa bırakalım.
Biliyorum, yine ideolojik saplantıları olmayanların içindekilerden
öyleleri de çıkacaktır ki, bunlar bilgisizlik ve Kültürsüzlükleri ya da
câhillikleri nedeniyle, çeĢitli alternatifleri, çeĢitli akımların etkisinde kalarak,
vicdanlarını rahatlatmak için birer neden kabul edip kullanabileceklerdir.
Ama bu dengeleme çabaları, insan tabiatına uymadığı için, bir müddet sonra
yine vicdanlarında kıpırdayan huzursuzluklar, 2000‟li yıllarda el açan
Türkiye‟yi hatırladıklarında onların peĢlerini bırakmayacaktır. Bu
söylediklerim tam ideoloji kurbanları dıĢında kalanlar ve kararsızlar içindir.
AĢırı ideoloji kurbanları, her hâlükarda kendilerini haklı görme
iptilâsı içinde oldukları için, bu kurbanlar, bu söylediklerimin dıĢındadırlar.
Akıl ve vicdanları devre dıĢı olduğu için onlar, iç dünyâlarında yalnızca iki
kutup arasında aç-kapa anahtarı gibi giderler ve gelirler, onların sâdece kin
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ve düĢmanlık hisleri kalmıĢ, bu nedenle değerlendirme ve akıl yürütme
melekeleri dumura uğramıĢtır.
Bu aĢırı ideolojik kurbanların içinde ayrıca bir de Ġslâm karĢıtlığı da
µ
varsa , duydukları her bir Ġslâmî geliĢme, bunların ruhlarında bir felç etkisi
yaptığından, geçmiĢte beğenmedikleri mü‟minler tarafından yönetiliyor
olmalarının verdiği stresler nedeniyle, bunların belki çoğu, sık sık inme ve
kalp krizlerine mâruz bile kalabilmektedirler. Çok büyük bir ihtimalle, Ġslâm
karĢıtlığının etkisiyle geçmiĢte adam yerine koymadıkları mü‟minler
tarafından yönetiliyor olmaktan kurtulmak için, bunlar gerektiğinde dıĢ
güçlerle müĢterek olarak çalıĢmaktan aldıkları oyalayıcı etkiyle kalp
krizlerini bir parça erteleyebiliyorlar. Onların bu huzursuzlukları da,
Âhiret‟teki ayrı olmak üzere, sınavdaki yanlıĢ istikâmet nedeniyle hayattaki
cezâları olabilir.
Bu ruh hastalarına, yukarıda bahsedilen Ģükür, teĢekkür gibi, en
azından insanî melekelerin bile, fayda vereceğini hiç tahmin edeniniz var mı?
2015 Milletvekili seçiminde bütün dünyâ emperyalistleri ile içimizdeki
iĢbirlikçilerinin tek hedef olarak seçmeleri nedeniyle, Ģimdi sözleri
anlamlandırıp değerlendirebilenler için, değerli Reisicumhurumuzu ele
alalım:
Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım:
“Herkes, meyveli ağacı taĢlar…” Bundan da mı haberimiz yok? Eğer
bizzat iyi bir insan olduğu kanaatinde isen bu söz, ne demektir, bir düĢün!
ġimdi yine hâinleri, Memleket düĢmanlarını, bile bile baĢkalarının
maĢaları olmuĢları, bir tarafa bırak… Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu
Reisicumhur kimmiĢ, bir kez daha bakalım?
- 2000‟li yıllarda yok edilmek istenen ve Kemal DerviĢ (Bey) adında
bir yediemine teslim edilen Türkiye‟yi, BaĢbakanlığı zamânında 10 seneyi
aĢkın süre içinde, yaklaĢık her alanda 3 ya da 4‟e katlayan, Halkının
çoğunluğu tarafından sevilen bir Reisicumhur...
µ
Haber10, CHP'li TaĢdelen: Bizim savaĢımız Ġslâm'la, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son EriĢim Târihi: 03.04.2014.
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- Gerek Ġslâmî Ve Kültürel açıdan, gerekse örf, âdet, gelenek, görenek
ve ahlâki açıdan, Halkıyla bütünleĢmiĢ olan bir Reisicumhur…
Öyle ki Eski Türkiye‟de, CumhurbaĢkanı ve vatandaĢ arasında, böyle
sarmaĢ dolaĢ, hayal bile edilemiyordu. Bırak böyle yakın bir iliĢkiyi
Ġnönü‟nün, "Millet DüĢmanımızdır968" açınımı gereğince bir zamanlar,
görüntüyü bozuyor diye, köylü vatandaĢlar Kızılay‟a bile sokulmuyorlardı...
Bugün Hükümeti ve Devletimizi en çok meĢgul edenler, bu
Zihniyet‟in969 uzantıları olan ve o günlerin özlemi içinde bulunanlar teĢkil
etmiyor mu? Her Ģey değiĢti-geliĢti ne yazık ki, bunların beyinlerinin
değiĢmediğini esefle gözlemliyoruz.

Örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki açıdan halkıyla bütünleĢmiĢ olan bir
Reisicumhur…

- Ġstese, hiçbir engeli olmadan, elde edebileceği en yüksek dünyevî
bir makam olan CumhurbaĢkanlığı adaylığı konusunda bile ne demiĢti:
968
hhportal.com, Ġnönü: Millet düĢmanımızdır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.hhportal.com/serbest-kursu/511645-inonu-millet-dusmanimizdir.html YA DA uludağ sözlük, Ġsmet
Ġnönü‟nün Millet DüĢmanımızdır Demesi ,Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,http://www.uludagsozluk.com/k/ismet-in%C3%B6n%C3%BC-n%C3%BCn-milletd%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1m%C4%B1zd%C4%B1r-demesi/ YA DA RĠSALE FORUM, ĠĢte 'Millet
DüĢmanımızdır'ın Asıl Belgesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.risaleforum.com/gundem/20315iste-millet-dusmanimizdirin-asil-belgesi.html YA DA Kormaz, T., Küfürbazlıkta Târih Yazdı, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/tamerkorkmaz/kufurbazlikta-tarih-yazdi-2010045, En Son
EriĢim Târihi: 07.01.2015.
969
Temiz, M., Ġnönü‟nün Dipçikli Zülmü Zemininde GeliĢen Üst Akıl‟ın TaĢeronları Altındaki Eski
Türkiye‟de Ġnsanlıkta Nereden Nereye? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠNSANLIKTA%20NEREDEN%20NEREYE.docx , En Son EriĢim Târihi: 07.01.2015.
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"CumhurbaĢkanı adayı olsam da, BaĢbakan olarak kalsam da bir
dönem ara versem de hizmete her yerde devam edeceğiz. CumhurbaĢkanlığı
adaylığı konusunda henüz kararımı vermedim.”
“Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben Ģuna inanırım:
Bâki eserler, fâniler üstünde olamaz. Bu meseleyi de değerlendireceğiz,
istiĢâre edeceğiz.”
“Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her kararımızda olduğu gibi
önce halk, sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o…"
diyebilen ve Memleketinin menfaatlerini, Ģahsî çıkarlarından, parti
memfaatlerinden üstün tutan bir Reisicumhur970…
- Reisicumhurluk Makamı için, o sıralarda, nefislerini okĢayan niyet,
söz ve temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da görev ve ciddiyetlerinde
hemen birer baĢkalaĢım hissedilen, “ne oldum delisi” bâzı yüksek düzeyli
yargı mensuplarının, birden bire, gerekirse, „kırk takla atacakları‟ intibâını
vermelerine karĢı, elini uzatsa, o Reisicumhurluk Makâmı‟nı elde
edebileceğini bildiği hâlde:
“Nefsim doğrultusunda karar vermem! … Bâki eserler fâniler üstünde
olamaz. …istiĢâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. …Halk ne derse, siz ne
derseniz o…” sözleri ile hizmeti birinci plânda tutarak, makam ve ihtiĢamı
ikinci plâna aldığının iĢâretlerini vermiĢ ve bu söyledikleri doğrultusunda
olduğunu da yaptıklarıyla gösteren bir Reisicumhur…
- Gerek partisinde sâhip olduğu bâzı milletvekillerinin ve gerekse bâzı
bakanlarının ikiyüzlü ya da dalgalı tavırlarına karĢı, Sırf Vatan ve
Milletimiz‟in selâmeti için, sabretmiĢ olan bir Reisicumhur…
Daha neler, neler…
Bendeniz, aslında Ģahısları methedip onlara bel bağlamam… Ancak
Ģu anda yaptığım Ģey, Ģimdiye kadar görülmemiĢ biçimde ihmal edilmiĢ ya
da kasten katledilmiĢ olan, Ġslâm Ve Kültürümüz‟e iliĢkin istikâmet
970
Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer'den çok çektim, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/490924/#.U07z4lxrPmQ, En Son EriĢim Târihi: 11.01.2015.
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ölçülerinin, ilk kez, ondan yansıdığına olan inancımın bir ifâdesidir. Bu
konuda, bir methetmeden ziyâde, umum âleme bir mücdedir, bu…
Ya Belediye BaĢkanlığı döneminde ya da Adâlet Ve Kalkınma
Partisi‟nin ilk kurulduğu971 yıllarda CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, Denizli‟ye gelmiĢti.
Genel olarak benim 35-40 seneden beri, hiçbir siyâsî kiĢiyle ya da
partiyle, doğrudan doğruya hiçbir iliĢkim olmamıĢtır. Ama ilgi dozu
bakımından, her birine ayrı bir yaklaĢımım, tabiatıyla, farklı farklı olmuĢtur.
Recep Tayyip Erdoğan‟ın Denizli‟ye geldiği o sıralardaki bu ilgisizliğim, çok
genç olması nedeniyle, özet olarak, „çocuklarla vakit kaybedemeyiz…‟
cinsinden bir ilgisizlikti; onu o zaman hiç merak bile etmemiĢtim972… Olsa
olsa, geçmiĢtekiler gibi birisidir, demiĢtim…
Ben her zaman Türkiye‟yi, Türkiye Gemisi‟ni gözlüyordum /
gözlüyorum. Her zaman vatandaĢın geçmiĢteki refah durumuyla Ģimdiki
durumuna bakmaktayım. Görünen köy kılavuz istemiyor…
Ġlk dikkatimi ne zaman çekmiĢti?
Sağlık Ocakları kurulmadan önce, ilâç yazdırmak için, yaklaĢık bir
güne yakın zamânım, heder olup gidiyordu, diğer sıkıntıları bir tarafa koysan
bile…
Önce sevk çıkartıyorsun, 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 de bu konuda çektiğim sıkıntılar, yazıĢmalara bile
konu olmuĢtur. Bu nedenle bu sıkıntılara ne katlanabiliyor, ne de vakit
ayırabiliyordum, ilâç ihtiyâcımı hep cebimden ödeyerek karĢılıyordum.
Temiz, M., Ampulün Hikâyesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/AMPUL'ÜN%20HĠKAYESĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
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Temiz, M., Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir! Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.p
df YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.
pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.d
ocx, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Sağlık ocaklarının kurulduğu yıllar... Bir gün sabah hazırlandım, iĢe
gitmek üzere tam evden çıkacağım sırada eĢim, „Benim ilâçlarım bitti‟
demiĢti…
O zaman hazırlan dedim, üstünü giydi… Çıktık… Bindik arabaya…
Ġlk kez ilâca ayıracak bir vaktim olmuĢtu. Üniversiteye gidecekken, ilk defâ
döndüm sağlık ocağına doğru… Sağlık Ocağına varmıĢ, ilâçlarımızı
yazdırmıĢ, çıkmıĢtık…
Söyle bir saate baktım. O ana kadar iĢin bu kadar hızlı olabileceğini
hiç düĢünmemiĢtim. 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 çıkmıĢtı973.
Resimlerden Yansıyan Gerçekler974
Resimler gerçeklerin somutlaĢmıĢ ipuçlarıdır. AĢağıdaki görsellere bir
bakınız. Bunların her biri, benin yukarıda bahsettiklerimin, birer somut
delillerini vermektedir.
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Temiz, M., Sanki Bir Devrim, Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/FACEBOOK%20NOTU%20VII%20–%20SANKĠ%20DEVRĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Câhillik%20Hastalığı.doc, En Son EriĢim Târihi: 27.09.2014.
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Temiz, M., Ben Vicdansız Ve Nankör Değilim! Mânevî Açıdan Tam Korkulacak Durum, Yoksa
SavaĢ mı Olacak?, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20VĠCDANSIZ%20VE%20NANKÖR%20DEĞĠLĠM.docx, En Son EriĢim Târihi:
27.09.2014.
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ĠĢte Filistin‟e yıllarca zulüm eden eski israil BaĢbakanı siyonist Ariel ġaron'un
öldükten sonraki hâli… Allah (CC) mutlak hâkimdir ve O'nun azâbı çok Ģiddetlidir
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Milletleri, kendi kültürleri oluĢturur. Bu husus, daha ilkokullarımızda
okutulan kânun gibi bir husustur. Ülkemiz ve Milletimiz de, bu saydıklarınızı
içeren Kültürel (Ġslâmî) istikâmette, bu esâslara göre 1000 yıldan beri birlik,
berâberlik ve ortak ülkü uğruna bugün de varlığını sürdürmektedir. Sizlerin,
hangi millet ve ülkeden olduğunuzu bilmemize imkân yok ama anlaĢılıyor ki,
yolunuzu ĢaĢırarak Ülkemiz ve Milletimiz içinde yanlıĢklıkla bulunuyorsunuz.
Uslu durursanız, misâfirimiz sayılırsınız!
Ayrıca, bizim Kültürümüz‟de (Dinimiz‟de) yolunu ĢaĢıranlara
tavsiyelerde bulunup yol göstermek de çok sevaptır. Bu nedenlerle
zehirlerinizi saçmaya devam etme niyetinde iseniz, en iyisi, size ülkenizi ve
milletinizi bulmayı tavsiye ediyoruz.
Aksi hâlde, sağda solda olumsuz söz ve davranıĢlarla birlik ve
düzenimizi bozmaya haddinizin olmadığını size hatırlatmak istiyoruz. Bu
Milletin hem ekmeğini yeyip suyunu içeceksiniz, hem de haddiniz olmayan
iĢlerlere tevessül edeceksiniz, öyle mi?
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Reisicumhur ve BaĢbakan Câmide bir arada
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Tencere ve tava çalanlar öyle mi?
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Atatürk gençliği buysaaa, ey vaaaaaah…
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Eski ve Yeni Türkiye‟de Boğazlar‟ın temizlik durumları…
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“Gel keyfim, gel!”
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Dünyâ‟nın Özeti
“Ġnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
sâdece „Îman ettik‟ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi
sandılar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan
geçirmiĢizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da
mutlaka ortaya koyacaktır- Ankebut Sûresi, âyet 2-3
”
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Dünyâ dönüyor; Evren‟de bir geçtiği yerden de bir daha geçmiyor.
Her Ģey değiĢiyor, insanlar da baĢta olmak üzere… Türkiye de değiĢiyor…
Eski Türkiye de hiçbir zaman geri gelmeyecek, 1930‟lu-1940‟lı yıllara yanıp
tutuĢan Zihniyet de târihe gömülecek Ģekilde… Her neyse…
Her görüĢten insan, kahvesini yudumlarken, fikrî ve vicdanî nasibini,
yukarıda verilen görsellerden de alabilir. Görselleri seyredenlerin (resimlere
bakanların) ya Vatan, Millet Sevgi‟sine ve hizmet gururuna, ya târihte Ġslâmî
Ve Kültürel istikâmette Vatan, Millet ve hizmet erbâbına iliĢkin, insanlık
duygularını ya da nefretini canlandırır; dinsizini, münâfığını, Ġslâm
düĢmanlarını yâhut îmanlı ve îmansızları yâhut da seyredenlerin sevgi ya da
kin, nefret, nankörlük veyâ hâinliklerini, ya da bu duygularla ilgili fikrî
anılarını veyâhut da görsellerle ülküsel ve fikrî iliĢkilerini, ya mutlulukla ya
da nefretle, ister istemez, hatırlatarak somutlaĢtırır, ilgili fikrî anılarını kendi
vicdanlarında bir kere daha yaĢatır.
Resme bakan bir kimsede ilk olarak ya sevinç, sevme, sevinme,
sevmeme ya da kin, nefret, nankörlük duyguları uyanır. Sevinç, sevme,
sevinme duygusu resimlerde gözlenen Ġslâmî Ve Kültürel istikâmetteki
iĢâretlerden ya da sevmeme duygusu, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete ters
düĢen iĢâretlerden ileri geliyorsa seyredenin, Ġslâmî Ve Kültürel istikâmette
olduğu söylenebilir.
Tersine, kin, nefret, nankörlük duyguları, Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmetteki iĢâretlerden ileri geliyorsa, bu seyreden kiĢinin, Ġslâmî Ve
Kültürel istikâmete uymayan bir kiĢi olduğu anlaĢılabilir.
Bütün bu duygular, hayâtın sınav sonucu belgeleridir, belge
mâhiyetinde kaydedilerek saklanır. Kıyâmet günü hesap ânında hayâtın her
anına iliĢkin belgeler eksiksiz getirilerek son durum belirlenecektir.
Sonuç olarak Allah (CC), herkesin Rab‟bı olduğu için, Er-Rahman
isminin tecellîsi olarak, ayırım yapmadan herkese istediğini dilediği kadarı
ile verir. Sonra O Ġslâmî Ve Kültürel doğrultuda gidip gitmediğini (iĢ yapıp
yapmadığını) kontrol eder. Ġslâmî Ve Kültürel istikâmette iĢ görenleri
ödüllendirir, iĢlerini bereketlendirir, onlardan râzı olur; Ġslâmî Ve Kültürel
istikâmete uymayanları cezâlandırır ve iĢlerinin bereketini kaldırır, o
resimleri kendi aleyhlerine nankörlük975 delili kılar.
Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx,
En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
975
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Rabbimiz bu cezâlandırma ve /veya mükâfatlandırma usûlünü,
örneğin bugünkü insanlara, meselâ iktidar ve muhalefettekilere ya da Halkın
her birine, bizlere, uyguladığı gibi, gelmiĢ geçmiĢ ya da gelecek olan bütün
baĢka kullarına da uygular / uygulayacaktır… Sonuçta, özgür irâdesi ile
baĢbaĢa bıraktığı herkesi, yaptıkları ile imtihan etmiĢ olur, yaptıklarını asıl
hesap günü için, birer delil olarak saklar.
Bu usûlün uygulanıĢının tümüne birden eski dilde hak (gerçeklere
uyma)-bâtıl (gerçeklere uy-mama) mücâdelesi denir. Bu mücâdele, böyle
Kıyâmet‟e kadar devam eder. Kıyâmet günü bunların döküm ve hesapları
görülür. Hesap sonunda herkes özgür irâdesi ile kazandıklarına kavuĢur.
Bu Dünyâ‟nın özeti budur. Bu faaliyetlerde en değerli olan, Ġslâmî Ve
Kültürel değerlere inanmak ve uymak, yalandan kaçınmaktır. Böyle insanlara
mü‟min Müslüman denir976. Mü‟min Müslüman her hususta doğruluktan
ayrılmamaya gayret eder ki, doğruluğun son mertebesi sıddıklık makâmıdır.
O da Hz. Ebû Bekir (RA)‟a nasip olmuĢtur.
“EĢek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…”
Reisicumhur Tayyip Erdoğan

Gerçekler Eskimez

“Ġslâm‟ın YanlıĢlarını Ararken Müslüman Oldu”

Temiz, M., Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
976
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Papaz asistanı Alman HaĢim Jeansen, bir Türk ile evlenen kardeĢine Ġslâm
dininin yanlıĢlarını bulacağını söyledi. 12 yıl süren araĢtırma sonunda
kendisi Müslüman oldu977.
Gerçekler insanlara bakarak bulunamaz, kaynaklara inilerek bilimsel
ciddiyetle kaynaklarından araĢtırılır. Bu papaz da böyle araĢtırma yapmıĢ ve
gerçeklere ulaĢmıĢtır.
Yusuf Ġslâm da ilkin hatâ bulmak için Kur‟an‟ı incelemeye baĢlamıĢtır.
Sonunda Ġslâm‟a teslim olmuĢtur.

Nefis

Görseldeki sözü yazan kiĢinin, her hâlde, nefsi görmüĢ gibi bir hâli var…
Nefsin hiç iyi bir tarafı yoktur. En sâdık yardımcıları, benlik, kendini
beğenmek, kibir, haset gibi huylardır.
Bu sıfatların bir veyâ bir kaçı, nefsin kiĢiye hâkimiyetinin belirtilerindendir.
Nefis, kükremiĢ özengisiz bir at gibidir.
Atı dizginlemek ve istenilen Ģekilde yönetmek için, binicisinin elinde özengi
ve atın sırtında da oturulacak uygun bir semer olmalıdır.
Özengisiz ve tedbirsiz biniĢlerde, kumandanın kaybolması durumunda at,
binicisini istediği Ģekilde, istediği taraflara çeker ya da onu parçalayabilir.

977

http://www.ahaber.com.tr/din/2015/10/07/islamin-yanlislarini-ararken-musluman-oldu
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Dolayısıyla Ġslâmî Ve Kültürel ölçülere göre nefislerine hâkim olamayanların
durumları, özengisiz çıplak yabanı bir ata binmiĢ gibidirler.
Nefislerini en iyi tanıyıp onu idâre etmesini, en iyi bir Ģekilde tasavvufçular
bulmuĢlar, özengi ile atın kumanda altına alınmasına benzer Ģekilde,
uygulamalarını çok iyi geliĢtirmiĢler, böylece nefislerini her an kontrol
etmesinde baĢarılı olmuĢlardır.
Bu Ģekilde terbiye edilen nefsin yaptığı eylemlerin sonuçlarını, bir gözü önde,
diğer gözü arkada olacak Ģekilde, boyunlarından astıkları iki gözlü heybenin
iki gözünü kullanarak temsil etmiĢlerdir.
Öyle ki, yaptıkları bir iyilik olursa, onu heybenin arka gözüne; yaptıkları bir
kötülük olursa, onu heybenin ön gözüne koyduklarını farz etmiĢledir. Böyle
bir eğitimin nefislerine yansıması Ģöyle olmuĢtur.
Heybenin ön gözü her an gözlerinin önünde olduğu için hep kötülüklerini
görmüĢler, arka gözdeki iyilikleri hiç görememiĢler, bu nedenle nefislerini
Ģımarmaktan böylece korumaya çalıĢmıĢlardır.
Nefislerine hâkim olamayanların durumu da bunun tam tersi gibidir.
Bu nefis mahkûmları, yaptıkları kötülükleri heybenin arka gözüne; yaptıkları
iyilikleri ise, heybenin ön gözüne koydukları için, her bakıĢta her an heybenin
ön gözüne koydukları iyilikleri gördüklerinden gittikçe, nefislerini daha da
Ģımartmaktadırlar.
Bunların çoğunun Halkımızı aĢağı görmelerinin nedeni, özengisiz çıplak bir
ata binenin ve atın onu istediği yere götürmesinin bir misâli olarak, çoğu
kere nefislerinin esirleri olmalarındandır.
Kin, gurur ve kibrin kaynağı iĢte böyle nefis hâkimiyeti nedeniyle kendini
beğenmiĢlikten doğmaktadır. Dolayısıyla bunlar, nefislerini tanıyamamıĢ
nefis kurbanlarıdırlar.
Böyleleri Peygamberimiz (SAV)‟in, “Nefsini bilen Rab’bini bilir” hadîsi
gereğince, Allah‟ı (CC) ve O’nun rızâsını kazandıracak kulluk yollarını da
çoğu kere bulamamıĢlardır.
Halkımızın çoğunluğu dindar olduğu için, bu nefis mahkûmlarına çoğu kere
soğuk davranır, yeri ve zamânı geldiğinde kendini aĢağılamaktan
çekinmeyen, böylelerine pek de ısınamaz.
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“Gerçek Ölçü” gibi Olanı Var mı?

Hac‟cın Ģartlarından biri de Hac‟ca helâl para ile gidilmesidir. Mekke ve
Medine‟ye kâfirlerin girmesi esâsında zâten yasaktır.
Önce Ģu açıklamaları yapmakta fayda vardır. Her „Müslümanım‟ diyeni
mü‟min zannetmeyin, haa! Bu nedenle, yalnızca nüfus cüzdanlarında
Müslüman yazanları iyi incelemek gerekiyor.
Aslında Müslüman, geniĢ dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki Müslümanlar üç
gruptur: Münâfıklar, Fâsıklar, Mü‟minler… Müslüman dendiği zaman bu üç
gruptan biri demektir.
Münâfıklar da Amelde Münâfıklar, Îtikatta Münâfıklar ve kezâ Fâsıklar da
Amelde Fâsıklar, Îtikatta Fâsıklar diye ikiĢer gruba ayrılırlar.
Îtikatta Münâfıklar ile Îtikatta Fâsıklar, iĢin gerçeğine inildiğinde, kâfir
sıfatını almıĢ olanlardır.
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Kâfir olan Münâfıklar, Cehennem‟de gayrimüslim kâfirlerden daha derin
azap çukurlarında ağırlanacaklardır.
Müslümanlar içinde gıpta edilen grup Mü‟minlerdir. Mü‟min demek, îmanı
olan ya da îmanını muhafaza edip korumuĢ olan Müslüman demektir.
Bu bilgiler çerçevesinde, her Hac‟ca giden, orada Dünyâ‟daki Müslümanlar
arasından süzülüp gelen gerçek Mü‟minlerin topluluklarını görünce daha
baĢka olmaktadır. O Mü‟minler arasında hiç bir zaman nezâketsiz birini
göremezsin…
MaĢallah, hepsinin de çok nâzik, kibar olduklarını; haram ve helâl olanlara
ve insan haklarına çok duyarlı olduklarını her an müĢâhede ediyorsun.
“Mü‟min, elinden dilinden ve kendisinden emin olunan kiĢidir” hadîsinin
tahakkûkunu, ancak tam anlamıyla Hac‟da görebiliyor, insan…
Allâhü Teâlâ‟nın, “Müslümanlara para yedirmem” diyen bir kimsenin, gerek
malının kalitesinden ve gerekse niyetlerinin bozukluğundan dolayı, oraya
lâyık olmadığını, daha iyi, bildiğini düĢünüyorum.
Daha esastan düĢünmek gerekirse, Ġslâm Ve Kültürümüz‟e göre, Dünyâ‟daki
bütün mal ve mülkün gerçek sâhibi Allâhü Teâlâ‟dır (El-Melik).
Allâhü Teâlâ, mal ve mülkü insanlara geçici olarak dağıtmıĢtır ki, onların
bunları, bildirdiği usullere uygun olarak, kullanıp kullanmadıklarını
denetleyip, ona göre onları imtihan edebilsin. Ve kendi durumlarını bu
Ģekilde kendi öz irâdelerinin fonksiyonları cinsinden raporlaĢtırsın; böylece
akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıp-kullanmadıkları, delilleriyle,
ortaya çıksın.
Sonuçta Allâhü Teâlâ, böylece, akıl ve öz irâdelerini yerli yerinde kullanıpkullanmayanlara adâleti gereğince bir karĢılık vermektedir. Mal ve mülk,
sonunda yine Allâhü Teâlâ‟ya kalacaktır.
Sizin anlayacağınız insan, mal ve mülk karĢısında, Kimyâ‟da kullanılan, bir
katalizör gibi, iĢ görmekte, akıl ve özgür irâdesini, daha önceden bildirilen
müeyyideler çerçevesinde, iyilik-kötülük târifi için kullanıp kullanmamasına
göre, ya mükâfatlandırılmakta ya da cezâlandırılmaktadır.
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“Müslümanlara para yedirmem” de bir özgür irâde meselesidir. Mal ve mülk
karĢısında, bunların helâl olarak kazınılıp kazanılmamasına göre, oynadığı
katalizör oluĢun karĢılığı ortaya çıkacaktır. Daha doğrusu Allâhü Teâlâ mal
ve mülkü, insanın akıl ve özgür irâdesiyle kazandığı katma değerini ortaya
çıkarmak için vermektedir.
Kazanılan para haramsa Hac’cı yapsa bile, o Hac zâten kabul edilmez.
Kazanılan para helâl olsa bile, kiĢinin niyeti bozuk ya da o kiĢi münâfık ya da
fâsık ise böyleleri de muhtemelen Hac‟ca öz irâdeleri ile gitmezler, böylece o
nîmetlerden faydalanamazlar. Mesele, bilenler için bu kadar basittir…
“O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranıĢ
bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağıĢlayandır
(Mülk Sûresi, âyet 2)”

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
(Evren

Ve) Ġnsanların Velinîmeti
Mü‟minler
Özl‟er:
Hayat, her an çirkinliklerin zıddı olan
güzellikler ile güçlenip güncellenmesiyle devam etmektedir.

Mü‟min‟in kıymeti de, kötüleri
ve îmansızları görüp algılayınca anlaĢılıyor. Cennet de
Cehenem ile böylece kıymetlenmektedir.
Öyleyse, her Ģeyin bir yeri ve hikmeti vardır;
Ģikâyet edeceğine en güzeli, Ġslâm‟da Mü‟min olup teslîmiyet göstermektir.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Arap ırkına mensup olanın diğer ırklara,
Acem ırkına mensup olanın, Arap ırkına; beyaz renkli insanın
siyah ırka, siyah insanların beyazlara üstünlüğü yoktur. Fazîlet ancak takvâ iledir .”
“Kıyâmet Allah, Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.”


Müsned-i Ahmed c. 5, s. 106.
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“Müttakîlere vaad olunan Cennet‟in
misâli Ģöyledir: Altından ırmaklar akar durur, yemiĢleri süreklidir,
gölgeleri de… ĠĢte bu, takvâ yolunu tutanların âkıbetidir. Kâfirlerin âkıbeti de ateĢtir.”
ĠĢte Âhiret yurdu! Biz onu Yeryüzü‟nde
böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzûlamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet,
takvâ sâhiplerinindir”
Kasas Sûresi, âyet 83)”.

GiriĢ
Müslümanım demek yetmiyor… Müslümanlar, yıllar boyu dinlerini
öğrenmekten men edildikleri ya da öğrenme ortamından yoksun
bırakıldıkları için, günümüzde Müslüman geçinenlerin çoğu, “Ben
Müslümanım” demekle kurtulacaklarını, öldüklerinde Cennet‟e gideceklerini
sanıyorlar. Bu düĢüncelerini, “Sen benim kalbime bak, kalbime978…”
Ģeklindeki kliĢeleĢmiĢ sözlerle, içinde bulundukarı ruh hâlleriyle de, açığa
vurup somutlaĢtırıyorlar.
Cennet‟e gitmenin, onların dedikleri gibi, kolay olmasını ben de
Ģahsen çok arzû ederdim. Ama ne yazık ki, gerçekte, Cennet‟e gitmek o
kadar kolay değil!
„Nerden biliyorsun?‟ diyeceksiniz.
Onlar gibi, özel ve nefsi kanaatlarla değil, ilimle biliyorum…
Cennet‟e gitmek isteyenlerden biri de elbette benim. Bunun için
okuyorum, araĢtırıyorum, görüyorum ki, bu iĢ hiç de öyle kolay görülmüyor.
Neden?


Müslim, Ġman 234, (148); Tirmizî, Fiten 35, (2208).
.Müttaki: Ehl-i takvâ. Ġttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (CC) sevmediği
fenâ Ģeylerdan koruyan.

Yazılarımda ben bu duruma, “câhil bırakıldıkları için” diyorum.
978
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.doc, En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
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Müsaade ederseniz, açıklayalım:
Bir kere Ġslâm (Müslümanlık) yalnızca, namazdan ve oruçtan ibâret
değil k bu, BĠR…
„Müslümanım‟ diyen bir kimsenin münâfıklıktan uzak, Mü‟min olması
979,980
gerekir
. Bu ĠKĠ…
O da yetmedi!
Bir mü‟min, hayâtının sonuna kadar Mü‟minlik sıfat ve özelliklerini
muhafaza etmesi gerekiyor… Bu ÜÇ…
Çünkü hayatta öyle durumlar var ki, Ġslâmî değer ve ölçülerine riâyet
edilmediği takdirde, mânevî sıfatlar bir anda değiĢebiliyor, îmânî tehlikeler
baĢ gösterebiliyor… Onun Cennet‟e gitmek için, Ġslâm‟da ancak son andaki
îmana îtibar edilmektedir.
Bu nedenle son nefese kadar mü‟min kalmaya iliĢkin ölçüleri taĢımak
gerekiyor… Gözlerimizin açılması için, meal olarak-anlam olarak, aĢağıdaki
Ģu hadîsi Ģeriflere dikkat ediniz:
“Sevdiklerinizle haĢrolacaksınız.” O hâlde kimi ve kimleri seveceğiz?
“Sayısını artırdıklarınızın yanında haĢrolacaksınız981.”
O hâlde, maddî ve mânevî olarak, ehl-i dünyâ ile mi, yâni
dünyâlaĢmıĢlarla mı ya da Ġslâm Ve Kültürümüze karĢıt olanlarla mı, daha
doğrusu Kur‟an‟ın tâbiriyle söylemek gerekirse, sağcılarla mı, yoksa

979
Temiz, M., Târihî Münâfıklar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLAR.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
980
Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
981
Temiz, M., Benden Söylemesi… Gerisini Siz Bilirsiniz!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.pdf
YA
DA
http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESĠ%20GERĠSĠNĠ%20SĠZ%20BĠLĠRSĠNĠZ.doc, En Son EriĢim
Târihi, 24.04.2014.
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solcularla mı¥,€ birlikteyiz? Yâhut da bu gruplardan ya da bu grupların
yolunda olanları sevenlerden miyiz? Kavram olarak sormak gerekirse, hangi
tarafın âidiyetindeniz?982
Bu noktada birinin aklına, “Bu soruya gerek var mı, Mü‟min olan
gerekli yerini seçmiĢtir.” diyebilir. Evet, doğrudur! „Mü‟min olan bilir,
diyoruz.‟ ama ne yazık ki, bilmeyenlerimiz o kadar çok ki…
Günümüzde Mü‟min ve Müslüman olarak bildiğin bir kimse, Ġslâm
Ve Kültürümüz‟ün kendisine öğretilmemesi için, Ġnönü Zihniyeti tarafından
yıllarca sürdürülen Ġslâm Ve Kültür karĢıtlığı nedeniyle, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ün bilgi ve aydınlığından mahrum bıtakıldığı için, öyle kararlar
alıyor, öyle hatâlar yapıyor, öyle olaylara sebep oluyor ki, amelî noksanlıklar
bir yana bırakılsa bile, îmanı yok eden îtikâdı hatâlardan kurtulamıyor.
Günümüzde Müslümanlarda gözlemlenen iĢte böyle îtikâdî ve amelî
hatâlar, bu söylediklerimizin bilimsel ya da somut delilleridir. Bu gözlemve
bilgiler, Müslümanların sonuçta kimlerin sayılarını artırdığından haberlerinın
olmadığının birer delilleridir.
BaĢka?
Mü‟min ve Müslüman olduklarını söyleyen fakat mü‟minliğin
inceliklerini bilmeyen böyle birine yine sormak gerekiyor:

¥

Vâkıa Sûresi, âyet 8: “Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!” Vâkıa Sûresi, âyet 41: “Defterleri soldan
verilenler; ne yazık o solculara!”
€
Anonim, Kurana Göre Sağcı Ġle SolcuKurana Göre Sağcı Ġle Solcu, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://www.ilimdunyasi.com/kuranda-insan-psikolojisi/kurana-gore-sagci-ile-solcu/?wap2, En Son EriĢim
Târihi: 24.04.2014.

"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).
Serdaroğlu, H., Ġlahiyat Fakültelerinde YetiĢen Belamlar!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
03.01.2013.
982
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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“Senin yalancılıkların983, hâinliklerin var mı?” ya da “Kültürel
ölçülere uymayan984 eylemler içinde misin, değil misin?” yâhut “Hayâtın
boyunca bu ve benzeri ölçüleri koruyabiliyor musun?”
Bunlar da önemli! Yoksa „Müslümanım‟ dendiği hâlde „bir çuval
incir‟ boĢa gider, yazık olur! Ölçü deyip geçmemeli!
Hiçbir Ģey bilmiyorsan bile, mantıkî olarak bir düĢün(üz)! Evren‟de
ne var ki, bir tânesi olsun, ölçüsüzlük üzerine durabiliyor?
ĠĢte bir mü‟min bunları da bilecek, ona göre, Ġslâmî Ve Kültürel
ölçüsüzlüklerden kaçınacak, gerekli kararlılıklarını da gevĢetmeyecek…
Ölçüye, hele hele “Andolsun, biz elçilerimizi açık mûcizelerle
gönderdik ve berâberlerinde Kitabı ve mîzanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar
adâleti yerine getirsinler.” âyeti apaçık ortada iken, örneğin ölçülere
uymayan bir hukuk adamı, meselâ verdiği yanlı-haksız kararlarla adâleti
temsil ettiğini mi zannediyor?
Mü‟min‟in Yüce Ve EĢĢsiz Özellikleri
Mü‟min, îmanı olan ve onu koruyan Müslüman demektir985.
Münâfığın Müslümanlar arasından çıktığını dolayısıyla, bir Mü‟min‟in bir
Münâfık‟tan çok farklı olduğunu biliyoruz. Ayrıca „Ben de Müslümanım‟

983
Temiz, M., Yalanın Bilimsel ve Mantıksal Formülü, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 03.11.2013.
984
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının DüĢündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı
mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir DüĢününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TAKSĠM%20GEZĠ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜġÜNDÜRDÜKLERĠOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son EriĢim Târihi: 19.04.2014.

Hadid Sûresi, âyet 25..
985
Temiz, M., Mü‟min Ve Münâfık Müslümanlar , Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜ‟MĠN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMANLAR.doc, En Son EriĢim Târihi:
06.04.2014.
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diyen her birimizin, Mü‟min olma kıstasını sağlayıp sağlamadığımızı
düĢünmemizi de, burada ayrıca, hatırlatmakta fayda vardır.
Esas ve temel tanıma göre, “Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
Allah'dan (CC) getirip, tebliğ buyurduğu bütün hükümleri, kalbi ile
samîmiyetle tasdik, dili ile ikrar eden insana Mü‟min denir.”
Mü‟minler arasında özellik ve sıfatları açısından, takvâlarına bağlı
olarak, derece farklarının olduğu ya da olacağı da açıktır. Bilindiği üzere
takvânın tanımı aĢağıda arzedildiği gibidir986:
Takvâ, Yüce Yaratıcı‟ya karĢı sorumluluk duyarak, her türlü
günahlardan kendini korumanın niyet ve gayreti içinde olmak, rızâsını
kazanmak için, O‟nun himâyesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve
yasaklarından kaçmaktır.
Konumuz, Mü‟min olmanın yüce ve eĢĢsiz özelliklerini, sıralayıp
özetlemekten ibârettir. Çünkü Mü‟min‟in aĢağıda sırlanan her bir özelliği,
sayfaları dolduran açınımlara sâhiptir. Ġsteyen okuyucu her bir baĢlığın
açınımlarını ayrıca inceleyebilir.
Bir Mü‟min‟de bulunması gerekli yüce ve eĢĢsiz özelliklerin en
önemlileri, dip notlardaki bâzı kaynak ya da ilgili âyetler ile birlikte, aĢağıda
görüldüğü gibi 18 baĢlıkta verilebilir.
1. Emânete Riâyet Etmek ve Adâletle Hükmetmek987


SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
986
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.

. Yahya, H., Müminlerin Merhâmetlerini Yansıtan Ahlâk Özellikleri, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.hyahya.org/tr/Kitaplar/880/muminlerin-merhameti/chapter/6425, En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
987
“Allah, size, emânetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle
hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! ġüphesiz ki Allah, hakkıyla iĢitendir,
hakkıyla görendir, Nisâ Sûresi, âyet 58).”
“Andolsun, biz elçilerimizi açık mûcizelerle gönderdik ve berâberlerinde kitabı ve mîzanı (ölçüyü)
indirdik ki, insanlar adâleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiĢ bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan
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2. Zulme Rızâ Göstermemek988
3. Yapılan Hatâlara KarĢı Affedici ve BağıĢlayıcı Olmak989
4. Ġyilik ve Takvâ Konusunda YardımlaĢmak990
5. Ġyiliği Emredip Kötülükten Men Etmek (Emr-i Bi'lma'ruf Ve Nehy-i
Ani'lmünker)991

demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resûllerine gayba inanarak yardım
edecekleri bilsin. ġüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sâhibidir, Hadid Sûresi, âyet 25).”
988
„Mûsâ kavmine demiĢti ki: Ey kavmim! ġüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük
ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın
katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiĢ olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak
O'dur, Bakara Sûresi, âyet 54).”
„Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve
güzel olanlarından yiyin” (dedik). Onlar (verdiğimiz nîmetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler, fakat
kendilerine zulmediyorlardı, Bakara Sûresi, âyet 57.”
“Yine onlar, çirkin bir iĢ yaptıkları yâhut nefislerine zulmettikleri zaman Allah‟ı hatırlayıp hemen
günahlarının bağıĢlanmasını isteyenler -ki Allah‟tan baĢka günahları kim bağıĢlar- ve bile bile iĢledikleri (günah)
üzerinde ısrar etmeyenlerdir, Âli Ġmrân Sûresi, Âyet 135.”
989
“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, câhillerden yüz çevir, A‟raf Sûresi, âyet 199).”
“Bir kötülüğün karĢılığı, aynı Ģekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barıĢırsa, onun ecri Allah'a
âittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez, ġûrâ Sûresi, âyet 40.”
“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
Allah, iyilik edenleri sever, Âli Ġmran Sûresi, âyet 134.”
990
“Ey îman edenler! …Ġyilik ve takvâ üzere yardımlaĢın. Ama günah ve düĢmanlık üzere
yardımlaĢmayın. Allah'a karĢı gelmekten sakının. Çünkü Allah‟ın cezâsı çok Ģiddetlidir, Mâide Sûresi, âyet 2.”
“Ġyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibâret) değildir. Asıl iyilik, Allah‟a, Âhiret
gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere îman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmıĢa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru
kılan, zekâtı veren, antlaĢma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaĢın kızıĢtığı
zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranıĢlarıdır. ĠĢte bunlar, doğru olanlardır. ĠĢte bunlar, Allah‟a
karĢı gelmekten sakınanların tâ kendileridir, Bakara Sûresi, âyet 177.”
“KuĢkusuz, azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sâhipleri, bana karĢı gelmekten sakının, Bakara Sûresi,
âyet 197).”
“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takvâ elbisesi var ya,
iĢte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah‟ın rahmetinin alâmetlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara
verdik), A‟raf Sûresi, âyet 26.”
“Ey insanlar! ġüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir diĢiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi
boylara ve kabîlelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O‟na karĢı gelmekten en çok sakınanınızdır.
ġüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır, Hucûrât Sûresi, âyet 13).”
“Onların etleri ve kanları asla Allah‟a ulaĢmaz. Fakat O‟na sizin takvanız ulaĢır. Böylece onları sizin
hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah‟ı büyük tanıyasınız. Ġyilik edenleri müjdele, Hac
Sûresi, âyet 37.”
“Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sâdece o kötülüğün misliyle
cezalandırılır ve onlara zulmedilmez, Hac Sûresi, âyet 37).”
“Kim güzel bir iĢ yaparsa, onun iyiliğini artırırız. ġüphesiz Allah, çok bağıĢlayandır, Ģükrün karĢılığını
verendir, ġûrâ Sûresi, âyet 40.”
991
“Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenâlıktan meneden bir cemaat olsun. ĠĢte baĢarıya
eriĢenler yalnız onlardır, Âli Ġmran Sûresi, âyet 134.”
“Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû‟ ve secde edenler, iyiliği
emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah‟ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü‟minleri müjdele, Tevbe
Sûresi, âyet 112).”

1044

6. Kötülüklere Ġyiliklerle KarĢılık Vermek992
7. Ġnsanların Arasını Düzeltmek993
8. Ġbâdetlerde Kararlı Olmak994
9. Fedakârlık Göstermek995
10. Mü‟minlerin Âhireti Ġçin Duâ Etmek996
“Siz, insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz. Ġyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah‟a îman
edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan îman edenler de var. Ama pek
çoğu fâsık kimselerdir, Âli Ġmran Sûresi, âyet 110
“Mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Ġyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar.
Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah‟a ve Resûlüne îtaat ederler. ĠĢte bunlara Allah merhâmet edecektir.
ġüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir Tevbe Sûresi, âyet 71.”
992
“Ġyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir Ģekilde sav! Bir de bakarsın ki, seninle arasında
düĢmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiĢtir, Fussilet Sûresi, âyet 71.”
“Kötülüğü en iyi ile sav! Onların vasıflandırmalarını Biz daha iyi biliriz, Mü‟minûn Sûresi, âyet 96.”
“ĠĢte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah
yolunda harcamaları karĢılığında, mükâfatları kendilerine iki kez verilecektir, Kasas Sûresi, âyet 54.”
“Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.
Kıyâmet günü mutlaka gelecektir. Sen Ģimdi güzel bir Ģekilde hoĢgörü ile muamele et, Hicr Sûresi, âyet 85.”
“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıĢtır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp
Allah‟a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapıĢmıĢtır. Allah, hakkıyla iĢitendir, hakkıyla bilendir,
Bakara Sûresi, âyet 256.”
“Allah‟a ibâdet edin ve ona hiçbir Ģeyi ortak koĢmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,
yakın komĢuya, uzak komĢuya, yanınızdaki arkadaĢa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. ġüphesiz Allah,
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez, Nisâ Sûresi, âyet 36.”
“Sen ve kardeĢin mûcizelerim ile gidin ve beni anmakta gevĢeklik göstermeyin. Firavun‟a gidin. Çünkü o azmıĢtır.
Ona yumuĢak söz söyleyin. Belki öğüt alır yâhut korkar, Taha Sûresi, âyet 42.”
993
“Bir sadaka vermeyi yâhut iyilik yapmayı yâhut da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki
hâriç, onların aralarındaki gizli konuĢmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah‟ın rızâsını
kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz, Nisâ Sûresi, âyet 114.”
994
Ġbâdetlerde karalılığa bir örnek olarak içki yasağının ilân ediliĢi ve içkilerin sokaklara dökülüĢünü
söyleyebiliriz.
Ġçkiyi haram kılan âyetler nâzil olunca, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in emriyle Medine
sokaklarında:
"Haberiniz olsun ki, içki haram kılınmıĢtır!" Ģeklinde îlan yapılmıtır Bunun üzerine tulumlarından delinip
boĢaltılan ve küplerinden dökülen içkiler, Medine sokaklarında su gibi akmıĢtır.
Ġkinci bir örnek daha verilebilir:
“BaĢörtülerini yakalarının üstüne koysunlar.” âyeti gelince, harmaniyelerini yırtarak onunla örtünmüĢlerdirµ.
ġeybe kızı Sâfiye anlatıyor ve diyor ki: „Biz Hz. AiĢe'nin yanında iken bir kısım hanımlar KureyĢli
kadınların durumunu ve fazîletlerini anlatmıĢlardı. Bunun üzerine Hz. AiĢe buyurdular ki:
„Muhakkak ki, KureyĢli kadınların üstünlüğü vardır. Ama Allah'a yemin ederim ki, ben ansar'ın
kadınlarından daha çok Allah'ın Kitabını tasdik eden ve Kur'an'a inanan fazîletli kimseler görmedim. Nur
Sûresi'ndeki, “baĢörtülerini yakalarının üzerlerine koysunlar” âyet-i kerîmesi nâzil olduğunda, kocaları onların
yanlarına gittiler ve kendilerine Allah'ın (CC) bu konuda inzal buyurduğu âyeti okudular. Her bir kiĢi karısına,
kızına, bacısına ve yakınlarına bu âyeti okuyordu. Ġçlerinden hiçbir hanım baĢörtüsünü yakaları üzerine koymaz
olmadı (koymamazlık etmedi.). Allah'ın indirdiği kitabındaki hükmüne inandıklarından ve tasdik ettiklerinden
örtülerine büründüler...‟
995
“Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine‟ye) yerleĢmiĢ ve îmanı da gönüllerine yerleĢtirmiĢ
olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son
derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından
korunursa, iĢte onlar kurtuluĢa erenlerin tâ kendileridir, HaĢr Sûresi, âyet 9.”
996
“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği Ģeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına,
kötülük de kendi zararınadır. (ġöyle diyerek duâ ediniz): “Ey Rab‟bimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu
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11. Sonraki Nesillerin Mümin Olması Ġçin Duâ Etmek997
12. Mü‟minlerin Hatâları Ġçin BağıĢlanma Dilemek998
13. Kimseyle Alay Etmemek999
14. Ġnsanlara HoĢlanmayacakları Lakaplar Takmamak1000
15. Mirastan Ġhtiyaç Ġçerisindeki Kimseleri de Yararlandırmak1001

tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği Ģeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağıĢla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karĢı bize
yardım et, Bakara Sûresi, âyet 286.”
"Ey Rab‟bimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslüman olarak al." derler, A'raf Sûresi, âyet 126.”
“Onlardan, “Rab‟bimiz! Bize dünyâda da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateĢ azabından koru”
diyenler de vardır, Bakara Sûresi, âyet 201.”
“(Onlar Ģöyle yakarırlar): “Rab‟bimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize
katından bir rahmet bahĢet. ġüphesiz sen çok bahĢedensin.” Rab‟bimiz! ġüphesiz sen, hakkında Ģüphe olmayan bir
günde insanları toplayacaksın. ġüphesiz Allah va‟dinden dönmez, Âli Ġmrân Sûresi, âyet 8-9.”
997
“Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endiĢeye kapılanlar, (yetimler
hakkında da) ürperip korksunlar. Allah‟a karĢı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler, Nisâ Sûresi, âyet 9
“Hani Ġbrâhim demiĢti ki: “Rab‟bim! Bu Ģehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut,
Ġbrâhim Sûresi, âyet 35.”
„Onlar, “Ey Rab‟bimiz! EĢlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah‟a karĢı gelmekten
sakınanlara önder eyle!” diyenlerdir, Furkan Sûresi, âyet 74.‟
„Hani, Ġbrâhim, Ġsmâil ile birlikte evin (Kâbe‟nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rab‟bimiz! Bizden kabul
buyur! ġüphesiz sen hakkıyla iĢitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. Rab‟bimiz! Bizi sana teslim olmuĢ kimseler
kıl! Soyumuzdan da sana teslim olmuĢ bir ümmet kıl! Bize ibâdet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et!
Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhâmetli olansın.”, Bakara Sûresi, âyet 127.‟
998
“Bil ki Allah‟tan baĢka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmıĢ erkek ve kadınların
günahlarının bağıĢlanmasını dile! Allah, gezip dolaĢtığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir, Muhammed
Sûresi, âyet 19.”
„Rab‟bimiz! Sen kimi Cehennem ateĢine sokarsan, onu rezil etmiĢsindir. Zâlimlerin hiç yardımcıları
yoktur. Rab‟bimiz! Biz, „Rab‟binize îman edin‟ diye îmana çağıran bir dâvetçi iĢittik, hemen îman ettik. Rab‟bimiz!
Günahlarımızı bağıĢla! Kötülüklerimizi ört! Canımızı iyilerle berâber al! Rab‟bimiz! Peygamberlerin aracılığı ile
bize va‟dettiklerini ver bize. Kıyâmet günü bizi rezil etme! ġüphesiz sen, va‟dinden dönmezsin, Al-i Ġmran Suresi,
192.‟
“Rab‟bim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle! Soyumdan da böyle kimseler yarat! Rab‟bimiz!
Duâmı kabul eyle! Rab‟bimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağıĢla!‟, Ġbrâhim Sûresi,
âyet 40-42.”
„Onlardan sonra gelenler ise Ģöyle derler: “Ey Rab‟bimiz! Bizi ve bizden önce îman etmiĢ olan
kardeĢlerimizi bağıĢla! Kalplerimizde, îman edenlere karĢı hiçbir kin tutturma! Ey Rab‟bimiz! ġüphesiz sen çok
esirgeyicisin, çok merhâmetlisin.‟, HaĢr Sûresi, âyet 10.‟
999
“Ey îman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.
Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın,
birbirinizi (kötü) lâkaplarla çağırmayın. Îmandan sonra fâsıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, iĢte
onlar zâlimlerin tâ kendileridir. Hucûrat Sûresi, âyet 11.”
“Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiĢtiren, kaĢ göz iĢâretiyle alay eden her
kiĢinin vay hâline! O, malının, kendisini ebedîleĢtirdiğini sanır. Hayır! Andolsun ki o, Hutâme‟ye atılacaktır.
Hutame‟nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir. ġüphesiz uzatılmıĢ
direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateĢ onların üzerine kapatılacaktır, Hümeze Sûresi, âyet 1-9.”
1000
“Ey îman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.
Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın,
birbirinizi (kötü) lâkaplarla çağırmayın. Îmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, iĢte
onlar zâlimlerin ta kendileridir, Hucûrat Sûresi, âyet 11.”
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16. Her ġeyin En Güzelini Ġnfak Etmek1002
17. Ticârette Dürüst Davranmak1003
18. Fakir Kalma Korkusuyla Çocuklarına Zarar Vermemek1004
Mü‟minlerin KardeĢlikleri
Hangi ırktan ve hangi kavimden (milletten) olurlarsa olsunlar; bu yüce
ve eĢĢsiz özellikleri taĢıyan, bütün Müslümanlar Mü‟mindirler. Mü‟minler
Hücürât Sûresi‟nin 10. âyeti gereğincede kardeĢtirler:
“Mü‟minler ancak kardeĢtirler. Öyleyse kardeĢlerinizin arasını
düzeltin. Allah‟a karĢı gelmekten sakının ki, size merhâmet edilsin.”
Mü‟minlerin kardeĢlikleri asıl, aynı Hücürât Sûresi‟nin 13. âyetinde:
”Ey insanlar! ġüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir diĢiden yarattık ve
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabîlelere ayırdık. Allah katında en
değerli olanınız, O‟na karĢı gelmekten en çok sakınanınızdır. ġüphesiz Allah
“Miras taksiminde (kendilerine pay düĢmeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa,
onlara da maldan bir Ģeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler söyleyin, Nisâ Sûresi, âyet 8.”
“Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vâdiyi katetmezler ki (bunlar), Allah‟ın,
yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükâfatlandırması için hesaplarına yazılmıĢ olmasın, Tevbe Sûresi, âyet
121.”
1002
“Bunlar, mallarını insanlara gösteriĢ için harcayan, Allah‟a ve ahiret gününe de inanmayan
kimselerdir. ġeytan kimin arkadaĢı olursa, o ne kötü arkadaĢtır, Nisâ Sûresi, âyet 38.”
“Ey îman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda
harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı Ģeyleri vermeye kalkıĢmayın ve bilin ki Allah, her
bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır, Bakara Sûresi, âyet 267.
“Sevdiğiniz Ģeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe aslâ eriĢemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah
onu bilir, Âl-i Ġmran Sûresi, âyet 92.”
1003
“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terâzi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha
güzeldir, Ġsrâ Sûresi, âyet 35.”
“Eksik ölçüp tartanların vay hâline! Onlar insanlardan kendilerine bir Ģey aldıkları zaman tam ölçerler.
Kendileri baĢkalarına bir Ģey ölçtükleri veyâ tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini
zannetmiyorlar mı? Büyük bir gün için… Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rab‟blerinin huzûrunda divan duracaklar,
Mutaffifin Sûresi, âyet 1-6.”
„KardeĢleri ġuayb; Medyen (kavmine)'e Ģöyle dedi: “Ey kavmim Allah'a kul olun! O'ndan baĢka sizin
ilâhınız yoktur. Rab‟binizden size beyyine (bir mûcize, ispat edici bir açıklama) gelmiĢtir. Artık ölçü ve tartıya vefâ
edin (tam ve doğru ödeyin). Ġnsanların eĢyâlarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde, O'nun ıslâhından sonra fesat
(bozgunculuk) çıkarmayın. ġâyet mü'minler iseniz, iĢte bu sizin için hayırlıdır.”, Araf Sûresi, âyet 85.‟
1004
„(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rab‟binizin size haram kıldığı Ģeyleri okuyayım: O‟na hiçbir Ģeyi
ortak koĢmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endiĢesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz
rızıklandırırız. (Zinâ ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaĢmayın. MeĢrû bir hak karĢılığı
olmadıkça, Allah‟ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. ĠĢte size Allah bunu emretti ki, aklınızı
kullanasınız.”, Enam Sûresi, âyet 151.‟
1001

1047

hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” biçiminde verilen bilgiye göre
Mü'min olmaları nedeniyledir. Allah (CC) indinde makbul olan kardeĢlik,
Mü'min KardeĢliği‟dir.
Târihî Nuh Tûfânı koptuğunda, Peygamber Nuh (AS), kendi dinine
inanmamıĢ olan, oğlunu Tûfan‟da boğulmaktan kurtarmak için gemisine
dâvet ettiği zaman oğlu, “Ben dağlara çıkar, kurtulurum.” diyerek bu dâveti
kabul etmemiĢti.
Oğlunun baĢına gelecek olan felâketi hisseden Peygamber Nuh (AS),
hemen Allah‟a (CC) yalvararak oğlunu kurtarmasını istemiĢti1005.”
Allah (CC), Hud Sûresi‟nin, 45-47. âyetlerinde Peygamber Nuh
(AS)‟a:
"Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)'den değildir. Çünkü o sâlih
olmayan bir amelin sâhibidir. Hakkında bilgin olmayan bir Ģeyi benden
isteme! Ben, seni câhillerden olmaktan sakındırırım".
sözleri ile verdiği cevapta Nuh (AS)‟ı, bilmediği konularda kendisinden
istekte bulunmaması husûsunda uyararak îkaz etmiĢ, oğlunun sâlih olmayan
bir amelin peĢinde koĢması nedeniyle, Nuh (AS)‟ın ehlinden (âilesinden)
olmadığına vurgu yapmıĢtı. Bu îkaz üzerine Nuh Peygamber, hatâ içinde
olduğunu anlayarak, Rab‟binden af dilemiĢti.
Allah‟ın (CC) bu îkazından anlıyoruz ki, esas olan kardeĢlik ve
âidiyet, din kardeĢliği yâni Mü‟minlerin kardeĢliğidir.
Mü'min KardeĢliği, mezhep, meĢrep, tarikat, parti, siyâsî düĢünce,
memleket, dil, renk, ırk, kavim, kabîle, aĢîret ve âile farkı gözetmeksizin,
bütün Mü'minlerin kardeĢ olması ve kardeĢliğidır.
Bu yüce ve eĢĢsiz özellikleri ile Mü‟minler, meleklerden de daha
üstün durumua geçerler. Ömer Nesefî Hazretleri “Akâid” risâlesinde
buyurmuĢlardır ki:



AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
1005
Temiz, M., Kültür KardeĢliği ve / veyâ Zenginlik, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRLÜ%20VE-VEYÂ%20ZENGĠNĠK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KÜLTÜRLÜ%20VE-VEYÂ%20ZENGĠNĠK.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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“Ve beĢerin resulleri meleklerin resullerinden daha fazîletlidirler.
Meleklerin resulleri, beĢerin avamından daha üstündür. BeĢerin umûmu,
umum meleklerden fazîletlidirler”.
Yukarıdaki âyette Mü‟minler arasındaki derece farkına iĢâret eden,
“Allah katında en değerli olanınız, O‟na karĢı gelmekten en çok
sakınanınızdır.” sözüne ve daha baĢka âyetlere göre, takvâda1006 ileri olan
Mü‟min, Allah‟a daha fazla yakın olandır.
Müttakîlere vaad olunan Cennet‟in misâli Ģöyledir: Altından
ırmaklar akar durur, yemiĢleri süreklidir, gölgeleri de… ĠĢte bu, takvâ
yolunu tutanların âkıbetidir. Kâfirlerin âkıbeti de ateĢtir-Rad Sûresi, âyet
35”.
ĠĢte Âhiret yurdu! Biz onu Yeryüzü‟nde böbürlenmeyi ve
bozgunculuğu arzûlamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ
sâhiplerinindir-Kasas Sûresi, âyet 83”.
“Ey insanlar! Dikkat edin! Rab‟biniz bir (olan Allâh)‟tır. Babanızda
birdir. Gözünüzü açın! Arap ırkına mensup olanın diğer ırklara, Acem ırkına
mensup olanın, Arap ırkına; beyaz renkli insanın siyah ırka, siyah insanların
beyazlara üstünlüğü yoktur. Fazîlet ancak takvâ iledir.”
Haddini Bilmeyen Zihniyet
Dinsiz bir nesil yetiĢtirmek için 1930‟lu-1940‟lı yıllarda:
"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
nihâyetlendirilmesi…". fermânı ile kolları sıvayan Ġnönü Zihniyeti vardı.


. Ömer Nesefî Akâidi sayfa 13.
Temiz, M., Ġnsan (Kul) Hakkının Önemi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠNSAN%20(KUL)%20HAKKININ%20ÖNEMĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/ĠNSAN%20(KUL)%20HAKKININ%20ÖNEMĠ.doc, En Son EriĢim Târihi:
24.04.2014.

.Müttaki: Ehl-i takvâ. Ġttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (CC) sevmediği
fenâ Ģeylerdan koruyan.

Müsned-i Ahmed c. 5, s. 106.

.T.C. BaĢvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, Ġç Matbuat Dairesi, 1945.
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Bu zihniyet, "Biz her ne Ģekil ve sûrette olursa olsun, memleket
dâhilinde dinî neĢriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik
için dini bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz µ." fermânı
ile de izlenecek hedefi belirlemiĢlerdi.
Bu mâhut zihniyet ve bugünkü uzantıları, Cumhûriyet‟i biz kurduk
terâneleriyle kendilerini hâlâ, Cumhûriyetin asıl kahramanları olan
Müslüman Halkımız‟ın üzerinde üstün ve seçkin bir sınıf olarak görüyor ve
bu kuruntularından da hâlâ bir türlü vaz geçemiyor; üstelik:
- Allah‟ın, (CC) „Üstünlük takvâdadır‟ diye ferman buyurmasına
karĢılık, yıllarca sürdürülen bu mâneviyat karĢıtlığı, Din ve Kürt
DüĢmanlığı1007,1008 gibi politikalar nedeniyle bugün karĢı karĢıya kaldığımız,
acı birçok toplumsal ve sosyal olaylara rağmen,
- Bunların günahları olarak, örneğin en acı sonuçlar olarak
gördüğümüz, 2014 târihi îtibârıyla, son 7 yılda kadın cinâyetleri sayısının
%1400 artmıĢ olmasına rağmen,
- Özellikle PKK‟sından tutun da, günümüzde geçmiĢe göre daha fazla
bir oranda, insanlarımız arasında her düzeyde yaĢanılan çeĢitli Ģiddet
olaylarının, kadınlarımızın çektiği Ģiddet ve ıstırapların, insanlarımız
arasında birbirlerini öldürme olaylarının, kânunsuzlukların ve polisiye
olaylarının gittikçe artma eğilimi göstermesine rağmen…

µ
. T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı: 658, 17.Mayıs.l942 (KAYNAK. EĢref EDĠPKARA KĠTAP). Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyatfakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi: 01.03.2014.

"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-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
23.04.2014.
1007
Temiz, M., Zulüm!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/ZUL%C3%9CM.pdf, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
1008
Temiz, M., Cumûriyet Dönemi‟nde Nerden Nereye-Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile YaĢamıĢtır, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc
YA DA http://mtemiz.com/bilim/CUMÛRĠYET%20DÖNEMĠNDE%20%20NERDEN%20NEREYE...pdf, YA DA
En Son EriĢim Târihi: 30.05.2012.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Cinayetleri Sayısı Son 7 Yılda %1400 ArtmıĢtır, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.tukd.org.tr/basinhaber07.asp, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014.
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Câhilliklerinde hâlâ ısrar etmelerine, gözlerini bürümüĢ olan
bencilliklerinden 21. Yüzyılı okuyamamalarına ne diyelim, bilemiyorum,
artık?
Kâfirlerin Velînîmeti
Mü‟min‟ler, (Evren‟in) insanların ve özellikle belirtmek gerekirse,
kâfirlerin de velinimetleridir.
Çünkü Mü‟minler yüce („süper‟) değerdedirler. Dünyâ‟daki bütün
kâfirler, ateistler ve müĢrikler, kısaca inançsız, merhâmetsiz, gaddar ve
zâlimler, Allah‟ı (CC) tanımayan daha nice kimseler varsa bunların hepsinin
velînîmeti, yalnızca Mü‟min ve Müslümanlardır1009.
Ama bunlar, Mü‟min ve Müslümanlar sâyesinde, nîmetlendiklerini
nereden bilecekler? Bildiklerinde ise, iĢ iĢten çoktan geçmiĢ olacaktır!
Birçokları, zaman zaman „Ġnsanlık bitmiĢ…‟ diyorlar... Bu yanlıĢ bir
görüĢtür.
„Ġnsanlık‟ kelimesinden esas anlaĢılan, gerçekleri (Ġslâm‟ı)
yaĢamaktır. Ya da yanlıĢ anlaĢılmıyorsa „Ġnsanlık‟ sözü, merhâmetin ve
insanlık hasretinin (Ġslâm‟ın) bir ifâdesidir. Yoksa insanlık tamâmen bitmiĢ
olsa, o anda Kıyâmet‟in kopması gerekir.
Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Kıyâmet Allah, Allah
diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.” demiĢtir.
Demek ki Kıyâmet, Yeryüzü‟nde hiçbir îmanlı Müslüman
kalmadığında kopacaktır.
Görüyor musunuz, Müslüman‟ın ve onun îmanının Allah (CC)
nazârındaki değerini?
ġimdi Dünyâ‟da ne kadar kâfir, ateist ve müĢrik, kısaca inançsız,
merhâmetsiz, gaddar ve zâlim varsa bunların hepsi, Dünyâ‟daki yaĢamlarını,
zevk ü safâlarını, Dünyâ‟dan kâm almalarını, gerçekte îmanlı mü‟min ve
Müslümanlara borçludurlar.

1009
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.

Müslim, Ġman 234, (148); Tirmizî, Fiten 35, (2208).
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Kıyâmet‟e kadar insanlık bitmeyecek ama imtihan, denenme ve sınav
iĢlemlerinin sürmesi için, azalıp çoğalabilir.
Sonuç
Aydınlığın zıddı karanlıktır. „Her Ģey, zıddı ile kâimdir demiyorlar
mı?‟
Kötüler olmasa, iyinin değeri olur mu hiç?
Olmaz! ĠĢte bunun gibi, ateist, dinsiz ve kötü zihniyetler olmasa iyinin
de 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…
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, ap açık ortadaymıĢ… Yoksa ĢaĢıracakmıĢ1010…
Evet, bir Ģeyler yapması gerekli… Koca o anda kararını vermiĢ:
Hemen, yatakta uyuyan eĢini bir eliyle sarsarken, bir yandan da ciddî
ciddî diyormuĢ ki:
“Hanım! Hanım! Hele! Hele kalk! Çabuk bir Ģarkı söyle!”
Evet! Hayat her an güzelliklerin, zıddı olan çirkinlikler ile güçlenip
güncellenmesiyle devam etmektedir.
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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Mü‟min‟in kıymeti de, kötüleri ve îmansızları görüp algılayınca
anlaĢılıyor. Cennet de Cehenem ile böyle kıymetlenmektedir.
Öyleyse, herĢeyin bir yeri ve hikmeti vardır; Ģikâyet edeceğine, en
güzeli, Ġslâm‟da Mü‟min olup teslîmiyet göstermektir.

Ġçteki Hâinlerimizi DıĢtan Ġyi YetiĢtirmiĢler!

Sonuç îtibâriyle, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” vecizesine varıyoruz.
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Batılılar, bu bilgisizlik zayıflığımızı, tezden keĢfederek, bizi can
damarımızdan vurmuĢlardır.
Lozan AnlaĢması‟ndan sonra Avam Kamarası‟nda, “Türklerin istiklâlini
niçin tanıdınız?” diye yükselen îtirazlara karĢı, Ġngiliz Murahhas Heyeti
Reisi Lord Gürzon‟un verdiği cevap çok anlamlıdır, değil mi?
Gürzon îtirazlara Ģöyle cevap veriyor:
“ĠĢte asıl bundan sonradır ki, Türkler bir daha eski savlet ve Ģevketlerine
kavuĢamayacaklardır. Zirâ biz onları mânevîyat ve ruh cephelerinden
öldürmüĢ bulunuyoruz.”

Ġnönü‟yü iyi yetiĢtirmiĢler, öyle değil mi?
1054

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

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

Kendi akıllarınca dıĢarıdan bozucu (damızlık) takviyesi de yapmıĢlar,
görüyorsunuz ya!
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REĠS Bulundu, SĠHĠR Bozuldu.

Ne yazık ki lafla peynir gemisini yürütemediler, sonunda oldular, gerici ve
yobaz:
Patrik Grigoryas diyor ki:
“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
REĠSLERE 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 tespiti, yüzde yüz, doğrudur:
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Türkler‟in Ġslâm‟dan önceki karakter ve ruh yapıları, 9. yüz yılda
Müslümanlığı kabul ederek, Ġslâm dininin öğrettiği insanlık fıtratı ile
birleĢince kuvvetlenmiĢtir. Bu nedenle, onlar, 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.
Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir gelenekle
birlikte, „Allah‟tan (CC) korkandan her Ģey korkar‟ hadîsinin sır ve tecelîsine
mahzar olacaklar ve olmuĢturlar da…
Bütün bu meziyetleri toplarsanız, Türkler‟in ilâhî ahlâkı yakaladıkları
söylenebilir. Demek ki Türkler, yaratılıĢ gâyelerine en çok yaklaĢan
milletlerdendir.
Türkler‟i Edepten (Ahlâktan) UzaklaĢtırmaya Muvaffak Oldular mı?
ĠĢte düĢmanlar, atalarımızın bu güç kaynağını keĢfetmiĢler, Türkler‟i
güçsüz hâle getir-menin 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 kafakola almalarını bilmiĢlerdir.
Maalesef biz, bu oyuna gelmiĢ bulunuyoruz!
Bunun için Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları da, Ģöyle
sıralamaktadır:
“Türkler‟de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını
kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”
ĠĢte, Türk‟ün sırtını yere getirmek için, Batılılar tarafından bulunan, en
son metot bu! Ne ustaca, ne kurnazca, ne sinsice bir metot! Bakalım bunu
nasıl baĢaracaklar? Yine Patrik Grigoryas‟ı dinleyelim:
“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.”

©

“Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
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“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahrîbâtı
tamamlamaktır.”
Eski Türkiye‟de, kezâ Yeni Türkiye‟de de, 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 dönmedi mi?
Ya da, Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye‟de
idârecilerimiz, Dünyâ Bankası‟nın eĢiği yıllarca ni yıllarca aĢındırmadılar
mı?
ĠĢin daha korkunç olan tarafı, Eski Türkiye‟de, bütün bunları artık
kanıksamıĢ, benimsemiĢ, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karĢılama
durumuna girmiĢtik. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun dediği gibi, böylece
kafalarımızı sömürgeleĢtirmiĢtiler.
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.
Ne gariptir ki ve de ne yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki
mücâdelenin önemli bir kısmı da Ģimdi, Türkiye‟yi tekrar borç alacak
duruma sürüklemek isteyen, o eski sömürgeleĢmiĢ kafalara karĢı
yapılmaktadır.
Hâricî fikirler ve dıĢ yardım gerçekleĢtiğinde, bu bizden ne alacak, ne
götürecek? 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.”
Patrik Grigoryas‟ın ileri sürdüğü, Türkler‟i 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
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yönlendirmektir. BaĢka bir ifâdeyle, Batılılar‟dan istemeyi, çalıĢarak
Allah‟tan (CC) istemeye tercih eder duruma getirmektir.
Patrik Grigoryas ne diyordu?
“Türkler zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek
reislere sâhip oldukları müddetçe de çalıĢkandırlar.”
demiyor muydu?
Grigoryas‟ın dediğine göre Ģimdi Türkler için gerçekten:
REĠS bulundu, SĠHĠR bozuldu.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Yeni Türkiye‟nin Gerici Ve Yobazları
Eğitimsiz tahsil,
arsız kanser hücrelerine sempati
duyan, hormonlu yiyecekler gibi, insanın geliĢim
özelliklerini öyle bir anormalleĢtirmiĢ bulunuyor ki...
Onlara
acımamın nedeni iĢte, asıl bu yüzden...

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu sıralarda bâzı zavallılara, pek de, acımaya baĢlamıĢ bulunuyorum!
Her Ģey öyle ters yüz oldu ki! Eski Türkiye havasına göre, bugün
hayat, o kadar değiĢmiĢtir ki; tabiatıyla, netleĢmeler de giderek arttıkça…
GeçmiĢte hep birbirlerine yatırım yaparak, Türkiye‟nin zengin yöre
ve köĢelerini elde edip, oralara yerleĢmiĢ olduklarından dolayı, maddî
durumları da oldukça iyi olan, Ġnönü Zihniyeti‟nin etkinliği nedeniyle, Eski
Türkiye‟de mü‟minler, hem eziliyorlar, hem de öyle aĢağılanıyorlardı ki...
Fakirlik, geçim derdi, medya baskısı, çeĢitli hakâretler ve iftirâlar yü
zünden mü‟minler, kendilerini müdâfâ edecek güç ve imkânı
bulamıyorlardı1011. Ġmam-hatiplik1012 ya da baĢörtüsü zulmü1013
Ω

. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1011
Ey V a a h (!).. Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti‟nin BaĢbakanı, Ardından Bir BaĢörtülü
Mazlum Türkiye Cumhûriyeti‟nin First Lady‟si Olm u u Ģ!.., Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc, En Son EriĢim Târihi: 25.11.2014.
1012
Temiz, M., Ġlim, Ġnsan, Ġmam Hatipli Kafası, Kültür Fukâralığı ve Ümit, Alındığı Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20Ü
mit.doc, En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
1013
Temiz, M., Süper Devlet Olmanın Doğum Sancıları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.pdf YA DA
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nedeniyle1014, sunî bir suçluluk psikolojini kabullendirilmeleri için,
mü‟minlere uygulanan, bu muazam bas-kı ve dayatmalar, sürüp gidiyordu.
Diğer taraftan, Eski Türkiye‟nin bu azgın zihniyeti, ilericiliği
kendilerine; gericilik ve yobazlık sıfatlarını da, mü‟min Müslümanlara, sanki
tapulamıĢ gibiydiler…
Ama yıllar geçti. Bugün 21. Yüzyıl‟ın ilk çeyreğinde bulunuyoruz.
Bugünkü Yeni Türkiye havasında, o eski değerlendirmelerin, tamı tamına,
ters yüz edildiği, o kadar açık ve net olarak görülebiliyor ki, artık…
O eski, sunî olarak, ĢiĢirilmiĢ balonlaĢtırılmıĢ adamların, Ģu sıralardaki, sönük, yırtık periĢan hâlleri, birer mezbelelik hâlin gelmiĢ fikrî yapıları, her an her adımda, ortalığa dökülüyor.
Diğer taraftan o Eski Türkiye‟de, her alanda aĢağılanan mü‟minler,
o eskinin mazlum baĢörtülü ve onurlu genç kızları, binbir güçlüklerle Ģurada
burada, kendilerini, çağa ve Kültürlerine uygun olarak, yetiĢtirip, 21.
Yüzyıl‟ın gerçek aydınları olarak, atıldıkları iĢlerinde gösterdikleri,
çalıĢkanlıkları ve iĢlerindeki baĢarılarıyla, her tarafı aydınlatan ve herkese
güven veren becerileri ve ölçülü davranıĢlarıyla, göz dolduruyorlar ve
geleceğimize kat kat güven veriyorlar.
21. Yüzyılın Asıl Gerici Ve Yobazları
Farâbi‟nin bir sözü var.
“Doğru tektir, yanlıĢ ise sayısız… Çocuklarınıza önce doğruyu
öğretin ki, sonra yanlıĢın her çeĢidinden kendini kolayca koruyabilsin…”
diyor Farâbi…
Her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin olarak, yalnız bir doğru vardır.
Ama bunun, bir doğruya karĢı aynı konuda, sonsuza yakın olacak Ģekilde,

http://mtemiz.com/bilim/SÜPER%20DEVLET%20OLMANIN%20DOĞUM%20SANCILARI.docx, En Son
EriĢim Târihi: 25.08.2015.
1014
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%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġÖRTÜSÜ%20KARġITLIĞI%20ZÂTEN%20DĠÇ%20GÜÇLERĠN%20DAYATMAS
IYDI.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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birden fazla yanlıĢı bulunur. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, her bir fikir, Ģey ya da
olaya iliĢkin olarak yalnızca doğrular bildirilmiĢtir. Buna karĢılık bugün,
Yeryüzü‟ndeki diğer bütün kültürlerin her biri, yüzde yüz doğru olmayan,
fikir, Ģey ya da olaya dayalı, yanlıĢlar üzerine kuruludur. Dünyâdaki bu
yanlıĢlık, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Ġslâm‟ı yasaklamalarıyla, bizim
Milletimize de, ister istemez, bulaĢtırılmıĢtır. YanlıĢa dayalı, Batı
kültürlerinin yaygınlaĢtırılması için, Ġnönü Ve Hempaları‟nın dipçikli zulmü
ile de, bu câhillik, aynı zamanda son derece, artırılmıĢ bulunmaktadır.
Bu nedenle, Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı
özlemi içinde yoğrulup yananlar, önce yüzde yüz doğru olan, Ġslâm Ve
Kültürümüz‟ü öğrenecekleri yerde, güzelim beyinlerini, geçersiz Batı
safsatalarıyla doldurmuĢlar, yanlıĢ yollara sapmıĢ bulunmaktadırlar… Bu
Zihniyet tarafından, „Buz üzerine temel kazıp yapılan binâlar‟, ne kadar
ayakta kalabilir?
Ġnönü‟nün Dipçikli Zihniyeti‟nin günümüzdeki temsilcileri ve Batı
özlemcileri, Eski Türkiye‟de Atatürkçülüğü dahî, aklî düĢünceden tecrit
ederek, o hâle getirmiĢlerdir ki, bütün müĢküllerin çözümünü, çalıĢmadan,
sloganlaĢtırıp haykırmakla, „Alâaddin'in lâmbasına‟ bağlanır bir vaziyete
indirgemiĢlerdir. Onların bu ölçüleri, ağabey ve büyüklerinden küçüklere de,
sanki bir miras gibi, aktarılmaktadır / aktarılıyor. Öyle ki, her sıkıĢtıklarında,
bu sloganı kullanmaya baĢlıyorlar, bundan bir medet bekliyorlar… Bu
medetten, istismar gücünün dıĢında, hiçbir somut sonuç da, tabiatıyla,
alınmıĢ değildir.
Onlar Ģimdiye kadar Atatürkçülüğü, yalnızca bir istismar kaynağı
olarak, karĢılarındaki Mü‟min Müslümanları alt etmek için, „bir güç ya da
bir kalkan‟ Ģeklinde kullanmak‟ olarak biliyorlar… Bu tılsımın çalıĢmadan
iĢe yaramadığı, Yeni Türkiye‟de Millet ve Memleket için çalıĢan, Mü‟min ve
Müslümanlarla ortaya çıktıkça ve de gün geçtikçe, bunların sayıları arttıkça,
artık daha da kolay, anlaĢılmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır…
ĠĢte Ģimdi bir düĢünsenize! ġu içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da,
gericilik ve yobazlık asıl kime yakıĢıyor?
ġimdiki Müslümanların önemli bir kısmı ise Atatürkçülüğü, yalnızca
Millet ve Memleket için çok çalıĢmak, „Türkiye‟yi muasır medeniyet
seviyesine çıkarıp geçmek‟ olarak yorumlamıĢ bulunuyorlar.
Halkımız bugün artık asıl gericilerin, çalıĢmadan sloganlarla
kafalarını ya da beyinlerini Ģartlandırıp, yine sloganlarla otomatikleĢtiren,
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düĢünme ve çözüm kaabiliyetlerini tembellikle ortadan kaldıran, Eski
Türkiye‟deki „sapık ve kokuĢmuĢlar‟ın bu günkü uzantıları olduğunu; diğer
taraftan asıl ilericilerin ise, “ÇalıĢan demir ıĢıldar” sözü gereğince, dürüstçe
çalıĢmayı rehber edinmiĢ, Mü‟min ve Müslümanlar olduğunu gün biliyor…
Sonuç olarak, bugünkü Ģu ortamda, 21. Yüzyıl‟ın asıl gerici ve
yobazları, yalnızca sloganı ve yalanbazlı algıları rehber edinen, bu tür bir
tembellikle, Amigala ve / veya R-Kopleks hastalıklarının kümelenmiĢ olduğu,
beyinlerini, düĢünmekten men eden çığırtkanlardır.
Modern Gerici Ve Yobazlarımızın Özellikleri
Evren ve canlıların velinîmeti1015 olan, Müslüman Mü‟minler, çok
merhâmetli oldukları için, bendeniz de bu gerici zihniyet sâhiplerine,
gerçekten çok acıyorum! Müslüman Mü‟minler, kin ve garaz peĢinde
olmadıkları ve insanlığı birinci plânda algıladıkları için, geçmiĢten ders
çıkarmıĢ olmalarına rağmen, gördükleri zulümleri affetme büyüklüğünü
gösterecek bir ahlâkî olgunlukta bulunuyorlar…
Bu zavallı, modern, gerici ve yobazların anlayamadıkları ya da ayırt
edemedikleri veyâ tezatta kaldıkları husus, aslında çok basittir:
Çünkü bunlar, hem görünürde Cumhûriyeti savunuyorlar, hem de
Cumhûriyet‟in asıl sâhipleri olan, asîl insanlarımıza karĢı, Memleket ve
Cumhûriyet düĢmanları ile iĢbirliği içinde bulunuyor, Milletin paralarını
örgütlerle carcur etmekten çekinmiyorlar1016… Ġçlerinde, geçmiĢte, çok
sevdiğim kimselerin de olması nedeniyle, bu davranıĢın peĢin olarak adını
söylemeye dilim varmadığından, ancak onlar için, „zavallılar‟ demekle
yetinmek, terbiye ve insanlığıma daha uygun geliyor; umulur ki belki islâh
olurlar ümidimle birlikte... Ama bunlara, en hafifinden, gerici ve yobazlığı
yakıĢtırmak çok mümkündür, etme-bulma kânunu nedeniyle…

1015
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.
1016
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son EriĢim Târihi:
18.02.2015.
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Modern gerici ve yobazlarımıza, aslında, çok yüklenmek de doğru
olmasa diye, düĢünüyorum. Çünkü geçmiĢte ben de, onların gittikleri, bu
yanlıĢ yoldan, teğet durumundayken, nasıl kurtulduğumu unutmuĢ
değilim1017:
Çünkü yukarıda zavallı dediğim, modern, gerici ve yobaz zihniyete,
hattâ bizlere de geçmiĢte eğitimle, doğru olan, Öz Kültürümüz öğretilmedi
ki… Gerçeği söylemek gerekirse denebilir ki, o zavallı genç ve insanlarımızın
her biri, Kültürümüz'den mahrum bırakılıĢlarının kurbanıdırlar.

Resimde, insanlardaki mânanın, “Temizlik îmandandır” hadîsinin bir mûcizesi gibi,
maddeye yansımıĢ bir hâlini görüyorsunuz.
Hiç abdestli çalıĢkan bir Mü‟min ile abdestsiz gezen bir tembel bir olur mu?
Veyâhut ölçülü veyâ değer yargılarını uygulayan bir insanla ölçüsüz bir insan, daha
doğrusu, Ġlâhî Kelâmla söylemek gerekirse, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?”
1017
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

Zumer Sûresi, âyet 9.
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Öz Ġslâm Ve Kültürümüz'ün Eğitimin‟den soyutlanarak kurulan,
öğretim sistemimiz onların düĢünce ve fikirlerinin kimyâlarını, dönüĢüm ve
geliĢim özellikleri dirilemeyecek derecede, değiĢtirip sabitleĢtirerek
ideolojileĢtirmiĢtir. Onlar artık sâbit fikirlerinin etrâfında, birer fırıldak gibi
döner durur hâle gelmiĢler, çevrelerine bakarak bir çıkıĢ yapıp, yeni özgür
fikirler üretemedikleri gibi, baĢkaları tarafından üretilmiĢ olan yeni fikirleri
de absorbe edemeden, teğet geçer duruma dönüĢtürülmüĢlerdir.
Bu eğitimsiz tahsil, arsız kanser hücrelerine sempati duyan, hormonlu
yiyecekler gibi, insanın geliĢim özelliklerini, öyle bir anormalleĢtirmiĢ
bulunuyor ki...
Onlara acımamın nedeni iĢte, asıl budur.

ĠĢte Biz O Türkleriz! Ġyice Tanıyınız!

https://www.dirilispostasi.com/gundem/ulan-okuz-anadolulu-sen-ne-bilirsin-devletyonetmeyi-5a78538d18e540432e74f075
https://www.youtube.com/watch?v=ICb-iFYp8Hg
http://video.haber7.com/video-galeri/109818-chpli-vekilden-skandal-ifadeler-benim-birsuru-itim-var
https://bagimsizweb.com/chpli-vekil-khk-sorusturmasi-benim-bir-suru-itim-var-salarimsokaga/
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Dün de Halka tepeden bakıp, hakâret edip aĢağılıyorlardı… Bu nedenle ben
de bugün, bâzı âyetlerin anlamlarını ve kesinliklerini Ģimdi daha iyi
algılıyorum…
Hani, bâzı âyetler de diyordu ya, “Biz onların kalplerini mühürledik” diye…
Bu zihniyetin hiç değiĢmediğini görünce, Allah‟a (CC) ve âyetlerin
kesinliğine inancım o kadar daha arttı ki!
“ĠĢte onlar Allah‟ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği
kimselerdir. Ve onlar gâfillerin kendileridir-Nahl Sûresi, âyet 108”
Bu kesinliğin artıĢı ayrıca, taklidî îmandan tahkikî îmana geçiĢi de
hatırlatmıyor mu?
Demek oluyor ki, Bâtıl‟ın tek faydası, Hak‟kı algılayıp kuvvetlendirip ayakta
tutmak oluyor… Bu kânunun adı bilimsel olarak, “Her Ģey zıddı ile kâimdir”
kânunudur. Bu kânunu e güzel anlayan da Türk Milletidir. Kimdir bu Türk
Milleti
ĠĢte Biz O Türkleriz! Ġyice Tanıyınız!
Türkler‟in târihini anlamlandıran, binlerce kahramanlık, insanlık ve Ģefkat
örneklerinden yaĢanmıĢ bir hikâye:
“1957 yılında Ġstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun olup ihtisas yapmak üzere
ABD`ye gitmiĢtim. Görev yaptığım hastânede baĢımdan geçen ilginç bir
hâdiseyi Ģöyledir:”
“Amerika‟ya gittiğim ilk yıllar... New York`da Medical Center Hospital‟da
görev almıĢtım. Fakat vazîfem kan almak, kan vermek, serum takmak,
elektrokardiyografi çekmek gibi iĢler...”
“Yeni gelmiĢ doktorlar, hemen doğrudan, hasta muâyenesine, tedâvisine
verilmiyor. Diğer zamanlarda da laboratuvarda çalıĢıyorum. Bir hastaya
gittim. YaĢlıca bir adam, tahmînen yetmiĢ beĢ yaĢlarında… „kan vereceğim
kolunuzu açar mısınız?‟ dedim.”
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“Adamcağız kanserdi ve aynı zamanda kansızdı. Kolunu açtım, baktım
pazusunda Türk bayrağı dövmesi var. Çok ilgimi çekti, kendisine sormadan
edemedim: „Siz Türk müsünüz‟?”
“KaĢlarını yukarıya kaldırarak „hayır‟ mânasına bir iĢâret yaptı. Ama ben
hâlâ merak ediyorum. „Peki, bu kolunuzdaki Türk bayrağı nedir?‟
„Aldırma öylesine bir Ģey iĢte‟ dedi. Ben yine ısrarla: “Fakat benim için bu
çok önemli, çünkü bu benim Milletimin bayrağı, benim bayrağım...”
“Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin derin yüzüme baktı ve mırıltı hâlinde
sordu: „Siz Türk müsünüz?‟ Evet, Türk‟üm. Ġhtiyar gözlerime tanıdık bir göz
arıyor gibi baktı. Anlatmaya baĢladı:
„Yıl 1915. Çanakkale diye bir yer var, Türkiye‟de… Orada savaĢmak üzere
bütün Hıristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben, Avustralya
Anzak‟larındandım. Ġngilizler bizi toplayıp dediler ki:
„Barbar Türkler, Hristiyan dünyâsını yakıp yıkacaklar. Bütün dünyâ o
barbarlara karĢı cephe açmıĢ durumda. Birlik olup üzerlerine gideceğiz. Bu
savaĢ çok önemlidir.‟
“Biz de inandık sözlerine ve savaĢmak isteyenler arasına katıldık. Beynimizi
yıkayan Ġngiliz‟ler Türkler‟e karĢı topladığı askerlerin tamâmını
Çanakkale`ye sevk ediyormuĢ... Bizi gemilere doldurup Mısır`a getirdiler,
orada birkaç ay tâlim gördük, sonra da bizi alıp Çanakkale`ye getirdiler.”
“SavaĢın Ģiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki, deni-ze düĢen gülleler
suları metrelerce yukarı fıĢkırtıyor, gökyüzünde havâî fiĢekler geceyi gündüze
çeviriyordu. Her taarruzda bizden de Türkler‟den de yüzlerce insan hayâtının
baharlarında can veriyorlardı.”
“Fakat biz hepimiz Türkler‟deki gayret ve cesâreti gördükçe ĢaĢırıyorduk.
Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da
fazlaydık. Peki, onlara bu cesâret ve kuvveti veren Ģey neydi?”
“Ġlk baĢlarda zannediyordum ki, Ġngilizler‟in bize anlattığı gibi Türkler
barbarlıktan böyle saldırıyorlar: Meğer bu barbarlıktan değil, yüreklerindeki
vatan sevgisinden kaynaklanıyormuĢ…”
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“Biz karaya çıktık. Taarruz edeceğiz, bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz
ediyoruz, bizi yine püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz... Derken böyle
bir taarruzda baĢımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden
geçmiĢim...”
“Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında buldum. Nasıl
korktuğumu anlatamam! Ġngilizler bize Türkler‟i barbar, vahĢî kimseler
olarak tanıttı ya... Ama dikkat ettim, bana hiç de öfkeli bakmıyorlar,
yaralarımı sarmıĢlar. Ġyice kendime gelince bu defâ çantalarında bulunan
yiyeceklerinden ikram ettiler bana… Ġyi biliyorum ki, onların yiyecekleri çok
çok azdı. Bu hâldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. ġok
oldum doğrusu!”
“Dedim ki kendi kendime: „Bu adamlar isteseler beni Ģu anda öldürürler
ama öldürmüyorlar, beni doyuruyorlar. Veyâhut isteseler önceden
öldürebilirlerdi. Hâlbuki beni cephenin gerisine götürdüler‟.”
“ Biz esirlere misâfir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla „Yazıklar olsun
bana!‟ dedim. „Böyle asîl insanlarla ben niye savaĢıyorum, niye savaĢmaya
gelmiĢim? Bu Ġngiliz milleti ne yalancıymıĢ, ne kadar Türk düĢmanıymıĢ!‟
diyerek piĢman oldum. Ama bu piĢmanlığım fayda etmiyor ki...”
“Bu iyiliğe karĢı ne yapsam diye düĢündüm, durdum günlerce… Nihâyet bizi
serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. ĠĢte memlekette Türk Milletini ömür
boyu unutmamak için koluma bu Türk bayrağı dövmesini yaptırdım. Bu
bayrağın esrârı bu iĢte...”
“Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken, o devam etti: „Tâlihin
cilvesine bakın ki, o zaman ölmek üzereyken yaralarımı iyileĢtirerek sihhate
kavuĢmama çaba sarfeden Türklerdi. ġimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar
sonra yine iyileĢtirmeye çaba sarf eden bir Türk... Ne garip değil mi?”
“Avustralya‟dan Amerika‟ya gelirken bir Türk‟le böyle karĢılaĢacağımı hiç
tahmin etmezdim. Siz Türkler gerçekten çok merhâmetli insanlarsınız! Bizi
hep kandırmıĢlar, buna bütün kalbimle inanıyorum‟.”
Bu sözlerin ardından nemli gözlerle „Bana adınızı söyler misiniz?‟ dedi.
„Ömer‟ cevâbını verdim. Merakla tekrar sordu:
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„Peki, niçin Ömer ismini vermiĢler sana?‟
„-Babam Müslümanların ikinci halîfesinin isminden ilham alarak bana Ömer
adını vermiĢ...‟
„-Senin adın Müslüman adı mı? Ben, „Evet, Müslüman adı.‟ deyince, yüzüme
baktı, doğrulmak istedi. Onun yatakta oturmasına yardım ettim. Gözleri dolu
doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki:
“Senin adın güzelmiĢ... Benim adım Ģimdiye kadar „Josef Miller‟, Ģimdiden
sonra „Anzaklı Ömer‟ olsun…” „Olsun!‟ dedim.”
“-Peki, hekim! Beni Müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu?
ġaĢırdım, nasıl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermiĢti? Meğer o
bunu hep düĢünüyormuĢ da kimseyle konuĢup soramadığı için
gerçekleĢtirememiĢ…”
„Tabiî‟ dedim. „Müslüman olmak çok kolay…‟ Sonra kendisine îmânın ve
Ġslâm`ın Ģartlarını anlattım, kabul etti. Hem kelime-i Ģehâdet getiriyor, hem
de ağlıyordu. Mırıldandı:
„Siz Müslümanlar tesbih çekersiniz, bana da bir tesbih bulsan da, ben de
yattığım yerden tesbih çekerek Tanrı‟yı ansam olur mu‟?”
“Bu sözden de anladım ki, dedelerimiz savaĢ esnâsında Tanrı‟yı zikretmeyi
ihmal etmiyorlarmıĢ... Sonrasında bir tesbih bularak kendisine getirdim.”
“Hasta yatağında tesbih çekiyor, biz de tedâvisiyle ilgileniyorduk. Bir gün
yanına gittiğimde samîmi bir Ģekilde ricâ etti: Beni yalnız bırakma olur mu?”
“-Ne gibi Ömer amca?”
“-Ara sıra gel de bana Ġslâm‟ı anlat! Sen çok güzel Ģeylerden bahsediyorsun.
O sözleri duydukça kalbim ferahlıyor. O günden sonra her gün yanına gittim,
bildiğim kadarıyla dinimizi anlattım. Fakat günden güne eriyip tükeniyordu.
Kaç gün geçti tam hatırlamıyorum, hastânenin genel hoparlöründen bir
anons duydum:”
„Doktor Ömer, lütfen, 217 numaralı odaya gelin‟!”
“Hemen yukarı çıktım. Ömer amcanın odasına vardığımda, gördüğüm
manzara aynen Ģöyleydi: Sağ elinde tesbih, açık duran sol kolunun
pazusunda dövme Türk bayrağı, göğsünde îmânıyla koskoca Anzaklı Ömer
son anlarını yaĢıyordu.”
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“Hemen baĢucuna oturdum, kendisine kelime-i Ģehâdet söylettim, o Ģekilde
kucağımda rûhunu teslim etti...”
“Ne yalan söyleyeyim ağladım, ağladım...-DenktaĢ R., KKTC Kurucu
CumhurbaĢkanı”
Türk olarak hasletlerimizi görüyorsunuz. Bizi iyice tanıyınız, biz Türkler,
sizlerin arkanızı dayadığınız-yasladığınız o ikiyüzlü Batılılara ve / veyâ PKK
ve Ermenilere benzemeyiz!

Cibilliyet ĠĢte Bu ya!

Prof. Dr. Cevat AkĢit

AkĢit Hoca Efendi, “Cebrâil (AS)‟dan naklediyor: Peygamber Efendimiz;
„Biz melekler topluluğu heykel ve köpek olan eve girmeyiz‟; Buhari-Müslim
hadisidir.” Ardından devam ediyor:
“ġimdi bir müftü emeklisi…
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“Ben bunCibilliyet buya iĢte, çoğu köpek besleyenler, Hoca Efendi‟nin,
aslında, köpek besleyenlerin menfaatleri için konuĢtuğuna takılmıyor da, iĢi
ters taraftan değerlendiriyor...
Bir iĢin hak (gerçek) tarafı; bir de bâtıl (yanlıĢ) tarafı var... Gerçek
tarafını kabul edip yanlıĢ tarafından kaçması gerekirken kiĢi, illâ ters tarafa
yapıĢıyor...
O atan-tutan hocayı da tanısam, merak ettim, onu ben de tâkip
ederdim...
Bu yakınlarda rastladım:
Öyle hoca geçinenleri gördüm ki, adam Mısır‟da okumuĢ ama daha
Allah‟ı (CC), sıfatları ile bile öğrenmeden, hoca olarak geçinip, Allah‟ı (CC)
insanlara, baktım, yanlıĢ tanıtıyor; yanlıĢ yollar gösteriyor ve de Mü‟min
olan babası çok üzgün; bir söyleĢide, “Bizim çocuk sapıttı” diyor, üzülerek...
Bu temiz Milletin çoğunu, bu gerçekdıĢı hocalar, Ġslâm‟dan
soğutmuĢlardır, hep böyle…
Çocukluğumda „Cehennem‟in kapısını ilkin bu tür hocaların
açacağını‟ söylüyorlardı.
M. Z. Kotku Hoca Efendi‟den bizzat iĢitmiĢtim:
“Öyle hoca geçinenler var ki talebelerini kendine secde ettiriyorlar.”
demiĢlerdi…
Atalarımızın formülüne yine mürâcaat edelim, biz:
“Her sakallıyı baban zannetme” ya da “Yarım doktor, candan; yarım
din adamı dinden eder.”
Bu sözün anlamı „Rahmet meleklerinin gelmediği yerde Ģeytanlar cirit
atıyor demektir.”
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Kısaca Ģu notu düĢeyim; bütün felâketler, rahmetin kesildiği yerlere
yağmaktadır:

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Rahmetin Kaynağı
Öz‟ler:
Peygamberimiz Muhammed (SAV)
Efendimiz, bütün âlemlere rahmet olarak yaratılmıĢtır.
Çünkü Allah (CC), Kur‟an‟da “(Ya Muhammed!) Biz, Seni ancak Âlemler‟e
rahmet olarak gönderdik1018.” buyurmuyor mu?
O büyük Peygamber‟e sırt çevirenler,
bunun ötesinde “Çöl Bedevîsi‟ gibi aĢağılayıcı kelimelerle O‟nu aĢağılamaya
çalıĢanlar için bakınız Yüce Yaratıcı ne buyuruyor:
“Gerçek Ģu ki, Allah‟a ve elçisine eziyet edenler; Allah,
onlara Dünyâ‟da ve Âhiret‟te lânet etmiĢ ve onlar için aĢağılatıcı bir azap
hazırlanmıĢtır1019.”
Onun için akıllı olanlar, kurtuluĢları için
O‟na tam teslimiyette bulunanlardır:
Yeryüzü‟ne indirilen rahmet,
cin, insan ve hayvanlar arasında taksim edilmiĢtir.
Ya da cin, insan ve hayvanlar arasındaki gözlemlediğimiz Ģefkat,
merhâmet, esirgeme gibi, hasletlerin Allah‟ın (CC) rahmetinin yüzde biri içinden
geldiğini üĢünürseniz, Rab‟bimizin öldükten sonra mahlûkatı için,
rahmetinin yüzde doksanını
ayırması, öteki dünyâ için hayli ümitli olmamızı
teĢvik etmiyor mu? Yeter ki, îmanlı olarak ölelim!
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in
en önemli mûcizesi Kur‟an‟dır. Kur‟an‟ın mâhiyetini „anlayabilirseniz‟,
bütün gerçeklikleri kavrayabilirsiniz1020.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“ġüphesiz, Allah ve melekleri Peygamber‟e salât ederler.
Ey îman edenler, siz de O‟na salât edin ve tam bir teslimiyetle O‟na selâm verin!1021“
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.
Ahzab Sûresi, âyet 57.
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1018
1019
1020
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Âyet
“Sana “biat” edenler
(bağlılıklarını bildirenler), gerçekte, Allah‟a
biat etmiĢlerdir. Allah‟ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini
bozarsa, kendi aleyhine bozmuĢ olur. Ve kim Allah‟a verdiği sözü tutarsa, Allah O‟na
büyük mükâfat verecektir1022-Âyet”
“Sana (Resûl‟e) îtaat eden, Allah‟a îtaat etmiĢtir. 1023“
Âyet
“Ey Nebi! Sana da, mü‟minlerden, Sana biat edenlere de Allah yeter1024.”
Âyet
“Allah‟ın yüz rahmeti var.
Bunlardan biriyle mahlûkat kendi aralarında birbirlerine
merhâmet gösterir. Doksandokuz rahmet de Kıyâmet günü içindir1025.”
Hadis

GiriĢ
Dünyâ ve Âhiret âlemlerinin rahmet kaynağı, baĢka bir ifâdeyle
Allah‟ın (CC) rahmeti, Sevgili Peygamberimiz (SAV) EfendimizΩ‟dir1026.
Bir rahmet olarak gönderilen, Peygamberimiz Sallallâhü Aleyhi ve
Sellem (SAV) Efendimiz‟in tasavvuftaki simgesi güldür.
ÂĢık oldum bir „mim‟e
Ġnciler dizilmiĢ „cim‟e,
Cim öyle bir cim ki,
Ahzab Sûresi, âyet 56.
Fetih Sûresi, âyet 10.
1023
Nîsâ Sûresi, âyet 80.
1024
Enfal Sûresi, âyet 64.
1025
Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://sufizmveinsan.com/hadisler/rahmet.htm, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.

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

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf ve html uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf, html uzantılı ilgili
yazılara internette ânında ulaĢılabilir.
1026
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed
Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
1021
1022
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Elif‟ten kaf “getirir‟mim‟e…1027,1028
Eğer sevdâ;
Sevgiliye kendini adamaksa;
Eğer sevgi;
Kardelen ciçeği gibi hürriyete açılmaksa;
ġehâdet en büyük AġK,
ġehit en büyük âĢık ise,
Kendimi yoluna adıyorum
Yâ Resûlallah!1029
Dünyâ ve onun içinde bulunduğu bütün âlemler, Peygamberimiz
Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz‟in yüzü suyu hürmetine yaratılmıĢtır.
Allah‟ın (CC) Rahmeti‟ne ĠliĢkin Bâzı Hadisler
Allah‟ın (CC) Rahmeti‟ni anlatmak için, uzun lâfın kısası, bâzı
hadisleri aynen zik-retmek yetiĢir:
Ebû Hüreyre (RA)‟dan rivâyet edilen bir hadîs-i Ģerife göre,
Resûlullah (SAV) Efendimiz buyurdular ki:

1027
Özçelik, M., Kur'an IĢığında Körfez, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=499:kuran-indakoerfez&catid=47:asrmzn-olaylar&Itemid=11, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.
1028 T
emiz M., Evreni Ayakta Tutan Kavram, SEVMEK YA DA SEVGĠ, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVG%C4%B0.pdf Ya da
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/SEVMEK%20YA%20DA%20SEVG%C4%B0.doc, En Son EriĢim Târihi:
18.08.2014.
1029
Lyrics, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.allthelyrics.com/forum/showthread.php?t=106051, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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1030

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in tasavvuftaki simgesi gül

“Allah celle Ģânühu mahlûkâtın olmasına hükmettiği zaman
(Müslim‟in rivâyetinde: Allah mahlûkatı yarattığı zaman) yanında bulunan,
ArĢ‟ın gerisindeki bir kitaba Ģunu yazdı: “Muhakkak ki rahmetim gazâbıma
galebe çalmıĢtır.”
[Buharî‟nin bir diğer rivâyetinde: “Rahmetim gazâbıma galebe
çaldı.” denmiĢtir. Buharî ve Müslim‟in bir rivâyetlerinde: “(Rahmetim)
gazâbımı geçti” denmiĢtir.]1031
Yine Ebû Hüreyre‟den (RA) rivâyet edilen ikinci bir hadîs-i Ģerife
göre, Resûlullah (SAV) Efendimiz buyurdular ki:
“Allah, rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayı
kendine ayırdı. Yeryüzü‟ne geri kalan bir cüzü indirdi. Bu tek cüzden
nasiplerine düĢen pay sebebiyledir ki mahlûkat birbirlerine karĢı merhâmetli
davranır. At (hayvan) yavrusuna basmamak için ayağını bu sâyede
kaldırır1032.”

1030

http://www.resimlerix.com/
Kuran
Ve
Hadis,
Allah‟ın
Rahmeti,
Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.kuranvehadis.com/node/2339, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014. Ya da Buharî, Edeb 19, Rikak 19;
Müslim, 17, (2752); Tirmizî, Da'avat 107-108, (3535-3536). Millî Gazete,
http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=hadis&act=showhadis&kid=416.
1032
Kuran
Ve
Hadis,
Allah‟ın
Rahmeti,
Alındığı
Ġnternet
Elektronik
Adresi,
http://www.kuranvehadis.com/node/2339, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014. Ya da Buharî, Edeb 19, Rikak 19;
Müslim, 17, (2752); Tirmizî, Da'avat 107-108, (3535-3536). Millî Gazete,
http://www.milligazete.com.tr/index.php?action=show&type=hadis&act=showhadis&kid=416.
1031
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Yeryüzü‟ne indirilen rahmet, cin, insan ve hayvanlar arasında taksim
edilmiĢtir. Ya da cin, insan ve hayvanlar arasındaki gözlemlediğimiz Ģefkat,
merhâmet, esirgeme gibi, has-letlerin Allah‟ın (CC) rahmetinin yüzde biri
içinden geldiğini düĢünürseniz, Rab‟bimizin öl-dükten sonra mahlûkatı için
rahmetinin yüzde doksanını ayırması, öteki dünyâ için hayli ümitli olmamızı
teĢvik etmiyor mu?
Yeter ki, îmanlı olarak ölelim!
Öyle ki, Allah‟ın (CC) kullarını rahmet deryâsına daldırdığını gören,
Ģeytan bile, bir ara bu rahmet bolluğundan kendisi için bir ümide
kapılacaktır. Buradan anlayınız ki, Allah (CC) kullarını çok ama çok
sevmektedir.
Selmânu‟l-Fârisî (RAΩ) tarafından zikredilen bir hadiste Resûlullah
(SAV) Efendimiz buyurmuĢlardır ki:
“Allah‟ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlûkat kendi
aralarında birbirlerine merhâmet gösterir. Doksandokuz rahmet de Kıyâmet
günü içindir1033.”
Ömer Ġbnü‟l-Hattab‟dan (RA), bir rivâyete göre, Resûlullah (SAV)
Efendimiz buyurmuĢlardır ki:
“Allah, Arz ve semâyı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir
rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan Yeryüzü‟ne tek bir
rahmet indirmiĢtir.”
“ĠĢte anne, yavrusuna bununla Ģefkat eder. VahĢî hayvanlar ve kuĢlar
birbirlerine bununla merhâmet ederler.”
“Kıyâmet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek
(tekrar yüze) tamamlayacaktır1034.”
Ω

RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://sufizmveinsan.com/hadisler/rahmet.htm, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.
1034
Hadisler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
1033
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Peygamberimiz Muhammed (SAV) Efendimiz
Peygamberimiz Muhammed (SAV) Efendimiz, bütün âlemlere rahmet
olarak yaratılmıĢtır. Çünkü Allah (CC), Kur‟an‟da “(Ya Muhammed!) Biz,
Seni ancak Âlemler‟e rahmet olarak gönderdik1035.” buyurmuyor mu?
Ġmâm-ı Kastalânî Mevâhib adlı eserinde diyor ki:
“Âdem (AS), ArĢ‟ta Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü
Aleyhi ve Sellem Efendimiz‟in Nûru‟nu görünce, bunun neyin nûru olduğunu
sordu.
Hak Teâlâ da:
“Bu nûr, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir
peygamberin nûrudur. O olmasaydı seni de, yerleri ve gökleri de
yaratmazdım” buyurdu. Yine buyurdu ki:
“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı seni yaratmazdım.”
Hak Teâlâ, “Onu henüz yaratmadım, nerden bildin?” dedi.
Âdem (AS) da:
“ArĢ‟ta „Lâilâhe illâllah Muhammed‟ün Resûllulah‟ yazılı olduğunu
gördüm. Anladım ki, Ģerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin ismini
lâyık görürsün.” diye cevap verdi.
Allâh‟ü Teâlâ da Ģöyle buyurdu:
“Yâ Âdem! Doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun
hürmetine duâ ettiğin için seni afettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm
olmasaydı, seni yaratmazdım1036.”
http://sufizmveinsan.com/hadisler/rahmet.htm, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.
1035
Enbiyâ Sûresi, âyet 107.

AS kısaltması, “Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.” demektir.
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“Yâ Âdem! Muhammed Aleyhisselâm‟ın ismi ile her ne isteseydin
kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım1037.”
“Ey Resûlüm! Ġbrâhim‟i Halîl (dost) edindimse de, seni de habîb
(sevgili) edindim.”
“Senden daha sevgili hiçbir Ģey yaratmadım. Senin, benim indimdeki
yüksek derecenin bilinmesi için Dünyâ‟yı ve ehlini yarattım. Sen olmasaydın,
kâinâtı yaratmazdım1038.”
Mi‟râc‟da Allâh‟ü Teâlâ Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟e:
“Senden baĢkasını senin için yarattım.” buyurunca, Peygamberimiz
(SAV) Efendimiz‟e de:
“Ben de senden baĢkasını senin için terk ettim.” demiĢtir1039.
Âdem (AS), Cennet‟ten çıkarılınca:
Muhammed Aleyhisselâm hakkı için, onun hürmetine beni affet” diye
duâ etmiĢtir.
Dolayısıyla büyük Peygamber (SAV) Efendimiz‟in değerini bilip
onun yolundan ve Sünnet‟inden zerre kadar sapmamalıdır! Bu, kurtuluĢ için,
Allâh‟ü Teâlâ‟nın insanlara bir emridir de:
“ġüphesiz, Allah ve melekleri Peygamber‟e salât ederler. Ey îman
edenler, siz de O‟na salât edin ve tam bir teslimiyetle O‟na selâm verin!1040“

Gül Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) bir timsâlidir
Teberânî.
Hâkim.
1038
Mevâhib, Mektûbat. Deylemî.
1039
Mîrât-ı Kâinât.
1040
Ahzab Sûresi, âyet 56.
1036
1037
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O büyük Peygamber‟e sırt çevirenler, bunun ötesinde “Çöl Bedevîsi‟
gibi aĢağılayıcı kelimelerle O‟nu aĢağılamaya çalıĢanlar için bakınız Yüce
Yaratıcı ne buyuruyor:
“Gerçek Ģu ki, Allah‟a ve elçisine eziyet edenler; Allah, onlara
Dünyâ‟da ve Âhiret‟te lânet etmiĢ ve onlar için aĢağılatıcı bir azap
hazırlanmıĢtır1041.”
Onun için akıllı olanlar, kurtuluĢları için O‟na tam teslîmiyette
bulunanlardır:
“Sana “biat” edenler (bağlılıklarını bildirenler), gerçekte, Allah‟a
biat etmiĢlerdir. Allah‟ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi-ni
bozarsa, kendi aleyhine bozmuĢ olur. Ve kim Allah‟a verdiği sözü tutarsa,
Allah O‟na büyük mükâfat verecektir1042.”
“Sana (Resûl‟e) îtaat eden, Allah‟a îtaat etmiĢtir.1043“
“Ey Nebi! Sana da, mü‟minlerden, Sana biat edenlere de Allah
yeter .”
Allah (CC) ve peygamberleri ile gönderilen dinleri anlamanın en
baĢtaki vâsıtası akıldır1045. “Aklı olmayanın dini yoktur.” sözü bu sebepten
söylenmiĢtir.
1044

Sonuç
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in En Önemli Mûcizesi Kur‟an‟dır.
Kur‟an‟ın mâhiyetini „anlayabilirseniz‟, bütün hak ve gerçeklikleri
kavrayabilirsiniz1046.
Ahzab Sûresi, âyet 57.
Fetih Sûresi, âyet 10.
1043
Nîsâ Sûresi, âyet 80.
1044
Enfal Sûresi, âyet 64.
1045
Temiz, M., Peygamberimiz (SAV)‟in Ve Sünneti‟nin Gerekliliğinin Mantıksal Ve Bilimsel
Açıklaması, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BĠLĠME%20ĠLGĠ%20DUYANLAR%20ĠÇĠN%20MÂNEVĠ%20BAYRAM%20HE
DĠYESĠ.pdf Ya da
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BĠLĠME%20ĠLGĠ%20DUYANLAR%20ĠÇĠN%20MÂNEVĠ%20BAYRAM%20HE
DĠYESĠ.doc, En Son EriĢim Târihi: 18.08.2014.
1046
Temiz, M., Kur‟an‟dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.pdf YA DA
1041
1042
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması
Ve Sonuçları
Rahmet Ve Âfet Bulutları
Öz‟ler:
Geçen her bir yılda negatif dalgalarda
(Âfet Bulutları‟nda) hep artma, pozitif dalgalarda (Rahmet
Bulutları‟nda) hep azalma gözleniyor… Negatif dalgalardaki bu artmanın nereye
kadar gideceğini bir düĢününüz.
Ġnancım odur ki,
Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Hani,
Rab‟biniz Ģöyle duyurmuĢtu:
"Andolsun, eğer Ģükrederseniz elbette
size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz,
hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir." mealindeki 7. âyeti gereğince,
Allâhü Teâlân‟ın gazâbı olarak tecellî eden bu negatif dalga artıĢı, Yeryüzün‟de ü‟minlerin
yoğunluğunun artıĢa geçmesine kadar artacaktır.
Çünkü en güzel Ģükrü Ω,
Evren‟in1047 ve Yeryüzü‟ndeki canlıların
bir çeĢit velinîmeti (sigortası) durumun-da olan Mü‟minlerin1048
yerine getirdiği açıktır. Bendeniz,
Yeyüzü‟ndeki gidiĢi böyle gözlemliyorum.
Ya, siz? Sâhi! Siz bu fenâ gidiĢi, hiç gözlemiyor musunuz?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz.”
Ġsrâ Sûresi, âyet 15
GiriĢ

http://mtemiz.com/bilim/KUR‟AN‟DAN%20BĠRKAÇ%20MÙCĠZE%20ÖRNEĞĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
19.05.2015, http://gayalo.net, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında
ulaĢılabilir.
1047
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
1048
Temiz, M., Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟, Mü‟min Ve
Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ZÂLĠMLĠK%20VE%20MERHÂMET.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.04.2014.
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Biz Mü‟min ve Müslümanlar, Evren ya da Dünyâ‟daki her bir zerrede
veyâhut herhangi bir canlıda meydana gelen, her hangi bir maddî ya da
mânevî olaydaki mikro ve makro değiĢimlerin mutlaka Allâhü Teâlâ‟nın
dilemesi1049 ve „OL Emri‟ gereğince olduğuna sonuçta, mubah olayları da
rahmetten sayarsak, Zâriyat Sûresi‟nin 49. âyeti gereğince çift yaratma
kânununa göre, iki Ģeyden biri olarak ya rahmetin ya da karanlıklar, sıkıntılar
anlamına gelen, zulümâtın meydana geldiğine inanırız. Örneğin, rahmetin ya
da zulmetin de çift yaratma kânununa göre, yine ikisinden biri olarak bugün,
bilim tarafından ispat edilmiĢ olan, sırasıyla, ya pozitif (olumlu) veyâhut
negatif (olumsuz) dalgalara1050 indirgendiğini de biliyoruz.
Özetlemek gerekirse, Allâhü Teâlâ‟nın iki tür yaratmasından olan
rahmet ya da zulmet tecellîsinin, günümüz bilimsel sonuçlarına göre
sırasıyla, ya pozitif veyâ negatif dalgalara indirgenmektedir.
Üniversitede Elektromanyetik Ve Mikrdalga Tekniği Anabilim Dalı
kadrosunda yıllarca görev yapmıĢ ve aynı zamanda aynı Anabilim Dalı‟ında
Anabilim Dalı BaĢkanlığını da yürütmüĢ bir bilim adamı olarak burada
bizzat, 20-30 yıldır Evren‟de, Dünyâ‟da, insanlarda ya da çevremde
gözlemlemiĢ olduğum olayları, bilimsel olarak, îzah etmeye çalıĢmak
istiyorum.
Bu bilimsel açıklamanın faydası konusunda ister istemez burada
meydana gelebilecek olan farklı fikirlere değinmekte de fayda vardır:
Bilindiği gibi Mü‟min ve Müslüman bir anadan babadan doğan bir
Mü‟min kiĢinin sâhip olduğu îmana katagorik olarak genel anlamda Taklidî
Îman denir. Bir de, gerçek dini bulma araĢıyına girmiĢ, örneğin bir gayri
müslimin araĢtırmaları sonunda Ġslâm Dini‟nin bizzat gerçekliğini görerek,

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(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20DĠLEMESĠ,%20ĠYĠ%20NĠYET%20(POZĠTĠF%20DÜġÜNCE
)%20VE%20ÜMĠT%20(PDF).doc , En Son EriĢim Târihi: 20.07.2014.

Yapılıp yapılmamasında dinî açıdan bir mahzuru olmayan Ģeyler.
1050
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.doc, En Son EriĢim Târihi:
23.05.2014.
1049
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Müslüman olan kiĢinin sâhip olduğu îman vardır1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057.
Büyük araĢtırmalar sonunda kazanılan bu îmanın, anne ve babadan
öğrenilen, Taklidî Îman‟dan elbette daha güçlü ve kıymetli olacağı açıktır.
Büyük bir emek ve sarsılmaz bir kararla kazanılan, bu îman çeĢidine Tahkikî
Îman denir.
Bilindiği gibi münâfık1058,1059 diye, Mü‟minler nazârında îmanlı;
Allâhü Teâlâ‟nın nazârında îmansız olan, içi baĢka dıĢı baĢka olanlara

Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – I: Cat Stevans - Yusuf
Ġslâm ve Yusuf Sûresi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20-%20I.doc,
En Son EriĢim Târihi: 10.11.2013.
1052
Temiz, M., Müzik Bilimini Kur‟an‟da Gören Maurice Béjart, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MÜZĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20KUR‟ANDA%20GÖREN%20MAURĠCE%20BÉJART.doc,
En Son EriĢim Târihi: 4.10.2013.
1053
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – III, CECĠLLA
CANNOLY-REġÎDE, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/CECĠLLA%20CANNOLYREġÎDE.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/CECĠLLA%20CANNOLY-REġÎDE.doc, En Son EriĢim Târihi: 19.09.2014.
1054
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – IV, Leyko - LEYLÂ,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc, En Son EriĢim Târihi: 19.09.2014 /
1055
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar – VI: Ġslâm‟a Yürüyen BARON LEONHÂRUN MUSTAFA ve Onun Dilinden Akl-ı Selîm ve Mutluluğun Yolu, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BARON%20LEON-HÂRUN%20MUSTAFA.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BARON%20LEON-HÂRUN%20MUSTAFA.doc, En Son EriĢim Târihi, 07.05.2014.
1056
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ, YUSUF ESTES - SKĠP
ESTES, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20YUSUF%20ESTES.pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/SKĠP%20ESTES%20-YUSUF%20ESTES.doc, En Son
EriĢim Târihi: 27.02.2014.
1057
Temiz, M., Eva De Vitray-Meyerovitch (Havva), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVA%20DE%20VĠTRAY-MEYEROVĠTCH-HAVVA.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/EVA%20DE%20VĠTRAY-MEYEROVĠTCH-HAVVA.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVA%20DE%20VĠTRAY-MEYEROVĠTCH-HAVVA.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/EVA%20DE%20VĠTRAY-MEYEROVĠTCH-HAVVA.docx,
En Son EriĢim Târihi: 23.10.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1058
Temiz, M., Târihî Münâfıklardan Ġbretli Sayfalar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLARDAN%20ĠBRETLĠ%20SAYFALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLARDAN%20ĠBRETLĠ%20SAYFALAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/TÂRĠHÎ%20MÜNÂFIKLARDAN%20ĠBRETLĠ%20SAYFALAR.docx, En Son EriĢim
Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1059
Temiz, M., BaĢ Münâfık‟tan Bir Sahne, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20MÜNÂFIK‟TAN%20BĠR%20SAHNE.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20MÜNÂFIK‟TAN%20BĠR%20SAHNE.docx, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1051
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denir1060. Müslüman dendiği zaman hem Mü‟min hem de münâfık karĢımı
söz konusudur. BaĢka bir ifâdeyle îtikadî olarak münâfık olan bir Müslüman,
Müslüman olarak geçinir ama gerçekte o îmanlı ya da Mü‟min değildir.
Îtikadî açıdan Münâfık bir Müslüman, gerçekte neden îmansızdır?
Münâfık bir Müslümanın münâfıklığının asıl nedeni kalbininçoğu
kere, Ġslâm Dini‟nin gerçekliğine, tam inanamamıĢ olmasıdır. Günümüzde
nüfus cüzdanında Ġslâm yazdığı hâlde, Ġslâm‟ın gerçekliği konusunda, Ģüphe
içinde olan o kadar çok insan var ki, bunlar sayılamayacak kadar çoktur.
Amelî açıdan Ģüphe içinde olanlara Amelî Münâfık, îtikadî açıdan Ģüphe
içinde olanlara Îtikadî Münâfık denir. Îtikadî Münâfık, daha tehlike içinde
olandır. Her ikisinin karĢımı içinde olanlar da olabilir.
Kanaatim odur ki, bu bilimsel açıklama ya da inceleme, terededdüt
içindeki münâfıkların tereddütlerden kutularak, îmanlarının yeniden
tâzelenmesine, bilimsel açıklamalardaki gerçekleri gören, Mü‟minlerin
îmanlarının ise, Tahkikî Îmana dönüĢmesiyla, daha da kuvvetlenmesine sebep
olabilir.
Rahmet Nedir?
Bugün bilimin bir sonucu olarak her hangi bir maddeye, yoğunlaĢmıĢ
bir dalga olarak bakılabilmektedir. Yâni her Ģey temelde dalgasal olarak
açıklanabilir. ġimdi bu noktada dalgaların bilimsel olarak, ya pozitif veyâ
negatif özellikte olduğunu; pozitif dalgaların rahmetin; negatif dalgaların ise,
zulmetin nedeni olduğunu biliyoruz. AĢağıda bu konunun açınımı
arzedilecektir.
Osmanlıca-Türkçe Sözlük‟te rahmet, “merhâmet, acımak, Ģefkat
etmek, ihsan etmek, esirgemek” anlamlarına geldiği yazılıdır.
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bildirdiğine göre en büyük rahmeti Allâhü
Teâlâ yarattıkları için göstermektedir1061. O öyle bir Yaratıcı‟dır ki, rahmet
1060
Temiz, M., Îman Testi, Bilimsel Ve Mantıksal Açıdan Îman, Münâfıklık Ve Yalan‟ın Formülü,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÎMAN%20TESTĠ.doc En Son EriĢim Târihi: 17.11.2013.
1061
Temiz, M., Allah‟ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.pdf YA DA
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sözü ile ifâde edilen, “merhâmet, acımak, Ģefkat etmek, ihsan etmek,
esirgemek” gibi, her bir kavramın gereğini, yerine ve duruma göre, yaratığın
faydasına olacak Ģekilde, yarattıklarının her biri için, karĢılıksız
göstermektedir.
Allâhü Teâlâ‟nın, “merhâmet, acımak, Ģefkat etmek, ihsan etmek,
esirgemek” sıfatlarının her biri, yarattıklarında da tecelli eder ki, bunun en
bâriz ve güzelini, annelerin çocuklarına ve hayvanların da yavrularına karĢı
gösterdikleri Ģefkat ve merhâmette gözlemekteyiz. Ancak Peygamberimiz
(SAV), Allâhü Teâlâ‟nın bir kulu için göstermiĢ olduğu Ģefkatin, bir annenin
çocuğu için gösterdiği Ģefkatten daha büyük olduğunu bildirmiĢtir1062.
Allâhü Teâlâ‟nın insanoğlu için en büyük rahmeti, gönderdiği
peygamberler, onlarla gönderdiği kitaplar, bizler için özetle söylemek
gerekirse, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ve Kur‟an‟dır1063.
Kulun Durumu Ve Allâhü Teâlâ‟nın Rahmeti
Allâhü Teâlâ rahmetini, kulun durumuna, niyetine ve kulluğuna
bağlamıĢtır. O kulunun nasıl olmasını istediğini, adâletsizlik olmasın diye,
peygamberleri ile önceden bütün kullarına bildirmiĢtir. Bu konuda Allâhü
Teâlâ‟nın Ġsrâ Sûresi‟nin 15. âyetindeki, “Biz bir Peygamber göndermedikçe,
hiç kimseye azap edecek değiliz.” vaadi de yine O‟nun adâleti gereğidir.
Allâhü Teâlâ‟nın rahmeti sâbit olmayıp, insanların ürettikleri
sevaplara (pozitif dalgalara) ya da günahlara (negatif dalgalara) göre azalır
veyâ çoğalır. Örneğin ibâdetin devamlı olanı kazançlıdır ve bu ibâdet
sâhibinin lehine Allah‟ın (CC) bir rahmetidir1064. Bu rahmetine karĢı Allâhü
Teâlâ, kuldan bir karĢılık beklemez.
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
1062
Temiz, M., Allah‟ın (CC) ġefkat Ve Rahmeti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟IN%20(CC)%20ġEFKAT%20VE%20RAHMETĠ.docx, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
1063
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2014.

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Ġnsanın yaptığı iyilikler, Allâhü Teâlâ‟nın Ģan ve mertebesine zerre
kadar bir katkı yapmadığı gibi, yaptığı kötülük ve günahlar da O‟nun
yüceliğinden, Ģan ve Ģöhretinden zer-re kadar bir eksiltme meydana getirmez.
Öz irâdesiyle kul istediği için, hayır ve / veyâ Ģerri Allah (CC) bizzat,
yarattığı hâlde, O‟nun asıl murâdı, kulunun kötülüğü talep etmemesi,
kötülükten kaçıp dâimâ iyilik yapmasıdır. Çünkü “Rahmetim gazâbımı
geçti.” kutsî hadisine göre O, kulunu çok sevmekte kuluna, gazâbından daha
fazla, rahmet nazârıyla bakmaktadır. Nitekim kötülüklerde bire karĢı bir
birim günah ve iyiliklerde ise bire karĢı en az on birim sevap vermesi de, yine
O‟nun rahmetinin bir sonucudur.
Ancak burada çok ince bir nokta vardır. Allah‟ın (CC) kuluna rahmet
nazârıyla bakmasının gerek Ģartı, yalnızca gerek Allâhü Teâlâ‟ya karĢı ve
gerekse talepte bulunduğu ya da sakındığı konularda, kulun irâdesini her an
iyi niyet ve samîmiyet tarafında tutmasıdır.
BaĢka bir ifâdeyle kul ne isterse Allah (CC), o istenileni
yaratmaktadır. Örneğin kul kötülüğü talep eder ve onu yaparsa Allah (CC),
onu da yaratır / yaratmaktadır ama O‟nun murâdı kötülük olmadığı için,
bunun karĢılığı olarak ancak „bir misli‟ bir günah yazar1065. Kul iyiliği talep
eder ve sonra onu yapmaz ise, iyi niyetinden dolayı, Allâhü Teâlâ bir birim
se-vap; o iyi niyeti yapıp gerçekleĢtirirse, en az, on birim sevap yazar. Bütün
bunlar, O‟nun kuluna karĢı rahmetinin birer sonucu olmuyor mu?
Pozitif Ve Negatif Dalgaların Kaynakları
Pozitif ve negatif dalgaların en önemli kaynakları insanlardır. Bizim
Kültürümüz‟ün (Dinimiz‟in) yapısı, sırasıyla, fayda ve zarar açısından elden
geldiğince insanlara yalnızca pozitif dalgaların maksimum derecede, negatif
dalgaların minimum derecede etkili olması esâsına dayanır.
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Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
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Meselâ, pozitif dalgaların (düĢüncenin) ve gerektiğinde hep olumlu
cümle kurmanın faydalarını, 14 asırdan beri Müslümanlar biliyor ve
uyguluyorlardı. Yakın zamâna kadar, pozitif dalga kavramı yok iken,
Müslümanlar olumlu cümle kurmaya gayret ederler, olumlu düĢünmeye
iyiniyet derlerdi, iyi niyeti çok önemserlerdi. YaĢanmıĢ çok güzel bir
örneğine tâ talebelik yıllarında Mehmed Efendi (RhA€)‟de rastlamıĢtım. Ama
bunun önemini yıllarca sonra pozitif dalga kavramı ortaya çıktığı zaman
keĢfedebildim1066.
Batılılar Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “Lâilâheillâllah-Allah‟tan
baĢka tapacak yoktur.)” Ģeklindeki tevhit (Arapçası tevhid) kelimesinde
geçen yalnızca bir adet olumsuz cümlesi olduğundan bahsederler.
Bu nedenle, bütün Ġslâm Büyükleri, Peygamberimiz (SAV)‟in bu
sünneti gereği olarak, hiç olumsuz cümle kurmadıkları için, bugünkü bilim
verilerine göre, dâimâ pozitif hükümlerden ayrılmazlar ama olumsuz
anlamlardaki asıl maksatlarını bile tekrar baĢka bir olumlu cümle kurarak
ifâde ederler1067.
Pozitif Ve Negatif DüĢünce (Pozitif Dalga)1068
Bütün insanların beyin yapıları, Allâhü Teâlâ‟nın dilemesiyle, genel
anlamda O‟nun Er-Rahmân ism-i Ģerîfinin tecellîsi gereği ve doğru kabul
ettiği hüküm ve gerçeklere uygun olarak, hemen herkes için, belli bir düzen
ve donanımda yaratılmıĢtır.

€

RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah‟ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.
Temiz, M., Ġslâm Ve Pozitif Dalga (DüĢünce), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20VE%20POZĠTĠF%20DALGA%20(DÜġÜNCE).docx, En Son EriĢim Târihi:
07.01.2015. http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Allâhü Teâlâ tarafından ġer‟î olarak bildirilen bu doğru hüküm ve
gerçeklere uygun Ģekilde insan beyninde uyandırılan dalgaların (idraklerin)
sebep olduğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda, bütün vücûdu etkisi
altına alan dalgalara (düĢüncelere), bugünkü bilimin verilerine göre “Pozitif
Dalgalar” ya da “Pozitif DüĢünce“ diyebiliriz.
Mubahlar ve Ģer‟i hükümler dıĢında kalan hüküm ve davranıĢ ve
olayların sebep olduğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda bütün
vücûdu etkisi altına alan dalgalara (düĢünceleree) ise, “Negatif Dalgalar” ya
da “Negatif DüĢünce“ adı verilebilir.
Elmalılı Hamdi Yazır, ġer‟î hükümlerin iyilikler sınıfından, ġer‟î
hükümlerden olmayanların ya da derecesine göre tasvip görmeyen
hükümlerin Ģer ve belâlar sınıfından olduğunu söylemektedir. Günümüz
terimleriyle iyilikler aslında, “Pozitif Dalgalar” ya da “Pozitif DüĢünce“,
Ģer ve belâlar, “Negatif Dalgalar” ya da “Negatif DüĢünce“ demektir.
Günümüzde bilimsel olarak da bilinmektedir ki:
Îmanî ve îtikâdî davranıĢlarla iyilikler ve iyi niyetli davranıĢ ve
kararlar, pozitif düĢüncelerin kaynaklarını meydana getirirler.
Benzer Ģekilde:
Ġnkâr, küfür, büyü, ümitsizlik, tezat, Ģüphe, kuruntu, sapıklık, câhillik,
eksik bilgi, fâ-sıklık, nankörlük, heveslere uyma, terbiyesizlik, nankörlük,
ahlâksızlık, müstehcenlik, had-dini bilmezlik ve tereddüde dayalı
nankörümsü, gerçek dıĢı ve yalancı davranıĢlarla Ģer, belâ ve kötü niyetler,
kin, garaz, nazar ve haset ise, negatif dalgaların (düĢüncelerin) kaynaklarını
oluĢtururlar. Bu negatif dalga kaynalarından en etkinlerinden dördü büyü,
nazar, kin ve hasettir. Ġlâhi ve eksiksiz ve kusursuz bir nizam (sistem) olarak
gönderildiği için, Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bunların herbirini nötürleĢtirecek
pozitif dalgaların kaynakları mevcuttur. (Örneğin bu yazının sayfa sonu
kaynaklarının birinde nazar konusu incelenmiĢtir).
Bir insanın beyni, îmanî ve îtikâdî davranıĢlarla iyilik ya da
kötülüklerin ve iyi niyetli ya da kötü niyetli davranıĢların etkileyiĢ oranına
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bağlı olarak, her an pozitif ya da negatif dalgalar yayımını sürdürür. Bu
dalgalar beyinden baĢlayarak, uzaya ve bütün vücûdun en ince noktalarına
kadar yayılırlar; özellikle vücûdun en ince zerresinden, en büyük organına
varıncaya kadar her Ģeye etki ederler.
Bu dalgalar, „nazar olayı‟nda1069 olduğu gibi, genel anlamda
baĢkalarına da etki ederler. Etkinin derecesi, düĢünceleri tetikleyen, söz, fikir
ve ifâdelerin ġer‟î ve ġer‟î olmayıĢına ve hedefteki kimsenin, „tedbirli olup
olmamasına‟ bağlı olarak, az veyâ çok olur.
Helâl sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif düĢünceler veyâ bunlara
iliĢkin pozitif beyin dalgaları, sünnet sayılan iyiliklerin sebep olduğu, pozitif
düĢüncelere veyâ bunlara iliĢkin pozitif beyin dalgalarına göre, daha Ģiddetli
olacak demektir. Benzer Ģekilde, haram sayılan kötülüklerin sebep olduğu
negatif düĢünceler veyâ bunlara iliĢkin negatif beyin dalgaları, mekruh
sayılan, kötülüklerin sebep olduğu negatif düĢüncelere veyâ bunlara iliĢkin
negatif beyin dalgalarına göre, daha Ģiddetli olacak demektir. Benzer Ģekilde
hasetçilerin, sihirbazların ve nazarcıların saldıkları dalgaların hasarları da,
çok Ģiddetli olur.
Bu kısmın özet sözünü Ģöyle söyleyebiliriz:
Pozitif dalgaların (düĢüncelerin) kaynağı, yapılan sevaplar; negatif
dalgaların (düĢüncelerin) kaynağı ise, yapılan günahlardır.
Yeryüzünün belli bölgelerinde de yerine göre ya pozitif dalgalar ya da
negatif dalgalar yayılarak uzaya dağılırlar. Halk dilinde pozitif dalgaların
yayıldığı yerler, uğurlu yerler; negatif dalgaların yayıldığı yerler Ģerli veyâ
uğursuz yerler diye adlandırılır.
Sonuç olarak, insanlardan meydana gelen, pozitif dalgalar ya da
sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da günahlarla, Yeryüzü‟nün muhtelif
bölgelerinde meydana gelen, pozitif ya da negatif dalgalar uzaya yayılırlar.
Rahmet ve Zulümat Bulutları
1069
Temiz, M., Güzellik ve ġöhret Âfeti Nazar, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESĠ_%20VE%20ġÖHRET%20ÂFETĠ.pdf, En Son
EriĢim Târihi: 23.05.2014..
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Yeryüzü‟nün her tarafına dağılmıĢ bulunan insan kaynaklı pozitif
dalgalar ya da sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da günahlar, sırasıyla, tıpkı
uzaydaki yağmur bulutları gibi, mânevî Rahmet ve Âfet bulutlarını
oluĢtururlar. Rahmet ve Âfet Bulutları, bulundukları bölgelerdeki canlı
cansız her Ģeye, sırasıyla, olumlu ve olumsuz olarak devamlı etki ederler.
Bu etki her bir bölgede bulunan canlılardan, özellikle de çoğu kere,
insanlardan yayılan, pozitif (sevap) ya da negatif (günah) dalgalarla giriĢim
Ģeklinde meydana gelir1070,1071. Bu açıklama Ġslâmî kaynaklara uygundur.
Ama bu ve benzerî dinî konuların bilimsel olarak incelenmesi, muhtemelen
bundan sonra hızlanacaktır. Günümüzde daha çok dikkati, âfet bulutları
çekmektedir.
Bilimsel olarak incelemeye, örneğin ABD‟de duâ konusunda duâ
yapanlarla yapmayan hastaların1072 iyileĢmeleri üzerinde yapılmıĢ olan
analizler gibi, Mü‟minlerin ve Ġslâm ile alâkaları olmayan insanların
bulundukları bölgelerde meydana gelen âfetler ya da Mü‟minlerin yoğun
bulundukları bölgelerde meydana gelen âfetler, bilimsel olarak incelenip
analizlerin yapılmasıyla bu bilimsel çalıĢmalara hız verilebilir. ġahsen
bendenizin, dünyâlaĢmanın yoğun olduğu bölgelerde ya da memleketlerde
meydana gelen âfetlerin daha Ģiddetli olduğu Ģeklindeki gözlemlerim, belki,
bu yolla daha da netlik kazanacaktır.
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Âfet Bulutları‟nın Sonuçları
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, yanardağlar püskürmeye baĢlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek
olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor…
Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete dönmedikçe bu
gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, denizler kabarıyor, tusinamiler baĢlıyor... Mevcut negatif dalgalara
ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç
kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete
dönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, salgın hastalıklar baĢlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, yeni
negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a
(CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete dönmedikçe bu gidiĢ, daha
da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, karı ve koca tartıĢmaya baĢlıyor, Ģiddet terörü azıyor ve öldürme
olayları hız kazanıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak yeni negatif
dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni
açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete dönmedikçe bu gidiĢ, daha da
artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, insanların kötü hastalıklara tutulmaları çoğalıyor… Mevcut negatif
dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha da güç
kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete
dönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, trafik kazaları, sel, yangın ve toplu ölümler gittikçe artıyor… Mevcut
negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha
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da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete
dönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa,
iĢte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok
oluyor, insanlar birbirine canavarca saldırıyor, yakıp yıkıyor… Mevcut
negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor, Âfet Bulutu daha
da güç kazanıyor… Allah‟a (CC) yâni açıkçası Ġslâmî Ve Kültürel istikâmete
dönmedikçe bu gidiĢ, daha da artacaktır.
Son yıllarda bu örnekler haddinden fazla çoğalmıĢtır. Çünkü insanlar
dünyâlaĢtıkça1073 câhilleĢtiler, câhilleĢtikçe, hatâları ve günahları (negatif
dalgalar ya da âfet bulutları) arttı, ortalıkta rahmetten (pozitif dalgalardan)
eser kalmadı…
Burada pozitif ve negatif dalgalara iliĢkin yalnızca sırasıyla Ģahsî
sevap ve günah olgusu ele alınmıĢtır. ĠĢ bu kadarla bitmiyor ki, örneğin
hayvanlara yapılan iĢkenceler gibi öyle olaylar da var ki, ilâhî öfkeyi anında
artıran (gayretullaha dokunan) bu olaylara iliĢkin olan, ek negatif dalgaları
da bir düĢününüz! Daha böyle binlercesi var…
Geçen her bir yılda negatif dalgalarda (Âfet Bulutları‟nda) hep artma,
pozitif dalgalarda (Rahmet Bulutları‟nda) hep azalma gözleniyor… Negatif
dalgalardaki bu artmanın nereye kadar gideceğini bir düĢününüz!
Ġnancım odur ki, Ġbrâhim Sûresi‟nin, “Hani, Rab‟biniz Ģöyle
duyurmuĢtu: "Andol-sun, eğer Ģükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım.
Eğer nankörlük ederseniz, hiç Ģüphesiz azâbım çok Ģiddetlidir." mealindeki 7.
âyeti gereğince, Allâhü Teâlân‟ın bir gazâbı olarak tecellî eden bu negatif
dalga artıĢı, Yeryüzü‟nde Mü‟minlerin yoğunluğunun artıĢa geçmesine kadar
artacaktır.
Çünkü en güzel Ģükrü1074, Evren‟in1075 ve Yeryüzü‟ndeki canlıların
bir çeĢit velinîmeti (sigortası) durumunda olan Müslüman Mü‟minlerin1076
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da Mutsuzluğun Nedeni, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.doc YA DA
http://mtemiz.com/bilim/NÎMET%20-%20ġÜKÜR%20DENGESĠ%20YA%20DA%20DENGESĠZLĠĞĠ.pdf, En
Son EriĢim Târihi: 25.07.2013.
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Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
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yerine getirdiği açıktır. Bendeniz Yeryüzü‟ndeki gidiĢi, böyle gözlemliyorum.
Ya, siz?
Sâhi! Siz bu fenâ gidiĢi, hiç gözlemiyor musunuz?

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Akıl, Mantık Ve Bilimsellikten BaĢka Hiçbir ġeye Ġnanmayanlar!
ĠĢte Size

Peygamberimiz (Sav)‟Ġn Ve Sünneti‟nin
Gerekliliğinin
Akıl(Sal), Mantıksal Ve Bilimsel Açıklaması
Öz‟ler:
Bugün için bilimde asıl zaman,
nesnel olan zamandır. Çünkü Nesnel Zaman, herkes
için değiĢmeyen bir baĢvuruyu (referansı) yâni dayanak noktasını
meydana getirdiği için, buna göre tanımlanan ya da konumlanan, olayların doğruluğu
veyâ yanlıĢlığı herkes için aynı kalan bir manâyı ifâde etmektedir.
Yüce Allah (CC), insanın vücûdunun
sıcaklık referans değerini 36,5o‟ye bizzat kendisi ayarlamıĢtır.
Yâni, vücûdumuzun “Setpoint”ni baĢlangıçta
Yaratıcı Allah (CC), ilk baĢta
sâbit olarak seçmiĢtir. Evren‟deki canlı-cansız (maddî)
her bir sistemdeki denge ve düzeninin korunmasında baĢvuru noktalarına,
olmazsa olmaz derecede, ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, fen bilimlerinde olduğu gibi, sosyal
olan insan toplulukları arasında birlik ve berâberliğin sağlanmasındaki
sosyal ve ahlâkî kavramlar,
dirlik, düzenlik, hayat tarzları ve yaĢam
Ģartlarının her biri için de birer kıyas noktası ve
baĢvuru (referans) seçilmesinin zorunluluğu açık olarak
görülmektedir.
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Bugün sizin hesâbınıza dininizi tamamladım.
Size yönelik nîmetimi tamâma erdirdim ve sizin için

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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din olarak Ġslâm'ı beğendim1077.“
Âyet

Nesnellik ve Öznellik
Gerçek eğitim ve bilgiden yoksun ve ilme yabancı olan kiĢilere göre,
iyilik ve kötülükler, kiĢiden kiĢiye göre, değiĢen yargılar olarak
düĢünülmektedir. DeğiĢkenliği insanlara bağlı olarak ortaya çıkan bu
görüĢlere, öznel (subjektif-Ģahsî) görüĢler diyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir
hareket bâzen, bir kimseye göre iyi bir hareket, diğer bir kimseye göre ise,
kötü bir hareket olabilmektedir.
Fen bilimleri ya da pozitif bilim dediğimiz âklî ilimler, bugünkü
anlayıĢa göre, öznel (subjektif-Ģahsî) görüĢlere îtibar etmiyor. Meselâ
iĢledikleri günahlar karĢısındaΩ, “Her ne kadar ben bu günahları iĢliyorsam
da sen benim kalbime bak, ben tertemizim!1078 “ görüĢü öznel bir görüĢtür.
Buna sâdece sözün sâhibi îtibar edebilir.
Pozitif bilimler de denilen âklî ilimlerde bilimin konusunu, herkes için
aynı kalan, olaylar oluĢturmaktadırlar. KiĢiden kiĢiye değiĢmeyen, bu tür
görüĢlere ise nesnel görüĢler deniyor. “Normal Ģartlar altında su yüz
derecede kaynar” görüĢü, böyle nesnel bir görüĢtür.
Zaman kavramında da, hem nesnel ve hem de öznel olmak üzere, her
iki görüĢe rastlanmaktadır. Daha doğrusu zaman konusunda, Nesnel Zaman
ve Öznel Zaman‟dan da bahsedilebilir.
Saatlerin herkes için değiĢmeyen göstergeleri nesneldir, bunların
kiĢiden kiĢiye değiĢmesi imkânsızdır. Eğer saat beĢi gösteriyorsa, kimse
bundan baĢka bir değer anlamaz. O herkes için beĢi gösteriyor demektir.
Ama dolmuĢların dolu dolu geçtiği bir durakta bekleyen, fakat hiç bir
dolmuĢun durarak kendisini almadığı, iĢe geç kalmıĢ bir insan için, ya da
sınava girip zor zor sorulara cevap arayan, bir öğrenci ile Ģurada burada
Fizilâl‟il Kur‟an Tefsiri, Mâide Süresi, âyet 3.
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaĢılabilir.
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Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,
%20KALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014.
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aylak aylak dolaĢarak zaman öldürmeye çalıĢan bir baĢka kiĢi için, zamanın
akıĢı aynı değildir.
Sınavdaki öğrenciye göre zaman çok hızlı bir Ģekilde geçmekte, fakat
aylak aylak gezen insana göre ise, zaman bir türlü geçmemektedir. KiĢiden
kiĢiye göre değiĢen bu zaman, öznel karakterli bir zamandır.
Bu Öznel Zaman aslında kiĢinin biyolojik saatidir. Bugünkü anlayıĢta
bilim, biyolojik öznel saate îtibar etmiyor. Bugün için bilimde asıl zaman,
nesnel olan zamandır. Çünkü Nesnel Zaman, herkes için değiĢmeyen bir
baĢvuruyu (referansı) yâni dayanak noktasını meydana getirdiği için, buna
göre tanımlanan ya da konumlanan olayların doğruluğu veyâ yanlıĢlığı
herkes için, aynı kalan bir manâyı ifâde etmektedir.
Ġzâfilik
Benzer bir durum harekete iliĢkin hız konusunda da vardır. Bütün
hızlar, bir tânesi hâriç, izâfîdir. Meselâ yüz kilometre (km) hızla yol alan bir
otomobilin hızı, baĢlangıç noktası (baĢvuru noktası ) olarak seçilen yere
göre, izâfidir bir hızdır. Yâni meselâ Denizli'den yüz km hızla yola çıkan bu
vâsıta, bir saat sonra, Ģehre göre yüz km uzağa varır. Burada baĢvuru noktası
olarak, baĢka bir ifâdeyle, baĢlangıç noktası olarak, Ģehir içinde vâsıtanın
harekete baĢladığı bir nokta alınmıĢtır. Hız bu noktaya göredir. Ama aslında,
Denizli vilâyeti sâbit değildir. O da Dünyâ ile birlikte GüneĢ'in etrâfında
hareket etmektedir.
GüneĢi sâbit zannetmemeli... O da Samanyolu Galaksisi'ne göre
hareket hâlindedir. Dikkat edilirse hareket için, mutlak sâbit olan bir Ģey
bulmak mümkün gibi gözükmemektedir.
BaĢka bir örnekle meseleye biraz daha açıklık getirelim:
Saatte 80 km hızla yol alan bir GEMĠ içinde bisiklete binen bir çocuk,
gemi üzerinde geminin gidiĢ yönünde, saatte 10 km hız ile bisikletini sürse,
bu hız geminin üzerindeki bir noktaya göre elde edilen bir hızdır. Ama
baĢlangıç (baĢvuru-referans) noktası olarak, deniz üzerindeki ya da kara

Aslında günümüzde asıl tartıĢılan konulardan bir tânesi, öznel ve nesnel, “subjektif ve objektif”,
kavramlarının bizzat tanım-larının gerçekliğe ne derece uyup uymadığı üzerine yapılmaktadır. Bu da günümüz
biliminin gerçekliğini tartıĢmaya açmaktadır.
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üzerindeki bir nokta alınacak olsa, geminin gidiĢ doğrultusunda ilerleyen
bisikletli çocuğun hızı, deniz üzerindeki noktaya ya da bisikletin harekete
baĢladığı yer hizâsındaki bir kara parçasına göre 90 km olur.
Bu 90 km hızın 80 km‟si, geminin deniz üzerindeki noktaya ya da
kara parçası üzerindeki noktaya göre olan geminin hızından, 10 km‟si ise
çocuğun gemiye göre kazandığı hızdan ileri gelir.
Gemi üzerindeki bu çocuk bisikletini 10 km hızla, geminin gidiĢ
doğrultusuna ters yönde sürse, o zaman bu çocuğun, deniz üzerindeki
noktaya ya da bisikletin harekete baĢladığı yer hizasındaki bir kara parçasına
göre hesaplanan hızının 70 km olacağı açıktır.
Çocuğun hızı, GüneĢ ya da Samanyolu Galaksisi üzerindeki sâbit bir
noktaya göre hesaplansa, bu her bir baĢvuru noktası için bu sefer, daha baĢka
değerlerle karĢılaĢırız.
Bu noktada insanın aklına Ģöyle bir soru gelebilir:
Acabâ bütün hız ve hareketler için, baĢlangıç noktası olarak
seçilebilecek ve bir baĢka baĢvuru noktasına ihtiyaç duymayan, mutlak ve
değiĢmez bir baĢvuru noktası var mıdır? Elbette vardır:
Bu mutlak ve değiĢmez baĢvuru refransı IĢık Hızı‟dır. Sâniyede 300
000 km yol alan IĢık Hızı…
IĢık hızı, mutlak bir baĢvuru (referans sistemi-kıyas noktası)
sistemidir. IĢığın hızı her doğrultuda sâbittir. IĢık kendi kaynağının hızına
bağlı değildir.
Meselâ Dünyâ‟ya göre hızı 150 000 km/s (IĢık hızının yarısı kadar)
olan bir uzay gemisi düĢünelim. Gemi üzerinde bir ıĢık kaynağı düĢünülürse
bunun hızı da tabiatıyla, 150 000 km/s demektir. Bu uzay gemisi üzerinde
bulunan bu ıĢık kaynağından, geminin hareket doğrultusunda ayrılan ve hızı
300 000 km/s olan ıĢığın, gemiden ayrıldığı yerdeki sâbit bir noktaya göre
olan hızının ilk bakıĢta, 450 000 km/s olacağı akla gelebilir.

1096

Bu sonucun 150 000 km/s‟sinin ıĢık kaynağının hızından, 300 000
km/s‟sinin hareket doğrultusunda ilerleyen ıĢığın hızından ileri geldiği
düĢüncesine dayanılarak, 450 000 km/s olarak elde edilmiĢ olduğu açıktır.
Yâni 450 000 km/s‟lik bu hızın 150 000 km/s‟sinin geminin yâni ıĢık
kaynağının hızından, geri kalan 300 000 km/s‟sinin ise, ıĢığın bizzat kendi
hızından ileri geldiği zannedilebilir.
Ama gerçekte durum böyle değildir ve bu sonuç yanlıĢtır. 150 000
km/s‟lik bir hızla harekette bulunan gemi üzerindeki kaynaktan hareket
doğrultusunda ayrılan ıĢığın hızı, ister Dünyâ referansına göre olsun, isterse
gemi referansına göre olsun, yine 300 000 km/s‟dir. Neden? Çünkü ıĢığın hızı
kaynağının hızından bağımsızdır.
ġimdi ıĢığın, geminin hareket doğrultusuna ters doğrultudaki
durumunu görelim:
Hızı 150 000 km/s olan geminin üzerinde bulunan ıĢık kaynağından,
geminin hareket doğrultusuna ters doğrultuda ayrılan ıĢığın, seçilen sâbit
Dünyâ referansına göre hızının ise, ilk bakıĢta 150 000 km/s olacağı da akla
gelebilir.
Bu sonucun, ıĢığın geminin ters doğrultusunda 150 000 km/s hız ile
gitmesinden dolayı, ıĢığın 300 000 km/s olan hızından, geminin bu 150 000
km/s olan hızının çıkarılmasıyla elde edileceği açıktır. Yâni zannedilir ki, 300
000 km/s olan ıĢık hızı ile 150 000 km/s olan geminin üzerindeki ıĢık
kaynağının hızı, ters yönlü oldukları için, bunların farkı alınacaktır. Ama bu
durum da ıĢığın gerçek tabiatına uygun değildir: IĢığın hızı referans
noktalarından ya da kendi kayağının hızından bağımsıdır, yine evrensel
olarak 300 000 km/s‟dir.
Sonucu bir kere daha tekrarlamak gerekirse ıĢığın hızı, gemi ile ıĢığın
aynı doğrultuda fakat ters yöndeki hareketleri durumunda da, yine 300 000
km/s‟dir. Çünkü ıĢığın hızı, her zaman kendini üreten, kaynağının hızından
bağımsızdır, evrenseldir, özgürdür.
Bu özellik, maddî âlemde sâdece ıĢığa mahsustur ve dolayısı ile hız ve
hareket için mutlak baĢvuru (referans) noktası olarak sâdece ıĢık alınabilir.
Evren‟de ıĢığın dıĢında kalan bütün maddî hareketler, hep birbirlerine
göre izâfî (göreli) olan hareketlerdir. Yâni izâfi hareketlerde seçilen baĢvuru
noktası kadar farklı sonuçlarla karĢılaĢılır.
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Sâbit referans ya da sâbit bir baĢvuru noktasına iliĢkin olarak baĢka
örnekler de verilebilir:
Ayar Noktası
Meselâ Sibernetik Bilimi‟nin daha basit bir merhâlesi olan,
Otomatik Kontrol‟den de bir örnek alabiliriz1079. Bunun en basiti,
evlerimizin sıcaklığını sâbit bir değerde (sâbit bir referans değerinde-sâbit bir
baĢvuru noktasında) tutan, ısıtma sistemidir.
Isıtmada oda sıcaklığını, diyelim ki, sâbit referans değeri olarak, 20
o
C ‟ye (20 dereceye) ayarladık... Kullanıcı tarafından ayarlanan bu değere,
Ayar Noktası veyâ Ġngilizce'den Türkçe'leĢmiĢ gibi, kullanılan “Setpoint”
denmektedir.
Sıcaklık artarsa, meselâ oda sıcaklığı 20 Co‟yi aĢar aĢmaz, hemen
Bürölör‟ün Yakıt Vanası‟nı yeteri kadar kısmak için, Kontrol Ünitesi
tarafından Tahrik Ünitesi‟ne bir elektrik iĢâreti-sinyal gönderilir. Ardırdan
“Motor Eleman”ı aktif hâle gelerek Yakıt Vanası kısılır. Bunun ardından
dolayısıyla Bürölör‟e gelen yakıt azalır. Böylece odanın sıcaklığı çok
geçmeden 20 Co‟ye doğru düĢer.
Odada sıcaklık düĢmeye devam ederse sıcaklık, Ayar Noktası olan 20
o
C ‟nin altına geçer. Böyle bir durumda Tahrik Ünitesi‟ne gönderilen ters
yöndeki baĢka bir iĢâretle, “Motor Eleman”ı Bürölör‟ün Yakıt Vanası‟nı
biraz daha açacak yönde etki eder ki, bu da tekrar oda sıcaklığının Ayar
Noktası‟na çıkmasına sebep olur. Sonuçta oda sıcaklığı, “Setpoint”
düğmesiyle ayarlanmıĢ bulunan, 20 Co‟den ayrılamaz.
Görülmektedir ki, otomatik ısıtma sistemi bu tür çalıĢmasıyla sıcaklığı
dâimâ Ayar Noktası„nda tutmaya çalıĢmaktadır. Bunun baĢka türlü bir
ifâdesi, kontrol sisteminin, elde ettiği ısı sonuçlarını Ayar Noktası‟yla,
örneğimizde 20 Co‟yle, karĢılaĢtırarak istenileni elde etmesidir.
Daha açıkçası, örnekte bahsedildiği gibi, sıcaklık kontrolünün
yapılması için, “Kıyas Noktası-Setpoint” adı verilen ve kullanıcı tarafından,
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Temiz, M., Otomatik Kontrol, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, 1996.
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istenilen sıcaklığa ayarlanan bir sıcaklık baĢvuru (referans)ξ noktasına ihtiyaç
görülmektedir. Odanın az ya da çok sıcak olması, bu baĢvuru noktasına göre,
değerlendirilebilmektedir. Böylece evlerde ev sâhibi evinde istediği sıcaklığı
kendisi, setpoint düğmesiyle ayarlayabilmekte, evin sıcaklığı bu ayarda sabit
kalabilmektedir.
BaĢvuru (referans) noktası olmayan bir ısıtma sistemi ne kadar fayda
sağlayabilir?
O zaman binâdaki her insan kendi öznel (subjektif) isteğine göre bir
sıcaklık isteyebilecek, bu isteklerden bir tânesi bilfarz gerçekleĢtiğinde-ki her
bir insanın isteği göz önüne alındığında bu pratik bir çözüm de değildirsonuçta bâzı insanlar üĢüyebilecek, bâzı insanlar belki de sıcaktan
terleyeceklerdir. Hele insanlardan bâzılarının aĢırı taleplerinin
gerçekleĢmesi hâllerinde, onların belki bir kısmı donacak, bir kısmının ise
yağları eriyebilecektir (!).
Yüce Allah (CC), insanın vücûdunun sıcaklık referans değerini
36,5o‟ye bizzat kendisi ayarlamıĢtır. Yâni Yaratıcı Allah (CC) baĢlangıçta
vücûdumuzun “Setpoint”ni, ilk baĢta sâbit olarak seçmiĢtir. Eğer
vücûdumuzun sıcaklığı herhangi bir hastalıkla, biraz düĢecek olsa, her an
ölçüm yapan beyin tarafından hemen ilgili salgı bezine (insülin salgı bezine),
tıpkı yukarıda bahsedilen ısıtma sisteminde olduğu gibi, bir iĢâret
gönderilerek, kandaki Ģekeri yakan, insülin öz suyu‟nun artırılması sağlanır,
dolayısı ile biraz daha fazla yanan glikoz, vücut sıcaklığını 36,5o‟ye doğru
yükseltir.
Vücut sıcaklığının biraz artması hâlinde ise, salgı bezine beyin
tarafından gönderilen ters yönlü bir iĢâret, Ģekeri yakan öz suyun azalmasını
ve bu sebeple, sıcaklığın 36,5o‟ye geri düĢmesini temin eder. Sonuçta vücut
sıcaklığı 36,5o„den aĢağı yukarı ayrılamaz.
Meselâ, çalıĢan ya da top oynayan bir oyuncunun, fazla enerjiye
ihtiyacı olduğu için, vücûdunda daha fazla yanan glikoz Ģekeri vücûdun
sıcaklığını artırır. Bu durum vücut sıcaklığının 36,5o‟yi geçmesine sebep olur.
Vücuttaki sıcaklığın bu artıĢı, sağlığı tehdit eder. ĠĢte o zaman devamlı
ölçümlerle durumu izleyen beyin, hemen ter bezlerine emir verir, bu sefer de
terlemeyi gerçekleĢtirir. Ter, buharlaĢmak için ortaya çıkan bu fazla sıcaklığı
kullanır. Terleme iĢlemi, sıcaklığın 36,5o‟ye inmesine kadar sürdürülür.
ξ

Referans, Ġngilizce reference kelimesinden geliyor. Reference kelimesi “baĢvuru, kaynak, danıĢma”

demektir.
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Kontrol sisteminin hassâsiyeti dolayısıyla, vücut sıcaklığı yine 36,5o‟den hiç
ayrılmaz.
Dikkat edilirse, insan vücûdunda da yine, 36,5o olarak
karĢılaĢtırılacak bir baĢvuru (referans) noktası mevcut bulunuyor. Vücûdun
ısınmaması veyâ soğumaması için beyin kontrol sistemi, sık sık aralıklarla
devamlı olarak, vücut sıcaklık ölçümleri yapıp bunları 36,5o‟deki bavuru
noktası ile karĢılaĢtırmak sûretiyle, vücûdumuzun sıcaklığını belli bir
değerde tutmaktadır.
Eğer insan vücûdunda böyle sâbit bir sıcaklık düzeni olmasa, o
vücûdun sâhibi, yukarıda bahsedilen evlerdeki ayarsız ve düzensiz ısıtma
sisteminde olduğu gibi, her an değiĢik sıcaklıklar karĢısında, nelerle karĢılaĢır
bir düĢününüz! Sağlığın istikrarı kalır mı, o zaman?
Bâzen iltihap (enfeksiyon) hastalıkları, sıcaklığın baĢvuru (referans)
noktasından aĢağı ya da yukarı çıkmasına sebep olmaktadır. BaĢka bir
ifâdeyle bu durum, vücutta ateĢ yükselmesi ya da bâzı hastalıklarda olduğu
gibi, ateĢin 36,5o‟nin altına düĢmesi Ģeklinde kendini gösterir. O zaman
beyin, bu anormalliği düzeltmekte yetersiz kalır, gönderdiği düzeltme
iĢâretleriyle, bu anormal durumu ortadan kaldıramaz. Bu anormallik böyle
durumlarda, dıĢarıdan vücûda yapılan, ilâç müdâhalesi ile kontrol sisteminin
düzeltilmesini zorunlu kılar. Buna da „ilâç ile tedâvi olmak‟ diyoruz.
Demek ki, Evren‟deki canlı-cansız (maddî) her bir sistemdeki denge
ve düzeninin korunmasında baĢvuru noktalarına, olmazsa olmaz derecede,
ihtiyaç vardır.
Yukarıda sözü edilen gerek ısıtma sistemi ve gerekse insan vücûdu
örneklerinde görüldüğü gibi, Evren‟de bulunan ve Sibernetik Bilimi‟nin
temelini meydana getiren bütün bu maddî kontrol ve denge sistemlerinin
kurulması, Kontrol Teorisi‟nde, “Negative Feadback-Ne-gatif Geribesleme”
kânunu ile gerçekleĢmektedir1080. Kur‟an‟daki âyetlerden esinlenerek Mizan
(denge, ölçü) adı altındaki bu teorileri ilk ortaya atan bizim bilim adamı
atalarımız olmuĢtur1081,1082,1083.
Temiz, M., Otomatik Kontrol, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, 1996.
Er-Rahman Sûresi, âyet 7: “Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
1081
Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi Ġslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin
Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/bilim%20târihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20Ġslâm%20çağı%20bilim%20ve
%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc, En Son EriĢim Târihi: 12.06.2013.
1080
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Sonuç olarak, fen bilimlerinde olduğu gibi, sosyal olan insan
toplulukları arasında mânevî birlik ve berâberliğin sağlanmasındaki sosyal ve
ahlâkî kavramlar, dirlik, düzenlik, hayat tarzları ve yaĢam Ģartlarının her biri
için de, maddî âlemde olduğu gibi, birer kıyas noktası ve baĢvuru (referans)
seçilmesinin zorunluluğu açık olarak görülmektedir.
Bu ölçülerin her birini bize Yüce Yaratıcı, gönderdiği Peygamber
(SAV) Efendimiz‟in, her biri birer kıyas noktası olan, sünnetleri vâsıtasıyla
göstermiĢ ve bu orta ölçülere uymamızı tavsiye etmiĢtir.
Allâhü Teâlâ böylece doğru ölçüleri (doğru yolu) kullarına
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, her bir fikir, Ģey veya olaya iliĢkin,
sünnetleri ile bildirmiĢtir:
“Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiĢ ve kim de
saparsa ancak kendi aleyhine sapmıĢtır. Kimse kimsenin günâhını çekmez.
Biz peygamber göndermedikçe kimseye azabetmeyiz©”
Benliğimiz ve Ġnsanlığın Kıyas ve
BaĢvususu (Referansı)
ġimdi asıl konuya, “Acabâ iyi ve kötünün, yâni kısacası, değer
yargılarımıza iliĢkin mâna âlemimizin bir referansı yok mudur?” sorusunu
sorarak girebiliriz.
Evren‟deki düzeni gördükten sonra bu soruyu, insanın mantığı artık
sormak zorundadır. Evren‟nin maddî yapısını inceleyen bilim adamlarının,
BenzeĢim (Simetri) prensibi gereğince, maddî Kıyas ve BaĢvu‟ya karĢı,

1082
Temiz, M., Erken Rönesans Döneminde Matematik Bilimi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠ
MĠ%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20MATEMATĠK%20BĠLĠ
MĠ%20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 25.09.2013.
1083
Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMĠ‟NDE%20%20FĠZĠK%20VE%20FEN
%20BĠLĠMLERĠ%20(PDF).doc, En Son EriĢim Târihi: 25.09.2013.
©
Ġsrâ Sûresi, âyet 15.
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ayrıca bir de mânevi evrenlerde de bunun benzerinin, yâni mânevî Kıyas ve
BaĢvu‟nun da olabileceğini, bilimsel olarak, düĢünmeleri zorunludur.
Daha açıkçası belki her bir insan için de, bir Mânevî Kıyas ve BaĢvu
gereklidir. Bu takdirde meselâ herkese göre bir iyilik ya da herkese göre bir
kötülük söz konusu olursa, her Ģey “curcunaya” dönmez mi? En azından,
dünyâdaki insan sayısınca var olan her öznel (subjektif-Ģahsî) görüĢün bir
iyilik ya da kötülük tanımı olmayacak mı? Olacağı açık olduğuna göre, ortak
bir tanıma uyulmazsa, Dünyâ üzerindeki bütün insanlar arasındaki birlik,
dirlik ve düzen nasıl sağlanacak?
Öznel (subjektif-Ģahsî) görüĢlerle bilimin olamayacağı, Ģimdilik, nasıl
açık bir gerçekse, kiĢilere göre değiĢen „iyilik‟ ve „kötülük‟ tanımlarının da,
gerçek değer yargıları olarak kabul edilemeyeceği açık bir gerçektir.
Sonuç olarak madde âlem için, bilimsel bir Ģekilde ortaya konan, ıĢık
ıĢınlarının mutlak referansı oluĢturması gibi, manâ âlemi için de, herkesin
mutlak bir kıyas (yargı) referansına dayanması bir zorunluluk arz etmektedir.
Bu zorunluğu Allâhü Teâlâ, benim çift yaratma kânunu adını
verdiğim, meselâ “Ġbret alasınız diye her Ģeyi çift çift yaratmıĢızdır âyetinde
olduğu gibi, çeĢitli âyetlerle ilk baĢta bir kânun olarak zâten koymuĢtur.”
Bir cihaz ya da makineyi yapan bir mühendis, bunun için gerekli
referans değerlerini yanında verdiği, kataloğunda belirtmek zorunda
olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, kataloğuna aykırı
davranıĢlar, makinenin bozulmasına, ârıza yapmasına sebep olur / olmaktadır.
Bu Dünyâ‟da insanoğlu, akıllara durgunluk verecek mükemmeliyette,
ilâhî kudret eliyle tasarlanmıĢ bir biyolojik makine değil midir? Böyle her bir
biyolojik makinede var olan, yaklaĢık yüz trilyon hücreyi düĢününüz! Sırf
hücrelerdeki her biri bir enerji santralinden, bir petrol rafinerisinden daha
karmaĢık olan, mitokondrileri1084 incelemeye kalksanız, aklınız durur!



Zâriyat Sûresi, âyet 49.
Mayda, A., Anneden Geçen Enerji Santralleri: Mitokondriler, Sızıntı, Haziran 2002 Yıl : 24 Sayı
:281. Alındığı internet elektronik adresi, http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/anneden-gecen-enerjisantralleri-mitokondriler.html, En son eriĢimi târihi: 27.10.2011.
1084
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Böyle bir biyolojik makinenin kullanma tâlimatları (kataloğu) nedir
acâbâ? Hiç düĢündünüz mü?
Allah‟ın (CC), “Bugün sizin hesâbınıza dininizi tamamladım. Size
yönelik nîmetimi tamâma erdirdim ve sizin için din olarak Ġslâm'ı
beğendim1085.“ anlamını taĢıyan âyetinde bizlere ulaĢtırdığı sözüne bakılırsa,
insanoğlunun hattâ âlemlerin kataloğu, Kur'an olmaktadırµ.
Diğer taraftan, insanın sonsuz sayıda farklı davranıĢlara sâhip olduğu
da birer gerçektir. Bu davranıĢların her birinin belli sınırlar arasında olması
gerektiği de bilimsel birer gerçek olarak ortadadır. Bu insanların her birinin
her hususta birer baĢvuru noktasına ihtiyacı olmalıdır ki, insan mânevî varlığı
ve vücûdu da bir kararsızlığa uğramasın!
ĠĢte insanoğlu için her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin olan mutlak
kıyas (yargı) örnekleri de, yaĢayıĢ ve davranıĢları ile Kur‟an‟ın uygulanıĢını
bize gösteren, Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz ve onun sünnetleridir.
AĢırılıklardan uzak anlamında “orta yol-orta ölçü” manâlarına sâhip
olan bu sünnetlerin her biri, Kur'an'daki tâlimatların uygulama örnekleridir.
Peygamber (SAV) Efendimiz‟in, “ġunu iyi biliniz ki bana Kur'an‟ı Kerîm ile
birlikte onun bir benzeri de verilmiĢtir.” hadisinden bu anlaĢılmıyor mu?
Bütün bu sünnetler, iyilik ve kötülüklerin kıyaslandığı, mânevî nesnel
(objektif) değer yargılarını meydana getirmektedir. Bunlara uyulduğunda,
iĢte böylece, bütün insanların benliklerindeki (öznelliklerindekienfüslerindeki) birlik sağlanmıĢ olarak ortaya çıkar. Yâni herkes,
davranıĢlarını Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz‟e göre ayarlayarak,
benliklerindeki birliğe kavuĢmanın ve Ulu Peygamber'inde “fenâ-yok”
olmanın gayreti içinde olur, nitekim olmaktadır da...
Peygamberimiz‟de fenâ olmanın ölçüsü oranında, insanlar ve
toplumlar, maddî ve mânevî istikrara kavuĢarak, iki cihanda mutluluğu
yakalamıĢ ve sür'at köprüsünü geçme hassâsiyetine kavuĢmuĢ olurlar.

Fizilâl‟il Kur‟an Tefsiri, Mâide Süresi, âyet 3.
Ġlim adamının özelliği, körü körüne kabullerle barıĢık olmamasıdır. Ġlim adamı, olay ve değer
yargılarına belgeler ıĢığında, sebep-sonuç ve ibret açısından, îtikâdî sınırlar içinde kalarak, açıklamalar getirip kafa
ve kalbini rahatlatmaya çalıĢır, ilme dayalı her türlü açıklamalara her zaman açık olur.
1085
µ
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Peygamberler, değer yargılarını yaĢantılarıyla insanlara öğreten
örnek ve önder insanlardır. Onların davranıĢları, değer yargılarının ayar
noktalarını (setpointlerini) oluĢturmaktadır.
Ġnsanlar iki cihan mutluluğuna yaĢantılarında bu ayar noktalarına
ulaĢtıkları oranda kavuĢurlar. Âdem (AS)‟dan beri gelmiĢ olan bütün dinler
geliĢe geliĢe Ġslâm‟da son bulmuĢtur. Ġslâm dinlerin en son modeli, son ilâhî
hayat tarzıdır. Kur'an ise, bu son hayat tarzının davranıĢ ve yaĢayıĢ
bilgileridir.
Akıllı olanlar, eski modeller geçerliliklerini kaybettikleri için, hep son
modelleri benimserler, değil mi?
Asrımız bilimi, vahiy yoluyla, peygamberlere kazandırılan bu yegâne
örnek davranıĢların, inĢanlığı maddî ve mânevî olarak yokluğa doğru
sürükleyen, davranıĢlara karĢı koruduğu sonucuna henüz daha yeni
yaklaĢıyor. Bununla berâber, asrımızda daha değiĢik Ģekillerde geliĢen sosyal
ve siyâsal olaylar ve teknolojik iletiĢim vâsıtaları, Ġslâm‟ın kısa sürede
tanınmasına, daha fazla hizmet etmekte, Müslümanlığı seçenlerin sayısı bu
yüzden, daha hızlı bir Ģekilde artmaktadır.

Bütün Amaç “Hayattan Kâm Almak” Değil mi?
Eee, O Hâlde?
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Ben mi anlayamıyorum, yoksa? Hele bir bilimsel analiz yapayım dedim,
kendi kendime…
Bu yapılanların hayattan kâm almaya yâni heykel yapmaya, likör içmeye,
dans salonlarında, diskotek ve meyhânelerde dans etmeye bir faydası mı var,
sanki?
Haksızlık olmasın diye yukarıda tenkit edilenlere, bir bilim adamı gözüyle,
bir göz daha attım. Yine gördüm ki bu yapılanların kâm almaya yâni heykel
yapmaya, likör içmeye, dans salonlarında, diskotek ve meyhânelerde dans
etmeye gerçekten hiç bir faydası yok…
Bütün bu yapılanlar Vatan ve Milletin emperyalistler tarafından
sömürülmemesi için alınan tedbirlere âit…
Ee?
Emperyalistlerin taĢeronu olunca, bu bir mantıksızlık olmuyor mu?
Bilimsel açıdan asıl önemli olan mantığın kuruluĢunu sağlayan fikirlerin
millî ve kültürel değer yargılarına zemin teĢkil eden ilmî ve bilimsel birikim
değil mi?
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Bu birikim, Vatan ve Milletin emperyalistler tarafından sömürülmemesi değil
de sırf hayattan kâm almaya dönük olan bir birikim ise:
Eee, o hâlde?
ĠĢin enteresan tarafı Ģu ki, çoğu kimselerin, Vatan ve Milletin emperyalistler
tarafından sömürülmesini, insanların rezil ve rüsvâ olmasını hiç kâle
almıyorlar! Bence insanlık açısından, hattâ ve hattâ “hayattan kâm alma”
açısından bile bu husus en önemli olanlarından birisidir.
Bu sözümden yine bir Ģey çıkaramayan Ġnönü Zihniyetli kardeĢlerimiz varsaki vardır. Çünkü onların kafa yapılarının R-Kompleks hastalığının pençesi
altında bocaladığı ve bütün hücrelerinin DNA dönüĢümüne uğradığı bilimsel
olarak biliniyor-bu beyin zafiyetliler için Ģimdi burada, insanlık ve görevim
adına,”Son PiĢmanlık Para etmiyor” baĢlığı altında, hemen bir de örnek
vermem gerekiyor…
Son PiĢmanlık Para etmiyor…

“ABD savaĢ uçakları bizim oturduğumuz Irak‟ın Tikrit vilâyetine saldırı
yaptığı gece, benim evimi yakmaââââûââââ“Son piĢmanlık” durumuna
düĢmemek için ne yapmalı?
Hıh! Ne yapmalıymıĢ!
Aklım var diyorsun ya! ĠĢte onu, nefsinin, menfaatlerinin ve emperyalistlerin,
emri altında kurnazlık ve ifritlik plânları yapmaktan kurtarıp, Hak ve geçerli
yâni gerçek ölçüler üzerinde çalıĢmaya yönlendirmelisin!
Sende bunu yapacak özgür irâde de mi kalmadı, yoksa?

Kabağın Sâhibi
1086

https://www.facebook.com/kaynasligundem/photos/a.716665468397233/1935072569889844/?type=1&theater
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Vaktiyle bir derviĢ berbere gider. Berberden saçını dibinden kazımasını,
sakal ve bıyığını kısaltmasını ister. Tereddütsüz bââââââââââ
âErzurum‟lu Ġbrâhim Hakkı (KS) Hazretleri‟ni, çocukken iyi bir terbiye
alması için, Ġsmâil Fakîrullah (KS) Hazretleri‟ne teslim etmiĢler.
Çocukluğunun önemli bir kısmını Fakîrullah (KS) Hazretleri‟nin
yanında geçiren, Ġbrâhim Hakkı, bir gün eline aldığı bir testiye çeĢmede su
doldururken, oraya bir atlı gelir:
“Çekil bakayım oradan çocuk!” diyerek sebepsiz bir Ģekilde kükreyen atlı,
Ġbrâhim Hakkı‟yı iteleyerek, bir kenara fırlatır ve üzerine atı bastırıp,
çocuğun testisini kırar.
Ġbrâhim Hakkı, testisini bırakıp kendisini daha fazla ezilmekten zor kurtarır,
hocasının huzûruna gelir ve durumu ona anlatır:
“Testiye çeĢmeden su doldururken atını koĢturarak gelen bir atlı atını
üzerime sürdü. Canımı zor kurtardım, testimi de tepeletip kırdı!” Hocası:
“Bunları yapan o atlıya sen bir Ģey söyledin mi?” der. Çocuk, “Hayır!
Hiçbir Ģey söylemedim.” cevâbını verir. Hocası telaĢlanır, “Çabuk git ve o
adama bir kaç laf söyle, a be evlâdım!” der.
“Ġbrâhim Hakkı hemen gider, çeĢmenin baĢında atını tımar etmekle uğraĢan
adamın yanına varır ama edebinden dolayı bir türlü terbiyesini bozup da
meselâ, „Benim testimi niye kırdın zâlim adam?‟ tipinden bir Ģey
söyleyemez…
Döner gelir. Geldiğinde hocası sorar:
1107

“Ona bir Ģeyler söyleyebildin mi?” diye...
“Söyleyemedim efendim! Demek istedim, ama bir türlü dilim dönmedi.”
Bunun üzerine hocası sinirlenir:
“Sana söylüyorum çocuk! Çabuk git ve o adama karĢılık ver! Yoksa olan
olacak!”
Ġbrâhim Hakkı, bu sefer daha kararlı ve fakat ĢaĢkın bir Ģekilde, koĢarak
çeĢmenin baĢına gelir. Bir de ne görsün! Testisini kıran adamın ölüsü çeĢme
yalağında yatıyor…
Meğer adamın atı, attığı çiftelerle onu öldürmüĢ, çeĢmenin havuzuna
yuvarlamıĢ, öylece duruyor… Çocuk heyecanlanır ve koĢarak gelip, durumu
hocası Ġsmâil Fakîrullah (KS) Hazretleri‟ne telaĢla anlatır.
Hocası bu hâle çok üzülür:
“Vah vah!” der. “Bir testiye bir adam!” “Üzüldüm buna doğrusu!” diye de
ilâve eder.
Huzûrundakiler, “Bir testiye bir adam!” cümlesinin hikmetini sorunca,
Fakîrullah (KS) Hazretleri durumu, Ģöyle açıklar:
„O adam, Ġbrâhim Hakkı‟ya zulmetti. Zulme uğrayan da tek kelimeyle olsun
ona bir karĢılık vermedi, böylece zâlimi Allâh‟a havâle etmiĢ oldu.
Dolayısıyla, zâlime karĢılık vermek Allâh Teâlâ‟ya kaldı, O da adâleti gereği
olarak zâlimi cezâlandırdı.
Eğer çocuk onun zulmüne karĢılık verseydi, dünyâda bir nevî ödeĢerek,
gerisini Âhiret‟e bırakmıĢ olacaktı. Fakat olmadı! Mazlum Ġbrâhim, tamâmen
mazlum oldu.
Benim gayretim adamı mazlumun „ahı‟ndan kurtarmak içindi ama buna
maalesef muvaffak olamadım, görüyorsunuz!1087„

Mânevî Varlığımızın Kılavuzu Nedir?

1087

Fâzilet Takvimi, Nisan 2001.
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Maddî varlığımız, mânevî varlığımızın görünürdeki kılavuzudur. Bunun
gerçek kaynağını Zâriyat Sûresi‟nin 49. âyetinin tecellîsine bağlamak
gerekirse âyette:
“Ġbret alasınız diye her Ģeyi çift çift yaratmıĢızdır.” deniyor…
Maddî varlığımızın zehirlerini bilmeyen yok… ĠĢte en önemlilerinden biri,
sigara ya da yapısı bozulmuĢ yüzlerce gıdâ maddeleri…
ġimdi, siz mânevî varlığımızın zehrinin olmadığını mı zannediyorsunuz?
En basitinden biri, bilimsel olarak ispat edilmiĢ olan olumsuz dalgalar ya da
günah denilen kötü niyet, kin, kibir, nankörlük vs1088…
Mânevi ve hattâ hattâ maddî varlığımızın asıl zehirlerini demek ki günahlar
oluĢturuyor…
ġimdi her türlü günahı yap, sonra da benim kalbim temiz de, kimi
kandıracağız ki, bununla?
Haa, Ģimdi Ģu yukarıdaki resimden ne anlıyoruz?
Sigara ya da yapısı bozulmuĢ yüzlerce gıdâ maddelerinin maddî varlığımızda
yapmıĢ olduğu dönüĢümü gözünüzle iĢte görüyorsunuz…
Buradan hareketle, bir de mânevî varlığımızın günahlarla ne kadar pis
dönüĢümlere mâruz kaldığını düĢünecek kadar da mı, beyniniz bir çağrıĢım
yapamıyor da bir de, “Sen benim kalbime bak kalbime diyebiliyorsun!1089”

Gerçek Bu ki, Hiçbir ġeyin Eksikliği Çekilmiyor!
Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nùr, Beyinden Yayımlanan Dalgaların Mâhiyeti
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÙR.pdf
1089
Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.pdf
1088
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Herkes, doğru-yanlıĢ bir Ģeyler söylüyor, iĢte, iĢ olsun diye…
Bunlar, özellikle kâfiyelerde görülen rahatlıklar... Yoksa gerçekte hem yastık
da rahat olacak, kafa da… DöĢek de rahat olacak, vicdan da...
Yorgan da olacak tabiatıyla, huzur da olacak insanda... DenemiĢ ve yaĢamıĢ
olarak biliyorum ki, bunların hiç biri, bir diğerinin eksikliği kapatamıyor.
Örneğin, düĢünsenize bir kere, doğru dürüst kesilmeyen küçücük bir tırnak
parçasının bile insana verdiği onca rahatsızlığı...
Realist olmak gerek…
Zâten realist olmak aslında Türkçe‟de gerçekçi olmak değil mi?
Hani, Türkçe‟den baĢkası pek iç açmıyor… O yüzden ben, realist gibi,
modernimsi kelimelerden pek hoĢlanmıyorum ama hani aĢırı olmayacağız
diyoruz ya onun hatırı için, realist kelimesinde olduğu gibi, baĢka
alternatiflere de hoĢça bakmaya çalıĢıyoruz o kadar…

Allah (CC) Düzen Kuranların En Ġyisidir
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“Fatma Âliye; târihçi Ahmet Cevdet PaĢa‟nın iki kızından biri imiĢ...
13 yaĢında tesettüre girmiĢ…
Uyduruk bir iki romanı varmıĢ...
Peki, paralarımıza nasıl girdi,
ġimdi ise sayfayı hazırayanın yorumu:
Bilimsel duruma uygun bence...
Hem Kültürüne bağlı ve hem de orijinal bir kadınmıĢ...
Orijinal olmayan yazılar Batı‟da hiç basılmıyor... Bir Ģeylerin sayıları
arttıkça bilimsel orijinallikleri azalıyor, biliyorsunuz... Buraya kadar iĢin
bilimsel yönü…
Gelelim bir bilim adamı olarak Ģu satırları yazanın Ģahsî yorumuna:
Biliyorsunuz araĢtırmalara göre 2050 yılında Müslümanların sayısı,
Hristiyanları geçecek... E, bu tercihi bir çeĢit geleceğe hazırlık olarak da
görebilirsiniz...
Kıymetli yazar ġevket Eygi Bey yazmıĢ:
Onun ileri sürdüğü Târihî verilere göre, geleceğin biraz fitnesel olacağını da
unutmayınız...
1111

Onun için çocuklarınızın ileride bunalmamaları için Ġslâm‟la barıĢık olarak
yetiĢtirmenizde büyük faydalar var...
Siz de ve çocuklarınız da belki akıllarınızı ustalıklı olarak kullanabilirseniz,
umulur ki Âhiret‟te de rahat etmiĢ olursunuz.
Bu gibi geliĢmeleri aslında, birer ilâhî uyarı olarak kabul etmeli, bence…
Allah‟ın (CC) da bir siyâseti vardır, aslında geliĢmelere öncülük edenler bir
vâsıtadır, sebeptirler…
Allah (CC), yapacaklarını, bizzat doğrudan yapmaz, hep böyle sebeplere
bağlamıĢtır; tıpkı bugün Hak ile Bâtıl‟ın ya da Vatan ve Millet için çalıĢan
vatanseverlerle Vatan hâinlerinin cıva gibi açığa çıkması için,
CumhurbaĢkanı recep Tayyip ERDOĞAN‟ı bir sebep olarak seçmesinde
olduğu gibi…
Ġnanmayanlar ya da tereddütlü olanlar için iĢte size bir de, bir âyet:
“Ġnkâr edenler, seni bağlayıp bir yere kapamak veyâ öldürmek, ya da sürmek
için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini
bozuyordu. Allah düzen yapanların en iyisidir, Enfal Sûresi, âyet 30”.
Allah‟ın (CC) ayrıca, sebepleri seçiĢinde de baĢka ibretlik dersler de olur.
Meselâ, bundan 30-40 yıl önceleri bir hatırlayınız:
O zamanlar Ġnönü Zihniyeti mensuplar, neyin yaygarasını yapıyorlardı, bir
hatırlayınız! Her tarafta:
Ġmam hatip Ģöyle, Ġmam hatip böyle… Ġmam hatipli Ģöyle, Ġmam hatipli
böyle… Ya da:
BaĢörtüsü Ģöyle, baĢörtüsü böyle… BaĢörtülü Ģöyle, baĢörtülü böyle…
yaygaraları dolup dolup taĢmıyor muydu? Bunları bir düĢünüp hatırlayınız.
Evet, tam da öyleydi… Peki, ne oldu?
Evren‟in, her Ģeyin ve de ölçülerin yaratıcısı Hak Teâlâ yâni En Yüce Gerçek
olan Allah (CC) bu yaygaracılara karĢı peĢi peĢine ne yaptı, bakınız:
Alın size, Ġmam Hatipli bir BaĢbakan, BĠR…
Alın size, baĢörtülü bir First Lady, ĠKĠ…
Alın size, Ġmam Hatipli bir CumhurbaĢkanı, ÜÇ…
Alın size, baĢörtülü ikinci bir First Lady, DÖRT…
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ġimdi bilmem bir parça olsun anlaĢılabildi mi, Allah‟ın (CC) siyâseti ve /
veyâ vermek istediği ibretli dersleri…
Görüyorsunuz değil mi, “Allah düzen yapanların en iyisidir-Enfal Sûresi,
âyet 30”.

Süper (!)Sosyal Demokratlar

CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟a karĢı yürütülen bu kin ve düĢmanlık,
CumhurbaĢkanımız‟ın sâmîmi Ġslâm inancına sâhip olan bir mü‟min
oluĢundan ileri gelmektedir…
Diyeceksiniz ki, CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟dan baĢka mü‟min1090 yok
mu da, gösterilen düĢmanlıkları hep ona karĢı görüyoruz.
Elbette var, hem de o sâmimi mü‟minlerin duâları hürmetine, bu geliĢmeler
CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın önderliğinde sekteye uğramadan
yürüyebiliyor…
Kin ve düĢmanlığın CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟da düğümlenmesinin
sebebi, onun önemli ve etkin bir pozisyonda olması ve inandıklarını da
1090
Temiz, M. (Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf YA
DA http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
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gerçekleĢtirmek için çok kuvvetli bir irâde, akıl, zekâ ve psikolojik ve ruhsal
dayanıklılığa, daha doğrusu kuvvetli bir îman enerjisine sâhip olmasıdır.
Tayyip Erdoğan, bu son özellikleri sâyesinde geçmiĢ tecrübelerden de
ustalıkla faydalanmasını bilmiĢtir / bilmektedir.
ġimdiye kadar Türkiye‟yi sunnî solunumda tutan, bütün Dünyâ devletlerinin
telâĢları, iĢte, bu Türkiye Devi‟nin, Tayyip Erdoğan‟ın önderliğinde,
uyanarak eski cihangir dönemlerine geri döneceği korkusudur.
Türkiye Devi‟nin uyanmasına önayak olan CumhurbaĢkanımız Tayyip
Erdoğan‟ı o makamdan uzaklaĢtırmak, iĢte bu yüzden içteki hâinlerin ve
dıĢtaki düĢmanların son ümitleridir…
CumhurbaĢkanımız Tayyip Erdoğan‟ı ayakta tutan bu durumlardan baĢka,
bir de çalıĢkan olması, dürüstlüğü ve de güttüğü siyâsetin beynelmilel ve
insânî oluĢudur.
Tayyip Erdoğan‟ı önce pek tanıyamıyordum, ancak emekli olunca vakit
bulup, onu inceleyebildim. Bu nedenle bu tespitlerimi emekli olmadan önce
hâliyle yapmam mümkün değildi.
Meğer Attila Ġlhan çok haklıymıĢ!
2013 yılında emekli oldum. Akademik çalıĢmalarımdan vakit bulup da
ilgilenemediğim Türkiye Gemimiz‟in güncel konularına bu sâyede biraz vakit
ayırabildim.
Beni en çok ĢaĢırtan husus, aydın denen kesimdeki yozlaĢmayı görerek
ĢaĢırmam ve1091. Attila Ġlhan‟ın, “Türk aydını dediğimiz kiĢi, Batı‟nın Mânevî
ajanıdır” sözünün yüzde yüz gerçek olduğunu üzülerek gözlemlemem
olmuĢtur. “Türkiye‟nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10‟udur”
sözü de ona âit1092…
Aydınların açınımında Ģunları da söylemiĢ, Attila Ġlhan, 10 yıl kadar önce…
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.
1092
Günün ManĢetleri, Attilâ Ġlhan‟dan ġok Açıklamalar : “Türkiye‟nin Yüzde 10‟luk Hain Kontenjanı
Var”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalarturkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjani-var-117631/, En Son EriĢim Târihi: 17.01.2016.
1091
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“ġimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyor”…
“Türkiye‟de üç Ģey millî olmalıdır; Eğitim, Savunma ve Ekonomi... Bu üçü
millî olmadığı takdirde Sevr olur.”
“Türkiye‟de basın Türk değildir, çünkü Türk basını Türkiye‟nin çıkarlarını
korumuyor.”… Türkiye‟de özel kanallar özgür değildir, çünkü özel kanallar
sermâye kanalları olmuĢtur.”
ġu an îtibarıyla bu görüĢü aynen gözlemledim, artısıyla birlikte, ne yazık ki…
Yabancı ajanlar, içteki bu gâfillerimizi, meğer ne kadar kolaylıkla
yönlendirecek duruma gelmiĢler… Ġnönü Zihniyeti, bugün bütün umudunu bu
Batı hesâbına çalıĢanlara bağlamıĢ durumda… Ġnönü Zihniyeti
mensuplarının bu durumu, belki, Attila Ġlhan‟nın zamânında bu kadar
açıktan görünmüyordu… Sizin anlayacağınız hâinlikler gittikçe daha da
netleĢiyor… Bence bu, ilerisi için bir rahmete dönüĢecektir…
Ġlk ĢaĢkınlığım, çok feciydi! Bu nasıl oldu, biliyor musunuz?
Hayretle baktım ki bu gâfillerimiz, hem de görünürde demokrasi ve insan
haklarından tâviz verir gibi görünmeyen sol kesim, bir gelecek seçimi
bekleme zahmetine bile katlanmadan, dıĢ ajanların€ oyunlarına âlet olarak
Hükümeti devirmeye kalkmasınlar mı? Seçimlerde demokrasi ve insan
hakları borazanlığı yaparak halktan oy istemeye çıkanlara bak sen!
“Vay canına!”, diyesi geliyor insanın… ĠĢte bu aydın geçinenler, Kültürünün
câhili olurlarsa, böyle oluyor… Bugün daha da beterler!
Hele hele, onlara dayanmıĢ olan sağ ve soldaki Ġnönü Zihniyeti ile solcu ve
sosyal demokratlarımızı ne mümkün memnun etmek?

€
.Diler, E., Kimi vurduk!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/416176/#.Ujmsh1xrPIU, En Son EriĢim Târihi: 18.09.2013.
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Sıraladıkları sebeplere bakıyorum, bunlar, sırf CumhurbaĢkanı‟nı hedef alan
kiĢiselleĢtirilmiĢ Ģahsî kin ve nefretin tepkileri, o kadar… Ama ne tepkiler
haa!
Kin Ve Nefret Kaynağının Açınımı, insanı çok üzüyor… Bu kin ve nefret
nereden geliyor?
Ġncelerseniz, aslında onlar da normal insanlar için, eften püften Ģeyler:
CumhurbaĢkanı‟nın, Halkın içinden çıkmıĢ, bir köylü ve halk çocuğu oluĢu;
Halk ile özdeĢleĢmiĢ bir hayat tarzının bulunuĢu; fakr-ü zarûret içinde
yetiĢmiĢ olması; Kültürünün ve Dini Ġslâm‟ın istikâmetine uyum sağlamaya
çalıĢması, meselâ, namaz kılması, oruç tutması; Hakla kurduğu iliĢkilerin
içten ve samîmi olması ve benzerleri...
Bakıyorum, nefretçi ve tenkitçi kesimin bu sıralanan taraflarda pek bezleri
yok…
ġimdi bence en önemli sebebi söylüyorum:
Atatürk Dönemi‟ni izleyen Millî ġeflik Dönemi‟nde eğitimdeki, idârî
konumlardaki insanların ve o dönemin zenginlerinin rahatlık ve üstünlük
avantajlarıyla kazanılmıĢ ve Ġnönü yakınlığı ile oluĢmuĢ „deolojik seçkin bir
sınıf1093„ vardı. Bu sınıfın bugünkü uzantısı durumundaki günümüz solcu ve
sosyal demokratlarımız, yâni nefretçi ve tenkitçi arkadaĢ ya da kardeĢlerimiz
de kendilerini hâlâ 1930‟lu-1940‟lı yılların seçkin sınıfı gibi görüyor
olmaları…
Kendilerini Türkiye‟nin yegâne sâhipleri olarak gören bu kesimden bu geri
kalanların hakları, onlara göre sanki zamanla eriyerek yok olmuĢ… Hâlbuki
onların karĢıt kabul ettikleri ötekilerin ataları, dedeleri de her zaman
Yurdumuzun savunulmasında bulunmuĢlar, Ġstiklal SavaĢı‟na katılmıĢlardır,
hem de onlardan daha çok:
Kiminin dedesi Balkan Harbi‟nde, kiminin dedesi Çanakkale‟de, kiminin
dedesi Suriye Cephesi‟nde, kiminin dedesi Büyük Taaruz‟da Ģehit olmuĢtur.
Ama bunlar, onlara göre geçmiĢte olan Ģeylerdi, Ģimdi mühim değil…

1093
Temiz, M., Ġdeoloji ve Slogan KuĢağı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠ%20VE%20SLOGAN%20KUġAĞI.doc, En Son EriĢim Târihi: 16.09.2013.
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Günümüz solcu ve sosyal demokratlarımız ve Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz,
Atatürk Dönemi‟ni izleyen ġeflik Dönemi‟nde, eğitimde idârî konumlardaki
insanların ve o dönemin bürokrat ve zenginlerinin rahatlık ve üstünlük
avantajlarıyla kazanılan bu Ġnönü yakınlığıyla oluĢan, „deolojik seçkin bir
sınıfın‟ bugünkü uzantısını meydana getirenlerdir.
1094Halkımızın çektiklerinden, sıkıntılarından, açlıklarından ve
sefilliklerinden haberleri olmayan, onların çektiklerini bilmeyen ve onlara
göre, „bir eli yağda bir eli balda olan‟ zihniyettir, iĢte bu zihniyet…
Bâzıları Müslümanız demiĢ olsalar ya da görünseler bile, bu solcu, demokrat
ve Ġkinci Tip Atatürkçülerimiz, tutum ve davranıĢlarıyla, Ġslâm ve Kur‟an‟ı
meĢrûlaĢtırmak istememektedirler. Böyle bir fikriyat içinde oldukları
Ģeklindeki görünüĢlerini (imajlarını) ve daha katı bir devletçilik modeli olan,
eski Rusya modeli konusunda besledikleri sempatik tavırlarını da
Milletimiz‟n hâfızasından silememiĢlerdir.
Kur‟an ve Ġslâm karĢıtlıkları, Millî ġef döneminde, “Biz dindar nesil
istemiyoruz1095.” fermanı ile zâten daha o zaman belgelenmiĢti…
ĠĢte günümüzdeki Ġnönü Zihniyetinin geçmiĢi buralara dayanmaktadır:
ġeflik Dönemi‟nde her Ģeyin, her imtiyâzın sâhibiydiler, her Ģey
kendilerinden soruluyordu. Bu uğurda asanlar da onlardı, kesenler de
onlardı… Bu hırslarının devamı olarak Menderes dâhil, üç kiĢi rejim kurbanı

Belgelerle Gerçek Târih, Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıĢtır, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi, http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/tag/inonu-dini-kitap/, En Son EriĢim Târihi:
21.09.2013.
“Gazetelerinizin son günlerdeki neĢriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere
rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan
her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neĢrinden 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 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-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html, En Son EriĢim Târihi:
01.03.2014.
1095
Temiz, M., Dindar-Dinci YakıĢtırması Ve Dinci / Dincilik Sınıfı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.pdf
YA DA http://mtemiz.com/bilim/DĠNDAR-DĠNCĠ%20YAKIġTIRMASI.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
1094
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olmuĢtu… Günümüzdekilere de hep böyle öğretilmiĢ bulunuyor iĢte… ġimdi
de aynı devran dönsün istiyorlar, hâliyle bunlar…
Onlara göre Ģimdi köylü vatandaĢın, fakirin, düĢkünün, onlara göre
„dinci1096„ olanların „biz de varız‟ deyip, Memleketi îdâre etmeye ne hakları
olabilirdi? Hele hele, geçmiĢ hükümetlere göre bunlar, bir de fark atarlar,
halkın gözünde yer ederlerse, o zaman „laiklik sloganları, levha ve yazıları‟
etkisiz duruma gelirse, buna kim susacaktı?
Bunlar, onlar için olur Ģey değildi…
„Hayır, olamaz böyle Ģey…‟ diyorlar ve akıl almaz algı ve yalanlara
giriĢiyorlar bugün…
“Bunlara dayanılamaz, biz geçmiĢte nasıl bizzat kendimizin demokratları
idiysek, Ģimdi de öyle olmalı…”
deyip, ver yansın atıĢlarına baĢlamalarının, hırçınlaĢmalarını ana nedenleri
bunlardır, bugünkü Ġnönü Zihniyeti‟nin ve de solcu ve sosyal
demokratların… Kin ve nefretleri öyle satıhtan değil, görüyorsunuz!
Sen güyâ demokrattın, insan haklarına saygılıydın, sık sık Atatürk‟ün “Bu
Milletin efendisi köylüdür.” sözünü tekrar edip geçmiĢte bu Halkın oylarını
alıyordun. O zaman halkçı görünüyordun, öyle mi?
GeçmiĢe dönük hayaller ağır basınca ve de üst üst gelince, demokrasi ve
insan hakları kavramları ikinci ve üçüncü sıralara itilebiliyormuĢ demek ki,
öyle mi?
Hâl böyle iken, halkın sevgisiyle iktidar olma ümitlerinin kaybolması
neticesi, böyle aldatmacalı yan yollardan medet ummak, öyle mi?

1096
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Kültürünü unutmayan Halkımız, bu zümrenin yanlıĢ davranıĢlarını Ģöyle
okumaktadır:
“Efendim, köylü uyanmaz, fakir ayağa kalkamaz zannediyorduk… Biz hep
üstün, seçkin sınıf kalacaktık… Seçimlerde onların arkalarını sıvazlayarak
oylarını Ģimdilerde de bizim almamız gerekiyordu…”
“Ama durum gittikçe o kadar değiĢti ki, bu gidiĢle sittin sene bir daha idâreci
olamayacağız gibi bir durum var ortalıkta… Ayrıca, bu halkla bizim
aramızda hiçbir fark kalmamaya da baĢladı… Hani, biz üstün, seçkin
sınıftık…”
“Buna dayanılmaz! „Hayır, sayım-suyum yok‟… Biz demokrasi ve insan
haklarından vaz geçiyoruz…”
Yazık! Yazık! Hayret ediyorum, doğrusu...
2000‟li yıllarda AKP Hükümeti Millî Eğitim ġurası‟na Attila Ġlhan‟ı da dâvet
etmiĢ… Attila Ġlhan, o devrin hızlı ideolojik olan ON-OFF kapasiteli ve
akıllarını gereği gibi çalıĢtıramayan solcularından çekindiği için, “Ben
gelmeyeyim ama müfredâta asıl Türkçe olan Osmanlıca ile Kültürümüz‟ün
yoğrulmuĢ olduğu Farsça‟yı koyarak mecbûrî ders statüsüne sokun!”
tavsiyesinde bulunmuĢtur.
ġimdi, düĢününüz, bu da solcu, sosyal demokrat…
Bir de Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet eden günümüz sosyal demokratları
var…
Attila Ġlhan zamânında Türkiye‟yi düĢmanlara Ģikâyet edecek kadar
aydınlanmıĢ (!) düzeyde sosyal demokratlarımız yoktu…
ġimdi merak ediyorum, Attila Ġlhan yaĢasaydı, bu süper (!)sosyal
demokratlar hakkında ne derdi, acabâ?

Âidiyet Bozukluğu

1119

Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde, “âidiyet” kelimesinin anlamı, „iliĢkinlik‟ ya
da „ilgi‟ olarak verilmektedir. Daha da açmak gerekirse, „âidiyet‟in, bir
tarafa âit olma ya da olmama gibi bir anlamı vardır.
Meselâ bugün öyleleri var ki, bunların ana, baba ve ataları, Türk olarak bu
Vatan‟da doğup büyümüĢlerdir. Bugün bu eski insanların bu günkü
neslinden, öyleleri ortaya çıkabiliyor ki bunlar, her nedense, bir değiĢime
uğrama bahtsızlığı içinde bulunuyorlar. Bunlar hâlâ bu Milletin ekmeğini
yedikleri, bin bir türlü nîmetlerinden faydalandıkları hâlde, Müslümanlara
karĢı, bir nefret içinde yetiĢtirilmiĢ oldukları için, sürekli bir baĢkalaĢmıĢlık
içinde bulunuyorlar. Bu nedenle, Memleketimiz‟de yeĢermeye baĢlayan Ģu
son zamanlardaki, Ġslâmî geliĢmelere gösterdikleri tepkilerinin birer sonucu
olarak, kendilerini, Yurdumuz‟da bulunan, günümüzdeki Müslümanlardan
saymayıp, baĢka bir âidiyeti kabul etmekte hiç tereddüt etmiyorlar1097…
Bu tercihin baĢka türlüsü de olmuyor değil, tabiatıyla… Meselâ adam
örneğin ABD‟de yaĢıyordur. Ama Türklüğünü, Müslümanlığını hiç
unutmamıĢtır, kendisini hâlâ Türk ya da Türkiyeli saymaktadır. Âidiyet
konusunda böyleleri de var…

Temiz, M., Allah DüĢmanları, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH%20DÜġMANLARI.docx, En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1097
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Âidiyet Kavramı, maddî, mânevî olarak, önce ikiye ayrılabilir. Her ikisi de
yerine göre çok önemlidir. ABD‟de yaĢayan bir Müslümanın, örneğin oranın
vatandaĢlığında olması, onun maddî bir âidiyeti sayılabilir. Ama bu insanın
kendisini, hâlâ Türkiyeli bir Müslüman olarak görmesi, ya da sayması, onun
mânevî âidiyetini oluĢturur. Burada bu iki âidiyetten önemli olanı, elbetteki,
mânevî olanıdır. Bu örneğe iliĢkin olan, maddî âidiyetin, kiĢinin inancı
açısından, pek önemi yoktur… Bununla berâber, öyle durumlar vardır ki,
bâzen maddî bir âidiyet, inanç açısından, îtikadî açıdan, birinci sıraya dahî
geçebilmektedir.
Meselâ Müslümanların cephede düĢmanlarla savaĢ durumunda olduğunu
düĢününüz. Müslüman ordusunda bulunan, Müslüman bir askerin, yolunu
ĢaĢırarak yanlıĢlıkla, düĢman olan gayrımüslimlerin içine düĢtüğünü farz
edelim. Dikkat ederseniz, âidiyet açısından, bu asker kendisini, mânevî
olarak, Müslümanlardan saysa bile, gördüğünüz gibi, maddî açıdan, yâni
zâhirî açıdan (görünen durum açısından), düĢmanların içinde bulunmakta,
zâhirde, onlardan görünmektedir.
SavaĢ sırasındaki böyle bir durum, âidiyet açısından, büyük bir önem
kazanmaktadır. ġöyle ki:
Ġslâmî hükümlere göre, örneğin ticâret gibi, tanımlanmıĢ bâzı iliĢkilerin
dıĢında, Allah (CC) düĢmanı olanlarla yüzgöz olmak1098, çok tehlikelidir. Bir
de savaĢ sırasında, yanlıĢlıkla da olsa, düĢman tarafında bulunan, bir
Müslümanın da, durumu âidiyet açısından, ayrıca bir önem arz etmektedir.
Buradaki durum, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in “Kimin sayısını
artırırsanız, onlarla birlikte haĢrolacaksınız” ya da “DüĢmanların sayısını
artıran onlardandır” hadislerinin kapsamına girmesinden dolayıdır. Ayrıca
aĢağıdaki hadisler de dikkate alınmalıdır.
“Ġçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.” (Mâide Sûresi, âyet 51)
Ġbn-i Mes‟ud (RA)‟tan merfu olarak rivâyet edilen bir hadiste Resûlüllah
(SAV) Ģöyle buyurmaktadır:

1098

Develioğlu, F.,Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, DoğuĢ ġti. Matbaası, Ankara-1970.
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“Kim bir topluluğun sayısını artırırsa onlardandır. Kim bir topluluğun
fiilinden râzı olursa, fiilinde o topluluğa ortaktır.” (Ebu Ya‟la tahric etmiĢtir.
Fethu‟l-Bari: 13/37)
Ama aĢağıda verilen hadise rağmen, „Ben hadislere inanmıyorum ki, zâten‟
deyip nefislerini rahatlatan o kadar Müslüman var ki…
“Bana, Kur‟ân-ı Kerim ve onun bir misli (hüccet olmada eĢ değer bir
benzeri) daha verilmiĢtir. Karnı tok vaziyette koltuğunda oturarak, „sâdece
Ģu Kur‟ân‟a sarılınız; içinde helâl olarak gördüğünüz Ģeyleri helâl sayın,
haram olarak gördüğünüzü de haram kabul edin‟ diyecek bâzı kimselerin
gelmesi yakınlaĢmıĢtır. ġüphesiz Allah Resûlünün haram kıldığı Ģey, Allah‟ın
haram kılması demektir.” (Musned:4/130-133, Tirmizi, Ġlm, 2660 nolu hadis.)
Bir de aĢağıda verilen âyetleri inceleyiniz:
“Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve Ġncil‟de
yazılmıĢ bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki o, onlara
iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoĢ Ģeyleri
kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü Ģeyleri de üzerlerine haram kılar,
sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar,
iĢte o vakit ona îman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve
onun peygamberliği ile birlikte indirilen nûru izleyen kimseler var ya, iĢte
asıl murâda eren kurtulmuĢlar onlardır-A‟raf Sûresi, âyet 157”.
“Kendilerine kitap verilenlerden oldukları hâlde ne Allah‟a, ne Âhiret
gününe inanmayan, Allah‟ın ve Resûlünün haram kıldığını haram tanımayan
ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmıĢ oldukları hâlde elden cizye
verecekleri hâle gelinceye kadar savaĢ yapın-Tevbe Sûresi, âyet 29”1099.

Hele Duâ Etmek Var Ya!

1099

https://sorularlaislamiyet.com/peygamberimizin-haram-kilma-yetkisi-var-midirpeygamberin-haram-kildigini-allah-da-haram-kilmistir-0
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Hac çok kalabalık oluyor, resmî rakamlara bakmayınız, 2015 yılında,
diyelim, yaklaĢık on milyonu çok aĢkın... Öyle ki, 2015 yılında, genç ve
dinamik olduğum 1991‟de gitmiĢ olduğum Hac‟daki duruma göre, belki de
1000-1500 kat daha fazlası…
Son Hac‟cımda kaybolduğum zaman, yanımda telefon yoktu, para yoktu,
adres yoktu; her Ģeyi çocuklara bıraktığımdan dolayı kaybolacağımı da hiç
düĢünmediğim için, vâsıta ile yarım saat süren, kaldığımız otelin adı da
aklımda kalmamıĢtı; bir türlü de hatırlayamıyordum da… ĠĢe bak sen!
1991‟deki hâl ve durumuma göre hasta ve çocuksu hâlimle, büyük bir efor ve
gayret sarfetmeme rağmen, bir türlü buluĢma yerini de bulamıyordum.
Ezberimde hiç bir telefon numarası da yoktu, üstelik…
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Bir düĢünün ve tahayyül edin bakalım!
Ancak elimde ve bilincimde, yapılan bir duânın 20 sâniye geçmeden kabul
olduğuna iliĢkin tecrübem bulunuyordu, o kadar… Tek bir dayanağım buydu,
iĢte:
Tecrübeyle güç kazanmıĢ, Allah‟a (CC) olan güvencim, yâni… Sizin
anlayacağınız, elimde tek sağlam olan bir duâ imkânım vardı, o kadar…
“Kul bunalmayınca, hızır yetiĢmez” derler ya… O bunalım içinde birkaç
kere duâ ettiğimi hatırlıyorum, yalnızca…
Derken, 5-6 saat sonra gecenin onu civârı, geceyi hangi köĢede
geçirebileceğini düĢünmeye baĢladığın bir sırada, yumuĢacık bir geçiĢle
çoluğunu-çocuğunu hemen yanı baĢında buluyorsun, e mi?
Bu iĢte o duânın bir zaferidir…
O MahĢerî kalabalıkta, Allah‟ın Ol Emri ile oluveren, bu olguya mûcizeden
baĢka ne denebilir ki?
Buna ayrıca Haccın ve Kâbe‟nin rahmeti ve bereketi ve de her Ģeyden önce
de duânın sırrı da denir, bence…
Ne „bence‟si?
„Bence‟yi kaldır da hakkı (gerçeği) Hadîs-i ġerif‟in ve duânın sırrında ara, e
mi, Mustafa?
Unuttun mu yoksa Hadisi?
“Duâ Allah‟ın ordularından bir ordudur. Gerekirse kaderi bile değiĢtirir!”
Hiç bu hadisten nîmetlenmek olmaz mı?

YanlıĢ Ve Hatâlı Hesap Yapmanın Suçu Matematik Bilimi‟nin
mi?
1124

Matematik ve hesap bilmeyen, hesap câhili birisinin, yaĢam mücâdelesi
içindeki çeĢitli hesaplamalarda, doğru-yanlıĢ arasındaki bocalamaları ne ise,
Ġslâm câhili birisinin o konulardaki nefsî ya da-biraz kaba olacak amaiĢkembeden açıklamaları da aynıdır.
Matematikçilerin, hesap câhilinin saçmalamalarını, Matematik Bilimi‟ne
yüklemeyecekleri açıktır.
ġimdi benzer olarak, Ġslâmî câhillerin, Ġslâmî konulardaki
saçmalamalarından doğan tuhaflıkların, Ġslâm Dini‟ne kesilmesi, ne derece
bir mantık, akıl kârı ve tutarlılık olur?
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Günümüzde fikri açıdan aç-kapa anahtarından farksız bir duruma düĢmüĢ
olup akıl yürütme melekesini kaybetmiĢ öyle zavallılar vardır ki iĢte
görüyorsunuz, yapılan her câhilliğin faturasını Ġslâm‟a yükleyerek, kendi
hesaplarına, güyâ aydın‟cılık oyunu oynayıp, „modern yobazlık‟ olarak,
kaĢarlanmıĢ Ġslâm düĢmanları nazârında derece yapmaya çalıĢıyorlar...
(YanlıĢ anlaĢılmasın! Bu fikirler, yalnızca resimde aksettirilen fikirlerin
çağrıĢımlarına olan bir cevaptır. Yoksa kiĢilerin saygınlıkları ayrı
konulardır; insan olan herkese derece derece saygımız vardır, Ģüphesiz…
YaratılmıĢı, Yaratandan ötürü, hiç sevmemek ya da aĢağılamak olur mu?)
Tekrar ediyorum ki:
Matematiği bilenlerin, hesap câhilinin saçmalamalarını, Matematik Bilimi‟ne
yüklemeyecekleri açıktır.
ġimdi benzer olarak, Ġslâmî câhillerin, Ġslâmî konulardaki
saçmalamalarından doğan tuhaflıkların da, Ġslâm Dini‟ne kesilmesi, ne
derece bir mantık, akıl kârı ve tutarlılık olur?
Eğer, Ġslâm düĢmanları nazârında derece yapmaya çalıĢan bu iĢkembeci
modern yobazlar, 21. Yüzyıl‟ın en gerçekçi tek geçerli dini olan Ġslâm‟ın
insanlık anlayıĢında bir iz bırakmak istiyorlarsa, 1930‟lu-1940‟lı yıllardan
beri Ġslâm Dini‟ni yasaklayarak, Milletimizin câhilleĢmesine sebep olan
Ġnönü Zihniyeti‟ni eleĢtirmelerinde kendileri hesâbına da büyük faydalar
vardır1100.

Hayvanlar Kadar da Olamayanlar Yok mu?

1100
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Hayvan deyip hemen geçmemeli!
Allah‟ın (CC) nîmetlerinden sonuna kadar faydalandıkları hâlde, O‟nu
tanımayı kendilerine zül addeden milyonlarca insan varken, her bir hayvanın
Rab‟bini, sâhibini ve düĢmanını tanıması, bir düĢününüz, çok anlamlı değil
midir?
Mekke‟nin Fethi‟ne giderken bayrağı tutan asker, “Ġntikam alma ve kan
dökme zamanı geldi, bunun için gidiyoruz…” biçiminde slogan atarak
ilerlerken, Peygamberimiz (SAV), hemen gelip onu susturduktan ve bayrağı
ondan alıp bir baĢkasına verdikten sonra:
“Hayır, öyle değil! ġimdi kan dökme, intikam alma zamanı değil, Allah‟ın
(CC) rahmetini yayma zamanı, bunun için gidiyoruz “ Ģeklinde gerçek hedefi
belirtiyor; Orduyu bu inanca kanalize ediyor.
Ordu bu inanç ile yolda giderken önde bulunan Peygamberimiz (SAV),
yavrulamıĢ bir köpeğe rastlıyor. Köpek yol üstünde bir kenarda küçücük
yavrularını emziriyormuĢ…
Peygamberimiz (SAV), devesinden hemen iniyor, onlara Ģefkatle baktıktan
sonra, onların yoldan geçen binlerce binekli askerlerin ayakaltlarında
ölmelerini engellemek için hemen orada birkaç kiĢiye görev veriyor:
“Sizler yerdekilere merhâmet etmezseniz, göktekiler de size merhâmet etmez”
diyerek onlara Ģu emri veriyor:
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Bu köpek ve yavrularına zarar gelmemesi için, Ordunun son askeri buradan
geçene kadar burada bekleyip bu hayvanları koruyacaksınız!”
Gerçekten, Peygamberimiz (SAV)‟in 23 yılda yaptığı 20 küsur savaĢta iki
taraftan ölenlerin toplam sayısı 400 civârındadır.
Allah‟ın (CC) emri ile yaptığı bütün savaĢlarda, “Haksız yere bir insanı
öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir.” Ģuuru içinde, Peygamberimiz
(SAV)‟in bütün tedbirlerinin baĢında ilk düĢündüğü husus, kan dökülmeden
sonuca gitmek olmuĢtur…
ĠĢ, bu kadar basit de, onu anlamak için “cimicicik” akıl, merhâmet, Vatan ve
Millet sevgisi olmalı…

Görünmeyen ArkadaĢ

Zikrin anlamı çok geniĢtir, biliyorsunuz... Özetlemek mümkün olursa:
Ku‟an‟ın bir adı da zikirdir. Zuhruf Sûresi‟nin 36. âyetinde:
“Her kim Rahman olan Allah‟ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir Ģeytanı
musallat ederiz. Artık o Ģeytan onun yakın dostudur.”
deniyor. Demek ki:
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Ġslâmî istikâmet dıĢına çıkan herkesin görünmeyen arkadaĢı, Ģeytan
olmaktadır. Günah iĢlemekten çekinmeyenleri kast ederek diyorum ki:
“Bir taraftan her türlü günâhı yapacaksın, bir taraftan da, Sen benim
kalbime bak diyeceksin, ha! Sen kimi kandırıyorsun?”

„Emr-i Bi‟lma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker Nedir?

Allah (CC) her bir Mü‟mine karınca kararınca ya da kendi çapında
„kötülükten kaçındırma ve iyiliği tavsiye etme‟ görevini farz kılmıĢtır. Bu
göreve eski deyimle “tebliğ etme” denir. Günümüz deyimiyle ise buna bir
“uyarma” ya da “îkaz etme” diyebiliriz. Ama bu „uyarma‟ ya da „îkaz
etme‟nin esas özelliği, bunun zorlama ya da dayatma yapmadan
yapılmasıdır...
Allah (CC), bu konuda “Sen yalnızca tebliğ et, yeter… Zorlama
yapma! KiĢinin kalbini değiĢtirip değiĢtirmemek bizzat bana âit!” diyor /
demektedir.
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Bu görevin adı Ġslâm‟da, ilmî deyimiyle, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker” olarak geçer.
Târihte bu görevi ihmal edip halâk-yok olan kavim, Lut Kavmi‟dir. Lut
Kavmi‟nde, kendi aralarında kötü iĢ yapan, 400 civârında erkek varmıĢ…
Ama bunlar Müslümanlar tarafında hiç îkaz edilmemiĢler.
O günkü Müslümanlar, bugünkü deyimle, „bana dokunmayan yılan bin
yaĢasın‟ Ģeklindeki tavrını, tutumlarını sürdürerek, Allah‟ı (CC) nezdinde çok
önemli olan bu îkaz görevlerini yapmamıĢlar, yâni ihmâl etmiĢler. Bu
nedenle bir gün Allah (CC), sabaha yakın Lut Kavmi‟nin altını üstüne
getirmiĢ…
O felâket sırada 80 000 Müslüman teheccüd namazını kılıyormuĢ… Ama bu
dahî onlara fayda vermemiĢtir. Bu durum bize, “emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker” görevinin her bir Müslüman için çok önemli bir görev
olduğunu göstermiyor mu?
O felâket sırasında Lut Kavmi‟nin altını üstüne getirme emrini alan Cebrâil
(AS), teheccüd namazı kılan 80 000 Müslümanı görüce tereddüt eder. Onun
tereddüt ettiğini gören Allah (CC), Cebrâil (AS)‟a Ģu anlama gelen emrini
tekrar eder:
“Onlar, yalnızca kendi nefislerini düĢünüyorlar / düĢünürler! / düĢündüler”
Dolayısıyla „Ben de Müslümanım‟ diyen oradaki herkes, kendi çapında
yapabildiği ölçüde, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevini
yapsaydı, kimsenin burnu kanamayacaktı.
Buradaki incelik Ģudur:
Ġnsana ancak görevini yapması emredilmiĢtir, yoksa insanları yalnızca,
dilerse, Allah (CC), değiĢtirir.
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Asıl Medeniyet

CumhurbaĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın,”Yol medeniyettir” dediği günleri
hatırlıyorum… Ama o sıralarda onun bu sözü, sırf „laf olsun‟ diye söylediğini
düĢünüp geçmiĢtim, doğrusu…
ġimdi bu sözü doğrultusundaki gayret, çalıĢma ve geliĢmeleri görünce bende
de elbette değiĢmeler olmadı değil…
Tam bu noktada aklıma bir mantık sorusu geldi, Onu sizinle de paylaĢmak
istiyorum, Ģimdi:
Bu eserler hava ya da cıva ile mi yapılır ya da yapıldı?
Eğer akıl ve mantığa uygun konuĢacaksak, bunun cevâbı, “Parayla yapılır,
ne hava-cıvası!” gibi bir cevap olmalı her hâlükârda… Peki, Hırsız dedikleri
/ dedikleriniz mi yaptı bütün bunları?
Eveeet!
O hâlde, bunlar “çaldı denilen” bütün paraları hep buralara harcamıĢ
olmalılar ya da baĢka Ģey! Ne yâni?
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“BaĢka Ģey ne olabilir?” diye sormayacak mısınız? Evet, evet sorulmuĢ olsun
kezâ!
Ya, adamlar dürüst ve çalıĢkan insanlardır. Ama hainler tarafından takılan
takma adları yalnızca “hırsız” olabilir… Olamaz mı?
Olabiliiir…
BaĢka bir ihtimal daha yok ki! Eveeet, yook…
Eserler ortada iĢte, bunlar gökyüzünden inmediler ya! Bu eserler 3-5 değil,
Türkiye‟yi 15-16 yılda 3‟e-5‟e katlayan bir sürü eser yığını…
Olabilir… Evet, olabilir, değil mi?
Yâni bunlar ya çok dürüst, çalıĢkan insanlar ya da yalnızca isimlerini soysuz
bâzı kimseler hırsız koymuĢlar o kadar…
Eserler ortada olduğuna göre muhtemeldir ki, ilk ihtimâl doğrudur. Bu
ihtimâli, gün geçtikçe, herkese isim takarak zedelemeye çalıĢanların, Vatan
Ve Milletimiz‟in bağımsızlığı ve Ģerefi konusundaki hâinliklerinin bir bir
ortaya dökülmesi de kuvvetlendirmektedir.
Bunları görünce ben de, Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟ında bir bilim adamı ve emekli bir öğretim üyesi olarak,
Ģimdiye kadar yaptığım incelemelere dayanarak, ilk ihtimâle inanmaya
baĢlamıĢ bulunuyorum…
Ama Ģimdi Ģu medeniyet tanımını tamamlamak zorundayız. Çünkü Ģu içinde
bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da bile, öyle hâinler çıkıyor ki, geçmiĢ kısımlarda
adı geçen Patrik Grigoryas gibi, temel kavramlarımızı da, çürütme görevini
üstlenmiĢ bulunuyorlar…
Evet, Ģimdi medeniyet deyince ne anlıyoruz?
“Medeniyet” kelimesini kendi Kültürümüz içinde araĢtırdığımızda, bunun
„Medîne‟ Ģehrinin adından geldiğini görüyoruz. „Medîne‟ kelimesi, Ferit
Develioğlu‟nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat‟ında1101 „medeniyyet‟
olarak geçmekte “Ģehirlilik, uygarlık” olarak anlamlandırılmaktadır. Dikkat
ediniz, “Ģehirlilik, uygarlık” tanımı da ,”Yol medeniyettir” sözüne
benzemiyor mu?

1101
Anonim, Uygurlar‟ın Sosyo-Kültürel Yapısı Ve Türk Târihi‟ndeki Rolü, Internet Elektronik Adresi,
http://www.korayhoca.com/uygurlarin-sosyo-kulturel-yapisi-ve-turk-tarihindeki-rolu/, En son EriĢim Târihi:
26.12.2011.
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Aynı lügatta „medenî, medeniyye‟ kelimelerinin anlamları “1) Medîneye,
Ģehre mensup, Ģehirli, Ģehir halkından olan, 2) Bir memleketle ilgili olan, 3)
Arabistan‟daki Medîne Ģehrine âit olan, 4) mec.(mecâzî olarak) terbiyeli,
görgülü, kibar, nâzik” olarak geçmektedir.
„Uygarlık‟ kelimesinin kökü de „uygur‟ olup, ĢehirleĢebilen ilk Uygur Türk
Devleti‟nin adından gelmektedir. Uygurlar, Türk Medeniyet Târihi açısından
büyük bir değer taĢır1102. Türk Dil Kurumu-Büyük Türkçe Sözlük‟te uygar
kelimesine, 1) Fikir, sanât ve endüstri alanlarında çok büyük bir geliĢme
göstermiĢ olan, medenî, 2) Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medenî
anlamları verilmiĢtir.
ġimdi insanın aklına Ģu soru gelebilir: Hangi sebeplerden dolayı
kelime Medîne Ģehrinin adı ile iliĢkili olmuĢtur?
Ġncelendiğinde görülecektir ki, Mekke‟de baĢlayan Ġslâm Dini, Araplar‟ın ve
sonra da Müslüman olan milletlerin yaĢayıĢ, hayat görüĢleri ve ruhlarında
meydana getirdiği devrim niteliğindeki geliĢmelerle birlikte bir kabîle hayâtı
yaĢayan Arapları, ilkin baĢĢehri Medîne olmak üzere, bir devlet sürecine
sokmuĢtur. Daha sonra 9. yüzyılda Türkler toptan Müslüman olarak1103 Ġslâm
Medeniyeti‟ne büyük hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bu yüzden bugün,
„cumhurbaĢkanı, „cumhûriyet‟ gibi kelimeler bile baĢta olmak üzere,
kullandığımız birçok kelimelerin kökü bu medeniyet içinde ĢekillenmiĢtir.
ġimdi, değerli bilim adamımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu‟nun “Osmanlıca
Türkçe diye bir ayırım yoktur, ikisi de Türkçe‟dir1104“ biçimindeki görüĢleri
doğrultusunda Türkçe olarak kabul edebileceğimiz „medeniyet, uygarlık‟
kelimelerinin yukarıda açıklanan târihî açınımlarından hareket ederek
günümüzdeki baĢ döndürücü geliĢmelerin medeniyet kavramı içindeki yeri
tespit edilebilir.

Anonim, Türkler‟in Müslüman olmaları ve bundan dolayı ortaya çıkan kültür değiĢmesi,
http://www.korayhoca.com/uygurlarin-sosyo-kulturel-yapisi-ve-turk-tarihindeki-rolu/, Internet Elektronik Adresi,
http://www.egitim.aku.edu.tr/tet01.htm, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
1103
Sinanoğlu, O., Hedef Türkiye, Internet Elektronik Adresi
http://www.ozetkitap.com/hedef_turkiye.pdf, En son EriĢim Târihi: 26.12.2011.
1104
Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mâhiyetini
bilmedikleri Ģeylerden bütün çiftleri yaratan Allah‟ı tesbih ve takdis ederim.”, Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden
de çift çift yarattık ki, düĢünüp öğüt alasınız.”
1102
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Dikkat edildiğinde sözlük anlamlarından da görülecektir ki, “medîneye,
Ģehre mensup, Ģehirli, Ģehir halkından olan‟ ve „Ģehirlilik‟, anlamlarından
dolayı, „medeniyet, uygarlık” kelimeleri, insanoğlunun hizmetinde
kullanılmak üzere, bilimin uygulamaya dönüĢtürülmesiyle ortaya çıkan vâsıta
ve kolaylıkları ifâde eden „teknoloji‟yi içermektedir.
Gerçekten, medenî olmak, Ģehirli olmak anlamında kullanılmakta olduğu
gibi, günümüzde modernliği de içine alan bir yapıya da iĢâret ediyor. Medenî
değilken, suyunu kuyudan veyâ dereden getirmek, elini yıkamak için ibrikten
veyâ bir ağaç kaptan dökmek zorunda kalan insanoğlu, medenî yaĢamında
günün 24 saatinde musluktan akan su ile ihtiyaçlarını
karĢılayabilmektedirler.
Medenî olmayan kabîle ve göçebe hayâtı yaĢayanlar, hemen her iĢlerini
kendileri yaptıkları hâlde, Ģehirlerde yaĢayanlar iĢlerini, geliĢmiĢ her türlü
esnaf, zanaatkâr, usta ve mühendisler sâyesinde, bu iĢlerin ehillerine
yaptırmaktadırlar. Bugün fotoselli bir düzenle ellerinizi uzattığınızda akan,
çektiğinizde suyu kesilen musluklar, yaklaĢtığınızda açılan kapılar, bilimin
teknolojiye dönüĢerek insanlığın hizmetine sunulmasının en basit örneklerini
vermektedir.
Günümüzde bilim ve teknolojideki baĢ döndürücü hızlı geliĢmeler, insanların
yaĢamlarındaki en ileri bilim-teknoloji dönüĢümlerini temsil etmektedirler.
Bu bakımdan bu teknolojik geliĢmeler, insanlık târihinde insanoğlunun rahat
ve konforunu artırması açısından küçümsenemeyecek bir süreç içinde
bulunmaktadır.
Ġnsanın mutluluğu açısından bakıldığında madalyonun arka yüzünün de
unutulmaması gerekir. Bu da medeniyet kelimesinin mecâzî manâsında
bulunan ve insanoğlunun rûhunun eğitimini çağrıĢtıran, bir bakıma, maddî
geliĢmelerine karĢı, mânevî yönüdür.
Medeniyet kelimesinin bu iki anlamı, zıtları iĢâret ediyor. Zıtlar, birbirlerinin
varlık sebebidirler. Zıddı yok olan silinir, yok olur. Onun için, medeniyetin
geliĢmesi, anlamlarında bulunan bu zıtlar doğrultusundaki geliĢmelerin
hayat bulmasına bağlıdır. “Her Ģey zıddı ile kâimdir.” demiyorlar mı? Bu,
ancak tecrübelerle yeni yeni fark edilmeye baĢlayan sosyal bir kânundur,
„her Ģeyin çift çift yaratılmasının1105 bir sonucudur.

1105
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
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Müslüman Ne Demek, Mü‟min Kim?

Ne güzel sormuĢ mü‟min kardeĢim!
Her Müslümanım diyeni mü‟min zannetmeyin, haa! Yalnızca nüfus
cüzdanlarında Müslüman yazanları iyi incelemek gerekiyor.
Müslüman geniĢ dâirenin adıdır. Bu dâire içindeki Müslümanlar üç gruptur.
Bunlar:
Münâfıklar, Fâsıklar, Mü‟minler…
Müslüman dendiği zaman bu üç gruptan biri demektir.
Münâfıklar da amelde münâfıklar, îtikatta münâfıklar ve kezâ fâsıklar da yine
amelde fâsıklar, îtikatta fâsıklar diye ikiĢer gruba ayrılırlar.
Îtikatta münâfıklar ile îtikatta fâsıklar kâfir sıfatını alanlardır.

http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.doc, En Son EriĢim Târihi,
11.05.2014.
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Münâfık kelimesinin sözlük anlamı, içi baĢka-dıĢı baĢka yani ikiyüzlü
demektir. Bir münâfığın ben Müslümanım demesi, onun kalbindeki
inançsızlığı gidermez ama onu ancak Allah (CC) bilir.
Literatürde münâfığın tanımı Ģöyledir. “Ġnsanlar nazarında Müslüman
bilinen ama Allah (CC) nazarında kâfirdir olanlara münâfık denir.”
Kâfir olan Münâfıklar, Cehennem‟de gayrimüslim kâfirlerden daha derin
Cehennem çukurlarında ağırlanacaklardır.
Müslümanlar içinde gıpta edilen grup mü‟minlerdir… Mü‟min demek îmanlı
olan Müslüman demektir1106.
Hayatta meĢgûliyet seçimine gelince:
Bu seçimin kiĢinin sütüne, mayasına ya da DNA cibilliyetine de bağlı olduğu
unutulmamalı!
Allah (CC) sonumuzu hayreylesin!
Çünkü O dilemeyince kimse bir Ģey dileyemez! Bize düĢen de yalnızca
bu gerçekleri dile getirmektir. Yoksa maksadımız, aslâ dedi-kodu değildir,
Allah‟ın “(CC) emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker” emrini yerine
getirmektir1107…

BaĢkalarına MaĢa Olmak Ġnsana Hiç YakıĢıyor mu?

(Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf
Âyetlerle Mü‟minlerin Özellikleri
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20MÜ‟MĠNLERĠN%20ÖZELLĠKLERĠ.pdf
1107
Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHYĠ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf
1106
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ġu Cennet gibi Vatan‟da insan gibi yaĢamak varken, yazık ettiniz kendinize!
Sizi maĢa olarak kullananlar, sizi hiç görmüĢ ve düĢünmüĢ de değiller
Ģimdi… Bundan sonra da hiç hatırlamayacaklar…
Ama sizler, onların zâlim hayallerinin peĢinde iĢte böylece yok olup gittiniz…
Ġslâm Ve Kültürümüz‟de bu „boĢ yoluna gitmeye‟ heder oldu denir /deniyor.
Heder olanların namazları da kılınmaz, biliyorsunuz…
Halkımız heder olarak gitmeye “Akıl Belâsı” diyor… Akıllarınızı
kullanamayıp âsîliği tercih ediĢinize insanlık adına gerçekten üzülüyorum.
Ama Allah‟ın (CC) adâleti oluĢup mazlumun hakkı ortaya çıkacak
(verilecek), devlete baĢkaldırmanın cezâsı da verilecektir, Âhiret‟te!
Neye yaradı? Yazık değil mi, Ģimdi?
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Hıh! Diken Bitmesi Ne ki?

HaketmemiĢler ise, söylesen de söylemesen de, o diken mutlaka çok daha
fazla benzeriyle bitecektir.
ĠĢ, yalnızca bir diken ile kalsa, onlar nâmına can kurban...
Ama öyle gerçek değil...
Ne olduğunu gördükleri zaman, yalnızca bitmeyen bir umutsuzluğun yanında
daha neler de, neler…
Sehl Ġbnu Sa‟d (RA) anlatıyor:
“Biz (Hac sırasında) Zülhuleyfe‟de Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile
berâberdik. O, birden ĢiĢkinlikten ayağı havaya kalkmıĢ bir davar ölüsüyle
karĢılaĢtı. Bunun üzerine:
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“ġu lâĢenin, sâhibine ne kadar değersiz olduğunu görüyor musunuz? Nefsimi
elinde tutan Zât-ı Zülcelâl‟e yemin olsun, Ģu dünyâ, Allah yanında, bunun
sâhibi yanındaki değersizliğinden daha değersizdir. Eğer dünyânın Allah
katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kâfire ondan ebediyen tek
damla su içirmezdi”
buyurdular.”

Nereden Biliyor ki?

Gerçekten, nereden biliyor ki?
Bir Tirmizî hadisinde Ģöyle anlatılmaktadır:
„Uhud‟da Ģehit olan bir gencin annesinin, “Oğlum sana Cennet mücde
olsun!” dediğini duyan Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:
“Ne biliyorsun, belki Malayâni konuĢurdu.” buyurmuĢlardır.
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Hz. Kâb, hastalanınca, Resûlullah, (SAV), Efendimiz ziyâretine gittiler. Hz.
Kâb‟ın annesi, “Oğlum Cennet sana hazırdır!” dedi. Peygamber (SAV)
Efendimiz, buyurdular ki:
“Ey Kâb‟ın annesi! Ne biliyorsun, Kâb belki Malayâni konuĢurdu. “
(Malayâni konuĢmak, faydasız boĢ konuĢmadır.)
Burada asıl sorun, bu resimdeki fetö denen zata Peygamberimiz (SAV)‟in
üstünde bir konum verilmesidir. Bu, sorundan çok daha fazla, çok büyük bir
sapıklıktır.
Öyle ki, târih boyunca da görüldüğü gibi, Müslümanları zayıf düĢürerek
tembelleĢtirip, ahlâklarını bozup, disiplinlerini yok ettikten sonra,
Memleketimizdeki ve /veyâ dünyânın çeĢitli yerlerine yaĢayan Müslümanların
zenginliklerinin Batılılar tarafından sömürülmesinin yolunu açmak için,
ABD‟nin Ġstihbârat Servisi CIA‟nın bir elemanı olarak, Müslümanların,
Ġnönü Ve Hempaları‟nın maddî ve mânevî tahribat ve tahrifâtının sağladığı
Ġslâmî bilgisizlik ve câhilliklerin de yardımıyla, dinimiz Ġslâm‟ı, din adamı
kisvesine bürünerek, bozmuĢ ve tahrif ederek Ġslâmî açıdan birer sapık
durumuna sokmuĢ bulunuyor…
Ġslâm‟ı tahrif ederek ortaya çıkan onun bu saçma telkinlerinin tümüne birden
bakıldığında bu, sanki adı konmamıĢ yeni bir din görünümü sunmaktadır.
Onun bu yeni dini, Memleketimizdeki ve /veyâ dünyânın çeĢitli yerlerindeki
bilgisiz Müslümanları tek tek birer kurban durumuna sokmuĢ bulunuyor… Bu
yeni kurbanlar, bu bozuk yolu zamanla benimsemiĢ ve teĢkilatlanmıĢlar,
tehlikeli durumlar sergilemeye baĢlamıĢlardır. Bu tehlike 15 Temmuz
KalkıĢmasıyla tamâmen su yüzüne çıkmıĢ bulunuyor.
Bu yeni din mensuplarının en büyük tehlikesi, bozuk ve tahrif edilmiĢ
fikirlerinin Müslümanlık ve Ġslâmî fikir ve faaliyet olarak sunulmasından
kaynaklanmaktadır. Bu yeni din mensupları, böylelikle bir taĢla, en azından
iki kuĢu bir vurmaktadırlar…
Bunun birincisi, gerçek Ġslâmî fikir ve kâidelerin yok olması bunun yerine
yanlıĢ, gerçek olmayan ve bâtıl fikirlerin yerleĢtirilmesidir. Böylece kendini
Müslüman zanneden yeni yetiĢen neslin, ilâhî kaynağa, insanlık tabiatına
uymayan bir dejenerasyona uğramıĢ ve bozulmuĢ olmasıdır. Ġkincisi ise, adı
Müslüman olan bu bozuk nesiller tarafından yönetilen Müslüman ülkelerin
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bulunduğu memleketlerin zenginliklerinin, özellikle emperyalist Batılılar
tarafından, çok daha kolay bir Ģekilde sömürülmeye müsâit duruma
getirilmesidir.
AĢağıda görüldüğü gibi, onların bir organı olan zaman gazetesinde meselâ
geçek olmayan dejenerasyonlu fikirleri hemen görebilirsiniz,

Gerçek demokrasiyi bilmeyen var mı?
Demokrasilerde Ģantaj, insanların özel durumlarına iliĢkin taraflarının
resimlerini gizlice çekip zorla para almak diye bir Ģey var mı?
Erdoğan‟ın ihtirası yok, Ģimdiye kadar incelemelerime göre, Ġslâmî ihlâsı da
gâyet yerinde... Kim Ehl-i Sünnet Yolu‟ndan ayrılmıĢ, o artık bilinmiyor da
değil… Görüyor musunuz, temel gerçek Ġslâmî bilgiler olmalı ki, çürükleri
kolayca ayıklanabilsin!
Bunlar bir Ģeyi atlıyorlar. Her ne kadar Ġnönü Ve Hempaları‟nın maddî ve
mânevî tahribat ve tahrifâtına mâruz bırakılmıĢ olsa bile, asîl Halkımızın
büyük bir kısmı arif olup DNA‟ları da sağlamdır. Bu sapıklar bu asîl
Halkımızı da aptal yerine koyuyorlar ve kinlerini onlar üzerinden kusmaya
çalıĢıyorlar…
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Asîl Halkımız ârifliğin ve DNA‟larının sağlamlığının da verdiği basîret
nûruyla, en azından fetönün, hempalarının ve taraflarının îtikâdî
sapıklıklarıyla, aĢağıda da görüldüğü üzere, Allah (CC) tarafından son din
olarak gönderilen, gerçek Ġslâm‟dan tamâmen çıkmıĢ bulunduğunu da
akledebiliyor...
Fetönün, hempalarının ve taraflarının îtikâdî sapıklıklarını geçmiĢte ilk defâ
gördüğüm zaman, arkadaĢım olan bir fetö mensubundan bu konudaki
görüĢünü e-mail ile sormuĢtum:
Bakalım fetönün, hempalarının ve taraflarının îtikâdî sapıklıkları hakkında
siz ne diyeceksiniz?
Onun gerçek yüzünü tanımadan önce, onun bir cemaat lideri olan Müslüman
bir din adamı olduğunu zannediyordum. Hattâ bu yüzden çoğu arkadaĢlarım
da onlardandı. Ama Ġslâm‟a uymayan fikirleri de beni zaman zaman
ĢaĢırtmıyor da değildi.
Ġslâm‟a uymayan fikirleri yüzünden birgün, Ġnternet‟te bir araĢtırma
yapmıĢtım. Bu araĢtırma onun „Fasıldan Fasıla‟ adlı kitabına rastladım.
Kitaba Ģöyle bir göz attığımda anam ne göreyim! Kitapta verilen îtikâdî
bilgiye göre fetönün ve bu itikattaki cemaatin Ġslâm‟dan tamâmen çıkmıĢ
olduklarını görmek, o an bana o kadar üzüntü vermiĢti ki, bir bilseniz!
O îtikâdî bozukluk neydi biliyor musunuz?
Fetö o kitabında yeni bir îtikat târif ediyor ve bu yeni îtikâdını
cemaatine de teklif ediyordu. ĠĢin en kötü tarafı da bunu Ġslâm Dini adına
yapmasıydı. “Yeni bir din kurdum. Bunun îtikâdı Ģudur” demiĢ olsa, bunun
dahî, mantıklı bir tarafı olabilir, bir Müslüman olarak, belki bu kadar
üzülmezdim! Yeni bir din târifi yapmaması, bunu Ġslâm Dini adına yapması
asıl sapıklık ve hâinlik noktasını oluĢturuyordu.
Fetö, yeni kurduğu dinin îtikat târifinin kuruluĢ sebebini ve ana hatlarını
Ģöyle açıklıyordu. Ama iĢin kötü tarafı bunu, Ġslâm‟in îtikâdı‟nın düzeltilmesi
Ģeklinde sunmasıydı.
Fetö‟nün „Fasıldan Fasıla‟ adlı kitabında sunduğu teklif Ģuydu:
“... Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakıĢını yeniden
gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü,
yani „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını söylemeksizin sadece ilk
kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır.”
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Hâinliğini de kendi aklınca, aĢağıda görüldüğü gibi, insanların merhamet
duygularını da istismar edip, edebiyat yaparak, gizlemeye çalıĢtığına da
ayrıca dikkat ediniz! Diyor ki:
“Zira, hadislere göre, kıyamet günü Allah‟ın sonsuz rahmeti öyle bir tecelli
edecek ki Ģeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip
edemeyeceğini merak edecek. Böylesine âlicenap bir merhamet karĢısında,
bizim cimrilik etmemiz ve bu cimriliği temsil etmemiz tasavvur edilemez. Hem
sonra bunun bizimle alâkası ne? Hükümranlık O‟nun, hazine O‟nun, hepsi
O‟nun kulları... Öyleyse herkes haddi aĢmaktan sakınmalıdır.”
Hele hele, istismar ve / veyâ lâf kalabalığına da dikkat ediyor musunuz?
Fetö görüyorsunuz ya, Peygamberimiz SAV)‟mi kabul etmeyen ama yalnızca
Allah‟a inandıklarını söyleyen Hristiyanları Cehennem‟den kurtarabileceğini
kabul ederek kendi aklınca, Ġslâm‟ın temeli olan „tevhidin esâsı‟ndan
Peygamberimiz SAV)‟in adının çıkarılmasıyla, güyâ onlara böylece „rahmet
ve merhâmet‟ bakıĢıyla bakıyordu.
Ona uyan gâfil ve câhil Müslümanların çoğu belki ne yaptıklarını pek
bilmiyorlardı. Ama Fetö‟nün bizzat kendisinin Ġslâm‟da ve onun îtikâdî
temellerinde yaptığı tahrifat ve tahribatı bal gibi biliyordu. Çünkü CIA
tarafından bunun için görevlendirilmiĢ bulunuyordu. Onun böyle bir görevle
görevlendirilip CIA tarafından desteklendiğidiği bugün zâten bilimsel olarak
da bilinmiyor mu?
Okuyucularımız böyle ciddî durumlarda elbetteki iddiâların Kaynak
Adresleri‟ni mutlaka merak ederler1108:
Yukarıda Fetönün, hempalarının ve taraflarının îtikâdî sapıklıklarını
geçmiĢte ilk defâ gördüğüm zaman, arkadaĢım olan bir fetö mensubundan bu
konudaki görüĢünü e-mail ile sormuĢtum. Bana ağabey (âbi) diye hitâbeden
arkadaĢtan gelen, imlâ hatâlarına bile dokunmadığım cevâbı, aynen
Ģöyleydi:

1108

http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
http://gyv.org.tr/content/userfiles/pdf/makale_emreoktem.pdf
http://www.rizegazete.com/haber.php?haber_id=4850-http://www.hakikat.com/dergi/134/bsyz13408.html
https://www.facebook.com/notes/%C3%BCstad-kadir-m%C4%B1s%C4%B1ro%C4%9Flu/hz-muhammed-mustafasave-inanmak-iman%C4%B1n-%C5%9Fart%C4%B1-de%C4%9Filmi%C5%9F/135859266488661
http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=53756&start=890
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264744893631721&id=380311808131
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“Mustafa abi” “aleykümüsselam”
“Hoca efendinin teslisten kurtulup tevhide gelen Hristiyan ve Yahudilerin de
ahirette kurtulabileceklerine (sizin de yazdığınız gibi Allah cc nün sonsuz
rahmetine dayanarak) dair öyle bir yaklaĢımı var. dünya üzerindeki
arkadaĢların bilhassa hıristiyan dünyası ile beraber olma durumları söz
konusu. Bunların teslisten kurtulması önemli değil mi? teslisten kurtulan
hırıstiyanlar için böyle bir ümit beslenemez mi? hoca efendinin ifadelerini bu
açıdan bakmak gerekiyor.”
„bu ifadeleri sanki tevhidin ikinci tarafı olmasa da olur Ģeklinde
anlamak, efendimizi anlatan “sonsuz nur” kitabının 30 dan fazla dile
çevrildiği ve bu yıl tüm dünyada “ herkes O nu (efendimizi) okuyor”
sloganıyla yarıĢmalar yapıldığı düĢünüldüğün de peygamber aĢığı
hocaefendiye karĢı haksızlık olmaz mı?‟
„ali imran 64 ayeti sanki hocaefendinin yaklaĢımını destekliyor?‟
„bakıĢ açıları hüsnüniyetle olursa problemlerin çoğu çözülür.‟
„Babam rahmetlik anlatmıĢtı. bir çeĢmenin yanına adamın biri gelip
geçen hayvanını bağlasın diye kazık çakmıĢ. baĢka biriside gelip geçenin
ayağına takılmasın diye sökmüĢ. Allah cc ikisini de cennetine koymuĢ. herkes
niyetleri ile hesaba çekilecek.‟
„selamlar.‟
Görüyorsuuz ya, bozukluğun ve çürümüĢlüğün hangi birini
düzelteceksin? En iyimser bir tavırla söylemek gerekirse, bu görüĢler, Ġslâmî
bilgisizliğin daha doğrusu câhilliğin nelere mal olduğunu açık olarak
sergilemekte, hoca efendi dediği sapığın bütün sapıklıklarını iyi niyete
bağlama cüretini bile gösteriyor. Be gâfil ve câhil, konudaki yanlıĢlıklar iyi
niyetlere bağlanabilir mi? Be gâfil ve câhil, bu çürümüĢlükler, Ġslâm‟ın
uygulanıĢı ile ilgili olan ibadet konularında değil ki!
Bilen bilir ki, Ġslâm îtikât, ibâdet ve muâmelâttan ibârettir. Ġslâm bir
binâya ya da bir gökdelene benzetilirse, îtikât bunun temelleri gibidir.
Binânın temeli çürük olursa, binâ katlarındaki meselâ her bir oda gibi
mekânların ve detayların çok sağlam olmasının bir anlamı kalır m? Onun
için bizim Milletimiz‟in mensup olduğu, Ġslâm‟ın Ehl- sünnet Vel Cemaat
anlayıĢında, asıl olan Ġslâmî îtikâttır. Bunun kusursuz olması gerekir. Bu
kusursuzluk, Matematiksel deyimle söylemek gerekirse, Cennet‟e girmenin
gerek ve yeter Ģartıdır. Bun a karĢı ibadet ve diğer hususlar gerek Ģartı
meydana getirmektedir.
Sonuç olarak îtikât bozukluğu istikâmetin değiĢmesi demektir Bu da,
hedefteki Cennetin kaybedilip Cehennem‟e doğru yol almak demektir. Ġbâdet
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ve diğer hususlar, aslında Cehennem‟e girdikten sonra oradaki zenginliklere
ve imkânlara iliĢkin etkenler olarak yorumlanabilirler.
Bütün bunlara rağmen bir Müslümanın aklına takılan sorular biraz
da açılabilir. ġöyle ki fetönün tahrifatında:
1)”… kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani „Muhammed Allah‟ın
resûlüdür‟ kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere
rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır” deniyor ya...
Soru A:
Hristiyanlara ve Yahûdilere acıma ve merhâmet etme husûsunda,
Peygamberimiz (SAV), cimrilik etmemeyi akıl edememiĢ de, fetönün kelime-i
tevhidin ikinci bölümünü, yâni „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını
söylememe buluĢunu nasıl açıklamak gerekiyor?
1) Ġslâm Dini‟nin vahiyle temellerinin atılıĢında Peygamberimiz (SAV)
tarafından açıklanmamıĢ bu görüĢ, mâkul bir görüĢ müdür? Mâkul bir görüĢ
olduğu söylenirse, sırf „kelime-i tevhidi esas almak‟, Ġslâm‟ın Temel
Îtikâdı‟nı bozmaz mı? Vahiy yolu son peygamberle birlikte kapanmıĢ iken, bu
Temel Îtikâd‟ın ortadan kaldırılmasının cüreti nereden geliyor?
2) Bu kabul ile Hristiyan ve Yahûdileri Cennet‟e sokmayı, ilk kez,
Peygamberimiz (SAV) düĢünememiĢ mi? DüĢünse bile vahiyle teyit
etirememiĢ mi?
3) Fetönün bu teklifi, Müslümanlığın vahiyle gelmiĢ temel esasları
konusunda bir değiĢiklik yapma anlamına gelmiyor mu?
Soru B
… Temeli, “Lâilâhe Ġllâllah Muhemmeduresûllah” olan Ġslâm Dini
varken, „Muhemmeduresûllah‟sız ikinci bir Ġslâm Dini daha mı ortaya çıktı,
yoksa?
Bu yeni tasarlanan ikinci reformis yenileme (uygulama), Allah (CC)
nezdinde ne derece esas Ġslâm Dini yerine geçebilir?
Temeli gerçek Ġslâm Dini‟nden farklı olan ve yalnızca „Lâilâhe Ġllallah‟ı
esas alan bu yeni reformis anlayıĢ, yeni zuhur etmiĢ baĢka bir din sayılmaz
mı?1109

1109

http://www.yenisafak.com.tr/gundem/cemaate-muhalif-kimse-kalmayacakti-2123681
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Ġslâm Dini‟nin inancında Cennet‟in kapısının üstünde , “Lâilâhe
Ġllâllah Muhemmeduresûllah” yazılı olduğu bildirildiğine göre, yeni din
gibi anlaĢılan bu teklifte Cennet‟in kapısının üstünde ne yazılıdır?

Bilimsel Sonuçlara Saygı Olmazsa…

Tezatlara bak, sen!
Sanki her biri ayrı birer parti baĢkanı… Bunlar, güyâ Türkiye‟yi idâre
edecekler, öyle mi? “Vala! Ben onu bunu bilmem.
Kültürel (Ġslâmî) istikâmeti, daha açıkçası değer yargılarımızı temel
(referans) alıp olayları inceleyecek, bence, Vatan ve Millet menfaatine
gördüklerinizi destekleyeceksiniz!
Çünkü emekli bir öğretim üyesi ve Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga
Tekniği Anabilim Dalı‟nda bir bilim insanı olarak üniversitelerde yıllarca
bilimle uğraĢmıĢ, din ve kültürler arasında yaptığım incelemeler sonunda
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün bilime yüz yüz uygunluğu görmüĢ bulunuyorum.
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Sonuç olarak Ģunu biliyorum ki, hangi konuda olursa olsun, tezat ve yalanın
ya da yalanbazlı algıların bilimle hiç uyuĢmadığını biliyorum. Ve Ģunu da
biliyorum ki, Evren Okyanusu‟nda nazlı nazlı ilerleyen Milletimiz‟in içinde
bulunduğu Türkiye Gemimiz‟in, su almamasının gerek ve yeter Ģartı da
bilimsel ve ilmî ölçüler dıĢına çıkmamaya bağlıdır.
Ancak o zaman atalarınıza da lâyık, Ģahsiyetli, kararlı birer insan olursunuz!
O kadar...
Yoksa öyle her olayda tavır değiĢtirmek... Ne o, öyle? Bununla baĢa mı
çıkılır?
Sonuçta Ģahsiyetiniz de, kararlılığınız ve güvenirliliğiniz de bozulur, cıva gibi
kaypaklaĢır / kaypaklaĢırsınız, o kadar.”

Asıl Önemli Olan Ölçülerdir!

“Küfür TEK bir millettir” hadîsini bilmeyen var mı?
Bu “baĢka baĢkaların” birlemeleri kime karĢı oluyor? Elbette ki mü‟minlere
karĢı…
ĠĢte o kadar basit anlaĢılması... Yalnız biz Mü‟minler bu geliĢmeleri
Allah‟tan (CC) bilirsek makbuldür.
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KiĢilere bağlarsak hatâya düĢeriz: Çünkü “Allah dilemeyince kiĢi dileyemez,
âyet” Bunun sonucu, bir baĢka âyette “Allah‟ın siyâseti” olarak geçiyor. Her
Ģeyi Allah‟tan (CC) bilmeli, kiĢileri ise vâsıta ve sebep olarak düĢünmeli…
Bizim ABD‟ki gibi çoğu saflarımız da, kendilerinin korunmuĢluklarını,
kendilerinin bir olağanüstünlük hikmetine bağlıyorlar...
Hâlbuki Ehl-Sünnet Yoluna iliĢkin geçerli değer yargılarımızın
refranslığında Ģöyle bir akıl yürütseler, bu davranıĢlarının, Millet ve
Memleketimiz‟in aleyhine, tüm emperyalistlere hizmetten baĢka bir Ģey
olmadığını görecekler...
Bu hizmete ne dendiğini daha söylemeye gerek var mı?

Irkçılık Yapmak, Günahtır

Gerçekleri bulmak için araĢtırma yapmak biz bilim adamları için çok
önemlidir. Ancak bu araĢtırma, islâm‟da yasak olan, bir çeĢit ırkçılık
tartıĢmasına yol açar. Dolayısıyla bunun hiçbir faydası da olmaz. Undan bir
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sonuç elde edilemez… Çünkü Ġslâm‟da ırkçılık yapmak, bölücülük olduğu
için, günahtır. Bununla berâber, ırkın bilinmesi, biyolojik donanım özellikleri
ve karakter yapısının belirlenmesi konusunda ipuçları verebilir.
Ama Ġslâm‟da asıl olan, Müslüman olup Ehl-i Sünnet Yolu‟ndan
ayrılmamaktır. Uygulamaları bu kadar Ģâibelere adı karıĢan bu kiĢinin,
ırkından ziyâde, asıl Ehl-i Sünnet Yolu‟nda olup olmadığı araĢtırılmalıdır.
O zaman bakınız gerçeklerden ne kadar sapmalar göreceksiniz!
Bu sapmaları vatandaĢlar olarak bizler görüyoruz ama sonuç üretmeye
yetkimiz olamaz. Bunu asıl konunun ilim ehli yaparsa anlamlı olur.

Allah (CC) Kimseyi Hâin Ruhlu Yapmasın!

Buna bile tahammül edemeyerek, bunları küçümseyen ve bunların kalitesiz
olduklarını dile getiren Türklere bile rastladım.
Ne diyelim, “Tilki üzüme yetiĢemeyince bunlar daha koruk” demesine
benzemiyor mu, bu? Ama bu deyiĢler hâinlik rûhuna kadar gidebiliyor.
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Fakat bu son söz de artık değerini kaybetmiĢ durumda onlar için, hâinlik
denizine daldıktan sonra...
Demek ki, hâinlik sözü de yalnızca Mü‟min ve Müslümanlar için ürpertici,
korkutucu oluyor…
Devam edin, bakalım, ey hâinler!
Bir gün gelir, hanyayı-konyayı anlarsınız, Ģu dağlarda pestilleĢenler gibi...
Bu davranıĢlarınız, sizlerin Milletimizi tanımadığınızın bir ıspatını da
bilimsel olarak veriyor...
ġimdiden akıllarınızı bile kullanamadıklarınıza acıyorum, doğrusu…
Elinizdeki en büyük sermâyenin bu olduğunun da farkında değilsiniz! Buna
Kültürümüz‟de gâflet ve dalâlet, daha ilerisi olarak da, hâinlik deniyor;
Atatürk‟ün gençliğe hitâbında o meĢhur, “Gâflet, dalâlet ve hattâ hâinlik
içinde bulunabilirler” sözünde olduğu gibi…

Bendeniz, 1960 Ġhtilâli‟nden bu yana olanları biliyorum...
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DıĢarıdan mağaĢ alanları bir tarafa bırakıyorum. Bizim dıĢarıdan mağaĢ
almayan „aydınımsı‟ takım dahî bu açıklamalardan bir Ģey anlayamazlar.
Çünkü çoğu zır câhil... Ya da “KiĢi arkadaĢının dini üzerinedir” temel esâsı
gereğince,
bunların çoğu da, en azından mağaĢ alanlara yakınlık ve yağcılık için,
günlük çalıĢıyorlar…
Bu sözleri en güzel olarak yine temiz ve saf Milletimiz (halk) anlamaktadır.
Haa, dıĢarıdan mağaĢ alanların satılmıĢ olduklarını burada tekrar
belirtmeye gerek yok, geçmiĢ kısımların birinde Attila Ġlhan Bey‟in
açıklamalarını da gördükten sonra…

Bu Eylem de Size Tanıdık Geldi mi?

ġimdi de resimdekinin aynısı tekrarlanıyor, iĢte… ġoför mahallinde yine ABD
var, tabiatıyla…
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Bendeniz, o sıralarda ilkokuldaydım. O zaman bize, ayda bir dergi
veriliyordu. Dergide resimdeki gibi yazılar vardı, gençlerin mücâdeleleri
anlatılıyor, öldürülenlerin anı biçimde buzdolaplarında saklandığından
bahsediliyordu...
Ġhtilâl olduğunda komutan buzdolaplarındaki ölü gençleri bulmak için
hareket etmiĢ ama hiçbir buzdolabında hiçbir gencin ölüsü ortaya
çıkmamıĢ… Olmayan bir Ģey nerden çıkacak?
O sıradaki dergilerimi saklasam, ne iyi olacakmıĢ, meğer… Bilemezdik ki,
55-60 sene sonra benzer yalanlara baĢvurulacağını… Bereket ki saklayanlar
saklamıĢ gördüğünüz gibi…

Ben de Partici Değilim Ama Geçek Ölçülerden Yanayım!

Akıl, insanın önünü nasıl aydınlatıyor, eğer varsa...
Ben de partici değilim ama Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı‟nda, bir öğretim üyesi olarak, üniversitelerde yıllarca hizmet
görmüĢ bir kimse olarak bizler, bilimsel ve ilmî sonuçların hep gerçekleri
yansıttığını gördüğümüz için, bu satırların yazarı olarak, aslında ben, geçek
ölçülerin uygulandığı taraftayım.
Sonra bizim gibilere particilik hiç yakıĢmaz / yakıĢmıyor… Böyle düĢünenler
varsa günahlarımızı almasınlar! En sonunda zararlı çıkacakları açıktır…
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Particilik adına bana bir harf bile yazdıramazsınız! Bütün gayretim Evren
Okyanusu‟nda nazlı nazlı yüzerek ilerleyen Milletimiz‟in içinde bulunduğu
Türkiye Gemisi‟nin karaya oturtulmaması içindir. Oturmaması için de en
gerçekçi ölçüler olarak, Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerimizin olduğunu 1970‟li
yıllardan beri sürdürmekte olduğum bilimsel ve ilmî araĢtırmalarımın
sonuçlarından, Elhamdülillah ki, artık biliyorum.
Bâzıları Ġslâm düĢmanlığından dolayı, bu 1000 yıllık gerçek enerji
kaynağımızı görmezden geliyor… Hâlbuki Ġslâm, kendileri için de en güvenli
bir sistem… Bunu da bilmiyorlar…
Hani insan bilmediğinin düĢmanı olurmuĢ ya1110…

Elbette ki, Tetiklenen Gerçek Ölçülere Çok uygun

Tabiatıyla, görsel tarafından tetiklenen geçekler ıĢığında önce yobaz ve
gericiyi bilimsel olarak bilmek gerekir, öyle değil mi?
1110
(Evren Ve) Ġnsanların Velinîmeti Ve Mü‟minler
http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20ĠNSANLARIN%20VELĠNÎMETĠ.pdf
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Gerçekten, bir bilim adamı olarak, diyorum ki:
Bu görseldeki yazıları gerçekten anlayabilmek için önce „yobazın‟ bilimsel
olarak araĢtırılıp tanımlanması gerekmektedir!
Biz bilim adamları her zaman tanımlar, teoriler, gerçekler (hak) peĢinde
koĢtuğumuz için uyduruk Ģeyleri (bâtıl) hemen görüveriyoruz…
Önce yüzyılımızın asıl gerici ve yobazlarını bilelim ki, görsel
tarafından tetiklenen geçekler kolayca su yüzüne çıkıversin.
Farâbi‟nin bir sözü var. Diyor ki:
“Doğru tektir, yanlıĢ ise sayısız… Çocuklarınıza önce doğruyu öğretiniz ki,
sonra yanlıĢın her çeĢidinden kendini kolayca koruyabilsin…” ĠĢte biz de
öyle yapıyoruz.
Farâbi diyor ki, Her bir fikir, Ģey ya da olaya iliĢkin olarak, yalnız bir doğru
vardır. Ama bir doğruya karĢı aynı konuda, sonsuza yakın olacak Ģekilde,
birden fazla yanlıĢ bulunur. Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, her bir fikir, Ģey ya da
olaya iliĢkin olarak yalnızca doğrular bildirilmiĢtir. Buna karĢılık bugün,
Yeryüzü‟ndeki diğer bütün kültürlerin her biri, yüzde yüz doğru olmayan,
fikir, Ģey ya da olaya dayalı, yanlıĢlar üzerine kuruludur. Dünyâdaki bu
yanlıĢlık, Ġnönü Ve Hempaları‟nın Ġslâm‟ı yasaklamalarıyla, bizim
Milletimize de, ister istemez, bulaĢtırılmıĢtır. YanlıĢa dayalı, Batı
kültürlerinin yaygınlaĢtırılması için, Ġnönü Ve Hempaları‟nın dipçikli zulmü
ile de, bu câhillik, aynı zamanda son derece, desteklenmiĢ bulunmaktadır.
Bu nedenle, Ġnönü Zihniyeti‟nin günümüzdeki uzantıları ya da Batı özlemi
içinde yanıp-tutuĢanlar, önce yüzde yüz doğru olan, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü
öğrenecekleri yerde, güzelim beyinlerini, geçersiz Batı safsatalarıyla
doldurmuĢlar, yanlıĢ yollara sapmıĢ bulunmaktadırlar… Bu Zihniyet
tarafından, „Buz üzerine temel kazıp yapılan binâlar‟, ne kadar ayakta
kalabilir ki, iĢte bu gün yıkılıĢ çatırtılarından ortalıkta durulmuyor,
görüyorsunuz!
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Ġnönü‟nün Dipçikli Zulmü‟nün günümüzdeki temsilcileri ve Batı özlemcileri,
Eski Türkiye‟de Atatürkçülüğü dahî, aklî düĢünceden tecrit ederek, o hâle
getirmiĢlerdir ki, bütün müĢküllerin çözümünü, çalıĢmadan, sloganlaĢtırıp
haykırmakla, “Alâaddin‟in Lâmbasına” indirgemiĢlerdir. Onların bu
ölçüleri, ağabey ve büyüklerinden küçüklere de, sanki bir miras gibi,
aktarılmaktadır / aktarılıyor. Öyle ki, her sıkıĢtıklarında, bu sloganı
kullanmaya baĢlıyorlar, bundan bir medet bekliyorlar… Bu medetten,
istismar gücünün dıĢında, hiçbir somut sonuç da, tabiatıyla, alınmıĢ değildir
/ alınmıyor da!
Onlar Ģimdiye kadar Atatürkçülüğü, yalnızca bir istismar kaynağı olarak,
karĢılarındaki Mü‟min Müslümanları alt etmek, onlara baskı ve dayatmalar
yapmak veyâ akla hayâle gelmeyen iftirâlarda bulunmak için, „bir güç ya da
bir kalkan‟ Ģeklinde kullanmak‟ olarak biliyorlar…
Bu tılsımın çalıĢmadan iĢe yaramadığı, Yeni Türkiye‟de Millet ve Memleket
için çalıĢan, Mü‟min Müslümanlarla ortaya çıktıkça ve de gün geçtikçe,
bunların sayıları da arttıkça, artık daha da kolay, anlaĢılmaya baĢlamıĢ
bulunmaktadır…
ĠĢte Ģimdi bir düĢünsenize! ġu içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl‟da, Gericilik
ve yobazlık asıl kime yakıĢıyor?
ġimdiki Müslümanların önemli bir kısmı ise Atatürkçülüğü, yalnızca Millet ve
Memleket için çok çalıĢmak, „Türkiye‟yi muasır medeniyet seviyesine çıkarıp
geçmek‟ olarak yorumlamıĢ bulunuyorlar / bulunmaktadırlar.
Halkımız bugün artık, asıl gericilerin, çalıĢmadan kafalarını ya da
beyinlerini Ģartlandırıp sloganlarla otomatikleĢtiren, düĢünme ve çözüm
kabiliyetlerini, tembellikle ya da içki ve eğlencelerle, ortadan kaldıran, Ģu
Eski Türkiye‟deki „kokuĢmuĢlar‟ın bugünkü uzantıları olduğunu; diğer
taraftan asıl ilericilerin ise, “ÇalıĢan demir ıĢıldar” sözü gereğince,
dürüstçe, çalıĢmayı rehber edinmiĢ, Mü‟min Müslümanların olduğunu gün
biliyor…
Sonuç olarak bugünkü Ģu ortamda, 21. Yüzyıl‟ın asıl gerici ve yobazları,
yalnızca sloganı ve yalanbazlı algıları rehber edinen, bu tür bir tembellikle,
R-Kopleks hastalığının kümelenmiĢ olduğu, beyinlerini, düĢünmekten men
eden çığırtkanlardır.
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Bu modern ve gerici yobazlarımızın özelliklerini bilmekte, ayrıca, fayda
vardır.
Evren ve canlıların velinîmeti1111 olan, Müslüman Mü‟minler, çok
merhâmetli oldukları için, bendeniz de, bu gerici zihniyet sâhiplerine,
gerçekten çok acıyorum. Müslüman Mü‟minler, kin ve garaz peĢinde
olmadıkları ve birinci plânda insanlığı algıladıkları için, geçmiĢten ders
çıkarmıĢ olmalarına rağmen, gördükleri zulümleri affetme büyüklüğünü
gösterecek bir ahlâkî olgunlukta bulunuyorlar…
Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk Milletini dize getirmek
için, Rus Çarı Birinci Aleksandr‟a yazdığı gayrıinsânî mektubunda, zehir
gibi fikirlerinin arasında, aynen, Ģu da vardı1112:
“Onların (yani biz Müslüman Türk‟ün) bütün meziyetleri, ahlâklarının
sağlamlığından gelmektedir.”
O hâlde, ne edip edip, Türklerin ahlâklarını yok etmeliydiler… Gerçekten
baĢardılar da… Milletimiz‟in içindeki, bâzı sütü bozukların ahlâklarını, ne
hâle getirdiklerini, aĢağıda Ģimdi, hayretle görünüz:
Yukarıda anlatmıĢ olduğum, zavallı tipten, bâzı, modern, gerici ve yobazların
anlayamadıkları ya da ayırt edemedikleri veyâ tezatta kaldıkları husus,
aslında çok basittir:
Bu zavallılar, hem görünürde Cumhûriyeti savunuyorlar, hem de
Cumhûriyet‟in asıl sâhipleri olan, asîl insanlarımıza karĢı, Memleket ve
Cumhûriyet düĢmanları ile iĢbirliği içinde bulunuyor, Milletin paralarını
örgütlerle carcur etmekten çekinmiyorlar1113… Ġçlerinde, geçmiĢte, çok
sevdiğim kimselerin de olması nedeniyle, bu davranıĢlarının, peĢin olarak,
adını söylemeye dilim varmadığından, ancak onlar için, „zavallılar‟ demekle
yetinmek, terbiye ve insanlığıma daha uygun geliyor; umulur ki belki islâh


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.
1112
TaĢyürek, M.,Türkleri maddeten ezmek güçtür, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih KonuĢuyor, Aylık
Dergi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.
1113
Haber10, CHP ve Paralellerden Ġġ Bankası'na hortum, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum, En Son EriĢim Târihi:
18.02.2015.
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olurlar ümidimle birlikte... Ama bunlara, en hafifinden, yukarıda değinilen
bilimsel gerçekler ıĢığında, gerici ve yobazlığı yakıĢtırmak, çok mümkündür,
etme-bulma kânunu nedeniyle…
Bu modern gerici ve yobazlarımıza, aslında, çok yüklenmek de doğru olmasa
diye, düĢünüyorum. Çünkü geçmiĢte ben de, onların gittikleri, bu yanlıĢ
yoldan, teğet durumundayken, nasıl kurtulduğumu unutmuĢ değilim1114:

Yukarıdaki görselde, insanlardaki mânanın, “Temizlik îmandandır”
hadisinin bir mûcizesi gibi, maddeye yansımıĢ bir hâlini görüyorsunuz.

1114
Temiz, M., Atatürkçü Ha!, TeĢhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı OlmuĢtu, Artık Her Atatürkçüyüm
Diyene Ġnanamıyorum!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20TeĢhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20OlmuĢtu
%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20Ġnanamıyorum!...pdf , En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014 /
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

1158

Hiç abdestli çalıĢkan bir Müslüman Mü‟min ile abdestsiz gezen zavallı bir
tembel bir olur mu? Veyâhut ölçülü veyâ değer yargılarını uygulayan bir
insanla ölçüsüz bir insan, daha doğrusu, Ġlâhî Kelâmla söylemek gerekirse,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Çünkü yukarıda zavallı dediğim, modern gerici ve yobaz zihniyete, hattâ
bizlere, geçmiĢte eğitimle, doğru olan, Öz Kültürümüz öğretilmedi ki…
Gerçeği söylemek gerekirse, denebilir ki, bizlerle birlikte, o zavallı
insanlarımızın her biri geçmiĢte, Kültürümüz‟den mahrum bırakılıĢlarının
birer kurbanıdırlar.
Öz Kültürümüz‟den (Eğitim‟den) soyutlanarak kurulan öğretim sistemimiz,
onları, dönüĢüm ve geliĢim özellikleri dirilemeyecek derecede, düĢünce ve
fikirlerinin kimyâlarını değiĢtirip, sabitleĢtirerek ideolojileĢtirmiĢtir. Onlar,
artık sâbit fikirlerinin etrâfında döner durur hâle gelmiĢler, çevrelerine
bakarak bir çıkıĢ yapıp yeni özgür fikirler üretemedikleri gibi, baĢkaları
tarafından üretilmiĢ yeni fikirleri de absorbe edemeden teğet geçer duruma
gelmiĢ bulunuyorlar.
Bu eğitimsiz tahsil, arsız kanser hücrelerine sempati duyan, hormonlu
yiyecekler gibi, bu zavallı insanlarımızın geliĢim özelliklerini
anormalleĢtirmiĢ bulunuyor. Onlara acımamın nedeni iĢte bu yüzdendir.
Buraya kadar, kaynaklara ve gerçeklere dayalı olarak, yapılan analiz ve
karĢılaĢtırmalardan sonra Ģimdi bu zavallılıklara, gericilik ve yobazlıkları
konusunda somut örnekler vermek de mümkündür:
Yukarıda Ġstanbul‟un kirlilik haritasının üst kısmında, Eski Türkiye‟de o
zamanlarda ilerici görünümlü olan, bugünkü o modern gerici ve yobazların
maddî baĢarısızlıklarıyla, bunun yansıttığı, mânevî ruh fakirliği ve alttaki
haritada görülen, Yeni Türkiye‟deki kirlilik haritası ise, Mü‟min
Müslümanların, hem baĢarılı maddî çalıĢmaları ve hem de mânevî ruh
aydınlıkları hakkında, güzel somut bir birer örnek oluĢturmuyor mu?
Ne demiĢ atalarımız, “KiĢinin fikri ne ise, zikri (burada iĢi) de odur”
dememiĢler mi?



Zumer Sûresi, âyet 9.
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Buraya kadar, modern gerici ve yobazların, bilimsel olarak, tanıtılmalarının
ana hedefinin yalnızca, aĢağıdaki yazıda geçen, modern gerici ve
yobazlarımızın zihnî ruhsal yapılarının, sırf daha iyi anlaĢılması açısından
olduğu, zannediyorum, anlaĢılmıĢ olmalıdır! Gericilik ve yobazlık konusunda
baĢka örnekler de yok değildir, elbette!
1932 yılında Cumhûriyet gazetesinin tertiplediği, güzellik yarıĢmasını
kazanan, 1913 doğumlu, Kerîman Hâlis aynı yıl, Türkiye‟yi temsilen,
Belçika‟nın Spa Ģehrinde, 28 ülkenin katılmasıyla, dünyâ güzellik
yarıĢmasına da katılmıĢtı...
“Spa Ģehrinde günlerce kalan sözde güzeller, çeĢitli kiĢilerle görüĢmüĢler ve
konuĢmuĢlardır. YarıĢma gününde jürinin önünde kızlar birer birer geçip
giyimleriyle, bakıĢlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıĢmıĢlardır.”
“Jüri salona geçip, puan değerlendirmesi yapmak istemiĢ, BaĢkan kürsüye
geçerek Ģöyle konuĢmuĢtur:
“Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa‟nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz.
1400 senedir dünyâ üzerinde hâkimiyetini sürdüren Ġslâmiyet artık bitmiĢtir.
Onu Avrupa bitirmiĢtir. Bir zamanlar sokağı bile, pencere arkasından
seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Kerîman, mayo ile
aramızdadır. Bu kızı, zaferimizin tâcı kabul edeceğiz, onu kraliçe seçeceğiz.
“Ondan daha güzel varmıĢ, yokmuĢ bu önemli değil... Bu sene güzellik
kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Ġslâm‟ı yenmenin zaferini kutluyoruz.
Avrupa‟nın zaferini kutluyoruz.”
“Bir zamanlar Fransa‟da oynanan dansa müdâhalede bulunan Kanûnî
Sultan Süleyman‟ın torunu, iĢte mayo ve sütyen ile önümüzdedir. Kendini
bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik.
Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünyâ
güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa‟nın zaferi için
kaldıracağız.”
“Böylece, Kerîman Hâlis dünyâ güzeli seçildi. Resimleri gazetelerde basıldı.
Hattâ kartpostal yapılarak satıldı, elden ele dolaĢtı.”
Görüyorsunuz ya, güzellik yarıĢması altında, sanki bir din savaĢı gibi, ya da
öç alma savaĢı gibi bir Ģey!
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Bugün düĢmanlarımız, bizleri özgürleĢtirmek (!) (aslında özgürsüzleĢtirmek)
için, mâneviyatımızdaki tahrîbâtı tamamlamaya çalıĢıyorlar. Bir taraftan da,
Anadolu‟nun Uyutulan Devi‟nin uyanmaması için, ellerinden ne geliyorsa
yapıyorlar. Ġçimize yerleĢtirdikleri adamları, elde ettikleri hâinler vâsıtasıyla
Milletimizi, çeĢitli fikirlere bölerek, güçsüzleĢtirip, gerçeği anlayan vatan
evlatlarını susturma yollarını iĢletiyorlar. Bu sinsi plânlar, Keriman Halis
Olayı ile oldukça uç yapmıĢ, bugün ise buna eklenenlerle, Batının ikiyüzü,
oldukça gün yüzüne1115 çıkmıĢ bulunuyor, artık…
Bütün bu rezillikleri tasvip edip beğenlere de aydın diyorlar. Böyle aydın mı
olur? Bunlar asıl geri asıl yobazlardır.
Eski Türkiye‟de uygulan politikalarla, günümüzde kadınlarımızın bütün
gizli ve saygın tarafları çırılçıplak ortaya dökülerek, saygınlıkları târumâr
edilmiĢ durumda bulunuyor. Bu çürümüĢlük ve de saygısızlığın bu derecesini
de, bir gazeteden yapılmıĢ olan, örnek bir alıntıyla, somutlaĢtırmak
istiyorum, Ģimdi:
“Gazetenin hafta sonu ilâvelerini yapan ekibin toplantısına Ertuğrul Özkök
de katılmıĢ. 30 kiĢilik ekibin Bebek Ambassador‟daki toplantısında
yaĢananları Arman köĢesinde anlatıyor...”
“Masadakilerin çoğunda dövme var.”
“Kimi omzuna, kimi koluna, kimi boynuna, kimi bileğine, kimi sırtına
yaptırmıĢ…”
“Bu dövme denilen Ģey manyak bir Ģey biliyorsunuz, bir kere yaptırınca
kendini alamıyorsun, daha fazla yaptırmak istiyorsun, bir de yeri önemli,
öyle bir yerde olsun ki, birileri „Aaa ne güzel olmuĢ!‟ desin.”

1115
Dünyâ Gerçekleri, 1932 yılında belçikada yapılan güzellik yarıĢması Keriman halis, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/01/1932-ylnda-belcikada-yaplan-guzellik.html YA DA
diğer Kaynaklar: Yalan Söyleyen Târih Utansın Mustafa Müftüoğlu, Yeni Rehber Ansiklopedisi, Târihî ve Dinî
Gerçekler, Son EriĢim Târihi: 06.09.2014.
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“Benimki sağ mememin yanında, daha doğrusu sağ mememin yanağı ile kol
altımın arasında diklemesine duruyor, sâdece bikini ya da askılı elbise
giydiğim zaman görülüyor.”
“Bence çok estetik…”
“Hem seviyorum hem de gurur duyuyorum çünkü sevdiğim adamın adı
yazıyor: Ömer.”
“Veeeeeeee gösteriyorum...”
Hemen gırgır baĢlıyor tabii...”
“KeĢke sola yaptırsaydın, kalbimin üstüne sevgilimin adını yazdırdım!” diye
hava atardın, “ĠĢ mi Ģimdi sağ meme...”
“Dövmeci çocuğun tersine geliyordu” diyorum.
“E peki niye meme yani?” diyor bir baĢkası...
“Ne bileyim ikimizin de sevdiği bir organ, hem de orijinal bir yer...”
“Yine gülüyoruz.”
“Peki, niye sevgilinin adı?”
“ĠĢte o anda tartıĢma alevleniyor.”
“Cumbur cemaat bana yükleniyorlar.”
“Neden efendim Alya yazdırmamıĢım, erkekler geçiciymiĢ, kalıcı olan
çocuklarmıĢ.”
“Ayrılırsanız ne olacak?” diyorlar, “Sildirecek misin?”
“O kadar karaktersiz miyim, tabii ki sildirmeyeceğim!”
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“Ve gecenin sorusu geliyor:”
“Ġyi de memesinde Ömer yazan kadınla kim seviĢmek ister!”
“Allah Allah!” diyorum, “Ne alakası var?”
“Bütün romantizmin Ģehvetin içine eder” diyorlar. “Bir de niye yani?”
“Sizi hesapçılar!” diyorum “O adam benim hayâtıma damgasını vurdu,
tenime onun adını vurdurmuĢum çok mu? Bir gün ayrılsak da bu gerçek
değiĢmeyecek ki, bir baĢka birini sevsem de Ömer vardı, benim
hayâtımdaydı, varsın sağ mememde adı dursun...”
“Ama tabii kimseyi iknâ edebilmem mümkün olmuyor.”
“Bu sefer ben yükleniyorum, “Belki de siz, hayâtınızdaki adamları bu
kadınları onların isimlerini bedenlerinize yazdıracak kadar sevemiyorsunuz,
güvenemiyorsunuz...”
“TartıĢma uzayıııııp giderken, Özkök duruma el koyuyor:”
“Ne var canım” diyor, “Ayrılırlarsa Ömer‟in baĢına bir Hz. koyar olur
biter... Benim inancım der, geçer gider...”
“TartıĢmayı kahkahalarla bitiriyoruz...1116“
Patrik Grigoryas, “Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki
tahrîbâtı tamamlamaktır.” demiĢti ya! Gerçekten „hissettirmeden‟ çalıĢmıĢ
oldukları, anlaĢılmıyor mu, Ģimdi!
ĠĢte bunlar dinî konularda, insanlarımızın ne kadar boĢ hâle getirildiğinin,
rezil ve rüsvâ olduğunun birer örneğidir, iĢte... Gerçekten, Patrik
Grigoryas‟ın ileri sürdüğü fikirlerin tuttuğu görülmüyor mu?

1116
Özkök E., Özkök'ün Hz. Ömer Gafı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.haber10.com/haber/135326/, En Son EriĢim Târihi: 06.09.2014.
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Özellikle değer yargılarımıza göre gerçekten de rezil ve rüsvâ, gerici ve
yobazların ya da yobazlığın kim ve nasıl olduğu görülmüyor mu?
Diğer taraftan Eski Türkiye ile Yeni Türkiye‟yi gözden geçirdiğinizde bizim
Atatürkçülüğü ağızlarına pelesenk edinmiĢlerin bu gün Ermeni ve PKK
seviciliğe terfi ettiklerini de hemen kolayca görürsünüz, görüyoruz.
Buraya kadar görseldeki 3. maddeye kadar gelmiĢ bulunuyoruz. ġimdi ise,
isterseniz, biraz da gerçek sanâtçıyı araĢtıralım:
Face Book‟ta gezinirken, Türk Milleti‟ni Millet yapan unsurlardan nasibi
olmayan bir hanımefendinin, yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi,
“Kur‟an kursuna ne gerek var. Sanât mı öğretiyor, ne öğretiyor?” dediğini
görmüĢtüm… Bunu o sıralar bir köĢeye not etmiĢtim… Aynı zamanda Face
Book‟ta, bayanın bu sorusunun altına, bir de yorum yapmıĢ bulunuyordum.
Ama inanınız tam da o sırada, Kur‟an‟daki sanât etkisi diyebileceğimiz, o
yüce duygusal etkiyi, o zaman bu günkü kadar tatmıĢ olmadığım için, o
andaki yorumumda, sanâtın baĢka bir cephesine, ahlâka vurgu yapmıĢtım.
Kur‟an‟daki sanât ile ilgili, o zamanki, yorumum Ģöyleydi:
“Öncelikle bu hanımefendi dinlesin! O Kur‟an, en güzel sanâtı öğretiyor...
Bu hanımefendi, sanâtçı geçiniyor ama Ģimdi bir soru soracağım, inanınız,
onu bilemeyecek? Bakınız Ģimdi! Soru Ģu: “En güzel sanât nedir?
Bilemedi, gördünüz mü?”
“Bilemediği, zâten sorusundan belliydi… Bu sorunun cevâbını gerçek
sanâtçılar biliyor ama bu tipler bilemezler… Cevap:
„En güzel sanât, ahlâk‟tır.”
ġimdi görseldeki 3. maddeyi de geçmiĢ bulunuyoruz, değil mi? Bu, 6.
maddedeki “sanâtçılar” maddesine de dâhildir, elbette… Görselde
“Yobazların en çok hedef aldığı değerler” ibâresine iliĢkin olarak, geriye ne
kaldı? Geriye kalanlar 4. Doğa, 5. Kitap ve 7. Gençler maddeleri…
ġimdi buraya kadar, “Yobazların en çok hedef aldığı değerler” ibâresini dile
getiren Zihniyeti, Ġslâmî Ve Kültürel açıdan sizlere bir parça tanıttığımı,
buna göre insanlık açısından asıl modern yobaz ve gericilerin bu ifâde
sâhipleri olduğunu ispat etmiĢ bulunuyorum. Yine bu Zihniyet‟in Doğa
konusundaki duyarlılıklarını da, meselâ Ġstanbul Boğazı‟nın ya da
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Ġstanbul‟un Eski ve Yeni Türkiye‟ye iliĢkin resimlerine bakarak
çıkarabilirsiniz. Bunların gençlere bakıĢ açıları bilinmiyor değildir. Hele
günümüzdeki canavarlaĢma olguları, bu Zihniyet‟in gençlere ve gençliğe
bakıĢ açılarının bir sonucudur1117.
Günümüzde PKK ve Emeni sevicilikleri gün yüzüne çıkmıĢ bulunan bu
Zihniyet‟in saldırdığı mü‟minlerin kitaba ve okumaya olan bakıĢ açılarını ise
meselâ onların, Kur‟an‟daki “Oku” âyetine verdikleri değerden ve saygıdan
çıkaramayacak mısınız, ?
Sonuç olarak, Ģimdi soruyorum, 21. Yüzyıl‟ın gerçek gerici ve yobazları
kimdir?
Anladınız değil mi?
O hâlde aĢağıda görülen görselin dili ile tetiklenen gerçek değerlendirmeler
dikkate alındığında, sayfa sonu ekinde tekrar görülen görselin verdiği mesaj
da, geçek değerlendirmesine kavuĢmuĢ olmuyor mu, yâni?

1117
Temiz, M., Nihâyet Canavar Ruhlu Bir Ġnsan Neslini BaĢardılar, Batı Özleminin Perde Arkası,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARD
ILAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠLMÎ%20ÖNDERLĠĞĠMĠZ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20GELECEĞE%20D
OĞRU….docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġAR
DILAR.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/
NĠHÂYET%20CANAVAR%20RUHLU%20BĠR%20ĠNSAN%20NESLĠNĠ%20BAġARDILA.docx, En Son
EriĢim Târihi: 07.02.2015.
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Ġslâm‟a Göre Temizlik Îmanın Yarısıdıdır

Sigrid Hunke
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Temizlik
Öz‟ler:
Peygamberimiz (SAV),
“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir
ve cömerdi sever, kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve
temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin... 1118“
buyurmuĢtur.
Görmüyor musunuz, en basitinden , asrımızda tıp
âleminin en önemli tavsiyelerinden birinin ellerin yıkanması olduğunu?

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ€


kerîm: Soylu, asîl, eli açık, cömert, ulu, büyük. Allah'ın (CC) adlarından biri…
Tirmizî, edeb 41.
€
NOT: Bâzı makâleler, verilen Ġnternet Elektronik Adresi‟nde zamanla meydana gelebilecek değiĢikliler
nedeniyle, görüntülenmeyebilirler. Ġstenilen makâlenin adı, eksiksiz olarak Google‟a ya da arama motoruna
yazılırsa (kopyalanırsa), istenen makâleye kolayca ulaĢılabilir. Hattâ, makâlelerimde varsa, bir KONU‟yu merak
edenler için, Google‟a ya da arama motoruna tırnak içinde, örneğin, “prof. dr. mustafa temiz”+KONU [eski
1118
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“Temizlik îmanın yarısıdır1119.“
“Ey insanlar! Bütün Yeryüzü‟ndeki
nîmetlerimden helâl olmak, temiz olmak Ģartıyla yiyin 1120.“
“Resûlullah Aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:”
“Kim, evinin hayır ve bereketini Allah Teâlâ
Hazretleri‟nin artırmasını diliyorsa, yemeğe otururken ve
yemekten kalkarken ellerini yıkasın.”
Hadis

GiriĢ
Bir gün sabahleyin okula gitmek için hazırlanırken, TV‟de bir
programda Fransa Kralı 14. Lui‟nin öleceği sırada, “ġu vücûduma vaftiz
suyundan baĢka su değmedi.” dediğini duyduğum zaman, Müslüman
olduğuma bir kere daha ĢükretmiĢtim.
Çünkü Hristiyanlıkta olduğu gibi, bizim Dinimiz Ġslâm‟da yıkanmak
(temizlik) günah değildir. Bunun tam tersine, Dinimiz Ġslâm‟da temizlik,
sevaptır ve îmanın da yarısı sayılmaktadır:
“En nezâfetü minel îman-Temizlik îmandandır” ya da “Temizlik
îmanın yarısıdır1121.hadislerini de bilmeyenimiz yoktur. “
Ġslâm‟da temizlik konusu çok geniĢtir. Temizliği, maddî ve mânevî
temizlik diye ikiye ayırmak mümkündür. Maddî ve mânevî temizlikten baĢka,
her Ģeyden önce, maddî ve temizlik kapsâmına giren, içecek ve
yiyeceklerimizin temizliği de büyük önem taĢımaktadır.
Âyetler, temizlik konusuna, Ģöyle değinmektedir:
“Size ihsan ettiğimiz hoĢ rızıklardan yiyin1122.”
makâleler için “doç. dr. mustafa temiz”+KONU ya da “yrd. doç. dr. mustafa temiz”+KONU] yazarak istenilen
KONU hakkında kolayca bilgiye ulaĢmak mümkündür.
1119
Müslim, Tahâret, 1.
1120
Bakara Sûresi, âyet 168: “Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak
Ģartıyla yiyin. Fakat Ģeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düĢmandır.1120
1121
Müslim, Tahâret, 1.
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“Ey insanlar! Bütün Yeryüzü‟ndeki nîmetlerimden helal olmak, temiz
olmak Ģartıyla yiyiniz1123.“
Maddî Ve Mânevî Temizlik
Dinimiz‟in kesinlikle yerine getirilmesini istediği, bedenî
görevlerimizin
aksatılması,
vücûdumuzun
çeĢitli
rahatsızlıklara
yakalanmasını kolaylaĢtırır ve dolayısıyla dinî-ahlâkî görevlerimizin
yapılabilmesini güçleĢtirir.
Bunun için bedenî görevleri titizlikle yerine getirmek, sağlıklı olmak
ve her an her türlü görevleri eksiksiz yapabilecek bir beden yapısına sâhip
olmak, ahlakî bir yükümlülüğümüzdür. Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz
hadîsi Ģeriflerinde mü‟minlerin fiziksel temizliklerine iliĢkin olarak Ģöyle
buyurmuĢtur:
“Ġslâm temizdir. O hâlde siz de temizleniniz, zirâ Cennet‟e ancak
temiz olan girer1124.“
“Vücûtlarınızı temiz tutunuz; Allah, sizi temiz kullarından
eylesin1125.“
Bunun için vücut ve ruhumuzun, maddî ve mânevî pisliklerden, uzak
tutulması, bedenî görevlerimizin baĢında gelir / gelmektedir. Nitekim bir
âyet-i kerîmede Allâhü Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır:
„Hani! Biz Ġbrâhim‟e Evin (Kâbe‟nin) yerini belirtip hazırladığımız
zaman (Ģöyle emretmiĢtik:) “Bana hiçbir Ģeyi ortak koĢma, tavaf edenler,
kıyam edenler, rükûa ve sücûda varanlar için Evimi tertemiz tut1126.“
“Orada (Mescit-i Kubâ‟da) günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi
seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever1127.“
1122
Bakara Sûresi, âyet 57: “Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık, ve size ihsan ettiğimiz hoĢ rızıklardan
yiyin, diye üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Onlar, bize zulmetmediler, lâkin kendi nefislerine
zulmediyorlardı."
1123
Bakara Sûresi, âyet 168: “Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak
Ģartıyla yiyin. Fakat Ģeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düĢmandır.1123
1124
KeĢfü'l-hafâ, 1, 288.
1125
Muhtar-ül Ehadis 737.
1126
Hac Sûresi, âyet 26.
1127
Tevbe Sûresi, âyet 108.
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Âyetten de anlaĢılacağı gibi, sâdece gözle görülen, maddî kirler değil,
günah ve kötülükler gibi mânevî kötülükler de pis sayılmıĢ ve Müslümanların
bunlardan arınmaları istenmiĢtir.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, “Temizlik îmanın yarısıdır”
buyurması da, temizliğin önemini vurgulamaktadır.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in, hiç olmazsa haftada bir kere
vücûdun tamâmen yıkanmasını ve her türlü kirden ve pis kokulardan
arındırılmasını, tavsiye ettiği bilinmektedir. Kültürümüz‟de haftada bir kere
yıkanmanın Allah‟ın (CC) hakkı olduğuna dâir bilgiler de vardır.
Fazla uzadıkları ve bakımsız, pis bırakıldıkları zaman, birer mikrop
yuvası olan tırnaklarla, vücûdun belli yerlerindeki kılların kesilip
temizlenmesine de dikkat edilmeli; saç, sakal, bıyık her zaman taranıp
düzeltilmeli ve temiz tutulmalıdır. Ġbâdetlerle elde etmek istediğimiz gönül
temizliğine giden yolun, beden temizliğinden geçtiği unutulmamalıdır.
Maddî temizliğin, mânevî temizliğin meydana gelmesinde, büyük
etkisi vardır. Burada bilhassâ bunu vurgulamak istiyorum:
Bir Müslümanın, yediği, içtiği ve giyindikleri kadar, vücûdu ve içinde
yaĢadığı evi de temiz olursa, görecektir ki, kalbi ve iĢleri de o oranda berrak
ve bakıĢ açısı o oranda isâbetli olur. Bunu biraz daha açmak gerekirse, Ģöyle
bir karĢılaĢtırma örneği verebiliriz:
Maddî ve mânevî zenginliği aynı olan, iki kiĢiden hangisinin vücûdu
ve içinde yaĢadığı evi daha temiz ve düzgünse, onun fikri ve bakıĢı daha
berrak, bakıĢ açısı daha isâbetli, iĢleri daha derli ve toplu olur.
Hangisinin vücûdu daha kirli ve temizlenecek yerleri temizlenmemiĢ,
içinde yaĢadığı evi daha pis ve dağınık ise, onun fikri ve bakıĢı daha bulanık,
bakıĢ açısı sisli, iĢleri daha dağınıktır.
Bir Temsil
Büyük bir ağaca tırmanmıĢ ve ayaklarını dallara tutturarak daha
yükseklere çıkmak isteyen, bunun için bulunduğu yerde kafasını ağacın
tepesine doğru çevirerek, tırmanma yollarını araĢtıran bir insan düĢününüz.
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Bu insanın ayakları dallara ne kadar sağlam tutunursa, o insanın
daha yukarılara tırmanmak için, o derece kendinden emin ve rahat olarak
araĢtırma yapma imkânı olur. Ġnsanın vücûdu ve içinde yaĢadığı evinin
temizliği, ağaçtaki insanın ayaklarının bastığı iki dal gibidir.
Ġnsanın kalbi ve ufku, hep bu vücût ve ev temizliğinin etkisi altındadır,
geliĢimi ona göre Ģekillenir. Temiz vücut ve temiz ev, insana îman olarak
yansır. Îmanlı kalp doğruyu görmüĢ kalp demektir. Doğruyu gören kalp ise
vesvesesiz kalp ve berrak bakıĢ doğurur.
Böyle bir kalp, sağlam dallara basarak yükseklere çıkmak isteyen
insanın güvenine, azmine ve çabasına sâhip olur. Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz, vesvesenin kasık temizliği yapılmamasından kaynaklandığını
bildirmektedir.
Sonuç
Temiz insanların gönülleri berrak, bakıĢları açık, bakıĢ açıları isâbetli
ve iĢleri derli ve toplu olur.
Günümüzde bilimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır ki, her
yemekten sonra ellerin yıkanması, birçok hastalığın önünü kesmektedir.
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, 14 asır önce bu husûsa vurgu yapmıĢtır:
En önemli hadislerden birini Enes Ġbni Malik (RA)‟tan aktarıyorum:
“Resûlullah Aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki:”
“Kim, evinin hayır ve bereketini Allah Teâlâ Hazretleri‟nin
artırmasını diliyorsa, yemeğe otururken ve yemekten kalkarken ellerini
yıkasın.”
Görmüyor musunuz, asrımızda tıp âleminin en önemli tavsiyelerinden
birinin ellerin yıkanması olduğunu?
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
Kalbin Kararmasını Ve
Mânevî Pisliğini Tahayyül Edebilir Miyiz?
Öz‟ler:
Yıllar geçtiği hâlde,
hiçbir mânevî veyâ kalbî temizlik
gereklerine hiç baĢvurmadığınıza göre, aĢağıda
verilmiĢ meĢhur „pis‟ adamın resmine bakarak, yazıda
aĢağıda verilen bilgiler ıĢığında, kalbinizin durumunu Ģöyle
bir tahayyül ederseniz, kimbilir, Cennet‟in Gerçek Yolu için, belki,
beyninizde birden, sizi hayır ve rahmete sürükleyecek olan, bir ĢimĢek çakabilir…

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
“Yeri döĢeyen, onda oturaklı
dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden
çifter çifter yaratan O‟dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. ġüphesiz bütün
bunlarda düĢünen bir toplum için ibretler vardır- Rad Sûresi, âyet 3”
“Allâhü Teâlâ‟nın Kur‟an‟da Ģöyle
buyurduğunu duymadınız mı? „Peygamber size neyi verdiyse
onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının-HaĢr Sûres, âyet: 7”
“Kim Allah‟a karĢı gelmekten sakınırsa,
Allah ona bir çıkıĢ yolu açar Onu beklemediği yerden rızıklandırır.
Kim Allah‟a tevekkül ederse, O kendisine yeter. ġüphesiz Allah, emrini yerine getirendir.
Allah, her Ģeye bir ölçü koymuĢtur, Talâk Sûresi. âyet: 2-3”
“KiĢi, arkadaĢının dini üzeredir.”
Hadis

GiriĢ
Maddî ve mânevî bilgileri toptan ifâde eden kavrama, ilim dendiğini
biliyoruz. Bilim, ilmin, beĢ duyu organı ile algılanabilecek olan kısmıdır ki,
bu gözlem, deney ve yoruma dayanır.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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KazanılmıĢ olan, bugünkü bilgi düzeyindeki (seviyesindeki) bilimin
insanın aklını ve ilmin ise kalp baĢta olmak üzere, maddî ve mânevî tüm
varlığını rahatlattığını biliyoruz. Burada hemen Ģunu özellikle belirtmekte
fayda vardır:
Mü‟min Müslümanların teleffuz etmekte oldukları, kalp ya da gönül
kelimelerine, günümüzde mânevî değerlere önem vermeyen dünyâlaĢmıĢ,
çoğu Ġnönü Zihniyeti‟nde bulunanların, çoğu kere hep „yürek‟ kelimesini
kullandıklarına, özellikle, dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
Bu tespitler, Evren‟deki her bir yaĢam ve dünyâ görüĢünün, insanların
DNA‟larını bilimsel açıdan, değiĢtirmesinin bir sonucudur. Bugünkü 21.
Yüzyıl‟da hayâtı, gereği gibi algılamıĢ olan, akıllı bir insan için elde edilmiĢ
bu sonuçların, aynı zamanda, bilim ve mantık kurallarına uygun olduğu da
açıktır. Öyleyse bilimsel bu sonuçlara, inanmamak hiç mümkün müdür?
Nitekim M. Albertus‟un, “Biri akla (bilime), diğeri vahye (Ġslâm‟a)
dayanan ve birbirleriyle çeliĢen iki çeliĢik doğru yoktur. Doğrular
çeliĢmezler, birbirlerini teyit ederler ve uyum içindedirler.” Ģeklindeki
görüĢleriyle aynı mantikî fikir palelliği içinde olduğumuz, açıkça
görülmektedir. Tabiatıyla bu mantıklı düĢünmenin bir sonucudur, …
Duygusal Deneysel Yol
Kalp kararmasının anlaĢılabilmesi için, Ģimdiye kadar bilinen,
duygusal deneysel yoldan baĢka bir usûlun olduğu, hiç zikredilmemiĢtir.
Konuya aĢağıdaki soruyla girilebilir:
Günahlarla kalbin karardığı nasıl anlaĢır?
Günahlarla kalbin karardığını anlamanın bizim için yalnız bir
„deneysel‟ yolu vardır. O da Ģudur:
Kalp kararmasının belirtisi, “Küçük de olsa, yapılan bir günahtan
dolayı piĢmanlık ve üzüntü duymamaktır.”
Bir insan, iĢlediği bir günahtan dolayı, içinde bir rahatsızlık, bir
üzüntü ya da bir piĢmanlık duymuyorsa, bilinmelidir ki o insanın kalbi,
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günahlardan dolayı, kararmaya baĢlamıĢtır. Bunu herkes kendinde
deneyebilir.
Bence özellikle, günümüzde en büyük tehlike, günahların insanların bu
duyarlığını yok etmesidir. Çünkü günah iĢlemeyen, hiçbir kimse olamaz;
varsa ona aklı baĢında olan insan demek, mümkün değildir, belki melek
denebilir.
Zirâ insanın fıtratında günah iĢlemek de vardır. Asıl olan iĢlenen
günâhın farkına vararak, onun silinmesi için, gerekenin yapılmasıdır. Fakat Ģu
bir gerçektir ki, yapılan günahların çokluğu oranında, insanoğlunun
duyarlığı azalmaktadır.
Ne gariptir ki, günah iĢledikçe kalbin kararmasıyla duyarlık ve
hassâsiyet ortadan kalkmakta, telâkki (özel görüĢ, bakıĢ açısı) ve yorum
değiĢmektedir. Sonunda öyle bir ruh yapısı doğmaktadır ki, günahların
etkisiyle oluĢan yeni telâkki ve yoruma göre, günah iĢlemekten doğan bir
üzüntü duyulmadığı için, ya “böyle basit bir Ģey günah mı olurmuĢ!”
cinsinden ya da meselâ,”Bu 21. Yüzyıl‟da böyle safsatalarla uğraĢılır mı?”
tipinden modern görüĢler doğmaktadır. Bundan sonra o insan, artık yaĢadığı
gibi inanmaya çoktan baĢlamıĢ sayılır.
Bu durumlar, günahların daha da kolay yapılmasını hızlandırmakta,
sonuçta karĢınıza demir gibi katı kalpli insanlar çıkmaktadır. Artık bu
insanlar, bilerek yaptığı günahlar için bile, bunlar „günah değil‟ demeye, bu
günahların kendisi için bir hak olduğunun, bunları yaĢamak, dünyâdan kâm
almak için doğduğu, hükmünü verebilmektedirler1128.
Bu durum, günah arttıkça kalbin kararması ve o oranda da görüĢ ve
telâkkinin değiĢerek, bu yeni ve sapık düĢüncelerin eski düĢüncelerin yerine
geçmesi demektir.
BakıĢ açıları (Telâkîleri) değiĢen böyle insanları, çok görmüĢümdür.
Ġnsanları dikkatle gözler ve yaptıklarına bakarsanız, siz de görürsünüz!
Temiz, M,. Yeni Türkiye‟ye Doğru Zihnî Ve Fikrî DönüĢümler, Eski Ve Yeni Türkiye‟de Sırasıyla
Ġlkesiz Ve Ġlkeli DüĢünceler, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜMLE
R.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜMLE
R.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜML
ER.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU%20ZĠHNÎ%20VE%20FĠKRÎ%20DÖNÜġÜML
ER..docx, En Son EriĢim Târihi: 07.04.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net
1128
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Asıl korkulan iĢte budur. Çünkü bu tür düĢünceler ya da uydurulan
bid‟atlar insanı Ġslâm dininin dıĢına atmaktadır da, kiĢi hâlâ kendisinin
Müslüman olduğunu zannetmektedir. Bu durumun zirvesinde Ġslâmî Ve
Kültürel âidiyeti beğenmemek ve ona düĢman olmak vardır1129.
Peygamber (SAV) Efendimiz, bu durumda olanların, „Tereyağından
kıl çeker gibi Ġslâm dininden çıktığına / çıkabileceğine ve kendisinin bunun
hiç farkına varamadığına / varamayabileceğine“ iĢâret etmektedirler.
Günahlarında samîmi olanlar da vardır:
“Günah olduğunu biliyorum ama kendimi kurtaramıyorum Allah
(CC) affetsin!” Ģeklindeki gibi bir yaklaĢım ile âciz olduklarını samîmi olarak
îtiraf edenler, birincilere göre, çok daha üstündürler ve de onlar, hâlâ
mü‟mindirler ama günahlarını artırmıĢlardır / artırmaktadırlar…
Tevil ve / veyâ yorumlar ve tehlikeli sözlerle, „îmanî tehlike içine
girenler‟ de çoktur. Bu tehlikeli durum, Halkımız tarafından, çoğu kere,
„ayakların kayması‟ deyimi ile dile getirilir. Bu îmanın gitmesi anlamında
kullanılan bir deyimdir. Bilerek ya da bilmeyerek, dinî değerlerle alay
edenler, îmanî tehlike içinde oldukları gibi, haram olan bir Ģeyi helâl ya da
helâl olan bir Ģeyi haram kabul edenlerin îmanları gitmektedir. Birgivî
Vasiyetnâmesi adlı eserde, bu gibi dil âfetlerine£ geniĢ yer verilmiĢtir.

1129
Temiz, M., Ġslâm‟da Maddî Ve Mânevî Âidiyet, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20MADDÎ%20VE%20MÂNEVÎ%20ÂĠDĠYET.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm

“Bir bid‟at çıkaranın namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi, farzı, nâfilesi ve hiçbir iyiliği kabul
olmaz, hamurdan [yağdan] kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur. Ġbni Mâce”/ “Allâhü Teâlâ, bid‟at ehlinin ne
duâsını ne zekâtını ne haccını, ne na-mazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar.
Deylemî”/ “Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, [bid‟at ehli olan] 72‟si Cehennem‟e gider. Yalnız bir fırka kurtulur.
Cehennem‟den kurtulan fırka, benim ve Eshab‟ımın gittiği yolda gidenlerdir. Tirmizi, (Bu fırkanın ise, Ehl-i sünnet
velcemaat olduğu icmâ ile bildirildi. Mekt. Rabbanî, Hadika)”

Birgivi Vasiyetnamesi Kadızâde ġerhi, Alındığı Elektronik Ġnternet Adresi,
http://www.darulkitap.com/indir/birgivi-vasiyetnamesi-kadizade-serhi-imam-birgivi-bedir.html, En Son EriĢim
Târihi: 8.08.2011.
£
âfet: Belâ. Musîbet. Büyük felâket.
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Mantık
Mânaların beyinde belirmesine, algılama (idrak) denir. Elmalılı
Hamdi Yazır‟a göre algılamanın ilk derecesi, Ģuur da denen, bilinçtir. Yâni
bilinç dalgınlıktan uzak olmaktır. Bilinç, sözü edilen Ģeyin, düĢünen kimsenin
fikrine (düĢüncesine) ilk varıĢ derecesidir.
Mânalar sonunda beliren maksat veyâ hükümle, iĢ ve vâsıta ya da
delil arasındaki tutarlılığa veyâ uygunluğa mantık denmektedir.
Bu çerçevede bir takım kurallar vardır. Daha doğrusu bu kurallar,
aslında, Evren‟de ve çevremizde meydana gelen, olaylardan aklın derlediği,
uygunluklar olarak anlaĢılabilir.
Sobada ilk defâ elini yakan, bebek sayılabilecek bir çocuk, ikicisinde,
böyle kızgın bir sobaya elini bir daha uzatmaz. Çocuk, yaĢamıĢ olduğu, bu ilk
deneyimde, maksat veyâ hüküm ile iĢ arasında, önceden bir tecrübe
kazanmıĢtır. Bu nedenle bilir ki, kızgın bir sobaya elini uzattığında, yine bir
acı duyacaktır.
Çocuk bundan sonra, bu davranıĢa göre artık,‟bir mantık kuralı‟
olarak bilir ki, hayâtında rastladığı her kızgın olan Ģey, yakar / yakacak ve
acı verecektir. Çocuğun eli yanmadan önceki bilgisinde böyle bir kural
yokken, elinin ilk kez yanmasıyla, kendi bilgisinde, hayâtı boyunca
değiĢmeyen ve gittikçe de kuvvetlenen bir kural doğmuĢ olur.
Eğer bu çocuk akılsız olsaydı, karĢılaĢtığı kızgın sobalara
yaklaĢmaması konusunda, kafasını iĢletecek bir özelliğe sâhip olmasaydı, her
kızgın sobaya ve / veyâ Ģeye her dokunuĢunda, elini yakacak ve canı
yanacaktı, bunun bir sonu da olmayacaktı.
Demek ki, ilk kez çocuğun kızgın sobaya elini uzatıp dokunması ve
sonunda duyduğu acının bir elem olarak beyinde bir mânaya dönüĢmesi
arasındaki iliĢki, daha sonra bir mantık kuralı olarak bir tutarlılık, bir
uygunluk olarak görülmektedir.
Delil mâhiyetinde eser ve belge bulan, bir bilim adamının beyninde,
bunları incelerken de, bir takım mânalar doğar. Ayrıca bilim adamının
beyninde, incelediği olaylara âit, bir takım mânalar da bulunabilir. BaĢka bir
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ifâdeyle bu bilim adamı, akıl yürütmeyle beynini çalıĢtırarak, incelediği bâzı
olaylarla deliller arasında bir takım iliĢkiler görebilir. Bunlar da tanıma göre
bir mantıktır.
ĠĢte bu yüzden, „Mânalar sonunda beliren maksat veyâ hüküm ile iĢ
ve vâsıta ya da delil arasındaki tutarlılığa veyâ uygunluğa mantık denir‟
diyoruz. Akıllı her insanoğlunda her bir fikir ya da olaya iliĢkin olarak, bu
Ģekilde geliĢen, diğer mantık kuralları da, benzer Ģekilde meydana
gelmektedir.
Hayatta hep gerçeklerle yüzleĢerek ya da kültürlere bağlı olarak,
gerçekmiĢ gibi kabul edilerek, oluĢan mantık kuralları, aynı kültürü kabul
eden, insanlar arasında, hemen hemen, kiĢiden kiĢiye pek değiĢmez.
Günümüz insanlarının her birinin mantığının gerçeklik oranı, o kiĢinin
sâhip olduğu, kültürel bilgilerin gerçeklik oranına bağlıdır.
Örnek verme gerekirse:
Çocukların günahkâr olarak doğduğunu ya da meselâ domuz etinin
helâl olduğunu kabul eden, Hristiyan Kültürü içindeki bir insanın mantığıya,
Yahûdiler dıĢındaki bütün insanları „sığır‟ adı ile alandırıp, onları yalnızca
kendilerinin kölesi olarak kabul eden, Yahûdi Kültürü‟ndeki bir insanın sâhip
olduğu mantık, hiç aynı olur mu?
Hele hele, bir çocuğun, günahsız olarak, yalnızca Ġslâm tabiatı
üzerine doğduğunu veyâ domuz etinin haram olduğunu kabul eden, bir
Müslümanın mantığıyla, bir Hristiyan ya da bir Yahûdi mantığı, hiç aynı
mantık olur mu?
Çağımızda en gerçekçi kültürü, Ģüphesiz her alanda, hep gerçek ve
doğrular üzerine dayandırılmıĢ, Ġslâmî değerlere sâhip olan, Milletimiz‟in
kültürü, yâni bizim Kültürümüz‟dür. Demek oluyor ki, Milletimiz‟in her bir
ferdinin mantığının sağlamlığı da, kültürüne vâkıf olması oranında olacağı
açıktır.
Farklı kültürlere iliĢkin insanların mantıkları, ancak bilim alanında
sâhip olunan, bilgiler oranında birbirine yaklaĢabilmektedir. Bunun daha
Türkçesi Ģudur: Bilim insanlarının mantıkları kabaca aynıdır, denebilir. Bu
yaklaĢımın, sâdece, bilimsel bilgiler alanında olacağını da eklemek
gerekiyor.
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Aynı konu, ilim kavramı açısından ele alınırsa bu da, günümüzde en
yaygın durumda karĢımıza çıkan câhilliğin, otomatik olarak, gündeme
getirilmesi demektir.
Ġnsanda tezâhür ettiği gibi ilim; bilimden baĢka, ayrıca, fayda, duygu
sevgi, aĢkı ve benzeri değerleri de içererek, bir bütünlük arzeden bir
kavramdır. Ġlmin içeriğinde olan bilim ise, ilmin maddî cephesini temsil
etmektedir. Bilimin amacı, dünyâlaĢanlar için, sırf fayda, menfaat veyâ çıkar
hesâbından ibârettir1130.
Bu îtibarla günümüzde, gayrımüslimlerin herbiri, bilim istisnâ
tututulursa, birer ilim fakiridir. Ġlmi ihmal edip, câhilliği tercih eden, çoğu
Müslümanlar da, ilim nîmetinden bugün çok uzakta bulunmaktadırlar.
Ġlim konusunda geri kalan, son söze gelince, diyebiliriz ki:
Gerek Müslüman câhillerin ve gerekse gayrımüslimlerin, ateist ve /
veyâ dünyâlaĢmıĢ olanların, ortalama olarak doğru veyâ yanlıĢ mantıkları
arasında, kabaca bir fark yoktur, denebilir.
Temizlik Kavramı1131
Tahrif edilmiĢ / olmuĢ, bugünkü Hristiyanlıkta yıkanmanın günah
kabul edilmesine karĢı, Ġslâm‟da temizlik îmanın yarısıdır.
Fransız Kralı 14. Lui‟nin, bir papaz uydurması olan, vaftiz suyunun
yokunun, kendi aklınca, güyâ hâlâ vücûdunda bulunduğunu vurgulamak için,
öleceği sırada, „ġu vücûduma vaftiz suyundan baĢka su değmemiĢtir‟
Ģeklindeki, Ģükürvârî, sözünü duymayan yoktur…

Temiz, M., ġerî Îman, Ġlim Sevgi, AĢk Ve Nîmet, Bilim Fayda Ve Menfaat, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġERÎ%20ÎMAN,%20ĠLĠM%20SEVGĠ,%20AġK%20VE%20NÎMET,%20BĠLĠM%20FA
YDA%20VE%20MENFAAT.docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
1131
Temiz, M., „Çift Çift‟lerden Ġlmin Ġki Cephesi, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/„ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20ĠLMĠN%20ĠKĠ%20CEPHESĠ.docx, En Son EriĢim
Târihi: 25.08.2015.
1130
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„Çift Çift‟lerden Ġlim Kavramı
Zâriyat Sûresi, âyet 49: “Her Ģeyden de çift çift yarattık ki, düĢünüp
öğüt alasınız.”
Nebe Sûresi, âyet 8: “Sizleri çift çift yarattık.”
Rad Sûresi, âyet 3: “Yeri döĢeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O‟dur. Geceyi de
gündüzün üzerine O örtüyor. ġüphe-siz bütün bunlarda düĢünen bir toplum
için ibretler vardır.”
Tâhâ Sûresi, âyet 53: “O, yeri size beĢik yapan ve onda size yollar
açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeĢitli bitkilerden çiftler çıkardık.”
Fatır Sûresi, âyet 11: “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmıĢ,
sonra da sizi çiftler hâlinde vâretmiĢtir.”
Yâsin Sûresi, âyet 36: “Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve
daha bilemeyecekleri Ģeylerden bütün çiftleri yaratan Allah‟ın Ģanı ne
yücedir.”
Zuhruf Sûresi, âyet 12: “Allah bütün çiftleri yaratmıĢtır. Sizin için
bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiĢtir.”
Kaf Sûresi, âyet 7: “Yeri de nasıl uzatmıĢ, üzerine sabit dağlar
oturtmuĢuz. Orada görünüĢü güzel her çeĢit bitkiden çiftler yetiĢtirdik.”
Ġlmin Ġki Cephesi
Allâhü Teâlâ, yukarıdaki âyetlerden de görüldüğü gibi, her Ģeyi çifter
çifter yaratmıĢtır. Dünyâ / Âhiret, Cennet / Cehennem, gündüz / gece,
aydınlık / karanlık, iyilik / kötülük, kadın / erkek… Ya da elektron / pozitron,
madî ilim (bilim) / mânevî ilim, nefsî ilim / gönül ilmî… Yâhut hak / bâtıl,
doğru / yanlıĢ veyâ pozitif (düĢünce, dalga) / negatif (düĢünce, dalga)…
Veyâhut temiz / pis, temizlik / pislik, vücût temizliği / kalp temizliği gibi
örneklerin herbiri, çift çift yaratılmıĢlara bir örnek olarak alınabilir… Bu
örnekler, benzer Ģekilde daha da artırılabilir de...
Bu Çift Yatatılma Kânunu, her alanda olduğu gibi, bizzat ilmî alanda
da vardır. Bunun en bârizi, ilmin maddî / mânevî yapısıdır.
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Meselâ insanın beyin foksiyonları maddî (fiziksel); gönül (ruhsal)
yapısının fonksiyonları mânevîdir1132. O zaman, ilim de maddî ilim (bilim) /
mânevî ilim veyâ nefsî ilim / gönül ilmî Ģeklinde, çifter çifter kânunu burada
da geçerilidir.
Allah (CC) ile kul arasındaki iliĢki, ancak gönül ile sağlanır /
sağlanmaktadır. Gönül, kul ile Allah (CC) arasındaki iliĢki mekânıdır. Hani,
Allah (CC) ne diyordu? “Ben hiçbir yere sığmam ancak mü‟min kulumun
kalbine-gönlüne sığarım” demiyor muydu?
Nefsî ilmin hedefi dünyâlaĢmak, zevk ve eğlence, gününü gün
yapmak, hattan kâm almaktır. Gönül ilmî ise, ebedî saadeti hedef almıĢtır.
Sonuç olarak, âyetlerle verilmiĢ olan, çift çiftler kânunu gereğince,
maddî varlığımıza karĢı, mânevî varlığımız vardır. Benzer Ģekilde, maddî
temizliğe karĢı, mânevî temizlik; maddî pisliğe karĢı, mânevî pislik karĢı
düĢmektedir. Maddî temizlik bilimin, mânevî temizlik ise ilmin konusu
içindedir.
Maddî Temizlik
Maddî temizlik, vücûdumuzun, yâni dıĢ bünyemizin temizliğidir…
Ġnsanın, sık sık yıkanarak faydalandığı, maddî temizlik ihtiyacı,
bilinmeyen bir Ģey değildir. Bu nedenle, Ģimdiye kadar normal olarak, hiç
birimizin maddî temizliğe yabancı olmadığımız açıktır. Belki, hiç temizlik
yapmayanları, aĢırı olarak pis kalanları, pisliği hayâtı içine, çok aĢırı bir
Ģekilde, sokmuĢ olanları, ya hiç görmemiĢ ya da hiç tanımamıĢızdır… O da
nedendir biliyor musunuz?
AĢırı pisliği kabullenmenin bir anormallik fakat böylelerini hiç
görmemiĢ olmamızın ise, bir normallik oluĢundandır.

1132
Temiz, M., Çift Çift‟lerden Ruhsal Duygular (KardeĢlik Dalgaları), Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.pdfYA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÇĠFT%20ÇĠFT‟LERDEN%20RUHSAL%20DUYGULAR.docx, En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
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Uzun söze hiç gerek olmadan, maddî pislik ve vücûtta meydana
getirdiği deneylenmiĢ sonuç, aĢağıda verilen, resimde, çok açık bir Ģekilde,
kendini göstermiĢ bulunuyor...
Akıl gücü ve insanın tahayyül kaabiliyetinin yardımıyla, insan
vücûduna iliĢkin olan, maddî pislikten hareket ederek, yapılan günahların
birer sonucu olarak, kalp ya da gönülde birikmekte olan, mânevî pisliğin,
diğer bir adıyla, kalp karalığının, daha yakından incelenip algılanması da,
ilmî bir bakıĢ açısıyla da mümkün olmaktadır.
Mânevî Temizlik
Maddî temizlik bilimin, mânevî temizlik ise ilmin konusu içindedir.
Mânevî temiziğin bir adı da, kalbin ya da rûhun temizliğidir. Buradan
hareketle, bir ruh ya da bir kalp temizliği olan, mânevî temizliği, daha kolay
düĢünerek veyâ tahayyül ederek, kalpteki mânevî pisliğin, daha açık
konuĢmak gerekirse, kalp veyâ gönüldeki, ruhsal pisliğin özellik ve olumsuz
etkilerini, daha derin bir Ģekilde, idrak edip kavramak mümkündür.
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Mânevî temizlik, ruhsal varlığımızın, rûhumuzun, baĢka bir ifâdeyle,
kalbimizin temizliğidir… Çift çiftler kânununa göre, vücûdumuzun maddî
pisliğine karĢı, kalbimizin de mânevî pisliği mutlaka olacaktır. Aynı kânuna
göre, vücûdumuzun maddî pisliğini gidermek (ortadan kaldırmak) için,
yapılması gerekli iĢ, uğraĢ ve metotların gerekliliği gibi, kalbimizin mânevî
pisliğini gidermek (ortadan kaldırmak) için de, yapılması gerekli iĢ, uğraĢ ve
metotlarının da, benzer Ģekilde, kararlı bir tarzda, uygulanması zorunludur.

Yukarıdaki resimlerde, hayâtında 60 senedir hiç yıkanmamıĢ, bir insan görülüyor…
Fransız Kıralı 14. Lui de, tahrif olmuĢ bugünkü Hristiyanlıkta yıkanmak günah
sayıldığı için, Vaftiz Suyu‟nun yokunun vücûdundan gitmemesi için, hayâtında hiç
yıkanmamıĢtır. Bu durumu, “Temizlik, îmanın yarısıdır” Hadîsi ile bir karĢılaĢtırınız
bakalım da, fark ortaya hemen çıkıversin, e mi?
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BaĢka türlü söylemek gerekirse, vücûdumuzun maddî pisliğini
gidermek (ortadan kaldırmak) için, yapılması gerekli iĢ, uğraĢ ve metotların
ihmal edilmesi sonunda vücûdumuz, yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi,
nasıl bir pislik yığınına döndüğünü, iĢte Ģimdi bu resim vâsıtasıyla,
deneylenmiĢ bir Ģekilde de, açıkça görmüĢ bulunuyorsunuz!
Çift çiftler kânununa göre, aklî ve mantıkî olarak bilinmelidir ki,
kalbimizin mânevî pisliğini gidermek (ortadan kaldırmak) için de, kalbe has
olarak, yapılması gerekli iĢ, uğraĢ ve metotların ihmal edilmesi sonunda,
kalbimizin de yine bir fikrî pislik çöplüğüne dönüĢeceği, böylece, açık değil
midir?
Gönül Dünyâmız1133
Maddî varlığımızın dıĢında bulunan ve inanmak, sevmek gibi, îtikâdî
ve ahlâkî duygularımızın mekân tutmuĢ olduğu gönlümüz, rûhî
değerlerimizin merkezidir. Îman, îmansızlık, nankörlük, münâfıklık,
ahlâklılık, ahlâksızlık gibi sıfatlarımızın her biri, iyi-kötü bütün mânevî
değerlerimiz, hep gönül dünyâmızda yuvalanmakta ve paketlenmektedir.
Kalbin temizlenmesi için, maddî açıdan, oksijene ihtiyaç olduğu gibi,
gönlümüzün de mânevî temizliğe ihtiyâcı muhakkatır. Ancak materyalistler,
ateistler gibi inançsızlar, yürek dedikleri, kalbin kan ile maddî olarak
temizlenmesinin yeterli olacağını zannetmekte, mânevî değerlere ihtiyaç
duymamaktadırlar. Ama çift çiftler kânunu gereğince yaratılmıĢ olan, mânevî
değerlerî kabul etmediklerinden veyâ mânevî değerlerin geliĢip korunmasına
iliĢkin, iĢ, uğraĢ ve metotların ihmal edilmesinden dolayı, bu tür îmansızlar
ve/ veyâ ihmalkârlar, gerçekte çok eksiktirler / eksiklidirler.
Bu tür eksiklikler ise, böyle bir kiĢinin, maddî açıdan, bir parça
geliĢmiĢ gibi görünmesine rağmen, mânevî hassaların noksanlıklarının
DNA‟ya etkisinden dolayı, tabiatıyla, maddî geliĢmesine de yansıyıp etki
Temiz, M., "Benim Kalbim Temiz! Sen Benim Kalbime Bak, Kalbime!” , Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BENĠM%20KALBĠM%20TEMĠZ!%20SEN%20BENĠM%20KALBĠME%20BAK,%20K
ALBĠME!.doc En Son EriĢim Târihi: 24.04.2014/ http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1133
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ederek, aslında, maddî ve mânevî, tüm kiĢiliklerinin değiĢtirilmesinden
doğmaktadır.
Gönül, olumlu duygularla doldurulmadığı müddetçe, yaratılıĢ gereği
olarak, „Evren‟de boĢ kalan yer doldurulur1134„ kânunu gereğince, etkilenme
ve / veyâ çevre Ģartlarına göre, ya Ģahsî çıkar, menfaat, ideoloji ya da baĢka
bir Ģey veyâ bozuk düĢünceler, geçersiz değerler, değerlendirmelerle dolmak
zorundadır.
Yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı, böyle durumları yaĢayan bir
kiĢinin gönül dengesi, kötü fikir ve değerler lehine bozulmaktadır. Gönülde
meydana gelen bu dengesizlik, aynı zamanda, yukarıda da bahsedildiği gibi,
vücûdun maddî yapısına da çok zarar vermektedir1135.
Mutaffifîn Sûresi‟nin 4. âyetinde, “Hayır, doğrusu onların iĢleyip
kazandıkları (kötü) Ģeyler sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuĢtur.”
deniyor.
“Ġmâm-ı Rabbânî, Allâhü Teâlâ‟nın emirlerini yapmamak kalbin
bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. Îmanın
alâmeti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır1136.” demektedir.
Yâni burada, demek isteniyor ki, dine tam inanan bir insan, dinin
emirlerini seve seve yapar. Dinin emirlerini severek yapmak, o insandaki
îmanın bir iĢâretidir. Îmanlı bir kimse, dinin emirlerini güzel yapar. Dinin
emirlerini güzel yapan bir insanın günahları ise, amellerinin güzelliği ve
çokluğu oranında, az olur. Günahları az olan bir insanın ise, kalbi güzel ve
temiz olur…
Demek ki kalbin temizliği, günahların az olmasına, günahların az
olması ise amellerin gereği gibi yapılmasına, Allâhü Teâlâ‟nın diğer emir ve
yasaklarına uyulmasına bağlıdır.

1134
Temiz, M., Sonsuz Özgürlük Ve Özentinin Kozak Ve Acı Meyveleri, Mânevî Bunalım Ortamında
Sağcı Ve Solcu KutuplaĢması,
http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTĠNĠN%20KOZAK%20VE%20ACI%20M
EYVELERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTĠNĠN%20KOZAK%20VE%20ACI%20M
EYVELERĠ.doc, En Son EriĢim Târihi: 25.03.2014.
1135
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.doc, En Son EriĢim Târihi, 24.03.2014.
1136
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
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Amelsizliğin yanında ayrıca, Allâhü Teâlâ‟nın diğer emir ve
yasaklarına da uyulmuyorsa, hiç kalbin temizliğinden bahsedilebilir mi, bir
düĢünsenize?
Ama „Benim kalbim temiz, sen benim kalbime bak, kalbime…‟
nakaratı da hep böyle amelsiz olup, Allâhü Teâlâ‟nın emir ve yasaklarına
uymayanlarda görülmesi, ne tuhaf ve ne de gariptir, değil mi?
ġimdi, soruyorum size, sapıklığın alâmetleri nedir1137 diye?
Bir hadîsi Ģerifte buyurulmutur ki, “Bir kimse, günah iĢlediği zaman,
kalbinde siyah bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe ederse, o leke silinir. Tevbe
etmeyip tekrar günah iĢlerse, o leke büyür ve kalbin tamâmını kaplar, kalp,
kapkara olur1138.”
Diğer bir hadîsi Ģerifte ise, “Günaha devam edenlerin zamanla kalbi
mühürlenir. O, artık sevap iĢleyemez olur1139.” buyuruluyor.
Bir Tirmizi Hadîsi‟nde de, „Mü‟min, bir günah iĢlediği zaman
kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen terkedip tövbe
ve istiğfar ederse kalbi cilâlanır, eski parlaklığına kavuĢur. Böyle yapmaz da
günah iĢlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve neticede
kalbini büsbütün kaplar.‟ deniyor.
Temizlik, îmanımızın yarısına denk değil mi? Kalbin içine pis kan
dolsa ne olur? Zehirleniriz, değil mi?
ġimdi, bilmem biraz daha yakından anlaĢılmıĢ oluyor mu, maddî
temizlik gibi, gönlümüzün de benzer Ģekilde, mânevî temizliğe nasıl ihtiyacı
olduğu?

1137
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
1138
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
1139
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.

. Tirmizî, Tefsîr, 83.
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Eğer ilmî açıdan düĢünülecek olursa, daha derin gerçeklerle
karĢılaĢmamak mümkün değildir. Öyle ki, maddî temizliğin ihmal edilmesi,
olsa olsa en kötü ihtimalle bu, sonunda hayâtımıza mal olmaktadır. Ama
ruhsal temizlik bundan daha önemli sonuçların bir habercisidir. Onun ihmal
edilmesi, sonu olmayan, Âhiret hayâtımızı da karartmaktadır.
Ruhsal temizlik ya da mânevî temizlik veyâ gönlün temizlenmesi,
olumsuz duyguların gönle sokulmaması, gönlün olumlu duygularla
doldurulması demektir, ayrıca, kısaca... ĠĢte amelî iĢ, uğraĢ ve metotlar,
bunun için gereklidir.
Ne yazık ki, ne tuhatır ki, günümüzde en çok ihmal edilen de, bu
gönül temizliğidir.
Gönlün Temizlenmesi
Peygamberimiz (SAV) Efemdimiz, “ġunu da bilin ki, insan
vücûdunda bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzelir; o
bozuk olursa bütün beden bozulur; âzâlar ona tâbîdir. Dikkat edin o et
parçası kalptir€.” demektedir1140.
Kalbin düzgün olması, onun mânevî kuvvetinin ya da mânevî değer
ve varlığının olumlu değer yargılarından oluĢması, varsa olumsuz
değerlerden temizlenmesi demektir.
Bu temizliği sağlamanın yolu, nefsî arzûlardan, günahlardan,
haramlardan kaçmak, iyilik ve ibâdetleri yapmak, iyi niyelerden ayrılmamak,
kötü huy ve karakterlerden uzak durmaktır. Kalbi temizleme faaliyetlerine
Ġslâm‟da, „riyâzet ve mücâhede‟ adı verilmektedir.



SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
Buharî, Îman, 39.
1140
Ağmanvermez, A., Kalbi Muhafaza veya Kalb-i Selime Sahip Olmak, Alındığı Ġnternet Elektronik
€

Adresi,
http://www.ilkadimdergisi.net/yazi/kalbi-muhafaza-veya-kalb-i-selime-sahip-olmak-380.html, En Son EriĢim
Târihi: 10.03.2014.
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Riyâzet ve mücâhede yapanların baĢında peygamberler ve Allah‟ın
(CC) saygın kulları geldiği için, en büyük sıkıntı ve belâları da onlar çekmiĢ
oldukları için, onların kalpleri, Dünyâ‟yı seyredecek derecede temizdir1141.
Ġslâm‟a uyanlara gerici, kendilerine ilerici ya da uygar diyen,
özellikle Müslüman Türk toplumlarındaki materyalistler, ateistler gibi
inançsızlar, „riyâzet ve mücâhede‟ yapamazlar, çoğu da zâten inanmadıkları
için, yapmak da istemezler. Bunlar, „Riyâzet ve mücâhede‟ kapsâmında,
iyilik, ibâdet gibi, olumlu iĢleri yapmaktan hoĢlanmazlar da, ayrıca…
„Riyâzet ve mücâhede‟den mahrum olan, zayıf îmanlı Müslümanlarla
materyalistler, ateistler gibi, inançsızların beĢ duyu organlarından
gönüllerine devamlı olumsuz mesajlar akmaktadır. Bu olumsuz değerlerin
herbiri, inkâr, küfür, ümitsizlik, tezat, Ģüphe, kuruntu, sapıklık, câhillik, eksik
bilgi, fâsıklık, heveslere uyma çabaları, terbiyesizlik, nankörlük, ahlâksızlık,
haddini bilmezlik ve tereddüde dayalı, nankörümsü gerçek dıĢı ve yalancı
davranıĢlarla, Ģer, belâ, kötü niyetin herbiri, negatif düĢünce sınıfındandır.
„Riyâzet ve mücâhede‟den mahrum olan, zayıf îmanlı Müslümanlarla
materyalist ve ateistlerin gönülleri, bu negatif kaynaklarla her an ve her
fırsatta karĢı karĢıyadırlar.
Yalnızca namaz kılmak ve oruç tutmak, yeterli değildir. Îmanı
geliĢtirecek, besleyip güçlendirecek olan, Allah‟ı (CC) çokça anmak,
insanlara Kuran ahlâkını anlatmak, bu ahlâkı yaĢayarak örnek olmak ve
Ġslâm‟ın dünyâya yayılması için, ciddî ciddî çalıĢmalar yapmak, „emr-i
bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟i terk etmemek gibi, görevleri her an canlı
tutmak gerekiyor.
ġâyet kiĢi, yaptığı kadarını yeterli görüp, kalbinin temiz olduğunu,
kimsenin hakkını yemediğini, bu nedenle de iĢlerinin hep yolunda gittiğini
söylüyorsa1142, bunları da Allah‟ın (CC) sevgili kulu olduğuna bağlıyorsa, bu
ve bunlara benzer Ģeyler, onun gaflet hâline güzel birer örnektir, aslında…
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
1142
Temiz, M., Rahat Hayat Ġçin Duâ„nın Ġncelikleri, Duâ ve Bâzı Tıp Ġnsanlarının Bilimsel GörüĢleri,
Sabır ve Allâhü Teâlâ‟ya KarĢı Büyük Ġsyan‟nın ĠĢâreti (Ġstidrac), Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.pdf, YA DA
http://mtemiz.com/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ„nın%20Ġncelikleri.doc, En Son EriĢim Târihi:
31.07.2013.
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Hele hele bu kiĢi bir de, son yıllarda çokça rastladığımız gibi,
Kültürümüzü bırakıp, baĢka kültürlerin özentisi içindeyse, yeri geldiğinde de,
bâzen, Müslümanlıktan dem vururken, bâzen de farkettirmeden kurnaca ve
sapıkça, Müslümanları küçümseyenler1143 var ya, biliniz ki bunlar, yalnızca
ve yalnızca kendilerini aldatmıĢ olmaktadırlar…
Allâhü Teâlâ, Kehf Sûresi‟nin 104. âyetinde, sapıklık içindeki
Müslümanlardan Ģöyle bahsetmektedir:
“Onlar, dünyâ hayâtında amelleri (çalıĢmaları) sapmıĢ (kaybettikleri
dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel
ameller iĢlediklerini zannediyorlar.”
Hadis ve Sünnet‟e inanmayanlar ama namaz kılıp oruç tutanlar da,
kendilerinin de Müslüman olduklarını zannediyorlar. Fakat bunlar yalnızca
aldanıyorlar, kendilerini aldatıyorlar; tıpkı aĢağıdaki resimde namaz
kıldıklarını ve bununla Allâhü Teâlâ‟ya yaklaĢtıklarını zannedenler gibi…
Ġmâm-ı Beyheki, Delail kitabında Ģöyle Ģöyle demektedir1144:
“Eshâb-ı Kiram‟dan, Ġmran bin Husayn (RAΩ), Ģefaatle ilgili bâzı
hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:
„- Siz hadisler bildiriyorsunuz fakat biz, Kur‟an‟da bunlarla ilgili bir
Ģey bulamıyoruz.‟
„Ġmran bin Husayn (RA) Hazretleri buyurur ki:‟
“- Sen Kur‟an‟ı okudun mu?”
ensonhaber, AK Parti Mitingine Giden Gezici'den AK Partililer'i AĢağılayan Ġğrenç Yazı!, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.analizmerkezi.com/ak-parti-mitingine-giden-geziciden-ak-partilileriasagilayan-igrenc-yazi-40025h.htm YA DA Güler, T., Bir blog yazarının, Yenikapı mitingindeki 2 milyon insanı
aĢağıladığı yazısı Cüneyt Özdemir tarafından alıntılandı. Turgay Güler Özdemir'i özür dilemeye davet etti!,
Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://www.haber10.com/haber/486052/#.UzQWhFw5nmR, En Son EriĢim
Târihi: 10.03.2014.
1144
Yazıcı, M., „Yalnız Kur'an‟ Diyenler Müslüman Değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zehirli.org/konu/yalniz-kur-an-diyenler-musluman-degildir.html, En Son EriĢim Târihi: 10.03.2014.
Ω
RA kısaltması, “Radiyallâhü Anh - Allah ondan râzı olsun.” demektir.
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„- Evet!‟
“- Kur‟an‟da sabah namazının farzının iki, akĢamınkinin üç, öğle,
ikindi ve yatsının farzlarının ise dörder rekât olduğuna rastladın mı?”
„- Hayır!‟
“- Peki, bunları kimden öğrendiniz? Bizden (Eshâb-ı Kiram‟dan)
öğrenmediniz mi? Biz de Resûlüllah‟tan öğrenmedik mi? Peki Kur‟an‟da kırk
koyunda bir koyun, Ģu kadar devede Ģu kadar, Ģu kadar paraya Ģu kadar
dirhem zekât düĢtüğüne rastladın mı?”
“Hayır!
“- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz
de Resûlüllah‟tan öğrenmedik mi? Hac Sûresi‟nde [Eski evi (Kâbe‟yi) tavaf
etsinler] âyetini okumadınız mı? Peki, orada „Kâbe‟yi yedi defâ tavaf edin‟
diye bir ifâdeye rastladınız mı?”
„- Hayır!‟
“- Allâhü Teâlâ‟nın Kur‟an‟da Ģöyle buyurduğunu duymadınız mı?
Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan
kaçının¥!‟
„Sizin bilmediğiniz, bizim Resûlüllah‟tan öğrendiğimiz daha çok Ģey
vardır. Bir âyet-i Kerîme‟nin meali Ģudur:‟
„Hz. Ġmran daha sonra buyurur ki, “Nitekim kendi aranızdan, size
âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size Kitap ve Hikmet‟i
öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.”
“Ġmam-ı ġâfî Hazretleri, „Bu âyetteki Hikmet‟ten maksat,
Resûlüllah‟ın Sünneti‟dir. Önce Kur‟an zikredilmiĢ, peĢinden hikmet
¥
HaĢr Sûres, âyet 7: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin!
Allah‟a karĢı gelmekten sakının! ġüphesiz, Allah‟ın azâbı çetindir.”

Bakara Sûresi, âyet 151.
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bildirilmiĢtir‟ buyuruyor.” Cebrâil aleyhisselam, Kur‟an ile berâber
açıklaması olan Sünnet‟i de getirdi.”

Bu câhillik ya da sapıklık belâsı değil mi? Bunlar yalnızca aldanıyorlar, kendilerini
aldatıyorlar; namaz kıldıklarını ve bununla Allâhü Teâlâ‟ya yaklaĢtıklarını zannederek…

Peygamber (SAV) Efendimiz‟e görev verilmesine iliĢkin olarak,
açıklama yapılması konusunda, Kur‟an‟da baĢka âyetleri de vardır. Nahl
Sûresi‟nin 44. ve 64. âyetlerinde, sırasıyla:
“(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik.
Ġnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde)
düĢünmeleri için, sana bu Kur‟an‟ı indirdik.”

1190

“Sana Kitabı, ancak ayrılığa düĢtükleri Ģeyleri onlara açıklaman için
ve îman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”
denmektedir1145.
Bu âyetlerde verilen, açıklama, yol gösterme görevlerine ek olarak,
ayrıca, âyetlerin açıklanmasının, en iyi bir Ģekilde, Peygamberimiz (SAV)
tarafından yapılması gerektiği de, akıl ve mantık gereğidir.
Bu açıklamalarda Ģüphesiz Allah (CC) tarafından Peygamberimiz
(SAV)‟e, ayrıca verilen, bir ilhamın olacağı da yine akıl ve mantığa en uygun
olanıdır. Nitekim Ġ. Ahmet‟ten ve Darimî‟den gelen iki hadiste, sırasıyla,
„Bana Kur‟an‟ın misli kadar daha, hüküm verildi.” ve „Cebrâil aleyhisselâm,
Kur‟an ile berâber, açıklaması olan, Sünnet‟i de getirdi.” denmektedir1146.
Ġmam‟ı Süyûtî, hadislerin birer delil olduğunu söylemekte, hadisleri
inkâr eden kimselerin küfre gireceklerine ve Ġslâm dâiresinden çıkarak
Yahûdilere, Hıristiyanlara ya da diğer kâfir fırkalara katılacaklarına iliĢkin,
hadisler olduğunu bildirmektedir1147.
Bütün bunlar, Ġslâm‟ın Dinî îtikadına iliĢkin, gönlün
malzemelerindendir. Gönlün Ġslâmî temizliğinin sürekliliğinin sağlanması
için, en basitinden takvâ sâhibi olmak gerekiyor.
Takvâ
Takvâ, Osmanlıca Lügat‟te, „Bütün günahlardan kendini korumak…
Dinin yasak ettiğinden veyâ haram olduğunda, Ģüphesi olan Ģeylerden
çekinmek‟, sakınmak, korunmak, sâlih amel iĢlemek anlamlarını taĢımaktadır.
Takvâ, Yüce Yaratıcı‟ya karĢı sorumluluk duyarak, her türlü
günahlardan kendini korumanın niyet ve gayreti içinde olmak, rızâsını

Yazıcı, M., „Yalnız Kur'an‟ Diyenler Müslüman Değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.zehirli.org/konu/yalniz-kur-an-diyenler-musluman-degildir.html, En Son EriĢim Târihi: 10.03.2014.
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http://www.zehirli.org/konu/yalniz-kur-an-diyenler-musluman-degildir.html, En Son EriĢim Târihi: 10.03.2014.
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Yazıcı, M., „Yalnız Kur'an‟ Diyenler Müslüman Değildir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
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kazanmak için, O‟nun himâyesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve
yasaklarından kaçmaktır.
Korunmak istenilen günahların haddi hesâbı yoktur.
Bu günahların baĢında takvânın zıddı olan, Ģirk (Allah‟a (CC) ortak
koĢma) ile küfür (örtme, Allah‟ı (CC) inkâr etme) bedbahlığı ve îmansızlık
gelir. Kur‟an, nefsin kötü sıfatlarından, zulüm, bozgunculuk, kibir, yalancılık,
her türlü azgınlık, hâinlik, israf ve benzerlerinden gönlün korunması
gerektiğini belirtmektedir. Takvâ sâhipleri bunları, Allah‟ın (CC) Resûlü‟nü
örnek alarak, yapmaktadırlar1148.
Kur‟an‟da Takvâ ile ilgili çok âyet vardır. Bakara Sûresi‟nin 25.
Âyeti‟nde:
„Îman edip sâlih ameller iĢleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar
akan cennetler olduğunu müjdele! Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her
rızık veriliĢinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyâda iken) bize verilen rızık!”
diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyâdakine) benzer olarak verilmiĢtir.
Onlar için orada tertemiz eĢler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.‟
Ve de:
Talâk Sûresi‟nin 2-3. âyetlerinde ise, “Kim Allah‟a karĢı gelmekten
sakınırsa, Allah ona bir çıkıĢ yolu açar Onu beklemediği yerden rızıklandırır.
Kim Allah‟a tevekkül ederse, O kendisine yeter. ġüphesiz Allah, emrini yerine
getirendir. Allah, her Ģeye bir ölçü koymuĢtur.” deniyor.
Bir hadiste ise, “Ġnsanın Cennet‟e girmesine en çok sebep olan Ģey,
onun Allah‟a karĢı duyduğu takvâsıdır“ buyurulmaktadır.
Takvâ sâhibi, özellikle, namaz, zekât, oruç gibi ibâdetlere çok önem
vermeli; afedici, sabırlı, cömert, adâletli ve dürüst olmalı, ahde vefâ
Mumsema. Takva Nedir? Ġslâm‟da Takvâ Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mumsema.com/guzel-ahlak-sifatlari/1306-takva-nedir-islamda-takva-kavrami.html, En Son EriĢim
Târihi: 10.03.2014.

Ahmed bin Hanbel, 2. 392, 442.
1148
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göstermelidir. Onun, yardımseverlik ve sevgi, merhâmet, ilme düĢkünlüğü
fazla bulunmalıdır.
Böylece insan, takvâ özelliklerine kavuĢma oranında, nefsin kötü
sıfatlarını da disipline ederek, onlardan kurtulmaya baĢlar. Kötü nicelik ve
hastalıklar, Allâhü Teâlâ‟nın istediği ilâhî özelliklere bürünmeden, nefsi aslâ
terk etmez1149.
Takvâ sıfatları kazanıldıkça, kötü sıfatlar, kulu bir bir bırakmaya
baĢlar, gönül gittikçe temizlenir.
Ġnternette aĢağıdaki yazıyı okumuĢtum:
„Namaz kılmayanın, içki içenin kalbi çok kararmıĢ demektir. Her türlü
rezâleti iĢleyip de, “sen kalbe bak” demek, dinsizlerin veyâ din câhillerinin
sözüdür. Bir yazar, kitabında, bir fâsığı överken, “Çok içki içerdi. ġarabı
hamamın kurnasına koyar, oradan içerdi; fakat tertemiz, pırıl pırıl bir kalbi
vardı” diyor. Allâhü Teâlâ ve Peygamber Efendimiz, namaz kılmayanın ve
içki içenin kalbi temiz olmaz buyururken, câhil yazar, böyle söylemekle
Allah‟ı ve Resûlüllâh‟ı yalancı çıkarmaya çalıĢıyor1150.‟
Hasan-ı Basrî (RA), kalpler altı Ģeyden dolayı çürür ve bozulur,
demektedir:
„1. Tövbe ederim ümîdiyle günah iĢlemek, 2. Ġlim öğrenip, gereğince
amel etmemek, 3. Ġbâdet ve davranıĢlarda samîmi (ihlâslı) olmamak, 4.
Allâh‟ın verdiği nîmetlerden yararlanıp, Ģükretmemek, 5. Allâh‟ın (CC)
yarattıkları arasında paylaĢtırdığı rızka râzı olmamak, 6. Ölüleri defnedip,
onlardan ibret almamak1151.‟

Mumsema. Takva Nedir? Ġslâm‟da Takvâ Kavramı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://www.mumsema.com/guzel-ahlak-sifatlari/1306-takva-nedir-islamda-takva-kavrami.html, En Son EriĢim
Târihi: 10.03.2014.
1150
birgo, Benim Kalbim Temizdir, Sen Kalbe Bak, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://birgo.mynet.com/zorbey257/yazi/-benim-kalbim-temizdir--sen-kalbe-bak, En Son EriĢim Târihi: 18.03.2014.
1151
Ağmanvermez, A., Kalbi Muhafaza veya Kalb-i Selime Sahip Olmak, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://www.ilkadimdergisi.net/yazi/kalbi-muhafaza-veya-kalb-i-selime-sahip-olmak-380.html, En Son EriĢim
Târihi: 10.03.2014.
1149
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Riyâzussâlîhin kaynaklı bir hadiste, “Mümin bir kul, iĢlediği günâhı
üzerine yıkılacak bir dağ gibi görür; münâfık ise bir sinek gibi görür.
Günâhın küçüklüğüne, büyüklüğüne bakmayıp kime karĢı iĢlendiğine bakmak
lâzım gelir.” deniyor.
Sonuç
Gelelim Ģimdi sizin kalbinize:
Ey Gâfil KardeĢimiz!
Yukarıda gördünüz iĢte, takvâ sâhibi bir kimse ile kendinizi bir
kıyaslayınız, Ģimdi bakalım:
Namaz kılacak bir olgunlukta olduğunuz için, çok büyük bir
sorumluğu da elbette hissediyorsunuzdur. Bizler için, bu durumun
küçümsenmesi, aslâ mümkün değildir… Bununla berâber kulluğumuza
iliĢkin, her Ģeyin tamam olduğunu söylemek de mümkün değildir!
ġimdi soruyorum, takvâ sâhibi bir kimseden, “Sen benim kalbime bak,
kalbime!” cümlesini duymak, hiç mümkün müdür?
„Mümkün‟ diyemeyeceğinizi biliyorum. Çünkü takvâ sâhibi bir kimse
haddini bilir, böyle bir hadsizliği aslâ göze alamaz. Ama tereddütsüz olarak,
göze alanlar var, iĢte! ġimdi aradaki farkı, bir kere daha düĢünüz, bakalım!
Çoklarının anıldığı nokta iĢte buradan baĢlıyor:
Namazınızı kılıyor, belki de, orucunuzu da tutuyorsunuzdur. Ama
yeterli mi bu kadarı? Elbette hayır! Ayrıca:
- Günah iĢlemekten korunuyor musunuz?
- Günah iĢlediğinizde, hemen üzülüp tevbe ediyor musunuz? Bir
günah iĢlememek için kendinizi yeniden kuruyor musunuz?
- Ġbâdetlerinizde ihlâslı mısınız? Evetse, ne derece ihlâslısınız?
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- Allah‟ın (CC) bir nîmetinden faydalandığınızda, O‟na, ânında, hamt
ve Ģükretme ihtiyâcı duyuyor musunuz?
- Her ne hususta olursa olsun, Ģikâyetçi olmaktan kaçınıp, hakkınıza
râzı oluyor musunuz?
- Hiç ölüm aklınıza geliyor mu?
„Benim kalbim temiz! Sen benim kalbime bak, kalbime!‟ diyenlerin
çoğunda, bu soruların hiç birinin cevâbının olumlu olacağını hiç
beklemiyorum, doğrusu… Ayrıca:
“- Hadislere ve / veyâ sünnetlere inanıyor ve riâyet ediyor musunuz?”
Yukarıdaki sorularının cevapları da, ayrı ayrı birer önem taĢımaktadır.
Hâl böyle iken câhiller gibi, kendilerinde cüretli söz söyleme cesâreti
bulamayan kalpleri diri takvâ sâhipleri, sonlarının iyi ya da kötü olması
konusunda, ümit ile ümitsizlik içinde bocalayıp dururlarken, siz ne
oluyorsunuz, neyinize güveniyorsunuz da, “Benim kalbim temiz! Sen benim
kalbime bak, kalbime!” diyebiliyorsunuz!
Takvâ sâhiplerinin durumları yanında, sizin böyle cüretli tutum ve
beyanlarınız, yâni birer ükalâlık olmuyor mu?
Hele bir de toplum içinde sevdiğiniz, takdir ettiğiniz kimseler,
Ġslâm‟la hiç alâkaları olmayan, namaz kılmayan ve çoğu kere de
Müslümanları, „dinci‟, „gerici‟, „göbeğini kaĢıyan‟ ve benzeri gibi sözlerle,
vasıflandıran kimselerden iseler, o zaman bir kat daha dikkatli olmalısınız!
Bu durum, sosyal iliĢkilerinizin ve gönül bağlarınızın, bu gibi Ġslâmî çizgi
dıĢındakiler ile oluyor demektir ki, o zaman, sırf namaz ve oruç ile
kurtarırım, Ģeklindeki düĢüncelerinizin yersiz olacağı da çok açıktır.
Sonuç olarak, namaz kılıp oruç tuttuğunuz hâlde, günahlardan
çekinmiyor, günahlarınıza üzülüp sızlanmıyorsanız, Müslümanları
sevmiyenlerle aranıza mesâfe koymuyor, onları takdir ediyorsanız, kendi
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kendini aldatır bir duruma düĢmenizden, Peygamberimiz (SAV)
Efendimiz‟in, “KiĢi arkadaĢının dini üzeredir.” sözünün anlamının tahakkuk
etmesinden her hâlde çok korkmalısınız!
Demek oluyor ki, böyle durumlarda, “Namaz insanı, kötülüklerden ve
günah iĢlemekten korur.” hadîsi dikkate alındında, „kıldığınız namaz ve
tuttuğunuz orucun kabul olmadığı‟ gündeme gelmiĢ olmuyor mu?
Hele siz, bir kere daha düĢünseniz çok iyi olur! Bu ve benzer
davranıĢlarınızın, „haddini bilmezlik‟ olduğunun farkına varmak gerekiyor, ey
câhil kardeĢimiz?
Hele bir de Sünnet ve hadisleri de inkâr edenlerden iseniz, o zaman,
iĢinizin daha da baĢka olacağını hesâba katmalısınız!
Yâni Abdurrahman Karakoç‟un diliyle söylüyorum, size:
Ya Ġslâm‟da erirsin,
Ya inkârda çürürsün!
Yol mezarda bitmiyor,
Gittiğinde görürsün!
Yazının ana fikrine tekrar dönersek, Ģimdi söyleyiniz, bakalım!
Yıllar geçtiği hâlde, hiçbir mânevî veyâ kalbî temizlik gereklerine hiç
baĢvurmadığınıza göre, yukarıda verilmiĢ meĢhur „pis‟ adamın resmine
tekrar bakarak, yazıda verilen yukarıdaki bilgiler ıĢığında, kalbinizin
durumunu Ģöyle bir tahayyül ederseniz, kimbilir, Cennet‟in Gerçek Yolu için,
belki, beyninizde birden, sizi hayır ve rahmete sürükleyecek olan, bir ĢimĢek
çakabilir…
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Buna da Derler “Yarım Bilgi”

Hıh! Egemen güç, “bilim ve bilgiymiĢ” öyle mi, vah zavallı?
Bizim atalarımız gerçekten ârifmiĢler… Hemen her Ģeyi, “atasözü olarak”,
âdetâ formülleĢtirmiĢler. Ben bunlara “ataformülü diyorum.” Meselâ bu ârif
atalarımız eksik bilgi konusunda ne demiĢler bakınız:
“Yarım doktor insanı candan, yarım din adamı dinden eder.” demiĢler.
Hıh! Egemen güç, “bilim ve bilgiymiĢ”…
Ġnançsızlarını bir tarafa bıraksak bile, bu Ġnönü Zihniyetlilerin, câhillik ve
bilgisizlik yüzünden, inançlı olanları bile, Allah (CC) varken, böyle “bilim ve
bilgi”yi tanrılaĢtırmalarının, en azından, Allah’ın (CC) gücüne gideceğini
hesâba katamıyorlar…
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Duâ maddî ve mânevî olarak ikiye ayrılır. Duânın maddî kısmına bilimsel
olarak fiilî duâ diyenler de vardır.
Yaratıcı olan Allah (CC) yaratmak istediklerinin her birini birer sebebe
bağlamıĢtır. Meselâ hastalığı iyi etmesini ilâç ve tedâviye bağlamıĢtır ama
Ģifâyı bizzat kendisi verir. Doktora gidip ilâç almak, Allah’ın (CC) Ģifâ
vermesinin sebebidir.
Benzer Ģekilde Allah (CC vereceği rızkı da çalıĢma sebebine bağlamıĢtır.
Dolayısıyla istenen her Ģeyin önce sebeplerinin yapılmasından sonra kul duâ
ederse, Allah (CC) o duâyı genel olarak kabul eder.
Sebepleri yerine getirdikten sonra kulun yaptığı duâ, duânın mânevî kısmıdır.
Allah (CC) yapılan duâları yine dilerse kabul eder ama çoğu kere Ģartları
yerine getirilen bir duayı kabul etmektedir.
Çünkü Zâriyat Sûresi‟nin, “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibâdet
etsinler diye yarattım” meâlindeki 56. Âyeti‟nden de anlaĢıldığı gibi, duânın
da bir ibâdet olması nedeniyle, aslında duâ yaratılıĢımızın bir sebebi
mâhiyetindedr. Nitekim Furkan Sûresi, âyet 77‟de Allah (CC), “Sizin duânız
yoksa siz ne iĢe yararsınız”demektedir.
Dolayısıyla bilimsel olarak çalıĢmak fiilî bir duâ demektir. Fiilî duâ yapılan
duâların yâni “dil ve gönül ile yapılan” mânevî duânın ön Ģartıdır.
Demek ki egemen güç Allah‟tır (CC… Allah (CC, güç ve kudretiyle birlikte,
emir yasaklarını da bildirmiĢtir. Bu bildirdiklerine ilim diyoruz.
Peki, ilim bu ise bilim nedir? Bilim, ilmin maddî cephesidir.
Özetlemek gerekirse, bilimin hedefi, zenginlik ve refahtır. Daha ilerisinin ise,
uygulama ve gözlemlerle de görüldüğü gibi, sömürgecilik ve canavarlıktır.
Ġlmin hedefi, iki cihanda mutluluğu elde etmektir. Bunun en ilerisi ise,
Allah’ta (CC) fâni olmaktır. Mutluluğu elde etmenin gerek ve yeter Ģartı,
Ġslâmî îmandır.
Sonuç olarak bilime, Ġslâmî îman kavramı eklenirse, ilim kavramı elde
edilmektedir.
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ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ DÜNYÂSINDA
MUTLULUĞUN ĠPUÇLARI
Eski Türkiye‟de,
Ġnsan Hakları açısından,
notu kırık olan, Memleketimiz,
15 yıl gibi kısa bir süre içinde, silkinip
kendine gelmiĢ, tabuları sarsarak, Millet Ve Memleket
için çalıĢmanın ibâdet olduğu inancı içinde, Yirmi Birinci Yüzyıl‟ın
bu ilk çeyreği içinde, Yeni Türkiye adıyla bir marka hâline gelmiĢ bulunuyor…

Yeni Türkiye‟de
Cumhûriyetimiz, Yükselme
Dönemi‟ne girmiĢ bulunuyor... Öyle ki
inançlı yöneticilerimiz, bu dönemde, baĢlatmıĢ
oldukları Fırat Kalkanı ve Zeytindalı barıĢ operasyonları ve diğerlerile,
Ġnsan Hakları
kavramına iliĢkin olarak,
Ġnsan Hakları, Ġnsan Sevgisi,
ġefkat ve Merhâmet olarak özetlenebilecek
olan, insanî değerlere gösterilen hassâsiyetleri, bilimsel
ve uygulamalı olarak da, bütün dünyâya ispat ederek, Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün
insan merkezli olduğunu, samîmi uygulamalarıyla da göstermiĢlerdir.

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Eğitimin Önemi
Mikroçip, buna bağlı bilgisayar gibi, teknolojik sahâlardaki
geliĢmelerle, iletiĢim ve haberleĢme, Dünyâ‟yı bir köy hâline getirmiĢtir. Bu
süreç, gittikçe de artmaktadır. Bu gidiĢin sonunda insanlar, acabâ, mutlu
olabilecekler midir?

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Ġnsanların asıl hedefi mutluluğu yakalamaktır. Mutluluk yolları,
Ġslâmî Îtikat Ve Kültürel Ġstikâmet‟in öğrenilmesinden geçmektedir. Bu yolun
uygulama yöntemine Kültürümüz‟de eğitim ya da terbiye denmektedir.
Ġnönü ve hempaları, 1950 yılından önceki ġeflik Dönemi‟nde, Ġslâm
Ve Kültürümüzü yasaklamıĢlardı1152. Bu yasaklarla baĢlatılan, maddî ve
mânevî tahribatın, zincirleme olarak, nesilden nesile aktarılmasıyla, bizler de
dâhil olmak üzere, günümüzdeki birçok insanımızın içinde bulunduğu cehâlet
yüzünden bugün çoğu insanımız, “eğitim ya da terbiye” kavramını, meslekî
tahsil ya da herhangi bir alanda kazanılmıĢ olan, “ihtisas” kavramı olarak
biliyor…
Bu nedenle, iĢin doğrusunu söylemek gerekirse, ihtisas veyâ meslekî
tahsil, eğitim değildir. Bu farkı bugün artık hayatta, bilimsel olarak da,
gözlemek mümkün olabiliyor. Nasıl olduğunu, tahsilli oldukları hâlde, Ġslâm
Ve Kültürümüz açısından câhil kalmıĢ oldukları için, örneğin birçok tahsilli
doktorların kaçak organ nakli yapmalarında olduğu gibi, birçok meslek
sâhibinin iĢledikleri insanlık suçlarına karıĢmalarından anlıyoruz. Bu nedenle
maddî ve mânevî bir kiĢiliği olan insanın, Ġslâmî Ve Kültürel olarak da,
ayrıca, ilmin mânevî birikimleriyle de donatılması gerekmektedir.
Her geliĢme kendi sorunları ile birlikte gelmektedir. Bilim ve
teknolojinin getirdiği yeni sorunlar da, elbette, olacaktır. Ġnsan ve insanlığı
tehdit eden, bu sorunlar, asrımızda baĢ sırayı iĢgal etmektedir. Bu tehdit
bâzen, teknolojinin geliĢmesiyle, daha da korkunç boyutlara ulaĢmaktadır /
ulaĢabilmektedir. Bunun önlenmesi için, teknolojiden vazgeçilemeyeceğine
göre, bütün bu çabaların odağında yer alan insanın mânevî faktörünün
kanımca, geçmiĢe oranla, daha da öne alınması gerekiyor / gerekmektedir.
Ġnsanlık Ve Ġnsan Hakları
Ġnsan, bir robot değildir. Onun maddî ve mânevî olmak üzere iki ayrı
cephesi vardır. Ġnsanın bu her iki cephesinin de eğitilerek tatmin edilmesi
1152
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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kaçınılmazdır. Aksi hâlde, yeni teknolojilerle birleĢen insanın aĢırı hırs ve
arzûsu, hayâtı yaĢanmaz bir hâle sokabilir, sokuyor da zâten... Bu olumsuz
durum her zaman, ancak insanın mânevî cephesinin donatılıp
doyurulmasıyla, yâni değer yargıları ve ahlâkî faktörlerle önlenebilir. Bu
ahlâkî faktörlere, yerine göre insanlık da diyoruz.
Ġnsanlığın en önemli öğelerinden biri bugün, insan haklarına saygıdır.
Her alandaki olumsuzlukların daha çok arttığı günümüzde, Ġnsan Hakları
kavramı da aynı oranda önem kazanıyor…
Aslında bütün haklar insanın ve insanlığındır. Fakat yeni
teknolojilerle ortaya çıkan, olumsuz geliĢmeler, yeni sosyal ve hukukî
durumlar, Dünyâmızın ve hayâtımızın dengesini korumak ve kendi
varlıklarını ikinci plâna düĢürmemek için, bütün insanların, Ġnsan Hakları
kavramı altında, organize olmalarını zorunlu kılmaktadır.
Mutluluk
Ġnsanlığın ya da her bir insanın hedefi iki cihanda mutlu olmaktır. ĠĢte
bu mutluluk, insanların hem Dünyâ‟da ve hem de Âhiret‟te, varmak
istedikleri en büyük hedeftir. Bu hedefi yakalamanın en kısa yolu, ilim ve
bilimin ıĢığında elde etmiĢ bulunduğum, kanaate göre, insanın kendisine
bakarak, kendisini etüt ederek hayat serüveninde izleyeceği doğru olan
yaĢam modelini bulup, aklın ıĢığı altında, uygulamasından geçiyor /
geçmektedir.
Ġnsanın kendisine bakması demek, “Nefsini bilen Rab‟bini bilir”
hadîsine göre, nefsini öğrenmesi, bilmesi demektir. Ġnsanın Rab‟bini, yâni
kendisini yoktan var eden, Yüce Gücü, baĢka bir ifâdeyle, Allah‟ı (CC)
tanıması için, önce kendini tanıması gerekmektedir.
Ne yazık ki günümüzün çoğu insanı, kendisini tanıyamadığı için,
Allah‟ı (CC) ve O‟nun muradını hiç bilmiyor… Özgürlüğünü nefsine teslim
etmiĢ olan bugünün çoğu insanı, bilemediği için de, yalnızca nefsinin emri
altında çalıĢan bir robottan farksız bir hâldedir. Örneğin bugünün insanının
karĢılaĢtığı bir fikir, olay ya da herhangi bir Ģey karĢısında, varacağı kararın
aĢamaları hakkında, kendi öz benliğindeki nefsi, rûhu ve kalbindeki
değiĢimlerin hiç birinden haberi yoktur.
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Akıl, Gönül, Nefis ve Ġrâde1153
Akıl, Öz Benlik de diyebileceğimiz aklın sâhibi olan kiĢi tarafından
incelenmesi istenen, fikir, olay ya da herhangi bir Ģey veyâ bir olayı inceler.
Veyâhut bunların iyi (hak-doğru) ve kötü (bâtıl-yalan-yanlı) yönlerini, kiĢinin
sâhip olduğu, ilim ve bilim birkimi oranında, objektif olarak, analiz eder,
kiĢinin „öz benliğine‟ bir rapor olarak sunar.
KiĢinin Öz Benliği, Karar Kurulu‟nu toplar. Bu kurul, Gönül üyeleri
ve Nefsin üyeleri‟nden oluĢur. Kurulun baĢkanlığını, kiĢinin „Öz Benliği‟
yapar.
Kurul akıl tarafından verilen raporu tartıĢır. Gönül üyeleri, hem dünyâ
ve hem de Âhiret menfaatlerini gözeterek orta bir yol izlenmesini isterler,
akl-ı selîmi temsil ederler. Bu arada, „Öz Benliğin‟ sıhhatinin zarar
görmemesini de isteyen, Gönül üyeleri, baĢka bir ifâdeyle, bugünkü bilim
diliyle, her zaman pozitif düĢünceyi savunurlar.
Fakat Nefsin üyelerinde, meselâ sâhiplerinin sağlığı konusunda, gönül
üyelerinde görüldüğü gibi, böyle bir hassâsiyet yoktur. Örneğin bir kadeh
rakı ya da Ģarap fırsatı doğduğunda veyâhut da diyelim ki domuz eti yenmesi
söz konusu olduğunda, nefsin ana amacı, hayattan azâmî ölçüde „kâm
almak‟tır. Bunun için o anda imkân olsa bile nefsin üyelerince, sağlık
konusunu hiç hesâba bile katılmaz.
Net olarak söylemek gerekiyorsa, nefsin üyeleri, her zaman
dünyâlaĢmayı, gününü gün etmeyi, eğlenmeyi, zevkü sefâ yapmayı, hayattan
kâm almayı tercih ederler1154. Daha açıkçası, bunların savunmaları, bilimsel
açıdan, daha çok, negatif düĢünce yönünde olur.
Özetlemek gerekirse akıl tarafından sunulan rapor, Öz Benliğin
baĢkanlığındaki kurulda, enine boyuna tartıĢılır. GeçmiĢte BeĢ Duyu
Organları‟ndan alınan her türlü bilgi de masaya getirilir. Toplantıda onlardan
da faydalanılır. Yâni taraflar toplantıda, bu bilgilerin tarıĢılan konuyla ilgili
olan kısımlarını da, kendi tezleri doğrultusunda, elbette kullanırlar /
kullanmaktadırlar. Tabiatıyla toplantıda ayrıca taraflar, Öz Benlik sâhibinin
o ana kadar hayattan derlemiĢ olduğu, maddî ve mânevî ya da ilmî ve bilimsel
veyâhut da sosyal, târihî ve benzer konulardaki, eğitim ve tahsil
Temiz, M., Öz Benlik Toplantısı, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÖZ%20BENLĠK%20TOPLANTISI.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1154
Temiz, M., Gittikçe DünyâlaĢan Neslimiz, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GĠTTĠKÇE%20DÜNYÂLAġAN%20NESLĠMĠZ.doc, En Son EriĢim Târihi: 23.04.2014
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1153
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birikimlerinden de faydalanmaktadırlar. Kuruldaki taraflarının ağırlıklarına
bağlı olarak, tartıĢma bâzen uzun, bâzen de kısa sürer. Bâzen kararın
alınamadığı zamanlar da olur. Bu duruma Tereddüt denir / denmektedir.
Tereddüt dıĢında kuruldan, çoğunlukla, ya pozitif düĢünce
doğrultusunda ya da negatif düĢünce doğrultusunda olan, bir karar çıkar.
Yukarıda özetlendiği gibi, bu kararda, geçmiĢte edinilmiĢ, gönül ve / veyâ
nefis dosyalarına konulmuĢ olan, bilgi, tecrübe ve / veyâ çevre Ģartlarının da,
etkileri, kaçınılmaz olarak, vardır.
Kararın Uygulanması
Kurulda, Pozitif (hak) ya da negatif (bâtıl) düĢünce doğtultusunda,
alınmıĢ olan son karar, Öz Benlik Makâmı‟na sunulur. Öz Benlik Makâmı bu
son karârı, uygulanmak üzere, Ġrâde Dâiresi‟ne havâle eder. Kararın bir
sûreti de Akıl BaĢkanlığı‟na gönderilir. Ġrâde Dâiresi, vücûdun organlarına
emir vererek, akıl ile iĢ birliği içinde, kararı uygular.
Sonuç olarak, masaya gelen, yeni konular, tabiatıyla, Öz Benlik
sâhibinin, yukarıda özetlenmiĢ bulunan, tüm eğitim ve tahsil birikim
dosyalarıyla, geçmiĢte BeĢ Duyu Organları tarafından, Gönül veyâ Nefse
sunulmuĢ olan, her türlü bilgi dosyalarının, geçmiĢte bu dosyalar hakkında,
Akıl BaĢkanlığı‟nın sunmuĢ olduğu, analiz raporlarının ıĢığı altında,
görüĢülür. GörüĢülüp kararlaĢtırılamayan ve Tereddüt‟e kalan kararlar, Öz
Benliği en çok rahatsız eden durumlar arasındadır.
Öz Benlik BaĢkanlığı‟nda yapılan, Öz Benlik Toplantısı, asıl Nefis
Üyeleri ile Gönül üyeleri‟nden oluĢur. Bu üyeler, Akıl BaĢkanlığı tarafından
sunulan raporları ya da Öz Benlik sâhibinin (kiĢinin) karĢılaĢmıĢ olduğu,
yeni fikir, Ģey ya da olayları görüĢür, karara bağlar.
Kuruldan çıkan her bir karar, Tereddüt dıĢında, bilimsel olarak, ya
Pozitif düĢünce doğrultusunda ya da Negatif düĢünce doğrultusunda yâhut da
ya hak (gerçek) doğrultuda ya da bâtıl (gerçekdıĢı) doğrultuda; ġerîat
açısından ise, ya hak (doğru) doğrultuda ya da bâtıl (yanlıĢ) doğrultuda olur.
Tahmin edileceği gibi, dünyâlaĢarak canavarlaĢmıĢ1155 Batılılarda1156
ya da örneğin Ġslâm‟ı ve Kültürümüzü redd-i miras eden ve Batı hayâtı için,
Temiz, M., Canavar Ruhlu Olmamanın Var mı BaĢka Yolu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.pdf
YA DA
1155
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yanıp tutuĢan, Ġnönü Zihniyeti‟ni1157 tâkip eden, günümüzdeki her bir
dünyâlaĢmıĢ insanda, tabiatıyla, gönül ve ruh değerleriyle iliĢkileri tamâmen
kesik olduğu için, Öz Benliklerinin, yüzde yüz, nefislerinin kontrolüne geçmiĢ
olması dolayısıyla, ġerîat açısından, hak (doğru) doğrultuda hiç bir kararın
çıkmayacağı açıktır. Bu nedenle bu tür kiĢilerde, Gönül cephesi, tamâmen,
sükût etmiĢ olduğu için, kararlar, daha tartıĢmaya gerek kalmadan, nefislerin
istekleri doğrultusunda, hızla, alınır / alınmaktadır. Müslüman toplumlardaki
insanlarda ise, nefsin mertebelerinden olan ġerîat döneminde, daha çok
nefsin baskısıyla, Nefis üyeleri‟nin borusu, daha çok, ötmektedir.
Benzer durum, nefsin sükût etmiĢ olduğu, mânevî yüksek derecelere
çıkmıĢ olan, Hakîkat dönemindeki mü‟minlerde de, tam tersi bir durum
vardır. Bunlarda kiĢinin Öz Benlikleri, hemen hemen yüzde yüze yakın
olarak, gönlün, dolayısıyla, rûhun kontrolüne geçmiĢ olduğu için, kiĢinin
nefsiyle iliĢkileri, tamâmen, kesik olduğundan dolayı, Öz Benlik
Toplantısı‟ndaki kararlar, tartıĢmalar uzamadan, kısa sürede gönlün istekleri
doğrultusunda, kolayca ve hızla alınabilmektedir.
Tasavvuf Eğitimi‟nin amacı, mü‟minleri, olgunlaĢma sürecinde,
ġerîat mertebesinden kurtararak, Hakîkat mertebesine geçirmektir. Bu
baĢarıldığı takdirde Müslümanlar, Allah (CC)‟la, her an, iliĢkili olan,
ruhlarının kontrolüne girerler ki, bundan sonra böylece, iki cihân
mutluluğuna, kolayca, kavuĢabilirler…
Öz Benlik Toplantısı‟nda nefsin istekleri doğrultusunda alınan
kararlara ancak, olur ya fâsık bir kiĢi olsa bile, kuvvetli bir Ġslâmî îmâna
sâhip olan, Öz Benlik sâhibi kiĢiler engel olabilirler. Ġslâmî îmanın öyle bir
gücü vardır ki, bunun aktif olmasıyla, Allah‟ın (CC) yardımı da birleĢince,
onun önünde baĢka hiç bir güç, artık hiç, dayanamaz.

http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAġKA%20YOLU.docx,
En Son EriĢim Târihi:
25.08.2015.
1156
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
1157
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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Kalp Ve Gönül
Ġnsan hem maddî ve hem de mânevî bir yapıya sâhiptir. Kimsenin
kendisinin, sırf bir robot gibi, sâdece bir madde yığınından ileri geldiğini
iddiâ edeceğini zannetmiyorum. Her insanda, hayvanlardan farklı olarak,
düĢünce, akıl yürütme, az-çok din duygusu, bilim, sanât sevgisi, diğer çeĢitli
duygular ve merhâmet gibi, insânî vasıflar diyebileceğimiz önemli olan
özellikler vardır. Maddî yapısının dıĢında tezâhür eden, bu özellikler, insanın
mânevî yönünü meydana getiriyor / getirmektedir. Ġnsanın mânevî yapısının
din, erdem, sanât ve duygu tarafı, onun kalp ve gönül yapısının
özelliklerindendir. Sevgi ve sevmek de bunlar arasındadır, bunların en
önemlilerindendir.
Aklın, insanı mutluluğa götüren, sarsılmaz iki kaynağı vardır. Bunlar
ilim ve sevgidir. Akıl, mânevî yapının baĢında gelir ve insanları diğer
canlılardan ayıran en büyük® özelliktir. Akıl, duygusallıktan uzaktır, iyi-kötü
ve faydalı-zararlı kavramları; değer yargıları ve bilgi birikimi ve kazanılmıĢ
ilim birikimi oranında değerlendirir.
Ġlim, iki cephelidir. Birinci cephesine, eskilerin heyet ilmi ya da
Allah‟ın (CC) Sünneti (Sünnetullah) dedikleri bilim ya da pozitif ilim veyâ
aklî ilimler denir. Bu bir nevî maddî bir ilimdir. Pozitif ilimler, modern
teknoloji, harp ve silâhlarını anlayıp yapmak, böylece Vatan Ve Millet‟in
korunup yüceltilmesi için gereklidir. Bu ilme sâhip olmakla akıl rahatâ ve
huzûra erer. Yâni pozitif ilimler, insanın aklını rahatlığa kavuĢturur.
Bununla insanın maddî tarafı rahatlamıĢ sayılır. Demek oluyor ki, fen
bilimleri, bilim ve teknolojinin her biri, insanın maddî tarafının gıdâsıdır. Bir
insan, hayâtın tadını alması için, bu bilgilerin yeteri kadarına; millet
topluluğu ise, Vatan Ve Milleti korumak için, tamâmına sâhip olmak
zorundadır. Kültürümüz açısından, Millet olarak bu ilimlerin tahsil edilip
bilinmesi, „farz-kifâye‟ olan, ibâdetler arasındadır.
Ġlmin ikinci tarafı naklî ilimlerdir. Bu ilimlere Kalbî Ġlimler, Gönül
Ġlmi veyâ Mânevî Ġlimler denir; Kaynağı Vahiy Ġlmi‟dir. Buna ilim denir.

®


“Allâhü Teâlâ akıldan daha değerli bir Ģey yaratmamıĢtır” (Hadîs-i ġerif).
CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
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Bir insanın mânevî tarafının da beslenmesi ve tatmin olması için
Mânevî Ġlimleri ya da daha genel anlamda Vahiy Ġlmi‟ni yâni ilmi de, gereği
kadar, hayâtında yaĢaması gerekiyor. Böylece, din, erdem, sanât, duygu ve
sevgi gibi, duygusal özelliklerle ilgili olan kalp ve gönül cephesinin de
beslenmesi, tatmin olması sağlanmıĢ olur. Pozitif bilimlerle rahatlamıĢ olan,
insanın aklı yanında, gönül ilimleri ile mest olmuĢ gönlü de rahat ve huzûra
kavuĢur.
Kaldıraç Modeli
Ġnsan, akıl ve gönlün iki ucuna yerleĢtiği bir kaldıraç gibidir. Bu canlı
kaldıracın dengeye gelmesi, ancak akıl ve gönlün maddî ve mânevî ilimlerle
beslenmesiyle sağlanabilir. Sırf pozitif bilimlerle donatılmıĢ bir insan, vahiy
ilminden yoksun ise, aslâ mutlu olamaz. Benzer Ģekilde yeterli miktarda fen
bilimlerine sâhip olmayan insanların da, fizikî olayları îzah kâbiliyetinden
yoksun olacakları için, huzûrlu olmaları mümkün değildir. Kaldıracın
dengesizliği gibi, o insan da dengesizdir, huzursuzdur. Bu huzursuzluğun
aĢırı dozlara varması, insanı intihar gibi sonuçlara götürebilir. Bu denge
ancak, akıl ve gönlün, bilim ve gönül ilimleri ile zenginleĢtirilmesi sâyesinde
mümkündür. Ġlmin bu iki cephesinin her birinin eksikliğinin giderilmesinin
en az ölçüsü, ilmin bu mâddî ve mânevî cephelerinin her birinin
gerekliliklerine inanmak ve bunlardan yeteri faydalanmaktır.
Toplumumuzda, mâddî ve mânevî ilimlerin yalnız birisine
inananların, “Ġnsan bilmediğinin düĢmanıdır.” sözü uyarınca, diğerini
ilimden saymama hastalığına kapılanların sayısı, oldukça fazladır. Bir kısım
insanımız mânevî ilimleri; diğer bir kısım insanımız da, mâddî ilimleri
ilimden saymıyorlar. Bu aĢırılıkların her biri, Kültürümüz‟de mânevî hastalık
grubuna giriyor…
Neden? Nedeni Ģu:
Mânevî ilimleri ilimden saymamak demek, kendisinin, din, erdem, sanât,
gönül, duygu ve sevgi gibi, duygusal özelliklerini kabul etmemesi demek
olmuyor mu? Bunun normallikle bir iliĢkisi olabilir mi?
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Bilimden mahrum olan insanlar da, vahiy ilminden yoksun olan, insanlar
da noksanlıktan kurtulamazlar. Her iki cephenin aĢırılığı, sırasıyla,
materyalizm ve ruhbanlığa kadar varır. Mutlu bir insan, ilmin bu mâddî ve
mânevî cephelerinin her birinin gerekliliklerine inanan veyâ her iki ilimden
yeteri kadar öğrenerek, bunları hayâtına uygulayan insandır.
Günümüzde her iki insan örneğini de sık sık görüyoruz. Bâzıları
pozitif ilimleri, diğer bâzıları da, gönül ilimlerini ilimden saymamaktadırlar.
Bunlar aĢırı uçların temsilcileridirler. Bunların sevgiyi ve mutluluğu
yakalamaları mümkün olmaz.
Nereye Gidiyoruz? Ġnsan ve Ahlâkî Faktörler
Teknolojik
sahâlardaki
geliĢmelerle
birlikte
iletiĢim
ve
haberleĢmedeki inkiĢâfların Dünyâ‟yı bir köy hâline getirmesi acabâ,
insanları özledikleri huzûra kavuĢturabilecek mididir?
Önce yolumuzu görmeliyiz:
“Teknoloji nereye gidiyor? Yirmi Birinci Yüzyıl‟a girerken bilim
adamları ve mühendisler ıĢık teknolojisi diyebileceğimiz Fotonik ile diğer
teknolojiler arasında bir iliĢki kurmak için yoğun bir Ģekilde çalıĢıyorlar.
„Diğer teknolojiler‟ dediğimiz bu teknolojiler de, Enformasyon Teknolojisi ve
Biyoteknoloji‟dir.”
“Elektronikle birleĢmekte olan Fotoniğe bağlı enformasyon
teknolojisi temelde Elektromanyetik Alan Teorisi ve Kuantum Elektroniği
üzerinde ge-liĢmektedirler. Görünürde bilgisayar elektronikte, lazer ise
fotonikte birer zirve sayılsa bile, bugün bunlar uygulamalarda yan yana
kullanılmakta, hattâ birbirlerinin yerine kullanılabilmekte, sonuç olarak
elektronik vâdisi fotoniğe kaymaktadır1158,1159.
Teknolojik geliĢim sürecinde bilim ve teknoloji, yeni sorunları ile
birlikte gelmektedir. Ġnsan ve insanlığı tehdit eden, bu sorunlar baĢ sırayı
iĢgal etmektedir. Bu tehdit, teknolojinin geliĢmesi ile daha da korkunç
1158
Temiz, M., Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Toplumu Yeterli mi? Ġnsan ve Sevgi Faktörü, Ocak-ġubat
1998,Yeni Türkiye, 21. Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı 19, Sayfa 673.
1159
Ġnsan ve Kâinat, Modern Tıbbın Ġki Yüzü, Sayfa 39-46, Sayı 81, 1992.

1207

boyutlara varabilir. Bunun önlenmesi için bütün bu çabaların odağında yer
alan insanlığın, geçmiĢe oranla, gelecekte daha da önemsenmesi gerekiyor.
Evren‟de her Ģey, insanın faydası için onun emrine verilmiĢtir. Ġlmin
ve / veyâ bilimin, faydalı ve zararlı bir Ģekilde, kullanılması da, yine insana
bağlıdır. Bunun için insanı, toplumun refah ve saâdeti istikâmetinde,
yetiĢtirmelidir! Bu ancak, eğitimle olabilecek olan, bir Ģeydir. Ġnsanın
eğitimi, onun bilim ve teknoloji ile donatılması esnâsında, soyut ruh
cephesinin, yâni mânevîyatının da, eğitilmesi anlamını taĢır / taĢımaktadır.
Ġnsanın mânevî cephesinin kuvvetlendirilmesi, ilmin, toplumun refah ve
saâdeti için kullanılmasının tek Ģartıdır. Kaldı ki bugünkü ilmî araĢtırmalar
gelecekte, maddî ve mânevî ilimlerin, birbirleri içinde, eriyeceklerini imâ
etmektedir.”1160 Zerrecik (Partikül) Fizkçisi Fezâ Gürsey de:
“Muhyiddinem derviĢem,
Hak yoluna girmiĢem,
On sekiz bin âlemi
Bir zerrede görmüĢem.”
dörtlüğüyle buna iĢâret ediyor.1161
Cumhûriyet Döneminde Sevgiyi Kemiren Kavram ve Kelimeler
Milletleri ayakta tutan en önemli unsur, millet fertlerinin birlik ve
berâberliğidir. Sevr AnlaĢması‟yla paylaĢılan Yurdumuz, birlik ve berâberlik
sâyesinde, Ġstiklâl SavaĢı‟nı kazanarak, parçalanmaktan kurtulmuĢtur.
Ġngilizlerin „Parçala Yut‟ taktiğinin en önemli panzehiri, birlik ve
berâberliktir. Buna rağmen, ne yazık ki, emperyalistlerin, Grigoryas‟ın
mektubundan da görüldüğü1162 gibi, bütün bozucu güçlerini, Milletimiz‟in bu
hasletine yoğunlaĢtırmaları sonucu olarak, bugün Ģu Yeni Türkiye
Dönemi‟nde bile, bu husus, Vatan Ve Milletimizin en hassas konusu olmaya
devam ediyor / etmektedir.
Arıkan, A., Ġnsan, Evren ve Holografi, Sayı 272, Sayfa 29.
Bilim ve Teknik, 1986 Bilim Ödülü Töreni, Sayı 4, Sayfa 16.
1162
Temiz, M., ġimdi, “Nah Size!” ġerefsizler!, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ġĠMDĠ,%20“NAH%20SĠZE!”%20ġEREFSĠZLER!.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ġĠMDĠ,%20“NAH%20SĠZE!”%20ġEREFSĠZLER!.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1160
1161
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Millet olarak hedefimiz, „Muâsır medeniyet seviyesini yakalamak ve
onu geçmek‟ olduğu hâlde, Cumhûriyetimiz‟in Yükselme Dönemi içinde
bulunduğu, Yeni Türkiye‟deki, kalkınmıĢlık sıralamasını 17. sıralardan daha
da aĢağılara düĢürmemiz gerekiyor… Bu nedenle tam hedefe ulaĢmak için,
Eski Türkiye‟de olduğu gibi, Milletçe yanlıĢ politikalar izlemememiz ve
Milletimiz‟in fertleri olarak, birbirimizi rencîde edecek davranıĢlardan
kaçınarak, demokrasimizi kısır çekiĢmelerle, yozlaĢtırmamamız, dolayısıyla,
her türlü problemlerimizi, en azından, ikinci sıraya bırakmalıyız!
Memleketimizin 1950‟de demokratik hayâta adım atmasını çıkarlarına
uygun görmeyen çevrelerin, Adnan Menderes ve iki arkadaĢını, îdama kadar
götürmeleri, insan hakları açısından bir yüz karasıdır. Bugün bundan geniĢ
dersler çıkarmalıyız!
Millet Ve Memleketimiz, 1960‟lı-1970‟li yıllarda, sağcı-solcu
çekiĢmeleri ile çok oyalanmıĢtır1163. Öyle ki, o dönemlerde Memleketin öz
evlâtları, birbirine düĢürülmüĢtür. Bu olaylarda da gene Memleketin çeĢitli
yörelerine odaklanmıĢ olan çıkar ve menfaat çevreleri, istediklerini
yaptırmıĢlar, bütün suçu bir kaç gence yükleyip onları ipe götürerek,
menfaatlerini sürdürmüĢlerdir. Hâlbuki her ihtilâl ve îdamın,
Memleketimiz‟in her tarafına, yeni fitne ve fesat tohumları ektiği, birlik ve
berâberliğimizi zedeleyerek, bilim, teknoloji ve medeniyet yarıĢında,
Memleketimizi zayıflatıp gerilettiği, ancak bunun bir avuç menfaat
çevrelerinin ekmeğine yağ sürdüğü, gözlerden hep kaçırılmıĢtır. Böylece
insan hakları, ancak yazılı metinlerde kalmıĢtır.
Sağcılık-solculuk kavramı eskiyince, bu sefer ilericilik-gericilik
imdâda yetiĢmiĢtir. Asıl maksat, Memleketin her tarafı, bu gündemlerle
meĢgul olurken, atı alıp Üsküdar‟ı aĢmaktı. Bu da bir müddet devâm etmiĢtir.
Ardından sırasıyla Kürt-Türk ayırımı, lâik-antilâik kavramları devreye
sokulmuĢtur1164. GeçmiĢte bir de buna ilâve olarak, açıklık-kapalılık
kapsamındaki „baĢörtüsü‟, yedek kuvvet olarak devrede tutulmuĢtur.

Temiz, M., Sırf 1960‟lı Yıllardaki Öğrenci Olaylarını DüĢünsek, O Da Yeterli Ama…, Alındığı Ġnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SIRF%201960‟LI%20YILLARDAKĠ%20ÖĞRENCĠ%20OLAYLARINI%20DÜġÜNSE
K%20O%20DA%20YETERLĠ%20AMA….pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SIRF%201960‟LI%20YILLARDAKĠ%20ÖĞRENCĠ%20OLAYLARINI%20DÜġÜNSE
K%20O%20DA%20YETERLĠ%20AMA….docx, En Son EriĢim Târihi: 11.10.2016.
1164
Temiz, M., Meğer Müslümanların Her Biri Birer „Ecünnü‟ ĠmiĢ, Öyle mi? Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MEĞER%20MÜSLÜMANLARIN%20HER%20BĠRĠ%20BĠRER%20„ECÜNNÜ‟%20Ġ
MĠġ,%20ÖYLE%20MĠ.pdf YA DA
1163
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Yirmi Birinci Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde bulunduğumuz, Ģu sıralarda,
geçmiĢimizden ders almalıyız. Yıllarca birbirimizi sevmemizi engelleyen,
birlik ve berâberliğimizi tehdit eden, sağcı-solcu, ilerici-gerici, lâik-antilâik,
Kürt-Türk,
dinci-dinsiz,
baĢörtülü-baĢörtüsüz,
açık-kapalı
gibi,
kutuplaĢtırmalar, artık târihe gömülsün, gitsin!
Sevgiyi, birlik ve berâberliğimizi yıllarca kemirerek, gündemleri iĢgal
eden, insanlık ve demokratik haklar sahâsında, özlenen seviyeye çıkma
fırsatlarını ortadan kaldıran, bu kelime ve kavramların tanımlanmamıĢ
olmaları, zamanla kuvvetlinin zayıfı ezmesine de yol açmıĢtır.
Sapasağlam
kurumlarıyla
Cumhûriyetimiz,
böyle
basit
yakıĢtırmalarla, yıkılmayacak kadar kuvvetli olduğunu, Allâhü Teâlâ‟nın
lütuf ve yardımlarıyla, Yeni Türkiye‟de Yükselme Dönemi‟ne geçerek
göstermiĢ bulunuyor… Asıl uyanıklık gösterilmesi gereken, mesele, bâzı
çıkarcı çevrelerin, insânî değerlerin ve demokrasinin gelmesiyle,
bozulmasından korktukları çıkar hesaplarını korumak için, bu tür sunî
yakıĢtırmaları, silâh gibi, birer vâsıta olarak kullanmalarının bertaraf
edilmesidir. Bu da ancak en azından, yukarıda adı geçen kavramlar baĢta
olmak üzere her Ģeyin, anlaĢılır bir Ģekilde tanımlanması, uygulayıcı
tarafından, keyfî isteklere göre, her tarafa lâstik gibi çekilerek, birer baskı
aracı olmasının önlenmesiyle, mümkün olur / olabilir.
Aslında en azından, tam bir demokratik rejime geçip, yukarıda adı geçen
eskimiĢ kavramları aĢarak, tepkileri ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü adı
geçen bu ayırımcı kavramlar, birer vehmin, bâzı çıkar odakları tarafından,
sunî olarak, üretilen korkuların ürünü olup, Millet fertlerinin tasvip etmediği
eskimiĢ kavramlardır. Bunlarla insanların yaĢamlarına müdâhale etmek,
insan hakları ile îzah edilememektedir. Kuvvetle muhtemeldir ki, Yirmi
Birinci Yüzyıl‟da olacağı tahmin edilen, ideal bir demokraside, bunların
tamâmen aĢılmıĢ olma beklentileri henüz sönmemiĢtir. Hele hele, lâiklik ve
baĢörtüsü gibi meselelerin, birer kutuplaĢtırma aracı olarak, kullanılma
http://mtemiz.com/bilim/MEĞER%20MÜSLÜMANLARIN%20HER%20BĠRĠ%20BĠRER%20„ECÜNNÜ‟%20Ġ
MĠġ,%20ÖYLE%20MĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/MEĞER%20MÜSLÜMANLARIN%20HER%20BĠRĠ%20BĠRER%20„ECÜNNÜ‟%20
ĠMĠġ,%20ÖYLE%20MĠ.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/MEĞER%20MÜSLÜMANLARIN%20HER%20BĠRĠ%20BĠRER%20„ECÜNNÜ‟%20
ĠMĠġ,%20ÖYLE%20MĠ.pdf, En Son EriĢim Târihi: 19.05.2015, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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ihtimallerinin yok olacağı beklentileri, Ģimdilik tâzeliğini henüz muhafaza
etmektedir.
Örneğin lâiklik ele alınacak olursa, Memleketimiz, yıllarca, bu sunî
ve tanımsız kelime ile zaman kaybetmiĢtir ve hâlâ da bu fasit dâireden
tamâmen çıkabilmiĢ değildir. Bildenberg Grubu ile bağlantılı olan, TriLateral komisyonu baĢkanı Zbigniew Brezinski, kendisi ile yapılan bir
söyleĢi sırasında, “Kanımca lâiklik, insan haklarının en iyi bir standardı
değildir. Bu akım, hedonizmi (hazcılığı, keyfîciliği) körüklüyor1165”
Ģeklindeki sözleriyle lâikliğin, keyfî uygulamalara açık olduğunun, sırrını da
açıklamıĢ olmak-tadır.
28 Kasım 1993 târihli Zaman Gazetesi, Günaydın Gazetesi yazarlarından, Aytunç Altındal‟ın bir yazısını aynen alıp bunu, “Türkiye‟deki Lâikler Ne Kadar Lâikler...” baĢlığı ile vererek, Türkiye‟de lâik geçinen-lerin,
gerçekten samîmi olmadıklarını vurgulamıĢ bulunmaktadır.
11 Mart 1994 târihli Zaman Gazetesi‟nde meĢhur bir târihçimiz ise,
“Lâikliği Kim Ortaya Attı: Atatürk mü, Ġsmet PaĢa mı?” baĢlığını taĢıyan bir
yazısında:
“ġaĢılacak bir gerçek! Günümüzde en çok konuĢulan ve Atatürk
Ġnkılaplarının en vazgeçilmezi olarak belirlenen lâiklik, Atatürk‟ün
yazılarında ve konuĢmalarında bir kez olsun kullanılmamıĢtır. Lâiklik Ġsmet
PaĢa‟nın patentinde olan bir kavramdır.” dedikten sonra, “Görülüyor ki, bir
Atatürk
saptırılması
karĢısındayız”
diyerek
yazısını
Ģöyle
sonuçlandırmaktadır:
“Eğer lâiklik, çağdaĢ, demokratik devlet modelinin vazgeçilmez Ģartı
olsaydı, bugün ne Ġngiltere‟ye, Amerika‟ya, Almanya‟ya, ne de Hollanda,
Danimarka, Ġsviçre ve bütün öteki Avrupa ülkelerine çağdaĢ diyemeyecek,
on-ları Ortaçağ devlet modeli içinde değerlendirecektik.”
“ġimdi kimin Ortaçağ kafası ile düĢünüp değer yargıları ürettiklerini
görüyor musunuz?”
Milletimizin fertleri arasında sevgiyi kemirip yok eden bu tür incitici
kelimelerle bir daha vakit kaybedilmemelidir. Ġçinde bulunduğumuz, Yirmi
1165

National Times, Ocak 1994.
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Birinci Yüzyıl‟da tahayyül ettiğimiz, bir ilim atmosferi içindeki Yeni
Türkiye‟de, Ġslâm Ve Kültürümüz ile birlikte Ġnsan Sevgisi, ortak payda
olarak alınmalıdır!
Ġnsan ve Ġnsan Sevgisi
Yeni Türkiye‟de Cumhûriyetimi‟zin Yükselme Dönemi‟ni
Ģahlandırırken, yöneticilerimiz tarafından, insanlık ve insânî değerlerin
birinci önceliğe alınmıĢ olduğu ayrıca, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile de,
bilimsel olarak da, somut hâle getirilmiĢ bulunuyor…
„Ġnsan Hakları‟ kavramı, böylece Yirmi Birinci Yüzyıl‟ın ilk
çeyreğinde, böyle bir geliĢme kaydederek, önemini artıracağının ilk
iĢâretlerini vermiĢ bulunuyor. Bu kavramın, insanın, „insan‟ olarak, değerinin
anlaĢılamamasına, bir tepki olarak, ortaya çıktığı göz önüne alınmalıdır!
Bugün insan hakları ve demokratik haklar sahâsındaki geliĢmeler, gelecek
yüzyıllarda, insanın insanlık değerinin teslim edileceğinin birer iĢâreti olabilir
mi? Acabâ bu temel kavramların geliĢmesine ne kadar müsaâde edilecektir?
Bu soruların cevabını zaman gösterecektir.
GeçmiĢte Zbigniew Brezinski, yukarıda sözü edilen söyleĢide, “Ġnsan
Hakları kavramı artık tamâmen siyâsî terimlerle tanımlanamıyor. GeçmiĢte
Dünyâ büyük ölçüde diktatoryal hükümetlerle yönetildiği için Ġnsan Hakları
konusu sâdece siyâsî bir platformda ele alınıyordu. Artık durum böyle değil...
Ġnsan Hakları konusu kendi içinde bile çok karmaĢık bir husustur. Ġnsan
Hakları, “Ġyi Hayat” kavramıyla birlikte alınmaktadır. Ama “Ġyi Hayat”
kavramı sâdece siyâsî ya da maddî unsurlarla sınırlandırılamaz.” demiĢtir.
Ġnsan Hakları‟nın baĢında inanç ve fikir özgürlüğü gelmektedir.
Ġnsan-ların dindarlaĢmaya ve Ġslâm‟a doğru koĢmaları gittikçe hızlanıyor1166.
Ġs-tatistikler, 2050 yılında Avrupa‟da Müslümanlarla Hristiyanların
sayılarının eĢitleneceğini ve 2070 yılında ise bütün dünyâda, Müslümanların

1166
Ateist Dawkins'in büyük ızdırabı: Hristiyanlık ölüyor, Ġslam yükseliyor Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, https://www.yeniakit.com.tr/haber/ateist-dawkinsin-buyuk-izdirabi-hristiyanlik-oluyor-islam-yukseliyor445836.html, En Son EriĢim Târihi: 11.04.2018.
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birinci sıraya geçeceğini gösteriyor… Ġslâm‟a akın hızla yükselmektedir.
Ocak 1992‟de The Sunday Times‟da çıkan bir yazıda Ģöyle denmektedir:
“Yüzyıl boyunca Batı, komünizmi anlayamadı. Sonunda
anlayamaması-nın bir mânası yoktu, çünkü artık ortada anlaĢılmaya değer
bir Ģey kalmamıĢtı. Batı bin yılı aĢkın bir zamandır da Ġslâm‟ı anlayamadı.
Ama bu kez bunun çok önemi var. Çünkü Allah‟ın (CC) sevk edici gücü ile
yürüyen bir sistem, ekonominin dürtüsüyle iĢleyen bir sisteme kıyasla daha
kalıcı ve akılcıdır.”
Allah‟ın (CC) ilim sıfatının bir tecellîsi olan ilim ve ona bağlı olarak
tek-nolojideki bu geliĢmeler, ancak bir baĢlangıç gibi görülüyor. Ġleride
gerçeğe daha çok yaklaĢma ihtimali, maddî ve mânevî ilimlerin kemâliyle,
mümkün olacağı, oldukça kuvvetlidir.
Ġnsanın önce kendini keĢfetmeye yöneleceğinin ilk sinyalleri, Yirmi
Birinci Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinden baĢlamak üzere, alınmaya baĢlamıĢ
bulunuyor; bunda Yeni Türkiye‟nin rolünün büyük olacağının sinyalleri dâhil
olmak üzere... Mânevî bilimin baĢlangıç noktası, insanın kendisini bilmesi ve
tanımasıdır. Bunu biraz daha açmak gerekirse bu, insan önce, Yunus‟un “Bir
ben vardır bende, benden içerû” nazmındaki „benden içerû‟ deyiminde
kastettiği, „öz benliğini‟ öğrenmesidir!
Sonuç
Ġnsanın Kültürümüz‟deki yeri, hayat felsefesi ve insanî değerler
yönünden, çoğu insanımız tarafından, bugün dahî bilinmiyor. Ġslâm‟da insan
merkezde olduğu için, Batılılarda olduğu gibi ayrıca bir sunî Ġnsan Hakları
kavramına gerek yoktur. Kaldık ki, bugün bilimsel olarak da anlaĢılmıĢ ve
görülmüĢ oluyor ki, geçmiĢte Batı‟da tesis edilmiĢ olan, Ġnsan Hakları
kavramı, sırf insanî değerleri istismar ederek, sömürü odaklı olarak ortaya
konmuĢtur.
Yirmi Birinci Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreğinde Batılıların, Ģimdiye kadar bir
maske olarak kullanıp faydalandıkları, Ġnsan Hakları konusundaki bu
ikiyüzlülükleri, günümüzdeki her bir davranıĢlarında, artık açıkça sırıtır bir
hâle gelmiĢ bulunuyor1167



CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun Ģânı çok yücedir.” demektir.
Temiz, M., (DünyâlaĢmıĢ olan) Batı Batıyor mu? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
1167
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Eski Türkiye‟de, Ġnsan Hakları açısından, notu kırık olan, Memleketimiz, 15 yıl gibi kısa bir süre içinde, silkinip kendine gelmiĢ, tabuları
sarsarak, Millet Ve Memleket için çalıĢmanın ibâdet olduğu inancı içinde,
Yirmi Birinci Yüzyıl‟ın bu ilk çeyreği içinde, Yeni Türkiye adıyla bir marka
hâline gelmiĢ bulunuyor… Yeni Türkiye‟de Cumhûriyetimiz, Yükselme
Dönemi‟ne girmiĢ bulunuyor... Öyle ki inançlı yöneticilerimiz, bu dönemde,
baĢlatmıĢ oldukları Fırat Kalkanı ve Zeytindalı barıĢ operasyonlarıyla, Ġnsan
Hakları kavramına iliĢkin olarak, Ġnsan Hakları, Ġnsan Sevgisi, ġefkat ve
Merhâmet olarak özetlenebilecek olan, insanî değerlere gösterilen
hassâsiyetleri, bilimsel ve uygulamalı olarak da, bütün dünyâya ispat ederek,
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün insan merkezli olduğunu, samîmi uygulamalarıyla
da göstermiĢlerdir.

Allah‟a (CC) TeĢekkür

Bütün mesele nankör olmamak…
Hamdetmek ya da Ģükretmek kısaca “Allah‟a (CC) teĢekkür etmek” demektir.

http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂLAġMIġ%20OLAN)%20BATI%20BATIYOR%20MU.docx,
Târihi: 25.08.2015.
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En

Son

EriĢim

Çok çok iyilik gören bir kimse, iyilik gördüğü kimseye hiçbir kere teĢekkür
etmese gördüğü iyilikler, mantıklı olarak düĢünülürse, gittikçe azalır, değil
mi?
Tersinden düĢünürsek, iyilik gören kiĢi, iyilik ve yardım eden kiĢiye ne kadar
saygı duyarsa, ona ne kadar çok teĢekkür ederse, yine mantıklı olarak
düĢünülürse, iyilikler gittikçe artar da artar.
ġimdi Allah‟ın (CC) kullarına karĢı hertürlü nîmet ve iyiliklerinin
sayılamayacak kadar çok olduğunu biliyoruz. Bu nîmetlerden, hemen
düĢündüğümüzde, ilk aklıma gelenler içinde meselâ su, hava ve güneĢ ıĢığı
geliyor…
Sırf bunları bile düĢünmekle bile Allah‟ın (CC) ne kadar bol nîmetlerinden
faydalanmakta olduğumuzu görüyoruz. Bunları Ģöyle kısa bir de siz
düĢününüz!
TeĢekkürü gerektirmiyor mu?
Allah (CC kendisine teĢekkür edilmesini o kadar
önemsemektedir ki!
TeĢekkür etmeyenleri nankör îlan edeceğini bile
bildirmiĢtir…
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size Ģöyle bildirmiĢti: Yüceliğim hakkı için
ġÜKREDERSENĠZ elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer NANKÖRLÜK
ederseniz hiç Ģüphesiz AZÂBIM çok Ģiddetlidir-Ġbrâhim Sûresi, âyet 7.”
ġimdi bu gerçekler karĢısında demek ki Yeni Türkiye‟de Allah‟ımıza (CC)
Ģükredenler, hamdedenler, yâni teĢekkür edenler çoğaldıkça Allah (CC) da,
âyette vâdettiği gibi nîmetini gittikçe artırıyor, meselâ çekirgeleri geri
çeviriyor…
Bu iĢin Ģaka olmadığını yalnızca îmanlı Müslümanlar biliyor. Bunlar,
nîmetlerinden dolayı, durmadan Allah‟a (CC) teĢekkür yâni hamdediyorlar…
Bu nedenle
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Mü‟min denen îmanlı Müslümanların sayısının artması ve artırılması
gerekiyor. Ġstatistikî bilgilere göre Yeni Türkiye‟deki Mü‟minlerin oranının
yüzde beĢlerde olduğu söyleniyor…

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
ZÂLĠMLĠK VE MERHÂMET
Cibilliyet „Testi‟nde „GERÇEK‟ ve „YANLIġ‟
Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti
Özler:
ġu anda Dünyâ‟da
ne kadar kâfir, ateist ve
müĢrik ve kısaca inançsız,
merhâmetsiz, gaddar ve zâlim varsa,
bunların hepsi, Dünyâ‟daki yaĢamlarını, zevk ü
safâlarını, Dünyâ‟dan kâm almalarını, gerçekte îmanlı
mü‟min Müslümanlara borçludurlar. Bunların velînîmeti
yalnızca Mü‟min Müslümanlardır.
Allah (CC)‟ın hikmetsiz (boĢ)
hiç bir yaratması yoktur. Zâlimler
olmasaydı, merhâmetimiz hiç kaynağından
fıĢkırır, görünür hâle gelebilir miydi?
Allâhü Teâlâ,
kutup mertebesindeki
evliyâlarını bile, çoğunlukla,
okuma - yazma bilmeyen ama merhâmetleri
fıĢkıran kulları arasından seçmektedir.
Öyle ki, o merhâmet, Allâhü
Teâlâ‟nın evliyâlarını, okuma – yazma
bilmedikleri hâlde, merhâmetliler arasından
seçmesinin bir sebebi olabiliyor.

Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
GiriĢ
Eski bir kardeĢimiz, facebook‟ta bana, „Nerde, insanlık bitmiĢ…‟
Ģeklinde hitâbetmiĢ olduğun için, WEB sayfamın baĢında bulunan, “Asra
yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler, sâlih amel
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iĢleyenler ve birbirlerine Hak‟kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!”
mealindeki Asr Sûresi‟nin bana bilgilendirme görevini yüklediğini
düĢündüğüm, „birbirlerine Hak‟kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ!‟
sözünden dolayı, bu yorum ve sorunun karĢısında kayıtsız kalmaya cesâret
edemedim. Eskisi gibi vakit sıkıntısı da çekmediğim için, „Ben de bir Ģeyler
yazayım, belki bir günâhımıza kefâret olur.
Cibilliyet Belgesi
Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün temel esaslarına göre insanlar, Yeryüzü‟ne
gerçek
cibilliyetlerinin
ortaya
çıkartılarak
belgelenmesi
için,
gönderilmiĢlerdir. Bu nedenle Allah (CC) indinde makâmı olan, makâmı
olmayan, istisnâsız, her bir insanın Dünyâ‟da kendine has denenmesi ve
sınavı vardır1168. Sınavlar, geçmiĢ insanlar için, târih boyunca peygamberler
tarafından bildirilen Ģerîatlere (Ģartlara) göre yapılmıĢtır1169. Allah (CC),
kendilerine peygamber gönderilmeyenlerin durumu için, adâleti gereği, „Biz,
bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.‟ buyuruyor…
Günümüzdeki insanlara peygamber olarak Peygamberimiz (SAV),
gönderilmiĢtir. Bugünkü insanların sınavlarının esasları, peygamberlere
gönderilen kitapların en son ve geliĢmiĢ sürümü (versiyonu) olan, her
Müslüman‟ın Allah‟ın (CC) Kelâmı olduğuna inandığı, Kur‟an‟dır1170.
Kur‟an‟ın uygulama prensiplerine, Ģartlar anlamına gelen, ġerîat
denmektedir. ġartlar‟ın (ġerîat‟in), iĢ, olay, fikir, düĢünce ve ibâdet bazında
1168
Temiz, M., Hayır ve ġerre Sebep Olmanın; Sıkıntı, Ġptilâ ve Sabrın Dinî Hükümleri, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/HAYIR,%20ġER;%20SIKINTI,%20ĠPTĠLÂ,%20SABIR%20VE%20DĠNÎ%20HÜKÜM
LERĠ.docx, En Son EriĢim Târihi: 13.11.2013.
1169
Temiz, M., Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı ġeriat, “Müslüman‟ım Elhamdülillah Ama ġeriata
KarĢıyım!..”, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/DĠNÎ%20CEHÂLETĠN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ġERĠAT.docx, En Son EriĢim
Târihi: 10.11.2013.

. Ġsrâ Sûresi, âyet 15

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O‟na salât etsin.” demektir.
1170
Temiz, M., Maddî Ve Mânevî Âlemlerdeki BaĢvuru Değerleri, Ġnsanlığın Benliğindeki Birliğe
Bilimsel Bir YaklaĢım, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/maddî%20ve%20mânevî%20âlemdekĠ%20baĢvuru%20değerlerĠ.doc, En Son EriĢim
Târihi: 10.11.2013.
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uygulanması sonunda temelde iki tür sonuç elde edilir, fakat bir tür değil...
Yalnızca bir tür sonuç elde edilseydi, Dünyâ‟ya gelmenin ve sınavın anlamı
kalmamıĢ olurdu.
Amellerin Markası
Ġki ana türden oluĢan sonucun birinin adı Arapça dilinde „Hak‟
kelimesidir. Bunun Türkçesi, „gerçek, doğru, adâlet, kazanç, doğruluk,
emekten doğan mânevî yetki, pay, gerçeğe uygunluk‟ olarak bilinir.
Bugün bilimde daha çok „Gerçek‟ kelimesi kullanılmaktadır. „Gerçek‟
kelimesi, aynı zamanda, modern bilimin, gerek teorik ve gerekse deneysel
olarak, vardığı ya da varmak istediği sonuçların da adıdır1171. Halk arasında
daha çok adâlet, doğru, doğruluk; Bul Cebri‟nde (Boolean Algebra) ise,
„Doğru–True‟ kelimesi tercih ediliyor.
Ġslâm‟daki îman, gerçekler üzerine kurulmuĢtur1172. Yâni, Ġslâm‟da
îman edilen her bir iĢ ve olayın sözlü ifâdesinin zihindeki anlamı, olayın
gerçekliği ile üst üste çakıĢır. Bu çakıĢma olmazsa, bu Ġslâmî anlamda îman
olmaz, gerçek îman elde edilmemiĢ olur. Bu çakıĢmamaya iliĢkin bozuk
düĢünce kalıbına Kültürümüz‟de „yalan‟ denir. Demek ki, insanların
söylemekte oldukları her bir „yalan‟ durumunda, söylenilenin zihinde
meydana getirdiği algı ile olayın gerçekliği, üst üste çakıĢmaz.
Demek ki, insanların söylemekte oldukları her bir „yalan‟ durumunda,
söylenilenin zihinde meydana getirdiği algı ile olayın gerçekliği, üst üste
çakıĢmamaktadır.
Sonuç olarak îman durumunda zihindeki algı ile olayın gerçekliğinin
üst üste çakıĢma özelliği; yalan durumunda ise, zihindeki algı ile olayın
gerçekliğinin üst üste çakıĢmama özelliği vardır1173.
1171
Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.doc, En Son EriĢim Târihi: 10.11.2013.
1172
Temiz, M., Ġslâm‟da Îman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı, Alındığı Ġnternet Elektronik
Adresi, http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟DA%20ÎMAN%20VE%20GERÇEK.doc, En Son EriĢim Târihi: 10.11.2013.
1173
Temiz, M., Yalanın Bilimsel Ve Mantıksal Formülü, Taksim Gezi Parkı Olayları‟na Katılanların
Dayanakları ÇeĢitli Yalan ve YakıĢtırmalar, Kılavuzları Ajan ve Provakatörler Olunca Elde var Sıfır…, Alındığı
Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BĠLĠMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.docx, En Son
EriĢim Târihi: 10.11.2013.
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Demek oluyor ki, bir kiĢinin zihninde bir olaya iliĢkin algı ile olayın
gerçekliğinin, hem üst üste çakıĢması hem de üst üste çakıĢmaması, mantıkî
olarak aynı anda olamaz. Bu da “Îman ile yalan bir arada duramaz.”
hadîsinin bir çeĢit açıklamasıdır.
ġartlar‟ın (ġerîat‟in), iĢ, olay, fikir, düĢünce ve ibâdet bazında
uygulanması sonunda temelde meydana gelen iki sonuçtan diğer ikincisinin
adı, Arapça dilinde „bâtıl‟ kelimesidir. Bunun Türkçe dilindeki karĢılıkları,
„çürük, temelsiz, asılsız, boĢ, beyhude, yanlıĢ‟ olarak bilinir. Halk arasında ve
Bul Cebri‟nde en çok „YanlıĢ-False‟ kullanılmaktadır.
Özet olarak söylemek gerekirse Ġslâm Ve Kültürümüz‟de, „gerçek‟ ve
„yanlıĢ‟ ile temellendirilen iki tür iĢ, olay ve fikir vardır. Bul Cebri‟nde de
böyledir. Daha genele bakarsak her Ģey, çift yaratılmıĢtır1174. Amelî
malzemelerin bir çeĢit markası diyebileceğimiz gerçeğe sağlam ve kaliteli
malzeme markası, yanlıĢa ise, çürük ve kalitesiz malzeme markası gözüyle
bakabilirsin.
Ġnsanoğlu için, “gerçek” malzeme kullanılarak kurulan gerçek ve
sonsuz hayât mekânının adı „Cennet‟, „yanlıĢ‟ malzeme kullanılarak kurulan
gerçek ve sonsuz hayât mekânının adı ise, „Cehennem‟dir.
Ġnsan, gerçek amelî malzemelerden inĢâ edilen binâlarda mı, yoksa
çürük ve dayanıksız malzemelerden yapılan binâlarda mı güvenli ve huzurlu
olur?
Hayatta iken akıllarını kullananların ve aklın hakkını verenlerin, bir
de her zaman gerçekleri tercih edenlerin ayrıca, ebedî âlemde yâni Cennet‟te
ilâve mululukları vardır. Öyleki bunlar, örneğin Âli Ġmran Sûresi‟nin
“Rab'lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan
cennetler, temiz eĢler ve Allah'ın rızâsı vardır." mealindeki 15. Âyeti‟nin
tecellîsine mazhar olurlar. Buna karĢı, akıllarının haklarını yerine getirmeyip
de Ģeytan ve fesatçıların peĢinde gittikleri için, her zaman yalan–dolan ve
kalitesizlikleri seçenler için, meselâ Nisa Sûresi‟nin “ġüphesiz âyetlerimizi
inkâr edenleri biz ateĢe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azâbı tatmaları
1174
Temiz, M., Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf, En Son EriĢim Târihi: 14.11.2013.
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için onların derilerini yenileyeceğiz” mealindeki 56. Âyeti‟nin tecellîsi
olarak Cehennem‟de aĢağılanma ve cezâlar da iĢin cabası (fazlalığı) olur.
Bu kaliteli ya da kalitesiz amelî malzemenin seçimi, insanın kendi
özgür irâdesine bırakılmıĢtır.
ĠĢte geçmiĢ devirlerde olduğu gibi, günümüzde de her bir insan, kendi
özgür irâdesini kullanıp bu iki tür malzemeden istediğini seçerek kendi ebedî
geleceğini inĢâ ediyor…
Mü‟min Ve Müslüma‟nın Yüce („Süper‟) Değeri, Kâfirlerin
Velînîmeti
Dünyâ‟daki bütün kâfirler, ateistler ve müĢrikler, kısaca inançsız,
merhâmetsiz, gaddar ve zâlimler, Allah‟ı (CC) tanımayan daha nice kimseler
varsa, bunların hepsinin velînîmeti yalnızca Mü‟min Müslümanlardır. Ama
bunlar, Mü‟min Müslümanlar sâyesinde nîmetlendiklerini nereden
bilecekler?
Bildiklerinde ise, iĢ iĢten çoktan geçmiĢ oluyor -/ olacak…
ArkadaĢ, „Nerde insanlık, bitmiĢ…‟ diyor… „Ġnsanlık‟ kelimesinden
ben gerçekleri yâni Ġslâm‟ı yaĢayanları anlıyorum. Eğer yanlıĢ
anlamıyorsam, aslında arkadaĢın bu sözü, onun merhâmetinin ve insanlık
hasretinin yâni Ġslâm‟ın bir ifâdesidir. Yoksa insanlık tamâmen bitmiĢ olsa, o
anda Kıyâmet kopar.
Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “Kıyâmet Allah, Allah
diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.” demiĢtir. Demek ki Kıyâmet,
Yeryüzü‟nde hiçbir îmanlı Müslüman kalmadığında kopacaktır.
Görüyor musunuz, Müslüman‟ın ve onun îmanının Allah (CC)
nazârındaki değerini?
ġimdi Dünyâ‟da ne kadar kâfir, ateist ve müĢrik, kısaca inançsız,
merhâmetsiz, gaddar ve zâlim varsa, bunların hepsi, Dünyâ‟daki yaĢamlarını,


Müslim, Ġman 234, (148); Tirmizî, Fiten 35, (2208).
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zevk ü safâlarını, Dünyâ‟dan kâm almalarını gerçekte îmanlı mü‟min ve
Müslümanlara borçludurlar.
Kıyâmet‟e kadar insanlık bitmeyecek ama imtihan, denenme ve sınav
iĢlemlerinin sürmesi için azalıp çoğalabilir.
Zıtların Sırrı
ArkadaĢın üzüntü konusu ettiği resimden, bir köpeğe eziyet verildiği
anlaĢılıyor. Eğer öyleyse resimdeki kiĢi, kendi özgür irâdesiyle seçmiĢ
olduğu mânevî bir malzemeye takılmıĢ… Ne var ki bu kiĢi, yanlıĢ markalı
malzemeyi tercih etmiĢ…
Îmanın zıddı îmansızlık, gerçeğin zıddı yanlıĢ, doğrunun zıddı yalan,
doğruluğun zıddı yalancılık, hakkın zıddı bâtıl, güzelin zıddı çirkindir.
Örnekleri çoğaltabilirsiniz.
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 yüzünün çirkinliğinin tam tersi olarak sesi ise, o kadar
güzelmiĢ ki, duyulunca, duyanı o kadar çok mest edermiĢ…
Birgün koca erken kalkmıĢ… Hanımı uyuyormuĢ… Bir ara kocanın
gözü, uyuyan hanımının açıkta kalan yüzüne takılmıĢ; ardından, ister istemez
dikkatle bakmıĢ… EĢinin o çirkin yüzü, onu nerde ise bayacak duruma
sokmuĢ, o anda nefreti kabarmıĢ…
Bu komalık durumdan derhal kurtulmak için bir Ģeyler yapmasa, var
ya… ġaĢıracakmıĢ… Bir Ģeyler yapması gerekli, tabiatıyla… O da bunu, o
durumda iken, hiç geciktirir mi?
Derhal, yatakta uyuyan eĢini bir eliyle sarsarken, bir yandan da
diyormuĢ ki:
„Hanım! Hanım!‟
„Hele! Hele kalk! Çabuk bir Ģarkı söyle!‟
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Çirkin kelimesi, zıddı olan güzel kelimesi ile güncellenip hayatî
birlikteliğin sürmesi için…
Merhâmet ve Sonuç
Gerçeğin kıymetinin ortaya çıkması, ancak yanlıĢların görülüp idrak
edilmesine bağlıdır.
ġartlar‟ın (ġerîat‟in), uygulanması sonunda temelde yalnızca bir tür
sonuç elde edilseydi, Dünyâ‟ya gelmenin ve sınavın anlamının olmamasına
ek olarak, gerçeğin kıymeti de anlaĢılamazdı. Evren ve insanların
yaratılmasının ve devâmının sağlanması Ģartı, gerçekle yanlıĢın bir arada
olmasına bağlıdır.
„Her Ģey, zıddı ile kâimdir demiyorlar mı?‟
Allah‟ın (CC) hikmetsiz (boĢ) hiç bir yaratması yoktur. Zâlimler
olmasaydı, merhâmetimiz hiç kaynağından fıĢkırır, görünür hâle gelebilir
miydi?
Allâhü Teâlâ, kutup mertebesindeki evliyâlarını bile, çoğunlukla,
okuma yazma bilmeyen ama merhâmetleri fıĢkıran kulları arasından
seçmektedir.
Öyle ki, o merhâmet, Allâhü Teâlâ‟nın evliyâlarını, okuma yazma
bilmedikleri hâlde, merhâmetliler arasından seçmesinin bir sebebi olabiliyor.

ġimdi, konu ile ilgili bâzı açınım ve yorumlara ne dersiniz?
NANKÖRLÜĞÜN VE / VEYÂ ĠKĠYÜZLÜLÜĞÜN ZĠRVERSĠNDE OLAN
BĠR ZĠHNĠYET
Özler.
„Bence insan, her Ģeyden önce dürüst olmalı, dürüst…”
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaĢı-labilir.
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Millet DüĢmanlığı
Halkımız‟ı AĢağı Gören Zihniyet
Ġnsanlara değer verilmemesi, Halkımız‟ın aĢağılanması, Eski
Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye geçen, ideolojik bir hastalıktır. Aslında bu
bilinmeyen bir Ģey de değildir1175. Eski Türkiye‟de bir ara, bunu teĢvik
edenlein otorite tarafına, o zamanlar statiko diyorlardı. Ama bu statikonun
Halkımız‟ı aĢağılama yanı, aslında normali haylı aĢan bir durumdu. Buna
bendeniz çoğu kere, insanlık ve Millet düĢmanlığı diyorum…
DönüĢüm
Eski Türkiye‟de Ġslâm Ve Kültürümüz‟ün redd-i mîras edildiği ve
Halkımız‟ın oldukça aĢağılanmalara mâruz kaldığı, o ideolojik dönemlerdeki
olumsuz yansımaların, üniversitede iken, beni de kuĢatmaya baĢlamasıyla,
içine düĢmüĢ bulunduğum, bunalım durumlarını yaĢadım. Çoğu Orta Öğretim
dönemi arkadaĢlarımız, hiçbir Ģeyden habersiz olarak geçirdikleri o ideolojik
uyku süreci içinde, mıĢıl mıĢıl uyurlarken; içimde yanardağlar gibi fıĢkıran
değiĢimler1176, bâtıl Batı kültüründen gerçek Kültürümüz‟e dönüĢüme sebep
olmuĢtur. Bu dönüĢümle kabullendiğim Ġslâmî Ve Kültürel gayretlerin
öğrenilip uygulanmasını, sanki ikinci bir akademik gayret titizliğiyle, bir
„hobby‟ olarak yıllarca sürdürmüĢ bulunmaktayım.
Yukarıda söz konusu edilen, Halkımız‟ın aĢağılanması ve Eski
Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye geçen, o yıkıcı ideolojik hastalıkların tümü,
yukarıda arzettiğim bunalım süreci içinde, câhilliğimi aĢma gayretlerimin,



Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, Ġslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalıĢ-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle Ġslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aĢağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1175
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
1176
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/BĠR%20HAYAT%20DA%20BÖYLE%20GEÇTĠ%202.7.2014.pdf
, En Son EriĢim Târihi: 02.07.2014.
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ister istemez, gözümün önünden Ģimdi, bir sinama Ģeridi gibi tekrar, bir bir
geçiĢine sebep olmuĢ bulunuyor...
Niçin Yaratıldık?
O günlerde, Dünyâ‟nın güzelliğini seyrettiğim, her an, aklımın bir
köĢesinde, cevâbını bulmamı bekleyen, bir soru vardı1177. Bu sorunun
cevâbını, doğru olarak, bulduğuma emin olduğum oranda, rahat ve mutlu
olabileceğimi biliyordum. O soru Ģuydu: “Bu Dünyâ‟ya niçin geldik?”
ĠĢin enteresan tarafı, Rus Yazarı Tolstoy da, benim gibi, çok
düĢünüyormuĢ, bu sorunun doğru cevâbını… Önemli ve güzel bir soruydu
aslında bu… Bu soruyu sorduğum birkaç kiĢi sorumu, hemen hemen, Ģu
Ģekilde cevaplamıĢlardı… DemiĢlerdi ki:
“YaĢamak, hayattan kâm almak için Dünyâ‟ya geldik.”
Ama tam tamına, Eski Türkiye‟de Milletimiz‟e kan kusturan, Ġnönü
Zihniyeti‟nin ve Yeni Türkiye‟deki Ġnönü zihniyetlilerinin hayat felsefesini
çağrıĢtıran, bu cevâp, benim için hiç de, tatmin edici değildi. Sizi tatmin
ediyor mu, bilmem?
Evet! “Niçin geldik?” diyordum “Dünyâ‟ya”… Çünkü biliyordum ki,
benim gibi gaflet içinde olup da, bu sorunun cevâbını bilmeyen çok kiĢi
vardı.Sizin anlayacağınız Ģu satırların yazarı olarak, Ġlkokul‟dan baĢlayarak,
Samsun Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmı‟ndaki, sınıf birincilikleri dâhil
olmak üzere, Ondokuzmayıs Lisesi-Lise Birincisi olmama bağlı olarak, belki
bilgide bir Ģeylere sâhip olma gururu içindeysem de, çok eksik olduğumu
hissedip, o dönemdeki câhilliğim ile kalmak bana zor gelmiĢti. ÇalıĢıp
çabalayarak ve araĢtırarak bugün Ġslâmî Ve Kültürel açıdan kendimi, Ģükürler
olsun ki, geliĢtirmiĢ bulunuyorum1178.
Temiz, M., Bilim, Aydınlanma Kurâmı ve Tolstoy‟un AraĢtırması, BEN NEYĠM?, NĠÇĠN
YARATILDIM, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEY%C4%B0M%20%20TOLSTOY'UN%20ARA%C5%9ETIRMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEY%C4%B0M%20-%20TOLSTOY'UN%20ARA%C5%9ETIRMASI.doc, En
Son EriĢim Târihi: 12.09.2014.
1178
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/BĠR%20HAYAT%20DA%20BÖYLE%20GEÇTĠ%202.7.2014.pdf, En Son EriĢim Târihi:
02.07.2014.
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Bu öyle kolay oldu sanmayınız, haa!
Öyle ki bu, insanın nefsinin hiç hoĢlanmadığı, zorlukların
dayatmalarına dayanan, bir nevî, yaĢam eğitimi ile birlikte olan, çetin ve sarp
bir tırmanıĢtı… Ġlerledikçe yol biraz düzleĢmedi de değildi, tabiatıyla… Ama
ilmin ve bilginin sonu yok ya… Hâlâ veyâ yaĢadıkça da, Ġslâmî Ve Kültürel
aydınlanmanın sürmesi de gerekliydi, Ģüphesiz…
ĠĢte bugüne gelmiĢ durumdayım. Ve de bugün, kendilerini ideolojiye
kaptırmıĢ, özellikle Halkımızı her fırsatta aĢağılayan ya da, „Bir eli yağda,
bir eli balda yetiĢen‟, insanları kendilerine hizmetçi gibi görerek, kendilerini
kaymak tabaka sayan, aynı ideolojik kiĢilerden kendimi, özellikle ayrı
görmekle, büyük bir haz duyuyorum, Ģimdi, Elhamdülillah!

ġimdi gördünüz mü, Ġnönü‟nün Ġslâm Ve Kültürümüz‟ü yurdumuzun her köĢesinde
yasaklatmasının nedenini?

Aradaki fark nereden geliyor?
Nankörlük Ve / Veyâ Ġkiyüzlülük
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Bu bedbaht ideolojik zihniyet mensupları, Yeni Türkiye kavramından
hiç hoĢlanmıyorlar. Bu nedenle de Yeni Türkiye‟de, Cumhûriyetimiz‟in
Yükselme Dönemi‟ne geçtiğinden bu yana, kendilerini çok mutsuz
hissediyorlar. Türkiye geliĢmesini sürdürdükçe, onlar da hep
efkârlanmaktalar... Örneğin dolar az yükselse, Türkiye Ekonomisi darbe
alacak diye, o kadar seviniyorlar ki!

Eski Türkiye‟de Pamukkale Üniversitesinde Öğretim Üyeliği yaptığım yıllarda
benim de abdest alma yer tuvâlet idi

Sebep ne?
Bunu söylemeye gerek yok, çünkü bunun, Ġslâmî Ve Kültürel
câhillikten doğduğunu ya da daha kötüsü, Ġslâm Ve Kültür düĢmanlığına
dayanan, bir hâinlikten ileri geldiğini, kolayca anlamıĢ olmalısınız! Biz ve
Halkımız bunu, artık, çok iyi öğrenmiĢ bulunuyor. O zaman, bundan sonra,
bu tutumlarının nedenlerini, kendileri izah etmeliler!
Meselâ Ġslâm Ve Kültürümüz‟deki her türlü meĢrû faaliyeti (ameli),
zikir sayabilirsiniz. Öyledir de… Bu insanlarımız, geçen yıllarını, ideolojik
uyku içinde, geçirme yerine, Ġslâmî Ve Kültürel çabalara yöneltmiĢ olsalardı,
Ra‟d Sûresi‟nin, “Bunlar, îman edenler ve gönülleri Allah‟ın zikriyle
sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah‟ı anmakla (Ġbâdet ve
zikir etmekle) huzur bulur.” mealindeki 28. Âyeti‟nde bildirildiği gibi,
bahsettikleri, o mutsuzluk içinde bulunmaları, hiç mümkün olabilir miydi?
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Ġnönü Ve Hempalarının Tahribat Ve Tahrifatını görüyorsunuz, değil mi?

Hânlikleri nedeniyle, iĢte görüyorsunuz ya, gittikçe artan, huzursuz
hâlleriyle birlikte Allah (CC), mutsuzluklarını da her an artırmakta,
DNA‟larını da, canavarlaĢacak Ģekilde1179, günden güne dönüĢüme
uğatmaktadır1180.
Üstelik Yeni Türkiye‟de, bu ideolojik kimselerin, Halkımızla ve
Kültürümüz‟le, bütünleĢmiĢ olan, günümüz idârecilerine, her türlü
hakâretleri yaptıklarını, hattâ kinlerinin esiri olarak, onlara hakâret edenleri
dahî, açıkça desteklediklerini, daha da ileri giderek, tahribat ve bölücülükte,
emperyalistlerle birlikte hareket ettiklerini de, artık görüyor ve biliyoruz.
Hâl böyle iken bile, bu zihniyetten birisinin yazmıĢ olduğu bir yazıda
geçen, “Ancak demokratik hakların elinden alınmıĢsa, düĢünce ve yazma
özgürlüğün elinden alınmıĢsa…” cümlesinde de görüldüğü gibi hâlâ,
demokratik hakların ellerinden alınmasından, düĢünce, yazma
özgürlüklerinin olmamasından bahsetmesini, 1960‟lı yıllardan beri

1179
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
1180
Temiz, M., Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.docx,
En Son EriĢim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Türkiye‟yi gözleyen birisi olarak, ancak bir nankörlük1181 ve / veyâ
ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorum1182.
„Bence insan, her Ģeyden önce dürüst olmalı, dürüst…”

“Allah-u Teâlâ bu ümmete, her yüz yıl baĢında dinini yenileyecek bir müceddid
gönderir-Ebu Dâvud”

Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son EriĢim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
1182
Temiz, M., BaĢ Ağrısı Mahana! “Müslüman Karavana”, Öyle mi? Alındığı Ġnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜSLÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ
.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜSLÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ
.docx, En Son EriĢim Târihi: 25.08.2015.
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